
معالجة الذراما السينيمائية المصرية لمشكالت وقضايا التعليم. دراسة  بعنوان" الخامس بحثال

 .0202 تحليلية"،

"وُفُت ِؼبٌدت اٌذساِب اٌسُّٕبئُت اٌّصشَت ٌمعبَب اٌخؼٍُُ"، وٌزا سؼج " ت سصذاسخهذفج اٌذساس

 -حٕبوٌج ِشىالث ولعبَب حؼٍُُّتٌحٍ اٌسَِٔبئَت َ األفالاٌببحثت إًٌ ححًٍُ ػُٕت ػّذَت ِٓ ا

بشىً َّىٕهب ِٓ اٌخشوج بّؤششاث حخؼٍك بىُفُت  -وُفُت ِؼبٌدخهبً ـــػٍـــشف ت ٌٍحؼـــٌووِحب

، ولذ حُ المسحي، واػخّذث اٌذساست ػًٍ إٌّهح ٔظشَت "األغش اإلػالُِت ورٌه فٍ إغبساٌّؼبٌدت، 

أخشَج اٌذساست اٌخحٍٍُُت ػًٍ ػُٕت اٌخٍ ححمك أغشاض اٌبحث، و التساؤالتوظغ ِدّىػت ِٓ 

( فٍُّب ِٓ األفالَ اٌخٍ حٕبوٌج لعُت أو أوثش ِٓ اٌمعبَب اٌخؼٍُُّت ورٌه فٍ 91ػّذَت لىاِهب )

، وحُ حمسُُ اٌؼُٕت إًٌ حمبخُٓ واٌّمبسٔت بُٕهّب بهذف ححذَذ ِذي اهخّبَ 0202-0222ِٓ اٌفخشة 

( 0292-0222فٍ وً حمبت ِٕهّب وظّج اٌحمبت األوًٌ ) -اٌخٍ حخعّٓ لعبَب حؼٍُُّت -األفالَ

وحُ اسخخذاَ صحُفت  ( سخت أفالَ.0202-0299ثالثت ػشش فٍُّب، بُّٕب ظّج اٌحمبت اٌثبُٔت )

وحشصج اٌببحثت ػًٍ ىْ، حخعّٓ ِدّىػت ِٓ اٌفئبث اٌخٍ ححمك هذف اٌذساست،  ححًٍُ ِعّ

 ححًٍُ ِعّىْوبؼذ حطبُك صحُفت  أْ حٕبسب فئبث اٌخحًٍُ ِىظىع اٌذساست، وححمك أهذافهب.

أٔه َبٌشغُ ِٓ حؼذد اٌمعبَب  ، أهّهب:النتائجوحفشَغ اٌبُبٔبث ، حىصٍج اٌببحثت إًٌ ِدّىػت ِٓ 

ػٓ حصذس اٌبؼط ِٕهب فمػ ، وحسطُح  إال أْ اٌخحًٍُ لذ وشف -ت ببٌخؼٍُُواٌّشىالث اٌّشحبط

اٌبؼط اِخش، بً أْ هٕبن بؼط اٌمعبَب ٌُ َخُ اٌخطشق إٌُهب، وٌُ حظهش ٔهبئُب فٍ اٌخحًٍُ، فمذ 

خبءث ِشىٍخب )االٔحذاس اٌخؼٍٍُّ واألخاللٍ(، و)اٌفسبد واٌفشً اإلداسٌ( فٍ اٌصذاسة، وهٕبن 

وِٓ أِثٍخهب )اٌخطشف(، )حذٍٔ  -سغُ أهُّخهب–حًٕ حظب وافشا ِٓ اٌخشوُز ِشىالث اٌخٍ ٌُ 

أخىس اٌّؼٍُّٓ(، )اٌذسوس اٌخصىصُت(، )اٌحفظ اٌخٍمُٓ(، وٌُ َخُ اٌخطشق إًٌ ِشىالث حؼٍُُّت 

، ِخىاخذة فٍ اٌىالغ )وبٌّٕبهح اٌذساسُت(، و)ٔمص اٌُّزأُت اٌّخصصت ٌٍخؼٍُُ واٌبحث اٌؼٍٍّ(

أغٍب اٌّشىالث واٌمعبَب اٌخؼٍُُّت حُ حٕبوٌهب بشىً ثبٔىٌ ِٓ خالي  أْ وأسفش اٌخحًٍُ ػٓ

اٌمعبَب وبْ اإلغبس" اٌخشبىٌ" هى األوثش اسخخذاِب فٍ حٕبوي ، وػُٕت اٌذساست –األفالَ 

واٌّشىالث اٌخؼٍُُّت اٌىاسدة ببألفالَ ِحً اٌذساست، وخبء اإلغبس األخاللٍ فٍ اٌخشحُب اٌزٌ 

، وَّىٓ إسخبع رٌه إًٌ غبُؼت اٌمعبَب راحهب، بلٍ األغش بٕسب ألً ٍَُه، وخبء اسخخذاَ ب

وإْ وبٔج َّىٓ أْ َخُ  -بٌمعبَب واٌّشىالث اٌخؼٍُُّت هٍ لعبَب حشبىَت أخاللُت بشىً أسبسٍف

  .حٕبوٌهب ِٓ خالي أوثش ِٓ إغبس، وٌىٓ األغش األوثش ِالءِت ٌهب هٍ األغش اٌخشبىَت األخاللُت

 

 


