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محتويات العدد

   تأثيــر اتصــاالت التعلــم التنظيمــي علــى مســتوى متكــني العاملــني وعالقــة 
ذلــك بالتميــز التنظيمــي: دراســة ميدانيــة علــى عينة مــن املنظمات العاملة 
يف مصــر                                                          أ.م.د. رمي أحمــد عــادل طــه محمــد        

»فيســبوك«  إلعالنــات  الســعودي  املســتهلك  جتنــب  يف  املؤثــرة  العوامــل    
وعالقتهــا بالســمات الشــخصية             د. حســام حامــد إبراهيــم عبــد اجلليــل

   مالمــح البطــل اليابانــي يف عصــر االنفتــاح »ميجــي« كمــا تعكســها األفــالم 
اليابانيــة )دراســة حتليلــة(             د. ربــاب حســني محمــود عبــد اهلل العجمــاوي

   التعـــرض ملواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وعالقتـــه باالغتـــراب السياســـي 
وانعكاســـه علـــى املشـــاركة السياســـية لـــدى الشـــباب املصـــري

د. هبة اهلل صالح السيد صالح

    أطــر تقــدمي مواقــع الصحــف املصريــة لقضايــا تطويــر التعليــم مــا قبــل 
اجلامعــي يف الفتــرة مــن 1 يونيــو2018 إلــى 1 يوليــو2019- دراســة حتليليــة 
مقارنــة                                                                               د.  رمي جنيــب زناتــي

     واقع ومستقبل التأهيل األكادميي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم 
يف مصر                                                    د. سارة طلعت، د. نفيسة السعيد

   إدراك الفتــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقــدم يف برامــج 
املــرأة بالقنــوات الفضائيــة وعالقتــه مبشــاركتها السياســية

 د. منال عبده محمد منصور
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التحريــر  أســاليب  تطــور  نحــو  املصريــني  الصحفيــني  اجتاهــات      
)دراســة ميدانيــة(  املصريــة   اإللكترونيــة  اإلخباريــة  باملواقــع  الصحفــي 
د . وفاء جمال درويش عبد الغفار

    اســتخدام األشــكال اإلذاعية والتليفزيونية يف مواقع التواصل 
حتليليــة   »دراســة  أدائهــا  مبســتوى  وعالقتــه  االجتماعــي 
جميــل عــادل جميــل موســى زيــن وميدانيــة«       

     دور البرامج احلوارية يف تشكيل ادراك الشباب خلطط التنمية
        القومية                                       محمد رفاعي شوقي ابراهيم عمار
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websites for pre-university education development issues 

from June 1, 2018 to July 1, 2019

A comparative analytical study
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أطر تقدمي مواقع الصحف املصرية لقضايا تطوير التعليم ما قبل اجلامعي ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 4620

تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن أطــر معاجلــة مواقــع الصحــف اإلخباريــة املصريــة )األهــرام– الوفــد– املصــري 
اليــوم( لقضايــا تطويــر التعليــم قبــل اجلامعــي )املرحلــة الثانويــة(؛ مــن خــال رصدهــا وحتليلهــا يف الفتــرة الزمنيــة يف 

الفتــرة مــن 2018/7/1 إلــى 6/1/ 2019. 

وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 

1 - كان لنمط ملكية الصحف والسياسة التحريرية لكل صحيفة، تأثير على التغطية اإلعامية واألطر اإلعامية 
التي مت توظيفها يف هذه املعاجلات. 

2 - جاء إطار العمل واإلجناز يف مقدمة األطر اإلعامية، وتصدرت محاور تطوير التعليم قبل اجلامعي، يف 
مواقع الصحف اإلخبارية املصرية استخدام التكنولوجيا يف التعليم. 

3 - جاء وزير التربية والتعليم بوصفه قوة فاعلة رئيسة يف اخلطاب الصحفي ملواقع الصحف املصرية، وتصدرت 
املادة اخلبرية أشكال الفنون الصحفية يف املواقع اإلخبارية الثاثة. 

4 -  استخدمت املواقع اإلخبارية الثاثة الصور وكانت أغلبها صورًا شخصية لوزراء ومسؤولي احلكومة وكتاب 
املقاالت. 

5 - سيطر االجتاه املحايد على التغطية اإلعامية مبواقع الدراسة. 

6 - توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطر املستخدمة يف كل موقع من املواقع الثاثة عينة الدراسة. 

الكلمات املفتاحية للبحث:  أطر تقدمي- مواقع الصحف املصرية- قضايا التعليم قبل اجلامعي. 

The present study aims to uncover presentation frameworks by Egyptian newspapers 
(Al-Ahram - AlWafd – ElMasry  ElYoum) issues of developing pre-university 
education (high school) through monitoring and analyzing them in the period from 
12018/7/ to 12019/6/. 

The study found the following: 
1- The pattern of newspaper ownership and the editorial policy of each newspaper had 

an impact on the media coverage and the media frameworks that were employed in 
these treatments. 

2- The framework for action and achievement came at the forefront of the media 
frameworks, and the themes for developing pre-university education were on top of 
the Egyptian newspaper websites using technology in education. 

3- The Minister of Education came as a major active force in the press discourse of the 
Egyptian newspaper websites, and the news article topped the journalistic art forms 
in the three news websites. 

4- Images were used by the three news sites, most of which were personal images of 
ministers, government officials, and article writers. 

5- The neutral trend dominated the media coverage of the selected sites. 
6- There are statistically significant differences between the frameworks used in each 

of the three sites - the study sample. 
Keywords: Informational frameworks - Egyptian newspapers websites - Pre-

university education issues

ملخص الدراسة

Abstract
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يعــد التعلــيم املحــرك األساســي لنهضــة األمم وتقــدمها؛ وذلــك ملــا يؤديــه مــن دور يف إعــداد 
أبنائهــا وتســليحهم بالقــدرات واملعــارف والقــيم واالجتاهــات، التــي متكــنهم مــن مواجهــة 
متطلبــات العصــر، كمــا يعــد تطــوير نظــام التعلــيم أولويــة وطنيــة يف كثيــر مــن الــدول، التــي 

فيــه؛ األمــر الــذي يفــرض علــى املنظمــات التعليميــة، إدخــال  تتســابق مــن أجــل االســتثمار
  تعديالت جوهرية على نظامها التعليمي؛ مبا يواكب متطلبات العصر الذي نعيش فيه.  

ويعــد التعلــيم قبــل اجلــامعي أحــد الطــرق املهمــة التــي ميكــن مــن خاللهــا إكســاب الطــالب 
هـا، والقـدرة علـى حـل املشـكالت، القدرة على استخدام املعارف، واختيار املعلومـات وانتقائ

وإيجــاد حلــول مناســبة وأســاليب جديــدة للتكيــف، واملرونــة يف التعامــل مــع ثــورة املعلومــات 
  . واملنافسة العاملية

وللتعليم قبل اجلامعي أهمية داخـل املجتمـع؛ إذ إنـه يضـم مرحلـة التعلـيم األساسـي 
التي ُتعدُّ القاعـدة البنائيـة األساسـية يف منظومـة العمليـة التعليميـة، واألسـاس احلـاكم يف 

كما يضم مرحلة التعلـيم الثـانوي، الـذي يعـد مـن املراحـل املهمـة؛ مستوى التنمية البشرية،  
بناء اإلنسان أو يف بنية النظام التعليمي، ويعد مبثابة العمـود الفقـري يف من حيث دوره يف  

العملية التعليمية؛ إذ يحتل مكاًنا وسًطا يصل ما بـني التعلـيم األساسـي مـن جهـة، والتعلـيم 
العالي من جهـة أخـرى، كمـا أنـه مرحلـة منتهيـة ملـن ال يسـتطيع مواصـلة تعليمـه العـالي أو 

يٍر يف تنشئة الشباب خالل فترة مـراهقتهم، ودوٍر مهـٍم يف تكـوين اجلامعي، ويسهم بدوٍر كب
ملواصلة الدراسة املتخصصة؛ ومن ثـم ُتعـدُّ هـذه  املواطن الصالح وإعداده للحياة املنتجة أو

  .  )1(املرحلة ركيزة أساسية ملا بعدها من دراسات جامعية مختلفة

مــة حقيقيــة، أصــبح لهــا وقــد واجــه التعلــيم قبــل اجلــامعي يف الســنوات املاضــية أز
ــرة مــن الدراســات والبحــوث  جلت أعــداد كبي ــة، وســُ ــاة اليومي ــى واقــع احلي انعكاســاتها عل
ا، يؤكـد  ا عامـً واملقاالت التي تناولت املشكالت التي تعاني منها هذه املرحلـة، ممـا خلـق رأيـً
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ــى مواجهــة مشــكالته بشــكٍل  ــل اجلــامعي يف حاجــة ماســة إل أن أوضــاع نظــام التعلــيم قب
  ). 2(يجذر

مـــن ثـــم حظيـــت قضـــية تطـــوير التعلـــيم قبـــل اجلـــامعي يف مصـــر ومســـتقبله بعـــني 
ــة  ــام؛ إذ قامــت الدول ــيم-االهتم ــة والتعل ــة يف وزارة التربي ــرة؛ مــن أجــل  -ممثل ــود كبي بجه

ــي يف  ــاح السيسـ ــد الفتـ ــوير، وأطلـــق الـــرئيس عبـ م  2016فبرايـــر  24اإلصـــالح والتطـ
ي اشـــتملت علـــى محـــور للتعلـــيم والتـــدريب، ، التـــ2030اســـتراتيجية التنميـــة املســـتدامة 

ــل اجلــامعي واجلــامعي، ويف  ــيم قب ــل  30تتضــمن التعل ــة 2018أبري ــر التربي ــن وزي م، أعل
والتعليم الدكتور طارق شوقي، بأنه مت وضع اسـتراتيجية لتطـوير التعلـيم، سـيبدأ تطبيقهـا 

  ٌم للتعليم.  عا 2019م، ثم أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عاَم 2018يف سبتمبر  

وملــا كانــت الصــحافة حتتــل مكانــة رائــدة علــى صــعيد معاجلــة القضــايا املهمــة التــي 
ا املهمـة منهـا؛ إذ تعكـس  تعترض أي مجتمع، وتشكل كذلك مرآة لكـل التفاصـيل، وخصوصـً

وتــزداد  )،3( هــذه املــرآة كافــة القضــايا علــى اختالفهــا وتنوعهــا، ودرجــة أهميتهــا للمجتمــع
املجتمعات التي متر بأحداث مهمة وقضـية تطـوير التعلـيم واحـدة مـن أهمية الصحافة يف  

ــيم حجــر األســاس يف خطــة  أهــم القضــايا التــي حتظــى باهتمــام الصــحافة؛ إذ ُيعــدُّ التعل
ــيم ارتباطــا مباشــًرا بالتنميــة كــون اإلنســان هــو 2030التنميــة املســتدامة  ، ويــرتبط التعل

علومات واملهارات الالزمـة؛ مـن أجـل حتقيـق محور عملية التنمية؛ التي تسهم يف إكسابه امل
  ). 4(تنمية مستدامة بكفاءة وعدالة 

انطالًقا من هذه احلقائق، تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أطر معاجلة مواقع 
املصري اليوم)؛ مـن خـالل رصـدها وحتليلهـا لقضـايا  -الوفد –الصحف املصرية (األهرام

حلـــة الثانويـــة) يف الفتـــرة الزمنيـــة يف الفتـــرة مـــن تطـــوير التعلـــيم مـــا قبـــل اجلـــامعي (املر
  . 2019يوليو1إلى   2018يونيو1

الدراسة:   العلمية  مشكلة  على مالحظتها  الدراسة  مشكلة  الباحثة يف حتديد  اعتمدت 
باعتبارها  اجلامعي  قبل  التعليم  بقضايا  واملجتمعي  الرسمي  االهتمام  بتزايد  اخلاصة 

    ولة وأمنها القومي. قضايا استراتيجية ومتس مستقبل الد

قد تطلعت مصر إلى حتقيق انطالقة تنموية واسعة، عبر إصالح مسار العملية التعليمية ف
والفنية املالية  التحديات  العديد من  تواجه  التي  الذي   ٬للتعليم قبل اجلامعي،  الوقت  يف 

التعليم املصري  سيكون "عام    2019أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، أن عام  
التعليم، وقد املعنيني مبلف  به"، يف مبادرة القت استحساًنا وإشادة جميع  كان   والنهوض 

اهتمام رئيس الدولة مبثابة دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم، الذي يعاني من ضعف  
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كفاءة اخلريجني   ينعكس على مخرجاته، يف ضعف  الذي  األمر  اإلنفاق، ويف اجلودة؛  يف 
  ق العمل.  بسو

الشباب    مؤمتر  ختام  يف  عنها  أعلن  التي  املصري،  الرئيس  الستراتيجية  ووفًقا 
دراسية؛  مناهج  من  اجلامعي  قبل  التعليم  تطوير  سيتم  فإنه  القاهرة،  بجامعة  السادس 
العصر،   مقتضيات  تواكب  رائدة،  تربوية  فلسفة  وفق  التكنولوجية،  الوسائل  باستخدام 

ع دمج بنك املعرفة يف العملية التعليمية؛ وتعزيز بناء شخصية  وطرق التدريس والتقييم، م
  الطالب بوصفها أساسا للهوية واملواطنة.  

تلك       نقل  يف  بارًزا  دورًا  املصرية  الصحف  مواقع  أدت  التطوير  هذا  خضم  ويف 
السياسات التطويرية وأليات تنفيذها، وكذا يف ضوء نظرية األطر، وما يتصل بدور مواقع 

ملصرية على اختالف أنواعها وأمناط ملكيتها وفلسفتها التحريرية يف معاجلة الصحف ا
قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي، وبناًء عليه تتحدد املشكلة البحثية يف رصد وتوصيف  

املصري اليوم) لقضايا تطوير    –الوفد  –وحتليل تغطية مواقع الصحف املصرية (األهرام
(املرحلة اجلامعي  قبل  من    الثانوية)؛   التعليم  الفترة  الزمنية يف  الفترة    2018يونيو 1يف 

إليها مواقع 2019يوليو1إلى   التي استندت  التعرف على األطر املرجعية  ، وذلك بهدف 
اجتاهات  رصد  مع  اجلامعي،  قبل  التعليم  تطوير  ومحاور  الفاعلة،  والقوى  الدراسة، 

  فترة الدراسة.  املعاجلة الصحفية خالل 

  تنبع أهمية الدراسة يف ضوء بعض االعتبارات أهمها: أهمية الدراسة: 
أهمية دعم قضايا تطـوير التعلـيم التـي يشـهدها املجتمـع املصـري، وإلقـاء الضـوء  -

على الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم اجلديـدة (مواقـع الصـحف املصـرية)، يف 
تنوير وتوعيتها املجتمعات مبحاور التطوير، ودفع الرأي العام للمشاركة يف تطـوير 

  التعليم املصري والنهوض به.  

الدراسة من خطورة قضايا التعليم قبل اجلـامعي يف مصـر وأهميتهـا؛   تنبع أهمية -
باعتبارها قضايا أمن قومي، مرتبطـة بحاضـر األمـة ومسـتقبلها، فـإن عجـزت أن 
تصنع بشًرا قادرًا على مواجهة التحديات املتوقعة فمآل جهود التنمية إلى الفشـل 

  مهما توافرت املوارد الطبيعية والبشرية.  

خاصـة) يف   –حزبيـة  –تنوع االجتاهات السياسية ملواقع الصحف املصرية (قوميـة -
 تأطير قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي التي تشهدها مصر حالًيا. 
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تهدف الدراسة إلى الكشف عن أطر معاجلـة مواقـع الصـحف املصـرية أهداف الدراســة:  
قبـل اجلـامعي (املرحلـة الثانويـة)   املصري اليوم) لقضايا تطوير التعليم  –الوفد    -(األهرام

م؛ مــن خــالل رصــدها وحتليلهــا، وحتديــد كيفيــة 2018الــذي بــدأ تطبيقــه يف ســبتمبر 
 تناولها، ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية: 

التعرف على مـدى اهتمـام مواقـع الصـحف املصـرية محـل الدراسـة بقضـايا تطـوير  -
  الدراسة.   التعليم قبل اجلامعي خالل فترة

ــع الصــحف املصــرية محــل  - ــه مواق ــذي وظفت ــوع اإلطــار (عــام أم محــدد) ال رصــد ن
  الدراسة يف معاجلة قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي

رصــد وحتليــل األطــر اإلعالميــة التــي وظفتهــا مواقــع الصــحف املصــرية يف معاجلــة  -
 قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

عالمية التي تناولتها مواقع الصحف املصـرية محـل التعرف على اجتاهات األطر اإل -
 الدراسة جتاه قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

رصد محاور تطوير التعليم قبـل اجلـامعي، والتـي تناولتهـا مواقـع الصـحف املصـرية  -
 املصري اليوم).   –الوفد   -املختلفة (األهرام

لصـحف املصـرية، إزاء الكشف عن كثافة حضـور القـوى الفاعلـة يف خطـاب مواقـع ا -
 قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

رصد الفنون الصحفية التي استخدمتها مواقع لصـحف املصـرية محـل الدراسـة يف  -
 معاجلة قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

رصد اجتاه التغطية يف مواقع الصحف املصرية محـل الدراسـة نحـو قضـايا تطـوير  -
  التعليم قبل اجلامعي. 

يـد الوســائط املتعــددة واخلـدمات التفاعليــة، التــي اسـتخدمتها مواقــع الصــحف حتد -
 املصرية لتغطية قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

 تساؤالت الدراسة: 
إلى أي مدى اهتمت مواقع الصحف املصرية مبعاجلة قضـايا تطـوير التعلـيم قبـل  . 1

 اجلامعي؟
الصــحف املصــرية محــل  مــا نــوع اإلطــار (عــام أم محــدد) الــذي وظفتــه مواقــع . 2

  الدراسة يف معاجلة قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي؟
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مــا األطــر اإلعالميــة التــي مت توظيفهــا يف معاجلــة قضــايا تطــوير التعلــيم قبــل  . 3
 اجلامعي مبواقع الصحف املصرية؟

مـــا اجتاهـــات األطـــر اإلعالميـــة التـــي تناولتهـــا مواقـــع الصـــحف املصـــرية محـــل  . 4
 قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي؟الدراسة، جتاه  

 ما محاور تطوير التعليم قبل اجلامعي التي تطرحها مواقع الصحف املصرية؟ . 5
ــل  . 6 ــرية محـ ــع الصـــحف املصـ ــاب مواقـ ــة يف خطـ ــوى الفاعلـ ــور القـ ــة حضـ ــا كثافـ مـ

 الدراسة، إزاء قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي؟
صـرية يف معاجلـة قضـايا ما الفنون الصحفية التي استخدمتها مواقع الصحف امل . 7

 تطوير التعليم قبل اجلامعي؟
مــا اجتــاه التغطيــة يف املواقــع الصــحف املصــرية نحــو قضــايا تطــوير التعلــيم قبــل  . 8

 اجلامعي؟
إلـى أي مـدى اســتخدمت مواقـع الصـحف املصــرية الوسـائط املتعـددة واخلــدمات  . 9

 التفاعلية لتغطية قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي؟
 فروض الدراسة: 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مواقع الصـحف املصـرية (عينـة الفرض األول .1
ــل  ــيم قب ــاألطر املســتخدمة يف معاجلــة لقضــايا تطــوير التعل ــق ب ــا يتعل الدراســة) فيم

 اجلامعي. 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مواقع الصحف املصرية (عينة الفرض الثــاني .2
  الدراسة) فيما يتعلق باجتاهها إزاء قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني مواقــع الصــحف املصــرية الفــرض الثالــث  .3
طـوير التعلـيم عينة الدراسة بشأن محاور تطوير التعليم التـي تطرحهـا حـول قضـايا ت

 قبل اجلامعي. 

 سيتم تناول الدراسات السابقة، من خالل املحاور التالية: الدراسات السابقة: 
  الدراسات التي تناولت قضايا التعليم يف الصحافة.    محور .1

  الدراسات التي تناولت نظرية األطر يف مجال اإلعالم.   محور . 2
  الدراسات التي تناولت قضايا التعليم يف الصحافة. ب أوًال: املحور اخلاص

ــا ) 5() 2020رمي غـــازي ( رصـــدت دراســـة   ــي عاجلتهـ ــالي التـ ــيم العـ ــايا التعلـ قضـ
الصحف السعودية اليومية الورقية واإللكترونية ممثلة يف (صحية الريـاض الورقيـة وسـبق 
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، وتوصلت النتائج إلى 2014نوفمبر  31إلى    2014سبتمبر  1اإللكترونية) يف الفترة من  
األشكال اخلبريـة  أن إطار املصلحة جاء يف مقدمة األطر، يليه إطار املسؤولية، كما تفوقت

علــى جميــع األشــكال التحريريــة، وتصــدرت قضــايا الفســاد والعنــف اجلــامعي تغطيــات 
  صحف الدراسة. 

عن دور الصحافة يف ترتيب أولويات  )  6()  2019وكشفت دراسة ليديا صفوت (  
قضايا التعليم العالي لدى الصفوة وذلك من خالل دراسة ميدانية وصفية حتليلية، والتي  

تطبيقها على عينة من الصحف الورقية املصرية القومية واحلزبية واخلاصة (األهرام  مت  
البحث   النهوض مبنظومة  أن قضية  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  اليوم)  واملصري  والوفد 
يليها يف  الصحف،  بها هذه  اهتمت  التي  العالي  التعليم  مقدمة قضايا  العلمي جاءت يف 

تنمية   قضية  الثانية  آليات املرتبة  تعدد  إلى  النتائج  أشارت  كما  املجتمع،  وخدمة  البيئة 
تكاملية  خطط  وضع  مقدمتها  يف  وجاء  الصفوة،  نظر  وجهة  من  العالي  التعليم  تطوير 
تشمل كل الوزارات واجلهات املعينة املنوط بها املشاركة يف آليات التطوير مثل االستفادة  

ال بشقيه  التعليم  تطوير  يف  الدولية  التجارب  هذا من  ُكتب  اجلامعي.  قبل  وما  عالي 
  . 2018املستخلص من ِقبل دار املنظومة 

دراسة   (هدفت  سعدة  أبو  معاجلة  )  7()  2018وضيئة  اجلمهور يف  آراء  على  التعرف  إلى 
املسح   منهج  الدراسة  واستخدمت  املصري،  التعليم  قضايا  بعض  اإلقليمية  الصحف 

) الدراسة  عينة  وبلغت  نتائج 102اإلعالمي،  وأسفرت  اإلقليمية،  الصحف  قراء  من   (
املادة   وضعف  السطحية  اإلقليمية  للصحف  القراء  تعرض  ندرة  أسباب  عن  الدراسة 

التواصل مع صحفهم  التحر  تعوقهم عن  التي  أهم األسباب  أن  القراء  وأكدت عينة  يرية، 
اإلقليمية، هو أن الصحيفة ال تهتم بآراء القراء، كما أكدت الدراسة أن هناك قصورًا يف  

  معاجلة القضايا التعليمية على مستوى صحف الدراسة. 

لواردة يف صـحيفة قضايا التعليم اجلامعي ا)  8()  2017تناول حمد بن حمدان (  
م، وتوصــلت الدراســة إلــى أن القضــايا 2012إلــى  2007رســالة اجلامعــة يف الفتــرة مــن 

املتعلقة بالبحث العلمي جاءت يف مقدمة قضايا التعليم اجلامعي التي طرحتها الصـحيفة، 
  يليها اجلودة ثم االعتماد األكادميي واإلرشاد األكادميي.  

ة الصحف لقضية احلق يف التعليم يف غانا، وذلك من معاجل)  9( )  2016(فيانكو  ودرس     
وسائل  دور  لرصد  اليومية)،  اجلايد  الغانية،  (التاميز  الصحيفتني  محتوى  حتليل  خالل 
يف   الصحف  استخدمتها  التي  التعليم  موضوعات  تناول  يف  الصحف  وخاصة  اإلعالم 

يناير   ه على الرغم  ، وأظهرت نتائج الدراسة أن2015إلى سبتمبر    2012العناوين من 
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كان   التعليم  اإلنسان يف  أن جانب حقوق  إال  التعليم،  موضوع  تناولت  الصحيفتني  أن  من 
أقل يف كلتا الصحيفتني، وأوصت الدراسة بأن تستخدم الصحف موضوع احلق يف التعليم  

  يف عناوينها التعليمية للترويج للموضوع باعتباره من حقوق اإلنسان بني الغانيني.  

إلــى التعــرف علــى مــدى تــأثير العوامــل ) 10() 2016(هــدفت دراســة ابتســام أحمــد     
املجتمعيــة يف معاجلــة قضــايا التعلــيم املصــري، واعتمــدت الدراســة علــى املــنهج الوصــفي 
ومنهج املسح اإلعالمي، وقد أشارت النتائج إلـى أن العوامـل املجتمعيـة تـؤثر علـى معاجلـة 

املصـري، وأوصـت بضـرورة اهتمـام الصـحف اإلقليميـة الصحف اإلقليمية لقضايا التعلـيم  
بالتغطيــة الكافيــة للقضــايا التعليميــة بأقاليمهــا باملقارنــة بالقضــايا األخــرى واالســتعانة 
باملتخصصـــني لعـــرض القضـــايا اخلاصـــة بالقضـــايا التعليميـــة لالســـتفادة مـــن آرائهـــم 

  ومقترحاتهم ملواجهة هذه القضايا. 

تعــرف مــدى اهتمــام الصــحافة الســودانية ) 11() 2015اســتهدفت ســمر موســى (  
وطبيعــة هــذه القضــايا، والــدور الــذي تؤديــه الصــحافة يف خدمــة قضــايا  بقضــايا التعلــيم

التعلــيم يف الســـودان، وأظهــرت النتـــائج أن الصــحافة الســـودانية تناولــت قضـــايا إصـــالح 
منـاهج   –التعليم يف ست قضايا رئيسة؛ تشمل أطراف العملية التعليمية (األبنيـة التعليميـة

التمويــل.. وغيرهــا )، ولكــن تفاوتــت صــحف اإلدارة ومصــادر  –أوضــاع املعلمــني –دراســية
 الدراسة يف درجة االهتمام بتلك القضايا.  

عـــن موقـــف الصـــحف القوميـــة واحلزبيـــة ) 12() 2014وكشـــف محمـــود علـــم الـــدين (  
 25واملستقلة من بعض قضايا التعليم اجلامعي خالل اخلمس سنوات األخيرة، ودور ثـورة 

لى الصحافة، وتوصلت الدراسة إلـى تنـوع مسـاحة يناير وتأثيرها على احلياة اجلامعية وع
االهتمام التي أولتهـا صـحف الدراسـة لقضـايا التعلـيم اجلـامعي يف مصـر، وبـدأ االهتمـام 
بالتغطية اإلخبارية يف املصري اليوم، واتسـمت بنظـرة حتليليـة أعمـق يف مقـاالت األخبـار، 

يف الصـحف الثالثـة، قلـة   واهتمت صفحة التعليم يف الوفد بالتقارير والتحقيقـات ولـوحظ
  يناير.   25املساحات املخصصة لقضايا التعليم اجلامعي بعد ثورة  

عــــن مــــدى اهتمــــام الصــــحافة اإللكترونيــــة ) 13() 2014وكشــــف محمــــد عبــــد اهللا (  
بالقضايا التعليمية داخل املجتمع املصري؛ وذلك بتحليل عدد من قضايا التعلـيم اجلـامعي 
ــحف  ــام الصـ ــى اهتمـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــة، وتوصـ ــحافة اإللكترونيـ ــامعي يف الصـ ــل اجلـ وقبـ

ــبعض قضــايا التع ــت اهتمامهــا ب ــد أول ــة دون األخــرى، فق ــة بقضــايا تعليمي ــيم اإللكتروني ل
اجلامعي ممثلة يف التحديات التي تواجه التعليم اجلامعي وقضـايا أعضـاء هيئـة التـدريس 
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والبحــث العلمــي، كمــا اهتمــت بقضــايا التعلــيم قبــل اجلــامعي ممثلــة يف تطــوير املنــاهج 
 الدراسية والدروس اخلصوصية والغش يف االمتحانات.  

موقـف الصـحف املصـرية إلى التعـرف علـى )  14()  2014وهدفت دراسة رضوى زايــد (  
من قضايا التعليم العالي، من خالل حتليل صحف (الوفد، األخبار، املصـري) واسـتخدمت 
منهج املسـح اإلعالمـي مـن خـالل حتليـل مضـمون صـحف الدراسـة، وأشـارت النتـائج إلـى 
تناول الصحف قضايا التعليم العالي على مستويات مختلفة من التغطية اخلبرية بصحيفة 

ا عـن صـحيفة املصـري التـي ركـزت علـى   األخبار من خالل املقـاالت االفتتاحيـة أكثـر عمقـً
الشكل اخلبري، يف حني ركزت صحيفة الوفد على املقاالت والتقارير، كما اهتمت صـحف 

 الدراسة بقضايا العنف اجلامعي والتحويل يف اجلامعات. 

دور الصحف يف صنع السياسات التعليمية يف بنجاب، من  )  15()  2013رصد خان وتيمور (
 30إلى    2011يناير    1خالل حتليل محتوى جريدتني أوردو وجريدتني إجنليزيتني (من  

التعليمية  1011يونيو   السياسة  لقضايا  الصحف  تغطية  أن  الدراسة  وافترضت  يف )، 
وأثب املستقلة،  النظر  بوجهة  مقارنة  تغطية البنجاب متيل لصالح احلكومة  أن  النتائج  تت 

الصحف لقضايا السياسة التعليمية يف البنجاب ال متيل لصالح احلكومة مقارنة بوجهة  
  النظر املستقلة. 

محتوى األخبار يف الصحف القومية حول ما يتعلـق بتحـديث )  16()  2011وحلل تاسدمير (
ت الدراســة أن منــاهج التعلــيم االبتــدائي، واعتمــدت الدراســة علــى املــنهج املقــارن، وأســفر

أحد املشكالت التي تواجـه النظـام التعليمـي هـو عـدم مناسـبة املنـاهج للطـالب والظـروف 
  املحيطة واجلودة.  

ــيم ) 17() 2010وأوضــح تركــي إبــراهيم ( دور وســائل اإلعــالم يف الكشــف عــن قضــايا التعل
والثانويـة ومعلميهـا مـن وجهـة نظـر مـدراء مـدارس املرحلـة األساسـية ومشاكله يف األردن،  

وأوليـــاء أمـــور الطلبـــة علـــى مختلـــف فئـــاتهم يف األردن. واســـــتخدم الباحـــــث فـــــي هـــــذه 
الدراســة املــنهج التــاريخي الوصــفي ملعرفــة البعــد التــاريخي لـــدور هـــذه الوسـائل وأهـم 

بهـا، وبينـت نتـائج قضايا التعليم املطلوب من هذه الوسائل وكشفها، وتوعية أفراد املجتمـع 
الدراســة أهــم هــذه القضــايا واملشــاكل التــي تواجــه العمليــة التعليميــة مثــل: التســرب مــن 

 .  املدرسة، والهروب من احلصص الدراسية، واللجوء للدراسة اخلصوصية
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 املحور الثاني: الدراسات التي تناولت نظرية األطر يف مجال اإلعالم: 
التي استهدفت الكشـف عـن أطـر معاجلـة ) 18() 2019دراسة أمنية عبد الــرحمن (  

املواقع اإلخباريـة للصـحف املصـرية للمشـروعات التنمويـة يف سـيناء، ومـدى تأثيرهـا علـى 
استقطاب اجلمهور املصري جتاه هذه املشروعات، وأظهرت النتائج أن أهم محاور التنمية 

املــة، وتــوفير فــرص بســيناء يف املواقــع اإلخباريــة للصــحف املصــرية، اســتغالل األيــدي الع
ــر  ــة األطـ ــالي، يف مقدمـ ــار الـــدعم املـ ــاء إطـ ــة، وجـ ــة التحتيـ ــوير البنيـ ــباب، وتطـ عمـــل للشـ

واقـع، كمـا حصــل موقـع اليـوم السـابع علــى أعلـى نسـبة للمواقـع املفضــلة املاملسـتخدمة يف 
  لدى اجلمهور املصري.  

ــة املتشــابكة ) 19() 2016فــان وآخــرون ( ةدراســ  وهــدفت   ــى رصــد األطــر اإلعالمي إل
واملستخدمة يف التغطية اإلخبارية الهولندية عـن الهجـرة واإلسـالم واإلرهـاب يف اخلمـس 

ــدة  11ســنوات التاليــة ألحــداث  ــاء األجن ســبتمبر، وفرقــت هــذه الدراســة بــني مفهــوم بن
Agenda building  ووضع األجندةAgenda setting  وكذلك بناء اإلطـارFrame 

building  ا، وقــد أوضــحت األطــر القضــية وتأثيرهــا ــًرا تابعــً حيــث يكــون اإلعــالم متغي
ســبتمبر، وكيــف ربــط العــالم كلــه بــني اإلســالم  11وإدراك اجلمهـور لهــا، كمــا حــدث بعــد 

واإلرهاب وبني اإلرهاب واملهاجرين املسلمني، وأوضحت أطر املعاجلة أن املفـاهيم الثالثـة 
  ) شبكة واحدة ألطر املعاجلة اإلعالمية يف فترة الدراسة. اإلعالم –اإلسالم  –(اإلرهاب

أطـر معاجلـة القضـية يف اإلعـالم األملـاني، )  20()  2016ورصد روزمان وآخرون (  
دراسة مقارنة للتغطيـة اإلعالميـة قبـل تقريـر تيـري وبعـده، وتوصـلت الدراسـة إلـى زيـادة 

لعواقب السلبية للتـدخني، وتراجـع وجود األطر اإلعالمية املتعلقة باملخاطر، والتي تغطي ا
األطــر اإلعالميــة املتعلقــة بعــدم وجــود مخــاطر، وكــان التنــاول بــني اإلطــارين واضــًحا، أن 
هناك اختالًفا واضًحا يف توعية األطـر اإلعالميـة بـني كلتـا الصـحيفتني اليـوميتني، سـواًء 

 قبل تقرير تيري أو بعده.  

ــد (   ــادة محيــــي الــــدين محمــ ــة ) 21() 2016وســــعت غــ إلــــى تعــــرف أطــــر معاجلــ
انتهاكات حقوق املرأة يف املواقع اإللكترونيـة وتأثيرهـا علـى اجتاهـات اجلمهـور، وتوصـلت 
الدراسة إلى مجموعة مـن النتـائج مـن أهمهـا أن املوقـع اإللكترونـي جلريـدة األهـرام كـان 

ا لـــ أكثــر املواقــع اســتخداًما لإلطــار (بقــاء األوضــاع كمــا هــي)، كمــا كــان األكثــر اســتخدامً 
 (إطار التغيير)، بينما موقع املصري اليوم كان أكثر املواقع استخداًما إلطار الصراع.  

ــورز (   ــاري إيـــف ديسـ ــى ) 22() 2015وتوصـــلت مـ ــز علـ ــر تركـ ــة األطـ ــى أن نظريـ إلـ
ــة  ــالم وراء التعبئـــ ــائل اإلعـــ ــدفع وســـ ــي تـــ ــل التـــ ــر العوامـــ ــال، وتفســـ ــات االتصـــ عمليـــ
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Mobilization نظريــة األطــر يف العلــوم االجتماعيــة، وتــأثيرات ، وأكــدت كــذلك شــعبية
اإلعــالم يف فهــم وإدراك اجلمهــور لقضــايا معينــة، وأن اجلمهــور يــرتبط بــاألطر اخلاصــة 
بالقضــايا واملوضــوعات بــدرجات مختلفــة، واقترحــت الدراســة مصــطلح "تعــدد املعــاني"؛ 

-postث (لـذلك فــإن دراسـة األطــر تفــرض علـى البــاحثني إجــراء التحليـل الالحــق للحــد
HOC ،وكيف أن تأطير املحتوى اإلعالمي؛ يـؤدي إلـى زيـادة املعـاني املرتبطـة بالقضـية ،(

 وأن فئات اجلمهور املتنوعة يستجيبون ملكونات مختلفة من األطر.  

بني أطـر التغطيـة اإلعالميـة للنقابـات ) 23() 2009وقارن جيول سانو، وبستون (  
ية، منـذ عقـد الثمانينيـات، وأظهـرت النتـائج اخلاصـة العمالية يف الواليات املتحدة األمريك

بتحليل املضمون رأًيا واضًحا عـن مقـدرة النقابـات علـى أن تقـدم رسـالتها بنشـاط للعامـة، 
ــة بصــورة  ــة صــورت النقاب مــن خــالل وســائل اإلعــالم، واتضــح كــذلك أن الصــحف املحلي

دة نقابــة املعلمــني إيجابيــة، بســبب االستشــهادات التــي تضــمنتها املقــاالت اخلاصــة بقيــا
الكاثوليك، وأن ما يقـرب مـن نصـف املقـاالت تسـتخدم كلمـات إيجابيـة يف وصـف النقابـة، 

ــؤثر بــدوره يف تكــوين 14,4بينمــا حتــدث  % فقــط بشــكٍل إيجــابي عــن األســقفية، وهــذا ي
 الصورة العامة للنقابة واألسقفية. 

ــة عــن أطــر املعاجلــ) 24() 2016وكشــف عبــد اهللا بــن ناصــر احلمــود (   ة اإلعالمي
واالتصالية للقضايا واملوضوعات احليوية يف املشروعات القومية الكبرى، وأكدت الدراسة 
ــار، وتقــدمي معاجلــات  ــة األحــداث االقتصــادية، ونشــر األخب دور وســائل اإلعــالم يف تغطي
إعالمية عالية املهنية وفائقة الفعالية لألحداث واملوضوعات التـي تتناولهـا، وقـدرتها علـى 

ــة وتكــوين رأي عــام  دعــم ــام املختلف ــرأي الع ــى شــرائح ال ــة للوصــول إل املشــروعات الوطني
 مستنير ومساند لتلك املشروعات احليوية.  

أفضل الوسـائل لقيـاس اسـتجابات القـراء نحـو )  25()  2015وحدد سكوت مــاير(  
املوضوعات التي تقدمها الصحف، وتوصلت الدراسـة إلـى أن النتـائج اإلحصـائية واألرقـام 

ــأثر اجلمهــور باملضــمون الصــحفي؛ ا ــى مــدى اســتجابة وت ا عل ــً ــيًال قوي ــوفر دل لصــماء، ال ت
وبالتـــالي فقـــد اســـتخدم الباحـــث مبـــادئ علـــم الـــنفس االجتمـــاعي يف حتليـــل التعليقـــات 
واإلعجابات على مواقع التواصل االجتماعي، مثل الفيس بوك، وجوجل بلس، وغيرهـا مـن 

هـي األكثـر قـدرة علـى معرفـة مـدى اسـتجابة القـارئ؛   الروابط؛ باعتبار أن هذه التعليقات
 وتأثره باملضمون الصحفي.  

أطـــر معاجلـــة القضـــايا والتحـــديات ) 26() 2015ورصـــدت دعـــاء عـــادل محمـــود (  
االقتصادية واالجتماعية يف املواقـع اإللكترونيـة، خـالل عـام حكـم الـرئيس األسـبق محمـد 
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ا ذات األولويـة، وتوصـلت إلـى أن مواقـع مرسي؛ لتحديد كيفية الطرح واجتاهاتـه والقضـاي
الدراسة لم تسـتهدف القضـايا اخلاصـة بـاملواطن البسـيط (األجـور واألسـعار والـدعم) يف 
املقــام األول، كمــا غلبــت التغطيــة اخلبريــة علــى القضــايا التــي طرحتهــا مواقــع الدراســة، 

وإلقاء املسـؤولية   باإلضافة إلى أن مواقع الدراسة استخدمت عدًدا من األطر مثل املؤامرة
على نظام مبارك لتبرير الفشل على املستوى االقتصادي واالجتمـاعي علـى حسـاب األطـر 

 اجلادة التي كان يجب أن يتم تناولها يف مثل هذه القضايا من خاللها.  

 التعليق على الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها: 
ا كبيـــًرا بقضـــايا التعلـــيم، ولكـــن ركـــزت معظـــم الدراســـات  - تـــولي الصـــحافة اهتمامـــً

السابقة على قضايا التعليم اجلامعي ومنها دراسة (رمي غازي، ليديا صـفوت، حمـد 
ــم الــدين رضــوى زايــد)، وكشــفت بعــض الدراســات قضــايا  بــن حمــدان، محمــود عل

محمـد عبـداهللا، تركـي ومشكالت التعليم قبل اجلامعي ومنها دراسة (سمر موسـى،  
إبــراهيم) وتنوعــت يف األطــر اخلبريــة والفنــون التحريريــة املســتخدمة يف معاجلــة 
ــيم قبــل  ــيم؛ ممــا أفــاد الباحثــة يف تعــرف أهــم قضــايا ومشــكالت التعل قضــايا التعل
اجلامعي، ودفعها إلـى دراسـة سياسـات التطـوير التـي اتخـذتها الدولـة ملعاجلـة تلـك 

  املشكالت.  
ت السابقة، العديد مـن األدلـة علـى صـحة نظريـة األطـر اإلعالميـة، قدمت الدراسا -

وقدرتها على قياس املضمون غير املباشر للرسالة اإلعالميـة، فضـًال عـن تفسـيرها 
دراســة لكيفيــة تشــكيل آراء اجلمهــور واجتاهــاتهم نحــو قضــية بعينهــا، كمــا جــاء يف 

 (ماري أيف ديسورز).  
ألطـر اإلعالميـة بدراسـة القضـايا السياسـية اتسمت الغالبية العظمى من دراسات ا -

 –السياســة اخلارجيــة) واالجتماعيــة (انتهاكــات حقــوق املــرأة –(اإلصــالح السياســي
النقابــات العماليــة.. إلــخ) واالقتصــادية والتنميــة واملشــروعات –الهجــرة  –التــدخني

ــور  ــرة مــن اجلمه ــي متــس قطاعــات كبي ــيم الت ــة، وابتعــدت عــن قضــايا التعل الوطني
 ي.  املصر

أهميــة الدراســات املقارنــة يف دراســة األطــر اإلعالميــة كمتغيــر تــابع، تختلــف أبعــاده  -
 وسماته باختالف نوعية القضايا التي تعاجلها وسائل اإلعالم بشكٍل عاٍم. 

الدور الفعال الـذي تؤديـه وسـائل اإلعـالم يف تنـاول القضـايا املختلفـة، خلـق اجلـدل  -
 ضية وتصنيفها.  حولها وبناء تصورات ألطراف تلك الق
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اســتفادت الباحثــة مــن خــالل اطالعهــا علــى الدراســات الســابقة، يف عــدة جوانــب،  -
أضافت أبعاًدا مهمـة يف أجـزاء هـذه الدراسـة وأهـدافها وتسـاؤالتها، وتعـرف األطـر 
النظرية، وتفسير نتائج الدراسة، من خالل مقارنـة مـا توصـلت إليـه الباحثـة بنتـائج 

  بعض الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة. 
 اإلطار النظري للدراسة: 

 Coffman 1974تبلورت نظرية األطر على يد عالم االجتماع كوفمان نظرية األطر: 
الـذي طـور مفهـوم البنـاء االجتمـاعي والتفاعـل الرمـزي، مـن خـالل مناقشـة قـدرة األفـراد 
على تكوين مخزون من اخلبرات يحرك مدركاتهم، ويحثهم على حسـن اسـتخدام خبـراتهم 

وذلك عن طريـق أطـر إعالميـة مناسـبة، تضـفي علـى املضـمون معنـى ومغـزى، الشخصية؛  
ويتضــمن هــذا النمــوذج عمليــات أساســية، تتمثــل يف بنــاء اإلطــار، ووضــع اإلطــار واملســتوى 

  ). 27(الفردي لتأثيرات اإلطار

  فروض نظرية اإلطار:  
إن األحداث ال تنطوي يف حد ذاتها على مغزى معني، وإمنا تكتسب مغزاها من خـالل  -1

وضعها يف إطار محدد يحددها وينظمها ويضفي عليها قدرًا من االتساق؛ مـن خـالل 
  التركيز على بعض جوانب املوضوع وإغفال جوانب أخرى.  

وتفتــرض نظريــة األطــر، أن اإلعــالم يفعــل أكثــر مــن مجــرد (اإلبــراز) بواســطة مــا 
يســتبعد، ومــا يوضــع، أو يــتم تضــمينه يف القصــة؛ فــاإلعالم يــؤطر القضــية والقصــة 

وبــذلك يتمثــل  )؛28(ويحــدد معناهــا؛ وبالتــالي يشــكل تفســير اجلمهــور لهــده القضــية 
  الضمني للقضايا املقدمة.  التأثير األساسي لألطر يف حتديد طريقة التفسير  

مــن املمكــن أن تختلــف وجهــات النظــر حــول القضــية املعروضــة، بــاختالف ترتيبهــا  -2
وبنائها؛ وفًقا العتبارات وقيم متعددة، وبالتالي فإن طريقة تقـدمي القضـية يف تقـارير 
األخبــار يكــون لهــا تــأثير يف كيفيــة فهمهــا بواســطة اجلمهــور، فاســتدالالت النــاس 

 ). 29( حداث؛ يعتمد على املعلومات والسمات البارزة يف البيئةوإدراكهم لأل

  أهم مزايا نظرية األطر: 
) أن نقاط القوة اخلاصة بنظرية األطر، تشتمل على Davisو)  Baranيرى كل من   -1

تركيزهـــا علـــى دور اجلمهـــور (األفـــراد) يف عمليـــة االتصـــال اجلمـــاهيري، وكـــذلك 
 ). 30(  مفتوحة  مرونتها؛ إذ تترك األحداث ذات نهايات

  أن نظرية األطر تخلق سياًقا اجتماعيا وسياسًيا لألحداث.  -2
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 عيوب نظرية األطر: 
ــة األطــر  -1 ال تســتطيع تقــدمي  -) Davisو) Baranكمــا ذكــر بعــض العلمــاء  -نظري

ــا علــى  ــى اعتماده ــك يرجــع إل ــأثيرات األطــر يف اجلمهــور؛ ذل تفســيرات ســببية لت
  التفسيرات الكيفية. 

تفترض كذلك أن األفراد يتأثرون متاًما باألطر املستخدمة يف اإلعالم، دون مراعـاة  -2
  للخصائص الفردية واملعلومات اخلاصة لهؤالء األفراد.  

يف تأثير أطر املعاجلة اإلعالميـة علـى أطـر اجلمهـور   من املبالغة  Tankeredحذر   -3
يف تفســير وفهــم القضــايا، وقــد أرجــع ذلــك إلــى اقتصــاد التغطيــة اإلعالميــة ألهــم 

 ). 31( معايير املوضوعية يف األداء اإلعالمي

كمــا تبــني مــن عــرض نظريــة األطــر، أن تطبيــق نظريــة األطــر علــى موضــوع الدراســة: 
وضـع القضـية داخـل إطـار؛ يـؤدي إلـى وجـود معـايير مختلفـة يسـتخدمها أفـراد اجلمهــور، 
عندما يفكرون ويشكلون آراءهـم نحـو تلـك القضـية؛ ومـن ثـم جـاءت ضـرورة توظيـف هـذه 
النظريــة يف دراســة قضــايا تطــوير التعلــيم قبــل اجلــامعي؛ بهــدف رصــد األطــر اإلعالميــة 

ــل اجلــامعي املصــري امل ــيم قب ــة تطــوير التعل قدمــة باملوضــوعات والقضــايا اخلاصــة بعملي
والنهوض به؛ سعًيا لتحديد االجتاهات التي تتميـز بهـا هـذه املوضـوعات مبواقـع الصـحف 

 املصرية املختلفة.  
  اإلجراءات املنهجية للدراسة: 

التـــي تهـــتم ينـــدرج البحـــث ضـــمن البحـــوث الكميـــة الوصـــفية نـــوع الدراســـة ومنهجهـــا: 
بالدرجة األولى برصد خصائص موضوع ما وحتليلها؛ للحصـول علـى املعلومـات والبيانـات 

واسـتخالص البيانـات اخلاصـة   )،32(الدقيقة عنـه؛ األمـر الـذي يسـهم يف إمكانيـة التعمـيم  
  بقضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي يف مواقع الصحف املصرية.  

عالمـــي؛ وذلــك ملســح عينـــة مــن مواقـــع وتســتخدم هــذه الدراســـة مــنهج املســح اإل
الصحف املصرية، ورصـد وتوصـيف أطـر املعاجلـة اإلعالميـة لقضـايا تطـوير التعلـيم قبـل 

  اجلامعي. 

متثلــت العينــة يف مواقــع الصــحف املصــرية ذات النســخ الورقيــة، والتــي مجتمــع الدراســة: 
  ، وهم:  تختلف فئاتها من صحف قومية وصحف حزبية وصحف خاصة

  )  /http: //www. ahram. org. eg(          موقع جريدة األهرام وموقعها اإللكتروني  -

  ) /https: //alwafd. news(موقع جريدة الوفد وموقعها اإللكتروني              - 
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 .https: //www. almasryalyoumليـوم وموقعهـا اإللكترونـي  (موقع جريدة املصري ا-

com/  ( 

مت اختيــار مواقــع صــحف الدراســة الســابق اإلشــارة عينــة الدراســة وأســباب اختيارهــا: 
ا يخـدم إليها؛ إذ إن هذه املواقـع تتبـاين يف منـط ملكيتهـا بـني قوميـة وحزبيـة وخاصـة؛ ممـ

أهداف الدراسة يف الكشف عن مدى انعكاس هـذا التبـاين يف منـط امللكيـة علـى االهتمـام 
بتغطية وتناول قضايا تطوير التعلـيم قبـل اجلـامعي خـالل فتـرة الدراسـة؛ إذ شـهدت هـذه 

يوليـو   28الفترة إعالن الرئيس السيسي يف مؤمتر الشباب السـادس بجامعـة القـاهرة يف  
ــزة  2019، أن عــام 2018 ــاره الركي ــه" باعتب ــوض ب ــيم املصــري والنه ســيكون "عــام التعل

  . 2030األساسية لتحقيق التنمية املستدامة 
  أداة جمع البيانات اخلاصة بالدراسة: 

إذ إنهــا مجموعــة اخلطــوات املنهجيــة التــي تســعى الكتشــاف املعــاني أداة حتليــل املضــمون: 
االرتباطية بهذه املعاني، من خالل البحث الكمي املوضـوعي الكامنة يف املحتوى والعالقات 

واملنتظم للسمات الظاهرة يف هذا املحتوى، وتستخدم الدراسة التحليل الكيفـي الـذي يعـد 
ــير  ــة التفسـ ــراء عمليـ ــا؛ إلثـ ــث عنهـ ــرف البحـ ــل وتعـ ــائق التحليـ ــن وثـ ــراب مـ ــرورة لالقتـ ضـ

املتباينــة التــي تشــكل قاعــدة  وذلــك مــن خــالل تعــرف املنطلقــات الفكريــة )؛33(واالســتدالل
 -للموضوعات اخلاصة بتطوير التعليم قبل اجلامعي يف مواقع الصحف املصـرية (األهـرام

  املصري اليوم).   -الوفد
اعتمــدت الدراســة علــى حتليــل كافــة املــواد الصــحفية املنشــورة يف أســلوب عينــة الدراســة: 

سـيرية ومـواد الـرأي بأشـكالها مواقع الصـحف املصـرية؛ مبـا يشـمل املـواد اإلخباريـة والتف
املختلفة، وذلك باالعتماد على أسلوب احلصر الشامل لكافة املوضوعات اخلاصـة بتطـوير 

  . 2019/ 1/6إلى  1/7/2018التعليم قبل اجلامعي يف الفترة من 

 1/7/2018: مت حتديــد الفتــرة الزمنيــة للدراســة التحليليــة مــن العينــة الزمنيــة للدراســة
ويعود اختيار هذه العينة الزمنية؛ إلى إعالن الـرئيس السيسـي خـالل ، 2019/ 1/6إلى  

االستراتيجية القومية لتطوير التعلـيم وبنـاء   2018يوليو    28املؤمتر السادس للشباب يف  
  اإلنسان املصري.  

  مصطلحات الدراسة: 
: صـــياغة األحـــداث واملضـــامني بوســـائل اإلعـــالم يف تنظـــيم وســـياق تـــنظم أطـــر التقـــدمي

تـأطير ، ويوفر  ظ والنصوص واملعاني وتستخدم اخلبرات والقيم االجتماعية السائدةاأللفا
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الرسالة اإلعالمية القدرة على قياس محتوى الرسالة ويفسر دورها يف التأثير علـى اآلراء 
 ). 34(و االجتاهات للرأي العام

ــبكة اإلنترنـــت، تعـــرض املواقـــع الصـــحفية ــذ علـــى شـ ــن النوافـ ــة مـ ــار : هـــي مجموعـ األخبـ
واملوضوعات الصحفية املختلفة؛ وتعد النسخة اإللكترونية للصحف املصرية الورقية، فهي 
ــي يف مجــال االتصــاالت، وهــي تقــدم  ــي أوجــدها التطــور التقن ــدة الت ــك الوســيلة اجلدي تل
اخلدمة اإلخبارية عن طريق شبكة اإلنترنت مستخدمة يف ذلك مـا أتاحتـه الـنظم الرقميـة 

 ).  35(لالتصال ووسط تفاعلية مع اجلمهور احلديثة من وسائل

: تشـمل قضـايا وآليــات تطـوير التعلـيم قبـل اجلــامعي قضــايا تطــوير التعلــيم قبــل اجلــامعي
(مرحلة الثانوي العام)، التي تناولتهـا الباحثـة خـالل الفتـرة الزمنيـة للدراسـة، واملتمثلـة يف 
(التعلــيم اإللكترونــي، تأهيــل وتــدريب املعلــم وحتســني أوضــاعه، تطــوير املنــاهج وأســاليب 

الـب ورعايـة املوهـوبني، القضـاء علـى التدريس، حتقيـق معـايير اجلـودة، تنميـة قـدرات الط
  الدروس اخلصوصية والغش وتسرب االمتحانات، الصحة املدرسية.. إلخ).  

  املضمون:  فئاتحتديد فئات التحليل: 
إطار العمل واإلجناز، إطار التطـوير، إطـار التوجيـه واإلرشـاد، : للدراسة اإلعالمية األطر -

إطار الصراع، اإلطار االقتصـادي، اإلطـار السياسـي، إطـار النفـي، اإلطـار القـانوني، إطـار 
  االهتمامات اإلنسانية، إطار املقارنة، اإلطار التاريخي.  

ام التكنولوجيـا يف اسـتخدمحاور تطوير التعليم قبل اجلامعي (مرحلة الثانوي العــام):   -
-الكتـاب اخلـارجي–التعليم (التعليم اإللكترونـي)، القضـاء علـى (الـدروس اخلصوصـية  

ــدريس،  -العنــف يف املــدارس ــاهج وأســاليب الت ــم، املن ــل املعل ــات)، تأهي تســرب االمتحان
 . تنمية قدرات الطالب ورعاية املوهوبني، التمويل، تطبيق معايير اجلودة

ــر، مقـــال، حتقيـــق، حـــديث، الصـــحفية مبواقـــع الصـــحف املصـــريةأشـــكال الفنـــون  - : خبـ
  تقرير، قصة خبرية، أخرى تذكر.  

 . مؤيد، محايد، معارضاجتاه التغطية يف املواقع اإلخبارية املصرية:    -
 : صور، فيديو، رسوم بيانية وتوضيحية.  الوسائط املتعددة  -
يق على اخلبر، إمكانية طباعتـه، : إمكانية التعلاخلدمات التفاعلية املصاحبة للموضــوع-

إمكانية حفظه، مشاركة املوضوع عبر مواقـع التواصـل االجتمـاعي، إرسـاله عبـر البريـد 
 اإللكتروني.  

أجرت الباحثة اختبارات قبلية لألسئلة واملقاييس؛ للتأكد مـن اختبارا الصدق والثبــات:  
مارة االستقصـاء صالحيتها للغرض الذي أعدت مـن أجلـه، واعتمـدت الباحثـة صـدق اسـت
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بحيث تالئـم مشـكلة البحـث وفروضـه ومتغيراتـه؛ وذلـك بعـرض االسـتمارة علـى األسـاتذة 
)،36(  املحكمني

 ومت تعديل االستمارة وفًقا ملقترحاتهم.   

بعد تطبيق اإلجراء العلمي للدراسة التحليلية على عينة الدراسة، املعاجلة اإلحصــائية:  
متت مراجعـة االسـتمارة وترتيبهـا، وترميزهـا وإدخـال البيانـات للحاسـب اآللـي مـن خـالل 

وقد مت االستفادة من هذا البرنامج على عدة مستويات فيما يلـي: (حسـاب   SPSSبرنامج  
ــاب املتوســـط احل ــة، حسـ ــرارات والنســـب املئويـ ــل التكـ ــاري، معامـ ــابي واالنحـــراف املعيـ سـ

ــا ــون واختبـــار كـ ــة بـــني  Test، 2االرتبـــاط بيرسـ ــائية ذات الداللـ ــة الفـــروق اإلحصـ ملعرفـ
  متوسطات متغيرات الدراسة). 

 أليات تطوير التعليم قبل اجلامعي: 
كــان مــن الطبيعــي أن يصــاحب الطفــرة املعرفيــة التــي نعيشــها تطــور تقنــي كبيــر؛ يهــدف    

لتوصــل إلــى وســيلة فعالــة للــتحكم يف حجــم املعلومــات وتــدفقها؛ ومــن ثــم ظهــرت مقــدرة 
التكنولوجيا اجلديدة للمعلومات علـى طـرح اجتـاه توظيـف تكنولوجيـا املعلومـات يف خدمـة 

طريـق اسـتحداث نظـم تعليميـة فعالـة قائمـة علـى املرونـة النظم التعليمية وتطويرهـا؛ عـن  
والسرعة واإلتقان يف توصيل ونقل املعلومات بني عناصر العملية التعليمية؛ مبا يـؤدي إلـى 
زيــادة قــدرة املؤسســات التعليميــة علــى حتقيــق أهــدافها، وقــد انعكــس هــذا التطــور علــى 

اصة، حيث اتسم هذا التطـور مختلف مجاالت احلياة بصفة عامة ومجال التعليم بصفة خ
بالتقدم العلمي والتكنولـوجي واسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف التعلـيم، وحتقيـق األهـداف 
التربوية ذات الكفاءة والفاعلية ملجابهـة التغييـرات املتسـارعة، باإلضـافة إلـى سـرعة ودقـة 

  ). 37(األداء التقني

كان التحدي احلقيقي أمام وزارة التربية والتعليم، هو إحـداث نقلـة نوعيـة يف نظـام 
التعليم املصري؛ يعمل على نقل التعليم من احلفـظ والتلقـني إلـى الفهـم واإلبـداع والتفكيـر 
الناقد، ومهارات الـتعلم الـذاتي املسـتمر، حيـث تـؤدي تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال دورًا 

اث هــذه النقلــة النوعيــة؛ إذ تســاعد املعلمــني علــى اكتســاب املهــارات التــي متقــدًما يف إحــد
متكنهم من إمتام عمليات اكتساب املعرفة عن طريـق املعلمـني أنفسـهم؛ حتـى تصـبح جـزًءا 
ال يتجزأ من اإلطار املفاهيمي لديهم، وتعـد اسـتخدام التكنولوجيـا املتقدمـة، وعلـى رأسـها 

لتغيير البنية املعرفيـة للنظـام التعليمـي، يف ضـوء احلاجـة   التعليم اإللكتروني، وسيلة مهمة
احلقيقية إلى إحداث تطوير شامل، يشمل استخدام التكنولوجيا وطرق التدريس والتقيـيم 

  ). 38(وبناء املناهج  
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وقــد أعلنــت الدولــة البــدء التــدريجي يف تطــوير التعلــيم قبــل اجلــامعي، مــن خــالل 
يف توزيـع مليـون جهـاز تابلـت تعليمـي علـى طـالب الصـف رقمنة املناهج التعليميـة، والبـدء  

، ومت توزيـــع 2018/2019األول الثـــانوي كخطـــة جتريبيـــة ابتـــداًء مـــن العـــام الدراســـي 
األجهزة مجاًنا علـى طـالب املـدارس احلكوميـة، وأعلنـت الدولـة عـن تعـديل نظـام الثـانوي 

متحانـات، يخوضـها العام، بحيث يكون التقييم على ثـالث سـنوات، عـن طريـق عـدد مـن اال
الطالب على مدار السنوات الثالثة، ويتم احتساب املجموع التراكمي على أساس الدرجات 
العلى، بنسب تدريجية، تضـمن حضـور الطـالب وخوضـهم جلميـع االمتحانـات، كمـا سـيتم 

  إلغاء نظام املواد املنتهية، حيث ستكون الدراسة يف جميع املواد ممتدة على مدار العام. 

التعلـــيم اإللكترونـــي هـــو نظـــام تفـــاعلي للتعلـــيم، ): Learning-Eلـــيم اإللكترونــــي (التع
باســتخدام تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات، ويعتمــد علــى بيئــة إلكترونيــة رقميــة متكاملــة؛ 
ــوفر ســبل اإلرشــاد والتوجيــه  ــة، وت ــر الشــبكات اإللكتروني ــررات الدراســية عب ــرض املق تع

  ).  39(املصادر والعمليات وتقوميها  وتنظيم االختبارات وكذلك إدارة
يســاعد التعلــيم اإللكترونــي يف الوصــول بالعمليــة التعليميــة إلــى مصــادر تعليميــة 
ــا وإيجادهــا بواســطة أدوات  ــتم خلقه ــي ي ــة الت ــيم الديناميكي ــة التعل واســعة ومتنوعــة، وبيئ
جديـــدة خاصـــة بشـــبكة الويـــب ومصـــادر إلكترونيـــة؛ ليســـتفيد الطالـــب مـــن التكنولوجيـــا 

لية ويحقـق التعلـيم اإللكترونـي مرونـة يف الدراسـة املعاصرة، وحتقيق مستويات تعليمية عا
حيث ميكن التعليم يف أي وقت وأي مكان، كما تزداد سرعة العملية التعليمية، حيث تسـهل 
ــي ظــاهرة  ــيم اإللكترون ــرض أن يحــارب التعل ــن املفت ــات، وم ــى املعلوم ســرعة احلصــول عل

ولة وكفـاءة حسـب الدروس اخلصوصية، حيث يتيح للدارس إعادة الدرس عدة مـرات بسـه
  رغبة وفهم الدارس. 

  ويهدف التعليم اإللكتروني إلى ما يلي: 
إيجاد بنية تعليمية تفاعلية من خالل تقنيـات إلكترونيـة جديـدة، والتنـوع يف مصـادر  -

  املعلومات.  

 إتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم املتفتح من خالل الشبكات املعلوماتية.   -

 رات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة.  إكساب املعلمني املها -

إكســــاب الطــــالب املهــــارات والكفــــاءات الالزمــــة الســــتخدام تقنيــــات االتصــــاالت  -
 واملعلومات.  
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ــيم، وتقدميــه يف صــورة معياريــة؛ فالــدروس تقــدم يف صــورة منوذجيــة  - منذجــة التعل
لـة ذلـك بنـوك األسـئلة واملمارسات التعليمية املتميزة، ميكن إعادة تكرارها، ومـن أمث

النموذجيــــة، خطــــط للــــدروس النموذجيــــة، االســــتغالل األمثــــل لتقنيــــات الصــــوت 
 والصورة، وما يتصل بها من وسائط متعددة، وذلك من خالل (بنك املعرفة).  

ــوير دور املعلـــم يف العلميـــة التعليميـــة؛ حتـــى يتواكـــب مـــع التطـــورات العلميــــة  - تطـ
 .  والتكنولوجيـة املستمرة واملتالحقة

توســيع دائــرة اتصــاالت الطالــب، مــن خــالل شــبكات االتصــاالت العامليـــة واملحليـــة،  -
وعـدم االقتصار على املعلم بوصفه مصدرًا للمعرفة، وربـط املوقـع التعليمـي مبواقـع 

 تعليمية أخرى.  

 . تقدمي التعليم الذي يتناسب مع فئات عمرية مختلفة، مع مراعاة الفروق -

 .  ية العربية للمجتمعاحلفاظ على القيم والهو -

إعادة صياغة األدوار يف الطريقة التي تـتم بهـا عمليـة التعلـيم والــتعلم؛ مبــا يتوافــق  -
 مـع مستجدات الفكر التربوي.  

املساعدة على نشر التقنية التكنولوجية يف املجتمع؛ إليجاد مجتمع مثقـف إلكترونيـا  -
 ). 40(ومواكب للعصر احلديث

يعد التعلم الذكي هو التعلم الذي تعتمد فيه العملية التعليمية علـى األجهـزة التعلم الذكي:  
اللوحية وأجهزة الكمبيوتر واأللواح اإللكترونية (التابلـت) كمسـاند لنظـام التـدريس، ولـيس 
بــــديًال عنــــه؛ إذ إنــــه يســــتخدم الــــنظم اإللكترونيــــة واالتصــــالية والتكنولوجيــــة املتطــــورة 

توفر للطالب طرًقا جديدة للتعلم مثل الفصول االفتراضـية أو   واملستحدثة كل حلظة، التي
الذي ميكن االلتحاق بها من أي مكان يف العالم، ويجعـل املـادة ،  ما يسمى السايت التعليمي

الدراســية متاحــة يف أي وقــت مبرونــة وفعاليــة، كمــا أنــه يتــيح للمعلــم القــدرة علــى متابعــة 
من خالل منصات النقـاش اإللكترونيـة، ووسـائل م،  أعداد أكبر من الطالب حتى يف منازله

التواصل املتنوعة كبرامج املحادثة والفصـول االفتراضـية؛ فهـو إذن تعلـيم مواكـب ومتجـدد 
ومنفتح على العالم االفتراضي؛ كما أنه يستند إلى منهجيـة متكاملـة لتوظيـف التكنولوجيـا 

ليـدي، وخلـق بيئـة محفـزة لبنـاء املتطورة يف إحداث تغيير إيجابي يف منهجيات التعلـيم التق
مهارات اإلبداع واالبتكار واملشاركة االجتماعية، وتنمية الثقافة الفكرية، والتواصـل الفعـال 
بــني عناصــر العمليــة التعليميــة مــن املعلمــني واإلدارة وأوليــاء األمــور واملجتمــع، والتواصــل 

من العـالم الرقمـي الـذي الفعال بني الطلبة أنفسهم؛ مبا ميكـنهم مـن االنـدماج بفعاليـة ضـ
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ميثل أحد أبرز مالمح العصر فمن خالل استخدام التقنيـة؛ تسـهل عمليـة التعلـيم والـتعلم، 
وتتخطــى حــواجز الزمــان، كمــا يتــيح مواجهــة مشــاكل األعــداد الكبيــرة مــن الطــالب داخــل 

 الفصل الواحد. 

  : أهمية استخدام التقنية يف التعليم
املعلومـة؛ وبـذلك يسـتوعب املـتعلم املحتـوى بشـكٍل   تغيير الطرق التقليدية يف إيصـال -

  أفضل.  

الوصول إلى أقصى قدر ممكـن مـن االحتفـاظ باملعرفـة املكتسـبة، عـن طريـق إعـادة  -
توظيفهــا يف البحــث عــن معرفــة جديــدة، أو ابتكــار حلــول ملشــاكل فعليــه يوجــه نظــره 

ووسائل حـل هـذه إليها، أو يقوم هو شخصًيا باملبادرة يف البحث عنها، وابتكار طرق  
  املشكلة، ويف ذلك دعم للتعلم الذاتي. 

خلــروج باملنــاهج واملــواد التعليميــة مــن األطــر التقليديــة والصــور النمطيــة املألوفــة ا -
للكتــب املدرســية، إلــى املنــاهج اإللكترونيــة، واملحتــوى العلمــي الرقمــي؛ الــذي يتــيح 

  ن بعد. للطالب فرص التعلم املستمر، والتعلم اجلماعي، والتعلم ع

 إعداد الطالب للتعامل مع املتغيرات التقنية واالبتكارات يف مجال التكنولوجيا.   -

إعادة بناء املفاهيم العمليـة بطريقـة علميـة يف ذهـن الطالـب؛ مـن خـالل الـربط بـني  -
املعلومات والتحليل وبـني تنميـة الفكـر الناقـد، واسـتخدام أدوات التكنولوجيـا، وبنـاء 

  ب.  مهارة البحث لدى الطال

ا علــى األجهــزة اللوحيــة واأللــواح : أدوات الــتعلم الــذكي ووظائفــه يعتمــد الــتعلم الــذكي جزئيــً
 اإللكترونية الرقمية وأدوات العرض؛ وذلك بهدف:  

  ،إتاحة الوصول املباشر إلى املحتوى التعليمي، باسـتخدام ألـواح التعلـيم التفاعليـة
  مثل التاب التعليمي لعرض املناهج التعليمية.  

  تــوفير جتربــة تفاعليــة للطالــب مــع وســائل االتصــال والتقنيــات احلديثــة، وتهيئــة
 بأنشطة التعلم اجلديدة، وزيادة فرص التعلم.   السبل ليتمتعوا

 مليــة اســتخدام واســتعانة املعلمــني بالتقنيــات املتطــورة؛ مــن أجــل عــرض تســهيل ع
دروسهم، وتطوير عالقات مهنية مع غيرهم من املعلمني؛ تسـاعدهم يف االسـتفادة 

 من خبرات مختلفة.  
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  متطلبات تطبيق منظومة التعلم الذكي: 
ــة - ــة واملحمول ــدها بــاألجهزة اللوحي ــدارس، وتزوي ــة التحتيــة للم والتقنيــات  حتــديث البني

  .  املتقّدمة لعرض املحتوى اإللكتروني املطورّ 

ــة  - ــا بالدقـ ــة، ويف أدواتهـ ــم يف مضـــمونها باملرونـ ــتوى، تتسـ ــة املسـ ــبكات عاليـ تـــوفير شـ
  والسرعة.  

حتويل املناهج لتصبح مناهج إلكترونية، مع وضع اعتبار خاص للمنـاهج ذات املحتـوى   -
العلمــي التقنــي، التــي تتــيح للطــالب فــرص الــتعلم املســتمر، الــذي يــوفر للطالــب فرصــة 
اســتيعاب التقنيــات اجلديــدة، مثــل أنظمــة التصــنيع الذكيــة، وشــبكات االتصــال، ونظــم 

 استخدام الطاقة. 

كثــر تقــدًما لتقيــيم ســير العمليــة التعليميــة، ومراجعــة اخلطــط والبــرامج، تــوفير أدوات أ -
والتحقق من مسارات التطوير، ومعدالت اإلجناز وفـق البرمجـة الزمنيـة املحـددة، اسـتناًدا 

 ملعايير متفق عليها.  

تدريب ودعم املعلمني باألدوات املناسبة ملساعدتهم على حتديد خطـط الـدروس، ووضـع   -
ــارات و ــادل املعلومـــات، االختبـ ــة، وتبـ ــات املتبعـ ــتعراض أفضـــل املمارسـ االمتحانـــات، واسـ

ــاء األمــور باســتخدام شــبكات  ــة والطــالب وأولي ــزمالء والكــوادر التعليمي والتواصــل مــع ال
 ). 41(إلكترونية فائقة السرعة

تعـد عمليـة تطـوير املنـاهج ضـرورة يحتمهـا البحـث عـن األسـاليب والطـرق :  تطوير املناهج
داد مـواطن يتمتـع بأمنـاط فكريـة وسـلوكية، تؤهلـه ليكـون فـاعًال يف مجتمعـه؛ األفضل إلع

ممثلـة يف وزارة -لذا حتتاج عملية تطوير املنـاهج دراسـة وتخطـيط ومتابعـة، وتـولي مصـر  
عملية تطوير املناهج أهمية كبيرة؛ لالرتقاء بالعملية التعليميـة يف مصـر،   -التربية والتعليم

  املناهج واملواد التعليمية، وتسعى الوزارة إلى:  وحتقيق اجلودة الشاملة يف
 تطوير وتنقيح املناهج واملواد التعليمية بكافة عناصرها وأشكالها، والتدريب عليها.   -

العمــل بــروح الفريــق مــع املراكــز املتخصصــة مثــل: املركــز القــومي للبحــوث التربويــة  -
والسـادة مستشـاري املـواد والتنمية، واملركز القـومي لالمتحانـات والتقـومي التربـوي،  

واجلامعات املصرية، وذلك على املسـتويني املركـزي واملحلـي لتحقيـق   وخبراء الوزارة
  الغايات املنشودة.  
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الوقوف على كل املستحدثات يف مجال املناهج وطرق التدريس واالجتاهـات العامليـة  -
الناجحــة التــي املعاصــرة يف بنــاء وتصــميم املنــاهج واملــواد التعليميــة، ونقــل التجــارب 

  تتناسب وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وجتريبها محلًيا. 

 تأهيل كوادر وطنية متخصصة للعمل يف مجال بناء وتصميم وتطوير املناهج.   -

تقيــيم املــواد التعليميــة والتأكــد مــن مطابقتهــا للمعــايير القوميــة للتعلــيم واعتمادهــا  -
 للتداول.  

وعــة وذات جــودة عاليــة تتفــق والسياســة الوصــول إلــى منــاهج ومــواد تعليميــة متن -
 ). 42(التعليمية ملصر لتحقيق التعلم املتميز والتميز للجميع

تتخذ مصر خطـوات إيجابيـة إلصـالح منظومـة التعلـيم واإلسـهام يف :  تدريب وتأهيل املعلــم
حتقيــق مــا يســتهدفه عــام التعلــيم، وتعمــل علــى حتســني الظــروف االجتماعيــة والصــحية 

أصـدر الـرئيس السيسـي أوامـره برفـع أجـر املعلـم، ورفـع املسـتوى املعيشـي للمعلمني، وقد  
للمعلم؛ وذلك خالل خطة زمنية جـار تنفيـذها علـى مـدار ثـالث سـنوات، كمـا قامـت وزارة 
التربيــة والتعلــيم بتوقيــع بروتوكــول مــع إحــدى الشــركات العامليــة؛ بهــدف حتفيــز ومكافــأة 

زات، مــن بينهــا بطاقــة مرتــب مميــزة؛ تســهم يف املعلمــني، وتزويــد املعلــم بحزمــة مــن املميــ
ا  تشكيل الصورة الذهنية اجلديدة للمعلـم، وحتسـني مسـتواه املـادي، واتخـذت الدولـة أيضـً
خطوات نحو تعزيز وصقل مهارات املعلم املصري، واإلسهام يف تنميـة املهـارات الشخصـية 

، ويف مجــال التنميــة للمعلــم؛ حتــى تتواكــب مداركــه مــع التطــور الســريع لالقتصــاد العــاملي
املهنية للمعلمني، ويف مجال تدريب وتأهيل املعلم، نفذت برامج تدريبيـة، حيـث يـتم تـدريب 

ألف معلـم   130عدد كبير من املعلمني على استخدام بنك املعرفة املصري، وتدريب قرابة  
% مــن املــنح الدراســية خــارج مصــر 20علــى منظومــة التعلــيم اجلديــدة، كمــا مت تخصــيص 

سنوات، واالهتمام بتدريب املعلمني وتأهيلهم للنظـام؛ عبـر  10لها لكوادر التعليم ملدة  وداخ
 . إنشاء مركز لتدريب املعلمني طبًقا للمعايير الدولية

تعمـــل وزارة التربيـــة والتعلـــيم، علـــى جتهيـــز جتهيـــز املـــدارس وإعـــداد البنيـــة التكنولوجيـــة: 
املدارس على مستوى اجلمهورية، بخوادم حاسـوبية داخليـة، حتتـوى علـى املـواد التعليميـة، 
ــب باالتصــال بشــبكة  ــة فائقــة الســرعة، تســمح للطال ــت داخلي ــى شــبكة إنترن باإلضــافة إل

ن أن تســمح لــه املدرســة الداخليــة؛ مــن خــالل األجهــزة اللوحيــة (التابلــت) اخلــاص بــه، دو
باالتصال بأي مواقع إنترنت أخرى؛ حتى ال يتشتت ذهـن الطالـب، كمـا سـتتاح نفـس املـواد 
التعليمية بخـوادم مماثلـة بقصـور الثقافـة التابعـة لـوزارة الثقافـة، ومراكـز الشـباب التابعـة 

 لوزارة الشباب على؛ لتسهيل الوصول للمحتوى.  
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بالكامـــل مـــن تعـــديل نظـــام الثانويـــة العامـــة يـــتم االنتهـــاء : االمتحانـــات وطـــرق التقيـــيم
) 12)، ابتداًء بالصف األول الثانوي، ستكون االمتحانات عبـارة عـن (2020/2021عام(

امتحانـات يف الـدرجات احلاصـل  4امتحاًنا يف ثالث سنوات، يختار مـنهم الطالـب أفضـل 
ا عليها، تؤدى االمتحانات إلكترونيا عبر األجهزة اللوحيـة (التابلـت)، ويـ تم تصـحيحها أيضـً

)، ليضــمن ذلــك النظــام للطالــب أكثــر مــن فرصــة اإللكترونــي بشــكٍل إلكترونــي (التصــحيح
للتعــويض؛ بحيــث ال تكــون أمامــه فرصــة واحــدة مثــل الثانويــة العامــة القدميــة بــأن يــؤدي 
ا عليــه، بــل ســوف  ا واحــًدا يف نهايــة الصــف الثالــث الثــانوي، ويكــون مصــيره متوقفــً امتحانــً

ا، وتكـون االمتحانـات 12أمامه أكثر من فرصة للتعويض مـن خـالل (تكون هناك   ) امتحانـً
عبارة عن بنوك أسئلة يتم وضعها من خالل معلمي الثانوية وتخزينها وحمايتهـا لـدى جهـة 
ــة (التابلــت)  ــى األجهــزة اللوحي ــات عبــر بنــك األســئلة عل ســيادية، وترســل أســئلة االمتحان

  .  للطالب مباشرة؛ ملنع الغش والتسريب

 أوًال: نتائج الدراسة التحليلية: 
مدى اهتمام املواقع اإلخبارية للصحف املصرية مبعاجلة قضــايا تطــوير التعلــيم  -1

 قبل اجلامعي خالل فترة الدراسة:    
  )  1جدول رقم (

  الدراسةمبعاجلة قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي خالل فترة -عينة الدراسة-يوضح مدى اهتمام املواقع

 الترتيب % ك  املوقع اإلخباري للصحف املصرية  
 1 35.1 399 املوقع اإلخباري لصحيفة املصري اليوم 

 2 33.6 382 املوقع اإلخباري لصحيفة األهرام 

 3 31.3 356 املوقع اإلخباري لصحيفة الوفد

 100 1137 املجموع

مواقـع الصـحف الـثالث تشير بيانات اجلـدول السـابق إلـى وجـود اهتمـام كبيـر مـن  
برصد قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي؛ إذ بلـغ إجمـالي املـواد الصـحفية املنشـورة التـي 

)، وجاء موقـع صـحيفة املصـري اليـوم يف املرتبـة األولـى، وذلـك بنسـبة 1137مت حتليلها (
%)، 33.6%)، ثم املوقع اإلخباري لصحيفة األهرام يف املرتبة الثانية وذلك بنسـبة (35.1(

ــة بنســبة ( ــة الثالث ــم موقــع صــحيفة الوفــد يف املرتب ــوق موقــع 31.3ث %)، ورمبــا يرجــع تف
صحيفة املصري اليوم إلى اهتمامها بالتصريحات اليوميـة، ورصـد الشـائعات التـي تنتشـر 

  عبر مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعلق بنظام التعليم اجلديد والرد عليها.  
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نـــــوع اإلطـــــار الـــــذي وظفتـــــه مواقـــــع الدراســـــة يف معاجلـــــة قضـــــايا تطـــــوير التعلـــــيم قبـــــل  -2
  اجلامعي:       

  )  2جدول رقم (
  يوضح نوع اإلطار الذي وظفته مواقع الدراسة محل الدراسة يف معاجلة قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي 

  نوع اإلطار 
  

  اإلخباري املوقع

 املجموع عام محدد 

 % ك % ك % ك

 100 382 12.04 46 88 336 م موقع األهرا

 100 356 9.8 35 90.2 321 موقع الوفد  

 100 399 10.8 40 89.2 359 موقع املصري اليوم 

 100 1137 10,6 121 89.4 1016 املجموع

تشير بيانات اجلدول السابق إلى اتفاق مواقع الصحف الثالث على تقـدمي معاجلـة 
%) 10.6يف مواقع الصحف مجتمعة، يف مقابـل (%) 89.4تستخدم اإلطار املحدد بنسبة (

لإلطار العام، وكذلك األمر بالنسبة لكـل موقـع علـى حـدة، اسـتخدم موقـع األهـرام اإلطـار 
%) لإلطار العام، ويتقـارب موقـع الوفـد مـع 12.04%) يف مقابل (88املحدد بنسبة بلغت (

%) 9.8يف مقابــل ( %) لإلطــار املحــدد90.2املصــري اليــوم؛ إذ بلغــت نســبة موقــع الوفــد (
%) يف مقابــل 89.2لإلطــار العــام، ويف موقــع املصــري اليــوم بلغــت نســبة اإلطــار املحــدد (

%) لإلطار العام، وميكن تفسير غلبـة اسـتخدام مواقـع الدراسـة لإلطـار املحـدد يف 10.8(
معاجلتهــا لقضــايا تطــوير التعلــيم قبــل اجلــامعي؛ بــأن هــذه القضــية أمــر شــائع يف مواقــع 

صــرية، حيــث يــؤدي حــرص هــذه املواقــع علــى متابعــة اإلجــراءات والتطــورات الصــحف امل
املستمرة واملتالحقة يف القضية بشكٍل يتزامن مع وقت حـدوثها إلـى االعتمـاد علـى اإلطـار 
املحدد أكثر من اإلطار العام، الذي يتناول القضية يف إطارها العام واألشمل، والذي يقـدم 

ربطهــا بــاملتغيرات والعوامــل العامــة، إذ اهتمــت مواقــع خلفيــات وتفاصــيل أعمــق، ويحــاول 
الصحف برصد قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي من خالل أحداث محددة، مثل متابعـة 
ورصــد القــرارات الوزاريــة، تنفيــذ أليــات التطــوير (حصــول الطــالب علــى التابلــت، نظــام 

 . التعليم اإللكتروني، مشكالت السيستم وكيفية مواجهتها.. إلخ)

وتراجع توظيف مواقع الصـحف لإلطـار العـام يف تنـاول قضـايا تطـوير التعلـيم قبـل 
اجلامعي؛ حيث استخدمته املواقع عينة الدراسة عندما ناقشت يف بعض تغطياتهـا قضـايا 
التعليم يف سياقاتها العامة، فتربط (األهرام) بني قضايا التعليم بوصفه محورًا من محـاور 

صرية مع محاور أخرى مثل الصحة واألمن القـومي وغيرهـا، وكـذلك التطوير يف الدولة امل
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وظفته بعض املقاالت عنـد طرحهـا لتصـورات واقتراحـات للتطـوير ليضـيفها وزيـر التربيـة 
والتعلــيم إلــى اســتراتيجيته، وكــان موقــع الوفــد يضــع قضــايا التعلــيم يف اإلطــار العــام؛ مــن 

ومقارنتهـا بالوضـع احلـالي، وكـان موقـع  خالل مناقشة أوضـاع التعلـيم يف العقـود السـابقة
ــربط بــني التعلــيم والظــروف  ,املصــري اليــوم يتنــاول أســباب تــدهور التعلــيم يف مصــر وي

االقتصــادية واالجتماعيــة وتأثيرهــا علــى الطالــب. وبصــفة عامــة ميكــن القــول بــإن مواقــع 
ملحـدد، الصحف الثالث حني تناولت قضايا تطوير التعلـيم قبـل اجلـامعي، وظفـت اإلطـار ا

ــيم احلــالي  ــه التعل ــاره، ومقارن ــيم وأث ــدهور التعل ــدما اهتمــت بالبحــث يف أســباب ت أمــا عن
باحلقب القدمية، ووضع تصورات واقتراحـات للتطـوير، وظفـت اإلطـار العـام. وتتفـق هـذه 

التــي توصــلت إلــى أن الصــحف املصــرية ) 43() 2017النتيجــة مــع دراســة (نديــة القاضــي
%) لإلطــار العــام يف معاجلــة 20. 18%) مقابــل (8. 81بة (تســتخدم اإلطــار املحــدد بنســ

  قضايا التضخم.
اســـتراتيجيات األطـــر التـــي قـــدمت مـــن خاللهـــا قضـــايا تطـــوير التعلـــيم قبـــل اجلـــامعي يف -3

  مواقع الدراسة:               
  )  3رقم ( جدول 

  اجلامعي يف مواقع الدراسة يوضح استراتيجيات األطر التي قدمت من خاللها قضايا تطوير التعليم ما قبل 

  املوقع
  

  اإلطار

  املجموع املصري اليوم  الوفد األهرام
  الترتيب

 % ك % ك % ك % ك

 1 32.1 365 36.8 127 32.9 117 31.4 120 العمل واإلجناز

 2 28.1 320 28.1 112 21.6 77 34.3 131 التطوير

 3 15.7 179 16 64 23 82 8.6 33 واإلرشاد  التوجيه

 4 7.5 85 7.8 31 6.5 22 8.4 32 الصراع

 5 7.1 81 7.1 28 6.7 24 7.6 29 االقتصادي

 6 3.8 43 3.2 13 2.5 9 5.5 21 السياسي 

 7 1.8 21 3.0 12 1.7 6 0.8 3 النفي

 8 1.4 16 1.7 7 1.7 6 0.8 3 القانوني

 9 0.96 11 1.1 4 0.6 2 1.4 5 اإلنسانية االهتمامات

 10 0.87 10 - - 1.9 7 0.8 3 التاريخي

 11 0.62 7 0.3 1 1.12 4 0.5 2 املقارنة 

 100 1137 100 399 100 356 100 382 املجموع
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  يالحظ من بيانات اجلدول السابق عدة نتائج من أهمها: 

تنوع األطر التي اعتمدت عليها مواقـع الصـحف املصـرية يف تناولهـا لقضـايا تطـوير  -
ــبة  ــة األولـــى بنسـ ــاز يف املرتبـ ــار العمـــل واإلجنـ ــاء إطـ التعلـــيم قبـــل اجلـــامعي؛ إذ جـ

)، ثـم إطـار التوجيـه واإلرشـاد بنسـبة %28.1)، يليه إطار التطوير بنسـبة (32.1%(
ــم إطـــار الصـــراع بنســـبة (15.7%( %)، يليـــه اإلطـــار االقتصـــادي بنســـبة 7.5)، ثـ
%)، يليـه 1.8ار النفـي بنسـبة (%)، ثـم إطـ3.8)، ثم اإلطار السياسي بنسبة (7.1%(

%)، 0.96%)، ثـم إطـار االهتمامـات اإلنسـانية بنسـبة (1.4اإلطار القانوني بنسـبة (
 %).  0.62%)، وأخيًرا اإلطار التاريخي بنسبة (0.87ثم إطار املقارنة بنسبة (

  وعلى مستوى املقارنة بني مواقع الصحف الثالث؛ يتضح من اجلدول ما يلي: 
احتل إطار التطوير املرتبة األولى ملوقع صحيفة األهرام، ورمبا يرجـع ذلـك إلـى  -

 اهتمام الصحيفة بإبراز األطر التي تتفق وتوجهات السلطة احلاكمة. 

كما احتل إطار العمـل واإلجنـاز، واإلرشـاد والتوجيـه مرتبـة متقدمـة يف مـوقعي  -
ــاد اهت ــى ازديـ ــك إلـ ــع ذلـ ــا يرجـ ــوم، ورمبـ ــري اليـ ــد واملصـ ــاملواطنني الوفـ ــامهم بـ مـ

وقضاياهم االجتماعية، وعلـى رأسـها التعلـيم بوصـفه محـورًا أساسـًيا مـن محـاور 
التنميـــة الشـــاملة، كمـــا ازداد اهتمـــامهم بالطالـــب وإرشـــاده وتوجيهـــه يف النظـــام 

  اجلديد يف التعليم واستيعابه ألساليب التعلم اجلديدة.  

وفيما يلي نتناول بالتفصيل األطر التي ُقدم بها اخلطاب الصحفي ملواقـع الصـحف 
 املصري اليوم) قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي:  –الوفد –الثالث (األهرام

كشفت نتائج الدراسة التحليلية عن تصدر إطار العمـل واإلجنـاز ) إطار العمل واإلجناز:  1(
%)، 32.1قبل اجلامعي؛ إذ تصدر املرتبة األولـى بنسـبة (  يف معاجلة قضايا تطوير التعليم

%)، واملصـــري اليـــوم بنســـبة 32.9فقـــد احتـــل املرتبـــة األولـــى يف مـــوقعي الوفـــد بنســـبة (
%)؛ ويرجـــع ذلـــك حلـــرص املواقـــع 31.4%)، واملرتبـــة الثانيـــة يف األهـــرام بنســـبة (36.8(

علـيم الـذي أعلـن عنـه الـرئيس ة اخلطوات التنفيذية ملشروع تطوير التاإلخبارية على متابع
، بجامعـــة 2018عبـــد الفتـــاح السيســـي يف ختـــام مـــؤمتر الشـــباب الـــذي عقـــد يف يوليـــو 

ا للتعلـــيم يف مصـــر؛ باعتبـــاره الركيـــزة  2019القـــاهرة، وأكـــد فيـــه أن عـــام  ســـيكون عامـــً
 األساسية لتحقيق التنمية املستدامة. 

احلكومــة يف متابعــة  جهـود -عينـة الدراســة–وقـد أبــرزت مواقـع الصــحف املصــرية 
ــم تخــل مواقــع  ــيم، فل كافــة األنشــطة واإلجنــازات لتحقيــق املخطــط الشــامل لتطــوير التعل
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الصحف الثالث مـن أخبـار وتصـريحات يوميـة للـدكتور مصـطفى مـدبولي رئـيس الـوزراء، 
والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعلـيم، والـدكتور رضـا حجـازي رئـيس قطـاع التعلـيم 

ــد ــانوي واملتحــدث الرســمي العــام، وال ــيم الث ــة للتعل ــيس اإلدارة املركزي كتور أكــرم حســن رئ
لــوزارة التربيــة والتعلــيم، وغيــرهم مــن القيــادات اإلداريــة التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم، 
ا مــن حــرص مواقــع الصــحف املصــرية يف متابعــة مــا يتحقــق مــن سياســات تطــوير  انطالقــً

ــد  ــة يف مصــر. وق ــة التعليمي ــل املنظوم ــا داخــل إطــار العم ــي مت تناوله ــددت املحــاور الت تع
 واإلجناز يف املواقع الثالث؛ إذ شملت:  

  إعداد املدارس تقنًيا للعمل بالنظام اإللكتروني.   -

متابعة تصنيع وتوزيـع واسـتالم أجهـزة التابلـت علـى مسـتوى اإلدارات التعليميـة  -
  مبحافظات مصر.  

  بالنظام اجلديد.   متابعة سير امتحانات الصف األول الثانوي -

رصد املشكالت التقنية التي حتدث أثناء أداء الطالب المتحانات الصـف األول  -
 الثانوي، وطرق مواجهتها.  

 ). 44(تأهيل وتدريب املعلم على أساليب التدريس احلديثة -

مراجعة شروط األمن والسالمة بجميع مدارس اجلمهورية واملنشآت التعليمية،  -
 ). 45(مديري املديريات التعليميةوتقييم أداء 

عقـــد دورات تدريبيـــة عـــن أحـــدث تقنيـــات تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت  -
واإللكترونيـــــات لطـــــالب ومعلمـــــي مـــــدارس املرحلـــــة الثانويـــــة علـــــى مســـــتوى 

 ).  46(اجلمهورية

وقد وظـف خطـاب األهـرام هـذا اإلطـار، مـن خـالل إبـراز جهـود رئـيس اجلمهوريـة 
زيــر التربيــة والتعلــيم، مــن خــالل العديــد مــن العنــاوين، منهــا: "التابلــت ورئــيس الــوزراء؛ وو

و"التعلـــيم: نتـــابع  )،47(28التعليمـــي يبـــدأ مـــع طـــالب الصـــف األول الثـــانوي هـــذا العـــام " 
"رئيس الوزراء يتابع   )،48(اإلجراءات والتجهيزات النهائية المتحانات الصف األول الثانوي"  

"السيسـتم واقـع: أبـرز شـكاوى   )،49(ني للصف األول الثـانوي"استعدادات االمتحان اإللكترو
 ). 50(الطالب أولى ثانوي يف أول تطبيق الختبار التابلت.. والوزارة: ال داعي للقلق "

ــود احلكومــة يف متابعــة  ــتم بــإبراز جه ــد فقــد اه ــع صــحيفة الوف أمــا بالنســبة ملوق
سية، مع مديري املـديريات التعليميـة االمتحانات اإللكترونية بشكٍل يومي لكافة املواد الدرا

بجميــع املحافظــات علــى مســتوى اجلمهوريــة ومــديري التعلــيم العــام ومــديري عمــوم املــواد 
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الدراســية، ومــن أهــم العنــاوين التــي تبــرز هــذا االجتــاه: "اليــوم طــالب أولــى ثــانوي يــؤدون 
ات النهائيـة اخلاصـة "التعلـيم تتـابع اإلجـراء  )،51(امتحان الكيميـاء إلكترونيـا علـى التابلـت"  

ــانوي"  ــف األول الثـ ــات الصـ ــتم  )،52(بامتحانـ ــق سيسـ ــى تطبيـ ــازمون علـ ــيم: عـ ــر التعلـ "وزيـ
ويتفق خطاب املصري اليوم مـع موقـع الوفـد يف متابعـة جهـود   )،53(االختبارات اإللكترونية"

احلكومة، لتنفيذ أليات تطوير التعليم قبل اجلـامعي يف كافـة محافظـات مصـر، باإلضـافة 
تركيزها على متابعة حتديث املناهج، وتغيير القيادات التعليمية، وتـدريب املعلـم، الـذي   إلى

ــرز  ــيم، ومــن أب ــة يف التعل ــي األســاليب احلديث ــدوره يتبن ــة، وب ــة التعليمي يعــد أســاس العملي
"شــوقي  )،54(العنــاوين التــي تعكــس هــذا اإلطــار: "بــدء توزيــع أجهــزة التابلــت باملحافظــات" 

"«التعلــيم»  )،55(رات يف منــاهج العــام الدراســي اجلديــد (نظــام جديــد) " يضــع أبــرز التغييــ
وزيـر التربيـة والتعلـيم "  )،56(ي"تتابع اإلجراءات والتجهيزات اخلاصة بامتحانـات أولـى ثـانو

  ). 57(يستعرض استعدادات العام الدراسي اجلديد "

وهكذا جاء بروز إطار العمل واإلجناز، انعكاًسا للسياسة التحريرية لكل موقع من مواقـع   
الدراسة، وهذا يوضح أن املواقع اعتمدت علـى أداة مـن أليـات التـأطير وهـي أليـة البـروز؛ 
من خالل إبراز جهود احلكومة التي يبذلها الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم 

ة تنفيذ آليات تطوير التعليم ما قبل اجلامعي (املرحلة الثانويـة)؛ وذلـك باالعتمـاد يف متابع
علــى التكــرار لــبعض الكلمــات والصــور؛ إذ إنهــا تــؤثر يف معــارف واجتاهــات اجلمهــور نحــو 

التــي ) 58() 2017املحتــوى اإلعالمــي. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (نديــة القاضــي 
جناز جاء يف الترتيـب األول يف األطـر األكثـر اسـتخداًما يف توصلت إلى أن إطار العمل واإل

 معاجلة قضية التضخم.  

ــة بنســبة (إطــار التطــوير: ) 2( ــة الثاني ــد احتــل 28.1جــاء إطــار التطــوير يف املرتب %)؛ فق
%)، واملرتبــة الثانيــة يف موقــع املصــري اليــوم 34.3املرتبــة األولــى ملوقــع األهــرام بنســبة (

%)؛ ويرجع ذلك إلى حرص 21.6تبة الثالثة يف موقع الوفد بنسبة (%)، واملر28.1بنسبة (
على إبراز جهود احلكومة يف وضع محـاور اسـتراتيجية   -عينة الدراسة–املواقع االخبارية  

تطوير التعليم قبل اجلامعي (املرحلة الثانويـة) التـي تـتم علـى أحـدث املعـايير العامليـة، مبـا 
املنهجية والبنية األساسية اإللكترونية؛ لوضع أساس قوي   يف ذلك األبنية التعليمية واألطر

ملســتقبل التعلــيم يف مصــر لألجيــال احلاليــة والقادمــة، بحيــث ال يحتــاج يف املــدى املنظــور 
لتعديل أو تغيير، على نحو يضمن استقرار املنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، وقد اشـتمل 

لكترونــي، ربــط الــذكاء االصــطناعي بالعمليــة إطــار التطــوير عــدة محــاور، منهــا التعلــيم اإل
 )،61(تنميـة قـدرات الطالـب، الـتعلم الـذكي  )،60(حتديث املنـاهج، تأهيـل املعلـم  )،59(التعليمية  
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لالرتقــاء مبســتوى جــودة التعلــيم يف  )،62(باإلضــافة الــى حتقيــق معــايير اجلــودة يف التعلــيم
ا ملعـايير قوميـة تتسـم بالشـفافية  مصر وتطويره املستمر واعتماد املؤسسات التعليمية وفقـً

  وتتالءم مع املعايير القياسية والدولية. 
علـى رؤيـة رئـيس اجلمهوريـة   -وتفوقـت فيهـا األهـرام-كما ركزت املواقع اإلخباريـة  

وذلـك  )،63(راتيجية التطـــوير، باستــخدام تكنولوجــيا املـعلوماتووزير التربية والتعـليم الست
ــاب  ــل الدراســة مــن الكت ــوى الرقمــي، وحتوي ــيم اإللكترونــي وتطــوير املحت ـــالل التعل مــن خـ
الورقي للكــــتاب الرقمي، يتم تطبيقـــها يف الســـنة األولـى للمرحلـة الثانـــوية اعتـــــبارًا مـن 

ـــي  ــام الدراســــ ــيم  )،64(م2018/2019العـ ــة التعلـ ــاء منصـ ــوات إنشـ ــى خطـ ــافة إلـ باإلضـ
اإللكترونــي (بنــك املعرفــة املصــري)، بالتعــاون مــع عــدد مــن املؤسســات العامليــة، وتأســيس 
احتــاد عربــي للمكتبــات الرقميــة؛ ليتــيح مصــادر بنــك املعرفــة املصــري للجمــــيع يف كــل 

ملـــــــــواد التعليميــة، وكــذلك إنشــاء فضــًال عــن إنشــاء مركــز لتطــــــــوير املنــاهج وا )،65(مكــان
 منصة إلدارة مناهج التعليم الرقمي.  

وأوضحت املواقع الثالث االستراتيجية التـي ناقشـها الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـي 
مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم «التعليم الذكي» يف إطار تنفيـذ اسـتراتيجية 

أعلى درجة مـن اهتمـام القيـادة السياسـية؛ لضـرورتها يف تنميـة تطوير التعليم، التي تلقت  
ا  ا وفهمـً قدرات الطالب املصري، وتأهيله لسوق العمـل التـي تتطلـب قـدرات متقدمـة ووعيـً

وقـد وظـف موقـع األهـرام هـذا اإلطـار؛ مـن خـالل   )،66(  للتكنولوجيا التي تتطور كـل حلظـة
منظومـة التعلـيم علـى أحـدث املعـايير   عدة عناوين، منها: "الرئيس السيسـي يوجـه بتطـوير

ووظفتــه املصــري اليــوم مــن خـالل عــدة عنــاوين منهــا: "اســتراتيجيات تطــوير  )،67(" العامليـة
"مصر تتعاون مع اإلمارات والسـعودية لبنـاء أكبـر مكتبـة   )،68(التعليم.. بني الرؤى والتفعيل"

  ). 69(رقمية معرفية يف العالم"

ــبة  ) إطـــار التوجيـــه واإلرشـــاد:3( ــة، بنسـ ــة الثالثـ ــاد يف املرتبـ ــه واإلرشـ جـــاء إطـــار التوجيـ
%) واملرتبـة الثالثـة يف مـوقعي 23%)؛ فقد احتل املرتبة الثانية ملوقع الوفد بنسـبة (15.7(

%)؛ ويرجــع ذلــك إلــى حــرص املواقــع 16%) واملصــري اليــوم بنســبة (8.6األهــرام بنســبة (
على إبراز جهود الـدكتور طـارق شـوقي، وزيـر التربيـة والتعلـيم   -عينة الدراسة–اإلخبارية  

والتعليم الفني، يف توجيه وإرشاد طالب وطالبات الصف األول الثـانوي، يف توضـيح آليـات 
ليه واألهداف األساسية لنظام التعلـيم اجلديـد، العمل بنظام (التابلت)، وكيفية احلصول ع

ومضمون املحتوى يف بنك املعرفـة املصـري، وشـرح تفصـيلي خلطـوات الـدخول والتسـجيل 
على حساب بنك املعرفة، وحتديد البوابـة اخلاصـة باملسـتخدم سـواًء لألطفـال أو الطـالب 
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ــي، ــن االمتحــان التجريب ــدف م ــا أوضــح اله ــاحثني، كم ــيم  أو املعلمــني أو الب ــة التقي وطريق
» يف امتحانـات الصـف األول الثـانوي بالنظـام open bookاجلديدة، ونظام األوبن بـوك «

 التعليمي اجلديد. 
اهتمـام الـوزير بإصـدار   -عينـة الدراسـة–وقد أوضـحت مواقـع الصـحف املصـرية   

مجموعــة مــن األفــالم والفيــديوهات التعليميــة مت وضــعها علــى جهــاز (التابلــت)؛ لتســاعد 
باإلضــافة إلــى كتــاب دوري،  )،70(طــالب علــى الفهــم الصــحيح والتعمــق يف املــادة العلميــة ال

يتضمن اإلجـراءات املتبعـة وآليـة توزيـع أجهـزة التابلـت علـى طـالب الصـف األول الثـانوي، 
وقد وظف املوقع اإلخباري لصحيفة األهرام هذا اإلطار، مـن خـالل العديـد مـن العنـاوين، 

صيل منظومة التعليم اجلديدة من االبتدائية للثانوية ووزراء عرب شوقي يكشف تفامنها: "
ــة" ــوة جريئـ ــة: خطـ ــة  )،71(وأفارقـ ــي لطـــالب الثانويـ ــت املدرسـ ــن التابلـ ــة عـ ــات مهمـ "معلومـ

"التابلت" بطل مرحلة التعلـيم املقبلـة.. خبـراء: نقلـة نوعيـة للمنظومـة وال ميثـل   )،72(العامة"
 ). 73(خطورة على صحة الطالب"

ــ  لطريقــة إرشــادات نشــر خــالل مــن اإلطــار؛ هــذارز موقــع صــحيفة الوفــد وقــد أب
ــى احلصــول ــت، عل ــة التابل ــديو، مبقــاطع الوفــد وانفــردت )،74(اســتخدامه وكيفي توضــح  في

 )،75(للصـف األول الثـانوي، بشـكٍل إلكترونـي علـى التابلـت  اإللكتروني  االمتحانطريقة أداء  
 )،76(معلومات تهمك عن تابلـت الثانويـة"    10"ووظفته من خالل العديد من العناوين منها:  

التعلـيم: "وزيـر    )،77(تزامًنا مع توزيعه معلومات لم تعرفهـا مـن قبـل عـن التابلـت املدرسـي"  "
ا"توزيـع التابلــت علــى طــالب املــدارس اخلاصـ "شــاهد.. طريقــة أداء امتحانــات  )،78(ة مجانــً

لطالب أولى ثانوي.. تـدرب علـى امتحـان الفيزيـاء بالنظـام "  )،79(أولى ثانوي على التابلت"  
  ). 80(اجلديد"

واهتمت صحيفة املصري اليـوم بنشـر حتقيقـات تطـرح مجموعـة مـن األسـئلة حـول 
«التابلت»، يجيـب عنهـا املسـؤولون عـن تطـوير التعلـيم، ونشـر قواعـد استرشـادية لتوظيـف 
التابلــت يف العمليــة التعليميــة، وتوضــح األهــداف التعليميــة لتوظيــف (التابلــت) يف العمليــة 

ضيح اإلرشادات الصحيحة، بعد انتشار الشـائعات العديـدة باإلضافة إلى تو  )،81(التعليمية  
ــد يف املرحلـــة  ــيم اجلديـ ــام التعلـ ــا يتعلـــق بالنظـ ــاعي، فيمـ ــر مواقـــع التواصـــل االجتمـ عبـ

ــيم  )،82(الثانويــة وقــد وظــف موقــع املصــري اليــوم العديــد مــن العنــاوين، منهــا: "وزيــر التعل
لـيم: منـاذج امتحانـات «التابلـت» ال "التع  )،83(يكشف تفاصيل نظام الثانوية العامـة اجلديـد"

ا  "احلكومة توضـح  )،84(تشمل الفصل الثاني" حقيقـة اعتبـار الصـف الثـاني الثـانوي جتريبيـً
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"وزير التعليم: امتحان الصف األول الثانوي ليس عليـه أي   )،85(ضمن نظام التعليم اجلديد"
  ). 87("ساعة يومًيا 12الطالب "شوقي: إتاحة اختبارات «أولى ثانوي» أمام   )،86(درجات"

%)، 7.5يف املرتبــة الرابعــة، بنســبة ( -بفــارق كبيــر-: جــاء إطــار الصــراع ) إطــار الصــراع4(
ــثالث ــع ال ــة للمواق ــة الرابع ــل املرتب ــد احت ــة الدراســة–فق ــع -عين ــت نســبته يف موق ؛ إذ بلغ

ــرام (% ــبة (8.4األهـ ــوم بنسـ ــري اليـ ــع املصـ ــ7.8)، ويف موقـ ــد بنسـ ــع الوفـ بة %)، ويف موقـ
 %)، ويف هذا اإلطار مت توظيف اثنني من األطر الفرعية:  6.5(

%)، وقـد اهـتم هـذا اإلطـار باملوضـوعات التـي 5.2: والذي بلغت نسـبته (أوًال: إطار اجلــدل
أثارت اجلدل يف خطاب مواقع الصحف املصرية وشملت اآلتي: (جدل حول تأخر اسـتالم 

ــت وشــروط اســتالمه ــدارس -التابل ــة بامل ــة التكنولوجي ــز البني ــأخر جتهي ــة  -ت ــاء مجاني إلغ
 س).  العنف يف املدار  -تسريب االمتحانات -كثافة الفصول املدرسية  -التعليم

وقد أبرز خطاب موقعي األهرام والوفد جتاوب وزير التربية والتعليم مع شكاوى املواطنني 
وعــدم تــدريب الطالــب عليــه قبــل بــدء االمتحانــات بوقــٍت كــاٍف،  تــأخر اســتالم التابلــتمــن 

وطمأنة املواطنني بـأن هـذا التـأخير لـن يـؤثر علـى العمليـة التعليميـة، وميعـاد االنتهـاء مـن 
م، وتـابع موقعـا األهـرام 2019تحتية للشبكات الداخلية جلميع املدارس يف ينـاير  البنية ال

والوفد مع املصادر املسؤولة بالوزارة لتعريف املواطنني باملـدة الزمنيـة لالنتهـاء مـن تصـنيع 
ــع املحافظــات لتســليمة  ــيم بجمي ــة والتعل ــت)، ووقــت تســليمه ملــديريات التربي ــاز (التابل جه

ــز للطــالب يف الوقــت امل ــاء مــن جتهي البنيــة التكنولوجيــة يف حــدد، وأوضــحت وقــت االنته
ــيم  املــدارس ــة والتعل ــر التربي ــة وزي ــرزت مواقــع الصــحف طمأن ــات، وأب اســتعداًدا لالمتحان

للطــالب وأوليــاء األمــور، بشــأن اســتخدام التكنولوجيــا يف التعلــيم، حيــث يــتم تــوفير مــواد 
رفة وموقع الوزارة، ممـا يحسـن اسـتخدام تعليمية متعددة منها ما هو موجود على بنك املع

الطالـــب للتكنولوجيـــا و(التابلـــت) يف الدراســـة واالمتحـــان بشـــكٍل كبيـــٍر، كمـــا اهـــتم موقـــع 
املصري اليوم، بوضع املدارس اخلاصة التـي خاطبـت وزارة التعلـيم رسـمًيا بطلـب تقسـيط 

ليهـا وزارة قيمة توصيل اإلنترنـت للمـدارس، عـن طريـق األليـاف الضـوئية والتـي حتصـل ع
االتصاالت؛ نظًرا الرتفاع التكلفة التـي تزيـد علـى مليـون جنيـه للمدرسـة الواحـدة، وكـذلك 
وضع امتحانات الصف األول الثـانوي للطـالب املصـريني باخلـارج، وأبـرز املوقـع اإلخبـاري 
لصـحيفة املصـري اليــوم، حالـة القلــق بـني طـالب مرحلــة الثانويـة العامــة وأوليـاء أمــورهم، 

لتـــأخر تســـليم لصـــف األول، مـــع اقتـــراب نهايـــة الفصـــل الدراســـي األول، نظـــًرا خاصـــة ا
ــة التكنولوجيـــــةو، التابلـــــت ــز املـــــدارس بالبنيـــ ــات  عـــــدم جتهيـــ ــة لتطبيـــــق االمتحانـــ املطلوبـــ

اإللكترونية، وركزت الصحيفة على غضب الطالب من عدم إجـراء اختبـارات شـهرية لهـم، 
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و«إعـادة السـنة حـال رسـوب الطالـب» يف مـادة وقرارات «املواد املمتدة» و«رسـوب الطالـب»  
واحدة، نتيجة إلغاء امتحانات الدور الثاني، ومطالب أولياء األمـور بضـرورة تخفيـف حشـو 
املناهج، ومراعـاة التضـارب يف القـرارات الوزاريـة واجلـدل القـائم بـني تطبيـق االمتحانـات 

ــائهم، وركــزت الصــ حيفة علــى جمــل مبســطة الورقيــة أو اإللكترونيــة؛ مراعــاة ملصــلحة أبن
لطمأنة الطالب وأوليـاء األمـور علـى نظـام االمتحـان واسـتخدام (التابلـت)، ومـن العنـاوين 

"، "يف مســتوى  )،88(التــي وظفتهــا املصــري اليــوم: «املســألة أبســط ممــا صــورها الكثيــرون "
 ).  89(الطالب املتوسط التعليم توجه رسالة لطالب أولى ثانوي"

، فقــد أبــرزت مواقــع الصــحف إلغــاء مجانيــة التعلــيمية بالنســبة للجــدل حــول قضــ
ــع ال يحقــق  ــرى أن الواق ــه ي ــة؛ إذ إن ــاء املجاني ــيم بإلغ ــة والتعل ــر التربي ــراح وزي ــثالث، اقت ال
املجانية أو العدالة املنشودة، ولكن وجه نقًدا شديًدا لهذا املقترح، وسـرعان مـا تراجـع عـن 

هــذا الواقــع املخــالف للدســتور ووضــع  هــذا املقتــرح ودعــا أعضــاء مجلــس النــواب لدراســة
حلوٍل لهيكلة ميزانية التعليم ودراسة اقتصاديات التعليم حتـى تتحقـق العدالـة االجتماعيـة 
املنشودة، وأكد موقع املصري اليـوم أن التعلـيم األساسـي حـق مـن حقـوق اإلنسـان، كمـا أن 

لثانويـة ومـا يعادلهـا، الدستور املصري نص علـى: «أن التعلـيم إلزامـي حتـى نهايـة املرحلـة ا
ا  وتكفـــل الدولـــة مجانيـــة التعلـــيم مبراحلـــه املختلفـــة يف مؤسســـات الدولـــة التعليميـــة وفقـــً

 للقانون».  

كما أشارت مواقع الصحف املصـرية إلـى جهـود احلكومـة، ممثلـة يف رئـيس الـوزراء 
اء ، يف الوقــت الــذي يشــكو أوليــكثافــة الفصــولووزيــر التربيــة والتعلــيم يف مواجهــة مشــكلة 

األمــور واملعلمــون مــن تكــدس الفصــول الدراســية وأثــره علــى التحصــيل الدراســي للطالــب، 
ــادة  ــة التعليميــة للطــالب لزي وأوضــحت صــحيفة األهــرام اهتمــام احلكومــة بتحســني البيئ
قدرتهم على التحصيل الدراسي وحتقيق أهداف منظومة التعليم يف االرتقـاء مبخرجاتهـا، 

ــا األهــرام وال ــرز موقع ــد أب ــدبولي بإعــداد خطــة متكاملــة فق ــد اهتمــام د. مصــطفى م وف
، 2021لتخفيض الكثافة الطالبية يف الفصول على مدار الثالث سنوات املقبلة حتى عام 

ــاطق ذات  ــور يف املنـ ــى الفـ ــوفير أراض علـ ــافظني بتـ ــة واملحـ ــة املحليـ ــر التنميـ ــف وزيـ وتكليـ
ليـوم بالبيانـات اإلحصـائية واهـتم موقـع املصـري االكثافات الطالبية العاليـة يف الفصـول،  

ألعداد الطالب وأعداد الفصول الدراسـية ومتوسـط عـدد الطـالب يف الفصـل الواحـد يف 
قضــية نقــص عــدد املــدارس، مراحــل التعلــيم الثالثــة بشــكٍل أكثــر شــموًال، أوضــحت أن 

وبالتــالي الفصــول، مــن أهــم املشــكالت التــي يواجههــا التعلــيم املصــري، وحلهــا يحتــاج إلــى 
اليني من اجلنيهات لبناء املزيـد مـن الفصـول، وأبـدى بعـض الكتـاب بعـض احللـول مئات امل
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لهذه املشكلة منها استخدام أسلوب مباني الفصول بنظام «احلوائط سابقة التجهيز»، وهو 
نظام يسـمح ببنـاء عشـرات الفصـول يف كـل مدرسـة يف وقـت ال يتجـاوز ثالثـة أشـهر، وقـد 

  ). 90(خفضوا الكثافة.. حتصلوا على تعليم أكثر جودة"وظفت العديد من العناوين منها: "

، أوضــحت مواقــع الصــحف جهـــود وزارة تســـريب االمتحانـــاتأمــا بالنســبة للجــدل حــول 
التربية والتعليم يف وضع آلية لالمتحانات يف الفصول، بالتنسـيق مـع املـديريات واإلدارات؛ 

) مصــممة علــى عــدم بحيــث تضــمن عــدم حــدوث غــش أو خالفــه، كمــا أن أجهــزة (التابلــت
استقبال أية أشياء أخرى غيـر املنـاهج الدراسـية واالمتحانـات، كمـا أن أسـئلة االمتحانـات 

  ستكون مختلفة بني املدارس وبعضها.  

مــن خــالل بعــض املقــاالت، التــي  ؛العنــف يف املــدارسوأشــارت مواقــع الدراســة إلــى قضــية 
وصفتها بأنها ظاهرة تكشف مدى اخللل الـذي وصـلت إليـه العمليـة التعليميـة يف املـدارس 

إذ جــاء إطــار  )؛91() 2016املصــرية. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (ســماح املحمــدي، 
%) مــن أطــر معاجلــة األزمــات املجتمعيــة يف 4,4الصــراع يف الترتيــب اخلــامس بنســبة (

  صحف األسبوعية. ال

%)؛ إذ نشـرت مواقـع الصـحف املصـرية وخاصـة 2.3: والذي نال نسـبة (ثانًيا: إطار النقــد
املصري اليوم بعض املقاالت والتحقيقات التي انتقدت فيها سياسـة وزيـر التربيـة والتعلـيم 
التي وصفتها بعدم الشفافية فيما يقـول، حيـث ال يصـرح عـن بعـض املعلومـات، منهـا عـدد 

(التابلــت) الــذى مت توزيعــه وطريقــة اســتخدامه، والعنايــة بــه، وصــيانته، وكيفيــة أو  أجهــزة
أماكن إصالحه يف حالة تعطله، أو استبداله يف حالة فقده، وعـدم تـدريب املعلمـني عليهـا، 
وكــم مدرســة مجهــزة الســتخدامه بالوصــالت الكهربائيــة واإلنترنــت ومــا هــو بنــك األســئلة 

يف مشــروع الــوزير، وهنــاك وجهــة نظــر أخــرى تــتحفظ علــى وغيرهــا مــن البنــود املدرجــة 
استخدام (التابلت) يف العملية التعليمية، وأشار بعض الكتاب يف موقع األهرام إلى عنصـر 
التكلفة املالية اخلاصة بشراء (التابلت) سواء بواسطة الدولة أو أولياء األمـور، أو التحـدي 

  لى االستخدام األمثل إلمكاناتها. املتعلق بتدريب املعلمني وليس فقط الطالب ع

بعض القائلني أكد أن هذا النظـام مسـتورد مـن بيئـات أجنبيـة، ال تتوافـق مـع البيئـة 
ا للبيئـة املصـرية 2020املصرية (على األقل يف الوقت الراهن،   )، وهى بيئات مغايرة متامـً

ــم يشــارك يف  ا، كمــا أن التطــوير احلــالي ل ــً ا تنظيمي ــً ــة، وهــيكًال تعليمي لغــة، وثقافــة، وهوي
ــن إعــداده املســتفيدون  ــاملني م ــور، أو الع ــاء األم ــالطالب، وأولي ــة، ك ــة التعليمي مــن اخلدم

معلمني وإداريني؛ مما يشعرهم بأن التغيير والتطوير قد ُفرض عليهم فرًضا، ولم ينبع مـن 
داخل املؤسسات التعليمية نفسها؛ مما يقلل من مسـاندتهم ودعمهـم للمشـروع، فضـًال عـن 
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ملصــري وخبرائــه واملراكــز البحثيــة التعليميــة يف أنــه لــم يؤخــذ رأي قــادة الفكــر التربــوي ا
مشروع التطوير، وعدم أخذ الوقت الكايف يف إعداده، والتسرع يف تطبيقه؛ مما يتوقع معـه 
مقاومة هذا التطوير، وعدم املشاركة يف إجناحه من قبل الكثيرين، وكتاب آخـرون انتقـدوا 

ــيم ــت) كوســيلة أساســية للتعل ــى (التابل ــي عل ــاد الكل ــيم  االعتم ــد التعل ــه يفق املصــري؛ إذ إن
إنسـانيته ومتعتــه، ويشــجع علــى العزلــة واالنطـواء والعــيش يف العــالم االفتراضــي املجهــول، 

وتختلف هـذه النتيجـة مـع ).  92(يف مواجهة حروب اجليل الرابع  -رغًما عنه-ويضع الطالب  
ــر  )؛93() 2017دراســة (ســامح حســنني،  بنســبة إذ جــاء إطــار الصــراع يف الترتيــب األخي

بالصــحف املصــرية،  2012%) يف التغطيــة الصــحفية لالنتخابــات الرئاســية عــام 3.04(
التي جاء بها إطـار الصـراع يف  )،94() 2016وتختلف أيًضا مع دراسة (ثروت فتحي كامل، 

ينـاير يف  25%) يف أطر تغطية األزمات يف مصر بعد ثـورة 35.34الترتيب الثاني بنسبة (
 صحيفة املصري اليوم. 

%)؛ فقـد 7.1جاء اإلطار االقتصادي يف املرتبـة اخلامسـة بنسـبة () اإلطار االقتصــادي:  5(
بـني   -بفـارق ضـئيل-%)، واملرتبـة اخلامسـة  6,7احتل املرتبة الرابعـة ملوقـع الوفـد بنسـبة (

%)، وفيـه مت توظيـف اثنـني مـن 7.1%)، واألهـرام بنسـبة (7.8موقع املصري اليوم بنسبة (
  األطر الفرعية، أولهما: 

ــادية ــبة (: أوال: املشـــكالت االقتصـ ــال نسـ ــد نـ ــحف 1.4وقـ ــع الصـ ــاب مواقـ ــه خطـ %)، وظفتـ
يف تغطيـــة املوضـــوعات املتعلقـــة بزيـــادة مصـــروفات املـــدارس  –عينـــة الدراســـة-املصـــرية 

مــني وميزانيــة التغذيـــة واألعبــاء املاديــة علــى كاهــل األســرة املصــرية وزيــادة رواتــب املعل
ــدارس  ــادة املصــروفات يف امل ــع الصــحف املصــرية، نســب زي ــرزت مواق ــة أب املدرســية، وفي

ــة،  ــي اخلاصــــ ــام الدراســــ ــة للعــــ ــة التعليميــــ ــات التعاونيــــ ــة للجمعيــــ ــدارس التابعــــ واملــــ
ــاإلدارات  )،95(2018/2019 ــالي واإلداري ب ــه امل ــزة التوجي ــزام أجه ــوزارة يف إل ــود ال وجه

واإلعالن علـى موقـع   )،96(إعداد نشرات املصروفات وإعالنها يف املدارسالتعليمية بسرعة  
كما أوضحت األهرام مخالفة   )،97(الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفًقا للشرائح اجلديدة

بعض املـدارس اخلاصـة لقـرارات الـوزارة يف نسـب الزيـادة املقـررة، وتطالـب أوليـاء األمـور 
الفـة للنسـبة التـي حـددتها الـوزارة، ورصـدت بوابـة الوفـد بعدم دفع املصروفات بنسـبة مخ

وآراء عــدد مــن  )،98(معــايير حتديــد هــذه النســبة للزيــادة، ومــدى مالءمتهــا ألوليــاء األمــور 
لشـرح أسـباب الزيـادة ومـدى مناسـبتها، ملواكبـة التضـخم   )،99(اخلبراء يف املجال التعليمـي  

  ). 100(يف األسعار، كما احلال يف أي مؤسسة
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مليـارات  4أما بالنسبة لزيادة رواتب املعلمني: أشارت مواقع الدراسة إلى أن هناك 
وســعت وزارة التربيــة  )،101(جنيــه مــن خــارج املوازنــة العامــة للدولــة لزيــادة رواتــب املعلمــني

والتعليم لالتفاق مع البنوك لتقدمي خدمات بنكية للمعلمني، وكذلك تقـدمي خـدمات رعايـة 
أوضح موقع الوفد جهود وزير التربيـة والتعلـيم يف دراسـة الطـرق املشـروعة التـي مميزة، و

جتلب لهم امليزانية التي تسمح بزيادة راتب املعلم على األقل ثالثـة أضـعاف راتبـه احلـالي، 
وركزت املصري اليوم علـى املعلـم وإرضـائه  )،102(فهي ضمن قضايا الدولة وامليزانية العامة

لمًيا ونفسًيا فهو صمام األمـان يف العمليـة التعليمـة، وجنـاح (نظـام التعلـيم مادًيا ومهنًيا وع
اجلديد) مرهون بإعداد املعلم، وما لم يتم تأهيله وتصحيح وضـعه؛ فمـن الصـعب أن يـؤتى 
ا، كمـا أشـارت املصـري اليـوم إلـى امليزانيـة التـي تخصـص  هذا النظام ثماره مهما كان قويـً

مليـون تلميـذ، الفتـه   11,5تي تقدر مبليار جنيه ملا يقرب من  لوجبات التغذية املدرسية، ال
مليون فـرد سـنوًيا، يـؤثر علـى  2,5إلى أن الزيادة السكانية التي تشهدها مصر والتي تبلغ 

 ).  103(اخلدمات املقدمة للمواطن

%)، وقـد اهـتم هـذا اإلطـار بامليزانيـة املاليـة 3والـذي نـال نسـبة (:  ثانًيا: إطار الــدعم املــالي
التي وضعت لتحسـني وتطـوير العمليـة التعليميـة التـي تشـمل، علـى سـبيل املثـال: تخفـيض 
كثافات الفصـول املدرسـية، سـواء بإنشـاء فصـول جديـدة أو التوسـعات القائمـة، باإلضـافة 

ألف معلم ملدة عام واحـد قابلـة للتجديـد ملـدة ثـالث سـنوات، بتكلفـة   120إلى التعاقد مع  
ــار و ــى مليـ ــل إلـ ــو 600تصـ ــه، ومليـ ــد ن جنيـ ــش يف  1.3رصـ ــرة الغـ ــه ملحاصـ ــار جنيـ مليـ

  االمتحانات، موضًحا أن ميزانية الوزارة  

 1.5مليارًا خاصة باألجور واملكافآت، وستة مليارات للمبـاني، و  68مليار جنيه، منها    80
  مليار

  وينقسم إطار الدعم املالي إلى: ى،  للتغذية، والباقي مصروفات أخر
إلــى دعــم  -عينــة الدراســة-: وأشــارت مواقــع الصــحف املصــرية الــدعم املــالي اخلــارجي -

املجلس التنفيذي للبنك الدولي لتنفيذ االستراتيجية الوطنية الشاملة لتطـوير التعلـيم قبـل 
التعليميـة، اجلامعي يف مصر، بقيمة نصف مليار دوالر، وهو مـا يعـد أضـخم دعـم للعمليـة  

ــا أبـــرزت مواقـــع الصـــحف التعـــاون بـــني مصـــر  وتطـــوير العنصـــر البشـــري يف مصـــر، كمـ
تقـدمي منحـة ملصـر  وبريطانيا يف مجال النهوض مبجال التعليم؛ إذ أعلنـت اململكـة املتحـدة

مليــون جنيــه إســترليني لــدعم اإلصــالح التعليمــي يف مصــر، مــن خــالل صــندوق  12بنحــو 
نيســيف»، وسيتضــمن صــندوق اململكــة املتحــدة الــدعم لتــدريب األمم املتحــدة للطفولــة «يو

  املُعِلّمني؛ من خالل البرنامج التعليمي الرائد التابع للوزارة.  
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: أبــرزت مواقــع الصــحف هــذا اإلطــار مــن خــالل جهــود د. طــارق الــدعم املــالي الــداخلي -
 ٢٠٠التعلـيم" بــشوقي وزير التربية والتعليم، مع وزيرة التخطـيط لتأسـيس "صـندوق وقـف  

ــيم، وذلــك  مليــون جنيــه، لــدعم تطــوير العمليــة التعليميــة، وضــمان اســتمرار مجانيــة التعل
بزيادة رأس املال، من خالل مشاركة املجتمع املـدني، ويهـدف الصـندوق إلـى حتقيـق تـوازن 
يف عملية التعليم؛ ملساعدة غير القادرين يف احلصـول علـى تعلـيم جيـد، وتـدريب املعلمـني، 

ــر وحتســ ــدكتور طــارق شــوقي، وزي ــة للمــدارس، خاصــة بعــد أن أعــرب ال ــة التحتي ني البني
التربية والتعليم، عدم قدرته على استكمال مشروعات تطـوير «الثانويـة التراكميـة» يف ظـل 

رة بـــ ا بزيــادة  99امليزانيــة احلاليــة، املُقــدَّ مليــار جنيــه بعيــًدا عــن  11مليــار جنيــه، مطالبــً
   ).104(األجور والنفقات

%)؛ فقد احتل 3.8جاء اإلطار السياسي يف املرتبة السادسة بنسبة () اإلطار السياسي:  6(
%)، ثـم املصـري 5.5املرتبة السادسة يف مواقع الصحف الثالث، بلغت نسـبته يف األهـرام (

ــوم ( ــة 2.5%)، وبلغــت يف الوفــد (3.2الي ــام الدول ــع الصــحف اهتم ــرزت مواق ــد أب % )، وق
يس السيسي بأهمية دور التربية والتعلـيم يف احلفـاظ علـى األمـن واحلكومة يف عصر الرئ

القومي، ومواجهة التحديات التي تعصف به، مـن تطـرف، وجهـل، وإرهـاب، ومـع املتغيـرات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسـية والثقافيـة التـي تشـهدها مصـر؛ يتعـاظم دور التعلـيم، 

ا أساســًيا يعــول عليــه كثيــًرا يف حت ــً قيــق االســتقرار واألمــن الالزمــني لتحقيــق ويحتــل مكان
ــة يف العصــر  ــات املتقدم ــى اللحــاق باملجتمع ــل عل ــة واالقتصــادية والعم ــة االجتماعي التنمي
احلــالي، وإعــداد أجيــال جديــدة للمســتقبل قــادرة علــى قيــادة قــاطرة التنميــة يف مختلــف 

التــي تعــد دعامــة املجــاالت، فهنــاك عالقــة وثيقــة بــني األمــن القــومي واملنظومــة التعليميــة 
ــة  أساســية مــن أهــم دعامــات األمــن القــومي، فكانــت ضــرورة تصــميم اســتراتيجية تربوي
مستقبلية ملواجهة التحديات الداخلية لألمن القومي مبصر، وقد خاطبت مواقـع الصـحف 
املصرية النخب السياسية لكي متد بصرها نحو قضية التعليم من أرضية الفهـم واالقتنـاع 

ية يف املقــام األول؛ ألن هــذا الـــوطن لــيس أمامــه مــن ســبيل للتقـــدم بأنهــا قضــية سياســ
 والنهوض إال عن طريق تطوير حقيقي للتعليم يف مختلف مراحله.  

%)، ظهر هذا اإلطار بقـوة 1.8جاء إطار النفي يف املرتبة السابعة بنسبة () إطار النفي: 7(
%)، وبنسـبة أقـل يف 1.7الوفد بنسـبة (%) ثم  3.0يف موقع املصري اليوم؛ إذ بلغت نسبته (

%)، وقد وظف خطـاب مواقـع صـحف الدراسـة هـذا اإلطـار، 0.8صحيفة األهرام بنسبة (
رئــيس قطــاع ووزيــر التربيــة والتعلــيم، و) 105(مــن خــالل إبرازهــا تصــريحات رئــيس الــوزراء

ام بتطبيــق نظــ التــي تتعلــقواألخبــار غيــر الصــحيحة بهــدف نفــي الشــائعات  التعلــيم العــام؛
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ومــن   )،106(باسـتخدام التابلـت التعليم اجلديد والصف األول الثانوي واالمتحان اإللكترونـي
  هذه الشائعات:  أمثلة  
 107(فشل نظام التعليم اجلديد .(  
 » تراجع وزارة التربية والتعليم عـن تطبيـق نظـامopen book يف امتحانـات الصـف «

  األول الثانوي بالنظام التعليمي اجلديد
 ) يف حني أكد وزير التعليم أنه سيوزع مجاًناسيكون مبقابل مادي، )  التابلتجهاز  . 
  جنيــه نظيــر احلصــول علــى التابلــت، يف  600طــالب الثانويــة العامــة ســيدفعون مبلــغ

م أنه سيوزع مجاًنا، وأنه هدية من الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي حني أكد وزير التعلي
 ال ترد بعد انتهاء السنوات الثالث.  

 )تقرر حتصيل تـذكرة يوميـة مـن طـالب املـدارس قيمتهـا جنيـه املدارس دخول  تذكرة (
 مع بداية العام الدراسي اجلديد، األمر الذي بادرت وزارة التعليم بنفيه متاًما. 

   .عودة املستوى الرفيع ملدارس اللغات، وقامت وزارة التربية والتعليم بنفيه 
وقد أبرزت مواقع الصحف املصرية تصريحات الدكتور طارق شـوقي، وزيـر التربيـة 
والتعليم، يف الرد على الشائعات واألخبار غير الصحيحة التي تنتشر عبر مواقـع التواصـل 

دف إلى طمأنة الطـالب وأوليـاء األمـور إلـى النظـام ونشر املوضوعات التي تهاالجتماعي،  
إلـى تفعيـل د. طـارق شـوقي اجلديد يف التعليم وما يتعلق به، كما أشارت صحف الدراسـة  

إنسـتجرام)؛ ليـتم نشـر   -تـويتر    -كافة احلسابات الرسمية للوزارة على مواقع (فيس بوك  
  احلسابات الرسمية فقط.  كافة األخبار الرسمية الصحيحة ومواجهة الشائعات عبر هذه 

%)، اســتخدم 1.4جــاء اإلطــار القــانوني يف املرتبــة الثامنــة بنســبة (اإلطــار القــانوني: ) 8( 
التـي  –عينـة الدراسـة–هذا اإلطار مع كافة املواد املنشـورة عبـر مواقـع الصـحف املصـرية  

مـا ذكـره  تتعلق بإصدار قوانني عن احلكومة أو اقتراح قوانني من أحد أعضائها، ومن أبرز
مــن خــالل -مشــروع القــانون املقــدم مــن وزارة التربيــة والتعلــيم  خطــاب صــحف الدراســة

ملجلــس النــواب، بتجــرمي الــدروس اخلصوصــية، الــذي يــنص علــى توقيــع  -مجلــس الــوزراء
ا خصوصـًيا  آالف جنيه على املركز التعليمي، وأن كل 5غرامة ال تقل عن   مـن أعطـى درسـً

 5مفتــوح للجمهــور بصـفة عامــة، يعاقــب بغرامـة ال تقــل عــن  يف مركـز تعليمــي أو يف مكـان
ألًفا، وإذا تكرر اجلرم يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن سـنة وال   50آالف جنيه وال تتجاوز  

ــى ثــالث ســنوات، كمــا توقــع غرامــة ال تقــل عــن  ــد عل ــه وحتــى  5تزي ا،  50آالف جني ــً ألف
سنوات، كل من يسهم أو يشترك ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث  

بأية وسيلة يف تلك اجلرمية، مع مصادرة األشياء املضـبوطة محـل اجلرميـة، وأنـه يف حـال 



               4657 

جـزاء بخصـم مـن راتبـه، أمـا إذا كـان «غيـر  ثبوت اشتراك املعلـم بهـذه املراكـز؛ يوقـع عليـه
  ). 108(ةمعلم»؛ فيحال للنيابة العام

الئحة االنضباط املدرسي، واالهتمـام كما وظفه خطاب الصحف يف ضرورة تطبيق  
باحلضور واالنصراف للمعلمني والقائمني على العملية التعليميـة، ومتابعـة وجـودهم خـالل 
اليوم الدراسـي، واتخـاذ كافـة اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة حيـال أي مقصـر، كمـا أبـرزت 

هــود وزيــر التربيــة والتعلــيم يف إجــراء تعــديالت علــى ج -عينــة الدراســة–مواقــع الصــحف 
قانون التعليم احلالي؛ حتى يسمح باستثناء الطالب املوهوبني من احلاصلني علـى الثانويـة 
العامــة مــن تنســيق القبــول باجلامعــات باختيــار الكليــة التــي يرغــب يف دخولهــا دون التقيــد 

إذ جـاء اإلطـار   )؛110()  2015عـادل،    وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة (دعـاء  )،109(  باملجموع
%) يف معاجلـة القضـايا االقتصـادية واالجتماعيـة 4.1القانوني يف املرتبـة الثامنـة بنسـبة (

  يف املواقع اإللكترونية.  

جاء إطار االهتمامات اإلنسانية يف املرتبة التاسعة بنسبة ) إطار االهتمامات اإلنســانية:  9(
علــى املرتبــة األولــى بــني مواقــع الدراســة بنســبة  %)، وقــد حظــي موقــع األهــرام0.96(
%)؛ إذ وظـف األهـرام 0.6%)، والوفـد بنسـبة (1.1%)، وموقع املصري اليوم بنسـبة (1.4(

هذا اإلطار، من خالل مقـاالت الـرأي وبريـد القـراء، وقـد وظفـت مواقـع الصـحف الـثالث 
أوليــاء األمــور  هــذا اإلطــار، مــن خــالل املوضــوعات اخلاصــة بإثــارة مشــاعر الشــفقة علــى

ــادة مصــروفات املــدارس  ــا زي ــام الدراســي، ومنه ــدبير مصــاريف الع واألســر املصــرية يف ت
اخلاصة والدروس اخلصوصية، والكتب اخلارجية، كما وظف هذا اإلطـار املشـكالت التـي 
يعــاني منهــا أوليــاء أمــور الطــالب يف اخلــارج واســتغاثتهم بــالرئيس عبــد الفتــاح السيســي 

التعليم؛ بسبب إلغاء امتحانات الثانوية العامة بالسفارات املصرية ومدارس ووزير التربية و
 ، وما يحدثه من تشتت ومشاكل نفسية جلميع أفراد األسرة. املسار املصري باخلارج

%)، وقــد 0.87جــاء اإلطــار التــاريخي يف املرتبــة العاشــرة بنســبة (اإلطــار التــاريخي: ) 10(
%)، وأبــرزت فيــه الصــحيفة 1.9الوفــد؛ إذ جــاء بنســبة (تركــز هــذا اإلطــار يف صــحيفة 

الثورات احلقيقية التي حدثت يف تاريخ مصر، مثل ِتلـك التـي بـدأها محمـد علـي، ورفاعـة 
الطهطــاوي، وعلــي مبــارك يف القــرن التاســع عشــر، وطــه حســني، وجمــال عبــد الناصــر يف 

عبـد الفتـاح السيسـي يف القرن العشرين، وذلك لإلشارة للثورة التـي يحـدثها اآلن الـرئيس  
  التعليم املصري.  

%)، وظــف هــذا 0.62جــاء إطــار املقارنــة يف املرتبــة األخيــرة بنســبة () إطــار املقارنــة: 11(
ا يف العمليــة  ا رئيســً اإلطــار جتــارب الــدول األجنبيــة يف إدمــاج التكنولوجيــا بوصــفها مكونــً
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التعليمية، وبوصـفها خطـوة حيويـة إلصـالح التعلـيم، وأشـار إلـى املشـكالت التـي مـرت بهـا 
املدارس يف البداية، بدًءا بإيجاد أجهـزة تقنيـة، تلقـي قبـول الطـالب، وتناسـب احتياجـاتهم 

لتعليمية، مرورًا بالبنية التحتية الالزمة لتوفير االتصال بالشبكة العنكبوتية، وانتهاء ببطء ا
  ). 111(الشبكة مما يعرقل االتصال بها، إلى أن حتدث الطفرة احلقيقية يف التعليم

  محاور تطوير التعليم قبل اجلامعي التي تناولتها املواقع (محل الدراسة):   -4
  ) 4جدول رقم (

 طوير التعليم قبل اجلامعي التي تناولتها مواقع الدراسة محاور ت
  املوقع

  محاور التطوير
  الترتيب املجموع املصري اليوم   الوفد األهرام

 % ك % ك % ك % ك
استخدام التكنولوجيا يف  

 1 22.8 195 23.2 63 20.7  53 23.3 79 التعليم

 2 19.7 169 21.7 59 18.8 48 18.4 62 املناهج وأساليب التدريس
القضاء على (الدروس 

الكتاب  - اخلصوصية 
 الغش.. إلخ)    -اخلارجي

67 19.8 49 19.1 47 17.3 163 19 3 

 4 14.8 127 16.9 46 14.5 37 13.3 44 املعلم 
األبنية والقضاء على كثافة  

 5 7.7 66 8.8 24 8.2 21 6.8 21 الفصول 

تنمية قدرات الطالب  
 6 5.6 48 4.7 13 5.9 15 6.5 20 ورعاية املوهوبني  

 7 4.3 37 1.8 5 4.3 11 6.8 21 تطبيق معايير اجلودة 
 8 4 34 2.6 7 5.5 14 4.5 13 التمويل 

 9 1.9 17 2.9 8 2.7 7 0.6 2 الصحة املدرسية  
 100 856 100 272 100 256 100 337 املجموع

جاء استخدام التكنولوجيا يف ) استخدام التكنولوجيا يف التعليم (التعليم اإللكترونــي): 1(
التعلــيم يف مقدمــة محــاور تطــوير التعلــيم قبــل اجلــامعي؛ إذ جــاء يف املرتبــة األولــى بنســبة 

%). وقد كان التحدي احلقيقي أمام وزارة التربيـة والتعلـيم إحـداث نقلـة نوعيـة يف 22.8(
نظــام التعلــيم املصــري. يعمــل علــى نقــل التعلــيم مــن احلفــظ والتلقــني إلــى الفهــم واإلبــداع 
والتفكير الناقد ومهارات التعلم الذاتي املستمر؛ إذ تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت 

 إحداث هذه النقلة النوعية؛ حيث تسـاعد املعلمـني علـى اكتسـاب املهـارات دورًا متقدًما يف
التي متكنهم من إمتام عمليات اكتسـاب املعرفـة عـن طريـق املعلمـني أنفسـهم؛ حتـى تصـبح 

وعلـى -جزًءا ال يتجزأ من اإلطار املفـاهيمي لـديهم. وتعـد اسـتخدام التكنولوجيـا املتقدمـة 
ة مهمـة لتغييـر البنيـة املعرفيـة للنظـام التعليمـي يف ضـوء وسـيل  -رأسها التعليم اإللكترونـي

احلاجة احلقيقية إلى إحداث تطوير شامل يشـمل اسـتخدام التكنولوجيـا وطـرق التـدريس 



               4659 

إذ  )؛113() 2002وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة (نـوال الصـفتي، ). 112(والتقومي واملنـاهج  
ناهج يف مقدمة قضـايا تطـوير التعلـيم جاءت عملية إدخال التكنولوجيا احلديثة وتطوير امل

  يف الصحف املصرية.  
جــاءت املنــاهج وأســاليب التــدريس يف املرتبــة اخلامســة ) املنــاهج وأســـاليب التـــدريس: 2(

ــة يف تطويرهــا  %)؛19.7بنســبة ( ــاهج واســتخدام التقني ــة تطــوير املن ــوعي بأهمي إذ أن ال
يب والتأهيل أساليب التدريس واتبـاع عامل حيوي فعال. واملواكبة املستمرة للتطوير والتدر

أســـاليب حديثـــة يف التـــدريس. منهـــا عقـــد االختبـــارات بنظـــام األوبـــن بـــوك. والتصـــحيح 
اإللكتروني. وتأكيد إيجابية املعلمني لـتجعلهم منتجـني للمعرفـة ال مسـتهلكني لهـا. وأن يـتم 

ــالتعلم الـــذاتي. مســـتخدمني يف ذلـــك األلـــواح اإلل ــة تـــدريس جـــزء مـــن املقـــررات بـ كترونيـ
ا ومرشـًدا يف العمليـة التعليميـة وال  (التابلت) والتعلم االفتراضي. وأن يسـتمر املعلـم موجهـً

ــد  ــا. وقـ ــلطة فيهـ ــرد بالسـ ــة ينفـ ــة العامـ ــاهج الثانويـ ــر منـ ــد. "ننشـ ــرت الوفـ  -2018نشـ
تعـرف علـى نظـام التعلـيم اجلديـد (تفاصـيل كاملـة) ونشـرت املصـري اليـوم "). 114("2019

")115 .(  

  العنف يف املدارس):    -الغش  -الكتاب اخلارجي –ضاء على (الدروس اخلصوصية) الق3(
 -الكتــاب اخلــارجي –وجــاء يف املرتبــة الثانيــة القضــاء علــى (الــدروس اخلصوصــية

%). فقد أصبح انتشار الدروس اخلصوصية. وتعدد 19العنف يف املدارس) بنسبة (-الغش
شكل عبئًا مادًيا ضخًما على أولياء األمور مراكزها بشكٍل وبائي يف أنحاء اجلمهورية؛ مما  

وبخاصة محدودي الدخل. وقد جعلت الدروس اخلصوصـية املـدارس احلكوميـة تظهـر يف 
صورة هزيلة ومفتقدة املكانة. والدور البارز يف املجتمع. وقد عملـت وزارة التربيـة والتعلـيم 

الـوزارة للقضـاء   على إعداد مشروع قانون بشأن جترمي الدروس اخلصوصية ضمن آليـات
على تلك الظـاهرة. وسـينظم املشـروع فـرض عقوبـات ماليـة كبيـرة واحلـبس للمراكـز غيـر 

سـنة. واملمارسـني   ١٨سـنوات إلـى    ٦املصرح لها من الوزارة. للتعامل مع الطـالب مـن سـن  
ملهنــة التــدريس دون تصــريح. فنشــرت األهــرام. " جتــرمي الــدروس اخلصوصــية.. الــوزارة 

ونشـرت الوفـد ).  116(علم".. ونواب يرفضـون .. وأوليـاء أمـور: أيـن البـديل؟"تقترح "حبس امل
ونشـــرت ). 117( "خبـــراء يوضـــحون اآلليـــات املطلوبـــة للقضـــاء علـــى الـــدروس اخلصوصـــية"

ــوم " ــدروس املصــــري اليــ ــاء علــــى الــ ــيم اجلديــــدة تهــــدف القضــ ــة التعلــ شــــوقي: منظومــ
 ).  118(اخلصوصية"

فمنـذ سـنوات طويلـة ينظـر أوليـاء األمـور والطـالب إلـى وبالنسبة للكتب اخلارجية؛  
الكتاب اخلارجي باعتباره منبًعا للمعلومات والشرح املبسط الذي يستعني به الطالب لرفع 
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مستواهم. واحلصول على أعلى الدرجات. فال يكاد يخلو منزل يف أية مرحلة تعليمية منـه 
علــى منــاذج امتحانــات آخــر العــام.  يف جميــع املــواد. كمــا يعدونــه وســيلة للتــدريب العملــي

ــة  ــيم بطباعــة قراب ــة والتعل ــم يف كــل  100وقامــت وزارة التربي ــل املعل ألــف نســخة مــن دلي
ــدريب  ــات. وتـ ــدائي  100التخصصـ ــف األول االبتـ ــال والصـ ــاض األطفـ ــم يف ريـ ــف معلـ ألـ

والصف األول الثانوي؛ فنشرت األهرام "بعد قرار منع تـرخيص الكتـب اخلارجيـة.. أوليـاء 
خبيـر تربـوي: ونشـرت الوفـد ").  119(مور يؤيدون وطالب يعترضون وخبراء: قرار متأخر"األ

ــدروس اخلصوصــية" ــف عــن ال ــاب اخلــارجي ال يختل ا ظــاهرة الغــش ). 120(الكت وُتعــد أيضــً
ظـاهرة ســلبية منتشــرة يف املرحلــة الثانويــة. وهــي مـن أكبــر املشــاكل التــي يواجههــا التعلــيم 

  ).  121(ا على الطالب واملجتمعواملعلمون. وأكثرها تأثيرً 

تناولت املواقع الصحفية املصرية املعلم. باعتباره واحًدا مـن أهـم عوامـل جنـاح ) املعلــم:  4(
وحتقيـــق أهـــداف اســـتراتيجية التعلـــيم اجلديـــدة. وجـــاء املعلـــم يف املرتبـــة الثالثـــة بنســـبة 

املنوط به؛ يـتم مـن %). وترى مواقع الصحف املصرية أن إمكانية قيام املعلم بالدور 14.8(
خالل اإلعداد التربوي واملهنـي. واالهتمـام باجلانـب العلمـي والتطبيقـي. وإعـادة النظـر يف 
تــدريب املعلــم وتأهيلــه وتقــدمي بــرامج تدريبيــة ومتخصصــة. تســاعدهم علــى أداء مهــامهم 

التعلــيم" تكشــف مزايــا جديــدة للمعلمــني قبــل بدايــة العــام اجلديــدة. فنشــرت األهــرام "
خبيــر تربــوي: تــدريب املعلمــني يف الصــيف يــؤثر ونشــرت الوفــد "). 122("ي اجلديــدالدراســ

«التعلـــيم» تـــنظم ورش عمـــل ويف املصـــري اليـــوم "). 123(باإليجـــاب علـــى العمليـــة التعليميـــة
   ).124(لتدريب املعلمني على أحدث طرق التدريس"

األبنيـــة التعليميـــة جـــاءت ) األبنيـــة التعليميـــة والقضـــاء علـــى كثافـــة الفصـــول الدراســـية: 5(
يعـد املبنـى %). و7,7والقضاء على كثافة الفصول الدراسية يف املرتبـة اخلامسـة. بنسـبة (

املدرسي. البيئة التعليمية التـي تتصـدر أهميتـه اخلـدمات التعليميـة التـي يقـدمها املجتمـع 
اهتمــام الدولــة بإعــداد خطــة متكاملــة  -عينــة الدراســة–م أبــرزت املواقــع ومــن ثــ ألبنائــه؛

لتخفيض الكثافة الطالبية يف الفصول على مـدار السـنوات الـثالث املقبلـة. وتـوفير أراٍض 
يف املناطق ذات الكثافات الطالبيـة العاليـة يف الفصـول؛ للعمـل علـى إنشـاء مـدارس؛ لسـد 

طار اهتمام الدولة بتحسني البيئة التعليميـة للطـالب العجز املوجود يف عدد الفصول. يف إ
لزيادة قدرتهم على التحصـيل . وأشـارت إلـى أن عـدد الفصـول املطلـوب توفيرهـا لتغطيـة 

ألــف  61ألــف فصــل. مــن بينهــا نحــو  259. يبلــغ نحــو 2021االحتيــاج حتــى نهايــة عــام 
ا بإجمـالي نحـو مشروًعا تعل  1444فصل؛ حلل مشكلة الكثافات. ويجرى حالًيا تنفيذ   يميـً

 10ألف فصل. وقد وظفت األهرام عدة عناوين يف هذا املحور منها. " يستغرق حلها    23
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). 125(سنوات.. أزمة كثافة الفصول تهدد جهود حتسني التعليم.. وخبراء يطرحون احللـول"

ونشـــرت الوفـــد. "رئـــيس الـــوزراء يطالـــب باالنتهـــاء مـــن املبـــاني املدرســـية خلفـــض كثافـــة 
 ). 127(. ويف املصري اليوم. "كثافة الفصول يف املدارس")126(الفصول"

ــوبني: 6( ــب ورعايـــة املوهـ ــدرات الطالـ ــة قـ ــة ) تنميـ ــب العنايـ ــيم. يجـ ــوير التعلـ ــألة تطـ يف مسـ
باألنشطة التربوية. وصـبغ الدراسـة بالصـبغة العمليـة. وتنميـة قـدرات الطالـب. وتشـجيعه 

املجتمــع؛ واتبـــاع الطــرق التربويـــة التــي تســـتثمر علــى البحــث واالبتكـــار. واالنفتــاح علـــى 
طاقاتهم. وتدفعهم إلى البحث واستخدام وسائل التقومي التي تقيس قـدراتهم علـى الفهـم. 
ا كبيـًرا  وتوظيف املعلومات يف حل املشكالت. ومن املهم أن يعي اجلميـع ذلـك؛ إذ إن قطاعـً

رسـية والتطبيقـات العمليـة. نـوع أن األنشـطة املد  -خطـأ–من اآلباء واملعلمني قد يعتقدون  
مــن العبــث وضــياع الوقــت. وأن األنفــع للطــالب أن يتفرغــوا للناحيــة الثقافيــة. واســتذكار 

التوعيـة بهـذه االجتاهـات التـي حتـدد مسـار ؛ فيجـب  املواد الدراسية؛ الجتيـاز االختبـارات
يف املرتبــة الصــحيح. وجــاءت تنميــة قــدرات الطالــب. ورعايــة املوهــوبني  العمليــة التعليميــة

كمـا أشـارت املواقـع إلـى %).  5.6السادسة من محاور تطوير التعليم قبل اجلامعي بنسبة (
 اهتمـــام رئـــيس الدولـــة بـــاملوهوبني؛ وذلـــك بســـن تشـــريع جديـــد يســـمح للطـــالب األذكيـــاء
واملوهوبني علمًيا ودراسًيا بتخطـي املراحـل التعليميـة دون االرتبـاط بالسـن. مبـا يتـيح لهـم 

احلصــول علــى شــهادة الثانويــة العامــة وااللتحــاق باجلامعــة. فنشــرت األهــرام  اإلســراع يف
وزيـر التعلـيم: ونشـرت الوفـد ").  128("وزير التعليم: أجهـزة الدولـة مهتمـة برعايـة املوهـوبني"

«التعلـيم» تكشـف تفاصـيل مبـادرة ونشـرت املصـري اليـوم "). 129(نسعى الكتشاف املوهوبني"
 ).  130(الكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني" السيسي

ــة الســابعة. ) تطبيــق معــايير اجلــودة: 7( ــيم يف املرتب ــايير اجلــودة يف التعل ــق مع جــاء تطبي
%). وجودة التعليم تعنى حزمة من املعايير. لها حد أدنـى. تسـتطيع املؤسسـات 4.3بنسبة (

ج يف النهاية خريًجا مختلًفا. يحتاجه التعليمية من خاللها. أن تؤدى رسالتها اخلاصة. وتنت
سوق العمل. وهذه العملية تتطلب باألسـاس مـدخالت ومخرجـات. واملـدخالت يف العمليـة 
التعليمية. تتراوح ما بـني األبنيـة واملعلـم واملنـاهج الدراسـية والتكنولوجيـا؛ حتـى نصـل إلـى 

الهيئـة القوميـة لضـمان املنتج النهائي. وهـو اخلـريج املؤهـل لسـوق العمـل. وهنـا يـأتي دور  
التي تقوم على ثالثة محاور رئيسة . أولهـا حتسـني جـودة النظـام التعليمـي؛ .  جودة التعليم

مبا يتوافق والنظم العاملية. وإتاحة التعلـيم للجميـع دون متييـز. وحتسـني التنافسـية. وهـي 
دف استراتيجية تستبق مشروع مـا يعـرف بــ«اإلطار الـوطني اخلـاص مبصـر». الـذي يسـته

معــايرة شــهادات االعتمــاد واجلــودة املصــرية ملختلــف املؤسســات التعليميــة يف مصــر. مــع 
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ا بهـا يف جميـع  نظيراتها يف أوروبا؛ لتصبح املؤهالت العلميـة املمنوحـة داخـل مصـر معترفـً
. مبـا فيهـا املعـايير اخلاصـة بـإدارة العمليـة التعليميـة. واخلطـط التـي تضـعها بلدان العالم

ا للتحســني املؤسســة التعل ــة أو خططــً ا تعليمي ــت خططــً ــق أهــدافها. ســواء كان ــة لتحقي يمي
وقد وظفت األهرام عدة عناوين يف هـذا املحـور منهـا. "يوهانسـن عيـد: اهتمـام والتطوير.  

ونشـر يف املصـري اليـوم ). 131(الدولة بتطوير أساليب التعلم يؤكد أهمية اجلودة واالعتمـاد"
وتختلــف ). 132(محافظــات" 8التعلــيم» للمــدارس املعتمــدة يف "تفاصــيل تفقــد رئــيس «جــودة 

إذ جاء تطبيق معايير اجلـودة يف  )؛133() 2006(ثروت فتحي كامل، دراســة هذ النتيجة مع 
 مقدمة اهتمامات جريدة األهرام لتطوير التعليم قبل اجلامعي. 

). وناقشــت مواقــع %4جــاء متويــل التعلــيم يف املرتبــة الثامنــة بنســبة () متويــل التعلــيم: 8(
ــة الدراســة–الصــحف املصــرية  ــن أن تواجــه  -عين ــي ال ميك ــة. الت ــيم احلالي ــة التعل ميزاني

حاجات املدارس من الوسائل التكنولوجية وبناء البنية التحتية وأجهزة (التابلـت) للطـالب. 
ا بعـد يــوم. باإلضـافة إلــى تطـوير أداء العــاملني. ومتكيـنهم مــن  الـذين تــزداد أعـدادهم يومــً
املهارات والكفاءات الالزمة للتفاعل مع املجتمع املعاصـر. فالبـد مـن زيـادة نصـيب التعلـيم 
من امليزانية العامة للدولة. وتوفير مصادر إضافية لتمويل التعليم؛ علـى اعتبـار أن التعلـيم 
استثمار. ميكن االستفادة من عوائده بشـكٍل يعـود علـى قـوة االقتصـاد. ومـن هـذه املصـادر 

ــة الدراســة–تهــا مواقــع الصــحف املصــرية التــي طرح ا  –عين ــً ــيم طبق صــندوق وقــف التعل
ــمان  ــيم ولضـ ــوير التعلـ ــل تطـ ــدر لتمويـ ــاد مصـ ــي. بهـــدف إيجـ ــرئيس السيسـ ــات الـ لتوجيهـ
استمرارية مجانية التعليم بجودة عالية كما يقر الدستور املصـري. فنشـرت األهـرام "وزيـر 

لــيم" ومصــير الــدروس اخلصوصــية التربيــة والتعلــيم يكشــف تفاصــيل "صــندوق وقــف التع
ونشرت الوفد "دعوة لإلنقاذ ودعم التطوير.. "وقف التعليم". صـندوق يحمـل اخليـر ).  134("

كمــا نشــرت املصــري اليــوم. "طــارق شــوقي: صــندوق وقــف التعلــيم لضــمان ). 135(ملصــر"
  ).  136(استمرارية املجانية"

املدرسية:  9( الصحة  الصحة)  األخيرة. جاءت  املرتبة  (  يف  بنسبة  %). فقد  1.9املدرسية 
التربية   وزارة  وجهود  الطالب.  بصحة  الدولة  اهتمام  املصرية  الصحف  مواقع  أبرزت 
التعليمية  املنشآت  منها. على مستوى  واحلد  األمراض.  ملكافحة  والتعليم يف وضع خطة 

باملنشآت  املختلفة. باإلضافة إلى إعداد شروط ومعايير صحية للبيئة التي يجب توافرها  
التعليمية؛ وذلك حرًصا على استكمال أركان اإلصحاح البيئي داخل املنشآت التعليمية؛ ملا  

املختلف املعدية  األمراض  من  الوقاية  يف  أهمية  من  املدرسية ة.  له  الوجبات  تغيير  ومت 
للقضاء على مرض األنيميا؛ من خالل التعاون بني وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم  
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السليمة  ونشر الغذائية  الوجبات  وعن  األنيميا.  حلاالت  إلى  التوعية.  باإلضافة  بدء . 
الدراسي   للعام  املدرسية  للتغذية  القومي  أحد 2019/  2018البرنامج  ميثل  الذي   .

األدوات الرئيسة للحماية االجتماعية وركيزة أساسية لشبكة األمان االجتماعي. كما يعد  
مي فعال. يف ضوء تأثيراته اإليجابية على صحة الطالب.  عنصًرا أساسًيا ألي نظام تعلي

التحصي على  وقدرتهم  باملدارس  انتظامهم  يف  .  وعلى  عناوين  عدة  األهرام  وظفت  وقد 
  :" وكرامة  "تكافل  مؤمتر  خالل  شوقي  طارق   " منها.  املحور  طالب    11,5هذا  مليون 

املدرسية التغذية  وجبة  ا  ").  137( "يتلقون  على  توافق  التي  احلكومة  الشركات  مع  لتعاقد 
املدرسية" التغذية  منظومة  اشتراطات  الوجبة  ).  138(استوفت  "مدبولي:  الوفد.  يف  ونشر 

ويف املصري اليوم". «التأمني الصحي»:  ).  139(املدرسية إحدى أدوات احلماية االجتماعية"
صيل " تفا).  140(% من طالب املدارس مصابون بالسمنة.. وسنغير الوجبات املدرسية"14

رئيس الوزراء    ").  141(خطة «الصحة» للوقاية والتعامل مع األمراض املعدية لطلبة املدارس"
العام" لهذا  املدرسية  التغذية  ببند  املبالغ املخصصة  بزيادة  كما أشارت مواقع ).  142(يوجه 

اهتمام الرئيس السيسي بصحة الطالب. يف إطار  إلى    -عينة الدراسة-الصحف املصرية
ب يف االهتمام  أساسية  مادة  الرياضية  التربية  مادة  واعتبار  والعقلية.  البدنية  الصحة 

 ). 143(اجلامعات واملدارس
ــيم قبـــل  -5 ــايا تطـــوير التعلـ ــرية إزاء قضـ ــع الصـــحف املصـ ــة يف خطـــاب مواقـ ــوى الفاعلـ القـ

  اجلامعي:                
 )5جدول رقم (

  يوضح كثافة حضور القوى الفاعلة يف خطاب مواقع الدراسة إزاء قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي
  املواقع 

  القوى الفاعلة  

 الترتيب  التكرار  املجموع  املصري اليوم  الوفد األهرام 

  % ك % ك % ك % ك

 1 66.6 757 72.2 288 65.5 233 61.8 236 وزير التربية والتعليم

 2 9 102 7.3 29 9.3 33 10.5 40 احلكومة (رئاسة الوزراء) 

القيادات اإلدارية بوزارة  

 التربية والتعليم
31 8.1 26 7.3 41 10.3 98 8.6 3 

 4 6.9 78 5.3 21 6.2 22 9.2 35 الرئيس

 5 4.8 55 3.3 13 7.3 26 4.2 16 املعلم 

 6 2.4 27 1.3 5 2.5 9 3.4 13 أولياء األمور 

 7 1.8 20 0.5 2 2 7 2.9 11 الطالب 

 100 1137 100 399 100 356 100 382 املجموع 
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تشير بيانات اجلـدول السـابق. إلـى بـروز وزيـر التربيـة والتعلـيم بوصـفه قـوة فاعلـة 
مجتمعـة؛ إذ جـاء   –عينـة الدراسـة–رئيسة يف اخلطاب الصحفي ملواقع الصحف املصـرية  

%). ويرجــع ارتفــاع اهتمــام املواقــع اإلخباريــة بــوزير 66.6باملرتبــة األولــى؛ وذلــك بنســبة (
ــيم بشــكٍل عــاٍم إلــى دوره املــؤثر واملحــوري. يف طــرح السياســيات التطويريــة  التربيــة والتعل

وتنفيذها؛ لذلك حرصـت املواقـع اإلخباريـة علـى متابعـة مـا يقـوم بـه للتعليم قبل اجلامعي  
 -بفــارق كبيــر-بشــكٍل يــومي. وكــذلك مناقشــة تصــريحاته وقرارتــه. يليــه يف املرتبــة الثانيــة 

%). فقد أبرزت مواقع الصحف املصرية رئيس الوزراء بوصفه قوة 9رئيس الوزراء بنسبة (
لتعلــيم. وأصــدر العديــد مــن القــرارات. وعقــد فاعلــة إيجابيــة. بــذل جهــود كبيــرة يف ملــف ا

ــات  ــذ آلي ــي تواجــه تنفي ــة اإلجــراءات واملشــكالت الت ــة كاف ــد مــن االجتماعــات ملتابع العدي
القيــادات اإلداريــة التطــوير والنهــوض بــالتعليم املصــري. أمــا املرتبــة الثالثــة فحظيــت بهــا 

ع التعلـيم ومـديري اإلدارات %). املتمثلون يف رئيس قطا8.6بوزارة التربية والتعليم بنسبة (
عينـة –التعليمية على مستوى محافظات اجلمهورية وغيرهم. فقد أبرزت مواقع الصـحف  

أهميـــة القيـــادات يف املؤسســـات التعليميـــة وتأثيرهـــا الكبيـــر يف ســـير العمليـــة  -الدراســـة
اجلديـد   التعليمية وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم. سواًء فيما يتعلق بآليات النظـام

%). فقد نسب 6.9املرتبة الرابعة رئيس اجلمهورية بنسبة (  وجاء يف.  أو املعلمني والطالب
للرئيس أنه صاحب ثورة حقيقيـة يف   -وبخاصة األهرام  -خطاب املواقع اإلخبارية الثالث  

ــيم؛ مــن خــالل  ــر والتطــوير يف التعل ــة التغيي ــرئيس يف صــياغة ثقاف ــدور ال ــه ال ــيم. ول التعل
تعلـــيم اجلديـــدة . وذلـــك يف إطـــار الـــنهج االســـتراتيجي للدولـــة لبنـــاء اإلنســـان منظومـــة ال

. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (محمد سـامي املصري من كافة اجلوانب. وأولها التعليم
التـــي توصـــلت إلـــى أن رئـــيس الدولـــة يـــأتي يف الترتيـــب اخلـــامس؛ بنســـبة ) 144() 2016

ا ومشـكالت املـواطن املصـري ببوابـة شـارك %) من ضمن األطـراف البـارزة يف قضـاي3.1(
%). فقــد أبــرزت بعــض 4.8باملصــري اليــوم. ويــأتي املعلــم يف املرتبــة اخلامســة بنســبة (

املقـاالت مبواقــع الصـحف املصــرية دور املعلـم يف تطــوير التعلـيم فــإن جنـاح (نظــام التعلــيم 
ا ونفسـًيا وإرضـائه ماد ا. ومـا لـم يـتم تأهيلـه اجلديد). مرهون بإعداد املعلم مهنًيا وعلميـً يـً

وتصحيح وضعه؛ فمن الصعب أن يؤتى هذا النظام ثماره. مهما كان قوًيا. وجاء يف املرتبـة 
%). فقــد أبــرزت مواقــع الصــحف مســؤولية اآلبــاء 2.4السادســة أوليــاء األمــور بنســبة (

واألمهــات عــن تــوفير بيئــة منزليــة. وتــوفير الــدعم ألبنــائهم؛ مــن حيــث االلتــزام باحلضــور 
ملدرســي. وعــدم تشــجيعهم علــى الــدروس اخلصوصــية. وبــذل اجلهــد مــن أجــل الــتعلم ا

ــب بنســبة ( ــًرا جــاء الطال %). فهــو مــن 1.8والتحصــيل املعــريف والســلوك الصــحيح. وأخي
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يتحمل قدرًا أكبر من املسؤولية املتعلقة باجلهد والسلوك. وهو الهـدف مـن تطـوير العمليـة 
  صري.  التعليمية ككل والنهوض باإلنسان امل

  الفنون الصحفية مبواقع الصحف املصرية:   -6

 ) 6جدول رقم (
 يوضح الفنون الصحفية املستخدمة يف معاجلة قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي

 املوقع 

  نوع املادة 
 الترتيب  املجموع  املصري اليوم  الوفد األهرام 

  % ك % ك % ك % ك 

 1 44.5 506 53.9 215 44.7 159 34.5 132 خبر  

 2 28.1 320 17.5 70 27.5 98 39.8 152 مقال 

 3 10.5 120 12.3 49 8.4 30 10.7 41 تقرير 

 4 7.3 83 10.5 42 7.3 26 3.9 15 حديث

 5 7 80 4.8 19 10 36 6.5 25 حتقيق 

 6 1.8 21 1.2 4 1,9 7 2.6 10 قصة خبرية 

 7 0.6 7 - - - - 1.8 (بريد)  7 أخرى تذكر  

 100 1137 100 399 100 356 100 382 املجموع 

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق. تنــوع فنــون التحريــر الصــحفي. التــي اعتمــدت عليهــا 
مواقع الدراسة؛ إذ تصدر اخلبر يف مقدمة القوالب الصحفية التـي تناولـت قضـايا تطـوير 

ــيم قبــل اجلــامعي؛ ليحتــل بــذلك املرتبــة األولــى بنســبة ( %)؛ ويرجــع ذلــك إلــى 44.5التعل
طبيعة القضية املدروسة؛ إذ ُتعدُّ من القضـايا املهمـة بالنسـبة للمـواطنني؛ وهـو مـا انعكـس 
ا رمبـــا يرجـــع إلـــى كثـــرة األحـــداث  علـــى طبيعـــة التغطيـــة اخلبريـــة لهـــذه القضـــية. وأيضـــً
والتصريحات التي كانت تنشر بشكٍل شبه يومي عبر مواقع الدراسـة. وتتفـق هـذه النتيجـة 

)؛ إذ جـاء اخلبـر يف مقدمـة الفنـون الصـحفية يف 2018رحمن،  مع دراسة (أمنيـة عبـد الـ
وتختلــف مــع دراســة ). 145(%) 79.4معاجلــة مشــروعات التنميــة يف ســيناء وذلــك بنســبة (

ــى يف ) 146() 2016(ســماح املحمــدي،  ــة األول ــأتي يف املرتب ــى أن املقــال ي ــي توصــلت إل الت
%). وهـذا يعكـس 28.1ملقـال بنسـبة (معاجلة األزمات املجتمعيـة. يليـه يف املرتبـة الثانيـة ا

اهتمــام مواقــع الدراســة بالتفســير والتحليــل. وإبــراز وجهــات النظــر يف سياســات التطــوير 
بفــرق  -القائمــة يف هــذه املرحلــة مــن مراحــل التعلــيم يف مصــر. ثــم جــاء يف املرتبــة الثالثــة 

يـــة ؛ إذ اعتمـــدت مواقـــع الصـــحف علـــى التغط)%10.5التقريـــر اخلبـــري بنســـبة ( -كبيـــر
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اإلخبارية يف تناولها للمؤمترات واالجتماعات التي تتنـاول محـاور التطـوير العديـدة. وجـاء 
. تركـز أغلبـه يف احلـديث اخلبـري مـع )%7.3يف املرتبة الرابعة احلديث الصحفي بنسبة (

وزيــر التربيــة والتعلــيم والقيــادات اإلداريــة بــوزارة التربيــة والتعلــيم. ويف املرتبــة اخلامســة 
ــ ــة املرتبطــة 7ق الصــحفي بنســبة (التحقي ــرض اآلراء املختلف ــب بع %)؛ إذ اهــتم هــذا القال

الــرأي والــرأي اآلخــر. تناولــت أغلبهــا آراء خبــراء يف  -يف الغالــب-بالقضــية. والتــي تكــون 
). ثـم املرتبـة األخيـرة %1.8التعليم وأولياء األمور. ويف املرتبة السادسـة القصـة اخلبريـة (

يف بريــد األهــرام لقصــص بعــض أوليــاء األمــور. ومعانــاتهم مــع  (أخــرى تــذكر.. ). وكانــت
  أبنائهم يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي (الثانوي).  

قبل  -7 التعليم  تطوير  قضايا  نحو  املصرية  الصحف  مواقع  يف  اإلعالمية  التغطية  اجتاه 
  : اجلامعي

  ) 7اجلدول رقم (
 املصرية عينة الدراسة يوضح اجتاه التغطية اإلعالمية مبواقع الصحف 

  املواقع 

  االجتاه

  التكرار  املجموع  املصري اليوم  الوفد األهرام 

 % ك % ك % ك % ك  الترتيب

 1 64.9 738 81.2 315 67.4 240 47.9 183 محايد

 2 25.9 294 11.02 44 26.4 94 40.8 156 مؤيد

 3 9.2 105 10.02 40 6.2 22 11.3 43 معارض

 100 1137 100 399 100 356 100 382 املجموع

تكشــف بيانــات اجلــدول الســابق عــن اجتــاه التغطيــة اإلعالميــة يف مواقــع الصــحف 
%)؛ إذ 64.9فجاء االجتاه املحايد يف املقدمة بنسـبة (  -عينة الدراسة–اإلخبارية املصرية  

خبـر أو لوحظ أن هذه املواقع كانت تقدم سرًدا لألحـداث والتصـريحات اليوميـة يف شـكل  
حديث أو تقرير خبري؛ مما جعل اجتاه التغطيـة محايـًدا. وجـاء يف املرتبـة الثانيـة االجتـاه 

ــبة ( ــد بنسـ ــبة 25.9املؤيـ ــة بنسـ ــاء يف املقدمـ ــرام؛ إذ جـ ــع األهـ ــل موقـ ــن قبـ ــك مـ %). وذلـ
%)؛ إذ 11.02) ثــم املصــري اليــوم بنســبة (26.45%). يليــه موقــع الوفــد بنســبة (40.8(

عليم قبل اجلامعي على تأييد من مواقع الصحف الثالث. ورغبت حصلت قضايا تطوير الت
هذه املواقـع يف إبـراز دعمهـا وحماسـها السـتراتيجية التطـوير التـي بـدأ تطبيقهـا يف العـام 

ــة األخيــرة االجتــاه املعــارض بنســبة (2018/2019الدراســي  %). 9.2م. وجــاء يف املرتب
لتـي كـان لـديها اجتـاه معـارض لـبعض وظهر هذا االجتـاه يف بعـض املقـاالت والتحقيقـات ا

السلبيات التي مـازال يعـاني منهـا الطـالب وأوليـاء األمـور يف املنظومـة التعليميـة اجلديـدة 
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مثل الدروس اخلصوصية والكتـاب اخلـارجي وكثافـة الفصـول الدراسـية وغيرهـا. وانتقـاد 
التطــوير.  لــبعض السياســات والتصــريحات للــوزير التربيــة والتعلــيم فيمــا يتعلــق بسياســات

إذ جـاء االجتـاه املعـارض   )؛147()  2017وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (سامح حسـانني،  
%). يف مضمون التغطيـة الصـحفية لالنتخابـات 46.5أو السلبي يف الترتيب األول بنسبة (

ا مـع دراسـة (فـوزي عبـد الـرحمن،  2012الرئاسية عام   إذ   )؛148()  2017. وتختلف أيضـً
التغطيــة الصــحفية يف تناولهــا لقــيم وتقاليــد املجتمــع اجلــامعي يف  جــاء اجتــاه مضــمون

  %).  65الصحف املصرية إيجابًيا باملرتبة األولى بنسبة (

  الوسائط املتعددة مبواقع الصحف املصرية محل الدراسة:   -7
  ) 8جدول رقم (

 يوضح توظيف الوسائط املتعددة مبواقع الدراسة 
 املواقع 

الوسائط 

  املتعددة 

    التكرار  املجموع   املصري اليوم   الوفد   األهرام 

  الترتيب
 % ك  % ك  % ك  % ك 

وجود خدمات 

 تفاعلية
382 100 356 100 399 100 1137 100  

1  
 85 963 86.7 346 82,3 293 84.8 324 صور

 2 1.6 18 1.3 5 4,5 16 1.3 5 فيديو

رسوم بيانية  

 وتوضيحية 
1 0.3 

6 

  (انفوجرافيك) 
1,7 

4 

  انفوجرافيك) (
1 11 1 3 

 - 1137 - 399 - 356 - 382 املجموع 

ــة اهتمــت مبصــاحبة الصــور  ــع الثالث ــى أن املواق ــات اجلــدول الســابق إل تشــير بيان
للموضوعات املتعلقة بالتعليم قبل اجلامعي؛ فهـي اجلـزء املكمـل للمـادة الصـحفية. إذ جـاء 

ــية لـــوزراء %) يف املواقـــع الثالثـــة. 85اســـتخدامها بنســـبة ( ــا صـــورًا شخصـ وكانـــت أغلبهـ
ــة بنســبة ( ــة الثاني ــديو يف املرتب ــاالت. وجــاء الفي ــاب املق ــومي وكت %). 1.6ومســؤولي احلك

ومتيز به موقع الوفـد؛ إذ اُسـُتخدم لتـدريب الطـالب علـى اسـتخدام التابلـت. وطريقـة حـل 
الثـــانوي. االمتحـــان اإللكترونـــي علـــى التابلـــت يف مختلـــف املـــواد الدراســـية للصـــف األول 

باإلضــافة لشــرح بعــض املــواد الدراســية مــن خــالل البــرامج التعليميــة علــى صــفحة املوقــع 
فيـديوهات استرشـادية لطـالب «الثانويـة التراكميـة»؛ واستخدم موقع املصـري اليـوم  ).  149(

لتعرف كيفية اإلجابة الصحيحة يف امتحان نهاية العام. الذي سيؤديه طالب الصـف األول 
ــانوي ــى  الث ــي عل ــا ). 150(النظــام اإللكترون ــوات الفضــائية. به ــديوهات مــن القن وبعــض الفي
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ــيم. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة (محمــد ســامي،  تصــريحات لــوزير التربيــة والتعل
%). 4إذ جاء استخدام النص املصاحب للفيديو يف الترتيب الثالـث بنسـبة (  )؛151()  2016

ــود حســن إســماعيل وآخــرين،  ــنص املصــاحب ) 152( )2015ودراســة (محم ا ال جــاء أيضــً
%). ثــم صــورة فقــط يف الترتيــب الرابــع بنســب 17.3للفيــديو يف الترتيــب الثالــث بنســبة (

)6.1  .(%  

وجــاء يف املرتبــة األخيــرة. الرســوم البيانيــة والتوضــيحية التــي صــاحبت األخبــار يف 
ــز بهــا مو1مواقــع الدراســة بنســبة ( ــا الوفــد %) وتركــز أغلبهــا يف االنفوجرافيــك. ومتي قع

واملصري اليوم لتوضيح ميعاد استالم التابلت وشرح مزاياه واصالحه إذا تعرض للكسر أو 
وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة (دعـاء ).  153(للتلف وخطوات احلصول على شريحة التابلت

إذ جــاءت الرســوم البيانيــة والتوضــيحية يف املرتبــة األخيــرة بنســبة  )؛154() 2015عــادل، 
توظيــف الوســائط املتعــددة يف معاجلــة القضــايا االقتصــادية االجتماعيــة يف %) يف 1.7(

  املواقع اإللكترونية. 

واتفقــت مواقــع الصــحف الثالثــة علــى وجــود خــدمات تفاعليــة مثــل (وجــود روابــط 
إمكانيـة مشـاركه املوضـوع  -كلمات بحـث متعلقـة بـاخلبر -ملعرفة معلومات أكبر عن اخلبر

التعليـق   -إمكانيـة  -إمكانيـة حفظـه  -إمكانيـة طباعتـه  -على روابط الشبكات االجتماعيـة  
ــبة ( ــر) بنسـ ــن  100علـــى اخلبـ ــات أكثـــر عـ ــم معلومـ ــهوله االطـــالع وفهـ ــا لسـ %) وتوظيفهـ

ودراســة (أمنيــة عبــد ). 155() 2014املوضــوع. واتفــق ذلــك مــع دراســة (إميــان الشــرقاوي، 
التــي أكــدت حــرص املواقــع اإللكترونيــة لصــحف الدراســة علــى ) 156() 0192الــرحمن، 

ــن  ــره مـ ــع غيـ ــع ومـ ــع املوقـ ــل مـ ــتخدم التفاعـ ــيح للمسـ ــي تتـ ــة التـ ــات التفاعليـ ــف آليـ توظيـ
  ء.  املستخدمني وأنه من أهم أدوات اجلذب للقرا
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  ت احلصول عليه وإصالحة ): انفوجرافيك يوضح ميعاد إستالم التابلت ومزاياه وخطوا3/2019/ 18(املصري اليوم. 
 .https: //www. almasryalyoum. com/news/details/1379256  

  ثانًيا: اختبارات الفروض اإلحصائية:  
عينة -: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مواقع الصحف املصرية  الفرض األول .1

قبل   -الدراسة التعليم  تطوير  لقضايا  معاجلة  يف  املستخدمة  باألطر  يتعلق  فيما 

 اجلامعي.           
  )9جدول رقم (

  اجلامعيالعالقة بني مواقع الصحف الثالث واألطر املستخدمة يف معاجلة لقضايا تطوير التعليم قبل 
 (الداللة)  مستوى املعنوية  درجات احلرية 2كا العدد   املواقع

  382 األهرام  

55.08  

 

18.0  

 

0.000  

  

 

 356 الوفد  دالة

 399 املصري اليوم  

ــة إحصــائية بــني األطــر  ــائج اجلــدول الســابق. وجــود فــروق ذات دالل يتضــح مــن نت
يف متوسـطات تـأطير قضـايا   -عينـة الدراسـة-الثالثـة  املستخدمة يف كل موقع من املواقع  

). 0.000) مبستوى داللة (18.0تطوير التعليم قبل اجلامعي؛ إذ إن قيمة (ف) قد بلغت (
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)؛ إذ كانـــت قيمـــة متوســـط 0.05وهـــي دالـــة إحصـــائًيا عنـــد مســـتوى معنويـــة أقـــل مـــن (
تطـوير التعلـيم   استخدام مواقع الصحف املصرية عينة الدراسة لألطر يف معاجلـة قضـايا

قبل اجلامعي. تختلف باختالف الصحيفة. وبالتالي فإن السياسة التحريرية لكـل صـحيفة 
أحــد العوامــل التــي تــؤثر علــى األطــر املســتخدمة يف معاجلــة قضــايا تطــوير التعلــيم قبــل 

 اجلامعي؛ ومن ثم يثبت صحة الفرض العلمي املطروح.  

: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني مواقــع الصــحف املصــرية عينــة الفــرض الثــاني
  الدراسة فيما يتعلق باجتاه التغطية نحو قضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

  ) 10جدول رقم (
 العالقة بني مواقع الصحف الثالث واجتاه معاجلة لقضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي

 (الداللة) مستوى املعنوية  درجات احلرية 2كا  املتغير 

 دالة  0.000 4 102.16 اجتاه التغطية اإلعالمية

يتضح من نتـائج اجلـدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني املواقـع اإلخباريـة 
يف اجتـــاه التغطيـــة اإلعالميـــة لقضـــايا تطـــوير التعلـــيم قبـــل  –عينـــة الدراســـة–املصـــرية 

). وهـي دالـة إحصـائًيا؛ 0.000) مبسـتوى داللـة (4اجلامعي؛ إذ إن قيمة (ف) قد بلغت (
واقــع الصــحف عينــة الدراســة إزاء معاجلــة قضــايا تطــوير إذ كانــت قيمــة متوســط اجتــاه م

التعليم قبل اجلامعي تختلف بـاختالف الصـحيفة؛ وبالتـالي فـإن السياسـة التحريريـة لكـل 
صحيفة تعد أحد العوامل التي تؤثر على اجتاهها إزاء معاجلة قضـايا تطـوير التعلـيم قبـل 

 اجلامعي؛ ومن ثم يثبت صحة الفرض العلمي املطروح.  

- : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مواقع الصحف اإلخبارية املصرية  فرض الثالثال
بشأن محاور تطوير التعليم التي تطرحها حول قضايا تطوير التعليم قبل -عينة الدراسة  

 .    اجلامعي
  ) 11جدول رقم (

  اجلامعي العالقة بني مواقع الصحف اإلخبارية الثالث ومحاور تطوير التعليم قبل 
 (الداللة)  مستوى املعنوية  درجات احلرية 2كا  املتغير 

محاور تطوير التعليم قبل 

 اجلامعي
 غير دالة  0.093 16.0 23.83
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يتضــح مــن نتــائج اجلــدول الســابق عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني املواقــع   
يف متوســـطات طـــرح محـــاور تطـــوير التعلـــيم قبـــل -عينـــة الدراســـة -اإلخباريـــة املصـــرية 

)، وهـي ليسـت دالـة 0.093) مبسـتوى داللـة (16.0اجلامعي؛ إذ إن قيمة (ف) قد بلغت (
واقع الصحف عينة الدراسة ملحاور تطوير التعليم إحصائًيا؛ إذ كانت قيمة متوسط طرح م

قبل اجلامعي متقاربة؛ وبالتالي ال يوجد اختالف أو فـروق بـني مواقـع الصـحف اإلخباريـة 
املصرية (عينة الدراسة) يف طـرح محـاور تطـوير التعلـيم قبـل اجلـامعي؛ ومـن ثـم لـم يثبـت 

 صحة الفرض العلمي املطروح.  

  النتائج العامة للدراسة: 

يف تشكيل مكونات   -وبصورة كبيرة-أوضحت نتائج الدراسة أن من العوامل التي أثرت  -1
التغطية الصحفية لقضايا تطوير التعليم قبل اجلـامعي يف مواقـع الصـحف املصـرية محـل 

  الدراسة، ما يلي:  

  كــان لــنمط ملكيــة الصــحف والسياســة التحريريــة لكــل صــحيفة. تــأثير علــى التغطيــة
إلعالمية التي مت توظيفها يف هذه املعاجلات؛ إذ تنوعت األطر التـي اإلعالمية واألطر ا

وظفتها مواقع الصحف يف تناولها لتلك القضية؛ ففي الوقت الذي أبرزت فيـه األهـرام 
ــتراتيجيات  ــع االسـ ــيم يف وضـ ــة والتعلـ ــر التربيـ ــوزراء ووزيـ ــيس الـ ــرئيس ورئـ ــود الـ جهـ

؛ مـن خـالل إطـار التطـوير. ركـزت والسياسات التطويرية ملنظومة التعليم قبل اجلامعي
صحيفة الوفد واملصـري اليـوم علـى إطـاري العمـل واإلجنـاز. وتوجيـه وإرشـاد الطـالب 

  للتعامل مع األساليب احلديثة والتعليم اإللكتروني.  

  .أثرت دورية الصدور القصيرة ملواقع الصحف املصرية وطبيعة القضية املدروسة ذاتها
التي شهدت تطورات وأحداًثا مستمرة سريعة ومتالحقة على معاجلتها لقضايا تطـوير 
التعلــيم قبــل اجلــامعي. وحتــى تســتطيع الصــحف متابعــة تلــك األحــداث والتصــريحات 

صـحفية؛ إذ سـيطر اخلبـر الصـحفي علـى ورصدها؛ انعكس ذلك على شكل التغطيـة ال
معاجلات مواقع الصحف محل الدراسة لتلك القضايا. كما سيطر اإلطار املحـدد علـى 
تغطية مواقع الصـحف املصـرية محـل الدراسـة لقضـايا تطـوير التعلـيم قبـل اجلـامعي. 

  وذلك مقارنة بتوظيف اإلطار العام. 

تطــوير التعلــيم قبــل اجلــامعي. كمــا األطــر اإلعالميــة التــي قــدمت مــن خاللهــا قضــايا  -2
ــا مواقــع الصــحف املصــرية (األهــرام  ــا لنســب -الوفــد–تناولته ــوم). وفق املصــري الي
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إطــار العمــل واإلجنــاز. إطــار التطــوير. إطــار التوجيــه واإلرشــاد. -تكرارهــا وطرحهــا:
اإلطار االقتصـادي. اإلطـار السياسـي. إطـار النفـي. اإلطـار القـانوني. إطار الصراع.  

  إطار االهتمامات اإلنسانية. اإلطار التاريخي. إطار املقارنة.  

–محاور تطوير التعليم قبل اجلامعي. كما تناولتها مواقع الصـحف املصـرية (األهـرام   -3
ــا:-الوفــد ــا لنســب تكرارهــا وطرحه ــوم) وفق ــا يف  اســتخدام -املصــري الي التكنولوجي

الكتــاب -التعلــيم. املنــاهج وأســاليب التــدريس. القضــاء علــى (الــدروس اخلصوصــية 
الغش.. إلخ). املعلم. األبنية والقضـاء علـى كثافـة الفصـول. تنميـة قـدرات   -اخلارجي

  الطالب ورعاية املوهوبني. تطبيق معايير اجلودة. التمويل. الصحة املدرسية.  

لتعلــيم بوصــفه قــوة فاعلــة رئيســة يف اخلطــاب الصــحفي ملواقــع جــاء وزيــر التربيــة وا -4
مجتمعــــة؛ إذ جــــاء باملرتبــــة األولــــى بنســــبة  –عينــــة الدراســــة–الصــــحف املصــــرية 

%). ويرجع ارتفاع اهتمام املواقع اإلخبارية بوزير التربية والتعليم لدوره املـؤثر 66.6(
عي وتنفيــذها؛ لــذلك واملحــوري. يف طــرح السياســيات التطويريــة للتعلــيم قبــل اجلــام

  حرصت املواقع على متابعة تصريحاته بشكٍل يومي. ومناقشتها وتفسيرها.  

تصدرت املادة اخلبرية أشـكال الفنـون الصـحفية يف تنـاول قضـايا تطـوير التعلـيم قبـل   -5
%)؛ ويرجــع ذلــك 44.5(اجلــامعي يف املواقــع الثالثــة محــل الدراســة؛ إذ بلغــت نســبته 

روسة؛ إذ ُتعدُّ من القضايا املهمة بالنسبة للمـواطنني؛ وهـو مـا إلى طبيعة القضية املد
ا إلـى كثـرة األحـداث  انعكس على طبيعة التغطية اخلبرية لهذه القضـية. ويرجـع أيضـً

  . والتصريحات التي كانت تنشر بشكٍل شبه يومي عبر مواقع الدراسة

طـوير التعلـيم قبـل استخدمت املواقع الثالثة الصور املصاحبة للموضوعات اخلاصة بت  -6
%) يف املواقــع الثالثـة وكانــت أغلبهــا صــورًا شخصــية 85اجلـامعي؛ إذ بلغــت نســبتها (

  لوزراء ومسؤولي احلكومة وكتاب املقاالت.  

الفيديو متيز به موقع الوفد مقارنةً مبوقع األهـرام واملصـري اليـوم. فقـد وظـف موقـع   -7
اســـتخدام جهـــاز (التابلـــت). الوفـــد الفيـــديو بصـــورة أكبـــر يف تـــدريب الطـــالب علـــى 

وطريقــة حــل االمتحــان اإللكترونــي علــى التابلــت يف مختلــف املــواد الدراســية للصــف 
األول الثانوي. باإلضـافة لشـرح بعـض املـواد الدراسـية. مـن خـالل البـرامج التعليميـة 

ــى  ــز علـ ــد ركـ ــوم فقـ ــري اليـ ــع املصـ ــبة ملوقـ ــع. وبالنسـ ــفحة املوقـ ــى صـ ــديوهات علـ فيـ
لتعرف كيفية اإلجابـة الصـحيحة يف امتحـان نهايـة العـام. الـذي استرشادية للطالب؛  
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علـــى النظـــام اإللكترونـــي. باإلضـــافة لـــبعض  ســـيؤديه طـــالب الصـــف األول الثـــانوي
  الفيديوهات من القنوات الفضائية بها تصريحات لوزير التربية والتعليم.  

ر. إمكانية طباعته. بالنسبة لوجود اخلدمات التفاعلية مثل (إمكانية التعليق على اخلب  -8
ــر  ــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي. إرســاله عب ــة حفظــه. مشــاركة املوضــوع عب إمكاني
ــبة  البريـــد اإللكترونـــي). متيـــزت املواقـــع الثالثـــة يف اســـتخدام هـــذه اخلـــدمات بنسـ

)100  .(%  

الرسوم البيانية والتوضيحية التـي صـاحبت األخبـار يف املواقـع جاء يف املرتبة األخيرة    -9
ــة بنســبة (اإلخب %) وهــي نســبة ضــئيلة جــًدا. وتركــز أغلبهــا يف االنفوجرافيــك. 1اري

ومتيز بها موقعا الوفد واملصري اليوم؛ لتوضيح ميعاد استالم التابلـت. وشـرح مزايـاه 
  واصالحه إذا تعرض للكسر أو للتلف وخطوات احلصول على شريحة التابلت.  

قــع الدراســة. فتصــدر االجتــاه املحايــد أمــا بالنســبة الجتــاه التغطيــة اإلعالميــة مبوا -10
%)؛ إذ لـــــوحظ أن هـــــذه املواقـــــع كانـــــت تقـــــدم ســـــرًدا لألحـــــداث 9. 64بنســـــبة (

ــل اجتــاه  ــري؛ ممــا جع ــر خب ــر أو حــديث أو تقري ــة يف شــكل خب والتصــريحات اليومي
  . التغطية محايًدا

  ثانًيا: نتائج فروض الدراسة: 

قبول الفرض األول؛ إذ توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني األطـر املسـتخدمة يف كـل   -1
يف متوسطات تأطير قضـايا تطـوير التعلـيم   -عينة الدراسة-موقع من املواقع الثالثة  

قبل اجلامعي؛ إذ اختلفت املواقع الثالثة فيمـا بينهـا يف تـأطير قضـايا تطـوير التعلـيم 
  لنمط ملكية مواقع الصحف الثالث (عينة الدراسة). قبل اجلامعي؛ ويرجع ذلك  

عينـة –قبول الفرض الثاني؛ إذ توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني املواقـع املصـرية    -2
يف اجتاه التغطية لقضايا تطوير التعليم قبـل اجلـامعي؛ إذ اختلفـت املواقـع   –الدراسة

  الثالث يف التغطية لقضايا تطوير التعليم قبل اجلامعي. 

عدم قبول الفرض الثالث؛ إذ ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني املواقـع املصـرية   -3
بشــأن محــاور تطــوير التعلــيم التــي تطرحهــا حــول قضــايا تطــوير  –عينــة الدراســة–

لقضـايا   تطوير التعليم؛ إذ اتفقت املواقع الثالثة يف طرح محاور  التعليم قبل اجلامعي
  تطوير التعليم قبل اجلامعي. 
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