
  أ
 

  جامعة سوھاج   
  كلیة التربیة    

  قسم أصول تربیة 
  
  
  
  

  مقومات صياغة السياسة التعليمية ىف مصر
  وعالقتها بآليات اتمع االفتراضي

  
  

  "ختصص أصول تربية  "املاجـستري يف التربية رسالة للحصول على درجة
 

  مقدمة
  أمحد خليفة خليفة محاد

  طما التعليميةمدير ادارة 
  
  

 

 

  أ.د / فيصل الراوي رفاعي
  العميد االسبق لكلية التربية
  أستاذ أصول التربية املتفرغ

  جامعة سوهاج - كلية التربية  

  د / رجب صديق سلطان
  استاذ أصول التربية املتفرغ

  جامعة سوهاج –كلية التربية 

  
  ھـ ١٤٤٠م /   ٢٠١٩

  



  ب
 

  
  نتیجة الرسالة

  
  

  



  ت
 

  )١مرفق رقم (
  امعة سوھاج ج  

  كلیة التربیة    
  قسم أصول تربیة 

  
  
  
  
  

  عنوان الرسالة
  "وعالقتھا بآلیات المجتمع االفتراضي مقومات صیاغة السیاسة التعلیمیة فى مصر"
     

  احمد خلیفة خلیفة حماد   اسم الباحث /
  

  الدرجة العلمیة :  ماجستیر
  

  القسم التابع لھ  :اصول التربیة 
  

  :كلیة التربیة بسوھاج اسم الكلیة      
  

  ١٩٩٦سنة التخرج    :
  

   ٢٠١٩سنة المنح      :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ث
 

  
  جامعة سوھاج   

  كلیة التربیة    
  قسم أصول تربیة 

  
  

  حماد  اسم الباحث /احمد خلیفة خلیفة
  ضي"وعالقتھا بآلیات المجتمع االفترا عنوان الرسالة"مقومات صیاغة السیاسة التعلیمیة فى مصر

  الدرجة العلمیة :  ماجستیر
   

  لجنة االشراف:
 أستاذ أصول التربیة المتفرغ       أ.د / فیصل الراوي رفاعي

  أصول التربیة المتفرغ مدرس        د / رجب صدیق سلطان 
  

  لجنة فحص وتقییم الرسالة:
 

  بیة جامعة دمیاطكلیة التر  أستاذ أصول التربیة المتفرغ               على صالح جوھر  أ.د / 
  كلیة التربیة جامعة سوھاج  أستاذ أصول التربیة المتفرغ       عبدالمعین سعدالدین ھندى أ.د / 

  أستاذ أصول التربیة المتفرغ  كلیة التربیة جامعة سوھاج        أ.د / فیصل الراوي رفاعي     
  ١٥/٦/٢٠١٩تاریخ المناقشة   

  اجیزت الدراسة بتاریخ                                    الدراسات العلیا :                 
  

                                             جامعةموافقة مجلس الموافقة مجلس الكلیة                                              
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

﴿ انّبارلَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبالَ ت  
 نكن لَّدم ﴾ابّهالْو أَنت كّة إِنمحر 

  )٨سورة آل عمران:                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ح
 


مه اليت ال تعـد وال حتصـي ، أشـكره    احلمد اهللا رب العاملني ، أمحده محد الشاكرين، علي فيض نع

دد خطاي، والصالة والسالم علي خري معلم وخري رسـول  انه وتعايل حيث اهلمين الطموح وسسبح
  صلي اهللا عليه وسلم وعلي آله وصحبه أمجعني. سيدنا حممد


ومعارفهم  ساتذيت الكرام الذين منحوين الكثري من خربامأليسعدين أن أتقدم بالشكر والتقدير 

/ ووقتهم الثمني ، وأخص بالشكر األب الفاضل األستاذ الدكتور
 ، أستاذ أصول التربية املتفرغ وعميد كلية التربية السابق جامعة سوهاج علي قبوله اإلشراف

،  علي هذه الرسالة وعلي ما قدمه يل من نصائح وإرشادات يف إعدادها علي الرغم من ضيق وقته
أدام اهللا عليه الصحة وطول العمر ،لننهل املزيد من علمه وخربته الوفرية ، وله مين الشكر والعرفان 

  .، ورضي اهللا عنه وأرضاه
أسـتاذ   / كما يسعدين أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير للدكتور

اإلشراف علي هذه الرسالة ، وعلـي   أصول التربية املتفرغ بكلية التربية جامعة سوهاج ، علي قبوله
ما قدمه يل طيلة إشرافه عليها، فلم يبخل بوقته أو بعلمه ، فله مين عظيم الشكر والتقدير فجزاه اهللا 

  عين خرياً.
   كما يسعدين أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير

  رئيس قسم اصول التربية           /لدكتورالألستاذ 
    عميد كلية التربية    / الدكتور واالستاذ   

يس بقسم أصول التربية جامعـة  درضاء هيئة التأعآيات الشكر والتقدير أتقدم إيل السادة /  وبأمسى
، فلم يبخل أحد منهم علـي الباحـث    الدافئسوهاج لتعاوم الصادق ونصحهم السديد وحبهم 

الـذين   قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاجبالشكر لكل  وكانوا نعم السند والعون. كما أتقدم
  . سامهوا مع الباحث يف إخراج هذا العمل



  خ
 

مـدرس بقسـم   ال / الدكتور وبأمسي آيات الشكر والتقدير أتقدم إيل
عام مدير  االستاذ /مدرس اصول التربية و والدكتور/تكنولوجيا التعليم 
  طهطا التعليمية   بإدارة الثانوي رئيس قسم التعليم  د/ التعليم بسوهاج

فهوالء من ذكرم شكرم ، أما من نسيتهم عن غري قصد مين فهم أويل الناس بالشكر والتقدير     
  فسي .، وختاماً أسجد هللا شاكراً علي اجناز هذا العمل فإن أصبت فمن اهللا وإن أخطأت فمن ن

إيل أيب و أمي.... أطال اهللا يف عمرها، وغفر هلما ذنوما ، عرفاناً هلما باجلميل ، واقراراً بالفضل ،  
اهللا سبحانه وتعايل ، طيلة مشواري التعليمي ، ومها من دعمـاين وسـهر    دفقد كان خري عون يل بع

عنهما ، وجزامها اهللا عـين خـري   الليايل علي راحيت ، وال أملك هلما إال الدعاء دوماً ، فرضي اهللا 
  اجلزاء .

إيل زوجيت الغالية ........فقد كانت خري عون يل طيلة مشواري يف هذه الرسالة، وهي من بـذلت  
  وقتها وجهدها ، وحتملت مين الكثري ، وصربت علي انشغايل عنها ، فجزاها اهللا عين خري جزاء .

 ورعاهم ، ....... حفظهم اهللا دا وسها وآية واميانوسوهي اسالمأمحد ووإيل زهرة حيايت أبنائي حممد 
  ما أخذته منهم يف ميزان حسنام وأدعو اهللا عز وجل أن جيعل 

و أخوايت وأبنائهم وبنام لدعمهم ومساندم يل طيلة فترة دراسيت  حممد ومصطفي وعمر إيل إخويت 
.  

  ج هذا العملالذين  ساعدوين بوقتهم وخربم يف اخراإيل أصدقائي وزمالئي 
 وأخرياً إيل كل من سيستفيد من هذا البحث املتواضع.

  
  وإلیھ أنیب علیھ توكلت قي إال باهللا یوما توف

  الباحث                                                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  د
 


  

مقومات صياغة السياسة التعليمية ىف مصر وعالقتها بآليـات اتمـع االفتراضـى    هدفت الدراسة احلالية الوقوف علي  أمهية   
واتضح أا تؤدي دوراً مهماً يف السياسية التعليمية يف مصر، ولقد قام الباحث بوضع تصـور مقتـرح لتنميـة دور اتمعـات     

ة يف السياسة التعليمية واعتمد الباحث علي املنهج الوصفي باعتباره املنهج املناسب للدراسة احلالية، كما قام الباحـث  االفتراضي
 السياسـة التعليميـة    متثل. باعداد استبانة كأداة للدراسة امليدانية ، حيث مت تطبيقها علي القيادات االشرافية واخلدمات التعليمية

تعليمي على اعتبار أا جمموعة من املبادئ واملعايري الىت حتكم النشاطات التعليمية وتوجه حركتـها مـن   موجها رئيسيا ألى نظام 
خالل اإلدارة واختاذ القرارات ، وهى بذلك متثل اخلريطة العامة للتعليم والىت بقدر وضوحها وصدقها تظهر األهـداف العامـة   

النقطة األوىل ألي سياسة تعليمية تبدأ من تعيني األهداف الىت تأتى جتسـيدا   واخلطوط العريضة املراد الوصول إليهاومعىن ذلك أن
  لطموحات اتمع وغاياته ىف ضوء واقعه واملتغريات املختلفة الىت تؤثر فيما يريده اتمع من نظامه التعليمي .

ل إىل خصائص اتمع االفتراضي و مـا هـي   من حيث املفهوم والنشأة والتطور مت االنتقا االفتراضيتناول البحث اتمع        
احملددات التشكل اال العام االفتراضي مع حتديد أنواع اتمعات االفتراضية و االشكال االتصالية ا ، باإلضـافة إىل املالمـح   

م والنشأة والتطـور مث  التواصل االجتماعي من حيث املفهومواقع األساسية للمجال العام االفتراضي ومعوقتها ، مث مت احلديث عن 
خصائص وأنواع مواقع التواصل االجتماعي ودوافع استخدام هذه املواقع والتأثريات االجيابيـة و السـلبية ملواقـع التواصـل     

  االجتماعي.  
  وكانت أهم نتائج الدراسة ما يلي :

  يف صياغة السياسة التعليمية اإلليكتروينتسهم قوائم الربيد 
 ية دورا يف حتديد القرارات التعليمية  تلعب املواقع االليكترون 
 تؤثر مواقع التواصل االجتماعي يف السياسة التعليمية يف عدد من الدول 
 تعمل مواقع التواصل االجتماعي على تفعيل الطاقات للبناء واالبداع يف صياغة السياسة التعليمية 
  ال العام االفتراضي قدرا كبريا من احلرية يف التعبري عنصياغة السياسة التعليمية  يعطى ا 
   ال العام االفتراضي اكتشاف االنعكاسية بسهوله يف صياغة السياسة التعليميةيصعب يف ا 
 صياغة السياسة التعليمية   يف إجيايباالنترنت بوجه عام  تأثري 
  كون املستخدم جمهول   ألنهىف السياسة التعليمية حبرية  الرايشجع على التعبري عن 
  دد حياة الفرد ىف تعبريه عن السياسة التعليمية   لإلحباطاالنترنت وسيلة ال تدعو واالنعزال وال 
  تمعا على حدودها اجلغرافية فالدول غري قادرة على مراقبة حمتوى املعلومات مـن   االفتراضيادى ااىل فقد الدولة سيطر

 واىل مما غري صياغة السياسة التعليمية ا 
 خطوط اتصال ( االنترنت ) باملؤسسات التعليمية   ضعف وجود 
   تمع االفتراضيا خطوط انترنت مما يعرض املؤسسات التعليمية للضعف يف استخدام ا قلة املؤسسات التعليمية املوجود 
 قلة استخدام عمليات البحث الفتقار اخلدمات التكنولوجية داخل املؤسسات التعليمية 
 درسية  قلة اهتمام املؤسسات املFace book ودورها يف تغيري السياسة التعليمية 
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Abstract of the The fundamentals of formulating the educational policy in 
Egypt and its relation to the mechanisms of the virtual society 

     The present study aimed to identify the importance of the elements of thformulation of 
educational policy in Egypt and its relation to the mechanisms of the virtual society and 
turned out to play an important role in the educational policy in Egypt. The researcher has 
developed a proposed scenario for developing the role of virtual societies in educational 
policy. , And the researcher prepared a questionnaire as a tool for field study, where it was 
applied to supervisory leaders and educational services. 
Educational policy is a major guide to any educational system as a set of principles and 
standards that govern educational activities and guide their movement through 
management and decision-making. This is the general map of education, which, in its 
clarity and honesty, shows the general objectives and the guidelines to be reached. An 
educational policy that begins with setting goals that reflect the aspirations and goals of the 
society in light of its reality and the different variables that affect the society's desire for its 
educational system. 
       The research dealt with the virtual society in terms of concept, evolution and 
development. It moved to the characteristics of the virtual society and what are the 
determinants of the formation of the virtual public domain, identifying the types of virtual 
communities and their communicative forms, in addition to the basic features of the 
virtual public domain and its disability. Where the concept and development and then the 
characteristics and types of social networking sites and the motives of the use of these sites 
and the positive and negative effects of social networking sites. 
The main results of the study were: 
• Email lists contribute to the formulation of educational policy 
• Websites play a role in determining educational decisions 
• Social networking sites influence educational policy in a number of countries 
• Social networking sites activate the energies of building and creativity in the formulation of educational policy 
• The public domain gives a great deal of freedom to articulate educational policy 
• It is difficult in the public domain to easily detect reflexivity in the formulation of educational policy 
• The impact of the Internet is generally positive in the formulation of educational policy 
• Encourage freedom of expression in educational policy because the user is anonymous 
• The Internet is a means of frustration and isolation and does not threaten the life of the individual 
in the expression of educational policy 
• The virtual society has lost control of the country's geographical borders. States are unable to monitor the 
content of information from and to the country, which has not changed its educational policy 
• The lack of communication lines (Internet) in educational institutions 
• Lack of educational institutions that have Internet lines, which expose educational institutions to 
weakness in the use of virtual society 
• Lack of use of research for the lack of technological services within educational institutions 
• Lack of attention to school institutions and book role in the change of educational policy 


