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على منصة  (بُعدالتعليم عن )حنو  املزاج العام قياسآليات 

  19-كوفيد جائحة أثناء تويتر

 دراسة تحليلية باستخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة

 *يسرا حسني عبد الخالق .د

 مستخلص الدراسة

التعرف على المزاج العام للجمهور نحو التعليم عن بُعد  تهدف الدراسة إلى

لفهم ، (distancelearning)#هاشتاج على ، وذلك بالتطبيق ١٩ -خالل جائحة كوفيد

وشكل التكتالت، والنقاشات الدائرة على المنصة، طبيعة عمل تفاعالت الشبكة، 

ة للتعبير عن الحالة طبيعة الكلمات الُمستخدمواتجاهات األفراد والكيانات داخلها، و

 المزاجية، وأخيراً دور الحسابات المؤثرة على المزاج العام نحو التعليم عن بُعد.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من اعتمادها في تحليل بيانات الدراسة على عدد 

(، والتي تم Big dataمن األدوات التحليلية الجديدة الخاصة بتحليل البيانات الضخمة )

عليها بشكل متقاطع لقياس المزاج العام نحو التعليم عن بُعد، وتمثلت تلك  االعتماد

 (.IBM I2(، وأداة )NodeXLاألدوات في كل من أداة )

وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام األدوات الحديثة المعنية بتحليل البيانات 

ت ومؤشراالضخمة، واالعتماد عليها بشكل متقاطع، يمكن من خالله الوصول لنتائج 

دقيقة، وموثوقة، لرصد وقياس المزاج العام للجمهور نحو القضايا المختلفة، وأظهرت 

النتائج أن مؤشرات المزاج العام نحو التعليم عن بعُد كانت في االتجاه اإليجابي بنسبة 

(، وحقق حساب منصة ٪18(، بينما جاءت المؤشرات لالتجاه السلبي بنسبة )٪٨٢)

منصة تويتر مستويات مرتفعة للغاية في جميع مقاييس مركزية جوجل التعليمية على 

الشبكة داخل عينة الدراسة، وهو ما يدل على دورها الكبير في اعتمادية األنظمة 

 . 19-التعليمية المختلفة عليها خالل جائحة كوفيد

 الكلمات المفتاحية

البيانات أدوات تحليل  –( IBM I2) -( NodeXL) -تويتر  – 19 -جائحة كوفيد

 منصات التواصل االجتماعي -المزاج العام  -البيانات الضخمة  -

                                                 

 أسيوط  ةجامع -داب أبكلية  عالممساعد بقسم اإل أستاذ* 
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 مقدمة الدراسة:

أسهم ظهور منصات التواصل االجتماعي في إنتاج كمية هائلة من البيانات داخل 

ومع  ،("Big data) بما يطلق عليه اصطالحاً "البيانات الضخمة الشبكات االجتماعية

فرص  ادتذ، االشبكات االجتماعية علىالبيانات الُمتاحة بشكل واسع  تلك تزايد حجم

ً نتاج وتطوير االستدالالت باستخدام إ  مياتخوارزتستخدم بعض  برامج محملة مسبقا

وهو األمر ؛ (Social Network Analysis( )SNAعلوم الشبكات االجتماعية )

إلنتاج العديد من الشركات  دفعو، للمعلوماتصناعة العصر الذهبي من  عزز الذي

 .على منصات التواصل االجتماعي الموجودة البيانات والكيانات أدوات آلية لتحليل

(Brooks & Gupta, 2013). 

ومع تنامي تفاعل المجتمعات واألفراد على منصات التواصل االجتماعي 

 والمواقف بشكل دائم ،، واألحداثالمختلفة، وزيادة حجم التفاعل مع األشخاص

م من حج ذلك ضاعفوميولهم نحو قضية ما، ، فكارهم أو آرائهمالتعبير عن و، ولحظي

ي أصحاب المصلحة في فهم اتجاهات الرالتي من الممكن تعظيم االستفادة بها ألالبيانات 

ور فهم المزاج العام للجمه ، والسيما أنوالمزاج العام للجمهور حول موضوع معين

 بحثت فيهاموضوع ما، خالل فترة زمنية محددة من اإلشكاليات التي  أونحو قضية 

تحليل بدراسة كافة المتغيرات المرتبطة كيفية  والتي تمثلت فيدراسات الرأي العام، 

دقيقة توضح ماهية  مؤشرات إلىللوصول  ؛حول موضوع بذاته اتجاهات الجمهور

على الهاشتاج الواحد لماليين  -مثاالً  -التفاعالت ، في ظل وصول المزاج العام للجمهور

 التغريدات التي تغرد، وتتشارك الموضوع.

ً  لتشكل معها تغييراً  19-جائحة كوفيدجاءت قد و  يث حفي حياة البشرية،  جذريا

ات ، وقد كانت أحد تلك التبع" زمن الكورونا بعدما قبل وما " انتقلت المجتمعات لمفهوم 

التباعد االجتماعي، وفرض كافة  قيودالتي شكلتها تلك الجائحة فرض  األساسية

معه ضرورة استخدام وتزامن اإلجراءات االحترازية لسالمة البشرية، وهو ما ارتبط 

بل وانتقال العديد من االنشطة   جتمعات،، في ظل االغالق التام للمالمنصات الرقمية

 لتحوالتاوكان على رأس تلك  ع االفتراضي،التي كانت تتم في الواقع الفعلي إلى الواق

ير الرأي عد، وبالطبع ارتبط ذلك االنتقال بتعبمن أرض الواقع للتعليم عن بُ  انتقال التعليم

، مع اطالق الهاشتاجات المعبرة عن المفاجئ ذلك التغيير نحوالعام عن اتجاهاتهم 

التفاعالت واآلراء المختلفة نحو ذلك التغير الجديد من حيث مدى فاعليته، ومدى 

م ألول مرة ذلك التعلي استخدام، السيما مع يالئم كافة المتطلباتمالءمته لتحقيق تعليم 

  .المراحل الدراسية األولى في

المزاج العام  للجمهور   عرف علىفي التوبناًء عليه تتحدد مشكلة الدراسة 

هاشتاج على ، وذلك بالتطبيق 19 -نحو  التعليم عن بُعد  خالل جائحة كوفيد

#(distancelearning) ، وشكل التكتالت، عمل تفاعالت الشبكة، طبيعة لفهم
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ت طبيعة الكلماو ،واتجاهات األفراد والكيانات داخلهاوالنقاشات الدائرة على المنصة، 

ج على المزاالحسابات المؤثرة  وأخيراً دورالُمستخدمة للتعبير عن الحالة المزاجية، 

 .العام نحو التعليم عن بُعد

 :أهمية الدراسة 

-من أهم القضايا التي ارتبطت بجائحة كوفية  تأتي أهمية الدراسة لتناولها قضية 

على منصات  والتفاعلالنقاش  مثل فيها والتيعد، التعليم عن بُ  ، أال وهي19

  ي أحد أبرز القضايا المتداولة خالل الجائحة.التواصل االجتماع

دم ع -على حد علم الباحثة-أظهر مسح التراث البحثي المرتبط بموضوع الدراسة  

وجود أي من الدراسات العربية التي تعرضت الستخدام أدوات تحليل البيانات 

ة عامة، وقياس المزاج العام على منصات بصف يالضخمة في المجال اإلعالم

التواصل االجتماعي بصفة خاصة، باستثناء عدد من الدراسات التي قامت بها 

 في الباحثة باستخدام هذه األدوات، والتي مثلت باكورة اإلنتاج البحثي األول

 الدراسات العربية الخاصة بذلك المجال.

حليل بيانات الدراسة على عدد من تكتسب هذه الدراسة أهميتها من اعتمادها في ت 

، والتي تم (Big dataالخاصة بتحليل البيانات الضخمة )الجديدة األدوات التحليلية 

لت تلك عد، وتمثاالعتماد عليها بشكل متقاطع لقياس المزاج العام نحو التعليم عن بُ 

وبشكل متقاطع لتعظيم  (IBM I2(، وأداة )NodeXLأداة ) األدوات في كل من

 .االستددالالت المنتجة

( بمثابة إضافة للمجال البحثي على مستوى كل من IBM I2يعد استخدام أداة )  

رصد وقياس المزاج العام بهدف ، والعربية على حد سواء، األجنبيةالدراسات 

 .للجمهور

ً للباحثين، ومراكز الدراسات البحثية، فمن   تعد تلك الدراسة بمثابة دليالً توجيهيا

م أدوات استخدا كيفية خالل نتائج الدراسة وتحليالتها تقدم الدراسة إسهاماً علمياً عن

( لمنصات التواصل االجتماعي؛ في قياس Big dataتحليل البيانات الضخمة )

ل وتحليلها بشكدمجها ثم ، البيانات الضخمة أنواع لتعامل مع جميعوا، المزاج العام

، الُمتقدمة، وهو ما يلفت االنتباة ألهمية تلك األدوات داخل مخططات مرئي

في دراساتهم  على استخدامها بشكل مهني الباحثينوضرورة إعداد وتأهيل 

 األكاديمية.

 أهداف الدراسة:

 :إلىتهدف الدراسة 

د على عالحسابات المؤثرة على المزاج العام نحو التعليم عن بُ  دور رصد وتحليل -１

 .١٩-خالل جائحة كوفيد منصة تويتر
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حة خالل جائ درصد وقياس الحالة المزاجية للجمهور نحو قضية التعليم عن بعُ  -２

 . ونمط االحتشاد على الشبكة١٩-كوفيد

رصد واستكشاف المزاج العام لتفاعالت عينة الدراسة على مدار الخط الزمني  -３

 .19-خالل جائحة كوفيد بُعدللتفاعل نحو التعليم عن 

 لماتاللغة والكرصد وتحليل وقياس المزاج العام لعينة الدراسة من خالل تحليل  -４

كلمات لتمييز ال 19-خالل جائحة كوفيد عد على منصة تويترتجاه التعليم عن بُ 

  . وزوج الكلمات األثر تواتراً 

 تساؤالت الدراسة:

ما شكل ونمط التكتل على منصة تويتر للجمهور المتفاعل نحو قضية التعليم عن  -１

 ؟(distancelearningبالتطبيق على هاشتاج )# 19-خالل جائحة كوفيد بُعد

 عدبُ ما أنواع الحسابات المؤثرة التي تمثل قادة رأي للمزاج العام نحو التعليم عن  -２

 ؟(distancelearningبالتطبيق على هاشتاج )# على منصة تويتر

ما دور الحسابات المؤثرة في التأثير على الحالة المزاجية للجمهور نحو التعليم  -３

 خالل الجائحة؟ بُعدعن 

يق على بالتطب بُعدعينة الدراسة نحو التعليم عن  للجمهورما طبيعة الحالة المزاجية  -４

 ؟( distancelearningهاشتاج )#

ما الكلمات وزوج الكلمات األكثر استخداًما للتعبير عن الحالة المزاجية نحو التعليم   -５

 خالل الجائحة؟ بُعدعن 

تر خالل يما الكلمات اإليجابية والسلبية األكثر استخداماً نحو التعليم على منصة تو -６

 الجائحة؟

يق على بالتطب على مدار األسبوع بُعدما طبيعة تفاعالت الجمهور نحو التعليم عن   -７

 ؟( distancelearningهاشتاج )#

لى بالتطبيق ع على مدار الشهر بُعدما طبيعة تفاعالت الجمهور نحو التعليم عن  -８

 ؟( distancelearningهاشتاج )#

 :الدراسات السابقة

ة على ثالثة محاور رئيس إلىتم تقسيم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة    

 النحو التالي:
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 مواقع التواصل االجتماعيتحليل  بأدواتأوالً: الدراسات المرتبطة 

 (Boyd and Ellison, 2007،Kaplan and)) سلطت كل من دراسة

Haenlein,2010 )  المناسبة لتحليل تدفقات أهمية امتالك األدوات ، الضوء عن

وتعد دراسة ، وإمكانية دراسة التواصل بين األفراد ،بيانات الوسائط االجتماعية

(Ahmed, 2017)،  حول أداةأول دراسة تجريبية لمراجعة األدبيات (NodeXL)  ،

لقيمة تصورات وتحليالت الشبكة لمجال استهدفت الدراسة تقديم نظرة ثاقبة حيث 

 ونيمكن أن تك ،تطوير مبادئ توجيهية كذلك كما استهدفت الدراسة ،اإلعالم اإلخباري

اكتساب نظرة ثاقبة على األحداث  إلىبمثابة مصدر قيم لغرف األخبار التي تتطلع 

، والسيما منصة اإلخبارية الناشئة من تدفق منشورات وسائل التواصل االجتماعي

حاء ار بسرعة في جميع أنوالتي زادت شعبيتها بسبب قدرتها على نشر األخب تويتر

  .العالم

 يمكنها لمؤسسات اإلخباريةاأن  ىإل (Park et al., 2015) وتوصلت دراسة 

من أجل اكتساب معرفة دقيقة عن  ،االستفادة من رسم خرائط للمجتمعات عبر اإلنترنت

ناشري المعلومات الرئيسيين، والمشاعر الشعبية، والمناقشات العامة، حيث استخدمت 

قياس نشر المعلومات  إلىلرسم خرائط مرئية، باإلضافة  NodeXL  الدراسة أداة 

 للمحتوى المحيط بالقصص اإلخبارية الناشئة مثل حركة "احتلوا وول ستريت".

 Ahmed & Lugovic, 2019)تناولت كذلك دراسة )لصدد وفي هذا ا

أنموذجاً للصحفيين ورجال اإلعالم في كيفية تتبع األخبار والتفاعلية معها عند متابعة 

العديد من  إلى وتوصلت، (NodeXL) الفاعليات المهمة باستخدام أداة أواألحداث، 

منها قدرة تلك األداة على تحليل كم هائل من بيانات منصات التواصل  ،النتائج المهمة

ً عاالجتماعي، عالوة على تمكين اإلعالميين من توثيق تلك التفاعالت لكي تكون مرج  ا

ية الكيانات األكثر هيبة وبين أولهم عند الحاجة لها، والقدرة  كذلك على تحديد األشخاص 

 .وتأثيراً داخل الشبكة

 في الدراسات المعنية باألزمات اعتمدتNodeXL استخدام أداةعن و

قياس محتوى مرئية ل لرسم خرائط  NodeXL اةدأ على  (Daga, 2017)دراسة

 ،الوسائط االجتماعية أثناء الكوارث الطبيعية من أجل تحديد تفاعل المستخدمين

لومات في نشر المعمجتمع عبر اإلنترنت يمكن أن يلعب دوًرا حيويًا أن ال إلى وتوصلت 

 أثناء حاالت الكوارث والطوارئ.

(، الفرص التي يقدمها نهج التحليل 2019كما تناولت دراسة )يسرا حسني،

المرئي للمعلومات باإلعالم الجديد في التحكم في األزمات السياسية لصانعي القرار 

(، لفهم sudanمن خالل تحليل هاشتاج )# بالتطبيق على األزمة السودانية، السياسي

عمل تفاعالت الشبكة، واتجاهات األفراد والكيانات داخلها، وكذلك االستراتيجيات التي 

 يمكن تطبيقها خالل األزمات للحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن.
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محددات التواصل االستراتيجي الذي تستخدمه المجموعات المنتشرة ولفهم 

نشر المعلومات والدعاية الُمضللة  تستهدفالتي وعلى منصات التواصل االجتماعي، 

 Agarwal & Al-khateeb )  على منصات التواصل االجتماعي، توصلت دراسة

&Galeano & Goolsby, 2017)،  باالعتماد على أداةNodeXL أن هناك   إلى

وبوتية ر حساباتالعديد من األجهزة الحاسوبية المتصلة باإلنترنت تعمل على تشغيل 

 عالوة على تطور ،المضللة مما يُسهم في زيادة انتشار الدعاية ؛مصممة بدقة ألداء مهام

هو وفيما بينها، الترابط والتنسيق  أو ،نشر الشائعات خاللسواء من هذه السلوكيات 

السلوكيات المتطورة للشبكات الروبوتية من الصعب  األمر الذي أسهم في جعل

أكثر  بأساليالحديثة، والتي تتطلب  دوالرص الوصول إليها، حتى مع تقنيات الكشف

 . تعقيدًا في اكتشافها

 Cota )وعن تحديات استخدام األدوات التحليلية الجديدة استهدفت دراسة 

Rodríguez& 2017,González-Castro & Gonçalves)  الكشف عن ماهية

التقنيات الحالية في مجال التحليل المرئي للمعلومات، والتحديات المستقبلية التي تواجه 

استخدام تلك األدوات، وكذلك رصد الرؤية المستقبلية لتطوير التحليل المرئي 

أن االستخدام الحالي في التحليل المرئي للمعلومات  إلىالدراسة  كما خلصتللمعلومات. 

لى النهج ثنائي األبعاد، وأنه في المستقبل سوف تزداد كثافة وحجم البيانات يعتمد ع

والمستخرجة من شبكات منصات التواصل ومصادر أخرى؛ مما يتتطلب معه  ،الُمتاحة

عرض البيانات والمعلومات المرئية بشكل ثالثي األبعاد يُمكن المحلل من استخراج 

 .مجموعة أكبر من االستدالالت

 الدراسات المرتبطة بالتعليم عن بعدثانياً: 

( بعنوان التعليم عن بعد لمواجهة 2020تناولت دراسة )رفيف الفيصل، 

كورونا، عدداً من التساؤالت حول إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد عبر دراسة حالة 

كلية الخوارزمي الدولية، باإلضافة إلى تسليطها الضوء على عوامل النجاح والتميز 

ه المرحلة، وعلى كيفية التزامها بمعايير الجودة واالعتمادية، وخلصت إلى أن في هذ

عد في ظل جائحة كورونا، كان بمثابة حل ناجح نجاح كلية الخوارزمي في التعليم عن ب  

كونها تمتلك البنية التحتية المعلوماتية، واألكاديمية، عالوة على امتالكها لعدد من البدائل 

 حاللها في حال وجود أي عائق تقني، أو أكاديمي.إوالخطط التي يمكن 

وعن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في األردن 

لعدم  (،2020الستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، خلصت دراسة )مقدادي، 

ذكور، )عد وفقاً لمتغير الجنس وجود فروق في تقديرات أفراد العينة نحو التعليم عن بُ 

عد في ضوء أزمة كورونا لدى إناث(، وأن هناك تأثيراً ايجابياً الستخدام التعليم عن بُ 

 عد يعمل علىطالب المدارس عينة الدراسة، حيث يرى أفراد العينة أن التعليم عن بُ 

 اثراء التعليم لديهم، ويساعد في القضاء على العديد من المشكالت الطالبية.
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ح عد، توصلت دراسة )صباي تعترض التعليم عن بُ وبالنسبة للمشكالت الت

عد في الجامعات السودانية (، لعدد من النتائج التي تعوق التعليم عن بُ 2019محمد، 

المشكالت التقنية المتعلقة بالوسائط التعليمية المساندة، ومشكالت متعلقة بالمجتمع  ،منها

عدم اد العديد من أفراد المجتمع بعد تتمثل في اعتقواتجاهاته نحو التعليم عن بُ  ،المحلي

ومدى  ،وعدم الثقة بقدرات الخريجين ،جدوى هذا التعليم، عالوة على نظرة الشك

 كفاءتهم مقارنة مع الطالب النظاميين.

 ثالثاً: الدراسات المرتبطة بالمزاج العام

( إلى الكشف عن المزاج العام والتغيير 2017هدفت دراسة )عمرو صالح، 

على عنصرين، ركز األول على المزاج  الدراسةوارتكزت  ،النظرية والتطبيقما بين 

 العام وعملية التغيير، وتأثير المزاج العام ما بين إحالل النخبة أو التمثيل الديناميكي،

وتطرق العنصر الثاني إلى تأثير الحدث واإلعالم والقيم على المزاج العام من خالل 

ً أاتخاذ الشرق األوسط  بالرغم من حالة التقلبات التي  أنه إلى الدراسة وخلصت، نموذجا

 ، ما بين مزاجاألخيرةعبر عنها المزاج العام في منطقة الشرق األوسط خالل السنوات 

إلى مزاج سلبي داعم لالستقرار، فإنه ال يمكن تأكيد  ،ريعام سلبي حاضن وداعم للتغي

هها أو أمنية يواج ،مات اقتصاديةأن تتوقف تداعيات تقلبات المزاج العام، ففي ظل أز

عدد من بلدان المنطقة ألسباب عدة، فإنه من المتوقع أن تعزز تلك األزمات الجزء 

الجمهور في المنطقة، وقد تمتد الحالة السلبية إلى قطاعات  ىالسلبي في المزاج العام لد

 أوسع. 

عراقي ( دراسة تعرض الجمهور ال2019واستهدفت دراسة )الكناني، العكيلي، 

، وغايات هذا  لألخبار السلبية من خالل رصد کثافة تعرضهم لها، وطبيعة، ونمط

التعرض، وعالقته بالحالة المزاجية لديهم في ضوء نظرية إدارة الحالة المزاجية التي 

تقوم على أساس أن األفراد يکون لديهم الدافع لتنظيم حياتهم بطريقة تزيد من شعورهم 

 .إلحساس باإلحباط، وقد يتم هذا التنظيم دون وعي أو قصد منهمبالسعادة، وتقلل من ا

العوامل المؤثرة  في تحديد الحسابات  (, 2016Fengدراسة ) وتناولت

الل تحليل من خ المركزية، والتي ترفع من تأثير الحساب ليكون بمثابة حساب قائد رأي،

(، Starbucks#(، والذي قدمته الشركة العالمية )Race_Togetherهاشتاج )

للتعرف على األشخاص المركزيين داخل الشبكة عينة الدراسة، والمتفاعلة مع النقاشات 

الدائرة على الهاشتاج، مع دراسة العوامل المؤثرة في الحسابات المركزية، وقد توصلت 

أنه بتحليل مسار التفاعالت لعينة الدراسة تم التوصل إلى أن عدد الحسابات التي يتابعها 

ص، وعدد متابعيه، وعدد التغريدات، التي يقوم بالتغريد بها خالل فترة زمنية الشخ

معينة تساعد على رفع مستوى مركزيته وسط الشبكة، وبصفة خاصة  اتصاالت 

(، والتي مع كذلك االتصاالت الخارجة In-degreeالمركزية الصغرى الداخلة )

(Degree-Out. )  
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 (، Weber, 2013& Garimella & Batayneh  ) واهتمت دراسة

لفكر على منصة تويتر بين فريق المنادين والمتبنين ل استكشاف طبيعة النقاشات الدائرةب

ر داخل جمهورية مصوبين فرق الُمستخدمين الُمتمسكين بالقيم االسالمية   ،العلماني

ُمستخدمة لفي المرحلة الزمنية التالية للثورة المصرية، وما هي طبيعة الكلمات ا  العربية

 ،لردودوا ،ومضمون الرسائل المضادة، والمصطلحات األكثر استعماالً من كال الفريقين

  والنقاشات الدائرة على المنصة داخل عينة الدراسة. ،وشكل التكتالت

 نوع الدراسة:

الحصول على  إلىالبحوث الوصفية حيث إنها تهدف  إلىتنتمي هذه الدراسة 

بيانات ومعلومات وأوصاف كاملة ودقيقة عن آليات قياس المزاج العام، وتصنيف هذه 

تجاهات االبيانات وتفسيرها وتحليلها تحليالً شامالً الستخالص نتائج ودالالت تتعلق ب

 .19-خالل جائحة كوفيد بُعدالمزاج العام نحو التعليم عن 

 منهج الدراسة:

ج المسح بوصفه جهداً علمياً منظًما للحصول على بيانات تعتمد الدراسة على منه

 ومعلومات وأوصاف للظواهر ومعرفة كافة جوانبها المختلفة.

 :وأسباب اختيارها عينة الدراسة

تم تحديد عينة الدراسة من خالل تتبع نشاط المستخدمين على منصة تويتر 

، وتم اختيار تحليل 19 -خالل جائحة كوفيد بُعدلمتابعة التفاعالت حول التعليم عن 

 (، وذلك لالعتبارات التالية:distancelearningهاشتاج )#

التفاعالت على منصة تويتر خالل فترة  (distancelearning)#تَصدر هاشتاج  

 الدراسة.

باللغة اإلنجليزية، وهو ما يتسنى معه قياس  (distancelearning)#هاشتاج  

 ضم شرائح ي، بما يحققملعلى المستوى العا بُعدالمزاج العام نحو التعليم عن 

 ً  .جغرافية أوسع نطاقا

م، وتميزت 4/2020/ 15م، وحتى 2020/ 5/3من للتحليل الفترة الزمنية وتمثلت       

تلك الفترة بزيادة عدد التفاعالت والنقاشات الدائرة على منصة تويتر حول التعليم عن 

)تغريدة، منشن، إعادة  ألف تفاعل 26 إلىجائحة، ووصلت العينة المسحوبة الخالل  بُعد

 مستخدم. ألف 16كثر من أالتغريدة، رد( من 
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 أدوات الدراسة 

يانات في تحليل الب من األدوات التحليلية المتخصصة اثنيناستخدمت الدراسة 

تساؤالت أهداف و بشكل متقاطع، وبما يخدم اإلجابة على (Big dataالضخمة )

 الدراسة، وذلك على النحو التالي:

الشبكات ، ومفتوح المصدر البيانات لتحليل :(NodeXLأداة ) -１

 Microsoft Excelبرنامج حزمة ل امتداداالجتماعية، وهي عبارة عن 

 Twitter, YouTube, Flickrالستخراج البيانات الشبكية من مواقع مثل 

 ، وإظهار تلك البيانات بشكل مرئي Facebookوعلى مستوى ضيق من 

(Hansen, D., Shneiderman, B., & Smith, M. A. 2010) ولقد ،

نامج لعبارة: اكتشاف الشبكات في بر اختصاراً سميت األداة بهذا االسم 

Excel ،باإلنكليزية ) أوNetwork Overview, Discovery, and 

Exploration for Excel). 

وهو برنامج متخصص في  (:IBM I2 Analyst Notebookأداة ) -２

على  تالتكتال شكل تحليل الشبكات الضخمة، ولديه إمكانات متقدمة في تحديد

يصعب التعرف  ، والحسابات المؤثرة، والتي(SNA) الشبكات االجتماعية

 . (Zaiets, O. M., 2016 )ى عليها بالطرق واألدوات التقيلدية األخر

 طار النظري للدراسة: اإل

تقدم هذه الدراسة مدخالً نظرياً يبحث في علوم الشبكات االجتماعية، وتحليالتها 

لق ينطوعليه؛  المزاج العام بصفة خاصة،تجاهات او ،بصفة عامة في المجال اإلعالمي

 النقاشاتالتكتل والكشف عن أنماط  ،، أولهامنطلقاتاإلطار النظري للدراسة من عدة 

فهم خصائص األدوات " تويتر"، يليها،  التواصل االجتماعي منصةالدائرة على 

 التحليلية الجديدة المعنية بتحليل البيانات الضخمة، وما تتميز به من قدرات تحليلية

المؤثرين والمزاج العام ، وأخيراً لقياس المزاج العام على منصات التواصل االجتماعي

 على منصة تويتر، وفيما يلي عرضاً لتلك المحاور بالتفصيل:

 منصة التواصل االجتماعي" تويتر" على التكتلأنماط : أوالً 

أحد منصات الوسائط االجتماعية القليلة التي توفر وصوالً تعد منصة تويتر 

 من نوعها تويتر فريدةمنصة ن البنية التحتية لأبويمكن القول  ا،بياناته إلىشبه كامل 

(Ahmed, 2018)  عامة هاحيث تكون غالبية حسابات (Marwick and Boyd, 

تلك ل واالستماع الدقيق المتابعة والبرمجيات الحديثةاألدوات  ؛ ومن ثم تستطيع(2011

 Social)الشبكات االجتماعية  إلىالمنصة، بما يُطلق عليه أدوات االستماع 

Listening Tools) ،أو ( التنقيب عن المعلوماتData Mining) (Ganis, M., 

& Kohirkar, A. ,2015)  على شبكة تويتر ما في األغلب ، وتأخذ أنماط التكتل
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 ,Carter Olson العناصر التاليةتتحدد بسبب ، والتي ُمتباينةيقارب من ستة أنواع 

C. ,2016)): 

 .موضوع النقاش بين الُمتفاعلين على الشبكة 

 .مصادر المعلومات التي يستقون منها نقاشهم ويستشهدون بها 

 .طبيعة العالقات االجتماعية بين األشخاص الُمتفاعلين 

 المؤثرين( النقاش طبيعة األشخاص الذين يتولون قيادة مجموعات(. 

، فمنها الُمتحد، ومنها عن اآلخر من األشكال الست له شكل مختلف نمطوكل 

 نواع:وفيما يلي تفصيالً لتلك األالُمنقسم، ومنها ما هو به تكتالت وأشكال مختلفة أخرى، 

 ((Polarized Crowdستقطب شبكة الجمهور المُ   

تكون فيها المحادثة بين مجموعتين منفصلتين، ويكون الموضوع وهي شبكة 

 وفي هذا النمط ال يوجدمحل النقاش في األغلب موضوع انقسامي، أو استقطابي، 

ال وقد يكون االتصأ ،حوار مباشر بين جماهير الفريقين رغم وحدة الموضوع أواتصال 

د. أعضاء الفريق الواحداخل بشكل مكثف وتتركز النقاشات  بين المجموعتين محدود.

ن ستقطب قد ال يكون بها جدال مباشر بيكما يلفت االنتباه أن بداخل شبكات الجمهور المُ 

قي مصادر المعلومات التي يست إلىفيها  أعضاء الفريق، وإنما يُغرد كل واحد فيها مشيراً 

 هم عنمنها األخبار، كما أنهم في المقابل يستخدمون دالة الهاش التي تؤيد وجهة نظر

 ,Smith) .)و المحتوى الذي  يؤيد فكرتهمأو يكون هناك رابط للمصدر أ، الموضوع

Rainie, Shneiderman, & Himelboim, 2014 

 (  (Tight Crowdشبكة الحشد الُمحكم 

أهم ما يميز هذا النمط الشبكي هو ترابط الحسابات على الشبكة بشكل كبير 

نعزل، وغالباً تحتشد يقف بشكل مُ  ويكون هناك عدد ضئيل من الحسابات للغاية،

ير تد أوفي هذا الشكل الُمحكم عندما تتناقش  أو المستخدمين على المنصة الجماهير

بصفة عامة موضوع محل  أويمس هواياتهم المشتركة،  أو ،حواراً حول موضوع مهني

 (Carter ,2016) اهتمام ُمشترك بين الُمتفاعلين.

لكيفية اويساعد فهم وتمييز نمط شبكة الحشد الُمحكم على منصة تويتر في فهم 

ً  المتناغمةبين المجتمعات  واألفكارالتي تنتقل بها المعارف  في  ، وهو ما يسهمفكريا

لمزاج اتحديد كيفية التأثير على تلك المجموعات وطريقة تفكيرهم، ومن ثم التأثير في 

 & ,Smith, Rainie, Shneiderman) منصات التواصل االجتماعي على العام

Himelboim, 2014).  

 ((Brand Clustersحشد العالمة التجارية تكتالت شبكة  

عندما يكون موضوع النقاش على تويتر التجارية  العالمةحدث نمط تكتل حشد ي

غالباً ما يكون العدد ، وخدمة )عالمة تجارية مشهورة ( أومنتج  أوحول أحد المشاهير 

حيث  ،األغلب من المعلقين والمتفاعلين غير متصلين ببعضهم البعض، وبشكل ُمنعزل

الماركات العالمية والوطنية المشهورة يجذب  أوالمشاهير  عنالحديث دائماً ما يكون 
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 Carter)  فتتة بأعداد كبيرة من الحشود وغير متصلة ببعضها البعضتكتالت مُ 

ون ال يعرف بسبب أن تلك التفاعالت تكون في األغلب بين أشخاص، وذلك (2016,

 (.Smith, Rainie, Shneiderman, & Himelboim, 2014)بعضهم البعض

 (Community Clusters)شبكة حشد التكتالت المجتمعية  

نمط حشد التكتالت  على منصة تويتر لتفاعالت بين الجماهيرا من أنماط

 هقسم حولتنو، تناول موضوع ذي أهمية وشعبية في المجتمعوالتي يتم فيها  المجتمعية،

تتناول كل مجموعة محوراً محدداً داخل هذا الموضوع،  ،نقاش مجموعات تكتل أصغر

 ،والمصادر التي يستقون منها معلوماتهم ،ويكون حولها المؤثرون داخل تلك المجموعة

وتظهر أهمية شبكة حشد التكتالت  (Carter ,2016) . ويؤيدون بها وجهات نظرهم

القضايا والموضوعات في التعرف على المزاج العام للجمهور حول المجتمعية 

  المجتمعية المثارة. 

 ( (Broadcast Networkحشد البثتكتالت شبكة  

ار األخب لحسابات متابعالعديد من مستخدمي منصة تويتر  يكونفي األغلب 

وذات الشعبية العالية، وفي بعض األحيان  تقوم بإعادة تغريد الخبر مرة  ،ةيالعالم

أخرى، وقد ال يكون هناك اتصال غير بمصدر لألخبار واألخبار العأجلة، وقد يكون 

االتصال بتكتالت صغيرة من الُمستخدمين الذين قد يقوموا بمناقشة تلك  بعدهناك 

 (Carter ,2016) األخبار مع بعضهم البعض.

 (Support Network)الحشد الداعمة تكتالت شبكة  

تم كبير مع شكاوى العمالء التي ت التفاعل بشكل علىالكبرى  تحرص المؤسسات

في ف وتختلف تلك الشبكة عن شبكة حشد البث، خدماتها،  أوعلى تويتر حول منتجاتها 

 اصلةالشبكات الداعمة تحاول الحسابات المحورية الرد على الحسابات غير المتو

نداءات خارجية لحل مشاكل العمالء، وعلى العكس تكون  أو ،والمعزولة كمكبر صوت

غريد من عادة التإ أوحشد البث التي تقوم العناصر المحورية فيها بالرد  تكتالت شبكة

 & ,Smith, Rainie, Shneiderman)الداخل إلىخالل األشخاص المعزولين 

Himelboim, 2014) 

 ً  : أدوات تحليل البيانات الضخمة وقياس المزاج العام ثانيا

إن من أحد أهم القدرات التحليلية التي تقدمها أداة : (Nodexlأداة ) 

(Nodexl)  هي المساعدة في تقييم الحالة المزاجية اإلجمالية للشبكات

المفحوصة، وذلك من خالل حصر الكلمات اإليجابية، والسلبية، حيث يتم 

تغذية األداة بقوائم الكلمات بنوعيها، كما يمكن أن يتم تغذيتها بعدد محدد آخر 
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، ةمن الكلمات لكي يتم عده وحصره، ويتم عرض هذا الحصر بأكثر من طريق

 :(Ahmed, 2017) أهمها

  عرض احصائيات بعدد الكلمات االيجابية والسلبية، أوالكلمات التي يتم

 تصنيفها وتعدداها وفق رغبة الباحث أو المحلل.

  ،التعرف على الحسابات التي تغرد بالكلمات السلبية، أو اإليجابية

 ومستوى ترابط تلك الكلمات مع بعضها البعض.

 والتكتالت التي يغلب عليها اللهجة اإليجابية  التعرف على المجموعات

 أو السلبية.

  التعرف على زوج الكلمات األكثر استخداماً في التفاعالت والنقاشات

 الدائرة على المنصة.

 (: IBM I2 Analyst Notebookأداة ) 

( منتًجا برمجيًا IBM Security i2 Analyst's Notebookيعد برنامج )

مد على وهي أداة برمجية تعت ،ات، وبصفة خاصة البيانات الضخمةستخدم لتحليل البيانيُ 

)خاصية ارتباط الكيان الذي قد يكون شخص، أو هوية، أو حساب على  ELPمنهجية 

مواقع التواصل االجتماعي(، والتي تمنح المستخدم القدرة على الحصول على نظرة 

  (.  .M.,Zaiets, O 2016) ثاقبة في العالقات بين كيانات البيانات

إنتاج تحليالت مرئية، أو ما يطلق عليه التمثيل المرئي  أن البرنامج يمكن من خالله

ي أي ف والحسابات المؤثرة بما يسهل معه التعرف على الكيانات الفاعلة ؛للبيانات

ات مكانيات فلترة البيانإشكالها، مع أكما لديه قدرة على إنتاج المخططات بكافة  ،مخطط

متعددة ال تستطيع البرامج التقليدية على تنفيذها، باإلضافة إلى انعكاس وفق متغيرات 

استقبال أنواع عديدة من البيانات من أنواع  ، وكذلكتلك الفلترة على المخطط المرئي

توجد عدة أنواع من المخططات التي ينتجها البرنامج، منها تحليل ، وملفات مختلفة

 ,.Zaiets, O. M ) تحليل الترددولزمني، االرتباط، وتحليل األحداث على الخط ا

2016 .) 

 على منصة تويتر والمزاج العام  الُمؤثرينثالثاً: 

أحد الخصائص المهمة التي تقدمها تحليالت الشبكات االجتماعية هي التعرف 

على الحسابات والعالقات المؤثرة التي تتحكم في سلوكيات كل عقدة )المقصود بالعقدة 

 ,Hansenالدراسة يكون الحساب( في الشبكة االجتماعية )أي الكيان وفي 

Shneiderman, & Smith 2010 والمقصود بالتأثير هنا "القدرة أو الفرصة في ،)

تغيير وجهة نظر ومنظور الفرد أو الجماعة عن العالم المحيط بهم، وعالقتهم بهذا العالم 

تتسبب المحتويات "، والشخص المؤثر في منصات التواصل االجتماعي هو حساب 
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التي ينشرها والسلوكيات التي يقوم بها بالتزامن مع حجم عالقاته، وارتباطاته بباقي 

 الشبكة في القدرة على  التأثير على أفكار وقناعات اآلخرين داخل الشبكة محل الفحص،

 رهو المؤث وتعمالن على وصف من البعض، نظريتان متنافستان مع بعضهما كهناو

م ه النظرية األولى أن األشخاص الُمؤثرينتفترض التواصل االجتماعي. وئل اعلى وس

، ويقومون بالتأثير على اآلخرين بغض النظر بارزين مثل المشاهيرال األشخاص

موثرين تحديد األشخاص ال أن الثانيةالنظرية  تفترضبينما  العتبارات المحتوى المقدم.

منصات  علىاألشخاص  مكانة التي يحتلها أمر ليس باألمر السهل، ويعتمد على طبيعة ال

 (.(Gupta & Brooks, 2013 التواصل االجتماعي بجانب المحتوى

مركزية  نواعأ (, 2016Fengصنفت دراسة )ولتحديد أنواع المؤثرين 

ً  الحسابات داخل شبكة تويتر والتي يتحدد  ،لوظيفتهم الغالبة على الشبكة االجتماعية طبقا

ئرة النقاشات الدا خالل التأثير ذاته عونو ،ومستوى ،أنواع المؤثرينمن خاللها طبيعة 

 في تشكيل وتوجيه تصورات واتجاهاتبشكل كبير على المنصة، والتي تسهم بدورها 

بادئي المحادثات  :، وهذه األنواع هيالرأي العام نحو القضايا المختلفة

(Conversation Starter( ًالُمستخدمين األكثر نشاطا ،)Active engager ،)

جسر المعلومات  (،Network builder(، مطور الشبكة )Influencerالُمؤثرين )

(Information Bridge:وذلك على النحو التالي ،) 

الذين غالباً  األشخاصهم و: (Conversation Starterبادئي المحادثات ) -１

ثير كبير في عملية تدفق أولهم دور وت النقاشات،طرح  أوما يبدأون الموضوع 

دورهم التأثيري، إال أن هذا المعيار وعلى الرغم من المعلومات داخل الشبكة؛ 

 ,Rehman 2020,)  من خالله التحكم في تدفق التأثيربال يرتبط بالضرورة 

Jiang, Rehman, Paul, & Sadiq). 

２- ( ً  الذين وهم األشخاص: (Active engagerالُمستخدمين األكثر نشاطا

والتعليق على بعض  ،التفاعل النشط في الرد أويقومون بإعادة التغريد، 

وتعمل تلك  ،األخرى األشخاص والحسابات  إلىاإلشارة  أو ،التغريدات

 التأثير بقوة على اآلراء المختلفة أو ،المطروحالنقاش التفاعالت على اثراء 

(2016, Feng) . 

 التغريد، أو كثافةيتم تمييز الموثرين من خالل   :(Influencerالُمؤثرين ) -３

 خرين،اسمه من قبل الُمستخدمين اآل إلىاإلشارة  أو ،التغريداتإعادة تغريد 

النسبة ب متهاتغريد نشرمن حيث قيمة ة األشخاص المؤثرين تضح أهمية وقوتو

 خرينللُمستخدمين اآل

  (,2020 Rehman, Jiang, Rehman, Paul, & Sadiq). 

هو المستخدم الذي يكون في األغلب : (Network builderالشبكة ) مطور -４

نه أ(، كما betweenness centraltyيحقق مقياس مرتفع من مقياس البينية )
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يقوم بإعادة تغريد بعض تغريدات الُمؤثرين، وبالرغم من عدم أهمية إعادة 

يز استراتيجي ممنه كونه يقوم بإعادة التغريد من موقع أ إلى، ذاته ته هواتغريد

رى تكتالت أخ أوخرين من شبكات آمستخدمين  يدفعبذلك  فهو ،على الشبكة

حجم الشبكة  تتزايدوبذلك  ،لالنخراط في النقاش حول الموضوع المطروح

 .(,Feng 2016المجتمعية حول الحوار محل النقاش على الشبكة االجتماعية )

يحقق هذا النوع من المؤثرين   :(Information Bridgeجسر المعلومات ) -５

مد في ولكنه ال يعت ،مستويات مرتفعة في مقياس المركزية البينية الغالبفي 

 من يقوموإنما هو  ،خرينثيره على إعادة تغريد تغريدات الُمستخدمين اآلأت

 ،هاعومن المعلومات التي قام بجم ،على ما تشكل لديه من معرفة بالتغريد بناءً 

من مصادر أخرى، وبذك فهو يقوم بإدخال نوعية جديدة من  أوما من المنصة إ

 .الشبكة إلىالمعلومات 

 ً  : تحليالت اللغة والعاطفة للمزاج العامرابعا

المزاج العام هو أحد أنواع "العاطفة االجتماعية"، وهو المبدأ الذي تم تطويره 

من قبل عالم السيكولوجي "إليوت سميث"، حيث التمييز بين الشعور الذي ينشأ بحكم 

وجود الفرد داخل جماعة، وليس في كونه عنصًرا مستقال بذاته. وتعرف األدبيات هذا 

ؤثرة بين قطاعات من المواطنين نتيجة الخبرات التي المزاج العام بأنه انتشار حالة م

وبالتالي، فالمزاج العام ليس جماعة ما؛  أويتشاركها هؤالء بحكم عضويتهم في مجتمع 

الفرد على الشأن العام، وهو ليس بحاصل جمع  أوانعكاس المزاج الشخصي للمواطن 

ل ة لهؤالء، ولكنه يتشكمتوسط األمزجة الخاصة بجموع المواطنين عبر الحياة اليومي أو

وبحكم الوجود داخل  ويتكون بين قطاعات واسعة من الجمهور نتيجة تشارك الخبرة،

 )، والتعرض والتأثر المشترك بأحداث سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافيةمجتمع ما

االختالف ما بين مفهومي "المزاج العام"  إلىينبغي اإلشارة ، كذلك  (2016صالح، 

ة، إيجابي أوو"الرأي العام"، فاألول هو معبر عن حالة عامة داخل المجتمع سلبية كانت 

عدم الرضى العام، وإن كانت ليست موجهة تجاه قضية بعينها، أما  أويشوبها الرضى 

ل من قب شخص بعينه أوقضية  أوحكم على موضوع  أوالثاني، فهو معبر عن فكرة 

أفراد هذا المجتمع. وبرغم ذلك الفارق، يظل المزاج العام عنصًرا فاعال في تشكيل 

 ةامومن ثم مواقفهم السياسية الع ؛اتجاهات الرأي العام للمواطنين تجاه القضايا المختلفة

 . (2017) صالح، 

بمواقع التواصل ( Sentiment Analysis) يهدف تحليل المزاج العامو

التعرف على اتجاهات الجمهور المستهدف، فقد يكون االتجاه  إلىاالجتماعي باألساس 

محايدًا، ولكن يكمن التحدي في ذلك النوع من التحليل في الكيفية  أوسلبيًا  أويجابيًا إ

التي يتم تغذية البرنامج الحاسوبي بها، إذ تمثل دقة الكلمات المفتاحية، ومالءمتها مع 
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 ) منطقة البحث الجغرافية تحديًا أمام الباحثين في دراسة اتجاهات الجمهور المستهدف

 .(2019عبد الخالق، 

دراسة األنماط في المحتوى  بتحليالت اللغة والعاطفة للمزاج العامويُقصد 

اللغوي مثل تحديثات الحالة على موقع الفيس بوك، والرسائل النصية، وتطبيق نظريات 

وأدوات من مجاالت تتضمن التحليالت النصية واللغويات الحاسوبية، واإلحصاءات 

ه األفراد لومعالجة اللغات الطبيعية. وتعمل تحليالت اللغة والعاطفة على ترجمة ما يقو

على اختالفهم، ولماذا يقولون هذا؟، ومن الذي يقول هذا؟، وماذا يُقصدون بالضبط ؟، 

 .(Brooks & Gupta, 2013) وما شعورهم عما يتحدثون عنه؟

 التحليلية:الدراسة نتائج 

 داخل الشبكة على المزاج العام نمط االحتشاد وتعيين مواقع المؤثرينأوالً: 

 ( يظهر تقرير المخطط العام لعينة الدراسة١جدول رقم )

 القيمة البيان

 موجه نوع الُمخطط

 16191 عدد الكيانات )الحسابات(

 20974 الروابط الُمميزة

 5623 اجمالي عدد الكيانات التي لها أكثر من ارتباط

 26597 اجمالي عدد الروابط االتصالية بالمخطط

ُمنفردة عدد الكيانات التي تُغرد  4297 

 2942 عدد التكتالت الُمترابطة

 1529 عدد الكيانات والحسابات األحادية المرتبطة بالتكتل

الحسابات داخل الشبكة المتصلة بالمخطط أوأعلى عدد من الكيانات   9511 

 18145 أعلى عدد من الروابط داخل الشبكة في الُمخطط المتصل

 20 قطر الشبكة داخل الُمخطط

 5.652 متوسط المسافات الُمتقاصرة

 7.64156E-05 كثافة الشبكة

Modularity 0.735124 

ً عام اً تقرير( 1قدم الجدول رقم )يُ  لهاشتاج  المبحوثة العينةعن  ا

#(distancelearning)، مجموعة من البيانات واألرقام الهامة التي  ويظهر من خالله

هم أوقد تمثلت ، " تويتر" وطبيعته داخل المنصة االجتماعية ،حجم التفاعل توضح

مالمح البيانات الظاهرة داخل جدول التقرير العام أن الشبكة تتكون من عدد 

بينهما )أي العالقات  ةرابطة ُموجه( 26597) ددبإجمالي ع (،عقدة16191)

رابطة ذات خصوصية ومميزة  (20974عدد )والتفاعالت بين تلك الكيانات(، منها 

 .عن غيرها

تكتل من الحسابات  (2942)عدد بداخلها كما يظهر من الجدول أن الشبكة  

 (5531) الحسابات داخل كل تكتل هو ن عددُمتصل ببعضه البعض، والحد األقصى م

عقدة، كما يُظهر الجدول العديد من البيانات األخرى الهامة مثل كثافة الشبكة، وعدد 

وقد  .بات غير الُمتفاعلة على الشبكة، وشكل وعالقة التكتالت مع بعضها البعضالحسا
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يكون هذا التقرير شديد األهمية بشكل كبير في حال تكرار سحب عينات من ذات 

ومن ثم القدرة على قياس التغيرات  ؛الشبكة خالل فترات زمنية متتابعة أو ،الحساب

كنتيجة لتدخل  وأالتي قد تحدث بشكل تلقائي،  وبالتالي تمييز التغيرات ،الحاصلة عليها

 ُمتعمد.

 قياس مستوى حالة المزاج العام داخل الشبكةثانياً: 

عدد  الكلمات

 التكررات

Words in Sentiment List#1: 19902 الكلمات االيجابية 

Words in Sentiment List#2: 4338 الكلمات السلبية 

محايدة أوكلمات لم يتم تصنيفها   483807 

حذف التكررات بُعدجمالي عدد الكلمات المستخدمة داخل التغريدات إ  508047 

 

 ( يوضح اجمالي الحالة المزاجية من خالل الكلمات اإليجابية والسلبية١شكل رقم )

ر حصوالتي تعمل على  لألداة،حد المخرجات التحليلية أ (1رقم ) يوضح الشكل

ن الحالة أ ويوضح الشكلخرى التي لم يتم تصنيفها، واأل ،يجابية والسلبيةالكلمات اإل

هاشتاج بالتطبيق على  بُعدعن  التي تعبر عن المزاج العام تجاه التعليم

#(distancelearning) إلىيجابية والتي وصلت الحالة المزاجية اإل تمثلت في 

بإجمالي  (%18) وكانت نسبة الكلمات السلبية هي (،٪82بنسبة ) ،( كلمة 19902)

 كانت أوكلمة لم يتم تصنيفها  (483807) عدد  إلىضافة كلمة(، باإل 4338) عدد

جمالي لجميع عدد الكلمات المستخدمة داخل التغريدات اإلبلغ و ،محايدة في حد ذاتها

  ( كلمة.508047)  التكراراتحذف  بعد

 

 

 

%  82عدد 
…الكلمات 

عدد الكلمات % 18
السلبية

الحالة المزاجية لمجمل العينة
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 اناتالبيعينة الدراسة وقد تم سحب  تاجعلى الهاش التفاعل العام يوضح (2رقم ) شكل

 (i2 Analyst's Notebook) بأداة

استدالالت أكثر عمقاً، اعتمدت الدراسة  إلنتاجلتطوير المخرجات التحليلية   

(، i2 Analyst's Notebookوهي أداة ) ،في تحليل العينة الُمتقدمةأحد األدوات 

( Nodexlكانت أكثر قدرة من أداة ) ا بالتعامل مع البيانات الضخمة، وإنوالمعنية أيضً 

في االستجابة السريعة لعمليات التصفية والفلترة، بل والقدرة المميزة على التنسيق 

  نتاج مخططات تمثيل مرئي أكثر دقة ووضوحاً.إومن ثم  ؛المشروط

بشكل أولي بطريقة العرض  البيانات تم عرض (2الشكل رقم ) يوضحوكما   

األنسب لهذا الكم الهائل من البيانات. ويظهر من  الطريقة وهي ،"المتفرع المدمج"

شابك كبير ت ويعبر عنالتمثيل المرئي للتفاعالت أنها قد اتخذت شكلين األول باليسار، 

ن به عدد كبير م، وباليمين والثاني بالمربع اآلخربين عدد ضخم من المستخدمين، 

ً أن كانت إولكن  ،التفاعالت ر الفرعية غي التكتالتمن  ربيوبها عدد ك ،قل تشابكا

 عدد غير قليل من التغريدات المنفردة التي ال إلىضافة باإل ،المتصلة ببعضها البعض

 تجد من يتفاعل معها.
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 ثالثاً: الحسابات المؤثرة في المزاج العام لعينة الدراسة

 

يوضح الحسابات المؤثرة داخل المخطط وعالقاتها ببعضها البعض  (3رقم ) شكل

 )المركزية البينية ومركزية الهيبة(

والسيما قادة الرأي  ،كان من المهم أن تحاول الدراسة تمييز الحسابات المؤثرة

داخل شبكة المخطط عينة الدراسة، والذين من المؤكد أنهم سيكون لهم تأثير كبير على 

مستخدمي منصات التواصل  الحظ الباحثين أن، حيث للمستخدمينالمزاج العام 

االجتماعي من المحتمل أن يتأثروا بقادة الرأي الذين يلعبون دوًرا حاسًما في كيفية نشر 

،  (Bergström and Belfrage, 2018)األخبار على وسائل التواصل االجتماعي

)تحليل الشبكات االجتماعية( بأداة لتمييز الحسابات  أو( SNAوقد تم استخدام وظيفة )

 ،عشرون األعلى في مقاييس المركزية بكافة أنواعها )المركزية البينيةوالخمسة 

وقد تم ترميز الحسابات التي حققت  ،والعظمى( ،والمركزية الصغرى ،ومركزية الهيبة

داة أأهم مميزات مركزية مرتفعة بكود مختلف حسب نوع المركزية ذاتها، وهي أحد 

(i2 Analyst's Notebook)،  والتي تمكن الباحث من تمييز أي حساب منها فيما

قل بأكثر من قائمة. وقد تم ن دراجهإتكرار  أو ،بكل سهولة داخل العمليات التحليلية بُعد

 مخطط جديد مع االحتفاظ بالعالقات إلىتلك  المرتفعةالحسابات ذات مقاييس المركزية 

البينية بينها للتعرف على مدى موصوليتها مع بعضها البعض )كما هو موضح بالشكل 

 السابق(.
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يوضح شبكة المؤثرين ومعظمهم يغردون بكلمات ايجابية بنسب مرتفعة  (4رقم ) شكل

 وال يظهر منهم من يغرد بكلمات سلبية

من داخل تكتل المؤثرين الذي تم استخراجه من مجمل التفاعالت بالعينة، قامت الدراسة 

 بهدف ثرينالمؤبتغريدات  السلبية أو اإليجابية،باستكشاف مدى مستوى تكرار الكلمات 

 . لهم ةيالمزاج الحالةالتعرف على 

 Selectionفي خطوة سابقة بإضافة كود لجميع حسابات ) الباحثةولتحقيق ذلك قامت 

setخر للمستخدمين الذينآيجابية، وكود ( عينة الدراسة التي بها عدد من الكلمات اإل 

ين وبتطبيق ذلك اتضح أن معظم المستخدم ،بتغريداتهم عدد من الكلمات السلبية يتواجد 

الذين حققوا مستويات مرتفعة من مقاييس المركزية المختلفة كما يظهر في الشكل 

وقد  يجابية،إبل كان تتواتر بتغريداتهم كلمات  ،تغريداتهم كلمات سلبيةالسابق لم تكن ب

لسابق خضر كما يظهر بالشكل ات داخل تكتل المؤثرين باللون األاتم تمييز تلك الحساب

ً  باألسهمبعضها  إلىشارة )تم اإل ن لم لوان بالطباعة(، وباقي المؤثرياأل إلشكاليات تجنبا

 ثل تلك النتيجة، وتمالتي لم يتم تصنيفها بالقوائم أوالكلمات المحايدة  بتغريداتهم إالتكن 

ن داخل يجابية للمستخدميدور المؤثرين في التأثير على الحالة المزاجية اإللاستدالل هام 

 يشكلوا األغلببفهم  النسبي على باقي المنصة، التأثيرالشبكة، ومن ثم وبشكل جزئي في 

المجاورة لها على باقي  أو ،( لتلك الشبكةInformation Bridgeجسر المعلومات )

 المنصة.
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يوضح شبكة المؤثرين ذو المركزية الصغرى الداخلة )بادئي  (5شكل رقم )

 المحادثات(

ي ف مرتفعةتمييز أماكن المستخدمين الذين حققوا نسب  ( 5يوضح الشكل رقم )

 (، وهم Centrality Degree -In Degreeمقياس المركزية الصغرى الداخلة )

األفكار الجديدة بتغريداتهم، ويطلق  أوبطرح الموضوعات، األشخاص الذين يبدأون 

تكون محورية  سوفعليهم )بادئي المحادثات(، والذين من المؤكد أن حالتهم المزاجية 

 يتحقق بسبب أن باقي المستخدمين فتأثيرهمفي قياس المزاج العام لباقي الشبكة، 

بادئى  ديدتح يسهموبالتالي  ؛يعيدون نشر تغريداتهم أو ،في تغريداتهم إليهميشيرون 

ويظهر واتجاهاته،  ،وتطوره ،العام المزاج المحادثات على الشبكة من التعرف على

تمييز المستخدمين الذين حققوا نسب مرتفعة من مقياس المركزية  الشكل السابق

لم تكن  ه(، وقد اتضح أنCentrality Degree -In Degreeصغرى الداخلة )ال

، وتم مرتفعة بنسب االيجابيةكلمات ال بتغريداتهم جاءتبتغريداتهم أي كلمات سلبية، بل 

 تمييزهم في الشكل من خالل األسهم .
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ة المركزيت التي حققت نسب مرتفعة من مقياس ايوضح موقع الحساب( 6شكل رقم )

 ( Centrality Degree -Out Degreeالصغرى الخارجة )

ي أأحد أنواع المؤثرين الذين يكون لهم دور كبير في توجيه الر( 6يوضح الشكل رقم )

طلق ما ي أوالعام، ومن ثم التأثير على المزاج العام، أال وهم الُمستخدمين األكثر نشاطاً 

ً هم األ(، حيث Active Engagerا )عليهم اصطالحً   أوعلى التغريدات،  كثر تعليقا

 ً م ومن ث ؛يمكن كشف الحالة المزاجية للعينة أنهم يغردون بكثافة، ومن خاللهم أيضا

عرف السلب. ويسهل الت أو باإليجابهؤالء على تعديل الحالة المزاجية  تأثيراستشراف 

الخارجة  م مقياس المركزية الصغرىاالنوعية من المؤثرين من خالل استخد هذهعلى 

(Centrality Degree -Out Degree وكما يظهر ،)السابق فقد تم تمييز  بالشكل

 ومن خالل تحليل تلك الحسابات اتضح أيضاً أن تلك، سهمتلك النوعية من المؤثرين باأل

هؤالء  نأعلى  يدلمما  ؛مرتفعة أوالحسابات لم تكن بها كلمات سلبية بنسب متوسطة 

 خرين على الشبكة.المزاجية للمستخدمين اآل المؤثرين يقودون الحالة
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يوضح التكتالت داخل التفاعالت ويظهر الحسابات التي غردت بكلمات ( 7شكل رقم )

كثر سلبية باللون االحمر والتي غردت بكلمات ايجابية باللون االخضر واالخيرة هي األ

 عدداً 

كذلك استكشاف الحالة المزاجية للمستخدمين الذين بينهم  (7يوضح الشكل رقم )

ة، حيث التبادلي أوعالقات مميزة، ويقصد بالعالقات المميزة هي تلك العالقات المتكررة 

بين عدد من  دائراً  ن هناك حواراً أيشير التمثيل المرئي للبيانات المستخرجة 

 ،رخمن المستخدمين يعرف كل منهما اآل عدد صغيرالمستخدمين، وفي المقابل هناك 

 ً  دائراً، ومن المهم التعرف على الحالة المزاجية لهؤالء. كما وبينهم حديثا

( مجموعة كبيرة من الحلول i2وتقدم حزمة الوظائف التحليلية داخل أداة ) 

على التكتالت داخل مخطط الشبكة عينة  التعرفهم تلك الحلول أالتحليلية الفريدة، و

(، ويظهر من الشكل السابق المخرج التحليلي لمجموعة Find clusterاسة )الدر

وقد تم تمييز الحسابات التي تغرد بكلمات ايجابية ، التعرف عليهاتم التكتالت التي 

ي ما باقأ، بكلمات إيجابيةالتي تغرد  الحساباتويظهر بوضوح ارتفاع باألسهم، 

 محايدة.  أوا الحسابات فكانت تغرد بكلمات لم يتم تصنيفه
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 رابعاً: قياس المزاج العام لعينة الدراسة على مدار الخط الزمني 

 على مدار أيام الشهرلعينة الدراسة الحالة المزاجية  -أ

 
يام الشهر وترتفع أيوضح تنامي الحالة المزاجية االيجابية على مدار  (8شكل رقم )

  14/4/2020ذروتها في يوم  إلى
على الخط الزمني  الدراسة نمط الحالة المزاجية لعينة ( 8يوضح الشكل رقم )

ين هي ذروتها، أو ،م متغيرأوهل مستوى الحالة المزاجية ثابت ، لفترة سحب العينة

 شارة اليها، ولكن تلك المرةوباستخدام نفس حزمة الوظائف التحليلية التي سبق اإل

والتي  ،مثيل اللونيباستخدام خاصية المخططات الشريطية بالتقاطع مع خاصية الت

 كثر من ثالثأبإمكانها أن تحلل التفاعالت على المدار الزمني للعينة )ألي مقارنة 

العلوي ارتفاع  الجزءمتغيرات في وقت واحد(، فكما يظهر من الشكل السابق في 

ً  أبريل، 14ذروتها في يوم  إلىوترتفع  ،التفاعالت على المدار الزمني  وتتزامن معا

 ً ا وتظهر بجالء وتمثله، للمغردين يجابيةاإل تنامي الحالة المزاجيةلك تكذ ،تدريجيا

 الشكل السابق.  بأسفلحمر التي المربعات التي باللون األ

 األسبوععلى مدار أيام لعينة الدراسة الحالة المزاجية االيجابية  -ب

 

 مدار االسبوعيظهر استكشاف المزاج العام في التفاعالت لعينة الدراسة على ( ٩شكل رقم )
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عينة  لفترة على مدار أيام الشهراستكشاف وتحليل تطور حالة المزاج العام  بعد

 تمييز نمط التفاعالت والحالة المزاجيةأيضاً المهم  من يكون، في الشكل السابق الدراسة

 ،يام التي يكون بها التفاعالتاأل رصد وتحديد أكثرو ،وعبأيام األس على مدارللجمهور 

 وشكل الحالة المزاجية للمستخدمين خاللها. 

 الهاشتاجأن أغلب التفاعالت بين المستخدمين على  (9ويوضح الشكل رقم )

ي ثم يأتي بعدها يوم السبت ف ،سبوع يومي االثنين والثالثاءكانت تتم في وسط األ

 نمستوى استخدام المستخدميكما يوضح الشكل  ،الترتيب من حيث كثافة التفاعالت

 يكوني يجابية الذاإل الكلماتبالشكل مستوى استخدام  السهم جابية، ويظهريلكلمات اإلل

 .زرقيوم الخميس باللون األ دنى مستوياتهأو ،مستوياته يوم الثالثاء ىعلأفي 

 خامساً: قياس المزاج العام لعينة الدراسة بتحليل اللغة والكلمات 

 

 بُعدظهر الموضوعات األكثر تداوال داخل تغريدات المستخدمين ي (10شكل رقم )

ا هلوان مختلفة طبقا لمدى موصولية زوج الكلمات مع بعضأمجموعات ب إلىتقسيمها 

 البعض

(، والتي Nodexl) المخرجات التحليلية ألداة الدراسة( 10يوضح الشكل رقم )

 والتي، جالهاشتاعلى التمثيل المرئي لمحتوى التفاعل اللغوي على  تتمثل في القدرة

طالع على محتوى كافة التغريدات والتفاعالت اإلقليدية يكون من الصعب بالطرق الت

يكاد يستحيل تلخيص مجمل النقاشات لفهم ماذا يقول  أو، ومن ثم يصعب الهاشتاجعلى 

المستخدمون، وما هي محور اهتماماتهم بالنقاش، ولكن من خالل تلك األداة من الممكن 

خريطة مرئية من العبارات، بحيث يمكن من  إلىبسهولة تحويل المحتوى والكلمات 
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غردون على خالل مخطط مرئي التعرف على جميع الموضوعات التي يتناولها الم

ة لباقي بحجم كبير نسبياً بالنسب الشبكة، وفي نفس الوقت إظهار الكلمات األكثر تواتراً 

الكلمات، ومن ثم يمكن التعرف على الموضوعات التي ينشغل بها المستخدمون، كما 

تالي ، وبالتكراراً يتم حصر تلك الكلمات من خالل التعرف على زوج الكلمات األكثر 

خط واحد من هذا التمثيل المرئي التعرف على موضوع بعينه يتناوله يمكن من قراءة 

 كثرالمغردون بالحوار والنقاش. ويظهر في الشكل السابق عرض زوج الكلمات األ

ن غلب عفي األ تعبر والتي ،مجموعات إلىوقد تم تقسيمها  ،بشكل متالزم تكراراً 

 ،والعطف ،حروف الجر) حذفما تم  بُعدموضوع يثار للنقاش بين المستخدمين 

 مضمون الحوار.ل، واستبقاء الكلمات والمصطلحات الكاشفة (والضمائر

 

 عينة الدراسة الكلمات األكثر هيبة داخل الهاشتاج ( يوضح11شكل رقم )

ا كثر تواترً خرى الستعراض زوج الكلمات األأطريقة  (11يوضح الشكل رقم )

ميزة مرئية جديدة أال وهي الرابط بين  ضافةإوقد تم  ،بين المستخدمين في تغريداتهم

يعبر عن عدد مرات تكرار زوج الكلمة داخل التغريدات مجتمعة بالنسبة  ، وهوالكلمات

ً ترابكثر وكما يظهر من الشكل السابق أن زوج الكلمات األ فمثالً  ،زواجلباقي األ  طا

أن  إلىيشير وذلك  (،ومنصة جوجل التعليمية ،بُعدالتعليم عن )  هو الهاشتاجداخل 

همية تلك المنصة التعليمية أثناء الجائحة، كما أمعظم المستخدمين قد تناولوا بالنقاش 

 لأشكاعلى  لتد قد ، وهي(والمعلمين ،األمورولياء أكلمة )يظهر كذلك الترابط بين 

 . عدبُ لمتابعة الطالب أثناء الدراسة عن  من أولياء األمور الذي يتمالتنسيق والتواصل 
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 النتائج العامة للدراسة:

أن استخدام األدوات الحديثة المعنية بتحليل البيانات  إلىتوصلت الدراسة          

يمكن من خالله الوصول لنتائج  ،، واالعتماد عليها بشكل متقاطع(Big data)الضخمة 

ومؤشرات دقيقة، وموثوقة، لرصد وقياس المزاج العام للجمهور نحو القضايا المختلفة، 

التواصل االجتماعي، والتي لم  السيما مع رصد المزاج العام للجمهور على منصات

ة تلك أهمي ومن ثم تبرزاألدوات التقليدية في القياس والتحليل؛  استخدام يعد يصلح معها

، والتي ت مكن الباحثين من تجاوز اشكاليات التعامل مع عينة من في المعالجة األدوات

ً مع جميع مفردات مجتمع الدراسة، والوصول كذلك   لىإالمجتمع، بل التعامل تقريبا

نتائج ذات مؤشرات واستدالالت دقيقة تتواكب مع الطبيعة التفاعلية لإلعالم الجديد، 

حو نالمزاج العام  اتجاهات والتي رصدت ،المهمةلعدد من النتائج وقد توصلت الدراسة 

 وذلك على النحو التالي: ،بُعدالتعليم عن 

في  جاءت مؤشرات المزاج العام (distancelearning)# بالتطبيق على هاشتاج 

، )عظيم في: الكاشفة له اإليجابية الكلمات وتمثلت، (٪82بنسبة ) االتجاه اإليجابي

 بينما جاءت (،، تفاعليمرن، أمل، مفيد، مختلف، نحتاجه، فرصة، فرصة ذهبية

الكلمات الكاشفة له في )فاشل،  وتمثلت(، ٪18المؤشرات لالتجاه السلبي بنسبة )

 غير مجدي، ضعيف، صعب، غير تفاعلي(.

ي مستويات مرتفعة للغاية ف على منصة تويتر منصة جوجل التعليمية حساب حقق 

، وهو ما يدل على دورها الكبير داخل عينة الدراسة جميع مقاييس مركزية الشبكة

  .١٩-في اعتمادية األنظمة التعليمية المختلفة عليها خالل جائحة كوفيد

العام  تشكيل المزاج فيتأثيراً كبيراً  "بادئي المحادثاتللحسابات المؤثرة "يكون  

رين حسابات المؤثأن حيث كشفت نتائج الدراسة  لقضايا المختلفة،للجمهور نحو ا

حققت مستويات مرتفعة من مقاييس المركزية ) المركزية  "بادئي المحادثات"

، عدبُ التأثير على المزاج العام للجمهور نحو التعليم عن  ومن ثم ؛الصغرى الداخلة(

ي لصناع القرار ف الجديدةوتعكس تلك النتيجة أهمية استخدام األدوات التحليلية 

عام على المزاج ال التأثيروالتنبؤ بالحالة المزاجية للجمهور، وكذلك  ،االستشراف

للجمهور نحو القضايا المختلفة، من خالل استهداف المؤثرين الذين يعدوا بمثابة 

 قادة رأي داخل الشبكات االجتماعية. 

 واتراً تاألكثر  زوج الكلماتو ،الكلمات برصد تحليل اللغة والعاطفة للتعرف على 

الكلمات  جاءت(، distancelearning)#هاشتاج  على تفاعالت الجمهور داخل

) الواجبات المنزلية، المصادر الرقمية، منصة جوجل  في التفاعالت:تكراراً األكثر 

التعليمية، جوجل كالس رووم، اجتماعات جوجل، زووم، مايكرو سوفت، يوتيوب، 

، (١٩-بالك بورد، الواجبات المدرسية، خليك في البيت، التباعد االجتماعي، كوفيد

واصل وفي هذا الصدد يتم التأكيد على أن رصد المزاج العام على منصات الت
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 ،تطوير قوائم الكلمات اإليجابية، والسلبية بشكل دائم ومستمر إلىحتاج ياالجتماعي 

ديدة المصطلحات الجالمحلية لكل منطقة، وكذلك  ةغللالمصطلحات وفقاً بما في ذلك 

 لكشفلالتي يستخدمها الشباب والمراهقين، والتي دائماً ما تكون في حالة تبدل وتغير 

ويعرف هذا األسلوب الذي  وقت آلخر،عن الحالة المزاجية لديهم، والتي تختلف من 

 يعتمد على مزج التحليل الحاسوبي للمزاج العام مع المراجعة البشرية

 .Blended Sentiment Analysis بمصطلح

ً أن زوج  كشفت النتائج على  هاشتاج  داخل وتكراراً  الكلمات األكثر ترابطا

#(distancelearning ،)هي: 

  أن معظم  إلى، ومنصة جوجل التعليمية(، وهو ما يشير بُعد)التعليم عن

المستخدمين قد تناولوا بالنقاش أهمية تلك المنصة التعليمية أثناء الجائحة، والتي 

 تصدرت النقاشات الدائرة بين الجمهور.

   م ق والتواصل الذي يتأشكال التنسي إلى تشير)أولياء األمور، والمعلمين(، وهي

، وكذلك تفاعل أولياء بُعدمن أولياء األمور لمتابعة الطالب أثناء الدراسة عن 

 . خالل الجائحة بُعداألمور نحو التعليم عن 

  كوفيدعدبُ (، )التباعد االجتماعي، والتعليم عن بُعد)خليك بالبيت، والتعليم عن( ،)-

الجمهور على استخدام  (، وهو ما يدل على حرصبُعد، والتعليم عن ١٩

المرتبطة بااللتزام بالمسئولية المجتمعية خالل الجائحة، وكذلك تحقيق  الهاشتاجات

 أعلى تفاعل للهاشتاج من خالل ربطه بالهاشتاجات األكثر تداوالً واستخداماً. 

يتفاعل (، distancelearningهاشتاج )#بالنسبة للخط الزمني للتفاعل حول  

 خاصةخالل منتصف األسبوع،  كثافة داخل عينة الدراسةإجماالً ب المغردون

  .باقي أيام األسبوعنسبياً يومي االثنين والثالثاء، ويقل التفاعل 

رة على الدائ تأظهرت النتائج أن شبكة التكتل التي يتخذها النقاش والتفاعال 

وهي  ، هي شبكة حشد التكتالت المجتمعية،(distancelearningهاشتاج )#

بالقضايا والموضوعات ذات األهمية والشعبية في المجتمع، ويعد  المرتبطة

موضوع التعليم عن بعدُ مثاالً على تلك الموضوعات، وفيها تنقسم النقاشات 

حول الموضوع إلى تكتالت بحسب منظور كل تكتل، والزاوية التي يرى منها 

 الموضوع.
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