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وفــي إطــار حــرص المملكــة علــى ســامة مواطنيهــا والمقيميــن فيهــا، اتخــذت قيادتهــا 
عــددًا مــن اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة للحــّد مــن انتشــار الفيــروس، ومــن أهــّم تلــك 
القــرارات قــرار وزيــر التعليــم بتعليــق الدراســة مؤقتــًا فــي مــدارس وجامعــات المملكــة، 

اعتبــارًا مــن يــوم االثنيــن 1441/7/14هـــ وحتــى إشــعار آخــر.

صحــة  حمايــة  علــى  الحــرص  مــن  انطاقــًا  وذلــك 
التعليميــة واإلداريــة  الطــاب والطالبــات والهيئــة 
فــي التعليــم العــام والجامعــي وضمــان ســامتهم، 
الســامي  األمــر  بــه  قضــى  مــا  ضــوء  فــي  وذلــك 
1441/7/11هـــ  وتاريــخ   )42874( رقــم  الكريــم 
باتخــاذ قــرارات تعليــق الدراســة فــي مناطــق ومــدن 

الموقــف ذلــك. المملكــة متــى مــا تطّلــب 

ــا )كوفيــد-19( فــي شــتى أرجــاء العالــم،  مــع اســتمرار حالــة القلــق العالمــي نتيجــة انتشــار فيــروس كورون
منــذ ظهــوره فــي مدينــة ووهــان الصينيــة أواخــر العــام الماضــي، وصــواًل إلــى مــا يزيــد علــى 60 دولــة أخــرى، 
وتزايــد عــدد المصابيــن والوفيــات، دون الوصــول إلــى إجــراء وقائــي فّعــال َيقِضــي علــى الفيــروس، لجــأت 
الحكومــات إلــى اعتمــاد عــدد مــن اإلجــراءات التوعويــة والوقائيــة المهّمــة للســيطرة علــى انتشــار كورونــا.

قرار وزارة التعليم..
بتعليق الدراسة أثار تفاعل السعوديين 

في تويتر، حول مدى فاعلية آليات 
التعليق وجدواها.
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ومــع االعتــراف بحكمــة القــرار وأهميتــه فــي هــذا التوقيــت، إال أنــه كان مقّيــدًا بشــروط 
لضمــان اســتمرار جــودة العمليــة التعليميــة وفاعليتهــا، مــن خــال ســير العمــل بالمدرســة 
ــات  ــر اآللي ــم عــن ُبعــد، وتوفي ــر وســائل التعّل ــرة تعليــق الدراســة عب ــة خــال فت االفتراضي
التعليــق  إلــى جانــب مباشــرِة مكاتــب اإلشــراف عمَلهــا خــال مــدة  المناســبة لذلــك، 
ُبعــد، والــرّد علــى  التعليــم عــن  إجــراءات  التعليميــة، والتنســيق فــي  العمليــة  لمتابعــة 

استفســارات أوليــاء األمــور.

المســتخدمين  تفاعــل  القــرارات  تلــك  أثــارت  وقــد 
الســعوديين فــي تويتــر، حــول مــدى فاعليــة آليــات 
التعليــق وجدواهــا، وذلــك حســب اختــاف خصائــص 
عاقتهــم  وطبيعــة  ومواقفهــم  المســتخدمين 
مــن  العديــد  فظهــرت  التعليميــة،  بالعمليــة 
التغريــدات والهاشــتاقات التــي تعّبــر عــن حالــة القلــق 
الموقــف مــن اإلجــراءات  الفيــروس، وكذلــك  مــن 

المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة وُســبل التحصيــل مــن خــال آليــات التعليــم اإللكترونــي 
ومــدى فعاليتهــا، وعمليــات تقييــم الطــاب مــن خــال االختبــارات وتوقيــت انعقادهــا، 
وهــو مــا تــّم رصــده مــن خــال مجموعــة الهاشــتاقات التــي كانــت معنّيــة بمناقشــة 

المملكــة. فــي  التعليــم  موقــف 

تقّيد..
قرار تعليق الدراسة بشروط تضمن 

استمرار جودة العملية التعليمية عبر 
وسائل التعليم عن ُبعد.
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موضوع الدراسة:
قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعاميــة بتحليــل محتــوى الهاشــتاقات البــارزة التــي تناولــت 
تعليــق العمليــة التعليميــة فــي المملكــة، حيــث تــم تحليــل 6 مــن أهــّم الهاشــتاقات التــي 
ــارات، وتمثلــت  ــر بشــأن موضــوع تعليــق الدراســة وإجــراء االختب تداولهــا مســتخدمو تويت

هــذه الهاشــتاقات فــي التالــي:

هاشــتاق #تعليق_الدراســة، والــذي تجــاوز عــدد تغريداتــه )368,962( تغريدة، وعدد 	 
المتفاعليــن معــه )562,738( مســتخدمًا ســعوديًا، وقــت إجــراء الدراســة، وتمحــورت 
فكرتــه األساســية حــول مناقشــة فعاليــة قــرار التعليــق، مــن حيــث اســتمرار أو إلغــاء 

الدراســة فــي الفصــل الدراســي الثانــي.

هاشــتاق #اعتمدوا_درجات_التــرم_األول، والــذي تجــاوز عــدد تغريداته )100,428(، 	 
وعــدد المتفاعليــن معــه )439,787(، وناقــش المغــردون فيــه قــرار تعليــق الدراســة 

وأنــه غيــر كاٍف، مطالبيــن بعــدم اســتكمالها فــي الفصــل الدراســي الثانــي.

هاشــتاق #تقديم_االختبــارات، وتجــاوز عــدد تغريداتــه )36,023(، وعــدد المتفاعليــن 	 
معــه )41,919(، وطالــب المغــردون فيــه بتقديــم موعــد اختبــارات الفصــل الدراســي 
الثانــي مــع قــرار تعليــق الدراســة، وعــدم االرتــكان إلــى فكــرة إلغــاء الدراســة أو اعتمــاد 

درجــات الفصــل الدراســي األول كنتيجــة نهائيــة للعــام الدراســي الحالــي.

هاشــتاق #اســتفتاء_الميدان_التعليمي، والــذي يــدور حــول طلــب الــرأي ووجهــة 	 
ــارات. ــم موعــد االختب النظــر حــول قــرار اســتمرار تعليــق الدراســة أو تقدي

هاشــتاق #المدرســة_االفتراضية، ويتعلــق بفكــرة متابعــة ونشــر محتويــات العمليــة 	 
التعليميــة االفتراضيــة وأخبارهــا وأدواتهــا.

موضوعــات 	  أو  التعليــم،  وزارة  أخبــار  بمتابعــة  ويهتــم  #وزارة_التعليــم،  هاشــتاق 
بهــا. يتعلــق  ومــا  ومخرجاتهــا  التعليميــة  العمليــة 

#اعتمدوا_درجات_الترم_األول #تقديم_االختبارات#تعليق_الدراسة

100,428 تغريدة

439,787 متفاعًا

36,023 تغريدة

41,919 متفاعًا

368,962 تغريدة

562,738 متفاعًا
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نتائج الدراسة:
تباينــت اتجاهــات التغريــد فــي الهاشــتاقات الســابقة، فعلــى صعيــد التفضيــل بيــن 
خيــاري اســتمرار تعليــق الدراســة أو تقديــم االختبــارات، والــذي ظهــر مــن خــال تفاعــل 
لهاشــتاق #اســتفتاء_الميدان_ الرئيســية  التغريــدة  مــع  الســعوديين  المســتخدمين 

التعليمــي، والتــي طلبــت االســتفتاء حــول هــذا الموضــوع مــن خــال التفاعــل بخاصيــة 
ــر  ــارات، أو اإلعجــاب كتعبي ــار تقديــم االختب إعــادة التغريــد )الريتويــت( كتعبيــر عــن اختي
عــن اختيــار تعليــق الدراســة، وجــاء االتجــاه الغالــب للمتفاعليــن بتأييــد قــرار تقديــم 
موعــد االختبــارات، بواقــع )7,900( إعــادة تغريــد، مقابــل )2,500( إعجــاب حتــى وقــت 

إجــراء الدراســة.

أظهــرت  #تقديم_االختبــارات،  و  #اعتمدوا_درجات_التــرم_األول  الهاشــتاقين  وبشــأن 
أعــداد المتفاعليــن والمغّرديــن حــول فكــرة عــدم اســتكمال الدراســة واعتمــاد درجــات 
الفصــل الدراســي األول، اتجاهــًا قويــًا، إذ تجــاوز عــدد المتفاعليــن مــع الهاشــتاق المعنــّي 
بهــذه الفكــرة - وقــت إجــراء الدراســة - )439,787( مســتخدمًا، مــن خــال )100,428( 
تغريــدة، وبنســبة 91% مــن مجمــوع المتفاعليــن مــع الهاشــتاقين، مــا ُيظهــر اتجاهــًا أقوى 
نحــو هــذا الطــرح مــن االتجــاه اآلخــر الخــاّص بتقديــم موعــد االختبــارات، وبفــارق كبيــر فــي 
التفاعــل، حيــث وصــل عــدد المتفاعليــن فــي هاشــتاق #تقديم_االختبــارات )41,919( 

متفاعــًا، مــن خــال )36,023( تغريــدة فقــط، وبنســبة %9.

وهــو نفــس االتجــاه الجماهيــري الــذي ظهــر مــن خــال اســتفتاء الميــدان التعليمــي، حيــث 
بلغــت نســبة اعتمــاد نتيجــة الفصــل األول 75%، مقابــل 25% لتقديــم االختبــارات.

%75
%25

اعتماد نتيجة
الفصل األول

تقديم االختبارات

استفتاء 
الميدان 
التعليمي

100,428
تغريدة

اعتماد درجات
الفصل األول..

439,787
مستخدمًا

6

مركز القرار
للــدراســات اإلعــالميــة

www.alqarar.sa @alqarar_sa



أمــا بالنســبة للمداخــل اإلقناعيــة لألفــكار الرئيســية التــي عّبرت عنها مطالــُب المغّردين، فقد 
اعتمــدت األفــكار المؤّيــدة لفكــرة تعليــق الدراســة علــى أطــر المســئولية المجتمعيــة لاحتــراز 
والوقايــة مــن الفيــروس، ومســئولية األفــراد عــن اتخــاذ اإلجــراءات الفردية المناســبة للوقاية، 

ــة بهــذا  ــة المعني والوقــوف إلــى جانــب قــرارات الدول
الشــأن، وكذلــك أطــر الدفــاع عــن قــرارات ووجهــات 
نظــر المســئولين وقيــادات المملكــة، فيمــا يعتمدونــه 
مــن إجــراءات تتعلــق بالصالــح العــام، وذلــك مــن خــال 
عــن  للتعبيــر  العقانيــة  األســاليب  مــن  مجموعــة 
واألســاليب  وإجراءاتهــا،  وأهميتهــا  الفكــرة  دواعــي 
العاطفيــة للتعبيــر عــن أهميــة القــرار للصالــح العــام 

ــة الوطــن وأفــراده. وحماي

فــي حيــن اعتمــدت األفــكار المعارضــة علــى أطــر عقانيــة ترفــض فكــرة تأجيــل أو تعليــق 
الدراســة لمــا لهــا مــن ضــرر نفســي علــى الطــاب، لعــدم انتظــام العمليــة التعليميــة وعدم 
وضــوح معالمهــا، وضــرر مــادي نتيجــة خطــر التعــّرض لإلصابــة بالفيــروس بعــد العــودة، 
أو صعوبــة التحصيــل العلمــي نتيجــة عــدم االنتظــام فــي المؤسســة التعليميــة وبالتالــي 

ضعــف التقييــم.

كمــا أظهــرت بعــض التغريــدات اتجاهــًا فكريــًا مختلفــًا برفــض اقتصــار قــرار التعليــق علــى 
فئــات معينــة، واســتثناء فئــات مشــرفي المكاتــب الميدانيــة ومتابعــي العمليــة التعليميــة، 
باإلضافــة إلــى اتجاهــات فكريــة أخــرى رفضــت فكــرة »انتقــاد قــرار التعليــق تحــت مبــّرر أن 

مــن وراءه هــم المعّلمــون أنفســهم«.

أمــا األفــكار المؤّيــدة إللغــاء الدراســة واعتمــاد درجــات الفصــل الدراســي األول، فقــد 
اســتندت إلــى أطــر عقانيــة ُتبــرز ضــرورَة االحتــراز مــن مخاطــر انتشــار الفيــروس، والحديــث 
عــن صعوبــة اســتكمال الدراســة بهــذا الوضــع، مع عدم فاعلية عمليــة التعليم االفتراضي 
والتعليــم عــن ُبعــد - مــن وجهــة نظرهــم - كمــا فــي التعليــم المباشــر، باإلضافــة إلــى 
عــدم توّفــر المنصــات والقنــوات التعليميــة االفتراضيــة لــدى جميــع الطــاب، كمــا اعتمــد 
العديــد منهــم علــى أطــر تقديــم الحلــول الوظيفيــة لكيفيــة تنفيــذ الفكــرة المقترحــة، 
ــاًء عليهــا، فــي حيــن لجــأت العديــد مــن  وآليــات احتســاب الدرجــات الدراســية للطــاب بن
التغريــدات إلــى الدفــاع عــن الفكــرة )اعتمــاد درجــات الفصــل الدراســي األول(، والهجــوم 
االختبــارات،  موعــد  تقديــم  أو  وتعليقهــا  الدراســة  تأجيــل  بقــرار  يعارضونهــا  َمــن  علــى 

ــّررات أصحــاب االتجــاه المعــارض. موّضحيــن ضعــف مب

وكانــت األطــر الفكريــة الُمطاِلبــة بتقديــم موعــد االختبــارات، معتمــدًة بشــكل أكبــر علــى 
األســلوب العاطفــي، مــن خــال ضــرورة الحــرص علــى مصلحــة الطــاب ومســتقبلهم، 

اعتمد المطالبون..
بتقديم موعد االختبارات على 

األسلوب العاطفي، بضرورة الحرص 

على مصلحة الطاب ومستقبلهم.
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وعــدم االرتــكان إلــى درجــات الفصــل الدراســي األول، الحتمــاالت تعديلهــا، أو لضمــان 
عــدم ضيــاع مجهــود الطــاب والمعلميــن خــال هــذه الفتــرة، مــع ضــرورة الحــرص علــى 

صحــة الطــاب مــن خــال تقديــم موعــد االمتحانــات وعــدم تأجيلهــا.

فــي حيــن كانــت هنــاك تغريــدات معارضــة لهــذا االتجــاه، تحــت مبــررات عــدم اللجــوء ألّي 
تجّمعــات قــد تحــدث أثنــاء االختبــارات، مــا يزيــد مــن فــرص زيــادة المخاطــر، أو لعــدم جدوى 

فكــرة تقديــم الموعــد مــن وجهــة نظرهــم.

خاتمة..
الحظت الدراسة حالة التفاعل الكبير من جانب المواطنين على 

منصة تويتر، مع الهاشتاقات الخاصة بالعملية التعليمية والبدائل 
المحتملة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، سواء باستمرار 

تعليق الدراسة، أو استئنافها وتقديم االختبارات، أو االعتماد على 
التدريس اإللكتروني عن ُبعد، وهي حالة جدلية ناتجة عن حالة 

الحذر التي فرضها فيروس كورونا، إلى جانب التخّوف من توقف 
العملية التعليمية ومعّدل الجودة في التعليم اإللكتروني، وهي 

حالة طبيعية نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع، 
ولهذا لجأ المواطنون إلى منصة تويتر للتعبير عن آرائهم حيال 

ذلك، وهي آراء وإن تنّوعت ُمنطلقاتها، إال أنها تتفق على الحرص 
على صحة طاب المدارس والجامعات، والحرص على مستقبلهم 

الدراسي في الوقت نفسه.
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك
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تابع حسابنا على تويتر
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