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تفاعل السعوديون
مع أول اختبار عن ُبعد



مركز سعودي )مستقّل(..

مضامين وسائل اإلعالم التفاعلي ..  ميداننا

بياناتها ووسائط محتواها ..  حقول دراساتنا

الرصد والتحليل والقياس ..  أدواتنا 

رفد المجال اإلعالمي بالبحوث 
والدراسات المنهجية التأصيلية، 

وتقويم أداء وسائل اإلعالم 
التفاعلي، ورصد وتحليل 

مضامينها.

قياس اتجاهات 
الرأي العام 

وتأثيراتها

تقويم الخطاب 
اإلعالمي، 
واالرتقاء به

رصد تحّوالت 
ثورة االتصاالت 

والمعلومات

تقديم 
التوصيات 
المنهجية

استشراف 
المستقبل.. 
وفق قواعد 
البحث العلمي.

من نحن:

الرسالة:

أهدافنا:
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مقدمة..

ُيحســب للمملكــة العربيــة الســعودية بقيادتهــا الرشــيدة وجهــود 
منظومتهــا التعليميــة أنهــا اســتطاعت تحقيــق المعادلــة الصعبــة 
التــي ُتواجــه جميــع دول العالــم بســبب جائحــة كورونــا، والمتمثلــة 
فــي االســتمرار فــي العمليــة التعليميــة عــن ُبعــد مــع الحفاظ على 
صحــة وســالمة الطــالب، ســاعد فــي ذلــك رؤيتهــا 2030 الثاقبــة، 
فضــاًل عمــا تمتلكــه الدولــة مــن إمكانــات تكنولوجيــة وبنيــة تحتيــة 

مالئمــة للتعُلــم عــن ُبعــد.
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موضوع الهاشتاق:
الفصــل  اختبــارات  1442هـــ،  األولــى  جمــادى  مــن  الخامــس  األحــد  اليــوم  بــدأت 
الدراســي األول للعــام الدراســي 1442هـــ، حيــث ينتظــم مليــون طالــب وطالبــة فــي 
الريــاض فــي االختبــار ألول مــرة »عــن ُبعــد«، وبهــذه المناســبة دشــن الســعوديون 
العديــد مــن الهاشــتاقات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، جــاء فــي مقدمتهــا هاشــتاق 

)#االختبــارات(.

تحليل الهاشتاق:

أوضحــت نتيجــة تحليــل هاشــتاق )#االختبــارات( خــالل ســاعة واحــدة فقــط أن تفاعــالت 
المســتخدمين الســعوديين عليــه كانــت ضخمــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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 قام المستخدمون بالتغريد على الهاشتاق بـ )2504( تغريدة.

 بلغ عدد مرات الوصول إلى الهاشتاق )12,061,761( مليون مرة.

 بلغ عدد مرات الظهور )20,178,581( مليون مرة.

ونظــرًا ألن اتجاهــات المســتخدمين الســعوديين نحــو القضايــا والموضوعــات المثــارة 
للدراســات  القــرار  مركــز  اهتمامــات  تدخــل ضمــن  االجتماعــي  التواصــل  علــى وســائل 
اإلعالميــة، فقــد قــام المركــز برصــد وتحليــل عينــة عشــوائية قوامهــا )100( تغريــدة مــن 
تفاعــالت المســتخدمين علــى هاشــتاق )#االختبــارات(، واضعــًا فــي االعتبــار أن تكــون 
تناولــت قضايــا  التــي  التغريــدات  اســتبعاد  مــع  الهاشــتاق،  العينــة مرتبطــة بموضــوع 

وموضوعــات خــارج الســياق. 

وقد أظهرت نتيجة تحليل العينة المرصودة ما يلي:

انقسمت أنماط تفاعالت المستخدمين مع موضوع االختبار عن بعد إلى:

عدد مرات 
الوصول إلى 
الهاشتاق

2,504 تغريدة على الهاشتاق 

عدد 
مرات 

الظهور

1212مليون مليون 
مرة

2020مليون مليون 
مرة

6

www.alqarar.sa @alqarar_sa



أواًل تناول جاد: 
أهــم  82%، وتمحــورت  بنســبة  التفاعــالت  العظمــى مــن  الغالبيــة  االتجــاه  مّثــل هــذا 

حــول: أطروحاتــه 

 تقديم الدعم النفسي للطالب وتمني النجاح لهم.

 الثنــاء علــى الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة واإلمكانــات التــي ُتوفرهــا مــن أجــل اســتمرارية 
العمليــة التعليميــة والحفــاظ علــى ســالمة الطالب.

 توجيه الشكر للمعلمات والمعلمين ألدائهم مهامهم بتفاٍن وإتقان.

 عرض بعض النصائح التي يجب على الطالب اتباعها أثناء االختبارات. 

 اقتــراح الحلــول لبعــض المشــكالت التــي واجههــا الطــالب، فعلــى ســبيل المثــال تمنــى 
أحــد المغرديــن أن يتــم الفصــل بيــن اختبــارات المرحلــة الثانويــة والمتوســطة لتفــادي 

الضغــط علــى المنصــة.

 الرفــض القاطــع لمــا ُيــردده البعــض بــأن االختبــار عــن ُبعــد فرصــة للغــش، معتبريــن أن 
ذلــك يُضــر بمصلحــة أبنائهــم.

 وإجمــااًل، فــإن هــذه الفئــة قــد تعاطــت بشــكل فّعــال وهــادف مــع إجــراء االختبــارات 
عــن ُبعــد.

ثانيًا تناول ساخر: 
فــي المقابــل تناولــت قّلــة مــن المســتخدمين فكــرة إجــراء االختبــارات عــن ُبعــد بنــوع 
مــن التعامــل الســلبي غيــر البّنــاء، حيــث اتســم محتــوى تغريــدات بعــض المتفاعليــن علــى 
الهاشــتاق بالســخرية مــن إجــراء االختبــارات عــن ُبعــد، وشــّكل هــذا االتجــاه 18% مــن 

إجمالــي العينــة. 

وتمّثــل طرحهــم المركــزي فــي أن االختبــار عــن ُبعــد ُيمثــل فرصــة للنجــاح دون مجهــود عبــر 
الغــش، ليــس هــذا فحســب، وإنمــا ســعوا إلــى تصديــر صــورة عامــة بــأن غالبيــة الطــالب 
ُيــؤدون اختباراتهــم بمســاعدة األهــل، أو أن بعــض األســر تعاقــدت مــع مقيميــن مــن 

جنســيات عربيــة لتأديــة االختبــارات نيابــة عــن أبنائهــم.
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ختامًا..

 يمكــن القــول إن الدولــة متمثلــة فــي قيادتهــا الرشــيدة وأجهزتهــا 
المختلفــة المعنيــة بالعمليــة التعليميــة قــد بذلــت جهــودًا ُمضنيــة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتمرارية العمليــة التعليميــة مــع ضمــان 

صحــة وســالمة الطــالب.  

 وبالرغــم مــن أن غالبيــة المتفاعليــن مــع هاشــتاق #االختبــارات قــد 
تناولــوا الموضــوع بجديــة، إال أن هنــاك فئــة مــن المســتخدمين 
تعاطــوا مــع االختبــارات عــن ُبعــد بشــكل ســلبي يضــر بمصلحــة 

الطــالب فــي المقــام األول.

 ولذلــك يجــب التأكيــد علــى دور األســرة فــي المراقبــة والتوجيــه 
ألبنائهــا إذا أرادت لهــم التميــز والتفــوق فــي دراســتهم.
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

