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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير =  2.01بنسبة  %100في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم
الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل أسبوع من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  15يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  2800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%25لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  30جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع اآلراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا متتابعين ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين
ليصدر منها اثنان وثالثون ً
وباحثين من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط
ـ ـ وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد فيها
األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق
العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك من
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
خالل موقعها اإللكتروني .فقد
َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في تخصص "اإلعالم
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
واالتصال" على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى  "Q1وهي الفئة األعلى.
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).وفي العدد الثالث والثالثين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال
عددا يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي
ً
بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه
والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "الثالث والثالثين" من المجلة ،ومـن جامعـة النجـا
الوطنية بفلسطين ،نجد بحثًا باللغة اإلنجليزيـة تحـت عنـوان" :الفلسـطينيين فـي الصـحافة األمريكيـة :د ارسـة
مقارنة" ،وهو مقدم من :د .سمر إسماعيل الشنار ،من فلسطين.
ومن جامعة القاهرة ،قدم :أ.م.د .أحمد محمد خطاب ،من مصر ،بحثًا بعنوان" :المحددات االجتماعية
لجودة عالقات العالمة التجارية من منظور االتصاالت التسويقية المتكاملة ".

ومن األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،قدمت :د .جيهان سيد يحيي ،من
مصر ،دراسة تحليلية بعنوان ":اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا..
تحليل شبكة تويتر".
ومن السعودية من جامعة الملك عبد العزيز ،قدمتا :أ.م.د .خلود عبد هللا ملياني ،بشاير عوض
الجعيد دراسة تحت عنوان" :اتجاهات الجمهور نحو الرسائل الترويجية عبر تويتر ودورها في تشكيل
الصورة الذهنية لشركات الطيران االقتصادية".
أما د .مؤمن جبر عبد الشافي من جامعة عين شمس ،من مصر ،قدم :بحثًا بعنوان" :التجاوزات
في فيديوهات األطفال على اليوتيوب وعالقتها باتجاهات الخبراء المصريين نحو أخالقيات نشرها".
ومن جامعة األزهر ،قدمت د .دعاء عبد الحكم الصعيدي ،من مصر ،بحثًا تحت عنوان" :أداء
الصح ــافة المصري ــة أثنــاء جائحــة كــورونا (كوفيد  )19في ميزان خبراء الصحافة واإلعالم :دراسة
تقييمية".
أما د .إسراء صابر عبد الرحمن من جامعة سوهاج ،من مصر ،قدمت بحثًا بعنوان" :واقع
استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصحافة المصرية :دراسة التجاهات التطوير وإشكاليات التحول".
ومن جامعة عين شمس ،قدمت د .مروى عبد اللطيف عبد العزيز ،من مصر ،دراسة حالة
لمركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس بعنوان " :دور األنشطة االتصالية
الموجهة لألطفال ذوي اإلعاقة فى التوعية بجائحة كورونا (كوفيد .)19
بينما تناولت د .والء محمد محروس الناغي ،من جامعة بورسعيد ،من مصر ،دراسة ميدانية
في إطار نموذج تأثيرية اآلخرين بعنوان " :تأثيرية المراهقين بالمحتوي غير المرغوب فيه على تطبيق
(التيك توك) وعالقتها باإلرشاد التربوي نحو االستخدام اآلمن".
أخير وبغرض استكمال مناقشة أطروحة الدكتوراة قدم عمار محمد عبد األمير ،جامعة بغداد،
و ًا
من العراق ،بحثًا بعنوان :فعالية اإلعالم العربي في مواجهة التحديات األمنية".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكم ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

اجتاهات املغردين املصريني حنو قضايا التعليم يف ظل جائحة كورونا:
حتليل شبكة تويت

إعداد

أ.م.د .جيهان سيد يحيي

(*)

(*) أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المشارك في كلية اإلعالم  -األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

www.jprr.epra.org.eg
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اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا:
تحليل شبكة تويتر
أ.م.د .جيهان سيد يحيي
gihan_yehya@hotmail.com
األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملخص:
هدفت الدراسة إلى تحليل اتاههلهخ ابلهل الديل الم الدنل حيم ضحلا اللهله الي لل ج فلة ل

ه حلة

كاروضه على مااع اليااص اال يدهعة (تاحي ) .واعيددخ الد ارسلة عللى الدلهج االسليا ا ة إلهافلهفة إللى

اسليددا داواخ (تحليل الدبلهل) .وال يهللة ااامجلله ( )1997تي حلد ل للدا ( )940مللم الديل المم تللج ض ل هه

على مااع تاحي االل الفي ملم  10/1وحيلى  2020/10/31م واعيدلدخ الد ارسلة عللى صلح فة تحليل
الدبهل كأاا للدراسة.
و هءخ دب ز ضيه
-

الدراسة كهليهلة:

هءخ دط وحة (اتدهذ اليدابي الااه ة لداا جة "في وس كاروضه" فة الددارس والاهم هخ) فة

الد كز األولم تالهه إلفهرق فئي فة الد كز الثهضة (افييهح مدارس و هم هخ دلد )م ثج فة

الد كز الثهلث (إههضة الد لديم والة رواتبجج)م تليجه فة الد كز ال اإلع (تباح الهظه الي ل دة
والدههه الدراس ة)م ثج فة الد كز الدهمس (الي ل ج عم إل د وإطالق الدهنهخ الي ل د ة الادلد )م

وداي اً فة الد كز الثهضة ع

(مسهعد البالل غي الاهارحم).

-

هءخ غهلب ة النفهخ واألاوار للااى الفهعلة الاارا إلهليي حداخ– عيهة البحث -إلاهب ة بهسبة

-

الية د ج تجه اليي حداخ– عيهة

()%66.4م تليجه النفهخ واألاوار السلب ة فة الد تبة الثهض ة واألاي بهسبة إ دهل ة (.)%33.6
هء (ب هضهخ وتن ححهخ ومؤتد اخ) فة مادمة راوا الف

البحث -إل أن الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضهم تليجه فة الد تبة الثهض ة (رفض ش بة)م ثج

فة الد تبة الثهلثة (ااعج ومؤحد)م وداي اً (ال تا د راوا دف هل).

 س ب االتاهه الدحهلد على تي حداخ الدن حيم الية تههولت الهله وم كالخ الي ل ج فةه حة كاروضه و هء فة الد تبة األولىم تاله االتاهه السلبة ال افض للي هم

إشكهل هخ الي ل ج فة

الحكامة مع

ه حة كاروضهم بيهده هء االتاهه االاهبة الدؤحد للس هسهخ والا اراخ

الي ل د ة الية تيدذهه وزر الي ب ة والي ل ج فة

ه حة كاروضه فة الد تبة األاي .

الكلمات المفتاحية :تاحي – الدبهل – الي ل ج -في وس كاروضه.
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أ.م.د .جيهان سيد يحيي" :اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا :تحليل شبكة تويتر"
"
"

مقدمة:

"

تدث ال ة تباح الي ل ج فى من إلد احله الدديلفة األسهسة والثهضاى والاهم ى واحد مم
دكث الالهله الدايدع ة الدثي للادلم واد شيلت اهيده عدلد مم الدب اء والدسئاليم وصههع الا ار

االل ال اد األاي ؛ ضظ اً لدور الابهع الي ل دة ودهدييه كأحد روافد اليهد ة فى الدايدعم إلهعيبهر الي ل ج
دحد دهج م تكزاخ اليهد ة ال هملة والدسيدامةم وحا الزاوحة فة ب ضهم اليحدلث واليباح الذي تيبههه

الدولة الدن حة لبههء ااضسهن الدن ي وتباح ادراته الذات ة واب اته ال لد ة وال دل ة.
وح د ام

تاه ة الد لامهخ واالتنهل فة الي ل ج وتف ي اورهه فة اليهد ة ال هملة دب ز تلك

ااصالحهخ الي باحة الد هص م الية تسيجدف إحداث تحال فة الهداذج الي بايم مم ضداذج ما ه

بااسبة الد لج وم يدد على الكيهل كدندر وحيد للد فةم إلى ضداذج ما ه بااسبة الدي لج وم يدد

على منهار م فة مي دا (عبد ال هطةم عبد ال هطةم .)1( ) 2016

وضي اة لي ض بلدان ال هلج لاه حة كاروضه (كافيد –  )19كأكب حهلة طاارئ صح ة وا يدهع ة

وااينهالة لاا ججه ال هلج مهذ الح ل ال هلد ة الثهض ةم والية مم الديااع دن تسيد عااابجه لسهااخ اهامة

( .)2( )Khan, 2020فاد شجدخ ضظج الي ل ج دكب اضابهع فة اليهرحخم داى إلى تل َّ ر ضحا  1.6بليان
مم طهلبة ال لج فة دكث مم  190بلداً فة د ع الاهراخ .ودث خ عدل هخ إغالق الددارس وغي هه مم
دمهكم الي ُّلج على  94فة الده ة مم البالل فة ال هلجم وداى األم إلى تفهُاج دزمة الفاارق الي ل د ة

الاه دة وح مهن الكثي مم األطفهل وال بهل الذلم لع ان فة مههطق فاي دو رحف ة واألشدهص ذوي
ااعهاة مم مااصلة ت لدجج (.)3( )UNDP, 2020

وفل للة إطل للهر ماا جل للة تلل للك الددل للهط م لال للأخ الحكامل للة الدن ل ل حة إلل للى اتدل للهذ عل للدا مل للم اا ل ل اءاخ

االحي ازحللة فللة محهولللة للسل ب علللى تلللك الاه حللة واللليحكج فللة عللدا الدسلله

اليللة لدكللم دن لدلفجلله هللذا

الاب للهءم ف لليج ت بيل ل الد ارس للة إلهلد للدارس والاهم للهخ ودص للدرخ ال ل اراخ إلل ل غالق كهف للة الهل لاااي اال يدهع للة
والدس لله د والكه لله س ودم للهكم الياد للهخ ومه للع دل للة دض للبة ا يدهع للةم كد لله ف ف للت ضظ لله الحظ ل والحا ل

الدهزلللة وتالي ل ال دهل للة فللة الاب للهع الحكللامة وص ل ف بللدالخ مهل للة للديل ل رحم وغي ه لله مللم اا ل اءاخ

(الد بةم  2020م ص  .)4( )3365و هءخ دزمة كاروضه (كافيد- )19-على غيل ماعلد -ليابل ال دللد ملم
بلللدان ال للهلج علللى اضياللهل مفلله ل ضحللا الي ل ل ج عللم إل للد؛ مدلله افللع الللا ازراخ الد ه للة ليسللجي عدل للة تللافي

مهن للهخ للي لل ل ج االكي وض للةم وت للافي الس للب ليدك لليم الب للالل م للم ال للداال الدا للهضة إل للى تل للك الدهن للهخ

الي ل د ة (غههلجم  2020م ص .)5( )76

مم هضب آح م اسيبهعت ماااع اليااص اال يدهعة دحد ثدهر الثار اليكهالا ة والد لامهت ة

فة الا ن الحهاي وال حمم دن تل ف شكالً دلداً مم دشكهل االتنهل الح والدبهش م ومكهت ك ّ
دط اف مهظامة الي ل ج بدالة مم مدل الددرسةم والد ّلجم ودول هء األمارم مم ل ب اور ر سة ومؤث فة
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تكاحم ق ج وداالق هخ ودفكهر واتاهههخ الدايدع ضحا دااء مؤسسهخ الدولة إل ك عه م ووزار الي ب ة
والي ل ج إل ك اهص .إلده تاف ه مم بيئة افي اف ة م ضة تسدح لجج إلهلحنال على الد لامهخ والد هرف

وتبهال األفكهرم إلده لن ب تاههلجهم دو تاهه

الهاهشهخ الية تدور فيجه عم مديلف الالهله

اال يدهع ة والس هس ة والثاهف ةم اهصة مع ارتفهع دعداا مسيددمة هذه ال بكهخ فة السهااخ األاي .

واضبالاهً مم دهد ة الدور الذي تلعبه ماااع اليااص اال يدهعة (تاحي ) فة تا ه الهاهش ال ه
على مسياى الهدب واألف اا .ومه دتهحه مااع تاحي مم ماهل عه افي افة م ّكم الدسيددميم مم

عم آ ار جج الدديلفة والي ليق على ال أن ال ه م ومدهرسة الدلدا اط ة االفي اف ةم والدااطهة

الي بي

اله بة دو الفهعلة ()6( (Vincent, 2010, p8))Active Citizenshipم كده دتهح مااع تاحي الف صة
للد هركيم لالضد اط فة مهها ة كهفة الالهله الس هس ة واال يدهع ة والثاهف ة الدب وحة على السهحة.
واتسهع الداهل لك

األفكهر واآلراء واأللدلالا هخ الدديلفةم مم االل ال دال دو اليلديم ال ه

Universal Inclusionم فك الدسيددميم لدلجج ف ص ميسهوحة فة الد هركة واليحهور وإضيهج الدحياي
.) 7 ( )Knobloch, 2011, p12(User Generated Content
الدي الم الدن حيم ضحا الهله وم كالخ الي ل ج فة

تاحي .

هءخ دهد ة الي ف على اتاهههخ

ه حة كاروضه (كافيد )19 -عب شبكة

مشكلة البحث:
ال للزال االهيدلله ب اللة ال دل للة الي باحللة مسل ى ميااصلالً مللم الدولللة الدنل حة وال للهمليم فللة الداللهل

الي ب للاي ف للة محهول للة ل ص للد الد للكالخ الدديلف للة الي للة ت يل ل ض س للي ال دل للة الي باح للة وت للؤث س لللبهً عل للى

مد هتجل للهم وإلال للها الحلل للال الدههسل للبة لجل للهم اهصل للة إل ل للد دن ت ازلل للدخ الد ل للكالخ ذاخ ال الال للة إلهلس هسل للهخ

اليباح حة لدهظامة الي ل ج الية تيب جه وزار الي ب ة والي ل ج الدن حةم وتسببجه فة حهللة ملم الالدل الااسلع

لللدي ال ل دى ال لله الدن ل ي علللى ماااللع اليااص ل اال يدللهعةم ضي اللة لينللهعد حللد الدهها للهخ والح لااراخ

إلهلهاللد دح هضلهً وبللهلجاا دح هضلهً دال ىم اون اسلليفها ميدللذى الال ار مللم تلللك اآلراء والهاهشللهخ علللى شللبكهخ
اليااص اال يدهعةم فى صهع واعج اتدهذ الا ار الي باي وتباح الدهظامة الي ل د ة.
وب للهل غج م للم ج للار ماال لع ت للاحي  Twitterواكيس للهإله ش للج وشل ل ب ة كبيل ل ف للة وا للت ان للي ب لليم

مسلليددمة ماااللع اليااصل اال يدللهعةم إال دن اهيدلله م ظللج الد ارسللهخ اضنللب علللى اليي حللداخ Tweets

الية تبث على هذا الداالعم وللج تحلع ت ل الهخ مسليددمة ماالع تلاحي إلههيدله ملحلاا ملم ابل البلهحثيمم
هللذا علللى ال ل غج مللم دن هللذه الي ل اللهخ ملله هللة إال را ف ل م لدكللم مللم االللله ق للهس وم فللة تا لله ال ل دي
ال ه م ضحا الهله م يهةم س هس ة دو ا يدهع ة دو ااينلهالةم دو ثاهف لةم لليج تي حلدهه عبل ماالع اليااصل

اا يدللهعة تللاحي  .وت يب ل هللذه الي ل اللهخ دحللد اآلل للهخ اليللة تي حجلله الداااللع للدسلليددميم ل ل ض آ ار جللج

62

أ.م.د .جيهان سيد يحيي" :اتجاهات المغردين المصريين نحو قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا :تحليل شبكة تويتر"
"

وو جللهخ ضظل هج .وت دل هللذه الي ل اللهخ كدهنللة لدبللهل الدا اطللة ومهها للهخ مفياحللة مللم ابل الادجللار

(ال جهويم  2013م ص .)8( )217

"

وملم ههله تبلللارخ م لكلة الد ارسلة فللة الي ل ف عللى اتاههللهخ الديل الم الدنل حيم علللى ماالع تللاحي

ضحا الهله الي ل ج فة ل

ه حلة كاروضله .ملم الالل ا ارسلة سلدهخ هلذا الدبلهل ودهلج األط وحلهخ اليلة

تلللدهجهم وإبل از وتفسللي ماااللف الاللاى الفهعلللة الدديلفللة ذاخ ال الاللة بجللذه الالل ةم ودهللج مسللهراخ الب ههللة

اليللة اسلليددمجه الديل اون إلدنللاص الللهله الي لل ج فللة ل
الية ادمت مم االلجه الهله الي ل ج فة

ه حللة كاروضللهم والي ل ف كللذلك علللى األطل

تلك الاه حة واتاهههخ اليي حداخ ضحاهه.

أهمية الدراسة:
بههء على مه سبق لدكم الاال إلأن هذه الدراسة تكيسب دهدييجه مم ال اام اليهل ة:

 −الة الدراسهخ ال ب ة اليلة تههوللت تحليل مللدان ال لبكهخ اال يدهع لة عهملة وتلاحي اهصلة ال
س ده فة الدايد هخ ال ب ة وتحدلداً الدايدع الدن ي.

 −حداثة م كلة الدراسةم إلى هضب دهد ة الدافاع واحياللله ماا لهً ميديل اًز عللى مسلياى اهيدهملهخ
ماااع اليااصل اال يدلهعةم ذللك دن ا ارسلة الدبلهل الديلداول علم اللهله وم لكالخ الي لل ج فلة

من إلدااع (تاحي )م ل د مافاعهً حدلثهً لج لسبق الداض ف ه دو م هلايه.

 −دهد للة الالل ل ة ذاتج لله الي للة ت للك ما للهالً ان للبهً للهاهش للهخ عل للى ش للبكهخ اليااصل ل اال يد للهعة

(تاحي ) الية تديهز إلهليفهعل ة وإتهحة الداهل دمه الهاهشهخ والحلااراخ إل لأن الاللهله والد لكالخ

الي للة الفيج لله دزم للة كاروض لله عل للى اب للهع الي لل ل ج الدنل ل يم ف للة محهول للة للاا للاف عل للى الدب للهل
الدي للداول عل للى ماا للع (ت للاحي )م ورص للد الي ل ا للهخ إلهليحلي ل واليفس للي ؛ لالس لليفها مهج لله ف للة عدل للة

اتدهذ الا ار بازار الي ب ة والي ل ج.

 −دهد ة ملهميم الدبهل الية ليج تا فجه عبل مااالع اليااصل اال يدلهعة عهملةم وتلأثي تلاحي

الكبي فة ت كي اتاههلهخ الل دي ال له ضحلا الاللهله الدديلفلةم ومهجله اللهله وم لكالخ الي لل جم

فة فاء مسهعة الدولة الدن حة ليباح ال دل ة الي ل د ة فة كهفة م احلجه.
 −الد للزج ب لليم األس للال الكد للى والك ف للى ف للى د للع الب هض للهخ وتحلي ل الهي لله
إلهلهيه

الك ف ة مم د

"

مزحد مم الداة والفجج.

اث ل اء الاااض للب الكد للة

 −ت للاف الد ارس للة الف للة م لامهت للة مجد للة للب للهحثيم الا لله ديم عل للى ا ارس للة ه للذه الاه ح للة ف للة ما للهل
ااعال واالتنهلم مده اد لث ي الدكيبة ااعالم ة إلدزحد مم الد فة فيجه.
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أهداف الدراسة:
اسيجدفت الدراسة تحلي الدبهل الديداول بليم الديل الم الدنل حمم إل لأن اللهله وم لكالخ الي لل ج
على مااع اليااص اال يدهعة (تاحي )م بجدف الاااف على سدهخ هلذا الدبلهل ودهلج األط وحلهخ اليلة

تلللدهجهم وإب ل از وتفسللي ماااللف الاللاى الفهعل لة الدديلفللة ذاخ ال الاللة بجللذه الال ل ة الكب ل ى ودهللج مسللهراخ
الب ههللةم والي ل ف كللذلك علللى األطل واتاههللهخ الدي ل الم الدنل حيم ضحللا الللهله الي ل ل ج فللة ل

ه حللة

كاروضه.
تساؤالت البحث:
 .1مه الهبهق الاي افة للدي الم إل أن الهله الي ل ج فة
 .2مه ضاع اليي حد الديداولة إل أن الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه؟

ه حة كاروضه؟

 .3مه ار ة دهد ة اليي حداخ واالحيفهء بجه مم حيث إعها اليي حد دو الي ليق عليجه؟

 .4م لله األش للكهل الي للة اتد للذتجه اليي ح للداخ عيه للة الد ارس للة إل للأن ال للهله الي ل ل ج ف للة ل
كاروضه (ضص /صار  /فيدلا /راإلط لدااع إابهري)؟

 .5مه دب ز الجهشيهج الية ج خ فة اليي حداخ الديداوللة إل لأن اللهله الي لل ج فلة ل
كاروضه؟

ه ح للة
ه حلة

 .6ملله األط وحللهخ الف ع للة اليللة تلللدهيجه اليي ح للداخ الديداولللة إل للأن الللهله الي ل ل ج فللة ل
ه حة كاروضه؟

 .7مه هة األط الدسيددمة فة اليي حداخ الية تههوللت اللهله الي لل ج فلة ل
لدى الدي الم؟

ه حلة كاروضله

 .8م لله ه للة مس للهراخ الب هه للة الدس لليددمة لالس لليدالل عل للى و ج للهخ الهظ ل ال لاارا ف للة تي ح للداخ
الدراسة؟

 .9مه هة الااى الفهعلة فة تي حداخ الدراسة؟

 .10مه هة النفهخ واألاوار الدهسابة للااى الفهعلة فة تي حداخ الدراسة؟
 .11مه هة األط الد ع ة لالهله الي ل ج فة
 .12مه هة راوا الف

ه حة كاروضه؟

فة اليي حداخ تاهه الهله الي ل ج فة

 .13مه هة اتاهههخ اليي حداخ ضحا الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه؟

ه حة كاروضه؟

حدود الدراسة ومجاالتها:
المجال الزماني للدراسة :الذي حداته البهحثة فة الفي الزمه ة مم بدالة شج دكياب 2020

وحيى ضجهلة شج السدب  2020م ل صد اليي حداخ على ماااع اليااص اال يدهعة (تاحي ) والية
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تههولت الهله وم كالخ الي ل ج فة من فة

ل يهة مم الدي الم شدلت ( )940مي ًاا.

ه حة كاروضهم واد شدلت ال يهة ( )19997تي حد

"

دمه المجال المكاني للدراسة :فيي لق إلداهل مكهضة محدام وهلا مااالع اليااصل اال يدلهعة وتحدللداً

مااللع (تللاحي )م فجللذا الدااللع ل للد مللم الداااللع األكث ل ش ل ب ة اليللة اسلليبهعت اسلليابهل دجللار كبي ل مللم

الدسيددميم سااء مم الادجار ال ه م دو مم الهدبة.

دمه المجال الموضوعي للدراسة :فييدث فة حدوا طب ة الدبهل اليداولة للدي الم الدنل حيم فلة

مااالع اليااصل اال يدلهعةم واتاههلهخ الدبلهل الديلداول علللى تلاحي إل لأن اللهله وم لكالخ الي لل ج فللة

من م ومه لحدله مم دإل ها.
نوع الدراسة:

تهيدة هذه الدراسة إلى الدراسهخ الاصف ة اليى تسيجدف تناح وتحلي وتااحج انه ص ماداعة

م يهة دو مااف م يم دو اراسة حاه ق دو هه مهم دو ماداعة مم الهلهس دو األحلداثم للحنلال عللى
ب هض للهخ كهف للة عهج للهم إلهاف للهفة إل للى تن لله ف ه للذه الب هض للهخ وتحليلج لله واس لليدالص الهي لله م وه للا م لله لي ل ح

إصدار ت د دلهخ إل لأن الظلهه مافلاع الد ارسلةم كدله تهيدلة الد ارسلة الحهل لة ملم حيلث الط لهس إللى ضدلط
البحاث الكد ة الية ت هى وتجيج إلهلحسهإلهخ واالسيدالالخ الدهبط ة فة د ع م احلجه مهذ ص هغة ووفع
اليسل للهوالخ والفل ل وض إلل للى الد حلل للة الهجه ل للة اليل للة تيدثل ل فل للة اا هإلل للة علل للى اليسل للهوالخ ورفل للض دو ابل للال

الف وض.

منهج الدراسة وأداتها:
ت يدل للد هل للذه الد ارسل للة علل للى الدل للهج االسل لليا ا ة ( )Inductiveليحلي ل ل وا ارسل للة اآلراء (اليي حل للداخ)
الديداولة على تاحي مم هضب الدي الم الدن حيم إل أن الهله وم كالخ الي ل ج إلدن فة

ه حة

كاروضهم إلهافهفة إلى اسيددا داواخ تحلي الدبهل فة تحلي تللك اليي حلداخم مهجله تحليل األط وحلهخ

والااي الفهعلةم ومسهراخ الب ههة واألط الد ع ة.
اختبارا الصدق وثبات التحليل:

صدق اتفاق المحكمين :وحاند إلله حسلهل ق دلة اتفلهق آراء علدا ملم الدحكدليم إل لأن االللة ودهد لة

فئهخ االايبهر دو الدط هس (عبد ال زحزم  2011م ص )9( )201م وليحايق صدق عدل ة اليحلي تج ع ض مه
تج اسيد ا ه مم فئهخ ر سل ة م بل وشلهملة إل لد فلبط صل هغيجه إل لك مدينل ووافلحم كلأ اء دوللة
اب ل البللدء إل دل للهخ اليحلي ل واليفسللي الالحاللة وع فللجه علللى ماداعللة مللم الدب ل اء ليااحدجلله وتنللاحبجهم

فيدت الداافاة عليجه بهسبة اتفهق بليت (.)%90.2

"
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أمااا صاادق المحتااو فاللد ح صللت البهحثللة علللى إعللداا مف ل ااخ االسلليدهر م وت حللف الفئللهخ إل للك

وافللح ومسلليا إلدلله لحاللق دهللداف البحللثم دي دن ههللهف اتسللهًاه بلليم فال اخ هللذه االسلليدهر واألهللداف اليللة
لس ى البحث الاصال إليجهم إذ كهضت ضسبة االتفهق ( )%86.63وهة ضسبة يد .
ثبات التحليل :لانلد إلهلثبلهخ االة الدط لهسم فل ذا داى اليحليل الديكل ر للدللدان إللى الياصل إللى

الهيه ذاتجه دو ا حبة مهجه فة االايبهر ضفسهم َف ُ َ ُد االايبهر دو الدط لهس فلة هلذه الحهللة إلأضله عللى ار لة
عهل ة مم الثبهخ (دبا عال م  2004م ص .)10( )429
األساليب اإلحصائية:
اهم للت البهحث للة ف للة إط للهر تحليل ل الب هض للهخ إلهس لليددا إل للض األس للهليب ااحن لله ة الدس للهعد ف للة

اسلليد اج الهي لله

ااحنلله ة إلهس لليددا ب ضللهم "الحزم للة ااحنلله ة لل ل للا اال يدهع للة" والد ل وف إلهس للج

 SPSSااينله اًر ل ل  Statistical Package For Social Sciences version 25وذللك إللهللااء إللى
الد للهمالخ واالايب للهراخ والد هلا للهخ ااحن لله ة مث ل اليك ل اراخ والهس للب الدئاب للةم وقاااد تا ا قااااول نتاااا

االختبارات اإلحصا ية عند درجة ثقة  %95فأكثر ،أي عند مستو معنوية  0.05فأقل.
الدراسات السابقة:

وب داً ضظ حهً لد كلة الدراسةم وهة تي دى إمكهض ة محهولة تحليل
ت د الدراسهخ السهإلاة إطه اًر م ع هً ُ
وضاللد الد فللة السللهإلاة والي ل ف علللى ااضيللهج الفكل ي لقال حم ذوي ال الاللةم إلللى إلحللاث الدسللياب للااللاف

على دو ه االايالف والي هإلهم وحدكم ع ض الدراسهخ السلهإلاة اليلة تي للق إلدافلاع الد ارسلة م تبلة زمه لهً

على الهحا اليهلة:

 .1دراساة  ، )Lee-Ann Ewing and Huy Quan Vu, 2020بعناوا

ردود أفعاال

الجمهااور اتسااترالأ باااأ التعلااي المنزلااي فااي واال جا حااة ورونااا  COVID-19تسللببت ه حللة

 COVID-19فة إحداث فافى فة د ع دضحهء ال هلج .ولج تفلت الدلدارس ملم الابلهء وال ملم عااقبله.
مدلله دفللب الحكامللة األسللي ال ة ليهفيللذ س هسللهخ صللح ة وااينللهالة ميهاعللة لداا جللة الاه حللة والحللد مللم

االرتبللهف والالللق الللذي دحللهط دول للهء األمللار تاللهه عدل للة الي لل ج .اهمللت الد ارسللة بيحليل ( 10000تي حللد )

على ( )Twitterولفي زمه لة انلي  3دسلهب ع الالل شلج دب حل م تزامهلت الفيل ملع ذرو اليهلهاض فلة
س هسة الحكامة الي ل د لة ملع بداللة الفنل الد ارسلة الثلهضةم وتظجل الهيله

ماداعلة واسل ة وميييل ملم

ال اوا ال همة للادجار إل أن ال دل ة الي ل د ة على تاحي  .واهصة الالهله واليحلدلهخ الههشلئة فلة سل هق

ال للي لج ع للم إل للد الي للة تاا لله ص للهض ة الس هس للهخ والس هس للييم والد للدل حم عل للى ح للد سل لااء .والي للة لهها للجه

الادج للار األس للي الة .ودش للهرخ الهي لله دن ت ح للف (الي لل ل ج الدهزل للة  /ال للي لج ع للم ُإل للد) دث للهر ال دل للد م للم
االسياهإلهخ ال هطف ة .حيث ج ااحبهط مم ت حف الي لج فة ش ار اآلإلهء إل د ال ايم فلة هلذا اللدور
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الادلل للدم ودال ل خ الي ل ال للهخ إلل للأن الد لدل لليم هل للج الدجهيل لليم الل للذلم مل لله ازلل لاا لاامل للان إلهليل للدرحس .ودن اآلإلل للهء
األسللي الييم ل للدعدان الي ل ل ج ع للم إل للد /الي ل ل ج فللة الده للزل .إذا الله الد لد للان بينللد ج الده للهه الد ارس ل ة
واتدهذ ا ار إل أن الياي ج وتنح ح دعدهل البالل (.)11( )Ewing, Vu, 2020
 .2دراسة إلهام أحمد 2020،م) بعنوا

تقيي تجربة التحول الرقمي في التعلي من وجهة نظر

طااااإل اإلعاااام باااالتمايو علاااأ منظوماااة التعلاااي اإللكتروناااي وقا ا جا حاااة وروناااا ووضا ا تصاااور

إلسااتراتيجية تمااوير هللدفت الد ارسللة إلللى تاي ل ج طللالل ااعللال ليا بللة اليحللال ال ادللةم إلللهليببيق علللى
مهظامللة الي لل ج االكي وضللة اللالل ه حللة كاروضلله  2019م مللع وفللع تنللار ليباح هلله مللم و جللة ضظل

دعلهء هيئة اليدرحس وعدداء كل هخ ااعال الحكام ة والدهصلة .وطبالت الد ارسلة الكد لة الديداض لة عللى

 500طهلب وطهلبةم ك يهة مم كل هخ ااعال الحكامة والدهصلةم كدله طبالت الد ارسلة الك ف لة عللى 20

علاا ملم عدلداء وروسلهء داسله ودعللهء هيئلة تلدرحس إلهلكل لهخ الحكام لة والدهصلةم وتاصللت الد ارسلة
ً
إلى ماداعة مم الهيه دهدجه:
 -صل ل ابة تل للدرحس الدال ل راخ ااعالم للة ال دل ل للة عبل ل الي لل ل ج االكي وض للة لنل ل ابة و ل للاا م همل ل

افي اف ةم وف ف البهى اليحي ةم والة الدب الياه ة لدى عدلد مم دط اف ال دل ة الي ل د ة.

 -و للاا عدلللد مللم اليللأثي اخ الد ف للة والا داض للة والسلللاك ة ليا بللة الي ل ل ج االكي وضللة فللة كل للهخ

ااعال الدن حة الحكام ة والدهصة.

 -ال تا د ف وق ذاخ االلة إحنه ة بيم طالل ااعال فلة تايل دجج ليا بلة الي لل ج االكي وضلة دو

تأثي اته عليجج طبًاه لهاع الي ل ج دو ضاع البهلب (دحدد م.)12( ) 2020
 .3دراساة  )Lisa Singh et al, 2020بعناوا

والاااا عات نااين الجمهااور تيمااا اتعلااو بجا حااة فياارو

اساتادام  Twitterفاي ناار المعلومااات

ورونااا  COVID-19هللدفت الد ارسللة إلللى

الي ل ف عل للى ت للأثي ماا للع اليااص ل اال يد للهعة  Twitterف للة ض ل ال للاعة ب لليم الاد للههي ف د لله لي ل للق
إلفيل ل وس كاروض لله COVID-19م وم لله حا للج الدهها للهخ الي للة تح للدث عل للى  Twitterف د لله لي لل لق بيل للك
الاه ح للةم إلهاف للهفة إل للى الي لل ف عل للى ت للأثي  Twitterف للة ض ل الد لام للهخ الدل للللة وال لله هخ ب لليم

الادههي م واعيددخ الد ارسلة عللى ملهج الدسلح؛ حيلث اله إلهالسلي هضة إلهسليدهر تحليل الدللدان ليحليل

عيهللة ااامجلله ( )64487تي حللد م إلهافللهفة إلللى اسلليددا اسلليدهر االسيانللهء للحنللال علللى ب هضللهخ مللم

( )350مم الادجار فة مدلهة ضياحارف إلهلااللهخ الديحد األم حك ةم حيث تاص البهحث لداداعلة ملم
الهيه م كهن دهدجه مه للة:

 دن اليي حلداخ اليللة تكلان او ًمله مينلللة بل واإلط ومنللهار م لامللهخ  URL linksتحظللى بدر للةمنداق ة عهل ة  sources credibleبيم الادههي ؛ ضظ ًا العيدهاهله عللى رواإللط تلدعج صلحة اليي حلداخ

الده ار مث رواإلط مهظدة النحة ال هلد ة .WHo

"
"
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 -ضي ا للة ع للد و للاا راهإل للة عل للى الدحي للاى الده للار عل للى مااا للع اليااص ل اال يد للهعةم كهض للت تل للك

لببه فللة ض ل الد افللهخ واألسللهطي والد لامللهخ الدلللللة
الدهنللهخ مللم بلليم الاسلله ال سللة اليللة كهضللت سل ً
ب لليم الاد للههي م مد لله داى ف للة كثيل ل م للم األح للهن إل للى ض ل ل الد للاف وال للذع ب لليم الاد للههي اهص للة ف للة

الدههطق الداباء .

 -دن مااا للع اليااصلل اال يد للهعة  Twitterدف للهاخ بدر للة كبي ل ف للة الي هم ل م للع ذل للك الفيلل وسم

وك ف للة الااهل للة مه للهم إلهاف للهفة إل للى الي ل ل ف عل للى األم للار الي للة لهبي للة الط لله بج لله عه للد ح للدوث دعل ل اض

ااصللهإلةم وك ف للة الي هم ل مللع دحللد دف ل اا ال ه لللة إذا ملله ت ل ض لاصللهإلةم مدلله داى فللة الهجهلللة إلللى زحللها
وعة الادجار ف ده لي لق إلاه حة في وس كاروضه .)Singh, et al, 2020(COVID-19
 .4دراسااااة ينااااآ عاااارإل و خاااارين2019،م) بعناااوا

متملبااااات تفعياااال دور لاااابكات التواصاااال

االجتماعي في اتااذ القرار من وجهة نظر القيادات التربوية س ت الد ارسلة لا هإللة علم تسلهول ك لف

لدكم تف ي ماااع اليااص اال يدهعة فة اتدهذ الا ار مم و جة ضظ الاها الي باحيم؟م وهدفت الدراسة
إلللى الااللاف علللى و جللة ضظ ل الط للهااخ الي باحللة فللة تف يل اور شللبكهخ اليااصل اال يدللهعة فللة اتدللهذ
الا ار مم االل الي ف على ال اام الدؤث فة عدل ة صهع الا ار بازار الي ب ة والي لل ج وم احل صلهع

الا ار الي باي .ب هن اض كهس شبكهخ اليااص اال يدهعة على ال دل ة الي ل د ة عهم ًة وعلى عدل ة اتدهذ
الا ار اهص ًة .واسيددمت الدراسة الدهج الاصفة ودوصت بلليادلج م لاملهخ مجدلة لنلهض ة الال ار حلال
اور وسلله

اليااص ل اال يدللهعة فللة عدل للة صللهع واتدللهذ الا ل ار .الااللاف علللى إل للض الاااضللب والهاللهط

الدجدة والدؤث فة ماااع اليااص اال يدلهعةم وعالايجله إلنلهع واتدلهذ الال ارم فل ور االهيدله باسله

االتنللهل علللى الدسللياى الددرسللة فجللة عهنل مجللج فللة اتدللهذ الال ار ال شلليدم مدلله لا ل الال اراخ تنل

إلى الدهفذلم فة الاات الدههسب (زع ل وآا ونم .)13( ) 2019
 .5دراسااة سااام محمااود2018،م) بعناوا

التمااا

المعلومااات المرتبمااة بقعااا ا التعلااي قااال

الجامعي عار مواق التواصل االجتماعي وعاقته بظاهرة قلو المساتقال لاد اتسارة المصارية سل ت

الدراسة إلى الي ف على طب ة تأثي الي ض لالهله الي ل ج اب الالهم ة إلدااالع اليااصل اال يدلهعة

على الق الدسلياب للدى األسل الدنل حة وتهيدلة إللى الد ارسلهخ الاصلف ةم واعيدلدخ عللى ملهج الدسلحم
وداا االسلليب هنم إلللهليببيق علللى عيهللة عددلللة مللم األسل الدنل حة .واللد تاصلللت الد ارسللة إلللى عللد ضيلله

دب زه لله :للهء ح ل ص الدبح للاثيم عل للى اس لليددا مااا للع اليااص ل اال يد للهعة لديهإل للة ال للهله الي ل ل ج اب ل

الاهم ة "إل لك اا لج" فلة الد تبلة األوللى بهسلبة %53.5م ف دله لهءخ "الثالة إللى حلد مله" فلة الدللهميم

الدب وحة عم هذه الالهلهم فة الد تبة األولى بهسبة  .%76.5واد تندر "م وع ضظه الي لل ج الثلهضاي

الد للدل" دب ل ز الللهله الي ل ل ج اب ل الاللهم ة فللة الداااللع مح ل الد ارسللةم بهس لبة %90م ف دلله للهءخ ال ل ة
"تسل ل حب االميحهض للهخ" ف للة الد تب للة الثهض للة بهسل للبة  .%58ودش للهرخ الهي لله

الدهص للة بياا للهخ الدبحل للاثيم

ليب للاراخ ه للذه الال للهلهم إل للى دضج لله تح للدث الا لهً واف للب اإلهً ل للدى الب للالل ودس ل هجم وت ل هج إل للهلداف م للم
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الدسياب م ودن دب ز مظهه هذا الالق لدى الدبحلاثيم هلة :جلار حهللة ملم اليلات اللدا ج ااال األسل م

س ب االفب ال الفك ي على األف اام االضبااء وال زلة(محداام.)14( ) 2018
 .6دراسة فهد الحارثي2016 ،م) بعنوا

"

الاماإل التربو فأ مواق التواصل االجتماعأ :دراسة

تحليلياااة ناقااادة  :ه للدفت الد ارس للة إل للى ب للهن مل للهميم الدب للهل الي ب للاي ف للة ماا للع اليااص ل اال يد للهعة
(تاحي )م وركزخ على الدلهميم الدي لاة إلهلبهلهء الد فلة وتهد لة الدجلهر وتهد لة الطل ج .وتلج ااي لهر عيهلة

الد ارس للة م للم الحس للهإلهخ الي باح للة الس ل االة األكث ل ميهإل للة ف للة ماا للع اليااص ل اال يد للهعة (ت للاحي )م وا للد

اسلليددمت البهحثللة الدللهج الاصللفة مللم اللالل (دسلللال تحلي ل الدحيللاى) .ومللم دب ل ز ضيلله

الد ارسللة :دن

ملللهميم الدبللهل الي بللاي فللة مااللع اليااص ل اال يدللهعة تههولللت الاااضللب الثالثللة اليللة تس ل ى الي ب للة
الحدلثة إلى بهه جه لدى الديلايمم ولج تيف دي هضب مهجهم وهة :البههء الد فةم وتهد لة الدجلهر م وتهد لة

الط ج .وكهضت ملهميم الدبهل الي باي الدي لاة بيهد ة الط ج فة مااع اليااص اال يدهعة (تاحي ) دكث

الدللهميم تكل ًارام حيللث للهءخ فللة الد تبللة األوللى بهسللبة ( .)%46.08تليجلله ملللهميم الدبللهل الي بللاي
الدي لاة إلهلبههء الد فة فة مااع اليااص اال يدهعة(تاحي ) بهسبة ( .)%27.78دمه ملهميم الدبلهل
الي بللاي الدي لاللة بيهد للة الدجللهر فللة مااللع اليااصل اال يدللهعة (تللاحي ) للهءخ فللة الد تبللة الثهلثللة بهسللبة

مئاحة ( .)%26.04ودن الحسهإلهخ الي باحة ركزخ فة ابهبجه الي باي على محار (تهد ة الط ج) دكث مم

الدحارحم اآلا حمم وبهسبة مئاحة (( )%46.08الحهرثةم .)15( ) 2016
 .7دراسااة خد جااة إن ا ار ي 2014 ،م) ،بعن اوا

واق ا اسااتادام لاابكات التواصاال االجتماااعي فااي

العملية التعليمية بجامعات صعيد مصر  :هلدفت إللى الي ل ف عللى دهد لة شلبكهخ اليااصل اال يدلهعة

وك ف ة تف ي اسليددامجه فلة ال دل لة الي ل د لةم إفلهفة إللى إلالهء الللاء عللى اسليددامهخ تللك ال لبكهخ
ألغل اض الي لل جم د حلت عللى عيهلة ملم دعلللهء هيئلة اليلدرحس ال لهمليم إلكل لهخ هم لهخ صل يد منل

وعيهة دا ى مم طلبة ضفس الاهم هخ .وتاصلت الدراسة إلى دن كال مم البالل ودعلهء هيئة اليدرحس

إلاهم للهخ صل ل يد منل ل لس لليددمان ش للبكهخ اليااصل ل اال يد للهعةم واهص للة ماا للع "الفل ل س ب للاف"م ودن

البالل لسيددمان الدااع فة ال دل ة الي ل د ة بدر ة كبي فة الي هون ملع زملالء الد ارسلةم عللى عكلس
تااص لللجج إلأعل للهء هيئ للة الي للدرحس ال للذي ك للهن ف للع فهم كد لله دف للهفت الد ارس للة دن دعل للهء هيئ للة الي للدرحس

لسيددمان شبكهخ اليااص فلة ال دل لة الي ل د لة بدر لة فلع فةم وح لع ذللك إللى علد م االهخ إاارحلةم
كدلله دبللدى كل مللم البللالل ودعلللهء هيئللة اليللدرحس رمبللة شللدلد وملحللة مللم د ل امل اسلليددا شللبكهخ

اليااص اال يدهعة فة ال دل ة الي ل د ة(إب اه جم .)16() 2014

"
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التعليو علأ الدراسات السابقة ومد االستفادة منها:
النت البهحثة مم م ا ة ضيه

الدراسهخ السهإلاة إلى عدا مم الدالحظهخ:

 .1تبهله للت ده للداف الد ارس للهخ الس للهإلاة؛ حي للث تههول للت تحليل ل الدب للهل الي ب للاى ف للى مااا للع اليااصل ل

اال يدل للهعىم واسل لليددامهخ ماال للع اليااصل ل اال يدل للهعة (تل للاحي ) فل للة مال للهل الي لل ل جم ورصل للد راوا دف ل للهل

الادجار عللى تلاحي إل لأن ال دل لة الي ل د لة واهصلة الي لل ج الدهزللة فلة ل

ه حلة كاروضله COVID-

19م إلللى هضللب تاي ل ج تا بللة اليحللال ال ادللة فللة الي ل ل ج مللم و جللة ضظ ل طللالل ااعللال إلللهليببيق علللى
مهظامة الي ل ج االكي وضة وات ه حلة كاروضله ووفلع تنلار اسلي ات ا ة تبلاح هم إلهافلهفة إللى ا ارسلة

وااع اسيددا شبكهخ اليااص اال يدهعة فة ال دل ة الي ل د ة إلاهم هخ ص يد منل م وميبلبلهخ تف يل

اور شلبكهخ اليااصل اال يدلهعة فلة اتدللهذ الال ار ملم و جلة ضظل الط للهااخ الي باحلةم فلة الداهبل اهيدللت

الد ارس للهخ ب ص للد اس لليددا  Twitterف للة ض ل الد لام للهخ وال لله هخ ب لليم الادج للار ف د لله لي ل للق إلاه ح للة
في وس كاروضه ."COVID-19

 .2ك للف مسللح الي ل اث ال لدللة عللم الللة الد ارسللهخ ال ب للة اليللة تههولللت مااللع تللاحي وملله تبثلله مللم

تي ح للداخ ح للال الال للهله واألح للداث الي للة تبل ل د عل للى الس للهحة إلن للفة عهم للةم الدب للهل الي ب للاي ف للى مااا للع

اليااص ل اال يدللهعى (تللاحي ) إلنللفة اهصللةم ففللة حللدوا اطللالع البهحثللة لللج تاللد سللاى ا ارسللة (الحللهرثةم

)17( ) 2016م بينمااا ال تا للد ا ارسلة تههولللت تحليل تي حللداخ الدسليددميم علللى ماالع تللاحي إل لأن الللهله
ه حة كاروضه إلى اآلن.

الي ل ج فة

حدود اإلفادة من الدراسات السابقة:

إلهسي اض الدراسهخ السهإلاة ليلح دضجه سهعدخ البهحثة فة:

 .1تكاحم روحة وافحة ضحا الد كلة البحث ة؛ مم حيث تحدلدهه وص هغيجه وااطهر ال ه لجه.

 .2م فللة األط ل الهظ حللة اليللة اعيدللدخ عليجلله الد ارسللهخ السللهإلاةم والدسللهعد فللة تحدلللد الدللهج ال لدللة
الدههسللب لدافللاع الد ارسللةم وكللذلك تحدلللد األاواخ الدههسللبة لادللع الب هضللهخ .وتنللد ج اسلليدهر تحلي ل

الدلدان.

 .3ماهرضة الهيه
الهيه

اليلة تاصللت إليجله الد ارسلة الحهل لة ملع ضيله

الد ارسلهخ السلهإلاة؛ إلدله لسلهعد فلة تفسلي

الادلد إل ك دكث عداهً.

المفاهيم اإلجرائية للدراسة:
 .1تااويتر  :)Twitterهللا مااللع اليااصل اال يدللهعة الللذي لسللهعد مسلليددم ه علللى بللث تي حللداخ ال
ليا للهوز ع للدا ح ل وف كلدهتج لله  140ح ف لهً .وحه ل األش للدهص اليي ح للداخ الدهص للة بج للج عل للى ملفج للجم
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وت س ل إلللى ميللهإل يججم واللد تحيللاي اليي حللداخ علللى صللارم دو ماللهطع فيللدلام دو رواإلللطم دو ضنللاص

(كالدريم ض هفم 2014م ص .)18( )66

"

 .2الامااااإل :ل ل ل ف إلأض لله "ماداع للة م للم الهن للاص والددهرس للهخ الدهص للة إل ضي للهج الهن للاص واضي للهرهه
واسيطبهلجه مده لؤاي إلى إض هء دو فجج للاااع اال يدهعة (شامهنم 2007م ص.)19( )25

 .3ماااااكات التعلااااي  :ت هل للة النل ل ابهخ دو الد اال للهخ الدي لال للة إلل للأي مل للم مكاضل للهخ دو ااضل للب ال دل ل للة
الي ل د للةم وتح للد م للم ف هل للة الهظ لله الي ل د للة ف للة من ل م والد للكلة الي ل د للة ه للة ع للد ا للدر الهظ لله

الي ل دة الحهلة على تحايق دهداف الدايدع الدن ي فة الق يل

دللد الهار عللى اسلي هل وفجلج

وإاراف وتبه للة مس للياداخ ال ن ل ف للة اله لااحة ال لد للة واليكهالا للة والثاهف للة واالاين للهالةم واليفهع ل

البههء م جهم ليبلاح وتحلدلث األبه لة اال يدهع لة الدحل لة وت لدل و ه فجله وتهد لة داوارهلهم ملع إلدهضله
ال ديق إلهلط ج الدله لة واألاالق لة والثاهف لة للدايدلع الدنل يم وتحايلق اليالد االاينلهاي والياهلة وبدله
لااكب الثاهفة ال لد ة لل ن .

 .4جا حة ورونا أو جا حاة وفياد  :)19هلة ه حلة عهلد لة مسليد حهل لهً سلببجه فيل وس كاروضله 19
الدل ل تبط إلهلديالزم للة اليهفسل ل ة الح للها لي للة دثل ل خ عل للى اول ال للهلج د ل لهً وتس للببت ف للة ت بل ل الهظ لله
الي ل دة فة ال دلد مم بلدان ال هلج.

اإلطار النظري:

نظرية المجال العام:

جل خ ضظ حللة الداللهل ال لله ( )Public Sphere Theoryكهظ حللة ا يدهع للة وس هسل ة علللى لللد

الفيلسللاف األلدللهضة لللارغم ههب مللهس ( )JürgenHabermasفللى كيهإلللة اليحللال البهيللاى للداللهل ال لله

 StructureTransformation of The Public Sphereالذى ُكيب إلهأللدهض ة عله  1962وتُل ج
إلى ااضاليزحة عه )20( )Young, 2009, P 5( 1989م ففى إطلهر اليييل اخ الس هسل ة واال يدهع لة الكبل ى
اليللى شللجدتجه دوروبلله فللى الال ون السللهإلع ع ل والثللهمم ع ل واليهسللع ع ل إلل ضالي ا وف ضسلله ودلدهض للهم ومللع
تبللار ال دسللدهل ة فللى دوروبلله الي ب للة الله ههب مللهس ببهللهء الهظ حللة الب اازحللة الد وفللة إلهسللج الداللهل ال لله م

م يدداً على إل ض اليناراخ الس هس ة واور الدايدع الددضى الدهي

.)21()P24

فى د ع دضحهء ال هلج( Xu, 2005,

ع ف "ههب مهس" الدههخ دو الداهل ال ه إلأضه مايدع افي افة دو ا هلى ل س مم الل وري الياا د

فللة مكللهن م ل وف دو مديللز (فللة دي فلللهء)م فجللا مكللان مللم ماداعللة مللم األف ل اا لجللج سللدهخ م للي كة

مايد يم مع إل لجج كادجارم وحاامان بافع احي ه هخ الدايدع مع الدولة وتحدلدههم فجا لب ز اآلراء
واالتاههللهخ مللم اللالل السلللاك هخ والح لاارم واليللة تس ل ى لليأكيللد علللى ال للؤون ال همللة للدولللة وهللا شللك

مثهلة.

"
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افتراضات نظرية المجال العام:
تاا ضظ حة الداهل ال ه الية لب حجه "ههب مهس" على افي اض بههء مايدع حااري لا جه مبدد

ابال اآلا الدديلف .فهليااص وإن كهن لهبلق مم اسي ات ا ة تأكيد الذاخ واليأثي فة اآلا إال دضه
لجدف فة ال دق إلى بههء مه لسد ه "ههب مهس" الداهل ال ه كداهل لل الاهخ الاه دة على االايالف

والحاار وس ها روح الدلدا اط ة واليسهمح (عزيم  2009م ص .)22( )24

ودشهر "ههب مهس" إلى دن ضاهح الداهل ال ه ل يدد على (:)23( )Johnson, 2007, p428
 .1مدى الاصال واالضي هر.

 .2ار للة الحكللج الللذاتة (الدااطهللان لاللب دن لكاض لاا دح ل ًارام ليدلنللان مللم الس ل ب والج ده للة
واا بهر).
 .3رفض االسي ات ا ة (ك ف ا ل هرف على اد ومسهوا ).
 .4الفجج والثاة والافاح فة الدلدان ااعالمة.
 .5و اا س هق ا يدهعة مال ج.

 .6الثاة والافاح والندق فة الدلدان ااعالمة.
ومللع تبللار وسلله

االتنللهل و جللار شللبكة ااضي ضللتم ب ل ز علللى السللهحة ماللهل علله

ل األف ل اا

لنلان إل ك مبهش لدهيدى عهلدى لدكهجج مم الي بي الح م والدهها ة الدفياحة اون وسهطة دو ااي لهر

دو راهإلللةم ودوف للح ( )Lincoln Dahlbergدن آالف الدحهاث للهخ الديهاع للة الي للى تُا ل ى عب ل ااضي ض للت

لام هًم والديهحة لك فل ا لدكهله الاصلال إليجلهم تُ لي إللى تاسل ع الهبلهق ال لهلدى للدبلهل ال االضلى عبل
()24
ال بكهخ الديح ر ف ده ل ف إلهلداهل ال ه ()Kasun, 2006, P7

وإضبالاهً مم ذلك لدكم الاال دن هذه الداااع مهحت الههشلبيم والفلهعليم الالدا فلى الدايدلع ف صلة
بدور مج ٍج كح اس على الدنلحة ال همة وم اابيم ألااء ك ٍ
ليا ف انه نجه الياه ة ومديزاتجهم ل ااماا ٍ
ُ
مم الس هسييم ووسه ااعال ذاتجه (عبدالداناام  2010م ص.)25( )6
وتؤكد ضظ حة الداهل ال ه دن وسه

ااعال االكي وض ة تدلق حهلة مم الالدل بليم الادجلار تدلهح

تل للأثي اً فل للة الالل للهله ال همل للة وتل للؤث علل للى الاجل للة الحهكدل للة .والدال للهل ال ل لله لدكل للم روحيل لله كدال للهل ح هتهل لله
اال يدهع ةم والذي مم االله لدكم ت كي ال دي ال ه م وحؤكد "ههب ملهس" عللى إمكهض لة اللق حلاار الهرج

س ب الحكامة واالاينها مم االل ضظ حيهم فلالً عم اليأثي الس هسة لاضي ضت بيم األف اام ولاضي ضت
اور فللة تحايللق الدلدا اط للةم فجللة فللة الداللهل ال لله لهظل إليجلله كدح ل ط س هسللة (عبللد الاللايم  2009م ص

.)26( )155

ومن أه السمات التي حددها هانرما

للمجال العام ما الي (عزيم  2009م ص:)27( )8
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 .1الداللهل ال لله حيللز مللم ح هتهلله اال يدهع للة لدكللم مللم االللله دن للليج ت للكي ملله لاي ل ل مللم
ال دي ال ه .

"

 .2الدا للهل ال لله له للأ م للم ض للهس اناص للييمم لايد للان م ً ل له كادج للار لييه للهولاا احي ه للهخ
الدايدع مم الدولة.
 .3الداهل ال ه ها ماداعة دشدهص لسليفيدون ملم عاالضيليجج وتفكيل هج فلة مهها لة الدسله
ال همة.

فهلداللهل ال لله – إل للك علله – هللا تلللك الدسللهحهخ اليللة فيجلله لاللا األعلللهء بيهللهول ملله لفللللاضهم

وحنلان لا ار فة "ك ف س ع ان م ً ه وح دلان م ً ه إل ك
مظ للهه تدي للز الدا للهل ال لله دولج لله دن الد للهركة ف لله مفياح للةم وثهضيج لله دض لله لسل للهوي ب لليم مااا للع األطل ل اف
دهعة االل الدسياب "م كده دن هههف ثالثة

الد هركة ف ه وداوارههم إلن ف الهظ علم دوفلهعجج اال يدهع لة واالاينهالللةم وثهلثجله دن دللة الل ة ف له

تكان اهبلة للهاهش (عبد الداناام  2009م ص.)28( )14
النقد الموجه لنظرية المجال العام:

رغج الابال الذي حظيت إله ضظ حة الداهل ال ه الية وفع دسهسجه "ههب مهس" إال دضجله تلالت إل لض

االضياهااخ .ف لة سبي الدثهل ردي البهحث لياتهرا  Leotardدن اتاهه الدالهل ال له إللى تحايلق اا دلهع

لي ح ف صهً للس ب على الل ديم ودن دفكلهر "ههب ملهس" علم الدبلهل الدثل لى تلدافع فلة الهجهللة علم و جلة
ضظ ل محللدوا ليفللق عليجلله األغلب للةم وحؤكللد "لياتللهرا" دن الاصللال إلللى اا دللهع وفللق "ههب مللهس" للليج عللم

ط حلق دكثل الحال إاههعلهً ومهبط للةم وهلا ملله لياههل الحال األال ى .وبللذلك تف ل ضظ حللة الدالهل ال لله

صله ميسلهوحة للي بيل م فل دي األال لة
الية وف جه ههب مهس فة دحد مجهمجه ال سل ة وهلة إعبلهء األفل اا ف ً
ال للذي لدثل ل ردي الادهع للهخ الدجد للة ف للة الدايد للع ل لليج تاههل لله ف للة س للبي الاص للال لا د للهع (دب للا راسم
 2007م ص ص.)29( )130 - 131

توويف النظرية في الدراسة:

تسلليفيد الد ارسللة مللم ضظ حللة الداللهل ال لله فللة الي ل ف علللى اور ماااللع اليااصل اال يدللهعة (تللاحي )

عللى شلبكة ااضي ضللت كدالهل عله للليج ملم االللله اشلي اف األفل اا فللة ماداعلهخم فللالً عللم إتهحلة ف صللة
الي بي ل عللم ال ل دي وتبللهال الد لامللهخ واألفكللهر حللال الالللهله واألض للبة الدي لاللة إلالللهله الي ل ل ج فللة ل

ه حة كاروضه مافع الدراسةم وإلى دي مدى لسههج تاحي فة الق حهلة مم الادل بيم الادجلار تسلهعد

فة ت كي ردله تاهه الهله الي ل ج فة
جا حة فيرو

"

الاه حة ال هلد ة (كافيد.)19-

ورونا المستجد:

ت يبل ل في وس للهخ كاروض لله إلدثهإل للة س للاللة واسل ل ة م للم الفي وس للهخ الي للة ا للد تس للبب الدل ل ض للحيل لاان

فله تهفسل ة تيل اوح حلدتجه
وااضسهن؛ وملم الد ل وف دن ع ً
لداا ملم في وسلهخ كاروضله تسلبب للدى الب ل دم ا ً
مللم ض لزالخ الب ل ا ال لله ة إلللى األم ل اض األشللد فللدهمة مث ل ميالزمللة ال ل ق األوسللط اليهفس ل ة (مي ل س)م
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الدكي للف م للؤا ًا م ل ض كافي للد-
والديالزم للة اليهفس ل ة الح للها الاا د للة (س للهرس)م وحس للبب في ل وس كاروض لله ُ
(19مهظدة النحة ال هلد ةم.)30( ) 2020
ومه للذ اكي للهف دول للى ح للهالخ فيل ل وس كاروض لله الدس للياد ف للة مدله للة (ووه للهن) الن لليه ة ف للة الس للدب

لدله غيل مسللبا ٍق لللهظج النلح ة واالاينلهالة لللدول ال لهلج عللى حللد
 2019م فلال للزال ل لك الفيل وس تح ً
السااء؛ فدهذ دن دعلهيه مهظدة النحة ال هلد ة فة فب ال  2020ه ح ًة عهلد ةم تسهرع اضي هر الفي وس
لببه إصللهإلة الدالللليم حلال ال للهلج (الد بللةم  2020م ص
الالل دسللهب ع اليلللة ل لل ل حلاالة  210اولللةم ميس ً
.)31( )3365

ااينهاله وس هس ًه وثاهف هً.
وح ك في وس كاروضه الدسياد اب اً شدلداً على الدايدع صح ًه و
ً
إلهعيبهره مم الدسياداخ الية ط دخ على الدايدع الدولة عهمة والدن ي اهصةم حيث داى في وس
شدنه حال ال هلج مهجه 1,660,511حهلة وفه فة 16
كاروضه الدسياد إلى إصهإلة ضحا 74,809,885
ً
السدب ( 2020مهظدة النحة ال هلد ةم)32() 2020م كده دعلهت الحكامة الدن حة وصال عدا ااصهإلهخ
الكل ة فة من إلى 123153حهلة فة مهينف شج السدب مم ال ه  2020تحي بجه الد كز 63

فة عدا الدنهبيم إلهلفي وس على مسياى ال هلجم مهجه 105719حهلة شفهء ليحي الد كز  106فة ضسبة

الي هفة مم الفي س على مسياى ال هلج و 6990حهلة وفه ليحي الد كز  12فة ضسبة الاف هخ مم
إ دهلى عدا الدنهبيم فة ال هلج(وزار النحة والسكهن الدن حةم.)33() 2020
فيرو

ورونا المستجد والتعلي في مصر:

ل جد ال هلج حهل هً حدثهً لالً اد لجدا الي ل ج إلأزمة هه لة ربده كهضت هة األاب فة ال ن

الحهلةم مه لج تيدكم الدولة مم الس ب الكهملة عل هم حيث دحدث إغالق الددارس فة م ظج اول ال هلجم

إلى تييي فة ط ق الي ل ج الياليدلةم وافع إلى تحال ذري تاهه مهنهخ "الي لج عم إل د"م كده دصبح
تافي داواخ الي ل ج االكي وض ة دولاحة ر س ة للدول د جه للدهن اسيد ار عدل ة الي ل جم وعلى ال غج

مم دن إغالق الددارس لبدو حالً مهبطًه لف ض اليبهعد اال يدهعة ااا الدايد هخ الدحل ةم إال دن
إغالاجه لدد طاحلة س كان له تأثي سلبة غي ميههسب على البالل األكث تل ًار فجؤالء البالل

دعبهء ااينهالة على
لدلجج ف ص دا للي لج فة الدهزلم واد لدث الاات الذي لالاضه اهرج الددرسة
ً
كهه آإله جج الذلم اد لاا جان تحدلهخ فة رعهلة دبهه جج لفي طاحلة(غههلجم  2020م ص .)34()89
مللم هضللب آا ل م تيسللج الدهظامللة الي ل د للة فللة من ل إلهللللدهمة والي ايللدم حيللث تدللد ح لاالة 22

مليان طهلبم وح د بجه  1.3مليان م لج فة  50دللف مدرسلةم ولجلذا لاا له ب ضلهم ااصلالح ضنليبهً ال
إلللأس إللله مللم اليحللدلهخ؛ إحللداهه إاهللهع دول للهء األمللار والبللالل والد لدلليم دن الي ل ل ج لللج ل للد لهبللاي علللى

ا ي للهز االايب للهراخ للحن للال عل للى ال للجهااخ .ووا لله تب للاح الد للهج الادل للد للن للفاف األول للىم والكي للب
الدراس ة ودالة الد لديمم وتند ج ضظه اليااحج الي ل دة الادلد للد حللة الثهضاحلةم تحلدلهخ كدله هلا مياالع.

كد لله لاا لله الهظ لله تح للدلهخ ف للة إ ل اء االايب للهراخ بااس للبة الكدبي للات لهن للف ملي للان طهل للب ف للة 2500
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مدرسة ثهضاحة فلة والت واحلد .وهلذه اليحلدلهخ اليلة وا جلت اليهفيلذم عللى الل غج ملم كاضجله مياا لةم لي ليم

م هلايجه س ح هًم للدهن ضاهح ب ضهم ااصالح (غههلجم  2020م ص.)35( )90
فهليببيق البهرئ والفاري لدهظامة الي ل ج االكي وضة فة الدلدارس والاهم لهخ الدنل حة دحلدث ضاللة
ضاع للة فللة دسلللال الي لل ج وثاهفللة البهلللب وثاهفللة األسل الدنل حةم وذلللك لدلله ليبلبلله مللم به للة تحي للة يللد

وإاار ف ّ هلة اهار على اسي هل وتف ي مه تدلكه مم داواخ ومجهراخ للياصل إللى هلدف اسليكدهل الي لل ج
فل للة هل للذه الفيل ل االسل لليثهه ةم وفل للة ل ل تببيل للق دسل لللال اليبهعل للد اال يدل للهعة حدهلل للة مل للم اضي ل للهر الابل للهء

(دحددم 2020م ص .)36( )1924

وت ى البهحثة دن ابهع الي ل ج ل د ملم دكثل الابهعلهخ تلأث ًا إلفيل وس كاروضلهم فدهلذ البلدالهخ األوللى
الضي للهر الد ل ض اللد صللهحبجه إ ل اءاخ وتن ل ححهخ ت لاللت إلهلابللهع الي ل دللة مللم تأ ي ل للد ارسللةم ومهللع

لدال ملم االميحهضلهخم وت بيل كهفلة األض لبة
اال يدهعهخم وتكل ف طالل الي ل ج األسهسة إل د دإلحلهث ب ً
الي ل دللة وغلللق الد اكللز الي ل د للة وغي هلله مللم اا ل اءاخم وعلللى طللال فيل البحللث تههولللت ماااللع اليااصل

اال يدللهعة عهمللة و(تللاحي ) اهصللة لحظللة بلحظللة الال اراخ اليللة لنلدرهه مالللس الللازراءم دو وزار الي ب للة
والي ل جم والي ل ج ال هلةم إل أن ابهع الي ل ج.

لذا ل د تباح ال دل ة الي ل د ة مم دهج اليحدلهخ الية تاا ه الدايد هخ الد هص ودكث هله إلحهحلهً؛

مده لحيج ف ور مااكبة اليباراخ فة وسه

االتنلهل والي لل ج وعلد علزل عدل لة اللي لج علم واالع الح له

ال دل للة والياه للة الديسللهرعةم ودهد للة اسلليثدهر انلله ص شللبكهخ اليااص ل اال يدللهعة فللة الهاللهش ال لدللة

وتب للهال الحل لاار مد لله لكس للب ال دل للة الي ل د للة الا للدر عل للى مااكب للة الدس للياداخ واالس لليفها مهج لله (ال ييب للةم

 2018م ص .)37( )229
نتائج الدراسة:
أوالً :نتا

التحليل الابكي

▪ النطاق الجغرافي للمغردين بشأن قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا:
جدول ()1
يوضح النطاق الجغرافي للمغردين بشأن قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا

النطاق الجغرافي
داخل مصر
خارج مصر
االجمالي

توض نيانات الجدول السانو ما الي:

ك
1811
186
1997

%
90.7
9.3
100

هء فة صدار الدااع الاي افة للدي الم عيهة الدراسة إل أن الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه

"ااا من " بهسبة ()%90.7م تالهه فة الد تبة الثهض ة واألاي تي حداخ الدسيددميم مم "اهرج من "
بهسبة (.)%9.3

"
"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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▪ طبيعة المغردين بشأن قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا:
جدول ()2
يوضح طبيعة المغردين بشأن قضايا التعليم في ظل جائحة كورونا

ك
1835
162
1997

طبيعة المغردين
شخصيات عادية
مؤسسات إعالمية
االجمالي

%
92
8
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:

هء فة صدار طب ة األشدهص (الدسيددميم لدااع تاحي ) لليي حداخ عيهة الدراسة إل أن الهله

الي ل ج فة

ه حة كاروضه "شدن هخ عهالة" بهسبة ()%92م تالهه فة الد تبة الثهض ة واألاي

تي حداخ صهار عم "مؤسسهخ إعالم ة" بهسبة (.)%8

▪ حدود التفاعل االجتماعي وطبيعة المحتوى الذي تقدمه تغريدات الدراسة:
جدول ()3
يوضح حدود التفاعل االجتماعي وطبيعة المحتوى الذي تقدمه تغريدات الدراسة

ك
1653
315
29
1997

نوع التغريدة
إعادة التغريد
التغريد
التعليق
االجمالي

%
82.8
15.8
1.5
100

توضي نيانات الجدول السانو ما الي:

هء "إعها اليي حد" فة صدار ضاع اليي حداخ عيهة الدراسة الديداولة إل أن الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه بهسبة ()%82.8م وتالهه فة الد تبة الثهض ة "اليي حد" بهسبة ()%15.8م وداي اً

"الي ليق" فة الد تبة الثهلثة بهسبة ( .)%1.5وت ي الهيه
الهله وم كالخ الي ل ج فة

هءخ

إلى تهاع تفهع الدي الم الدن حيم تاهه

ه حة كاروضه مه بيم اليي حد والسدهح إلهلي ليق وإمكهض ة إعها اليي حد

اسيفها مم الدنه ص الية لاف هه مااع تاحي

فة الهاهشهخ .للاصال إلى دكب

عدا مدكم مم

الادههي ؛ ومم ثج اليأثي على ال دي ال ه إل أن الال ةم والق ردي عه تاهه الا اراخ والس هس هخ
الحكام ة الي ل د ة فة

الاه حة ال هلد ة.

▪ المواد المصاحبة لمحتو تغريدات الدراسة وطايعتها:
جدول ()4
يوضح مدى تواجد المواد المصاحبة لمحتوى تغريدات الدراسة وطبيعتها

المواد المصاحبة
االجمالي
نوع المواد المصاحبة
االجمالي

محتوى التغريدة
يوجد
ال يوجد
مواقع اخبارية
نص
صورة
مقاطع فيديو

ك
382
1615
1997
143
101
71
67
382

%
19.1
80.9
100
37
26
19
18
100
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توض نيانات الجدول السانو ما الي:

"

هءخ م هركهخ مسيددمة مااع تاحي

فة الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه -مح

الدراسة -مدعامة إلدااا منهحبة بليت ( )382تي حد بهسبة ( )%19.1مم إ د لى تي حداخ الدراسةم

و هءخ هذه الدااا فة م ظج الد هركهخ عبهر عم رواإلط إلكي وض ة لاحهلة إلى ماااع دا ى بهسبة

( )%37مم إ د لى اليي حداخ الدنحابة إلدااام م تليجه ضص بهسبة ()%26م فة حيم هءخ عبهر عم
"صار" بهسبة ()%19م كده هءخ عبهر عم ماهطع فيدلا بهسبة ( )%18مم إ دهلى اليي حداخ الدا اا
بجه مااا منهحبةم بيهده كهضت الد هركهخ مافاع الدراسة غي

مدعامة إلأي مم هذه الدااا فة

( )1615تي حد مم إ دهلى تي حداخ الدراسة بهسبة ( .)80.9%وتؤكد الهيه

مه ت ي إل ه األاب هخ

ال لد ة مم دن إفهفة ماهطع فيدلا وصار إلى دى تي حد لدكم دن لاذل  10دف هف عدا الد هركهخم

ماهرضة إلهليي حداخ الية ال تحياي على فيدلا دو صار.
▪ أبرز الهاشتاج بتغريدات الدراسة:

جدول ()5
أبرز الهاشتاج بتغريدات الدراسة

وجود هاشتاج
يوجد
ال يوجد
االجمالي
أبرز الهاشتاج
مشاريع_مصر
العام_الدراسي_الجديد الكورونا
وزير_التعليم كلمة_أخيرة لميس_الحديدي
مش_دافعين ال_للكتب_الغاليه_حراااام
االجمالي

ك
1323
674
1997
ك
1138
102
80
3
1323

%
66.2
33.8
100
%
84
7
6
3
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
هءخ اليي حداخ عيهة الدراسة الية "لا د" بجه ههشيهج فة الد تبة األولى بهسبة ( )%66.2مم
إ دهلة اليي حداخ الية تههولت الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضهم تالهه فة الد تبة الثهض ة واألاي

اليي حداخ الية "ال لا د" بجه ههشيهج بهسبة ( )%33.8مم إ دهلة اليي حداخ.
وف ده لي لق إلأب ز الجهشيهج الية ج خ فة اليي حداخ الديداولة  -عيهة الدراسة -إل أن الهله

الي ل ج فة

ه حة كاروضهم هء ههشيهج "م هرحع_من " فة الندار بهسبة ()%84م تالهه ههشيهج

"ال ه _الدراسة_الادلد الكاروضه" بهسبة ()%7م ثج ههشيهج "وزح _الي ل ج كلدة_داي

لد س_الحدلدي"

بهسبة ()%6م وداي اً ههشيهج "مش_ااف يم ال_للكيب_اليهل ه_ح اااا " بهسبة ( .)%3وتب ز الهيه

إااراف

الدي الم لقهد ة الكبي للجهشيهج على مااع تاحي واوره فة تهظ ج وت تيب الد لامهخ وحفع اليي حداخم
والدسهعد على الاصال ألكب كج مم الد لامهخ حال دحداث دو مسياداخ الهله وم كالخ الي ل ج فة

الاه حة .كده تسههج الجهشيه هخ الدهصة إلالهله الي ل ج فة زحها عدا الديهإل يم لليي حداخ الية

"

العدد االثالث والثالثون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

تيههول الال ةم مده لزحد مم تاس ع اا
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اء ه حة كاروضه.

تحليل الاماإل التداولي

▪ اتطروحات التي تعمنتها تغريدات الدراسة:
جدول ()6
يوضح األطروحات التي تضمنتها تغريدات الدراسة

األط وحهخ
اتدهذ اليدابي الااه ة لداا جة (كاروضه) فة الددارس والاهم هخ
افييهح مدارس و هم هخ دلد
إههضة الد لديم والة رواتبجج
تباح الهظه الي ل دة والدههه الدراس ة
الي ل ج عم إل د وإطالق الدهنهخ الي ل د ة الادلد
الددارس ال هإلهض ة فة من
زحها من وفهخ الددارس والكيب الدراس ة
الفسها الد لى وااااري
عد ههزحة دول هء األمار للدراسة والي لج عم ُإل د
م كلة الدروس الدناص ة
هه اليح ش إلبهلبهخ الددارس
مسهعد البالل غي الاهارحم
ن

ف

%

722
705
311
270
124
95
98
89
22
10
2
2
1997

36.2
35.3
15.6
13.6
6.2
4.8
5
4.5
1.1
0.5
0.1
0.1
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
حصل

أطروحة اتااذ التدانير الوقا ية لمواجهة فيرو

ورونا في المدار

والجامعات)

علأ المرتبة اتولأ والنسبة اتكار من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث -ننسبة

 ،)%36.2ود ج خ اليي حداخ اهصة النهار عم الحسهإلهخ ال سد ة لداااع واهااخ إعالم ة ضظ اً
لبب يجه ااابهرحة اهيدهمهً حكام هً غي مسباق باتااذ التدانير الوقا ية لمواجهة كورونا) في المدار
والجامعات ،ندءاً من مؤسسة الر اسة وتا يجهخ ال س عبد الفيهح الس سةم للابهع الببة إلهالسي داا

لداا جة دلة ما ة ثهض ة محيدلة لفي وس كاروضهم اهص ًة مع ااي ال ال ه الدراسة الادلد .وكذلك
اليا يجهخ إلل ور تكهتف كهفة الا ازراخ الد ه ة وااااراخ الي ل د ة ليافي دانى ار هخ اليأميم الددكهة
للبالل والاه ديم على الدهظامة الي ل د ةم للدهن سالميجج واضيظه ال دل ة الدراس ةم مع مااصلة

حدالخ الياع ة الدكثفة فة هذا الندا على مسياى األس وكهفة الدااطهيم.

فة ااطهر ذاته اهيدت اليي حداخ إلأابهر تفاد الدكيار طهرق شااة وزح الي ب ة والي ل ج والي ل ج

الفهة وعدا مم السها الدحهفظيم (الاهه م الايز م ااسكهدرحةم هال سيههءم مب وحم بهى ساحفم

امهه مع بدالة ال ه
البح األحد م دساانم الفيا م الاااى الادلد) لسي ال دل ة الي ل د ة فة الدحهفظهخ تز ً
الدراسة الادلد  . 2021/2020وح ص الدسؤوليم على تا ه ال دلد مم الهنه ح للبالل إلل ور

اتبهع اارشهااخ النح ة وتببيق اا اءاخ االحي ازحة .إلهافهفة إلى مههشد وزار الي ب ة والي ل ج

والي ل ج الفهة ألول هء دمار البالل إل د اليكدس دمه دباال الددارس للحفها على النحة ال همة مه ً ه
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الضي هر في وس كاروضهم واتبهع اا اءاخ االحي ازحة مم ارتداء الكدهمة والحفها على اليبهعد

اال يدهعة .كده ف فت وزار الي ب ة والي ل جم إ اءاخ صهرمة على الددارس مع اضبالق ال ه الدراسى

امه كبي ًا مم الددرسيم والبالل إلهرتداء الكدهمهخ واليبهعد بيهجج.
الادلدم وشجدخ الباابي الددرس ة اليز ً
وإعالن وزار الي ب ة والي ل ج عم تافي م كز إلكي وضى ليلاى ال كهوى والبلبهخ عب ادمة الااتس آل
فة إطهر اسي داااخ الدولة لل ه الدراسة الادلد  2020/2021م والدبااخ الية اتدذتجه الازار ااار

ال دل ة الي ل د ة.

واهيدت اليي حداخ إلهلين ححهخ والددااالخ الية د اهه الدكيار طهرق شااةم وزح الي ب ة

والي ل ج والي ل ج الفهةم إل دا مم الب ام اليل فزحاض ة على عدا مم الاهااخ الفله ةم وتأكيده على دن

االلي از فة الددارس دفل مم األعاا الدهف ةم ودن اا الي ل ج دصبحت دعلى مع اضدفهض الكثهفة
ال دالةم الفيًه إلى دن ك مدرسة بجه از
كاروضه.

صح ة وغ فة ل زل البالل؛ حهل جار حهلة اشيبهه إلفي وس

مم هضب آا اهيدت اليي حداخ إلهسي داااخ الد ههد األزه حة السيطبهل مه لا ل مم مليان

طهلب دزه يم لل ه الدراسة الادلدم إلاد ع محهفظهخ الادجارحة .وعلى ردسجه ماا جة اضي هر في وس

كاروضه الدسيادم وذلك بيدن ص غ فة عزل مؤاية ااا ك م جد دزه ي
تحسبه السيطبهل الحهالخ
ً
الية ل يبه فة إصهبيجه إلفي وس كاروضه الدسياد بيم البالل دو ال همليم إلهلد جدم وذلك إلدالف غ فة
ال از

النح ة .وحنهحب الحهلة الد يبه فيجه دحد الد فيم إل ط دن ليدذ إ اءاخ الااهلة الالزمةم

وذلك إلى حيم حلار الببيب الدديص دو ولة األم دو ااحهلة إلى الدسي فى.
فة الداهب م اضيادخ تي حداخ غلب دول هء دمار إلددرسة دمي ال

د بهه جج وف

اء إلهألسكهدرحة مم تكدس

وزار الي ل ج فة تببيق إ ءاخ اليبهعد اال يدهعة الية سبق دن دعلم عهجه وزح الي ل ج".

اهصة مع جار إصهإلهخ إلفي وس كاروضه إل حدى مدارس كف ال خم وبليت دعداا ااصهإلهخ إلى 5

تدهمه فة الددرسةم ودشهرخ تي حداخ مم دن
حهالخم وتافى دحد الد لديمم وتج إلاهف ماداعهخ اليااحة ً
ت ض اول ال هلج للدا ة
الجدف مم وراء إص ار وزار الي ب ة والي ل ج على اسيد ار الدراسة فة
الثهض ة مم ه حة كاروضه ها افع دول هء األمار لدنهرحف الددارس.

دمه على ص يد الي ل ج ال هلةم اهيدت اليي حداخ إلهلزحهر اليفادلة للدكيار اهلد عبداليفهر وزح

الي ل ج ال هلة والبحث ال لدة لاهم ية عيم شدس والاهه ب فاة السها روسهء الاهم هخ لديهإل ة اضيظه

سي ال دل ة الي ل د ةم فة إطهر ميهإل ة اسي داااخ الاهم هخ لبدالة ال ه الدراسة الادلدم وسط إ اءاخ

احي ازحة م دا م كده اهيدت اليي حداخ إل عالن عدا مم الاهم هخ الدن حة الحكام ة واألهل ة عم
فااإلط بدء ال ه الدراسة الادلد وسط إ اءاخ احي ازحة وواه ة للحفها على البالل ودعلهء هيئة

اليدرحس وال همليم مم مدهط في وس كاروضه الدسياد.

"
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وجامعات جدادة من جانآ الحكومة المصرية

في المر ز الثاني ننسبة  )%35.3من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،ففة إطهر

س ى الدولة ضحا رفع كفهء الدهظامة الي ل د ة إلهلا ىم وتالي
اليي حداخ إلأابهر الياسع فة إض هء مدارس

الكثهفهخ البالب ة إلهلفنال .اهيدت

دلد فة عدا مم الدحهفظهخ (الايز م وااسكهدرحةم

وااسدهعيل ةم وام هطم ومب وح) والية تيهاع مه بيم مدارس دلد ومدارس دا ى تدت بجه تاس هخ

السي هل الكثهفهخ البالب ة ومدارس تج عد إحالل ز ى لجه وت لييجه ليحايق دانى اسيفها مدكهة

مهجه.

مم هضب آا م اهيدت اليي حداخ إلهلد حلة الثهض ة للد وع الاامى لبههء وت يي  1000مدرسة

ميديز دلد بهظه الد هركة مع الابهع الدهص الذي تهفذه وزار الي ب ة والي ل ج والي ل ج الفهةم والذي

ُل د مم دهج الد وعهخ الاام ة الية تأتة على ردس دولاحهخ ميبلبهخ تباح الي ل ج فى من م حيث
اسيجدفت الد حلة األولى مم الد وع إض هء  54مدرسة مازعة ي اف ًه على  16محهفظة واالت

اعيبهر مم ال ه الدراسى الحهلة  . 2021/2020وحسيجدف تادلج ادمة ت ل د ة ميديز
ًا
م ظدجه الددمة
إلدسياى ت ل دى لفاق الدسياى الي ل دى إلهلددارس اليا حب ة (ال سد ة) ولكم مع من وفهخ اراس ة تا

كثي ًا عم الدن وفهخ الدراس ة إلهلددارس الدهصة لليهخم وذلك إلده لحاق  3دهداف ر س ة وهة" :رفع
كفهء ال دل ة الي ل د ة بيادلج مسياى ميديز مم الي ل ج بهظه الليهخم الدسههدة فى ح الكثهفهخ
البالب ةم تدف ف األعبهء عم كهه الدااطهيم مم ال ححة ال امبة فى البحث عم ضظج ميديز مم

الي ل ج ألبهه جه وبدن وفهخ اراس ة فى ميههولجج.

وضهل الي ل ج ال هلة ضنيبهً مم اهيده الدي الم واهصة م هركة الدكيار اهلد عبد اليفهر وزح

الي ل ج ال هلة والبحث ال لدةم ك مم ر س هم ة الدهنار م ومحهفع الداجل ةم وفع حا األسهس

لاهم ة الدهنار األهل ة إلددلهة دنةم والذي لجدف إلى تادلج ب ام اراس ة تااكب احي ه هخ ساق

ال د م وتهد ة ااال ج فة مح ط الاهم ةم وكذلك تببيق الد هلي ال هلد ة فة ابال البالل واسي ات ا هخ

الي لج واكيسهل الدجهراخ.
في المر ز الثالث جاءت أطروحة إهانة المعلمين وقلة رواتاه ) ننسبة  )%15.6من

اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،ف ده لي لق إلالة رواتب الد لديمم اضياد الدي اون الة
رواتب الد لديم فة من م ووصفاا

رواتب الد لديم إلهألا ااالً ماهرضة ببهاة
ما فة الدولةم ودن هذا األم
بدولة فة حاج من م

رااً على وعد وزح
الد لديمم

بيحسيم

ال لليق

هءخ اليي حداخ

الي ب ة والي ل ج

األوفهع

الدهل ة
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للد لديم إلهعيبهرهج عنب ال دل ة الي ل د ةم على ال غج مم رفض وزار الدهل ة لذلكم مده افع إل ض

الدي الم لليسهول عم ك ف ة وفهء الازح باعدهم واعيب وا ذلك مؤش ًا على تا ه الازح ضحا زحها اا
الد لديم مم ماداعهخ اليااحة إلهلددارس ليباة الي ل ج األسهسة ما ا صار م فة الاات الذي تؤكد ف ه
الدولة على ماهض ة الي ل ج وحق الدااطم فة الحنال على الي ل ج الداهضة.
دمه ف ده لي لق إل ههضة الد لدليمم ف للى

الن يد الدحلةم سهاخ حهلة مم ااسي هء بيم
رواا ماااع اليااص اال يدلهعة (تلاحي ) اللذلم
تل للداولاا مابل للع في ل للدلا لدحل للهفع الداجل ل للة ده ل للهن
االل ل لله م ل للدل مدرس ل للة عد ل ل مكل لل اابيدا ل للة

إلددلهلة اكل ضس الالل زحهرتلله للددرسلة ووصللفجه

ب ل "الفهشلللة" وإ بهرهلله عللى الللع شللبهف دلامييللهل
ليهظ فللةم إلهافللهفة إلللى إههضيلله ل للدا كبي ل مللم
الددرس ل لليم ا ل للالل زحهرت ل لله اليفادل ل للة ل ل للدا م ل للم

الد ل للدارس إلهلدحهفظ ل للة .حي ل للث اضيا ل للد الدي ل ل اون
الب حاللة الدجيهللة اليللة تللج ت هم ل بجلله الدحللهفعم

فلة الاالت اللذي ف ل ف له األايل فلة حل م لكلة الادهملة إلهلدحهفظلةم وصلدت وزحل اليهد لة الدحل لة عللم

م هقبة الدحهفظيم لف لجج فة ح م كلة الادهملة إلدحهفظلهخ الادجارحلةم مبلهلبيم اللدكيار /طلهرق شلااة
وزح الي ب ة والي ل ج إل عها حق الددل وم هابيجه إل ك ال ق فة حهل ثبت تاني هه فلة ال دل  .ووصلف

اء كللهن لع ل ش ميي ب لهً دو ااا ل
إل للض الدي ل الم دن ملله حللدث لدللدل الددرسللة هللا إههضللة لك ل من ل ى س لا ً
من .
إلهلف

دمه على الن يد ال بةم اضياد مي اون إههضة مااطهيم كاحيييم للددرسيم الدن حيم ووصفجج

على ههمش رفض وزار الي ب ة والي ل ج الكاحي ة تادلد إاهمة مه لاهرل  200م لج وإااري من ي

اضيجت إاهمهتجج اهرج البالام واافع الدي اون الدن حان عم الي ل ج فة من إلف
الكاحي ة إلدااراهه وميزاضييجه فة إكدهل ال ه الدراسة فة

وزار الي ب ة والي ل ج

ه حة كاروضهم والية كهضت مح مسهءلة

وت ه ف فة مالس األمة الكاحيةم فة الاات الذي اسيبهعت من تدبى األزمة رغج ارتفهع عدا

البالل إلهلددارس والاهم هخ الية اد لن ت دااهج ت داا سكهن اولة الكاحت.
في المر ز الراب

جاءت أطروحة تموير النظام التعليمي والمناه

الدراسية) ،ننسبة

 )%15.6من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،حيث اهيدت اليي حداخ بين ححهخ

الدكيار محدد مع ط وزح الدهل ةم إل أن ارتفهع مدننهخ مهظامة الي ل ج الاهم ى واب الاهم ى
والبحث ال لدى فة ماازضة ال ه الدهلى  2021 /2020م والية تب ز اهيده وتا يجهخ الط ها الس هس ة

"
"
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السيكدهل مسي «بههء ااضسهن الدن ى :صحًه وت ل د ًه وا يدهعًه»م ت زح اًز لليهد ة الب حةم إلده ُلسجج
فى اسيكدهل الد وع الاامى ليباح مهظامة الي ل ج والبحث ال لدىم على الهحا الذى لدلق يالً مم
الدبدعيم والدبيك حم.

أما علأ مستو التعلي العام ،اهيدت اليي حداخ بين ححهخ الدكيار طهرق شااى وزح الي ب ة

والي ل ج ل دا مم الاهااخ الفله ة إل أن دفلل ة مسياب الي ل ج إلدن االل السهااخ الدابلةم ودن الازار
ت د على تهظ ج وتباح مهظامة الي ل ج مم د

منلحة البهلب .ل يدد الي ل ج على الفجج ول س

اناصه ملف الددارس الدهصة والدول ةم وت م ج
الحفعم ودن الاز ار تدرف حاج الد كالخ الي ل د ةم
ً
الددارسم والد لجم وملف الدههه والدلك ة الفك حةم واالميحهضهخ وك ف ة تحسيم اا الد لج .مبهلبهً
ه حة كاروضه.
الاد ع ودول هء األمار الي هون مع الازار فة
مم هضب آا م ج تأليد عدا مم الدي الم ليا جهخ وزار الي ب ة والي ل ج ضحا الالهء على

الدروس الدناص ةم وردخ دضه البد مم اعج ا ار وزح الي ب ة والي ل ج بجذا الدناصم ليه ئة األبههء

على الفجج بدالً مم الحفع إذا كهه ض حد ضجلة فى الي ل جم وطهلبت إل ض اليي حداخ ال س عبد الفيهح
الس سى إصدار ا ٍار دجاري بيدرحس مها األاالق فة د ع الد اح الي ل د ة مم االبيدا ة حيى
الاهم ة .ت ل اهً على إعالن وزار الي ب ة ا ار تدرحس مها الط ج واألاالق والية تسيدد مهجاجه مم األالهن

بدءا مم ال ه الدراسى الحهلة  2021/2020مم النف الثهلث
السدهوحةم وإفهفيجه للداداعم ً
االبيدا ة.
واافع مي اون عم اتجهمهخ و جت لازح الي ل ج الدكيار طهرق شااة إلهلفسها و دروا إلأضه ل د

دحسم وزح تالى حايبة الي ل ج فى من مهذ

دن تاالهه ال اح الدكيار طه حسيمم ودن مه

لاا إله مم تباح م من فة حه ة إل ه مهذ

وات طاح للهجاض إلهل دل ة الي ل د ةم و دروا

إلأضه لاب وفع اسده فى لاحة ش ف ول س

مع هؤالء الفهسدلم .وتاافات هذه األراء مع

تن ححهخ ااعالمة عد و دالب الذي دشها

إلهلدكيار طهرق شااة واعيب ه دول وزح ت ب ة

وت ل ج ل يد ص هغة الدهظامة الي ل د ة فة

من م كده اعه آا ون فة تي حداتجج

الدهيادلم لازح الي ب ة والي ل ج اللي از الندت ل د فجدجج لحط اة اليباح واالصالحهخ الية لاا بجه

انامه
الازح مم و جة ضظ هجم وردى مي اون فة س هق افهعجج عم وزح الي ب ة والي ل جم دن هههف
ً

ُكث ًا للازح مهجج دصحهل الي ل ج الدهصم ومهف ه الدروس الدناص ةم وسبابة الكيب الدهر ة.
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وفة الداهب م اتجدت تي حداخ الدكيار

"

طهرق شااة وزح الي ل ج إلهلفسها وتدمي الي ل ج

"

فة من م ووفع مي اون صار تادع الدكيار
طهرق شااة وزح الي ل ج مع عدا مم روسهء
الازراء السهإلايم الذلم اتجداا إلهلفسها دمثهل(دحدد
ضظ فم وعهطف عبيد)م وحال تن ححهخ وزح

الي ب ة والي ل ج فة من إل أن اليدرحس بهظه

"الفن الدالال" (ل هة دن البالل س سيد ان للدروس فة الاهااخ والدهنهخ الي ل دةم ثج لهها ان مه

بدال مم الهظه الياليديم وها مه تساءل بعض المغردين عن
اسيد اا إل ه فة دله الحلار فة الددرسة) ً
ماهية الهظه الذي لانده وزح الي ل جم واسيب ا آا ون مدهوفجج مم االرتاهل ة وع اا ة الا اراخ الية
تيدذهه وزار الي ب ة والي ل ج وتداع هتجه على مسياب البالل الي ل دة.

أما تيما اتعلو بالتعلي الفني فة من م كاضه دحد األاواخ ال سة ليحايق ب ام

ال هملةم وعنب االاينها واهط

اليهد ة

اليهد ةم واعهمة مجدة مم اعهمهخ مهظامة الي ل جم فى

الل وراخ الحيد ة اليى تف فجه اليحدلهخ ال هلد ة الد هص م ومايدع الد فة؛ اهيدت اليي حداخ إلده
هء فة تن ححهخ الدكيار طهرق شااة فة ب ضهم "كلدة داي " مع ااعالم ة "لد س الحدلدي" على

اهه  ONالفله ة إل أن دهد ة الي ل ج الفهةم واوره فة إحداث ضجلة دلدهض ه وسهيهفار م ومع ذلك ال للاى
االهيده مم هضب ااعال رغج دهدييهم وفة هذا ااطهر ضالت حسهإلهخ الدي الم اهيده اللااء دهل ضار

الدلمم محهفع كف ال خ إلهلي ل ج الفهةم تهفيذا ليا يجهخ الدولة ل بط الي ل ج إلساق ال د م مم االل

إفهفة تدننهخ اراس ة دلد هذا ال ه إلهلدحهفظة لج تكم مم اب م وتياافق هذه اليدننهخ مع
طب ة الدجم الية تيديز بجه الدحهفظة لي جد تدننهخ دلد تدا الي ل ج الفهة ألول م مهجه:

تكهالا ه اضيهج وتنه ع األسدهفم وتدنص الي كيبهخ والد داخ الكج ب ة للبهلبهخم وم هم االسيزراع
السدكةم وتببيق الي ل ج الدزاوجم وكذلك تببيق ضظه الاداراخم إلى هضب مدارس ت ل ج فهة تج تحاحلجه

إلى مدارس تأس س عسك ى.

في المر ز الاامس جاءت أطروحة التعلي عن بعد وإطاق المنصات التعليمية الجدادة)،

ننسبة  )%6.2من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،اهيدت اليي حداخ إل صدار

كيهإله اورًحه إل أن ابة الدراسة
الدكيار طهرق شااةم وزح الي ب ة والي ل ج والي ل ج الفهة الدن يم ً
الظ وف االسيثهه ة
الدهصة إلد اح الي ل ج األسهسة لل ه الدراسة الادلد  2021/2020م فة
لفي وس كاروضه الدسياد .وارتكزخ الدبة على ت دا منهار الي لج اون اليأثي على الدهج الدا ر مم
االل ت يي الددارس في

واحد دو في تيم طبًاه لكثهفة الددرسةم واشيد الكيهل الدوري على اور
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الاهااخ الي ل د ة فة ش ح د ع اروس الدههه الدا ر بدالة مم النف ال اإلع االبيدا ة وحيى النف

الثهلث ااعدااي.

واهيدت اليي حداخ كذلك بيأكيد وزح الي ب ة والي ل ج على دن الدهظامة اليكهالا ة ساف تيلح

إلاهب هتجه مع إقبهل البالل على اسيددامجهم وادرتجه على الالهء على دزمة الكثهفهخ فة الفنال ودزمة
ضدر الد لديمم كده اهيدت اليي حداخ به

تأكيد الازح على دن محياى بهك الد فة ليبة كهفة الد اح

الي ل د ةم ودن وزار الي ب ة والي ل ج مم دكث الا ازراخ الية ت جد تحاالً راد هً كبي اً .وفة ااطهر ذاته
اهيدت اليي حداخ بلاهء وزح الي ب ة والي ل ج إلهلسفي الف ضسى إلهلاهه م لدهها ة دو ه الي هون بيم من
وف ضسه فى إطهر ابط تباح الي ل ج .وال د على تافي منهار راد ة ميهاعة إلهللية الف ضس ة على بهك
الد فة ومهنهخ الي ل ج اليى دطلايجه الازار وكذلك تدرحس اللية الف ضس ة كلية ثهض ة فى د ع مدارس

الادجارحة بدالة مم النف األول ااعداايم واسيكدهل الي هون فى ت دة الدههه الادلد للية الف ضس ةم

إلهافهفة إلى ت دة الدحياى ال ادى على بهك الد فة وإتهحيه إلهللية الف ضس ة .وااعالن كذلك عم
االتفهق بيم وزار الي ب ة والي ل ج وش كة مهلك وسافت اتهحة ب حد الكي وضة ماحد لك طالل الد اح

الي ل د ة للداال على

د ع الدهنهخ الية سييج إتهحيجه مم اب

الازار م فلالً عم تافي ب ام

ماهضه لل 20مليان طهلب لليدرحب على داواخ ساق ال د م وها مه لدث تبار
Microsoft office
ً
مجج فة الب حق ضحا اليحال ال ادة.
وفة ااطهر ذاتهم اهيدت اليي حداخ إل عالن وزح الي ب ة والي ل ج عم بدء بث اهه "مدرسيهه"

كأحد وسه

"الي ل ج عم إل د"م حيث تج تدن نجه لبالل النف ال اإلع االبيدا ة وحيى الثهلث

ااعداايم إلهافهفة إلى ااعالن عم إطالق مهنة إلكي وض ة دلد إلهسج «مهنة الي ل ج الدن ي».
ما جة لثالث ماداعهخ هج البالل والد لديم ودول هء األمار فة الدههزل .تسيجدف الدهنة مسهعد

البهلب للاصال مم مكهن واحد إلى الاهااخ الي ل د ة و دول الحنص والدكيبة االكي وض ةم ومهنة
اامااوم ومهنة البث الدبهش م وكذلك مهنة اسأل الد لجم ومهنة الدروس االكي وض ةم إفهفة إلى

مهنة الكيب االكي وض ةم واارشهااخ الااه ة الدهصة إلفي وس كاروضه.

وف ده لي لق إلدههه الثهضاحة ال همةم اهيدت اليي حداخ بين ححهخ وزح الي ب ة والي ل ج ااعالم ة

عم تافي مههه الثهضاحة ال همة اب دسباع مم بدء الدراسةم وتأكيده دن الدااا األسهس ة والدهج كله
سييج تدرحسجه للبالل مم االل الاهااخ الي ل د ة وبهك الد فةم وتأكيد الازح على دن الي ل ج فى الهظه

الادلد لسدى الي ل ج اله طم ومه كهن لحدث فى الهظه الادلج عبهر عم تلايمم وتأكيده على دن إل ض

الدهنهخ ماهض ة وب لجه ماهب إلس ط دا مم الدروس الدناص ة .ودن مه تاا إله الازار لأتة فدم
ابة بههء وتييي ضظه الي ل ج الدن ى.

مم هضب آا الات تن ححهخ وزح الي ب ة والي ل ج إل أن تييي اور الد لج مم اليلايم إلى

اور اليا ه فة ضظه الي ل ج الادلد اهيده الدي الم إلى هضب الين ححهخ الدهصة إلهاي هرحة ماداعهخ
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اليااحة فة حهل احي هج البهلب لدزحد مم الدعج الدراسةم وتأكيده على تاا د الددرس طاال ال ه الدراسة

اء فة الفن دو فة ماداعهخ اليااحة دو فة الاسه
لؤاي وا بة سا ً
والدهنهخ الية ت د الازار على تباح هه.

الدديلفة مث الاهااخ الي ل د ة

وبههء على مه سبقم دشهاخ تي حداخ بازح الي ب ة والي ل ج وطداحه فة تييي ضظه الي ل ج مم

الدحل ة ال ط دة لل هلد ة الديفيحةم وعب مي اون عم ثايجج بازح الي ب ة والي ل ج فة تباح الي ل ج

الدن ي فة فاء مه لدسه مم حس األ هل الحهل ة واحي افجه الي هم مع اليكهالا ه دو مه لسدة
إلهلي لج الذاتة دو الي لج دون اللم.

فة الداهب م اضيادخ تي حداخ ميهال وزح الي ب ة والي ل ج فة تن ححهته الية وصف االلجه ضظه

الي ل ج الادلد فى من إلااله "دن ال هلج لهيظ روحة ضاهح اليا بة الدن حة"م فة الاات الذي تحي ف ه

من الد كز اب األاي فى اا الي ل ج على مسياى ال هلج .كده اضيادخ تي حداخ ابة الازار بياا د

طالل إل ض النفاف الي ل د ة لياميم فاط فة الددرسةم فة ضفس الاات الذي تسيد ف ه ماداعهخ

اليااحة ااا ذاخ الددرسة (إلداهب مهاي) إلهاة األسباع.
في المر ز الساد

جاءت أطروحة المدار

اليابانية في مصر) ،ننسبة  )%4.8من

اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،وضهلت الددارس ال هإلهض ة فة من اهيدهمهً مم هضب

الدي المم حيث تههالت تن ححهخ وزح الي ب ة والي ل ج للاهااخ الفله ةم عم وصال عدا الددارس

مهجاه لهإلهض ًه وإضده من ًحه
ال هإلهض ة لهحا  41مدرسة"م وتأكيد الازح على دن ت ل ج الددارس ال هإلهض ة ل س
ً
بهكجة لهإلهض ة .لسيجدف بههء شدن ة البف عايد لهإلهض ة ت د على تهد ة ادراته وشدنييهم وضالت
كذلك اليي حداخ ح ص وزار الي ب ة والي ل ج على إرسهل دفااج مم الد لديم سهاحهً ليلاة اليدرحب الالز

على مدار ثالث سهااخ؛ اكسهل الد لديم الدب م إلهافهفة إلى دن و اا الددراء ال هإلهضييم مده لحسم

مم األااء الي ل دة بيلك الددارس .كده اهيدت اليي حداخ بلاهء سفي ال هإلهن إلهلاهه بل  11م ًفه لهإلهض ًه
لااهمة فة من لديهإل ة ال دل ة الي ل د ة فة الددارس الدن حة –ال هإلهض ة ()EJSم وتادلج الهنه ح
الالزمة ااار الددارس الدن حة – ال هإلهض ة للدهن ضاهح الدهظامة الي ل د ة واسيد ارحيجه .كده اهيدت

اليي حداخ بافع محهفع شدهل سيههء حا األسهس للددرسة اليكهالا ة ال هإلهض ة إلهل حش.
في المر ز الساب جاءت أطروحة

يادة مصروفات المدار

والكتآ الدراسية) ،ننسبة )%5

من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،ففة دعاهل إعالن وزار الي ب ة والي ل ج عم
الدن وفهخ الدراس ة لل ه الادلدم اضيادخ تي حداخ ميهال الازار فة تادل الدن وفهخ الددرس ة الية

ردهه الب ض دضجه تلهعفت بهسبة %150م فة

الاات الذي ل تدي ف ه طهرق شااة وزح الي ب ه
والي ل ج سهعة مهركة  F.P. Journeال جي

والية لن ثدهجه  918دلف ه ه .كده اضيادخ

"
"
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ه حة في وس كاروضهم وق ه

إل ض الددارس إلب ا تالميذ الد حلة االبيدا ة مم الددارس ليأا دس هج فة افع الدن وفهخ الدراس ةم
إلده لدهلف تن ححهخ الازار إل د ال بط بيم اسيال الكيب وافع البالل للدن وفهخ .مده افع وزح

الي ب ة والي ل ج لدبهلبة ضه به الدكيار رفه حاهزى إلس عة إرسهل ض اخ إلى د ع االااراخ إلهلسدهح

للبلبة إلهسيال الكيب اون ش ط افع الدن وفهخ.

وفس خ تي حداخ تا ه الازار ضحا ربط عدل ة تسل ج الكيب الدراس ة واليهبلت بدفع الدن وفهخ

إلهسي اهل الدسؤوليم فة وزار الي ب ة والي ل ج ليحني منهرحف الددارس مم دول هء األمار اب ااعالن
عم إغالق الددارس إلسبب الدا ة الثهض ة مم
ه حة كاروضه .األم الذي ضفهه الحسهل ال سدة

لد كز الد لامهخ اليهإلع لدالس الازراء على

تاحي وتأكيده إلندور ت ل دهخ مم وزار الي ب ة

ُتلز كهفة الددارس بيسل ج د ع الكيب الدراس ةم
دو اليهبلت للبالل اون دي ش ط دو تدييزم

وعد ربط تسل دجده بدفع الدن وفهخ الددرس ةم واتدهذ الازار كهفة اا اءاخ الاهضاض ة الالزمة ح هل مم
لدهلف ذلك إلهلددارس .وتب جه اهيده مم الدي الم إلا ار الازح إعفهء إل ض البالل مم الدن وفهخ

ليبلغ إ دهلى الد فييم%40مم البلبةم فة الاات الذي دكد ف ه الازح على دن الدن وفهخ الددرس ة هى
مندر ر سة للن ف على األض بة ال حهف ة والددمهخ إلهلددارس.

في المر از الثاامن جااءت أطروحاة الفسااد الماالأ واإلداري) ،ننسابة  )%4.5مان اتطروحاات

التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،ف لى ههمش تي حلداخ اهيدلت إلل عالن اللدكيار محدلد معل ط وزحل

الدهل للةم عللم ارتفللهع مدنن للهخ تبللاح مهظامللة الي ل ل ج الاللهم ى واب ل الا للهم ى والبحللث ال لدللىم ف للة

ماازض للة ال لله الد للهلى الح للهلة  . 2021/2020ردى ميل ل اون دض لله لهبي للة عل للى ف للاء تل للك الددنن للهخ

محهس للبة وزراء الي ل ل ج الس للهإلايم (محد للاا دب للا الهن ل م الجالل للى ش ل بيهة) وال للازح الح للهلة ال للدكيار ط للهرق

شااةم وتسلهءل إل لض الديل الم دللم دُضفالت
هللذه الدل للهراخ فللة الاا للت الللذي ت للهضة مه لله
الد ل ل للدارس م ل ل للم تجهل ل ل للك األبه ل ل للة الي ل د ل ل للةم
وف ل ل ف إمكهضل للهخ د جل للز اليهبلل للت الدازعل للة
عل ل ل للى ط ل ل للالل الثهضاح ل ل للةم وف ل ل ل ف روات ل ل للب

الد لديم واضن افجج لل د إلسههت الدروس الدناص ة.
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واتجدللت تي حللداخ وزح ل الي ب للة والي ل ل ج إلهلف ل فللة تحاح ل اليَّ ل ل ج ألهللج م ل وع اللامة لهبيللة دن

ت عللهه َّ
وتداللله وتهفللق عل لله فللة فللاء اسللي اض عللدا مللم تاللهرل الللدول فللة الهجللاض إلللهلي ل ج مثل
الدولللة ّ
(كارح ل لله الاهابَّ ل لةم مهليزح ل للهم إس ل ل ا ي ) والي ل للة
اسيبهعت إلسبب ااضفهق عللى اليَّ لل ج واللذي

وصل إلللى  %30مللم إ دللهلى الللدا الاللامة
إل للهل غج م للم اَّلل لة الدل لاارا دن تك للان م للم دا للاى

 20ااينها فة ال هلجم وكذلك مله تهفاله إسل ا ي عللى اليَّ لل ج والبحلث ال لدلة لزحلد ع َّدله تهفاله دغللب ال ُّلدول
ّ
ال بَّة مايد ًة .وطهلبت تي حداخ دا ى إاهلة وزح الي ل ج لف له وإفسهاه فة إاار مهظامة الي لل ج كهمللةم

مبلبه رسد ًه.
م يب حم إاهلة الازح
ً
وف ده لي لق بهظه الثهضاحة ال همة الادلد م اسيهك خ إل ض اليي حداخ عد االعيدها على الكيب
فة الد حلة الثهضاحة واالعيدها على الهظه الادلد الاه ج على اليهبلت والي ل ج عم ُإل د فة الاات الذي ال
لدلك ف ه د ع البالل تااف اامكهضهخ اليكهالا ة وااضي ضت فى من واهصة الا ىم وصدت الازح
عم طبهعة الكيب الدهر ة فة الاات الذي

لحهرل ف ه الدروس الدناص ة .وعب خ
تي حداخ عم سدبجه إل أن ت ييم وزح

الي ل ج طهرق شااى لل  20فيه مم م هرفه
مم فدهجج ابهة دحد الفههضيم الد جارحم

ب واتب فدده شج حهً تن إلى  45دلف ه ه لل د كدسي هرحم له بدلاان عه و ازره الي ب ة والي ل ج فة

الاات الذي لن راتب الد لج إلى  2000ه ه فاط شج حهً.

في المر ز التاس جاءت أطروحة عدم جاهزية أولياء اتمور للدراسة والتعل عن بعد)،

ننسبة  )%1.1من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،وضي اة لالضياهل الدفه ل ضحا

الي ل ج عم ُإل د إلسبب ه حة كاروضه الدفه ئةم والية دكدخ على دهد ة اور األس فة ميهإل ة ت لج
دبهه جهم وف ور تاعييججم وحه يجج إلى اليأالج مع ك مه ها دلد والط ه إلهألاوار الادلد الية ف فيجه
تببيق الي لج عم ُإل د واصبحت ال داا
طب ة الد حلةم إل د دن إلهتت مسئال ة األس ملهعفة فة
الفا ي لهم فة هذا ااطهرم اهيدت اليي حداخ بيأكيداخ الدكيار طهرق شااة وزح الي ب ة والي ل ج على
تكل ف ال س الس سة الحكامة الاها حلال لدسهعد األمجهخ ال همالخ دثههء الدراسةم إلدهضهً مم دن
ضاهح الي لج عم إل د م هان إلددى دلة دول هء األمار فة الي هم مع هذه الحهلة البهر ةم والس ة
اضاهحجهم مم االل الح ص على تهفيذ كهفة الي ل دهخم وغ س ق دة الي لج فة ضفاس الدي لديم وف ور

تاعييجج إلأهد ة االلي از إلهلدراسة.

"
"
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وفة هذا ااطهر اهيدت اليي حداخ إلس ة الا ازراخ الد ه ة ليسجي ال دل ة الي ل د ة مم االل

تافي مهنهخ للي ل ج االكي وضةم وتدكيم البالل مم الداال الداهضة إلى تلك الدهنهخم كده دب زخ
اليي حداخ ت دلد وزح الي ب ة والي ل ج على اسيد ار الدراسةم ودن كلدهخ مث (إغالقم دو حذفم دو

ت ليق دو إليهء اميحهضهخ) غي وارا على ااطالقم واسياهإلة مم الازار لالق دول هء األمارم ساف لي ف
الح حة ألول هء األمار لالاييهر مه بيم الذههل إلى الددرسة دو الي لج الذاتة إلهلدهزل السيكدهل ال ه

الدراسة.

مم هضب آا م ضالت تي حداخ مه تههوليه الداااع ااابهرحة إل أن حهلة ال كاا ال دلد الية شجدتجه
دسااق ب ع مسيلزمهخ الددارس فة الدحهفظهخ الدن حةم وت ا ع عدل هخ الب ع إلى دكث مم  60فة
الده ةم إلسبب عزوف دول هء األمار عم ال اءم رغج افييهح ال ه الدراسة الادلدم األم الذي فس ه

الب ض إلأضه ضي اة تببيق ضظه "الي ل ج عم إل د" فة

و اا في وس كاروضهم وق ه وزار الي ب ة

والي ل ج إلهاعالن عم تدن ص اهااخ ت ل د ة لبالل االبيدا ة وااعدااي والثهضاي.
في المر ز العالر جاءت أطروحة ماكلة الدرو

الاصوصية) ،ننسبة  )%0.5من

اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،اهيدت اليي حداخ بيا يجهخ وزار الي ب ة والي ل ج
للددل حهخ الي ل د ة فى إطهر االسي داا لل ه الدراسى الادلد إل غالق م اكز الدروس الدناص ة

الد ا اا إلهليهسيق مع األح هء والاجهخ الد ه ةم واتدهذ اا اءاخ الاهضاض ة ح هل دى دض بة ت ل د ة
اهرج الددرسةم واهيدت اليي حداخ بيبديههخ الازح الضزعهج طلبة الثهضاحة ال همة مم إغالق السههت

الدهصة إلهلدروس الدناص ةم وتأكيده دن الجدف مم ذلك اا اء ها إصالح مهظامة الي ل جم ودن

الدروس الدناص ة ل ست دسلابهً ت باحهً وال مهجاًه فة الي ل ج وبههء ااضسهنم م يب اً االضزعهج مم إليهء
الدروس الدناص ة فة الد حلة الثهضاحة ل كس دزمة حط ط ة لفاد البهلب الادر على الي ل ج الذاتةم فة
الاات الذي تس ى ف ه الازار لالرتاهء إلهل دل ة الي ل د ة ومسياى البالل.

في المر ز الحادي عار جاءت أطروحة واهرة التحرش بمالبات المدار ) ،ننسبة )%0.3

من اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،حيث اهيدت اليي حداخ إل عالن مدل حة دمم
ال ق ة إلهليهسيق مع مدل حة الي ب ة والي ل ج إلهلدحهفظة ابيجه ليأميم الددارس االل ال ه الدراسى

الادلدم بيكث ف الدورحهخ األمه ة إلدح ط مدارس الفي هخ لدهع دي محهولة لدلهلايجمم فلالً عم تكث ف

الدورحهخ الد ورحة والي هم الس حع مع دي حهالخ اايههاهخ م ورحةم وتسجي عدل ة وصال البالل

وزرتة الي ب ة والي ل ج والداال ة عده لحدث مم تح ش
لددارسجج .فة فاء مه اعيب ه الب ض إلدسؤول ة ا
وبلباة مبهلبيم إل اا الدورحهخ األمه ة فى شاارع من لدهع اليح ش والد هكسهخ والس اهخ الية

لي ض لجه البالل والبهلبهخ تزامههً مع بدالة ال ه الدراسى إلهلددارس.

في المر ز الثاني عار جاءت أطروحة مساعدة الماإل غير القادرين) ،ننسبة  )%0.1من

اتطروحات التي تناولتها التغريدات– عينة البحث ،اهيدت تي حداخ بيافي

الاهم هخ للددمهخ
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اال يدهع ة الدسهعد للبالل االل ه حة كاروضهم وحظة إعالن كل ة الجهدسة إلاهم ة عيم شدسم

ا اءاخ الحنال على اعج صهدوق اليكهف اال يدهعةم للبالل مم ذوي الن ابهخ الدهالةم فة ال ه
الدراسة الادلد  2021-2020إلههيده الدي الم.
▪ اتطر المستادمة في تغريدات الدراسة:
جدول ()7
يوضح األطر المستخدمة في تغريدات الدراسة

األطر المستخدمة
تفسيري
انتقادي رافض
ساخر
تقييمي
تبريري
عاطفي
حيادي
تنبؤي
ن

ك
1148
500
184
163
8
8
4
2
1997

%
57.5
25
9.2
8.2
0.4
0.4
0.2
0.1
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
س ب الدبهل اليفسي ي على غهلب ة اليي حداخ الديداولة إل أن الهله وم كالخ الي ل ج فة

ه حة كاروضه لدي الدي الم الدن حيمم و هء فة الد تبة األولى بهسبة ()%57.5م وحدكم تفسي ذلك
إلهلبب ة ااابهرحة ليي حداخ الحسهإلهخ ال سد ة للداااع والاهااخ ااعالم ة وتلدهجه ليفسي اخ إل أن

الا ا ارخ الية اتدذتجه الدولة مدثلة فة زار الي ب ة والي ل ج إل أن ال دل ة الي ل د ة فة

ه حة كاروضهم

و هء الدبهل االضياهاي ال افض للا اراخ الية اتدذتجه وزار الي ب ة والي ل ج إل أن الهله وم كالخ الي ل ج
فة

ه حة كاروضه لدي الدي الم الدن حيم فة الد تبة الثهض ة بهسبة ()%25م ضي اة ت دا الا اراخ

الي ل د ة وعد

ههزحة األس الدن حة للي هم مع س هسهخ الحكامة الي ل د ة وتا جهتجه ضحا االعيدها

على تكهالا ة الي لج عم إل دم بيهده ح ابهل السد حة فة الد تبة الثهلثة لليي حداخ الديداولة مم

االل رصد اليههاض واليلهرل فة الا اراخ الي ل د ة مده افع الدي الم إلى االعيدها على اليي حداخ
السها فة الي بي عم رفلجج ليلك ال اا ة مم هضب وزار الي ب ة والي ل ج فة الي هطة مع ال أن

الي ل دة فة

الاه حة ال هلد ة لفي وس كاروضه بهسبة ()%9.2م ثج هء الدبهل الياي دة فة الد تبة

ال اإل ة لليي حداخ الديداولة إل أن الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه بهسبة ()%8.2م تاله فة الد تبة

الدهمسة ك مم (الدبهل اليب ح يم والدبهل ال هطفة) بهسبة ( )%0.4لك مهجدهم دمه فة الد تبة

السهاسةم فاد ج الدبهل الح هاي بهسبة ()%0.2م وداي اً وفة الد تبة السهإل ة ج الدبهل اليهبؤي
لدسياب الي ل ج فة من على فاء ه حة كاروضه بهسبة (.)%0.1

"
"
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تغريدات الدراسة:
جدول ()8
مسارات البرهنة المستخدمة في تغريدات الدراسة

مسارات البرهنة المستخدمة
أقوال وتصريحات أشخاص
تجارب وشواهد من الواقع
منطقية
مواد وآراء من صحف أو وسائل
إعالمية
اإلجمالي
التشهير والتشويه
غير منطقية
استخدام البالغة والوصف
اإلجمالي

ك
1253
361

%
62.7
18.1

23

1.2

1637
225
135
360

82
11.3
6.8
18
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توض نيانات الجدول السانو ما الي:
وف ده لي لق إلأب ز مسهراخ الب ههة الية اعيدد عليجه الدبهل ضحا الهله الي ل ج فة

ه حة

كاروضه فة اليي حداخ -عيهة الدراسة-م فاد تهاعت مسهراخ الب ههة الدسيددمة وإن ج تفاق المسارات

المنمقية ،فاهءخ فة الد تبة األولى بهسبة ( )%82مم حيث االسي هضة بجه فة اليي حداخ عيهة الدراسةم
وكهضت "دااال وتن ححهخ دشدهص" دب ز الدسهراخ الدهبط ة الية اعيددخ عليجه اليي حداخ و هءخ فة

الدادمة بهسبة ()%62.7م وت كز م ظدجه على اليي حداخ الية ت فت للظجار الديك ر لازح الي ل ج
ليفسي إل ض األمار الدي لاة إل اار ال دل ة الي ل د ة والا اراخ النهار مم الازار للدهن اسيد ار
الدراسة والحفها كذلك على صحة البالل فة

ه حة كاروضهم بيهده هءخ "تاهرل وشااهد مم

الاااع" فة الد تبة الثهض ة ألب ز الدسهراخ الدهبط ة الية اعيددخ عليجه اليي حداخ عيهة الدراسة بهسبة
( )%18.1فة محهولة ا جهر م هضه ومدهوف دول هء األمار مع بدء ال ه الدراسة فة

اسيد ار

ه حة كاروضهم وفة الد تبة الثهلثة واألاي م اعيددخ مسهراخ الب ههة الدهبط ة على "مااا وآراء مم

صحف دو وسه

إعالم ة" بهسبة ( )%1.2لها راوا ف

ال هرع الدن ي وتفهعله إل أن الا اراخ الد ه ة

إل اار ال دل ة الي ل د ة فة فاء إص ار الدسؤوليم بازار الي ب ة والي ل ج على اسيكدهل ال ه الدراسة فة
ه حة كاروضه.

أما المسارات غير المنمقية فقد جاءت في المرتبة الثانية بهسبة ( )%18مم حيث االسي هضة

بجه فة إ دهلى تي حداخ الدراسةم و هء "الي جي والي احه" فة مادمة الدسهراخ غي الدهبط ة الية

اعيددخ عليجه اليي حداخ بهسبة ( )%11.3فة إ جهر ال فض للي هم الحكامة مدثالً فة وزار الي ب ة
والي ل ج الدن حة مع م كالخ والهله الي ل ج فة

ه حة كاروضهم إلى هضب الي جي إلهلددهلفهخ

الدهل ة واااارحة لدسؤولة وزار الي ب ة والي ل جم بيهده هء (اسيددا البالغة والاصف) فة الد تبة الثهض ة

واألاي بهسبة ()%6.8م حيث ض يت اليي حداخ الي هم الحكامة ووزار الي ل ج اهصة مع الهله الي ل ج
دعبهء ااينهالة ال تب اجه ضي اة
ه حة كاروضه إلهلف م والياني م وتحدي األس الدن حة
فة
ً
ارتفهع الدن وفهخ الدراس ة وعد م اعهتجه ليب هخ ه حة كاروضه االاينهالة على األس الدن حة.
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▪

القو الفاعلة في تغريدات

الدراسة:

"

جدول ()9
يوضح القوى الفاعلة في تغريدات الدراسة

القوى الفاعلة
المحافظين
وزير التربية والتعليم
سفراء ودبلوماسيون
رؤساء جامعات
أولياء األمور
الحكومة المصرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزيرة الصحة
المدرسون
مسؤولوا التعليم األزهري
إعالميون
األجمالي

ك
979
788
95
77
23
20
11
3
2
2
1
1997

"

%
49
39.5
4.6
3.7
1.2
1
0.5
0.2
0.1
0.1
0.1
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
هء السها (الدحهفظان) فة مادمة الااى الفهعلة لليي حداخ– عيهة البحث -الية تههولت الهله

الي ل ج إلدن فة

ه حة كاروضه وحنلاا على الد تبة األولى بهسبة ()%49م ضي اة اهيده اليي حداخ

إلهلزحهراخ اليفادلة للسها الدحهفظيم للددارس واا اءاخ االحي ازحة لياهب دابهر ه حة كاروضهم إلى

هضب م هركيجج فة افييهح ال دلد مم الددارس الادلد دو الددارس الية ليج تادلدهه السي هل الكثهفة

البالب ة فة الفنالم ثج إلفهرق فئي

هء "وزح الي ب ة والي ل ج" فة الد كز الثهضة بهسبة ()%39.5م

فة ت تيب الااى الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة البحثم إلهعيبهره الدسؤول األول عم إاار ال دل ة الي ل د ة
والهلههه مافع البحث والدراسةم وضي اة لييهإلع الا اراخ الي ل د ة إل ك شبه لامةم وتداول الكثي مم

ااشهعهخ حال عاا البالل للددارس فة

ه حة كاروضهم دمه فة الد كز الثهلث لي تيب الااى

الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة البحثم هء "سف اء وابلامهسيان" بهسبة ()%4.6م وذلك فة إطهر الي هون

الثاهفة الدن ي ال هإلهضة والدن ي الف ضسة فة ماهل الي ل جم تاله "روسهء هم هخ" فة الد كز ال اإلع

لي تيب الااى الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة البحثم بهسبة ()%3.7م و هء "دول هء األمار" فة الد كز

الدهمس لي تيب الااى الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة البحثم بهسبة ()%1.2م ثج "الحكامة الدن حة" فة
الد كز السهاس لي تيب الااى الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة البحثم بهسبة ()%1م و هء "ال س عبدالفيهح
الس سة" فة الد كز السهإلع لي تيب الااى الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة البحث -بهسبة ( )%0.5مده ل ي
إلى عد م كزحة الا ار الدهص إلهل دل ة الي ل د ة ووف ه فة لد ال س مم جةم وميهإل يه الدسيد

لدبااخ تباح مهظامة الي ل ج فة من عم كثبم وفة الد كز الثهمم لي تيب الااى الفهعلة فة

اليي حداخ– عيهة البحثم هءخ "وزح النحة" بهسبة ( )%0.2واور الازار إلهلي هون مع وزار الي ب ة

والي ل ج فة ماا جة ه حة كاروضهم وداي اً فة الد كز اليهسع لي تيب الااى الفهعلة فة اليي حداخ– عيهة
البحث -هء ك مم "الددرسيم" و"مسؤلة الي ل ج األزه ي" و" إعالميان" بهسبة ( )%0.1لك مهجج.
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▪ الصفات واتدوار المنسوبة للقو الفاعلة في تغريدات الدراسة:
جدول ()10
يوضح الصفات واألدوار المنسوبة للقوى الفاعلة في تغريدات الدراسة

الصفات واألدوار
السلبية

الصفات واألدوار
اإليجابية

الصفات واألدوار
إهانة المدرسين واالستغناء عن دورهم التقليدي
في العملية التعليمية
زيادة المصروفات الدراسية والعبث بمجانية
التعليم
عدم جدوى التعليم االلكتروني (التعليم عن بُعد)
إهدار المال العام
التقصير في مواجهة خطر كورونا بالمدارس
التقصير األمني في مواجهة ظاهرة التحرش
بالطلبة
اإلجمالي
بناء مدارس وجامعات جديدة للحد من كثافة
الطالب
تفقد سير العملية التعليمة واتخاذ التدابير لتخطي
أزمة كورونا
تطوير النظام التعليمي
التعاون الثقافي الدولي للنهوض بالتعليم
انشاء منصات تعليمة جديدة
الرد على االخبار المغلوطة المتداولة على مواقع
التواصل
القضاء على الدروس الخصوصية
تقديم مساعدات اجتماعية للطالب
األجمالي

ك

%

425

63.4

104

15.5

85
40
14

12.7
6.0
2.1

2

0.3

670

33.6

636

47.9

340

25.6

170
95
63

12.8
7.2
4.7

10

0.8

8
5
1327

0.6
0.4
66.4

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
س ب خ النفهخ واألاوار االاهب ة إل ك عه على الااى الفهعلة الاارا إلهليي حداخ– عيهة

البحث -الية تههولت الهله الي ل ج إلدن فة
إ دهل ة ()%66.4م بيهده

ه حة كاروضهم و هءخ فة الد تبة األولى بهسبة

هءخ النفهخ واألاوار السلب ة فة الد تبة الثهض ة واألاي

بهسبة إ دهل ة

( )%33.6وحدكم اسي اض دب ز األاوار االاهب ة والسلب ة الدهسابة للااى الفهعلة إلهلدراسة وفاهً لآلتة:
الصفات واتدوار اإل جانية:

هء "بههء مدارس و هم هخ دلد للحد مم كثهفة البالل" فة

ه حة كاروضه فة مادمة

النفهخ واألاوار االاهب ة للااى الفهعلة الاارا إلهليي حداخ– عيهة البحث -بهسبة ()%47.9م تليجه "تفاد
سي ال دل ة الي ل دة واتدهذ اليدابي ليدبة دزمة كاروضه" فة الد تبة الثهض ة بهسبة ()%25.6م ثج مسهعة
وزار الي ب ة والي ل ج لل"تباح الهظه الي ل دة" فة الد تبة الثهلثة بهسبة ()%12.8م تليجه فة الد تبة

ال اإل ة "الي هون الثاهفة الدولة للهجاض إلهلي ل ج" إلهلي هون مع اول مث ال هإلهن وف ضسه بهسبة ()%7.2م ثج
فة الد تبة الدهمسة "إض هء مهنهخ ت ل د ة دلد " لداا جة تداع هخ كاروضه على عدل ة حلار البالل
للددارس واالعيدها على ضداذج الي لج عم إل د وذلك بهسبة ()%4.7م تليجه فة الد تبة السهاسة "ال ا على

األابهر الديلاطة الديداولة على ماااع اليااص " بهسبة ( )%0.8ضي اة تيهإلع الا اراخ الي ل د ة ومدهوف
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دول هء األمار على مسياب دوالاهج الي ل دةم ثج فة الد تبة السهإل ة

جاا وزار الي ب ة والي ل ج فة

"الالهء على الدروس الدناص ة" بهسبة ()%0.6م وداي اً هءخ "تادلج مسهعداخ ا يدهع ة للبالل"

فة الد تبة السهإل ة بهسبة ( )%0.4اعدهً لجج فة ماا جة تداع هخ دزمة كاروضه االاينهالة على دس

البالل.

الصفات واتدوار السلاية:

هءخ "إههضة الددرسيم واالسييههء عم اورهج الياليدي فة ال دل ة الي ل د ة" فة مادمة النفهخ

واألاوار السلب ة للااى الفهعلة الاارا إلهليي حداخ– عيهة البحث -الية تههولت الهله الي ل ج إلدن فة

ه حة كاروضه وحنلت على الهسبة األكب باااع ( )%63.4مم النفهخ واألاوار السلب ة فة عيهة

اليي حداخ  -مافع الدراسة  -وتدثلت م ظدجه فة واا ة إههضة محهفع الداجل ة لددل مدرسة عد مك

االبيدا ة إلددلهة اك ضس االل زحهراته اليفادلة ل دا مم مدارس الدحهفظةم تليجه "زحها الدن وفهخ

الدراس ة وال بث إلداهض ة الي ل ج" فة الد تبة الثهض ة بهسبة ()%15.5م ثج روحة الدي الم لل"عد

دوى

الي ل ج االكي وضة (الي ل ج عم ُإل د)" فة الد تبة الثهلثة بهسبة ()%12.7م تليجه فة الد تبة ال اإل ة "إهدار
الدهل ال ه " مم هضب مسئالة وزار الي ب ة والي ل ج بهسبة ()%6م ثج فة الد تبة الدهمسة "الياني فة
ماا جة اب كاروضه إلهلددارس" ضي اة ت ض طالل إل ض الددارس لاصهإلة إلفي وس كاروضه بهسبة

()%2.1م تليجه فة الد تبة السهاسة واألاي "الياني األمهة فة ماا جة هه اليح ش إلهلبلبة" بهسبة
(.)%0.3
▪ اتطر المرجعية المستادمة في تغريدات الدراسة:
جدول ()11
يوضح األطر المرجعية المستخدمة في تغريدات الدراسة

األطر المرجعية
المسئولية
اللوم
التأييد ودعم القرارات
التعاون
الطمأنة
الضغط والتصعيد
إدارة األزمة
التحذير
الحلول والمقترحات
األجمالي

ك
1125
476
146
95
71
33
23
18
10
1997

%
56.3
23.8
7.3
4.8
3.6
1.7
1.2
0.9
0.5
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
ل هى ااطهر فى مفجامه اضياهء إل ض ااضب الاااع و لجه دكث ب و اًز فى الهص إلهتبهع دسلال

م يم لي حف وتحدلد م كلة مه وتادلج تفسي ألسبهبجه وتااحدجه داالق هً وتادلج حلال لجهم وح كس هذا
اليهاع فة تا ف األط الدور الدحاري الذي تاا إله عدل هخ اليأطي فة تهظ ج الد هضة وتفسي هه

"
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وإاههع الادجار بجهم فهألط ت ّ ف إلهلد كالخ وتافح الدسببهخ وتاد األحكه والياي دهخ وتاي ح
الحلال (.)38()Osman, Abdel Samei, 2012, P.3
هء إطهر "الدسئال ة" فة صدار األط ال سة الية و فجه مهياا اليي حداخ الية تههولت الهله

وم كالخ الي ل ج فة

ه حة كاروضه وذلك بهسبة ( )%56.3وركزخ غهلبييجه فة إلاهء الدسؤول ة على

الا ازراخ الد ه ة (وزار الي ب ة والي ل ج ووزار النحة) إلى هضب الدحهفظيم فة ميهإل يجج اتدهذ الددارس

لا اءاخ االحي ازحة فة ماا جة دزمة كاروضهم كذلك ركز إطهر تحدي الدسؤول ة على اور وزار الي ب ة
والي ل ج فة عالج كهفة الد كالخ والالهله الية الفيجه الاه حة ومهجه مدهوف دول هء األمار لحلار

البالل للددارس واسي داا الازار لي احض م هل البالل عم الددارس إل طالق الدهنهخ الي ل د ة على

الاهااخ الفله ة وشبكهخ ااضي ضتم دمه فة الد تبة الثهض ة هء إطهر "اللا " مس ب اً على اليي حداخ عيهة

الدراسة بهسبة ( )%23.8وت كزخ فة إلاهء اللا على ا اراخ وزار الي ب ة والي ل ج الدهصة ب فع
الدن وفهخ الدراس ة وت هت الددارس فة تسل ج الكيب الدراس ة ود جز اليهبلت للبالل ورببجه بدفع

الدن وفهخ الددرس ةم وح كس ااطهران السهإلاهن ماد اتاهه ال دي ال ه للدي الم الدن حيم ضحا
الي هم الحكامة مع الهله وم كالخ الي ل ج فة

ه حة كاروضهم وفة الد تبة الثهلثة هء إطهر

"اليأليد واعج الا اراخ" بهسبة ()%7.3م وتدث فة اعج تا جهخ الازار ضحا تباح ال دل ة الي ل د ة

والالهء على الدروس الدناص ةم ثج إطهر "الي هون" فة الد تبة ال اإل ة بهسبة ()%4.8م مدثالً ح ص

وزح الي ب ة والي ل ج على حث دول هء األمار وكهفة د جز الدولة للي هون لياهوز تداع هخ دزمة كاروضه

على ال دل ة الي ل د ةم تاله إطهر "البدأضة" فة الد تبة الدهمسة بهسبة ()%3.6م وتدث فة اليأكيد على
اسيد ار ال ه الدراسة وإ اء االميحهضهخ هذا ال ه م وعد االكيفهء إل د دإلحهث طالب ة مثلده حدث ال ه

الدراسة 2020-2019م ثج هء إطهر "الليط والين يد" فة الد تبة السهاسة بهسبة ()%1.7م تاله
"إاار األزمة" فة الد تبة السهإل ة بهسبة ()%1.2م ثج ااطهر "اليحذل ي" فة الد تبة الثهمهة بهسبة

()%0.9م بيهده

هء إطهر "الحلال والداي حهخ" فة الد تبة اليهس ة واألاي

اليي حداخ الية تههولت الهله وم كالخ الي ل ج فة

مس ب اً على مهياة

ه حة كاروضه بهسبة (.)%0.5

▪ ترتيآ أولويات ردود الفعل تجا القعا ا في تغريدات الدراسة:
جدول ()12
يوضح ترتيب أولويات ردود الفعل تجاه القضايا في تغريدات الدراسة

أولويات ردود الفعل
بيانات وتصريحات ومؤتمرات
رفض شعبي
داعم ومؤيد
ال توجد ردود فعل
األجمالي

ك
1094
593
304
6
1997

%
54.8
29.7
15.2
0.3
100
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"

توض نيانات الجدول السانو ما الي:

"

هء (ب هضهخ وتن ححهخ ومؤتد اخ) فة مادمة راوا الف

البحث -تاهه الهله الي ل ج فة

الية د ج تجه اليي حداخ– عيهة

ه حة كاروضه بهسبة ()%54.8م تليجه فة الد تبة الثهض ة (رفض

ش بة) بهسبة ()%29.7م ثج فة الد تبة الثهلثة (ااعج ومؤحد) بهسبة ()%15.2م وداي اً (ال تا د راوا
ه حة كاروضه بهسبة ( .)%0.3وت ي الهيه

دف هل) تاهه الهله الي ل ج فة

راوا دف هل الدي الم الدن حيم مه بيم الهاد وض

فة مادلجه إلى تهاع

عبهراخ وماهطع فيدلا وصا اًر مايب ة مم دعدهل فه ة

شجي (كام كس)م ت كس مه ل وضه تدها اًر فة دحاال الي ل ج .ولج لاين اليفهع على االضياها والسد حةم
حيث شهرف مي اون مه ل وضه إلاهب هخ للي ل ج وإلدهضجج إلح ص وزار الي ب ة والي ل ج على الهجاض
واالرتاهء إلدهظامة الي ل ج فة من .
▪ اتجاهات تغريدات الدراسة:
اتجاه التغريدات
محايد
سلبي
إيجابي
األجمالي

جدول ()12
اتجاهات تغريدات الدراسة

ك
1082
663
252
1997

%
54.2
33.2
12.6
100

توض نيانات الجدول السانو ما الي:
س ب االتاهه الدحهلد على تي حداخ الدن حيم الية تههولت الهله وم كالخ الي ل ج فة

ه حة كاروضه و هء فة الد تبة األولى بهسبة ()%54.2م تاله االتاهه السلبة ال افض للي هم الحكامة
مع إشكهل هخ الي ل ج فة

ه حة كاروضه بهسبة ()%33.2م بيهده

هء االتاهه االاهبة الدؤحد

للس هسهخ والا اراخ الي ل د ة الية تيدذهه وزار الي ب ة والي ل ج ليباح الهظه الي ل دة فة

ه حة

كاروضه فة الد تبة األاي بهسبة (.)%12.6
الخاتمة:
دص للبحت ش للبكهخ اليااصل ل اال يد للهعة (فل ل س ب للافم ت للاحي م لاتي للال) وغي ه للهم دح للد مظل لهه

اليفهع ااعالمة فة إطهر الثار اليكهالا لة الحدلثلةم للدورهه الكبيل فلة إح لهء ح حلة الي بيل وكسل
ايللاا وسلله

ااعللال مللم اب ل الدولللةم إفللهفة إلللى ت بئللة وص ل هغة ال ل دي ال لله م وضاهحجلله فللة تييي ل

الداهل ال ه الذي لع ش ف ه األف اام إل تهحيجه الادر لدسيددميجه على الي بي عم آ ار جج فلة الاللهله

ال له كة والدنلي حة ( .)39( )Park, 2016فهلد ارسلهخ ت لي إلللى دن ماالع تلاحي ل يبل درفلهً انللبة
ليكاحم اها ردي دا لبثان آراءهج مم االله.

مم هضب آا م اض يلت ماااع اليااص اال يدلهعة إلاللهله وم لكالخ الي لل ج ملع بداللة ال له

الد ارسل للة  2021-2020وفل للة ل ل الاه حل للة ال هلد ل للة لفيل ل وس كاروضل لله 19 -الدسل لليادم مدل لله دثل للهر

"
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عهصللفة مللم راوا األف للهل علللى مهنللة اليااصل اال يدللهعة (تللاحي )م لللذا هللدفت الد ارسللة إلللى تحلي ل

الدب للهل الد ي للداول ب لليم الديل ل الم الدنل ل حيم إل للأن ال للهله وم للكالخ الي لل ل ج عل للى ماا للع اليااصل ل
اال يد للهعة (ت للاحي )م للاا للاف عل للى س للدهخ ه للذا الدب للهل وده للج األط وح للهخ الي للة تل للدهجهم ومااا للف

الالاى الفهعللة ذاخ ال الالة إلهلالل ة محل الد ارسلة ودهلج مسللهراخ الب ههلة واألطل واتاههلهخ اليي حللداخ
ضحا الال ة .والنت الدراسة ل دا مم الهيه
-

دهدجه:

حنلت دط وحة (اتدهذ اليدابي الااه ة لداا جة "في وس كاروضه" فة الددارس والاهم هخ)

على الد كز األول والهسبة األكب مم األط وحهخ الية تههوليجه اليي حداخ– عيهة البحث -تليجه فة

الد كز الثهضة وبفهرق فئي دط وحة "افييهح مدارس و هم هخ دلد "م ثج فة الد كز الثهلث هءخ

دط وحة (إههضة الد لديم والة رواتبجج)م تليجه فة الد كز ال اإلع دط وحة (تباح الهظه الي ل دة
والدههه الدراس ة)م ثج فة الد كز الدهمس دط وحة (الي ل ج عم إل د وإطالق الدهنهخ الي ل د ة

الادلد )م تليجه فة الد كز السهاس هءخ دط وحة (الددارس ال هإلهض ة فة من )م ثج فة الد كز

السهإلع هءخ دط وحة (زحها من وفهخ الددارس والكيب الدراس ة)م تليجه فة الد كز الثهمم هءخ

دط وحة (الفسها الدهلى وااااري)م دمه فة الد كز اليهسع هءخ دط وحة (عد

ههزحة دول هء األمار

هءخ دط وحة (م كلة الدروس الدناص ة)م ثج فة

للدراسة والي لج عم ُإل د)م وفة الد كز ال هش
الد كز الحهاي ع دط وحة ( هه اليح ش إلبهلبهخ الددارس)م وداي اً فة الد كز الثهضة ع
هءخ دط وحة (مسهعد البالل غي الاهارحم).

 -س ب الدبهل اليفسي ي على غهلب ة اليي حداخ الديداولة إل أن الهله وم كالخ الي ل ج

فة

ه حة كاروضه لدي الدي الم الدن حيم و هء فة الد تبة األولىم ضظ اً ليبع ة غهلب ة

اليي حداخ اليفسي حة على تاف ح وش ح الا اراخ الية اتدذتجه الدولة مدثلة فة وزار الي ب ة والي ل ج

إل أن ال دل ة الي ل د ة فة

ه حة كاروضهم و هء الدبهل االضياهاي ال افض فة الد تبة الثهض ة

ضي اة لي دا وتيهإلع الا اراخ الية اتدذتجه وزار الي ب ة والي ل ج اسي داااً لل ه الدراسة الادلد فة
ه حة كاروضه وعد

ههزحة األس الدن حة للي هم مع س هسهخ الحكامة الي ل د ة وتا جهتجه ضحا

االعيدها على تكهالا ه الي لج عم إل دم بيهده ح ابهل السد حة فة الد تبة الثهلثة راصداً اليههاض

واليلهرل فة الا اراخ الي ل د ةم والي بي عم رفض ع اا ة تلك الا اراخ مم هضب وزار الي ب ة
والي ل ج فة الي هطة مع ال أن الي ل دة فة

الاه حة ال هلد ة لفي وس كاروضهم ثج هء الدبهل

الياي دة فة الد تبة ال اإل ةم تاله فة الد تبة الدهمسة ك مم (الدبهل اليب ح يم والدبهل ال هطفةم
دمه فة الد تبة السهاسةم فاد

ج الدبهل الح هايم وداي اً وفة الد تبة السهإل ة

اليهبؤي لدسياب الي ل ج فة من على فاء ه حة كاروضه.

ج الدبهل

 -تهاعت مسهراخ الب ههة الية اعيدد عليجه ابهل الدي الم الدن حيم إل أن الهله الي ل ج

فة

ه حة كاروضه وإن ج تفاق اسيددا الدي الم للمسارات المنمقية ( )%82م و هءخ
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"دااال وتن ححهخ دشدهص" فة مادمة الدسهراخ الدهبط ة الية اعيددخ عليجه اليي حداخ وتدثلت

م ظدجه فة اليي حداخ الية ت فت للظجار الديك ر لازح الي ل ج ليفسي إل ض األمار الدي لاة
إل اار ال دل ة الي ل د ة والا اراخ النهار مم الازار للدهن اسيد ار الدراسة والحفها كذلك على

صحة البالل فة

ه حة كاروضهم و هءخ "تاهرل وشااهد مم الاااع" فة محهولة ا جهر

م هضه ومدهوف دول هء األمار مع بدء ال ه الدراسة فة

اسيد ار ه حة كاروضهم وفة الد تبة

الثهلثة واألاي م اعيددخ مسهراخ الب ههة الدهبط ة على "مااا وآراء مم صحف دو وسه

ضالت راوا ف

إعالم ة"

ال هرع الدن ي وتفهعله إل أن الا اراخ الد ه ة إل اار ال دل ة الي ل د ة فة فاء

إص ار الدسؤوليم بازار الي ب ة والي ل ج على اسيكدهل ال ه الدراسة فة

ه حة كاروضه .أما

المسارات غير المنمقية فقد جاءت في المرتبة الثانية بهسبة ( )%18مم إ د لى مسهراخ الب ههة

الية اسيددميجه تي حداخ الدراسةم و هء "الي جي والي احه" فة مادمة الدسهراخ غي الدهبط ة الية
اعيددخ عليجه اليي حداخ فة إ جهر ال فض للي هم الحكامة مع م كالخ والهله الي ل ج فة

ه حة كاروضهم إلى هضب الي جي إلهلددهلفهخ الدهل ة واااارحة لدسؤولة وزار الي ب ة والي ل جم بيهده

هء (اسيددا البالغة والاصف) فة الد تبة الثهض ة واألاي م له ت دااء وزار الي ب ة والي ل ج

دعبهء اون م اعهتجه ليب هخ ه حة كاروضه االاينهالة
إلهلف م والياني م وتحدي األس الدن حة
ً
على األس الدن حة.
 -شجدخ الهيه

ب وز عدا مم الااى الفهعلةم حيث

هء فة الد تبة األولى السها

(الدحهفظان) لدورهج فة ميهإل ة الي از الددارس إلها اءاخ االحي ازحة لياهب دابهر ه حة كاروضهم

إلى هضب م هركيجج فة افييهح ال دلد مم الددارس الادلد دو الددارس الية ليج تادلدهه السي هل

الكثهفة البالب ة فة الفنالم ثج فة الد كز الثهضة وبفهرق فئي

هء "وزح الي ب ة والي ل ج" إلهعيبهره

الدسؤول األول عم إاار ال دل ة الي ل د ة والهلهههم إلهافهفة إلى تيهإلع وتلهرل الا اراخ الي ل د ة
للازار فة

ه حة كاروضه م مده ع فجه لكثي مم ااشهعهخم دمه فة الد كز الثهلث هء "سف اء

وابلامهسيان" واورهج فة ت زحز الي هون الثاهفة الدن ي ال هإلهضة الف ضسةم بيهده هء "دول هء األمار"

فة الد كز الدهمسم ثج "الحكامة الدن حة" فة الد كز السهاسم و هء "ال س عبد الفيهح الس سة"

فة الد كز السهإلع فة إشهر إلى عد م كزحة الا ار الي ل دة وميهإل يه الدسيد لدبااخ تباح

مهظامة الي ل ج فة من م وفة الد كز الثهمم هءخ "وزح النحة" واور الازار إلهلي هون مع وزار

الي ب ة والي ل ج فة ماا جة ه حة كاروضهم وداي اً فة الد كز اليهسع لي تيب الااى الفهعلة هء ك

مم "الددرسيم" و"مسؤولة الي ل ج األزه ي" و" إعالمييم".

 -س ب خ النفهخ واألاوار االاهب ة إل ك عه على الااى الفهعلة الاارا إلهليي حداخ– عيهة

البحث -الية تههولت الهله الي ل ج إلدن فة

ه حة كاروضهم و هءخ فة الد تبة األولى بهسبة

"
"
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إ دهل ة ()%66.4م بيهده هءخ النفهخ واألاوار السلب ة فة الد تبة الثهض ة واألاي بهسبة إ دهل ة

(.)%33.6

هء إطهر "الدسئال ة" فة صدار األط ال سة الية و فجه مهياا اليي حداخ الية تههولت

-

ه حة كاروضهم تالهه فة الد تبة الثهض ة إطهر "اللا "م وح كس

الهله وم كالخ الي ل ج فة

ااطهران السهإلاهن ماد اتاهه ال دي ال ه للدي الم الدن حيم ضحا الي هم الحكامة مع الهله
وم كالخ الي ل ج فة

ه حة كاروضهم وفة الد تبة الثهلثة هء إطهر "اليأليد واعج الا اراخ"م ثج

إطهر "الي هون" فة الد تبة ال اإل ةم تاله إطهر "البدأضة" فة الد تبة الدهمسةم ثج هء إطهر "الليط
والين يد" فة الد تبة السهاسةم تاله "إاار األزمة" فة الد تبة السهإل ةم ثج ااطهر "اليحذل ي" فة

الد تبة الثهمهةم بيهده هء إطهر "الحلال والداي حهخ" فة الد تبة اليهس ة واألاي .
هء (ب هضهخ وتن ححهخ ومؤتد اخ) فة مادمة راوا الف

-

البحث -تاهه الهله الي ل ج فة

الية د ج تجه اليي حداخ– عيهة

ه حة كاروضهم تليجه فة الد تبة الثهض ة (رفض ش بة)م ثج فة

الد تبة الثهلثة (ااعج ومؤحد)م وداي اً (ال تا د راوا دف هل) تاهه الهله الي ل ج فة

ه حة كاروضه.

 س ب االتاهه الدحهلد على تي حداخ الدن حيم الية تههولت الهله وم كالخ الي ل ج فةه حة كاروضه و هء فة الد تبة األولىم تاله االتاهه السلبة ال افض للي هم الحكامة مع

إشكهل هخ الي ل ج فة

ه حة كاروضهم بيهده

هء االتاهه االاهبة الدؤحد للس هسهخ والا اراخ

الي ل د ة الية تيدذهه وزر الي ب ة والي ل ج ليباح الهظه الي ل دة فة

األاي .

ه حة كاروضه فة الد تبة

التوصيات:
في ضوء نتا

الدراسة تقترح الباحثة ما الي:

 .1الياسع فة إ اء الدراسهخ ال لد ة الية تيههول ل س فاط تي حداخ  Tweetsالدسئاليم
والد ههي فة مديلف الداهالخ .وإضده االهيده كذلك بي ل اهخ مسيددمة مااع تاحي م على

اعيبهر دن هذه الي ل اهخ إلدثهإلة راوا دف هلم لدكم مم االلجه ق هس وم فة تا ه ال دي ال ه م
ضحا الهله م يهةم س هس ة دو ا يدهع ة دو ااينهالة دو ثاهف ةم ليج تي حدهه عب

مااع

اليااص اال يدهعة تاحي .

 .2وفع اسي ات ا ة إعالم ة مدهجاة وميكهملة وشهملة تجدف إلى إب از دهد ة اسيددا شبكهخ
اليااص اال يدهعة وتا فجه األمث فة ادمة الالهله الدايدع ة والدني حة الدجدة مم االل
فيح اهااخ تااص مبهش بيم ال بهل والدسئاليم وصههع الا ار.

 .3ف ور إض هء و ازراخ الي ل ج ف ق عد

ل صد تفهع الدااطهيم مع الا اراخ واأل هداخ

الي ل د ة عب مهنهخ اليااص اال يدهعة (تاحي ) لا هإلة على كهفة االسيفسهراخ واراسة
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الد كالخ والن ابهخ الية تاا ه دط اف ال دل ة الي ل د ة مم االل تيبع ورصد آراء وت ل اهخ

الادجار ضحا الالهله والا اراخ الي ل د ة.

 .4االهيده إل اء الدزحد مم الدراسهخ الية تبحث فة منداق ة وسه
ومدهط

"

ااعال الادلد

اضي هر ال ه هخ فة البيئة ال اد ةم واهصة ف ده لي لق بيههول الالهله ال ه كة

إل بكهخ اليااص اال يدهعة مث الالهله الي ل د ة الية تدس كهفة الدااطهيم ودول هء األمار.

 .5االسيفها مم اراسة الياهرل الهه حة فة ماهل الي لج عم إل دم مع اليأكيد على دضه البد مم
البدء إلهعيدها ضدط الي ل ج الادلدم ووفع دسهليب االايبهراخ واليااحجم وكذلك تييي الس هسهخ
والي ح هخ ااا الازار دو الدؤسسة العيدها هذا الهدط مم الي ل ج.

 .6إاراف محبهخ ااذاعة واليل فزحان الدور الدحاري الدهاط بجه فة مسهضد األهداف الي ل د ة
الاطه ةم ومم ثج الدفع كده ها مأمال إلهتاهه تحسيم اا ب اماجهم مع اسي هبجه لده لههط بجه

مم مسؤول ة ا يدهع ة كبي .

"

 .7تباح البه ة اليحي ة واليكهالا ة إلهلدؤسسهخ اهصة فة الدههطق ال حف ة والفاي

حيى
اليا ه

لدكهجج الحنال على الددمهخ الدادمة عم ط حق الي ل ج عم ُإل دم وذلك فة
الدحلى والدولة ضحا الي لج عم ُإل د لداا جة ه حة كاروضه دو دي ااه م هبجة.
 .8الحه ة إلى اابداع الي باي مم االل االتفهق مع ش كهخ االتنهالخ على إليهء تكلفة
الاصال إلى الدااا الي ل د ة على الدهنهخ الديهحة حهل ًه لالسيددا على الجااتف الذك ةم
دوالداااع اليهإل ة لا ازراخ الي ل ج دو كليجدهم كازٍء مم جاا اليدف ف مم حد األزمة على
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Abstract

The study aimed to analyze the Egyptian tweeters' discourse towards
education issues in light of the Coronavirus pandemic on the social
networking site (Twitter).
Methodology of the study: The study relied on the inductive approach in
addition to using tools (discourse analysis).
The study sample: A sample of (1997) tweets by (940) tweeters, which
were published on Twitter during the period from 1/10 to 10/31/2020.
Study tools: The study relied on the discourse analysis of newspaper.
The most prominent results of the study:
- The thesis (Taking preventive measures to confront the
"Coronavirus" in schools and universities) came first, followed by
a slight difference (the opening of new schools and universities),
then (insulting teachers and lack of their salaries), followed by
(developing the educational system and curricula), then (education
about after the launch of new educational platforms), and finally
came (helping students who are unable to).
- Majority of the majority of adjectives and roles of the active forces
mentioned in the tweets - the research sample - were positive with
a percentage (66.4%), followed by negative characteristics and
roles in the second and last place with an overall rate of (33.6%).
- (Statements and conferences) came at the top of the reactions
shown by the tweets - the research sample - regarding education
issues in light of the Coronavirus pandemic, followed by (popular
rejection), then in third place (supporter and supporter), and finally
(no reactions).
- Majority of the Direction Neutral dominated the tweets of Egyptians
that dealt with issues and problems of education in light of the
Coronavirus pandemic and came in first place, followed by the negative
trend rejecting the government's handling of education problems in light
of the Coronavirus pandemic, while the positive trend in support of
educational policies and decisions taken by the Ministry of Education
came in light of Coronavirus pandemic is in last place.
Keywords: Twitter - Discourse - Education - Coronavirus.
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