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الـدكتور  : وإلى األسـاتذة . لم يبخل علي بوقته الثمينعبد الرحمان الذي 
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  المقدمة

   
 البـصرية  السمعية و السمعية اإلعالم وسائل عرفته الذي التقني التطور من الرغم على

 لخصائصها نظرا اإلعالمية الساحة على هامة مكانة تتبوأ تزال ال المكتوبة اإلعالم وسائل أن إال

 علـى و غالفرا أوقات في استخدامها وسهولة العامة األماكن إلى حملها و طيها كسهولة المميزة

 الغزو عمليات تعزيز فرصة والتكنولوجي التقني التقدم حمل أخرى جهة منو .االنتظار طوابير

 الثقافيـة  العولمة وميكانيزمات األقوى ثقافة تنميط طريق عن الثقافات خصوصيات ومس الثقافي

 ضـوابط  بـدون " الحريـة  "لقـيم  إلشهارياو اإلعالمي االستخدام ديتجس و ،)السلبي بمفهومها(

 وتصحيح الثقافي الغزو مقاومة في ثانية جهة من اإلعالم وسائل دور يأتي وهنا ودينية، أخالقية

 ال مجتمعـات  فـي  البناءة وأهدافها المهنية بأخالقياتها اإلعالمية الممارسة صبغ و القيم، مفاهيم

 طريـق  عـن  يتم وذلك ،والقالقل الناتجة عن االنقسام االجتماعي     التنمية مشاكل من تعاني تزال

بعـدة طـرق     الثقافي الغزو مقاومة  من شأنها أن تنمي روابط الوحدة االجتماعية و        وسائل تبني

  .الديني الوعي منها

 مقاومـة  لئوسا من تنميته و األفراد مستوى على الكائن الديني الوعي على المحافظةإن  

 مـن  ومقـوم  طنيـة الو الشخـصية  من جزء الدين وأن خاصة ، الثقافية للعولمة السيئة اآلثار

 دراسـات  فـي  قرأنـا  ما كثيرا و .بعض عن بعضها الشعوب بها تتميز التي الذاتية المقومات

 الـديني  الوعي باعتبار الديني، اإلعالم تفعيل على الدراسات هذه أصحاب ثح أكاديمية إعالمية

 يعني ال الديني يالوع عن وحديثنا الثقافية للعولمة السلبية اآلثار مقاومة في الناجعة الوسائل من

 أو األسـاطير،  علـى  واالعتماد الخرافة تقديس أو التوافه بتعظيم يعني مزيفا أو هشا دينيا وعيا

 وعـدم  الماضـي  في العيش أو األقوال و اآلراء من الضعيف تبني و الناس حياة عن االنعزال

 زركـائ  على قائما صحيحا دينيا وعيا يعني الديني الوعي عن حديثنا بل المعيش، الواقع مراعاة

 الـوعي  منافـذ  دراسة يقتضي ما وهو فعالة، قوية أفكار على واالعتماد صافية وقيمية عقائدية

 .مستقبال أدائها تحسين و واقعها، على التعرف أجل من علمية دراسة به اإلعالم ووسائل الديني

 خاصة  الجزائرية صحافةال هذه دراستنا في يعنيناما   انهوم اإلعالم وسائل: المنافذ هذه بين من و

  .بعد عهد التعددية بشقيها اإلعالمي والحزبي

 الحزبيـة   التعدديـة  مـع  هامـا  إعالميـا  منعرجا الجزائرية الصحافة تاريخ عرف لقد

 مـن  ومتنوعة جديدة صحف ظهرت و ،)1989 فيفري (اإلعالم قانون أعقبت التي اإلعالميةو



...................................................................................................................................المقدمة  

 

  2

 عموميـة  (أوالخـواص  للدولـة  تبعيتهـا  حيث ومن ، )وأسبوعية يومية (الصدور توقيت حيث

 زاخرة الجزائرية اإلعالمية الساحة جعل مما .الكتابة ولغة الفكري االتجاه حيث من و ،)وخاصة

 اإلعالميـة  العناوين بعض عرفت ثم ات،يالتسعين بدايةمنذ   الجديدة الصحف عناوين من بالكثير

 بعـضها  و). واليـوم  العربي لشروقا أسبوعية غرار على ( التوقيف القسري  أو الجزئي التوقف

 الـسياسية  باألوضاع متأثرة الجزائرية الصحف وكانت) بوزنزل آفة، الصح ( تاما توقفا عرف

 من الديني الوعي تنمية و تشكيل في المساهمة المواضيع كانت كما البالد، عاشتها التي واألمنية

 اإلعالميـة  الدراسـات  بعض وجاءت تلك، أو الجريدة هذه صفحات على نشرتُ التي المواضيع

 للدراسـة  محـال  الـصحف  تلـك  محتويات من جعلت التي) المنهجي اإلطار في لها نعرض(

 وهي شخصية، مالحظات على مبنية وصفية دراسات وبعضها قليلة، دراسات ولكنها والوصف

 منظور  منفة   كأداة منهجية معرو   المحتوى تحليلأداة   على المبني التحليل إلى تفتقد أهميتها على

 القـراء،  نفوس في الدينية المواضيع بأثر العناية أولت التي الدراسات أما .الدراسات اإلعالمية   

 و منشور، بعضها مشرقية دراسات من منها كان ما  إال )األقل على وصلني فيما( عليها أعثر فلم

 لمحتويـات ا ودراسة ببحث اعتنت وعلمية فكرية ملتقيات في ألقي بل منشور غير اآلخر بعضها

 أثـر  ببحـث  اعتنت التي الجزائرية الدراسات أما. اإلعالم وسائل جمهور في وأثرها اإلعالمية

 نجد فلم الديني الوعي هامن و اإلعالم، وسائل جمهور في ) اإلسالمية ( الدينية اإلعالمية الرسالة

   .باألثر عناية دون للمحتوى تحليلية دراسات من سابقا ذكرناه ما إال يذكر منها شيئا

 مهمـين  نراهمـا  أمرين وراعينا سبق، مال تعد إتماما  التيو هذه دراستنا جاءت هنا من و

 األكاديمية، اإلعالمية الدراسات مجال في الباحثينو  الطلبة من زمالؤنا إليه سبقنا لما تتمة لتكون

 والبحث للدراسة اإلعالمية التعددية عهد في صدرت التي الصحف إخضاع في أوالهما تمثل وقد

 قدف هذه المواضيع ثانيأما و لمحتوى،ا تحليل أداة طريق عن الدينية مواضيعها من عينة بتحليل

  .تنميته و تشكيله في الجزائرية الصحف تساهم الذي الديني الوعي طبيعة بحث في تمثل

مقدمة وخاتمة واإلطار المنهجي للدراسة وأربع فصول؛ يندرج         من هذه دراستنا تتكون

الفصالن األول والثاني ضمن الشق النظري للدراسة، ويعـد الفـصل           إلطار المنهجي و  كل من ا  

  .فصال تحليليا، أما الفصل الرابع فمتمثل في الفصل الميداني للدراسة الثالث

 مواضـيعها  وبالـضبط  الجزائريـة،  الصحف من عينة تحليل   تضمن الفصل التحليلي    

 بالوعي الصلة ذات المواضيع طبيعةف االطالع على     بهد  المحتوى تحليل أداة باستخدام الدينية

أما الفصل الميداني فقد تمثل في سبر آراء عينة مـن           ...، وطبيعة الشخصيات التي تكتبها    الديني

 جملـة  ت احتو التيو ستبياناال  استمارة طريق عن) جيجل(المبحوثين القاطنين بمدينة جزائرية     
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 المعرفي والمحور الوجداني والمحور القراءة عادات محور :وهي محاور خمس وفق األسئلة من

  .الدينية الصفحة تقييم محور و السلوكي المحور و

 فهو للدراسة النظري الشق أما ؛هذه دراستنا من والميداني التحليلي الفصل يخص فيما هذا

 الحديث تضمن والذي للدراسة المنهجي باإلطار منها األول الجزء تعلق أجزاء ثالث من متكون

 اتعين و والفرضيات، المنهج وأدوات فيها، المتبع والمنهج وأهدافها وأهميتها الدراسة إشكالية عن

ـ  مـن  الثـاني  الجزء وأما .شابهةالم والدراسات والميدانية، التحليلية نتيالدراس  النظـري  شقال

 والمواضـيع  الجزائريـة  الـصحافة :" ـب نالمعنو الفصل وهو األول الفصل في تمثلف للدراسة

 الجزائريـة  الصحف نشرتها التي الدينية المواضيع عن تاريخية مقاربة  فيه قدمنا الذيو " دينيةال

 ليكـون  1989 سـنة  غايـة  وإلى االستقالل مند نشرت التي تلك و الفرنسي االحتالل عهد في

 مبحث من الثالث المطلب هو اإلعالمية التعددية عهد في المنشورة الدينية المواضيع عن الحديث

 قـراءة  بين العالقة عن احديث كذلك الفصل هذا تضمن .الجزائرية الصحافة في الدينية واضيعالم

 إلى إضافة العالقة هده تشرح التي النماذج من جملة عرض خالل من الوعي تشكيل و الصحف

  .لكترونيةاإل والصحف) الورقية( المطبوعة الصحف مقروئية عن الحديث

 الـديني،  الوعي": ـب نالمعنو الفصل هوف للدراسة ريالنظ الشق من الثالثالجزء   أما 

 منظور من الديني الوعي مفهوم إلى خالله من تطرقنا والذي ،"شكلالت وعوامل واألبعاد المفهوم

 تعريفا لننشئ الدين مفهوم وكذا والتوعية الوعي بين الفرق ثم واجتماعي، وفلسفي وعلمي نفسي

 األبعاد وهي الديني الوعي وأبعاد والتدين، الديني الوعي بين الفرق بينا ثم الديني للوعي إجرائيا

 والمعرفـي  الوجـداني،  البعد في تمثلت وقد االستبيان استمارة تصميم عند راعيناها التي نفسها

  .والسلوكي

: حـول  تمحـور الذي   مبحثال فهو الديني بالوعي المتعلق الفصل من الثاني المبحث أما

 تـشكيل  علـى  المساعدة العوامل إلى بدايته في تطرقنا قد و آثارهو الديني الوعي تشكيل عوامل

 فوائـد  عـن  الحديث عرجنا ثم اإلعالم ووسائل واألسرة الثقافي اإلرث: في ممثلة الديني الوعي

 االعتـدال  تعزيـز  و باالنتماء الشعور تعزيز و العولمة مواجهة في ممثلة الديني الوعي وآثار

 مـع  تماشيا الثالث اآلثار تلك منها تخيرنا ناأن إال أخرى آثار نيالدي للوعي كان إن و الفكري،

 الـوعي  عـن  حديثا الثالث المبحث وتضمن .تحقيقها نتوخى التي واألهداف الدراسة فرضيات

 الفتـرات  بحـسب  حلامر إلى الوعي هذا مؤشرات و خصائص قسمنا وقد الجزائر، في الديني

 الفتوحـات  غداة الديني الوعي عن بالحديث المبحث تحناافت عليه بناء و بها، مر التيالتاريخية  
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 خصائـصه  و الـديني  الـوعي   ثـم  المرحلـة،  هده في الديني الوعي  مؤشرات و اإلسالمية،

   .االستقالل بعد و الفرنسي االحتالل عهد في ومؤشراته

رحها تلخيصا ألهم النتائج التي توصلنا إليها واآلفاق المستقبلية التي تط          الخاتمة تضمنت 

دراستنا هذه كإشكاليات تجدر دراستها لتكتمل صورة اإلعالم الديني المكتوب في الجزائـر فـي     

ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلـى          .لتكون الصورة واضحة على األقل     فترة تاريخية ما، أو   

  : بعض الرموز التي استخدمناها في التهميش وهي

  .دد نعني بها أن المرجع بدون دار النشر

على األقل معلومتين من المعلومـات المتعلقـة               دم نعني بها أن صاحب المرجع لم يذكر       

  . بالنشر وقد تكون سنة النشر ودار النشر، أو البلد وسنة النشر وهكذا

  .دس نعني بها أن المرجع بدون سنة النشر
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    :إشكالية الدراسة وأهدافها :أوال

  

 فـي الوسـائل     الثمانينيات وسائل اإلعالم الجزائرية منذ االستقالل وإلى نهاية          أهم قد تمثلت ل

 التي انطبعت بطـابع     السمعية والسمعية البصرية التابعة للقطاع الحكومي؛ وهي الوسائل       المكتوبة؛ و 

ن إثـم    لوجي الذي تبنته الدولة كخيار استراتيجي لها؛      والمرحلة التي مرت بها البالد، والخيار اإليدي      

 اإلعالمـي االنفتـاح   ما منـذ عهـد التعدديـة الـسياسية و         الصحافة الجزائرية قد عرفت تحوال ها     

ما فـسح المجـال    ها، وهوو صدور أنواع مختلفة من     أدى إلى إنشاء صحف جديدة    ،  )1989فيفري(

نها القضايا الدينيـة فـي       وم أمامها كي تكتب في مختلف المجاالت، و تدلي بدلوها في قضايا شتى           

المعتبرة فـي ظـل واقـع        باإلسالم ويواجه أفراده جملة من التحديات     غالبيته العظمى   دين  مجتمع ت 

 الديني والفكري، وتشويه صورة     فطروانتشار الت  وتهديد الهوية الذاتية  الثقافية  السيما منها   العولمة  

التنصير وتحييد القيم األصيلة في محتويات الرسـائل اإلعالميـة،          نشاط حمالت    و العمل اإلسالمي، 

يجعـل دراسـة     ممـا    .قنوات الفضائية والشبكة العالميـة    قيم اإلثارة السيما في ال     صور و  وطغيان

 جانب من   ضاحمن شأنه أن يسهم في إي     ث، و والبح م جدير باالهتما   للقضايا الدينية  صحفيةال المعالجة

  .ي هذه الفترة الهامة من تاريخها ف معالجة الصحف الجزائرية لهاجوانب طبيعة

 الستئثار القنوات الفضائية بجملـة مـن البحـوث    كذلك فقد وقع االختيار على الصحف نظرا    

، )∗(دينية متخصـصة  ت  ا أو من حيث كونها قنو     محتوى العام ل سواء من حيث ا    ،ئريةالعربية والجزا 

 أهم  إحدى التي تعد   الصحف الجزائرية، السيما بعد التعددية اإلعالمية،        رتفاع أرقام سحب  ال ونظرا

، المراحل التي عرفتها الصحافة الجزائرية خالل تاريخها مما يستدعي دراستها دراسات أكاديميـة            

ـ   طبيعـة   من شأنها أن تكشف حقائق ذات صلة وثيقة ب         لـبعض المواضـيع    ة  معالجتهـا اإلعالمي

 وكان من أسـباب اختيـار       .م في تحسين مستواها من جهة ثانية      من جهة ، وأن تساه     ةالمتخصص

على غرار صحيفة    )اإلسالمي(  الديني تجاهكثرة المالحق الدينية والصحف ذات اال      الصحف أيضا   

تمـام الجمـاهيري    تزايـد االه   ؛ إضافة إلى  والتي حفلت بالمواضيع الدينية   ... القلم والرسالة وإقرأ    

م نسخا إلكترونيـة للـصحف       أ بالصحف المبثوثة عبر شبكة اإلنترنت سواء كانت صحفا إلكترونية        

 قد عرفـت فـي    رخاصة وأن الجزائ  ، وهي المقصودة باالهتمام والبحث في هذه الدراسة         مطبوعةلا

                                                 
: اسات انظر المبحث المتعلق بالدراسات المشابهة المنـدرج ضـمن فـصل           لمزيد من التفصيل حول هذه الدر      – (∗)

  .اإلطار المنهجي للدراسة
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ـ  الشبكة العالمية؛ إذ تشير اإلحصائيات       ستغاللاها قويا نحو    ااآلونة األخيرة اتج    تحتـل   هـا  أن ىإل

   .(1) 2006 سنة %83المرتبة التاسعة عربيا في هذا المجال بنسبة استغالل قدرت بـ

  

 الفرد الجزائري مـن شـأنه أن يفعـل           عيون في  الرسالة الصحفية الدينية   مستوىإن دراسة   

راءة  في جانب حيوي منها، خاصة مع اإلقبال المتزايد للجمهور على ق           الرسالة اإلعالمية الجزائرية  

ي حاجاتهم في بيلؤالتهم، و يجيب عن تسارغبتهم المتزايدة نحو إعالم دينيمن جهة، و) ∗∗(الصحف

  .حكام الدين اإلسالمي في أمور وثيقة الصلة بالحياة من جهة ثانيةمعرفة أ

ـ   ، و  بعض صفحاتها للشؤون الدينية    غالبا ئريةتخصص الصحف الجزا   ي جريـدة   هو مانجده ف

هـو  ، و"رمـضانيات " فـي صـفحة   في شهر رمضان   ، و  "إسالميات" ـ ب الخبر في صفحة معنونة   

 فإنّها تورد المواضـيع الدينيـة       العنوان ذاته الذي اتخذته الشروق اليومي، أما خارج شهر رمضان         

في و ،"قضايا وآراء  "في جريدة الشعب ضمن صفحة      ، و "أوراق حضارية "ـ  ضمن صفحة معنونة ب   

تخـصص  و ،"روضة المـؤمن  " و في صوت األحرار نقرأ       الجمهور نجد ذلك في أكثر من صفحة،      

الـشروق  :  أما في الصحافة األسـبوعية فنجـد       للقضايا الدينية " في رحاب اإلسالم   :"الفجر صفحة 

فـي  و،  "النـداء :"حقا إسالميا بعنوان   مل  أصدرت ا، كما أنه  العصروالعربي تخصص صفحتا اإلسالم     

إقرأ،  (إسالميةدينية  باإلضافة إلى مالحق    " سالمياتإ"و" قضايا الدين "بوع نطالع صفحتي    أخبار األس 

ا أن لها جمهوره  لصحف الجزائرية البد و   الواردة با  إن المواضيع الدينية   ....)العربي عأخبار األسبو 

 نومن الجدير دراسة العالقة بين هذه المواضيع وجمهور القـراء الـذي           من القراء الذين يطالعونها،     

 الـذي تؤديـه     دورما طبيعة ال   :تساؤال رئيسيا مفاده  ترسم  هذه الدراسة ل  عليه جاءت   ويتعرض لها،   
   : اآليت يفت تساؤالت فرعية متثلتندرج ضمنه ؟القراءيف زيادة الوعي الديين لدى   اجلزائريةلصحافةا

                                                 
 2007 نوفمبر14، الشروق اليوميالجزائر تحتل المرتبة التاسعة عربيا في مجال اإلنترنت، :  بلقاسم حوام– (1)

 . 24:ص
، و ارتفـاع    ]2007أكتوبر-سبتمبر[نسخة   ألف   600من ذلك مثال ارتفاع رقم سحـب الخبر إلى مايزيد عن            - )∗∗(

 ألف في الفترة نفسها، إضافة إلى نتائج دراسة عزي عبـد            300رقم سحب صحيفة الشروق اليومي إلى مايزيد عن         

ثقافة الطلبة والوعي الحضاري ووسائل االتصال حالة الجزائر والتي أفادت ارتبـاط            : " الرحـمن المعنـونة  بـ     

 تكرارا بالنـسبة للثانيـة وإن       133 تكرارا بالنسبة لألولى و    83ائـد و المجالت بنسبة بلغت      أذهان الطـلبة بالجـر  

  .46:، ص 164،ع  المـستقبل العربـي   : انظـر . كانت هذه الدراسة مقتصرة علـى فئــة الطلبـة الجزائـريين             
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يف  املواضيع الدينية اليت ركزت عليها الصحف اجلزائرية ـمحل الدراسة ـ    خصائصماهيـ 
  عددية اإلعالمية؟فترة من فترات الت

  ـ هل التزمت الصحف اجلزائرية  باملرجعية الدينية املتبعة يف اجلزائر؟
  ـ ماهي مسامهة الصحف اجلزائرية يف تنمية الوعي الديين لدى القراء؟

   القراء دف حتسني مستوى املواضيع الدينية املطروقة؟ اـ ماهي االقتراحات اليت يقدمه
سبيل الدراسـة بـدء بتحديـد       و وصلة التي حددت لنا طريق البحث      بمثابة الب  تعد التساؤال تُ 

 تحقيـق جملـة مـن       تلك الفرضيات  اختبارخالل  نتوخى من   و،  اختبارهاالفرضيات ووصوال إلى    

الذي يتكون من شقين رئيسيين تعلّـق األول         طبيعة الموضوع المدروس، و     التي تتوافق مع   األهداف

 في تنمية الوعي الـديني لـدى        ق الثاني بتأثيرها و دورها    ا بالصحافة الجزائرية، في حين تعلّ     ممنه

  .القراء

 أن   إال ها، وما الغاية من إنشاء    وظائف وسائل اإلعالم  إن أهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية            

صناعة الرأي، و تزويد األفراد بالمعلومات التي من شأنها أن تحـسن            يكون لها دورها في التأثير و     

وما  يهمنا في دراستنا هذه هو وسـائل         . تحسن من خبرتهم في الحياة    والمادي و مستواهم المعرفي   

 أهمية العمل اإلعالمي المكتوب الـذي يعـول         تعود أهمية هذه الدراسة إلى    كما  . اإلعالم الجزائرية 

عليه في تلبية حاجات القراء المعرفية في مختلف مجاالت المعرفة بما في ذلك ما يتعلق بالمواضيع                

  .                           ةالديني

ينية احتلت المراتـب األولـى فـي        الدو البرامج    المواضيع   وقد أثبتت جملة من الدراسات أن     

ـ متابعات القراء وجمهور وسائل اإلعالم؛ وهي دراسات          لبـاحثين قـاموا بدراسـة آراء        ةأكاديمي

   .)٭( نحو البرامج المعروضةاتجاهات الجمهورو

                                                 
 جاءت دراسـتها بنـاء      نوال محمد عمر والتي   لدور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم األسرة الريفية          : انظر - )٭(

، )2ص(على ما توصلت إليه في دراسة الماجيستير من أن األفالم الدينية تحتل المرتبة األولـى لـدى المـشاهدين                    

 فـي عـصر     الصحافة: في » سمات قراء الصحف في مصر و تفضيالتهم واتجاهاتهم        «:ومركز بحوث الرأي العام   

 من المشاهدين يفضلون جريدة األخبـار       %39.2 التي بينت أن  ،    )235 جامعة القاهرة ص   كلية اإلعالم، (المعلومات  

 -دراسـة تحليليـة وميدانيـة   -أثر البث التلفزيوني الفضائي المباشر على الشباب الجزائري    والحتوائها موادا دينية،    

 ، )202ص(لنصير بوعلي والتي بينت أن البرامج الدينية تحتل المرتبة الرابعة في تفـضيل المـشاهد الجزائـري                  

 والتـي   -دراسة في العادات، األنماط واالتجاهـات     - الجمهور القسنطيني وبرامج قناة إقرأ الفضائية      :وردة بوجالل و

التلفزيون الجزائـري والمجتمـع دراسـة       : وإبراهيم عباسي  ،%49.7بينت أن أفراد العينة يفضلون قناة إقرأ بنسبة         

ت رغبة المشاهد الجزائري في مشاهدة البرامج الدينيـة       سوسيولوجية للبرامج الوطنية والمشاهد الجزائري والتي أثبت      
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ت إلى أن البرامج الدينية التي ال تعـرض بـشكل معتبـر سـوى فـي                  الدراسا هذهإذ تشير   

وتعود هذه الرغبة   . المناسبات الدينية، ال تلبي حاجة الفرد الجزائري الذي يتطلع إلى مشاهدة الكثير           

إلى طبيعة الوعي الديني الذي يمثل إحدى أهم خصائص الشخصية الوطنية والهوية الذاتية لبلـدان               

  .ا الجزائرالعالم العربي ومنه

  

تعلـق  . هـدفين رئيـسيين   تحليل محتوى الصحف الجزائرية في      األهداف المتوخاة من    تتمثل  

ا باالستعانة بنتائج التحليل على فهم وتفسير ومقارنة نتائج الدراسة الميدانية ـ محل الدراسة  مهالأو

صل بالمواضيع  والمتا بمحاولة تشخيص واقع المحتوى اإلعالمي المتعلق بالصحف         م وتعلق ثانيه  ـ

عن طريق سبر   (نتخذ من الوعي الديني محال للدراسة والسبر         أن ال الدينية، إذ من دواعي المنطق      

 وليس هناك مقدمة عن المواضيع المـشكلة        ، وهو الوعي الذي ربطناه بالصحافة الجزائرية      )اآلراء

ي ركزت عليها هذه    والجوانب الت  وطبيعة الشخصيات التي تكتبها    ؛للوعي الديني من حيث محتواها    

ما هتمام الصحف بالمواضيع الدينية و    طبيعة ا حجم و ، و اعتمدتها وطبيعة المصادر التي     الشخصيات،

ن األحكـام العقائديـة والفقهيـة        على تبيا  ، تقتصر جزئيةين نظرة   إذا كانت نظرة الصحف إلى الد     

انت أوسع من ذلك، بحيـث      اإلجابة عن تساؤالت القراء، أم أن نظرتها إلى دور الدين في الحياة ك            و

اهتمت بجوانب أخرى تتصل اتصاال مباشرا بتأثير الدين في واقع الناس عن طريق تناول مواضيع               

، إضافة إلى االهتمام بالمسائل ذات الـصلة        )إسالمية( دينية  الجزائري من وجهة نظر    الجمهورتهم  

ية والقضايا الفكرية التي تثير جدال      ، وكذا الشخصيات اإلسالمية التاريخ    الهوية اإلسالميتين بالثقافة و 

 آثارها على مـستوى    و  من مثل موضوع العولمة       في وقتنا الحالي   واإلعالميةالفكرية  على الساحة   

  .كيفية التعامل معهاالقيمية لألفراد، و والبنية الفكرية

، فإن طبيعة الدراسة تـستدعي  نية التي تعمل في ظلها الصحف    إذا نظرنا إلى الخريطة الزم    و

كيفية أثنـاء   ال الكمية و   الناحية التعرف على طبيعة معالجة الصحف الجزائرية للمواضيع الدينية من        

 التي  زمنيتين، تمثلت أوالهما في الفترة    يستدعي المقارنة بين فترتين      هو ما وشهر رمضان وبعده،    

 .)جبشهر ر  (شهر رمضان في حين تمثلت الثانية في فترة مابعد        شهر رمضان،   منت مع حلول    تزا

 فـإن هـذه     )، خاصة عمومية(المتعلقة بطبيعة ملكية الصحف     لى الخريطة القانونية    وأما إذا نظرنا إ   

وقد تم اختيار   . الدراسة تستهدف معرفة الفروق الموجودة بين النوعين في معالجة المواضيع الدينية          

                                                                                                                                                    
، فقد دلت هذه الدراسات على أن الجمهور يفضل البرامج ذات الصلة الوثيقة بـالقيم اإلسـالمية، وأنـه                   )199ص(

 . يطالب بزيادة نسبتها
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ع الخاص، وصحيفة   صحيفتي الخبر والشروق اليومي التابعتين للقطا     عينيتين لذلك تمثلتا في كل من       

    .النصر التابعة للقطاع العام

، فإنا نهدف إلى متعلقة بتنمية الوعي الديني لألفرادو لما كانت الدراسة ـ في شقها الثاني ـ   

تحديد طبيعـة الجمهـور الـذي يقـرأ         ة التأثير الممارس في القراء، و     التعرف على حجم و طبيع    

  :في النقاط اآلتيةالذي يمكننا الحديث عنه والمضمون الديني 

 ميدانية، من شأنها أن تربط بين        تحليلية العربية ببحوث وتدعيم المكتبة اإلعالمية الوطنية     ـ  

  .الرسالة الدينية المكتوبة و بين جمهور القراء

  .على مستوى األفراداالجتماعية للمواضيع الدينية دراسة اآلثار المعرفية والروحية وـ 

 من وجهة نظر    لديني المكتوب على صفحات الصحف الجزائرية     دراسة وتقييم المضمون ا   ـ  

  .القراء

وأهـداف  اهتمامات  وبين   -محل الدراسة –بين الصحف   طبيعة العالقة الموجودة    دراسة  ـ  

عن طريـق   السيما في جانب المرجعية الدينية في الجزائر وذلك           في مجال الوعي الديني      السلطة

المطروحة وعالقتها بالمرجعية الدينية المتبعة فـي        لدينية و طبيعة المواضيع ا    منحى االطالع على 

  .الجزائر

 ، المضمون الديني الذي تولت الصحف الجزائرية نشره في سنوات سـابقة           االطالع على ـ  

 مـع ظهـور     تالتي تزامن ، و )1989فيفري( التي أعقبت االنفتاح اإلعالمي الحر      الفترة خاصة إبان 

ه هذه األحداث من تطور أثّر في مضمون الصحف التي          صحف جديدة حزبية وخاصة، مع ما تحمل      

؛ وهذا عن طريق التطرق إلى الرسالة الدينية المكتوبة اعتمادا علـى             تقف ورائها أحزاب إسالمية   

  .اإلعالم الديني في تلك الفترةالدراسات التي تناولت بالبحث والتحليل 

  :لدراسةاتحديد مفاهيم : ثانيا

 التي   للمصطلحات الرئيسية  ة محدد عاني م حول ق االتفا بغية لدراسة ا م أن نحدد مفاهي   يجدر بنا 

 تشكل محاور الدراسة وأعمدتها، خاصة في ظل ماتتميز به العلوم اإلنسانية من نـسبية واخـتالف               

 الباحثون  - خالله من–بحسب طبيعة السياق الفكري الذي وردت فيه، وطبيعة التخصص الذي ينظر            

ذلك من مفهوم الوعي الذي نجد له تعريفات شتّى بحـسب الميـادين             ال أدّل على    إلى المصطلح، و  

   .إطارها لفظ الوعيلتي يرد في االفكرية 

   : الدينيةمفهوم الصحافة 2-1

 ومن أقدمها ظهـورا إذا أخـذنا   تعتبر الصحافة الدينية نوع من أنواع الصحافة المتخصصة     

ـ     بسبب  ،  ... )ةصحافة إسالمية، مسيحي  (الصحافة الدينية بمفهومها العام       ةسـعي الـدول األوروبي
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طباعة الحديثة قبل غيرها من الدول اإلسالمية إلى إصـدار صـحف            المسيحية التي ظهرت فيها ال    

  .ومجالت دينية تقف وراءها الكنيسة والجمعيات الدينية

الدورية التي تعني بجزئية أكثر     الصحيفة أوالمجلة أو  "  الصحافة المتخصصة بأنها     عرفوتُ 

 فإذا اهتمت بالشؤون الدينية ، ولذلك(1) ة الرياضطب أوالأو كاألدب؛ "في فرع من الفروعتخصصا 

 ويرى بعض الباحثين أن مفهوم الصحافة المتخصصة يشمل أيضا الصفحات           ،أضحت صحافة دينية  

الثقافة العامة التي يحـصل     اعتبار أن هذه الصفحات تمثل جوهر       المتخصصة في الصحف العامة ب    

 الـصحافة   تدخل الـصفحة الدينيـة فـي مفهـوم        وبهذا االعتبار   . (2) العادي للصحف  ئعليها القار 

   .(3)المتخصصة

فإن الصفحة الدينية هـي     هي محل دراستنا     ولما كانت الصحافة الجزائرية      ا هذ  مقامنا وفي

 : نقـصد بهـا    في الصحف الجزائرية والتي   ) اإلسالمية(تعنى بالشؤون الدينية    " تلك الصفحة التي    

بمضامين إخبارية وتحليلية موجهة للرأي  بالجزائر والتي تصدر دوريا المكتوبة  ئل اإلعالمية   الوسا

 ذلك ألن المضمون هو نفسه      ؛إلكترونية نسخاأم  ) مطبوعة( ورقية   :بغض النظر عن كونها   ؛  " العام

ـ                تكما أن التطور الحاصل على مستوى تكنولوجيا االتصال أتاح االطالع عليها عبر شبكة اإلنترن

  . في هذا إلى االهتمام الجماهيري المتزايد بالصحف اإللكترونية)∗(وتشير اإلحصائيات

  

  :المفاهيم المشابهةـ 

                                                 
 :ص ص اإلسكندرية، 2002 صالح عبد اللطيف، الصحافة المتخصصة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،-  (1)

13،11،93.  
 .5:، ص1986الصحافة المتخصصة، عالم الكتب، القاهرة، : فاروق أبو زيد– (2)
فاروق  و20-19: مرجع سابق، ص ص الصحافة المتخصصة،:  وهو ما ذهب إليه صالح عبد اللطيف، انظر– (3)

 .مرجع سابقأبو زيد، 
ة في تزايد االستخدام العربي لشبكة اإلنترنت الذي        يتمثل مؤشر االهتمام بالنسخ اإللكترونية للصحف المطبوع       - )∗(

 مليون مستخدم خالل السنة نفسها، أما في الجزائـر   26.3، ليصل العدد إلى     %55 بلغ   2005عرف نموا كبيرا عام     

مقروئية الصحافة النسائية   "فإن الدراسات الحديثة تشير إلى تغلغها النسبي في المجتمع الجزائري، ومن ذلك دراسة              

 التي بينت أن أفراد العينة يستخدمون شبكة اإلنترنت في الحصول على األخبار والمعلومات في المرتبة                "لجزائرفي ا 

 50الثانية بعد التلفزيون ويتوقع  زيادة استخدام الشبكة العنكبوتية بعد قيام السلطات الرسمية بتخفيض تكاليفها بنسبة                 

: محمد إبراهيم عايش  و. 134: ص مرجع سابق  محمد شطاح، : انظر. 2008 وهذا خالل النصف األول من سنة        %

  : 18ص" وسائل اإلعالم الجديدة ومجتمع المعرفة في الوطن العربي، ورقة مقدمة للحلقة الدراسية لإلعالميـين  " 

http://www.arabmediastudies.net26/04/2008:  يوم الدخول. 
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  :مفهوم اإلعالم الديني 2ـ2        

يذهب مجموعة من الباحثين إلى عدم وجود إعالم إسالمي اليوم نظرا ألن المواد اإلعالميـة               

من جوانب الشريعة اإلسالمية دون أن تكون هناك معالجـة          الدينية الكائنة إنما تختص بجانب واحد       

 من وجهة نظر إسالمية ولهذا يفضل بعض الباحثين اسـتعمال مـصطلح             ة المختلف عشاملة للمواضي 

  ". إعالم إسالمي"بدل مصطلح " إعالم ديني"

وفي هذا الصدد ينبغي علينا أن نفرق بين مصطلحين متجاورين من المصطلحات التي تتصل              

إذ تذهب كتابـات    . اإلعالم اإلسالمي واإلعالم الديني   :  وهما ةال وثيقا بالرسالة الدينية اإلسالمي    اتصا

بعض المفكرين الذين اهتموا بمجال اإلعالم اإلسالمي إلى اعتباره مفقودا في وقتنا الحالي، بـسب               

ـ             اة، وإن كنـا    فقدان المجتمعات اإلسالمية التي تتولى مهمة تطبيق اإلسالم في مختلف مجاالت الحي

  . وفي المرجع الواحد ل المصطلح لدى الباحث الواحد نالحظ تذبذبا واضحا في استعما

اإلعالم الذي يعكس الروح والمبادئ       هو «:محمد منير حجاب اإلعالم اإلسالمي فيقول     يعرف  

قـة  والقيم اإلسالمية، ويمارس في مجتمع إسالمي، و يتناول المعلومات والحقائق واألخبـار المتعل            

  .(1)»بكافة نواحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية و القانونية واألخالقية

ويتحدث محمد سيد محمد عن طبيعة اإلعالم اإلسالمي الذي يعكس اإلطار االجتماعي الـذي              

 المجتمع اإلسالمي الذي يطبق الشريعة اإلسالمية مجتمع شـمولي مـن            «:يعمل في ظله فيقول أن    

 ومتكامل من حيث التنظيم، واإلعالم فيه البد وأن يعكس شمول العقيدة وتكامل البنـاء               حيث العقيدة 

االجتماعي، ومن ثم فإن كل شيء فيه إسالمي بدءا من المرح والمزاح والتسلية إلى مواجهة الموت                

والكوارث واإلعالم في هذه الحالة إسالمي في صدق أخباره، وإسالمي في تعليمه وإسـالمي فـي                

  .(2)»خبار وتفسيرهاشرح األ

 كل ما اختص بتزويد النـاس بالمعلومـات الـصحيحة            «:ويعرفه علي حسين مصطفى بأنه    

واألخبار الصادقة مشتمال على جميع أنشطة اإلعالم في المجتمع اإلسالمي مؤديا جميع وظائفه من              

ياتـه ومراحلـه   تثقيف وترويح وإرشاد وإخبار وتعليم ملتزما في ذلك بمبادئ اإلسالم في جميع عمل            

  .(3)»وأهدافه ووسائله

 وهذا اإلعـالم ال يكـاد       «:ويؤكد أحمد عيساوي عدم وجود إعالم إسالمي اليوم فيقول بشأنه         

يوجد اليوم عمليا في العالمين العربي واإلسالمي لعدم وجود مجتمعات ودول إسالمية تطبق اإلسالم              

                                                 
 .24:، ص2002، دار الفجر الجديد، القاهرة،   التطبيقالمبادئ ـالنظريةـ: ـ اإلعالم اإلسالمي (1)
   .78:ه، ص1405 الدوحة،، 58، عاألمة، » اإلعالم اإلسالمي «:  ـ محمد سيد محمد(2)
   .72:، ص2003 ـ اإلذاعة المدرسية واإلعالم الديني، دار قباء، القاهرة، (3)



 اإلطار املنهجي للدراسة...............................................................................

 14

ا ال تطبق إال أجزاء من الـشريعة اإلسـالمية،          أما المجتمعات العربية واإلسالمية الحالية فإنه     ...كله

 لإلسالم، فهو بـذلك يـشغل حيـزا مـن الـساحة             ةفاإلعالم فيها يعكس رؤيتها العملية والتطبيقي     

  .(1)»اإلعالمية

وأعتقد أن األمر مختلف بحسب اتجاه الوسيلة اإلعالمية وخطها الفكـري واألهـداف التـي               

ة ومعالجتها اإلعالمية لها إذ ال يمكن إطالق مـصطلح          سطرتها وطبيعة نظرتها إلى الشؤون الديني     

اإلعالم اإلسالمي على كل ما ينشر في الصحف أو يذاع عبر كـل القنـوات الفـضائية منهـا أو                    

األرضية؛ والعامة منها والمتخصصة، كما أنه من اإلجحاف تعميم إطالق مصطلح اإلعالم الديني،             

ياقها الزمني الذي قيلت فيه فإنا نجدها سابقة عن وجود          ذلك أنه إذ أخذنا آراء  بعض الباحثين في س         

القنوات الفضائية اإلسالمية التي ظهرت منذ عقد التسعينيات والتي أعتقد بـشأنها عـدم اقتـصار                

برامجها على الجانب الوعظي اإلرشادي فحسب بل تتعداه إلى برامج ثقافية و اجتماعية واقتصادية              

جود مجتمعات تطبق اإلسالم كله كي يتكون إعالم إسالمي، فإنا نقر           عامة؛ كما أنه إذا سلمنا بعدم و      

حضور القيم الدينية في الشخصية العربية التي يشكل اإلسالم جزء أساسيا منها وهو ما يؤدي بنـا                 

 إلى تقرير وجود المجتمع المسلم مما يعني وجود وعاء اإلعـالم اإلسـالمي وحيـزه الجغرافـي                

تم به وهو ما تدل عليه الكثير من الدراسات الميدانية كما سيأتي معنـا              الجمهور المستقبل له والمه   و

  . الحقا

وعليه فإن مصطلح اإلعالم الديني جزء من اإلعالم اإلسالمي نظرا لتعلقه بأركان خاصة من              

وسائل اإلعالم وألنه يشغل حيزا منها دون أن يمثل مدرسة أو رؤية محددة مستندة إلـى مرجعيـة                  

  :             عالم، وهو يشملخاصة في مجال اإل

  .ـ الصفحات الدينية في بعض الجرائد اليومية واألبواب الثابتة فيها

  .ـ البرامج الدينية في الراديو والتلفزيون

المسلسالت والبرامج الدينية   : ـ المواد اإلعالمية التي تعكس صورا من الثقافة اإلسالمية مثل         

  .ذات الطابع الثقافي

مية لشهر رمضان واألعياد والمواسم وقرآن االفتتاح والختـام فـي الراديـو             ـ المواد اإلعال  

  .نوالتلفزيو

  .(2)ـ األفالم التسجيلية عن اآلثار اإلسالمية واألحكام الشرعية مثل التي تقدم مناسك الحج

                                                 
دم لنيل درجة الماجستير جامعة األمير عبد اإلعالن من منظور إسالمي؛ دراسة نظرية تحليلية تقويمية بحث مقـ  (1)

  .48 ص1992-1991القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، 
  .79، 78: ، ص صمرجع سابق ـ محمد سيد محمد، (2)
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أما اإلعالم اإلسالمي فنقصد به اإلعالم الذي يغطي كل األبواب سـواء ورد فـي الوسـائل                 

لمطبوعة أو الوسائل السمعية أو السمعية البصرية، مؤديا جميع وظائف اإلعـالم مـن              اإلعالمية ا 

تثقيف وترويح وإرشاد وإخبار وتعليم ملتزما بمبادئ اإلسالم في ذلـك علـى غـرار  المجـالت                  

األسبوعية اإلسالمية المتخصصة و القنوات الفضائية اإلسالمية، والتي تهتم بنشر أحكـام ومبـادئ              

  .  برامج ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة إلى مرجعية إسالميةاإلسالم وتبث

 فإنا نقر وجود اإلعالم اإلسالمي بالمفهوم السابق كمـا أن بعـض المـواد               قبناءا على ما سب   

الدينية يمكن وصفها ضمن إطار اإلعالم اإلسالمي أو الديني بحسب السياق العام الذي وردت فيـه                

 إسالمية مثـل الرسـالة وعمـر        ة التي تقدم أحداث وشخصيات تاريخي     على غرار األفالم الروائية   

أما اإلعالم الديني اإلسالمي فهو ذلك الذي يرتبط بمادة دينية إسالمية وهو المقـصود فـي                .المختار

  :اإلعالم الديني وفقا للشكل اآلتي: هذه الدراسة عند إطالقنا مصطلح

  

  

  :ي واإلسالميشكل يوضح العالقة الكائنة بين اإلعالم الدين

  

  

  

  

  .71:سابق، صالمرجع العلي حسين مصطفى، 

   :مفهوم الخطاب الديني ب ـ

يتوقف بدرجة كبيرة على طبيعـة      إن تشكيل الـوعي الـديني      

  ومدى اعتنائها بالمواضيع التي تهم الخطاب الذي يحمل الرسالة الدينية     

  

  

  

  

  .71 :ص علي حسين مصطفى، المرجع السابق،

  

  

1  
مادته دينية : إعالم ديني

  بحثة
 

  
2  
  إسالميإعالم ديني 

إعالم مادته دينية 

 إسالمية

3  
إعالم : إعالم إسالمي

يغطي كل أبواب 

اإلعالم من منظور 

 إسالمي
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  :" الوعي الدينيتنمية" وم مفه 2-3

  

  :     أ ـ مفهوم التنمية

، نمى الشيء أي أنماه بأن جعله زائدا كثيـرا        : التنمية مصدر مشتق من المصدر نمى، فتقول      

  .(1)أشبع وقودها: ونمى النار

) وقُـل رب ارحمهمـا كَمـا ربيـاِني صـِغيراً          (كذلك التربية، قـال تعـالى     التنمية  و تعني   

 ي ذلك ألن النمو الـذ     ؛ جسما وعقال وروحا   »نمياني   «:  فالمقصود من كلمة ربياني    ،)24:سراءاإل(

 تحققه التربية عبارة عن تغيير و تطور في كيان الفرد إلى األقوى واألحسن، فالتنمية عملية تغييـر                 

  . (2) حياة اإلنسانيتطوير فو

  اإلسالمية  المواضيع الدينية  تحدثه يالتغيير الذ  «: اسة نقصد بمصطلح التنمية   و في هذه الدر   

للفـرد   واالجتماعيـة     والعقليـة  الروحيـة   على مستوى البنية    الجزائرية  الصحف فيالمنشورة  

 تلقى المبادئ المستمدة من اإلسالم من المحضن األول         ، والذي نشأ في بيئة مسلمة حيث      »الجزائري

تبقى خاضعة  و غير مباشر،  ق مباشر أو   بطري ا، وهي المبادئ التي تلقنها األسر ألبنائه      وهي األسرة 

للقالب الفكري والقيمي والتجارب والخبرات الشخصية التي ينظر من خاللها األفراد إلـى مختلـف               

ولية التي يعيش الفرد في ظلها      إضافة إلى المدرسة والجماعة األ     ،)٭(القيم واألفكار ومنها القيم الدينية    

 لتكـون   ، ثم تأتي الـصحف    دين اإلسالمي ي ذات الصلة بال   لمعان في تلقينه ا   التي تساهم بقسط وافر   و

قد يكون هذا التلقين فعاال بحيـث   و،األحكام والشرائع ي تلقين الفرد المسلم     ف إحدى المصادر البارزة  

 تواجده مع غيره من األفراد وفي إطـار         إطاريجيب عن التساؤالت الجديدة التي يطرحها الفرد في         

اؤالته فيكـون دوره    لفـرد واهتماماتـه وتـس     اوقد يكون بعيدا عن واقع      تفاعله مع البيئة المحيطة،     

  .  ضعيفاا باهتالتنموي ـ في هذه الحالة ـ

  

                                                 
  .956ص  2005،القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية، 4المعجم الوسيط، ط: مجمع اللغة العربيةـ  (1)
، )2001 مـاي 29 -27(أعمال األسبوع الوطني الثـاني للقـرآن الكـريم      : فـ وزارة الشؤون الدينية واألوقا     (2)

 .146: ص2002  الجزائر العاصمة،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،
الوعي الديني و الحياة اليومية، دراسة ميدانية على عينة من شرائح طبقية فـي قـرى                :"في دراسة حول  تبين  ـ   )٭(

ألوضاع  يفسرون األحكام الشرعية في جانب المعامالت بفعل تباين الظروف وا          -لدراسة محل ا  -مصرية، أن األفراد  

، 2الدين في المجتمع العربي، ط    : عبد الباقي الهرماسي وآخرون   : انظر.المصالح المباشرة االجتماعية واالقتصادية و  

  .395:، ص2000،، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية
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  :   مفهوم الوعي ـب  

حفظه وفهمه وقبله، ووعـى األمـر أي        :  أي جمعه في وعاء أما وعى الحديث فيعني        الشيءوعى  

وتَِعيهـآ ُأذُن    «:قولـه تعـالى   قدير ومنها   الت و كذلك يأتي الوعي بمعنى الحفظ    أدركه على حقيقته، و   

  .(2) الفهم وسالمة اإلدراك كما يأتي الوعي بمعنى(1) أي حافظة)12الحاقةآ(»واِعيةٌ

و يالحظ أن المفاهيم اللغوية لمصطلح الوعي ترتبط مع بعضها البعض، ذلك ألن الفـرد إذا                

 يتشكل الوعي مـن مجمـوع       كه، ثم سالمة إدرا ه، يكون ذلك وسيلة إلى حفظه و      سمع الشيء وفهم  

المعلومات التي اكتسبها الفرد من الخبرات وعمليات القراءة والتعلم والتوليف بين هـذه             المعارف و 

العناصر، مما يؤدي بنا إلى أن نقرر أن الوعي عملية معقدة تعني مختلف العمليات العقلية والنفسية                

 يقصد  «: لذي تبناه محمد صالح الهرماسي بقوله      ا فوكذلك المكتسبات الروحية والقيمية وهو التعري     

لوجـوده  ل فهم اإلنـسان للعـالم الموضـوعي و        بالوعي مجموع العمليات العقلية المعقدة التي تشك      

الشخصي، وتجمع المدارس الفلسفية على أن الوعي يـشتمل أيـضا علـى خـصائص اإلنـسان                 

ومنطلقاته القيمية واالجتماعيـة، وكـي      ، ومكتسباته الروحية    )اإلرادةالت والضمير و  االنفعا(النفسية

   .(3)»يرتقي اإلحساس البشري على مستوى الوعي البد من تحقق المعرفة والفهم

امـتالك  «:  في حقل المناهج وطرق التـدريس بأنـه        يعرف الوعي من وجهة نظر الباحثين     و

وأول لهذا الـسلوك،    يجابية والسلبية   إل للجانب المعرض للسلوك وإدراكه للجوانب المختلفة ا       لمتعلما

  .(4)»لمجال الوجدانيا في تصنيف (Receiving)المستويات الوجدانية يندرج تحت مستوى االستقبال

 أن نميز أيضا بين الوعي الطبقي والوعي االجتماعي الذي يعنـي إحاطـة أفـراد                يكما ينبغ 

حيـاتهم،    لها دخل في    والسياسية واالقتصادية وكذا العلمية التي     المجتمع بمجمل القضايا االجتماعية   

ي الوعي السياسي والوع  : االجتماعي أنواعا من الوعي وهي     ومن ثم فإنه يندرج تحت مسمى الوعي      

 ويحضرنا بهذا الصدد مـصطلحا      .(5)...والوعي بالطبيعة  الوعي الصحي األخالقي والوعي الديني و   

 علـى   يل دوركايم للداللة  إمخدمه  استالذي  " الكونفورميا  : " يستعمل في أدبيات علم االجتماع، وهو     

                                                 
  420:، ص2002، 5، مكتبة العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، ج4فاسير، طأيسر الت: أبو بكرالجزائريـ)1(

  .1044، صمرجع سابق: ـ مجمع اللغة العربية (2)
 .101، صمرجع سابق محمد صالح الهرماسي، – (3)
ريس، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التد: ـ أحمد حسين اللقاني، علي أحمد الجمل (4)

 .337،338:، ص ص2003، القاهرة، عالم الكتب، 3ط
، 1991، 147، عالمستقبل العربياإلعالم وقضايا الوعي االجتماعي في الوطن العربي، :  ـ عبد الّله بوجالل(5)

   .44:ص
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، وعرفـه    سلوك الفرد  فيالتي تؤثر بوضوح    ) فكرية والروحية ال( من الظواهر االجتماعية     ةمجموع

بعض الباحثين العرب بأنه سلسلة المبادئ والمفاهيم التي تراكمت تاريخيا بأسلوب تفاعلي اختزالي،             

ميقة ما بـين التحقيـق الوجـودي        لضبط الهوة الع  في وعي اإلنسان المتغير، وذلك كإطار معياري        

الفردي وبين متطلبات تنظيم الوجود والحياة االجتماعية؛ و المصطلح  بهذا المفهوم انعكاس لدرجة              

االجتماعي؛ والذي يفـرض    معينة من الوعي الجماعي في صيرورته التاريخية حول كيفية التعايش           

اعي للذين يجانبون اإلطار االلتزامـي      على أفراد المجتمع تحت ضغط التهديد بالعزل االجتم       سيادته  

      .(1)المقبول

 من األسس الهامة التي يقوم عليها الوعي، األمـر           والسلوك؛  أن الفهم و المعرفة    مما سبق نقر  

  مـدى اسـتيعاب    على  االستمارة  أسئلة بتركيزنب في دراستنا هذه     االذي يجعلنا نركز على هذا الج     

ـ   أفراد العينة للمحتوى الديني المبثو  ومـدى  ث عبر صفحات الصحف الوطنية ـ محل الدراسـة 

دون إهمال محور الدوافع والحاجـات باستيـضاح         تمثلهم لها في حياتهم وعلى مستواهم السلوكي،      

    .أسباب اتجاه األفراد نحو التعرض لهذا النوع من المحتوى

  :مفهوم الوعي الديني ج ـ

قدرة اإلنسان على استيعاب الحقائق واألحداث       «كمامر معنا سابقا فإن مفهوم الوعي يتجه نحو       

   .(2)  البيئة أوالمجتمعالمحيطة بها من خالل تحديد درجة تفاعل العقل مع متطلبات

 هـذه   إنشاءالدين اإلسالمي على وجه التحديد فإن       :وإذا كنا نقصد في هذه الدراسة بلفظ الدين       

لحقائق إدراك واستيعاب الفرد المسلم ل     « :ني أن الوعي الديني يع    غوية يقودنا إلى تقرير   للالمقاربة ا 

اإلسالمية المختلفة وتمثلها في النفس، وفي تفاعله مع البيئة المحيطة سـواء كانـت الجماعـة                

  .»األولية التي يعيش الفرد برفقتها أو سائر أفراد المجتمع

على نسانية  وفق مختلف المستويات اإل   اإلسالمي  الناس للدين  تمثلو هكذا فالوعي الديني يعني      

قـدرة علـى     من خالل إحساس الفرد بال      يمكن تلمسه   والذي السلوكي؛والمعرفي  و الوجدانيالجانب  

 باالطمئنان ، ومن خالل زيـادة       الشعورالنفسي و  المستوى   ىعل ئة المحيطة واألفراد  التفاعل مع البي  

ت علـى المـستوى     الكم المعلوماتي لديه على المستوى المعرفي، وتحسين أنماط السلوك والمعامال         

 حصر مفهوم الدين في     هذا المفهوم ال يعني بأي حال من األحوال       . )الفردي واالجتماعي   (سلوكيال

جانب واحد من جوانبه وهو عالقة الفرد باهللا تعالى، ولكنه يعني شمول الدين اإلسـالمي لجوانـب                 

                                                 
     ، 2004وعي السلوك، الكونفورميا وأنظمة الوعي،  دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، : محمد الدروبيـ   (1)

  .61 ،57: ص
   .243:، ص2005، القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية، 4المعجم الوسيط، ط: ـ مجمع اللغة العربية(2)
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 وهو  .ن والمعرفة والسلوك  الحياة اإلنسانية على اختالفها، كما يعني شمول آثاره لتمس مجال الوجدا          

ـ  بهدف االطالع على مفهوم الصحف  ما راعيناه عند تصميم استمارة تحليل المحتوى واستفدنا منه

  .الذي تسعى لنشره وتنميته ـ لقضية الوعي الديني محل الدراسة

هـا  إذ تقدم األدبيات العلمية األكاديمية نقدا إلى الصحف في نظرتها إلى اإلعالم الديني باعتبار  

له إعالما مهتما بجانب واحد من جوانب الحياة اإلنسانية، وأنه يهتم بعالقة الفرد باهللا تعالى حاصرا                

، وبهدف النظر فيمـا إذا      ...المواضيع الدينية التي تقوم الصحف بنشرها في مجال العبادة أو العقيدة          

 قسمنا فئة  فقديق ضمحل الدراسة ـ قد حصرت مفهوم اإلعالم الديني في معنى  كانت الصحف ـ  

، والمواضـيع   ) في الشخـصية    الوجداني وهي جزء من البناء   (المواضيع العقائدية   :  إلى الموضوع

تنمية الجانـب الوجـداني     :   وقسمنا فئة األهداف إلى    .والعبادات) على اتساع هذا الجانب    (السلوكية

؛ محاورخمس   وجهناها وفق     فقد  أما أسئلة االستبيان   .وتنمية الجانب المعرفي وكذا الجانب السلوكي     

واثنان منها هما محور عـادات القـراءة        . المحور الوجداني، والمعرفي والسلوكي   : ثالث منها هي  

      . ومحور تقييم الصفحة الدينية

  

  : الوعي الدينيبمصطلحذات العالقة ـ المفاهيم 

  :مفهوم األثر          ـ 

معنى ترك فيه أثرا، والفعل أثّر يتعدى بحرف        العالمة، وهو مشتق من الفعل أثّر ب      : األثر لغة 

وهو صحيح، ولكـن األفـصح التعـدي        " على"، ويتعدى عند بعض الكتّاب بحرف الجر        "في"الجر  

، يقع مصدره على    )على وزن فعل  (والتأثير مصدر آخر ألثّر، نظرا ألن الفعل الرباعي         . (1)"في"بـ

ي بالضرورة أن يكون المـصدران بمعنـى        وزن تفعيل، غير أن وجود مصدرين لفعل واحد ال يعن         

أثير من  ، وهو ما يذهب إليه بعض الباحثين بشأن مفهوم األثر والت          (2)واحد بل قد يختلفان في المعنى     

  .حيث االتفاق أو االختالف

بمعنى واحد، في حين يفرق البعض اآلخر       األثر والتأثير    مصطلحي  حثين  ابعض الب يستخدم  

ل اإلعالم وسائر مؤسسات    األثر يفيد عالقة تفاعلية بين المستقبل ووسائ      بين المصطلحين باعتبار أن     

 في حين أن التأثير يفيد إحداث تغييرات  على مستوى المستقبل بشكل مباشر وهو يتضمن                المجتمع

فكرة أن الجمهور سلبي، وأن العالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور عالقة خطية وهو ما ذهب إليه                

                                                 
: ، ص1995، اإلسكندرية، مصر،المعرفة الجامعية للطباعة والنشردار فن الكتابة الصحيحة، :  محمود ياقوت– (1)

392.  
 . 70: ، ص2006، مركز يزيد للنشر،األردن،5مدخل إلى الصرف العربي،ط:  يوسف السحيمات– (2)
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الذي يسم تأثير وسائل اإلعالم  في الجمهـور بالعالقـة   ) Frankling Fearing (فرانكلين فيارينغ

، وهو ما تقره جيهان رشتي التي أكدت على أهمية دراسة التأثير            (1)الخطية واألثر بالعالقة التفاعلية   

بسبب أن وسائل اإلعالم تهدف في النهاية إلى إحداث تغييرات في المستقبل إال أنها  تقر من جهـة                   

نية صعوبة دراسة التأثير، ألن أي اتصال يساهم في إحداث التأثير إنما يعتمد فـي ذلـك علـى                   ثا

، )السلوك( األخرى في ظرف ما، وما يقوم به المتلقي          تالطريقة التي يتفاعل بمقتضاها مع المعلوما     

ابة ما يعني تفاعل مجموعة من المعطيات في إحداث التأثير، مما يستدعي من الباحث قياس االستج              

العالمـة  (بهدف الخروج باستنتاجات عن التغيير الذي طرأ على المتلقـي           ...) لغوية أو معلوماتية  (

  ).األثرأو

التغييرات التي حدثت علـى     أو في دراستنا هذه نستخدم مفهوم األثر للداللة على االستجابة           و 

داء عبادة ولتكن مـثال     أ( والمتمثلة في اكتساب المعلومة أو تحسين أداء سلوكي          (2)مستوى المستقبل 

مـع  ). أداء الزكاة بالنسبة للذين ال يفعلون ذلك من قبل        (، أو تبني سلوك جديد      )الصالة بشكل أفضل  

إقرارنا بوجود عوامل وسيطة غير وسائل اإلعالم ـ محل الدراسة ـ والتي تـؤثر بـدورها فـي      

مهور المتلقين وهو ما قصده      وج مإحداث األثر المطلوب وأن هناك تفاعال متبادال بين وسائل اإلعال         

لإلجابة عن األسئلة الخاصـة بآثـار وسـائل         ) 1948(برنارد برلسون الذي وضع إطاره الشهير       

بعض أنواع االتصال لبعض أنواع القضايا، تؤدي إلى اهتمـام          : " اإلعالم كوسيلة اتصال حيث قال    

 عج عنه بعـض أنـوا      وسائل اإلعالم، في ظل بعض الظروف، مما ينت        ىبعض أنواع البشر بمحتو   

ثار وسائل اإلعالم وتباينها مـن حيـث القـوة          علق على هذا القول بتوضيح طبيعة آ      ، ثم ي  )3( "األثر

والضعف وطول األمد وقصره، وتداخل مختلف العوامل وتدخلها في ذلك بإقراره أن اآلثار عديـدة               

ضعيفة، يمكـن    قوية أو  أومستترة، ومتنوعة الشدة، قد تكون قصيرة األمد أو طويلة األمد، ظاهرة           

حدوثها من أي جانب من جوانب الرسالة اإلعالمية، ويمكن اعتبارها نفسية أو اجتماعية أو سياسية               

أو اقتصادية، ويمكن أن تؤثر فـي اآلراء أو القـيم ومـستوى المعلومـات والمهـارات والـذوق        

  .  (4)والسلوك

                                                 
أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب ـ دراسة استطالعية بمنطقة البليدة ـ   : السعيد بومعيزة - (1)

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم اإلعالم واالتصال قـسم علـوم اإلعـالم واالتـصال، جامعـة                    

 . 52:، ص2006،2005الجزائر،
 .  29: ، ص2000، القاهرة، عالم الكتب، 2ط نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير،:  محمد عبد الحميد – (2)

، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية، ةاالتصال ونظرياته المعاصر: حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد - )(3

  .396: ، ص1998
 .396:  صالمرجع نفسه،  - (4)
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  :دراسة لل الخلفية النظريةثالثا ـ

  

  :الستخدامات واإلشباعات نظرية ا-1    

تطرقنا في الدراسة النظرية إلى كون الصحف تعمل جنبا إلى جنب مع وسائط أخرى   

وتساهم في تنمية الوعي الديني وأن الصحف ليست الوحيدة في ذلك بل يتعرض األفراد أيضا 

ية األخرى على للقنوات الفضائية اإلسالمية ويكتسبون معلوماتهم الدينية عن وسائل التنشئة االجتماع

شباعات التي ترى أن  ما تفرضه نظرية االستخدامات واإلغرار األسرة والمسجد والمدرسة وهو

ينتج س عنه تحقيق بعض النتائج دوافع التعرض لوسائل اإلعالم تتسق مع احتياجات الجمهور، و

رتبطة ببدائل شباعات لألفراد، وتكون اآلثار التي تنتج عن استخدام وسائل اإلعالم آثارا مواإل

  (1).وظيفية في السياق االجتماعي مثل استخدام قنوات االتصال الشخصي إلشباع الحاجات

متغيرات عديدة اجتماعية ونفسية أن ) 1987" (رندونهيو بالمجرين وريب"أوضحت دراسة  

واقتصادية وسياسية تعمل بطرق معقدة ولكن متماسكة لتؤثر على استخدامات وسائل االتصال 

 وهو ما استفدنا منه في صياغة جملة من الفرضيات التي تقوم على ،(2)اهيري وإشباعاتهاالجم

أساس وجود ارتباط وثيق بين المتغيرات السياسية واالجتماعية وبين إشباعات الجمهور من جهة 

وجود عالقة بين ما تنشره الصحف وبين التي تفيد  ياتثانية وعلى هذا األساس قمنا بصياغة الفرض

وكذا العالقة بين الحاجات التي يريد الجمهور  ،روف السياسية واالجتماعية التي تعمل في ظلهاالظ

مثل كون المواضيع إشباعها معرفيا وبين مختلف المناسبات الدينية التي تتزامن مع هذه الرغبات؛ 

الجزائر من وارتباط المحتوى الديني المنشور بالمرجعية الدينية المتبعة في  ،المطروحة مناسباتية

  .عدم ذلك

ليضيف صفة " ل اإلعالم الطاغيةقوة وسائ: "جاء نموذج االستخدامات كرد فعل لمفهوم  

 لوسائل االتصال م حيث ال يعد الجمهور مجرد مستقبل سلبييجابية على جمهور وسائل اإلعالاإل

                                                 
 : ص،2009 عمان،علم النفس السياسي واإلعالمي، دار الحامد، : محمود عبد اهللا خوالدة، حسين علي العموش - (1)

  := نقال عن258
Rubin Alan M. Uses and Gratifications : Ouasis Funditional Analysis in Dominick, J.R.Y 
Flecher J.E Broadcasting research methods C.U.S.A Massachusettss, Allu P F Bacam Ins, 

1985, p 203.  
 Lewis Donohew,Philip palgreen and J,D,Raybun II,Social نقال عن 261:  المرجع نفسه، ص–) 2(

and psychological origin of Medha use,A  
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ا ونوع الجماهيري، وإنما يختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي يرغبون في التعرض له

، وقد قامت )1(المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية واالجتماعية من خالل قنوات المعلومات المتاحة

 وهي بين وسائل اإلعالم إلشباع حاجاتههذه الدراسة على اعتبار أن الجمهور يختار الصحف من 

  .  في نظرية ماسلوالحاجة إلى تحقيق الذاتالحاجات التي تدخل ضمن 

والتي  الحاجة لتحقيق الذات، : رئيسية لإلنسان يجب إشباعها منهاتربع احتياجاأوضع ماسلو 

وتعتبر هذه . وصفها بأنها رغبة الفرد في المعرفة والفهم وأن يصبح له هدفا يسعى إلى تحقيقه

الحاجة أسمى مراتب الحاجات اإلنسانية بحيث ينتج عن عدم إشباعها توتر الفرد وتعرضه 

  .)2(للمرض

اختيار الفرد : جل إشباع الدوافع الوظيفية التي تعني إلى الصحف من أيلجئون أن األفراد أقر روبن

كالبرامج  لوسيلة اتصالية معينة إلشباع حاجاته من المعلومات والمعرفة من المضمونمعين لنوع 

ى لب الديني والتي تشبع حاجة الفرد إ، وفي دراستنا هذه البرامج التي تتصل بالجان)3(السياسية

بداية الخلق والمصير بعد الموت : (معرفة الغيبيات والتساؤالت الكبرى التي يطرحها وجوده نحو

إضافة إلى المعلومات التي يفرضها االلتزام )  من الوعيالروحيالجانب (وعالم ما وراء المادة 

لتزام بها والواجبات والطقوس التي عليهم  اال) الجانب المعرفي(ن الذي ينتمي إليه األفراد يبالد

، وفي هذا الباب أضفنا ثالث فرضيات لعالقتها الوطيدة بالمحتوى الديني من )الجانب السلوكي(

 الفرضيات بدور الوعي  تلكجهة وأهميتها بالنظر إلى أهداف الدراسة من جهة ثانية، وتتعلق أولى

قاومة الغزو الثقافي ودوره في م) الوطنية والعربية اإلسالمية(وية الديني في تعزيز الشعور باله

  .ودوره في مقاومة التنصير

واإلشباعات فإن دراستنا هذه يحققها منظور االستخدامات وبالنظر إلى األهداف التي   

  : إذ يحقق منظور االستخدامات واإلشباعات ثالثة أهداف رئيسية هي. ركزت على الهدف الثالث

  .ل االتصالوسائل األفراد استخدام ية كيفاالطالع علىلى السعي إ -1

شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال والتفاعل الذي يحدث نتيجة هذا  -2

 .التعرض

 .التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال -3
                                                 

  .240 ص لسيد، مرجع سابق،حسن عماد مكاوي، ليلى حسين ا  - (1)
 E.M.Griffin:  نقال عن264-263: ، ص صمرجع سابقحسين علي العموش، محمود عبد اهللا خوالدة، ـ  (2)

A First look at Communication Theory (New york:Mc GrawHill,Inc,1994)pp,121-130.  
 Ritualized andinstrumental Television vie Wing journal of : نقال عن259:المرجع نفسه، ص–) (3

Bradcasting and Eledronic"A, M Rubin,Media,Vol,34,No,1984,pp.67-77. 
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من خالل محور عادات القراءة ) كيفية االستخدام(وفي دراستنا هذه وإن لم نغفل الهدف األول 

دور : إلشكال الرئيسي للدراسة وتمحورها حوللموافقة ذلك لتحقيق الهدف الثالث فإننا ركزنا على 

  . الصحافة الجزائرية في تنمية الوعي الديني لدى القراء
 
  . نظرية اإلطار اإلعالمي ـ 2      

أخذنا من نظرية التأطير جملة من الفرضيات حول طريقة المعالجة اإلعالمية للمواضيع 

ثير من الباحثين إلى النظرية على أنها امتداد طبيعي لنظرية ذات الصلة بالوعي الديني، إذ ينظر الك

 Mcالتي صاغ فروضها واختبرها كل من ) Agenda Setting Theory(ترتيب األولويات 

Combs and Shaw والتي تعود بجذورها إلى كتاب ليبمان 1972 سنة )Lippman ( بعنوان

  .)1(1922والذي نشر سنة الرأي العام 

طير واحدة من النظريات الحديثة في دراسات االتصال وتسمح للباحث بقياس تعد نظرية التأ

 أن المحتوى ال ينطوي في حد ذاته على تقوم على فرضيةالمحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية، و

، هذا اإلطار هو الذي يحدده )Frame(مغزى معين وإنما يكتسب مغزاه من خالل وضعه في إطار 

ا من االتساق من خالل التركيز على بعض جوانب الموضوع وإغفال وينظمه ويضفي عليه قدر

جوانب أخرى، فاإلطار اإلعالمي هو تلك الفكرة المحورية التي تنتظم حولها مفردات قضية معينة، 

واإلطار اإلعالمي لقضية ما يعني انتقاء متعمد لبعض جوانب القضية وجعلها أكثر بروزا في 

 عديدة سابقة إلى أن استخالص الجمهور ألسباب قضية ما وسبل النص اإلعالمي، وتشير دراسات

االتصال في شرح أبعاد عالجها يرتبط إلى حد كبير بنوع اإلطار اإلعالمي الذي يستخدمه القائم ب

  .)2(تلك القضية

أن الصحف ركزت على راض وقمنا بصياغة الفرضية الثالثة التي تفيد استقينا هذا االفت

لجتها للمواضيع ذات العالقة بالوعي الديني كما أنها لم تتحدث عن جوانب جوانب معينة عند معا

  .اإلغفالاالستبعاد أو:  يطلق عليها مصطلحأخرى، ويعد هذا أيضا إحدى آليات التأطير التي

وجها آخر لالنتقاء فعدم تغطية الصحف لحدث ما ) Exclusion(يمثل االستبعاد أو اإلغفال 

وللقيام بذلك ينبغي االعتماد على أساليب ) Silverstein( سيلفرستان يعني تأطيره كما يقر بذلك

وأدوات بحثية مالئمة للكشف عن هذه اآللية كتحليل المسكوت عنه بالنص الصحفي والنظر في 

                                                 
 القاهرة،نظريات اإلعالم مدخل الهتمامات وسائل اإلعالم وجمهورها، المكتبة العصرية، :  أحمد زكريا أحمد 1 _

  .235، ص 2009
  .350، 348: ، ص صمرجع سابقاالتصال ونظرياته المعاصرة، : حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد-   (2)
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علومات لتقديم مجموعة صور نمطية أو مصادر للمالسكوت أو الحضور، غياب كلمات أوعبارات أو

  .)1(من الحقائق

لنظري من دراستنا هذه تطرقنا إلى مفهوم الدين والجوانب المختلفة التي وفي الجانب ا

يشتملها وكذا مفهوم الوعي الديني وأبعاده، فتركيز الصحف على إحدى تلك الجوانب والسكوت عن 

أخرى من شأنه أن يكشف عن تأطير الصحف للمحتوى اإلعالمي ذي العالقة بالوعي الديني وفق 

  .غفالآلية االستبعاد أو اإل

وفي األخير كان من النقاط الهامة التي استقيناها عن نظرية اإلطار اإلعالمي تلك العالقة 

  .الكائنة بين اإليديولوجيا وبين التأطير الصحفي

 Reese Shoemaker (1984) Becker (1977) (1996):فبناء على إسهامات كل من

Murdok and Goldingا المؤثرة في تأطير المحتوى  فإن هناك ثالث أنواع من اإليدولوجي

يدولوجيا السائدة داخل المجتمع والمهيمنة على ثقافته وإيديولوجية النخبة وهي اإلخباري وهي اإل

المهنية للصحفيين لوجية الصحفية وهي اإليديولوجية أيديولوجية خاصة بتوجه سياسي معين واإليديو

 والذي يهمنا في )2(نصوص اإلعالميةالتي توظف كأحد المصادر المهمة والمؤثرة في تأطير ال

دراستنا هذه النوع األول والثاني حيث افترضنا وجود عالقة بين المحتوى اإلعالمي ذي العالقة 

) حكومية/ خاصة(جزائر وأن نمط ملكية الصحفبالوعي الديني وبين المرجعية الدينية السائدة في ال

غير / رسمية(ي تكتب المحتوى الدينيالتمن شأنه أن ينعكس على طبيعة الشخصيات الدينية 

وبالتالي فإن له عالقة بطبيعة المحتوى، وهو ما سيتم اإلجابة عنه من خالل التحليل الكمي ) رسمية

  .- محل الدراسة–والكيفي للصحف 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .252، ص مرجع سابق أحمد زكريا أحمد، -  (1)
  .295، ص السابقالمرجع  - (2)
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  :الدراسات المشابهة : رابعا

راسات المشابهة لموضـوع    خالل الحديث عن الد   حري بنا أن نعيد الدراسة إلى أصولها العلمية من          

أو  قة من بعض جوانبهـا     لدراسات ساب  في األفراد، لتكون هذه األخيرة استكماال       الرسالة الدينية  أثر

 تـأثير الرسـالة   دراسة   ويجدر بالذكر في هذا الصدد قلة البحوث الجزائرية التي اعتنت ب           ،إثراء لها 

 دراسـات تحليليـة للبـرامج      : المجـال  وجد في هذا   ، وأكثر ما  )حسب اطالعنا  (في األفراد  الدينية

 والتي وردت في وسائل إعالمية مرئيـة أومـسموعة أومكتوبـة           والرسائل ذات المواضيع الدينية   

 دون ربط ذلك بتأثيرها في الجمهور، كمـا عثـرت علـى             ،)اإلنترنت(تعددة الوسائط اإلعالمية  مأو

، اإلسالمية القنوات الفضائية     نحو بعض  دراسات تناول أصحابها اتجاهات وعادات وأنماط الجمهور      

، وسنقتصر على بعض الدراسات التي نراها أكثر ارتباطا         دون دراسة تحليلية لمواضيع هذه البرامج     

  .بموضوع دراستنا هذه

  

 اإلعالم اإلسالمي المعاصر في الجزائر نماذج مـن         «:ـمحمد لعقاب الموسومة ب   ـ دراسة   

  .(1)»" النهضة"ـ "المنقذ"ـ " العقيدة" : المكتوبةالصحافة

، منطلقا من أن     اإلسالم بمبادئلجأ الباحث إلى دراسة اإلعالم اإلسالمي بحثا عن إعالم ينطق           

  . بالدراسة والعناية بها جديرا إيجابيا جديدا توجه تعدظاهرة انتشار الصحف اإلسالمية في الجزائر

ختراق الثقافي المستمر   وبهدف تحقيق أهداف الدراسة، انطلق الباحث من إشكالية مفادها أن اال          

، يتطلب مقاومة حقيقية وهي ممكنة بنـشر الثقافـة          ذين يمارسهما الغرب  لو االستالب اإلعالمي ال   

والوعي اإلسالمي، وبناء عليه فإن موضوع الدراسة يتمثل في وصف الممارسة اإلعالمية للصحف             

 ل التعبيرية التـي اسـتخدمتها     اإلسالمية من حيث نوعية المواضيع اإلعالمية التي قدمتها ثم األشكا         

إليصال رسالتها إلى المجتمع الجزائري، ودراسة مدى تناسب هذه األشكال مع طبيعة المواضـيع              

المقدمة من وجهة نظر اإلعالم وفن الكتابة الصحافية بأنواعها المتعددة، وكذا دراسة مدى انـسجام               

مية، وبروزهـا فـي المجتمـع       المواضيع مع أحداث المرحلة التي عاصرت نشاط الصحافة اإلسال        

، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمد صاحبها على المنهج التاريخي عند              الجزائري

، وكـذا المـنهج      وتطورها إلى غاية المرحلة المعاصرة     ةالتعرض لتاريخ وسائل اإلعالم الجماهيري    

                                                 
ـ رسالة نيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، معهد علوم اإلعالم واالتصال، جامعـة الجزائـر،                  (1)

  .1995 ـ 1994
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 وخصائـصه ثـم     لكشف عن مقوماته  التحليلي الستخالص الحقائق الجوهرية لإلعالم اإلسالمي وا      

المنهج الوصفي الذي استخدمه الباحث في دراسة الصحف اإلسالمية عن طريق تصنيف البيانـات              

والحقائق التي تم تجميعها وتسجيلها وتفسيرها، ومن ثم استخالص نتائج ودالالت مفيدة تؤدي إلـى               

 للدراسة فقد تمثل في سنة      الزمنيإمكانية إصدار تعميمات بشأن الظاهرة المدروسة، أما عن المجال          

 1990، حيث استغرق مجال البحث ستة أشهر مـن عـام          1991 و 1990كاملة مقسمة مابين سنتي     

، واعتمد الباحث العينة العشوائية البسيطة عن طريق أخذ عدد من كـل             1991وستة أشهر من عام   

 لصحيفة المنقذ وأحـد    عددا)12(اثنا عشر :  وهي شهر إلى أن وصل إلى العينة المحددة لكل صحيفة        

  .أعداد للنهضة)8(عددا للعقيدة، وثمان)11(عشر

 و           الـصحف لألحـداث    ةوقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج بشأن طبيعة معالج         

 األنواع الصحفية التي استخدمتها وقد تمثلت هذه النتائج في          األهداف التي سعت إلى تحقيقها وطبيعة     

 مجاالت الحياة وتقديمها المعلومات واألخبار عنها فلم تترك مجاال إال           تناول الصحف الثالث لجميع   

 التي مرت بالمجتمع    تناولته ولو بتفاوت واضح، وكانت في هذا قادرة على معالجة أخطر األحداث           

الجزائري والعالم، ولم تقتصر على الشؤون الدينية، كما ركزت الصحف ـ محل الدراسة ـ على   

  . جاء هذا المجال مهيمنا بشكل واضح على كل المحتوياتالناحية السياسية إذ

وقد استخدمت الصحف ـ محل الدراسة ـ معظم األنواع الصحفية بما فيها الصورة الصحفية   

 في الكتابة الصحفية بـشكل      ، وبحكم مكانتها كصحافة رأي فقد استعملت أنواع الرأي        الفوتوغرافية

ها المجتمع الجزائري، كما تطرقـت إلـى معظـم          واسع ومناسب للظروف الموضوعية التي مر ب      

  . والوعي اإلسالميينالمجاالت واألحداث مساهمة في نشر الثقافة

 الذي ساد في فترة مابعـد       دينيلقد تمت اإلفادة من هذه الدراسة كونها تتحدث عن الخطاب ال          

ترة ثرية باألحـداث    التعددية اإلعالمية، والتي تميزت باالنفتاح السياسي واإلعالمي، وكانت هذه الف         

، كما تميـزت بإنـشاء       الصحف السياسية التي أثرت بدورها في المضمون اإلعالمي الذي احتوته        

   .أحزاب سياسية ذات توجهات إسالمية أسست مجموعة من الصحف لتكون لسان حالها

ـ    ـ   في الصحافة الجزائريـة    ) اإلسالمي( اإلعالم الديني    :"دراسة هدى عكوشي الموسومة ب

  :(1)"الشروق العربي ـ رسالة األطلس ـ السفير: وعية الخاصة دراسة تحليلية ألسبوعياتاألسب

انطلقت الباحثة في هذه الدراسة من رغبة فـي االطـالع علـى طبيعـة القـضايا الدينيـة                   

 نوعية هذه القضايا في مختلف مجاالتها اإلنسانية        وتحديد والموضوعات في صحافة القطاع الخاص    

                                                 
ة األمير عبد القادر للعلوم شهادة الماجيستير في الدعوة واإلعالم واالتصال، جامع  مذكرة مقدمة لنيل – (1)

 .2003-2002قسنطينة، اإلسالمية، 
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مكن أن يقدمه اإلعالم الديني من معالجات تفصيلية لتلك الموضوعات والقـضايا،            مع استقراء ما ي   

  :وبناء عليه فقد تمثلت إشكالية البحث في اآلتي

ـ ماهي نوعية الموضوعات والقضايا الدينية التي تهتم بها الصحف الـصحافة األسـبوعية              

الدين اإلسـالمي مـن حيـث       الخاصة في الجزائر؟ وكيف تناولت هذه الصحافة القضايا المتعلقة ب         

  معالجتها وعرضها؟

وبهدف اإلجابة عن هذه اإلشكالية لجأت الباحثة إلى تحليل مضمون الصحف الثالث الصادرة             

؛ باختيار صحيفة منم كل شهر حسب نظـام العينـة           2001في الفترة الممتدة بين جانفي وديسمبر       

  :، وخلصت إلى النتائج اآلتية) عددا12(الدورية المنتظمة 

: ـ أن الصحف الثالث تطرقت إلى الموضوعات الفكرية ـ الحضارية بنسبة كبيـرة غلبـت   

قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر، والواقع الراهن للـدعوة  : ، ويقصد بهذه الموضوعات% 40.74

  .   اإلسالمية، وواقع المسلمين من الناحية الحضارية

ـ    %34.25عية التربوية بنـسبة  الموضوعات االجتما ـ عالجت الصحف ـ محل الدراسة 

أخـالق وآداب،  :وهي الموضوعات التي تتطرق إلى القضايا االجتماعية التربوية الراهنة من مثـل        

  .شخصيات إسالمية، سير وتراجم

:  وهي المواضيع التي تندرج ضـمنها      %18.5ـ عالجت الصحف المواضيع العقائدية بنسبة       

  . و العباداتاإلسالميةمعالجة ظاهرة التنصير والتشريعات 

ـ وأما فئة االتجاه فقد بينت النتائج أن صحيفة السفير فد استخدمت االتجاهات بنسب أكبر من                

  .، ثم صحيفة الشروق العربي بنسبة متوسطةالصحف األخرى، تليها صحيفة رسالة األطلس

ن ـ كما بينت فئة القيم أن الصحف الثالث تضمنت قيما إيجابية تدعو إليها من مثـل اإليمـا                 

واالجتهاد والتزام الحق واالحترام والصبر؛ كما أوردت قيما سلبية حثت على االبتعاد عنهـا مـن                

، المنكر، وقد وردت القيم اإليجابية بنسبة أكبـر فـي رسـالة             الفتنة، الضالل، الكذب، الفساد   : مثل

 فقد وردت   أما القيم السلبية  ،  ) تكرار 151(ثم في أسبوعية الشروق العربي      ،  ) تكرار 207(األطلس  

، ثم الـسفير    ) تكرار 119(، ثم الشروق العربي     ) تكرار 139(بنسبة أكبر في رسالة األطلس كذلك       

  ). تكرار90(

 إحـداث  :ـ أما األهداف التي سعت الصحف ـمحل الدراسة ـ إلى تحقيقها فقد تمثلت فـي   

كي ورفع المـستوى    وتعديل االتجاهات والتغيير السلو    ةوالتربية الدينية واإليماني  الوعي الحضاري   

القيمي ونشر أفكار جديدة والنقد والتحليل الذاتي وهي عبارة عن آراء نقدية حول الواقع الحضاري               

  .العربي واإلسالمي
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الـسفير أغلبيـة األنـواع الـصحفية        ـ وأما عن استخدام األنواع الصحفية فقد اسـتخدمت          

  .)%21.83(لس ، ثم رسالة األط)%23.94(، ثم صحيفة الشروق العربي )54.22%(

، )%19.88(تأكيد األقوال بدرجة كبيـرة      "ـ أما عن وسائل اإلقناع المستخدمة فقد تمثلت في          

  ).%%15.78(، ثم الوعظ واإلرشاد )%16.37(ثم األسلوب المباشر 

كونها تعرضت لتحليل الرسالة الدينية في مجموعة من الصحف          من هذه الدراسة     ةتمت اإلفاد 

؛ مما من شأنه أن يمثل مصدرا إلثـراء         )2001(ديثة بالنسبة لدراستنا هذه     الجزائرية خالل فترة ح   

خالل مرحلة مـن    الدراسة من جانب نوع وكيفية معالجة المواضيع الدينية في الصحافة الجزائرية            

                 .مراحل تطورها

  

 األسرة  دور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم  «: ـ دراسة نوال محمد عمر الموسومة بـ        

  :)∗(»الريفية 

موضوع بناء على أهميته العلمية، بغرض التعـرف علـى دور           الاتجهت الباحثة إلى اختيار     

اإلعالم الديني في تفسير بعض القيم في األسرة الريفية والحضارية، وكذا التعرف على أنماط القيم               

ن طريق اإلعالم الديني بوسـائله      السائدة سواء القيم اإليجابية أو القيم السلبية التي يمكن تغييرها ع          

 عـن دور   المختلفة، وانطلقت فكرة البحث لديها عندما قامت بالدراسة الميدانية في رسالة الماجستير           

 وجدت أن األفالم الدينية تمثل المرتبة األولى لدى المـشاهدين           السينما في التنمية االجتماعية، حيث    

رون كثيرا بما يشاهدونه من برامج دينيـة، وهـو          من المبحوثين، ووجدت أيضا أن المشاهدين يتأث      

  .مايدعو إلى زيادة االهتمام بهذه البرامج

وعلى هذا األساس، ومن خالل إطار العام لمشكلة البحث، قامت الباحثة بتحديد مجموعة مـن               

  : في اآلتياالتساؤالت التي تثيرها المشكلة، تمثل أهمه

  ؟ األسرة الريفية والحضرية وما هويم ـ هل لإلعالم الديني دور هام في تغيير ق1

   ـ ماهي العوامل والظروف التي تساهم في هذا الدور ؟2

 سلبياته، وماهي المعوقات التـي   ـ إن لم يكن لإلعالم الديني دور ملحوظ فلماذا ؟ وماهي 3

  تمنع حدوثه ؟

   وسائل اإلعالم الدينية قيمة العمل والتعاون والتعليم ؟ رسخت ـ هل4

  التسامح الديني والتعصب ؟البرامج اإلذاعية الدينية على عالج قضية  عدت ساهل ـ 5

                                                 
دور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم األسرة الريفية والحضارية، دط، مكتبة نهضة : ـ نوال محمد عمر )∗ (

  .1984الشرق، القاهرة، مصر، 
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   اإلعالم الديني على عالج قضية تنظيم النسل ؟ ساعد ـ هل6

  اإلعالم الديني على عالج قضية خروج المرأة للعمل ؟ساعد ـ هل  7

  ن إلى محطة القرآن الكريم ؟هل يستمع المبحوثوـ  8

  ثير في محاربة األفكار الخاطئة ؟ ـ هل للصفحة الدينية تأ9

   مع الفن بأنواعه المختلفة ؟ الدين  ـ هل يتعارض10

الجتمـاعي بطريقـة العينـة    وبالنظر إلى أهداف الدراسة فقد استخدمت الباحثة منهج المسح ا      

 أحد المناهج الرئيسية التي تستخدم في البحوث الوصفية، والتي يستفاد منها في تحديد مدى               باعتباره

 استخدمت اإلحصاء في اعتمادها على البيانات       ا المجتمع بالظواهر والمشكالت االجتماعية، كم     ثرتأ

سـم صـورة    اإلحصائية والسجالت الرسمية والتقارير التي تجمعها من ميدان الدراسـة بقـصد ر            

  . على األسرة في المجتمعواضحة للتغيرات التي طرأت

  :موعة من النتائج أهمهاوقد خلصت الباحثة بإتباع ذلك المنهج إلى مج

طب قلوب المشاهدين وينزل إلى مستواهم بأسـلوب مبـسط          اـ أن الداعية إذا استطاع أن يخ      

  .مفهوم استطاع أن يسيطر على انتباههم

 سواء في المدينة     البحث مجتمعدينية استطاعت أن تغير بعض قيم        ال ةالتلفزيونيـ أن البرامج    

  .دد الزوجات ولطالق وعمل المرأة وتعليم البنت وهي القيم التي تتعلق بتعأو القرية

 اء الشعبية ولم يفلح في تغييرها     األحيبير بعض القيم    يغفي ت  اإلعالم الديني التلفزيوني     نجحـ  

  . والقرية مجتمع البحثاألحياء الراقيةب

 على جميع مستويات    زيادة اإلنجاب ـ لم يستطع اإلعالم الديني بمختلف وسائله أن يغير عادة           

  .؛ والتي تمثلت في األحياء الشعبية والراقية والقريةتمع البحثمج

ـ تحتل إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية أقصى اهتمام المستمعين وقد وصل ذلك ـ في  

  .من المبحوثين% 100بعض القرى ـ إلى

  .ـ ساعدت البرامج الدينية على ترسيخ بعض القيم كالتعاون والتسامح وتعليم المرأة

ـ مشاهدة الفيلم الدينيبمن الذين يتأثرون  أعلى نسبة ـ  تتشكلـ   من كبار السن ثم الشباب  

  .ثم األطفال وأخيرا المرأة

 وزيارة النساء    والشعوذة وزيادة اإلنجاب   ـ لم يستطع الفيلم الديني تغيير بعض القيم كاألحجبة        

  .للقبور

  . ارتفاع نسبة األميةـ تأتي الصحافة الدينية في المرتبة الرابعة، وذلك بسبب

  %.80ـ أعلى نسبة من قارئات الصحف في مجتمع البحث من ربات البيوت بنسبة
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  .ـ توجد عالقة طردية بين انتشار اإلعالم الديني والدعوة إلى محو األمية

  . نسبة، ونسبة معالجة هذه الظاهرة هي أقلظاهرة الزار مازالت منتشرةـ 

  . شب األوالد أيضا متمسكين بالقيم الدينية؛م الدينية كانت األسرة متمسكة بالقيكلماـ 

  . للجمعيات الدينيةاالنتماء انخفض ؛ كلما زادت نسبة التعليمـ

تمت اإلفادة من هذه الدراسة في الجانب المتعلق بالرسالة الدينية المبثوثة في مختلف وسـائل               

 مـن حيـث     ثت عنهـا الباحثـة    اإلعالم، سواء منها المرئية أو المسموعة أو المكتوبة والتي تحـد          

، كما تمت اإلفادة من نتائج الدراسة       الخصائص والميزات التي من شأنها أن تزيد من فعالية الرسالة         

اإلعالم الـديني   الميدانية بالنظر إلى تأثير الرسالة الدينية في المتلقي، ومعرفة التغييرات التي نجح             

  .في إيقاعها والقضايا التي بقيت دون تغيير
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  :فرضيات الدراسةخامسا 

  

ف سمير محمد حسين الفرض      يعر)hypothèse(        بأنه مجموعة من المتغيرات التي تؤثر في 

 Daniel)، ودانيال كاتز )Léon Festinger(المشكلة ـ محل الدراسة ـ ويعرفها ليون فستنجر   

Katz)   التوقع  «اهرة على أن يبقى مدى مطابقة       لعالقات السببية بين متغيرات الظ     بالتوقع المسبق ل 

وتتأكد أهمية الفروض في أبحاث العالقـات        . (1)»المسبق للواقع مرتبطا باإلنجاز التطبيقي للبحث       

السببية كما هو الحال في دراستنا هذه، إذ من الضروري أن تتم صياغة مجموعة من الفرضـيات                 

مارسها الصحافة الجزائرية فـي المجـال الـديني         التي تمثل إجابة محتملة عن عالقة التأثير التي ت        

ى الحقـائق ذات الـصلة       لقراء، كما أنها تساعد في تحديد مجال البحث وتوجيهه بطريقة مباشرة إل           ل

 بناء على الدراسة النظرية التي احتوت نتـائج جملـة مـن              وقد صغنا هذه الفرضيات    .باإلشكالية

لك من بعض الجوانب؛  وبالنظر أيضا إلى إشكالية         الدراسات التي لها عالقة بالموضوع وإن كان ذ       

ولما كانت هذه الدراسة متصلة بتحليل المواضيع الدينية في الـصحف           الدراسة واألهداف المتوقعة،    

الجزائرية من جهة، ودراسة تأثيرها في األفراد من جهة ثانية فقد وردت الفرضيات وفق محورين               

ية المكتوبة، ومحور أثر الرسالة الدينية في القـراء علـى           محور تحليل الرسالة الدين   : أساسيين هما 

  :النحو اآلتي

  

  : األولىالفرضية 

  .بالمرجعية الدينية المتبعة في الجزائر مرتبط بملكية الصحفالجزائرية إن التزام الصحف 

  

  : الفرضية الثانية

  .ساهمت الصحف الجزائرية مساهمة نسبية في تنمية الوعي الديني لدى القراء

  

  : الفرضية الثالثة

  

  . إن اهتمام الصحف الجزائرية بالمواضيع التاريخية ال يقابله اهتمام القراء بهذا النوع من المواضيع

  

                                                 
  .90: صمرجع سابق أحمد بن مرسلي، – (1)
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  :منهج الدراسة وأدواتها سادسا

  

اآلراء و  الظـواهر األحـداث و  اقـع   بدراسة و التي ترتبط    البحوث الوصفية    من تعتبر هذه الدراسة  

أو تحديثـه أو   الواقـع ذا لتصحيح ه إلي استنتاجات مفيدة إما  الوصولتفسيرها بغرض     و  وتحليلها  

السيما منها علـوم    نسانية  العلوم اإل  البحوث الوصفية بحوثا شائعة في         وتعد  ،يرهتطوأو    هاستكمال

، اإلعالم واالتصال، نظرا ألهميتها في الوصول بالبحث  إلى حقائق دقيقة عن الظـروف القائمـة               

عالقات الهامة الكائنة بين الظواهر، وكذا تفسير معاني البيانات ومد الباحثين بمعلومـات             واستنباط ال 

ئج التي وقـع    بناء على النتا   (1)وتحسين ظروف المستقبل  قيمة من شأنها أن تعين على فهم الحاضر         

ية استخالصها، وفي دراستنا هذه نقوم بعملية تصنيف البيانات المتحصل عليها إلى عناصرها الرئيس            

 مدى مساهمة الصحف في زيادة الوعي الديني        والفرعية وتفسيرها من أجل استخالص النتائج حول      

المكتوبة في الجزائـر عـن طريـق رصـد           واقع الرسالة الدينية      وكذا االطالع على   ،لدى القراء 

بنشرها، وكذا رصد مدى تأثيرها في المواضيع التي اهتمت الصحف الجزائرية ـ محل الدراسة ـ   

في سبيل النهـوض    ور المتلقين لها، ثم استخالص التوصيات بشأن المسائل الواجب مراعاتها           جمه

 في تعزيز الوعي الديني، وربط ذلك بالواقع المعيش فـي الجزائـر عـن      بدور الصحف الجزائرية  

  .طريق مراعاة أن يكون الوعي الديني عامال من عوامل تقدمها حضاريا وازدهارها اقتصاديا

: فإن المـنهج المـستخدم هـو   ) ميداني/ تحليلي(ا سبق ولما كانت الدراسة ذات بعدين     وبناء على م  

المسح االجتماعي بالعينة والتي تعد استمارة االستبيان إحدى أدواته، إضافة إلى أداة تحليل المحتوى              

  .القائم على ركيزتين رئيسيتين هما التحليل الكمي والكيفي

  

  : منهج المسح االجتماعي1 ـ6

دراسة جمهور القراء مكانا هاما على خريطة البحوث اإلعالمية منـذ النـصف              احتلت     

، ويعد منهج المسح االجتماعي بالعينة المنهج المناسب في هذا النـوع مـن              (2)20الثاني من القرن    

البحوث، ذلك ألن المسح يفيد التعرف على الظاهرة المدروسة في الوضع الطبيعي الذي تنتمي إليه               

ل جرد المعلومات ذات العالقة بمكوناتها األساسية وما يسودها من عالقات ؛ وفي دراسـتنا             من خال 

                                                 
 .78،81،82:  اإلعالمية واالجتماعية، دار الفجر، القاهرة ص صأساسيات البحوث:مد منير حجاب مح– (1)
  . 7:  ، ص1993عالم الكتب، القاهرة ،  دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم،: محمد عبد الحميد– (2)
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 فـي هذه استخدمنا منهج المسح بغرض إجراء دراسات قياسية ألثر ما تبثه الـصحف مـن مـواد      

، ولما كانت عملية الحصر الشامل لقراء الصحف أمرا صعبا فإنـه يتحـتم علـى                (1)جمهور قرائها 

 الذي يعني إجراء الدراسة على جزء من مفردات البحث بواسطة           وء إلى نظام المعاينة؛   الباحث اللج 

  .استمارة االستبيان

  

  : أداة االستبيان6-2

تعتبر أداة االستبيان من أدوات البحث الشائعة االستعمال في العلوم اإلنسانية خاصة في علوم              

ي يحضرها الباحث بعناية ليتم طرحهـا       اإلعالم واالتصال، وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة الت        

  .                                               (2)على المبحوث قصد الحصول على معلومات خاصة بالبحث

أما تصميم أسئلة استمارة االستبيان فقد قمنا بذلك وفق إشكالية الدراسـة وتـساؤالتها وبمـا                

:  وهـي  ، التي تطرقنا إليها في الدراسة النظريـة       حاوريجعلنا نصل إلى األهداف المتوخاة وفق الم      

ومحور تقيـيم    )∗( "المحور الوجداني و المحور المعرفي والمحور السلوكي      "محور عادات القراءة و   

  .الصفحة الدينية

احتوت االستمارة على أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة وغالبا ما يتم المزج بين النـوعين عـن             

وعليه فاالستمارة من النوع المغلق ـ المفتوح الـذي يحتـوي     ؛»رأخرى تذك«:طريق إضافة خيار

أسئلة مغلقة تتطلب من المبحوثين اختيار اإلجابة المناسبة لها، كما يحتوي أسـئلة مفتوحـة تتـيح                 

للمبحوث حرية اإلجابة والتعبير  عن الرأي، ويمتاز هذا النوع من االستمارات بأنه أكثر كفاءة في                

   .   (3)ت وبأنه يعطي للمبحوث فرصة إلبداء رأيهالحصول على المعلوما

والقيـام  ،  )∗∗( علـى أسـاتذة محكمـين   بعد االنتهاء من تصميم االستمارة  قمنا بعرضـها       

 االستمارات على عينة من األفراد قوامها عـشرون         جملة من بالتجريب المبدئي عن طريق توزيع      

                                                 
  . 290، 286:  ص صمرجع سابق أحمد بن مرسلي، - (1)
 .221 -220: ص ص السابق  المرجع– (2)

، انظر مفهوم هذه المستويات في فصل التي تشكل الوعي الديني الثالث توهي المستويا ـ (∗)

  . الوعي الديني، المفهوم واألبعاد وعوامل التشكل
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر4مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ط: عمار بوحوش– (3)

  . 69: ، صالعاصمة
 
 

  :  وهم كاآلتي - (∗∗)
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التعديل المناسب عليها، وبعـد اسـترجاع        ثم إجراء    فردا بهدف وضع األسئلة على محك االختبار،      

 علـى مـستوى     االستمارة قمنا بإجراء تعديل طفيف عندما الحظت أن أحد أسئلتها غيـر مفهـوم             

التـي  ، وتلك   x، كما أن بعضهم ال يفرق بين األسئلة التي ينبغي أن يؤشر أمامها بعالمة               المبحوثين

              . بإحدى الطريقتين عند كل سؤالباألرقام مما جعلني أكرر طلب التأشير  إجاباتها يرتب

     

  : أداة تحليل المحتوى6-3

ومضمون المواضيع الدينية المنشورة    إن طبيعة موضوع الدراسة تتطلب االطالع على شكل         

فإن الدراسة تعتمد على أداة تحليـل المحتـوى بهـدف           في الصحف الجزائرية، وعلى هذا األساس       

المواضيع وتبيان طبيعتها وتصنيفها، ولقد كان الغرض األساسـي         رصد مدى اهتمام الصحف بهذه      

إلى من نطاق االنطباع الشخصي في فهمها       عملية قراءة النصوص    هذه األداة إخراج    وراء استخدام   

  :تباع الخطوات العلمية باالعتماد على نوعين من التحليل وهماالتحليل الموضوعي الناتج عن ا

  : التحليل الكمي

فـي أشـكالها     القائم على تفسير البيانات تفسيرا كميا بحساب درجـة ترددهـا             وهو التحليل 

 كأجزاء مادية تسجيلية في القياس العددي لظهورها        المختلفة كالمساحة والكلمة والجملة واستخدامها    

    .في المادة المدروسة

  :التحليل الكيفي

وهو التحليل الذي يقوم على إبراز ما تتميز به األشياء من خصائص وصفات تميزها عـن                 

المتغيرات عن طريق التعبير عن ذلك بالكلمـات واأللفـاظ،          بعضها البعض، وإجراء المقارنة بين      

على أن يتم استخدام هذا النوع من التحليل في تفسير النتائج الرقمية المتوصل إليها فـي التحليـل                  

وفي دراستنا هذه أخضعنا عينة من الصحف الجزائرية للتحليـل باسـتخدام أداة تحليـل                .(1)يالكم

 التي قمنا بفحصها    يوميات الشروق اليومي والخبر والنصر    : ، وقد تمثلت هذه الصحف في     المحتوى

بحـسب طبيعـة    ) فئات كيف قيل؟ وماذا قيل؟    (وقراءتها قراءة أولية ثم قمنا بتحديد فئات االتصال         

، وبناء عليه قمنا ببناء استمارة تحليـل        راسة وإشكاليتها وأهدافها كما قمنا بتحديد وحدات التحليل       الد

                                                                                                                                                    
  .أستاذ التعليم العالي، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة قسنطينة:  فضيل دليو األستاذ-           

  . األستاذ عزي عبد الرحمان، أستاذ التعليم العالي، كلية االتصال، جامعة الشارقة-                    

      .عبد القادر للعلوم اإلسالميةير ، جامعة األم بوجالل، أستاذ التعليم العالي األستاذ  عبد اهللا-                    

  .سكيكدة جامعة ، أستاذ محاضر، قسم علوم اإلعالم واالتصال، األستاذ جمال زروق-                    

  .                جامعة قسنطينة، قسم علوم اإلعالم واالتصال، التعليم العاليأستاذ  ، األستاذ حسين خريف-                    
  . 268، 258: ص صمرجع سابقحمد بن مرسلي،  أ– (1)
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محل الدراسة ـ للتحليل، وهو   ـبهدف إخضاع المحتوى اإلعالمي  المحتوى كأداة بحثية ضرورية 

  .ما يدفعنا إلى الحديث عن استمارة تحليل المحتوى

  

  

   : استمارة تحليل المحتوى4ـ6

  : ـ تصمبم االستمارة     

  الباحـث  في المواد التي يحلـل    تفيد استمارة تحليل المحتوى في رصد معدالت تكرار القضايا          

م علومات التي يتطلبها البحث حيث يـت       محددا لتسجيل الم   اإطار وهي توفر للباحث     ،)1(امحتواه

 إذ بـالنظر إلـى      .وهو ما ينطبق على دراستنا هذه       ،)2(تصميمها بما يتفق مع أغراض التحليل     

طالع على أعـداد العينـة قمنـا        األهداف المتوخاة منها، وبعد اال    فرضياتها و طبيعة الدراسة و  

 وجدير بنا أن     . بما يفي بأغراض التحقق من صحة الفرضيات        تحليل المحتوى  استمارةبصياغة  

  : وهياالستمارةفوائد إعداد  جملة  من ذكرن

 .فال ينسى ما في خضم عملية التحليلصر التحليل، باحث على استيفاء عناأنها تساعد الـ 

 .تباع نظام واحد في تحليل البيانات ـ أنها تساعد الباحث على ا

 توظيف البيانات بـأكثر     بذلك يمكن صد معدالت تكرار الظواهر رقميا و     أنها تساعد الباحث في ر    ـ  

 . ولتحقيق أكثر من هدفمن وسيلة،

لسريع لمحتوى أكثر من مادة فيكون ذلـك أدعـى الختـصار            أنها تساعد الباحث على التحليل ا     ـ  

 .)3(الوقت والجهد

  يطلق على أولهمـا    توى من نمطين رئيسيين من الفئات،        تتكون فئات استمارة تحليل المح            

فئـات كيـف    (يطلق على ثانيهما فئات شكل االتـصال        ، و )ل؟فئات ماذا قي  (فئات محتوى االتصال    

جب على الباحث تحديد مفهـوم كـل        قسم فئات رئيسية وفرعية بحيث ي      ضمن كل     ويندرج .)قيل؟

وتحقيقا لهذا الغرض قمنا بتعريـف      هل عليه القيام بعملية التحليل      منهما تحديدا إجرائيا دقيقا حتى يس     

  :تياآلفي الفئات، وهو ما نوضحه 

                                                 
 المراجع في تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، مفهومه، أسسه، استخداماته؛ سلسلة: ـ رشدي أحمد طعيمة (1)

  .187: ، ص2004علم النفس، إشراف نخبة من األساتذة، دار الفكر العربي، القاهرة، التربية و
،  العاصمةالجزائر لمحتوى في بحوث اإلعالم، ديوان المطبوعات الجامعية،تحليل ا:  محمد عبد الحميد- (2)

   187:ص
  .187:رشدي أحمد طعيمة، مرجع سابق ص - (3)
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  )؟فئات ماذا قيل( فئات محتوى االتصال : أوال

  

  : الموضوعفئة - 1

  

 أكثر الفئات استخداما في بحوث اإلعالم و االتصال،و يعمل الباحث مـن خاللهـا علـى                 وهي من 

عالم يدور المحتوى؟ أو ماهي المواضيع األكثر بروزا فـي المحتـوى؟            : اإلجابة عن سؤال حول   

ووفق هذه الفئة يقوم الباحث بتصنيف المواضيع الواردة والتي لها عالقة بموضوع بحثه، ثم يلجـأ                

واختيار هذه الفئة يمكننا من ضبط المواضـيع الـواردة فـي            . (1)ا إلى مواضيع فرعية   إلى تقسيمه 

الصفحة الدينية وتصنيفها وتقسيمها إلى مواضيع فرعية وصوال إلى جمع معلومات كافية عن طبيعة              

  .    ومنحى الصفحة الدينية بالصحف ـمحل الدراسة ـ

(*) الدين اإلسالمي يضم ثالث محاور كبـرى   فئات رئيسية باعتبار أن       فئات الموضوع ثالث   تضم 

 وعلى الرغم مـن أن العبـادات        و العبادات، ) محله الجوارح (سلوك  وال) محلها العقل (وهي العقيدة   

اها بفئة لوحدها نظرا ألهميتها وموقعها بـين        تدخل ضمت السلوك لكونها أعماال تمارس فإننا أفردن       

  :على هذا تضم فئات الموضوع الفئات الرئيسية اآلتية بناء  وا سواها وألنها أصل لمسائر األعمال،

  

   : المجال العقائدي1/1

 اإليمان مـن اإليمـان       نقصد به العقيدة اإلسالمية ممثلة في اإليمان باهللا تعالى ولواحق هذا           

 و كل ما يدخل ضمن       بالمالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر واإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره،         

ة اإلسالمية يصبح من الفئات الفرعية  لهذه الفئة على غرار عالمات الساعة والتي هي جـزء    العقيد

المعراج وهي جزء من    من اإليمان باليوم اآلخر، ومعجزات النبي صلى اهللا عليه وسلم كاإلسراء و           

  .اإليمان بالرسل وهكذا

  

   : المجال السلوكي 1/2

لفرد ومحلها الجوارح وهي شاملة بشمول مجاالت       السلوكيات التي يأتيها ا    نقصد به األعمال و   

العفـو  إتقـان العمـل و    يات تعد أخالقا على غرار الـصدق واألمانـة و         الحياة إذ أن بعض السلوك    

                                                 
  .35: سابق، ص يوسف تمار، مرجع – (1)



 اإلطار املنهجي للدراسة...............................................................................

 37

عالقـات االجتماعيـة    على غـرار ال   كيات تدرج ضمن المجال االجتماعي      بعض السلو و...والنزاهة

يضا العالقات األسرية وما يطبعها مـن       التضامن مع الغير وضمن هذا القسم نجد أ       كحسن الجوار و  

ن وتربيـة الوالـدين     التعامل  بين الزوجين و تعامل األب مع أبنائه وتعامل األبنـاء مـع الوالـدي               

كما أدخلنا ضمن المجال السلوكي المجال االقتصادي وهي السلوكيات التي تـصب فـي              ...ألبنائهما

الفرد ومستحقاته مـن    بين مصاريف   موازنة  بال  تسيير النفقات الشخصية   ومجال تدبير أمور البيت     

 مثـل هـذه     ن تتطرق إلى هذه المواضيع وتعـالج      ويمكن للصحف أ  ،  جهة ومداخيله من جهة ثانية    

إذ من مهام الصحف أن تساعد      ).مفهوم التبذير والتقتير  (المسائل مادامت تمس التزامات الفرد الدينية       

ألوضاع وإعطـاء المهـارات التخـاذ أفـضل         التكيف مع ا  و ،القارئ على تجاوز مشكالته اليومية    

ديث عن التبذير و مـضاره وآثـاره         ومن مثل هذه المواضيع  الح      ،القرارات عند مختلف المواقف   

ك المفرط لبعض المواد     االستهال ، السيما عند شهر رمضان حيث يكثر      مآثرهاالقتصاد في العيش و   و

ن اإلسالمي لم  يهمل الحديث عـن هـذه           وتربو مظاهر التبذير دون أن نغفل عن أن الدي         الغذائية،

  .المسائل بل ضبطها ووجه سلوكيات الناس عندها مما ليس هذا محله

ها السـيما فـي   ات الصحية التي يمكن للقارئ تبني   ومما يدخل ضمن المجال السلوكي السلوكي     

جعلهـم  بمـا ي  ...نة كمرضى السكر ومرضى الربـو     شهر رمضان وخاصة لذوي األمراض المزم     

  . يقدم لهم من طرف الصحف أنوهو ما من شأنهرار المناسب من الصيام أو عدمه، لقيتخذون ا

  

 : العبادات1/3

التي تضم كل عبادة شرعها     من فئة الموضوع فإنها العبادات و     أما الفئة الثالثة التي تندرج ض     

         الـصوم التطـوع مـن الـصالة و      ( أو نفال   ) جالحالصالة والصوم و  (ا  اإلسالم سواء كانت فرض   

   .أو كانت ذكرا أو دعاء) والعمرة

  

  :)source(فئة المصدر  ـ 2

فقد تمثلـت فـي فئـة       ) فئات ماذا قيل؟  (أما الفئة الثانية التي تندرج ضمن فئات محتوى االتصال          و

وهي الفئة التي نستطيع أن نحدد من خاللها المراجع والشخصيات التي تنسب إليها المادة               .المصدر

الفقهيـة  أوسواء منها العقائدية    ت الصحف مع تصنيفها وفق المذاهب       على صفحا العلمية المطروحة   

ـ                   يمما من شأنه أن يجيب عن مجموعة من التساؤالت التي تمت صياغتها في بداية الدراسـة والت

  .رتتصل بتحديد طبيعة المصدر وعالقة الرسالة الدينية المكتوبة باإلطار المرجعي المتبع في الجزائ
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ونقصد بالقـائم باالتـصال    :  المستخدمةالقائم باالتصال والمصادر :ن فرعيتين هما وهي تضم فئتي  

 ومن حيث أنها تـشغل      ،الشخصيات التي تكتب المواضيع الدينية من حيث أنها معروفة أم مجهولة          

 أم أنهـا    إضافة إلى صفتها الدينية،     ) بوزارة الشؤون الدينية   إطارات   مة مساجد، أئ(مناصب رسمية   

). حكوميـة  إطار جمعيات خيريـة غيـر     نشطاء في  مؤلفون،( تشغل مناصب رسمية     ات ال شخصي

ن ضمن فئة القائم باالتصال نظرا ألهمية القـائم          وأساتذة جامعيي  وكذلك تندرج فئة صحافيي الجريدة    

 فالفرق واضح بـين أن يكـون مـصدر    .يكتب باالتصال وانعكاس هذه األهمية على مصداقية ما

  . معروفة بعلمها و نشاطها وبين أن يكون الكاتب مجهوال ال يعرفه القراءالمحتوى شخصية دينية

مصادر القرآن الكريم و  : فئات فرعية هي    وأما فئة المصادر المستخدمة فتندرج ضمنها ست        

ية أو غيـر مالكيـة ومـصادر        التفسير مع تحديدها إن كانت مالك     در الفقه و  الحديث النبوي و مصا   

ذا لمعرفة ما إذ اعتمد المحتوى اإلعالمي  على مراجـع المـذهب             وهالتصوف ومصادر مجهولة،    

 كان قليل االعتماد عليه، وهو مؤشر دال بشأن االلتزام بالمرجعية الدينية المتبعـة فـي                أمالمالكي  

إضافة إلى أننا نستطيع وفق هذه الفئة  معرفـة مـا إذا             المحددة بالمذهب المالكي فقهيا،     الجزائر و   

 بعـض فرضـيات      ما يفيدنا في اإلجابة عن     تمد عليها مجهولة أم معلومة وهو     كانت المصادر المع  

  . ة و يجعلنا نتعرف على طبيعة المحتوى اإلعالمي  المنشورالدراس

  

  : ـ فئة السمات3

 الفئة التي يتوصل الباحث من خاللها إلى تـسجيل خـصائص األفـراد والشخـصيات                وهي

ه الفئة مهمة في معرفة األوصاف والـسمات التـي       وتعد هذ  المتضمنة في المضمون محل الدراسة،    

وفي دراستنا هذه ارتأينا اختيـار هـذه        . (1)يريد القائم باالتصال إبرازها من تلك التي يريد إخفاءها        

الفئة تماشيا مع أهداف الدراسة وفرضياتها حيث يجدر بنا االطـالع علـى سـمات وخـصائص                 

ـ الشخصيات التي ظهرت في المحتوى ـ محل الدراسة   كمؤشرات تـساهم فـي اإلجابـة عـن      

  .ي المتبع في الجزائرالمرجعفرضيات الدراسة السيما ما تعلق منها باإلطار 

  

  ):goals( فئة األهداف - 4

 التي يتوخى المرسل تحقيقها من خالل بناء الرموز اللغوية فـي            المقصود بها تحديد األهداف   

اال وثيقا ذلك ألن القيم المبثوثة في مضمون مـا  سياق فكري محدد، وتتصل هذه الفئة بفئة القيم اتص    

                                                 
  .43-42:  يوسف تمار، مرجع سابق، ص ص– (1)
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كالحرية واإلخاء والتكافل االجتماعي والصدق و هي من األهداف التي سـطرها المرسـل والتـي                

  .يتوخى لها التحقق عن طريق إقناع المرسل بها

وبما أن  يفة تحقيقها بنشر مواضيع دينية،      ون على الصح  قصد بها األهداف التي يتوخى القائم     ن

لشخـصية  تحقق على مستوى شخصية الفرد فإننا قسمناها بحسب المستويات الثالث ل          ته األهداف   هذ

الجانب السلوكي وضمن كل فئة تندرج فئـات        اإلنسانية وهي الجانب الوجداني والجانب المعرفي و      

 .فرعية
 

  :دانيتنمية الجانب الوج 1 ـ4    

لتي يـشمل عليهـا الفـرد سـواء         األحاسيس ا و نقصد به تنمية جانب المشاعر والعواطف و       

و لو فـي    (القلق و ضغط الحياة     أن يكون مرتاح البال مطمئن النفس، بعيدا عن التوتر و         بتحسينها ب 

 و هو   عن طريق تحسين صلته باهللا تعالى،      أو) وعية الدينية لحظات قراءة المواضيع ذات العالقة بالت     

مية الجانب العقائدي عن طريـق إصـالح        الذي من شأنه أن يتحقق إذا استهدف القائم باالتصال تن         

ما أن ذلك يتحقق    فيها ليكون لها أثرا في سلوكياته، ك      الفعالية   القارئ و تجديدها ببعث الحياة و      عقيدة  

من النفسية للفرد وبعث روح األمل والتفاؤل فيها، و       بتنمية الجانب النفسي عن طريق تحسين الحالة        

  هو ما يسمى في عـرف األخـالق        ت المعنوية الحسنة و   لتحلي بالصفا ذلك أيضا حث القارئ على ا     

  .ب على غرار الشوق إلى اهللا تعالى، ومحبته، والرضا واإلخالصالتصوف بأعمال القلوو

كما أسـلفنا أن فئـات       إذ و  هذا القسم أيضا تعظيم حرمة رمضان،     من الفئات الداخلة ضمن     و

المحتـوى  رضياتها وأهدافها من جهة، و  أوال طبيعة الدراسة وف   : لى أساسين محتوى االتصال تبنى ع   

 وبنظرنا في أعداد العينة الحظنا أن فئة من فئات المحتـوى            عالمي محل الدراسة من جهة ثانية،     اإل

 تعظيم  "الصادرة في شهر رمضان فأدرجناها ضمن هذا القسم لمناسبتها وهي         قد تكررت في األعداد     

ط وجدان القارئ بـشعيرة الـصيام وجـو         بهي الفئة التي من شأنها أن تر      ، و "حرمة شهر رمضان  

  .العبادة والقيام
 
   : تنمية الجانب المعرفي2 ـ4

 فـي كـل قـضية مـن     الجزائرية في تنمية معارف القراءنقصد بها مدى مساهمة الصحف  

 ولكن من زاوية دينيـة سـواء         القضايا التي يمكن التطرق إليها، وليس بالضرورة أن تكون دينية،           

 ،) واألوضاع السياسية لألقليـات المـسلمة      كالقضية الفلسطينية مثال  (اسي   السي كان ذلك في المجال   

المجـال  أو،  )ربوية وما يتعلق بها من مسائل     االقتصاد اإلسالمي، الفوائد ال   (وفي المجال االقتصادي    أ

اسـن اإلفطـار عليهـا     فوائد بعض األطعمـة ومح    لومات عن فوائد الصيام الصحية أو       مع(العلمي  
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القسم أيضا تنميـة    ؛ ومما يدخل ضمن هذا      ...)مي أوالكوني في القرآن الكريم والسنة     لاإلعجاز الع و

 ،)كالمساجد العتيقـة  ( طابع إسالمي   المجال الحضاري عن طريق الحديث عن معالم حضارية ذات          

يد المسلمين فـي سـائر بقـاع        كالعادات وتقال (صل بالثقافة اإلسالمية    توكذا تنمية المعلومات التي ت    

  . الصحابة التاريخ و السيرة النبوية و سيرزيادة معلومات الفرد في مجال ، و)العالم

  

  تنمية الجانب السلوكي  3 ـ4  

ات فـي مختلـف     يونقصد بهذه الفئة حث الصحف القراء على التحلي بجملة مـن الـسلوك            

لتخلـي   أو ا  حسنةالخالق  األ المجال األخالقي عن طريق حث القارئ على التحلي ب         :المجاالت أولها 

  وكذلك دعوتها القراء إلى استغالل شهر رمضان واعتباره فرصة ال تعـود  عن أخالق سيئة ذميمة،   

التالوة وغيرها من السلوكيات التـي      لى تعهد القرآن الكريم بالحفظ و      و دعوة القراء إ    إال لعام قابل،  

  . يسعى القائم على االتصال إلى تحقيقها

  

  ) قيل؟فئات كيف(فئات شكل االتصال : ثانيا

  

ـ و يقوم الباحـث  لتي تصف المحتوى الشكلي للمضمون ـ محل الدراسة   هي تلك الفئات ا

تها ا سؤال كيف قيل ؟ و بالنظر إلى طبيعة دراستنا هـذه و فرضـي              د اإلجابة عنها باإلجابة عن    عن

ـ   أثبتناها بداية الدراسة؛ و   اخترنا من فئات الشكل ما يناسب اإلجابة عن الفرضيات التي            ذلك وفقـا ل

  .والموقعوالصورة الصحفية أساليب اإلقناع : هيثالث فئات ضمن قسم فئات الشكل واخترنا 

  

  :)Devise( ع فئة أساليب اإلقنا-1

إلى استثارة أكبر عدد من القراء،       األساليب التي توسل بها المرسل       وهي الفئة التي تمكننا من تحديد     

المي، ومن الفئات الفرعية التي تدخل ضـمن هـذه          وإقناعهم باألفكار التي تبناها في المحتوى اإلع      

أعمال المصادر المختلفة في تأكيد األقوال ومدى اسـتخدام         مدى اعتماد المرسل على أقوال و     : الفئة

  . (1)االستماالت العاطفيةأوالعرض الموضوعي المتوازن 

  

  

  

                                                 
  .  134: ص ، مرجع سابق،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم:  محمد عبد الحميد – (1)
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  : فئة الصورة الصحفية-2

 والرسومات المصاحبة للمواضـيع الدينيـة       ونقصد بها الفئة التي تتيح النظر في الصور الصحفية،        

الواردة في الصحف بهدف استنتاج حجم اهتمام الصحيفة بالموضوع الديني بناء على حجم إيـراد               

  .تلك الصور ودالالتها

  

  

  :  فئة الموقع-3

وهي من الفئات التي توضح مدى االهتمام بعرض الموضوع حيث دلت الدراسات التـي اهتمـت                

كثر مقروئية على أن الصفحة األولى تأتي في المقدمة، تليها الصفحة األخيـرة             بتحديد الصفحات األ  

  .(1)ثم الصفحة الثالثة ثم صفحتا الوسط فبقية الصفحات

ردة في الصحف المدروسة مـن جهـة        االمواضيع الدينية الو  لنظر إلى طبيعة الدراسة من جهة و      وبا

  :ع على النحو اآلتيثانية فقد ارتأيت أن تكون الفئات التابعة لفئة الموق

  .ـ الصفحة األولى

  .ـ الصفحة األخيرة

  . المتخصصةـ الصفحات الداخلية

  .الصفحات الداخليةـ 

 كذلك حددت الدراسات األهمية النسبية لكل ركن في الصفحة، فالنصف العلوي أهم من السفلي، 

 أهم أجزائها والصفحات والربع األعلى األيسر في الصفحة اليسرى بالصحيفة الناطقة باللغة العربية

 كنا بصدد الحديث عن الصحف الناطقة باللغة ا، وأما إذ)2(اليسرى أهم من الصفحات اليمنى

  .الفرنسية فإن الصفحات اليمنى أهم من الصفحات اليسرى

  

    :وسياقها  وحدات التحليل: ثالثا

قياس مـدى ورود    تقوم أداة تحليل المضمون على تقطيع النص المدروس إلى وحدات تستخدم في             

  .الموضوع محل التحليل، وهو ما يعرف لدى الباحثين بوحدات العد والتسجيل

 في هذه الدراسة وحدات العد بحسب فئات التحليل التي تم اختيارهـا ضـمن فئـات                 وقد استخدمنا 

، التي تم استخدامها كوحدة     )وحدة الفكرة ( حيث وقع االختيار على وحدة الموضوع        لمحتوى االتصا 

                                                 
 .140 ص،السابقالمرجع  ـ(1)   

  .140:  ص،نفسه المرجع – (2)
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والمعتقدات، وهنا تجدر اإلشارة إلى     ات وكوحدة تسجيل في حساب األفكار       ي قياس الموضوع  عد ف 

  . (1)رة كاملة يمكن العثور عليها في جملة أو فقأن وحدة الفكرة غير ثابتة الشكل إذ

كما وقع االختيار على وحدة الكلمة عند حساب معنى معين أو شخصية بذاتها يتمحور حولهـا                     

االختيار على وحدة الصورة أو الرسم عند حساب الصور والرسوم المصاحبة، وكـذا             النص، ووقع   

هـرت فيهـا المواضـيع ـ محـل      وحدة الصفحة والركن عند حساب الصفحات واألركان التي ظ

  ـ الدراسة

  

 : صدق التحليلـ 

صالحية أداة تحليل المحتوى في تحقيق أهـداف        ) Validity(يقصد بصدق التحليل أو صحته      

اسة، والمتمثلة في دراسة المضمون المراد تحليله، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الثقـة فيمـا                الدر

، وهي الخطوة المنهجية التي يمكن القيام بها بعد أن يكون الباحث قد             (2)توصل إليه الباحث من نتائج    

 ودليـل   ورقة التقديم واستمارة التحليـل    : أعد استمارة تحليل المحتوى مكونة من ثالث عناصر هي        

 بهدف االطالع عليها وإبداء      محكمين  ومفاد هذه الخطوة عرض االستمارة على أساتذة       .(3)االستمارة

وقد قمنا بعرض االستمارة الخاصة بدراستنا هذه علـى األسـاتذة           . المالحظات التي يرونها مناسبة   

  :اآلتية أسماؤهم

  .م واالتصال، جامعة قسنطينةأستاذ التعليم العالي، قسم علوم اإلعال: األستاذ فضيل دليوـ 

  .جامعة الشارقةكلية االتصال، أستاذ التعليم العالي ب: األستاذ عزي عبد الرحمانـ 

  .أستاذ التعليم العالي، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة قسنطينة: األستاذ حسين خريفـ 

  .كدةجمال بن زروق، أستاذ محاضر، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة سكيـ 

  .وقد أبدى األساتذة مجموعة من المالحظات التي أخذناها بعين االعتبار

  

 :(la fidélité de l’analyse)  ثبات التحليلـ  

طبيعة وسيلة القياس التي إذا ما استعملت مـن  ) " le codage(الترميز ت التحليل أونعني بثبا

ذه الخطوة مهمة في تحليـل المحتـوى        تعتبر ه و ؛  )4("تعطي نفس النتائج  فإنها  طرف باحثين آخرين    

                                                 
  .261:ص مرجع سابق أحمد بن مرسلي، – (1)
  .223:، صالسابقالمرجع -  (2)
 .63:، صمرجع سابق تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، :يوسف تمار– (3)
 .65:، صنفسهالمرجع  -  (4)
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و لثبـات   . هي ضرورية في مجال البحث العلمي     الباحث أكثر قربا من الموضوعية، و     ألنٌها تجعل   

الكيفيـة  هذه  ت بمفرده دون إشراك باحثين آخرين، و      التحليل طرق منها أن يقوم الباحث بقياس الثبا       

عة من األساتذة حول موضـوع الـوعي        تناقشت مع مجمو  إذ   . هذه اعتمدناها في دراستنا  هي التي   

ات أن مصطلح الوعي مـن المـصطلح  فة مسبقة بهذا الموضوع  السيما و     الديني فلم أجد لديهم معر    

: فة وهو يشتمل على تقسيمات ثـالث وهـي  الفلسجتماع وعلم االالمستخدمة من طرف علم النفس و 

ليل المحتوى تضم فئـة األهـداف       تح وكما مر معنا سابقا فإن استمارة        الوجدان والمعرفة والسلوك،  

الجانب الوجـداني والمعرفـي     : نسانية و هي  التي تشمل المستويات الثالث من وعي الشخصية اإل       و

  .السلوكيو

 يقوم الباحث بالقيـاس      المعتمدة في هذا الباب؛ حيث     إحدى الطرق إلى  لجأت في قياس الثبات     

ا إجرائيا ووضعت هـذه الفئـات        تعريف تعريفهاوقد قمت بتحديد فئات التحليل وعناصرها و      بمفرده  

قمت بتحديد فئات التحليـل      ) 2010 إلى ديسمبر    2010من مارس   (بعد مرور عشرة أشهر     جانبا و 

ئات وتعاريفهـا التـي   عناصرها و تعريفها تعريف إجرائيا من العينة نفسها ثم مقارنتها مع تلك الف    و

  :اآلتية ) Holsti(ستخدام معادلة هولستي  بقياس معامل الثبات با، بعدها قمتا سابقاهقمت بتحديد

  

 
  . هو معامل الثبات CRحيث 

  . عدد الفئات المتفق عليهاM1و 

  . التي حددت الفئاتتعني مجموع N1 +N2و 

  : و بتطبيق المعادلة في دراستنا هذه ينتج لدينا ما يلي
 

 
لثانية عنـد   ي المرة ا   فئة و قد أضفت ف     92و ذلك ألن الفئات المتفق بشأنها في التحليلين هي          

 أضفت فئتين أخريين فأصـبح مجمـوع        ،التعريف اإلجرائي لها  تحديد فئات التحليل وعناصرها، و    

 : هكذا ينتج لدينا معامل الثبات اآلتي فئة، و97: الفئات المحددة هي

 
CR= 0.95 

    . نسبة عالية من الثبات0.95و تعني هذه النسبة أي 
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  :يلية والميدانيةعينتا الدراستين التحل 5 ـ 6

الجزء الذي يختاره الباحث وفق طرق محددة ليمثـل مجتمـع           : تعني العينة في مجال البحث    

نظرا لصعوبة إخضاع مجتمع الدراسة للبحث بشكل حصري خاصـة إذا           ا   تمثيال علميا سليم   البحث

ـ ، ولما كان محل اهتمـام دراسـتنا         (1)تُعد مفرداته باآلالف والماليين   كان كبيرا حيث     ذه تحليـل   ه

 ما تكتبه الصحف في القراء من جهة ثانية، فإنه حـري            الصحف الجزائرية من جهة، ودراسة آثار     

  .بنا أن نُخضع شقي الدراسة للمعاينة

 : العينة الخاصة بالدراسة التحليلية  - أ

  :لقد وقع االختيار على الصحف لجملة من االعتبارات نوردها في اآلتي

جملة من البحوث العربية والجزائرية، سواء من حيث المحتوى         ـ الستئثار القنوات الفضائية ب    

تلك البحوث التـي درس     : ، ونقصد بالقسم األول   )∗(العام أو من حيث كونها قنوات دينية متخصصة       

أصحابها تأثير القنوات الفضائية في المشاهدين خاصة فئة الشباب منهم، أما الدراسات التي تنـاول               

فقد لجأ أصحابها إلى دراسة تحليلية للبرامج والمواضيع الدينية الواردة،          أصحابها القنوات اإلسالمية    

أو توصيفا تقييميا لها، أو دراسة آلثارها المسجلة في جمهور المشاهدين سواء كان جمهورا نخبويا               

  . أو عاما

  

ـ ارتفاع أرقام سحب الصحف الجزائرية، السيما بعد التعددية اإلعالمية، التي تعد  إحـدى               

المراحل التي عرفتها الصحافة الجزائرية خالل تاريخها مما يستدعي دراستها دراسات علميـة             أهم  

                                                 
 .170، 166: ص صرجع سابقم أحمد بن مرسلي، – (1)

ـ   دراسة  :  ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر       – (∗) أثر البث التلفزيوني المباشر على     " نصير بوعلي الموسومة ب

ـ  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في اإلعالم واالتـصال، كليـة   "( الشباب الجزائري ـ دراسة تحليلية وميدانية

أثر البث التلفزيوني المباشـر علـى المـشاهد         " ، ودراسة   )2002/2003معة الجزائر العلوم السياسية واإلعالم، جا   

ودراسة عبد اللطيف العوفي الموسـومة       ) 1992/1993معهد الدراسات اإلستراتجية الشاملة، الجزائر،      (الجزائري

 على عينة من شباب مدينـة       الهوية الثقافية الوطنية في القنوات الفضائية، دراسة في آثار القنوات التلفزيونية            : " بـ

، و دراسة محمود شلبي الموسومة  )54-7:  ص1997، جانفي ـ جوان  31المجلة التونسية لالتصال، ع" (الرياض

اتجاهات المشاهدين وآراؤهم نحو برامج القنوات الفضائية العربية ودوراتها البرامجية  في شـهر رمـضان       : "  بـ

دراسة رضا عبد الواجـد     : تناولت القنوات الفضائية اإلسالمية فنذكر منها     ، أما الدراسات التي     )" 2006(هـ  1427

ـ   البوابة العربية لعلـوم    صصة عوامل الضعف ومقترحات التطوير      الفضائيات اإلسالمية المتخ  : " أمين الموسومة ب

ـ      )(http://www.arabmediastudies.net:اإلعالم واالتصال   الحوار  : "، ودراسة محمد عبد اللطيف الموسومة ب

، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الدولي الثالـث؛ كليـة االتـصال جامعـة             "مع اآلخر؛ منهجية قرآنية للفضائيات الدينية     

 .      ، إضافة إلى بحوث تذكر الحقا في الدراسات المشابهة2007الشارقة ديسمبر 
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لبعض المواضـيع   معالجتها اإلعالمية   طبيعة  أكاديمية، من شأنها أن تكشف حقائق ذات صلة وثيقة ب         

  . من جهة ، وأن تساهم في تحسين مستواها من جهة ثانية ةالمتخصص

  

 على غرار صحيفة القلـم      )اإلسالمي(  الديني لصحف ذات االتجاه  ـ كثرة المالحق الدينية وا    

والتي حفلت بالمواضيع الدينية كما أنها تستحق الدراسـة كنـوع مـن أنـواع               ... والرسالة وإقرأ   

  . الصحف المتخصصة

  

ـ تزايد االهتمام الجماهيري بالصحف المبثوثة عبر شبكة اإلنترنت سـواء كانـت صـحفا               

ترونية للصحف المطبوعة، وهي المقصودة باالهتمام والبحث في هـذه          إلكترونية أم نسخا إلك   

 قد عرفت في اآلونة األخيرة اتجاها قويا نحو استغالل الـشبكة            رالدراسة خاصة وأن الجزائ   

 أنها تحتل المرتبة التاسعة عربيا في هذا المجـال بنـسبة            ىالعالمية؛ إذ تشير اإلحصائيات إل    

، كما أن الصحف الجزائرية قد عرفت طريقها نحـو  (1) 2006 سنة %83استغالل قدرت بـ

(  ، ثـم لبيرتـي  El watan) ( مـع جريـدة الـوطن    1997النشر اإللكتروني منذ نوفمبر 

Liberté ( واليوم 1998في جانفي ،) (2) )1998أفريل (، ثم الخبر )1998فيفري         .  

أن نختار عينة منها على أساس األكثر       فقد ارتأينا    ؛من الكثرة بمكان  الصحف الجزائرية    ولما كانت 

وقع االختيار على     ولذا ؛)حكومية/ خاصة  ( ومع مراعاة نمط الملكية من جهة ثانية         ، من جهة  سحبا

سـنة  ( الشروق وهي األكثر سحبا السيما أثناء الفترة التي أجرينا فيها الدراسـة التحليليـة                صحيفة

 ال يقل عن المليون نـسخة، ثـم         ما 2010 ةنصف األول من سن   حيث بلغ رقم سحبها في ال     ) 2010

 ، والنـصر لكونهـا      )∗(تجاوز رقم سحبها ستمائة ألف نـسخة      وهي صحيفة خاصة     ،الخبرصحيفة  

 عشرين ألف نسخة متجاوزة بذلك نظيراتهـا         رقم سحبها  إذ بلغ  ها سحبا صحيفة حكومية ومن أكثر   

عشر  بسبعة )El Moudjahid (دانت ناطقة باللغة الفرنسية كالمجاهء كمن الصحف الحكومية سوا

 :ناطقة باللغة العربية علـى غـرار      أو،  غير بعيدة عنها   بنسبة )Horizons( ولوريزون   ف نسخة أل

                                                 
 2007 نوفمبر14، الشروق اليومي الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عربيا في مجال اإلنترنت،:  بلقاسم حوام– (1)

 . 24:ص
 2006،عين مليلةقضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا واإليديولوجيا، دار الهدى، :  محمد شطاح- (2)

  .127:ص
  .2007 وهذا خالل الثلث األخير من سنة - )∗(
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ف حوقد لجأنا إلى اختيار هذه الص      .)∗∗(والجمهورية بسبعة آالف نسخة   الشعب باثنا عشر ألف نسخة      

  : نظرا العتبارات أخرى تمثلت في 

 يقرأ بها أغلـب سـكان المدينـة ـ محـل      العربية وهي اللغة التي ناطقة باللغة صحفكونها ـ 

  ـالدراسة

المواضيع الدينية بغض النظر عن الكم ولقد قمت بفحص مجموعـة معتبـرة مـن               ـ كونها تكتب    

الصحف الناطقة باللغة الفرنسية فلم أجد بها حديثا عن مواضيع دينية إال في النادر وبعـض هـذه                  

     .ال البتةالصحف ال يكتب في هذا المج

فـي المقـام األول     بالصحف  تحليل الصفحات الدينية الواردة     إلى   ما سبق فقد لجأنا      بناء على 

 تتبـع   مـع  لما لها من عالقة مباشرة بالمواضيع الدينية التي من شأنها أن تشكل وعيا دينيا،             نظرا  

في قضية مـن   مواضيع الصحيفة على أن تخضع للتحليل كل مادة إعالمية تكشف عن حكم اإلسالم    

، أو تقدم معالجة للقضايا المستجدة من وجهـة         ... أو الفكرية  األخالقيةالقضايا العقائدية أوالفقهية أو   

  .تجلي روح الدين ومبادئه في مسألة ماية، أونظر إسالم

  أسـاس االختيـار العمـدي    مـرحلتين علـى   أعداد العينة ـ محل الدراسة ـ على  اخترنا

 ( إلى نوعين؛ يتمثل النـوع األول فـي العينـات العـشوائية           عادة  ات  تُصنف العين ، إذ   والعشوائي

Random Sample ( االحتمالية، و (probability)   لقوانين االحتماالت    يخضع انظرا ألن حسابه 

لجميع المفردات في االختيار، في حين يتمثل النوع الثاني فـي العينـات             مع إعطاء فرص متساوية     

، وعلى هـذا     الشخصي للباحث في اختيارها    التي يتدخل العامل   (Purposive sample)(1)العمدية  

 لسببين رئيـسيين، تعلـق      2010خالل شهر رمضان     أعداد الصحف الصادرة     األساس فقد اخترنا  

 على طبيعـة المواضـيع      ع حيث ترمي الدراسة إلى االطال     األول منهما بطبيعة الدراسة وأهدافها،    

 على شـهر  راسة ـ خالل مناسبة دينية، وقد وقع االختيار الدينية المنشورة في الصحف ـ محل الد 

 نظرا للخصوصية الدينية التي يحتلها هذا الشهر مـع        ) 2010سبتمبر  (هـ  1431رمضان من سنة    

كثـر  التي   بطريقة العينة الدورية المنتظمة وهي من أنواع العينة العشوائية المنتظمة             األعداد اختيار

 ار الباحث العدد األول عـشوائيا،      مسافة اختيار الوحدات بعد أن يخت       في م، وتمتاز باالنتظا  الهاستعما

                                                 
)∗∗( -- statistyque 2002.Voir: - Brahim Brahimi: Le Droit à l'information à l'épreuve du 

parti unique et de  l'état d'urgence , Edition SAEC .Liberté , Alger, 2002. 
  

 ، دس، العاصمة، الجزائرن المطبوعات الجامعيةاتحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، ديو:  محمد عبد الحميد-)(1

 .99:ص
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عـن  ) عدا شهر رمـضان   (كما قمنا باختيار األعداد الصادرة خالل شهر قمري آخر          

طريق االختيار العشوائي بكتابة أسماء األشهر القمرية اإلحدى عشر في أوراق صغيرة            

 بهـدف تـوفير فـرص      داهاومتماثلة، ثم طيها ووضعها بشكل عشوائي ثم سحب إح        

ليتبين األمر أنه وقع االختيار على شهر رجـب، وقمنـا           متساوية لظهور جميع األشهر   

 موع هو ست عشر عددا من كـل صـحيفة         باختيار عددين من كل أسبوع فيكون المج      

ـ محل الدراسةـ ثبت من خاللها أ بعد عدة دراسات اعتبارا بالنتائج التي توصل إليها جاك كيزر  

الباحـث   ر اثنا عشر عددا وفق العينة العشوائية المنتظمة يؤدي إلى النتائج نفسها إذا اختار             أن اختيا 

أخطاء من مثل اختيـار اليـوم       ن أن نقع في     ادراسة محتوى الصحف خالل سنة؛ وإذ أنه في اإلمك        

  باختيار العـدد الموافـق      "األسبوع المصطنع "نفسه من األسبوع عدة مرات فقد لجأنا إلى استخدام          

 وهكـذا  ...(1)لليوم األول من األسبوع األول والعدد الثاني الموافق لليوم الثاني من األسبوع الثـاني         

فقد اخترنا عن كل صحيفة ثمان أعداد في شهر رجب وثمان أخرى في شهر رمضان               

فيكون للصحيفة الواحدة ست عشر عددا ويكون العدد اإلجمالي      ) عددان عن كل أسبوع   (

   ).16(ثمان وأربعون عددا : حل الدراسة ـ هيألعداد العينة ـ م
ـ 1431وأما السبب الثاني الختيار سنة            السنة األخيرة التي في اإلمكان      فإنها   2010/  ه

فترة إنهاء الدراسة وتقديمها للجنة     ( المحددة بفترة زمنية معينة      بالنسبة لدراستنا هذه   إخضاعها للبحث 

  . )المناقشة

العناصـر  : ظر في أعداد العينة محل الدراسة تم تحديد فئات التحليل التي يقصد بها            وبعد الن 

، والتي يمكن وضع كل     ...)كلمة أو موضوع  (الرئيسية والثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها         

، وينبغي مراعاة جملة من الخصائص عند       صفة من صفات المحتوى فيها حيث تصنف على أساسها        

 التحليل، واالعتناء بذلك عناية خاصة بهدف أن يكون البحث دقيقا وموضوعيا، وحتـى              تحديد فئات 

  .(2)عند تحليل المادةال يواجه الباحث مشكالت يعجز عن حلها 

التفـصيلية   منهما عدد مـن الفئـات     قسم وتنقسم فئات التحليل إلى قسمين رئيسيين يندرج تحت كل        

 :)Berelson( اإلعالمية وهو مـا يـسميه بيرلـسون          المادة  مضمون في النوع األول    يتمثلبحيث  

                                                 
  .   18:ص، مرجع سابق، جامعيينتحليل المحتوى للباحثين والطلبة ال: يوسف تمار ـ (1)
  .  62:، صمرجع سابق ،رشدي طعيمة ـ (2)
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 تقديم المضمون، وهو مـا يطلـق عليـه           شكل في النوع الثاني    يتمثل، و »فئات محتوى االتصال  «

  . )1(» فئات شكل االتصال «مصطلح 

: ختيار على فئات  وكذا النتائج المتوخاة منها، فقد وقع اال      وبالنظر إلى موضوع الدراسة وتساؤالتها      

فئات محتـوى االتـصال     (سم األول   واألهداف وهي الفئات التي تنتمي إلى الق       والمصدر   الموضوع

، فقد وقع االختيـار  )فئات كيف قيل؟(شكل االتصال    ، أما الفئات التي تدخل ضمن قسم      )؟ذا قيل امأو

  .وأساليب اإلقناعالصحفية  ةفئة الموقع والصور: منها على

  

  

  

   :العينة الخاصة بالدراسة الميدانية - ب

  

ا كان من   المكتوبة في القراء، ولم   ر المواضيع الدينية     على أث  التعرف موضوع دراستنا هذه   لما كان 

بدراسة وسـط مـن مجتمـع       قراء الصحف فإنه من البديهي أن نقوم        الصعوبة بمكان دراسة جميع     

ث مثـل   تحديد مجتمع البح  إذ يصعب في بعض الحاالت      . القراء والذي وقع تحديده بمجتمع المدينة     

حالة دراسة قراء صحيفة معينة على مستوى منطقة جغرافية شاسعة نظرا ألن عدد القراء في تغير                

إليهم وإحصائهم باآلالف والماليين في شكل قائمة وهنا في إمكان          يومي إلى جانب استحالة الوصول      

 لعدة اعتبارات   )∗( جيجل مدينة، وقد وقع االختيار على      (2)فيهالباحث االكتفاء بدراسة أوساط مختلفة      

  .موضوعية وذاتية

منذ سنوات، األمر   أما عن االعتبارات الذاتية فتمثلت في كوني أقطن بهذه المدينة وأعمل بها             

للطالـب  الذي أتاح لي حسن االطالع على أحوال سكانها وجملة من خصائصها وهي أمور ال غنى                

                                                 
   .63: ـ المرجع نفسه ص (1)
  . 173، 172:  ص صنفسه، المرجع – (2)

كلم شمال غرب مدينـة      145 كلم شرق الجزائر العاصمة، وعلى بعد        359 جيجل مدينة ساحلية تقع على بعد        - )∗(

 نسمة  602.407: وعدد السكان   2 كلم 2.398,69: ، تبلغ مساحة الوالية   1975  أصبحت والية منذ عام    قسنطينة، وقد 

تمتاز بشواطئها الجميلة ومناظرها الطبيعية الخالّبة، بها مجموعة من الدور التي تتيح             ،  )31/12/2004إحصائيات  (

ة، وجامعة مركزية مـع  دار الثقافة ودارين للشباب ومكتبة بلدي     : للسكان نشاطات ثقافية وعلمية ورياضية على غرار      

ملحقة لها؛ أما من الناحية االقتصادية فإنها تتوفر على محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومطار وميناء وسكة حديدية،                 

  .كما تنتشر بها الزراعة بالبيوت البالستكية

        .                       2007نوفمبر : مسؤول بدار الشباب بوالية جيجل؛ اليوم: ـ  المصدر
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بال شك دراية بمجتمع البحـث كـي يـتم           كان األمر متعلقا بدراسة ميدانية تتطلب        ا إذ لباحث عنها ا

ـ إضافة  سةوفق أسس علمية مدروسة قائمة على اطالع جيد بالمجتمع ـ محل الدرا  العينة راختيا

فهمها من طرف المبحوثين وأكثـر       لضمان طلبا إلى أهمية ذلك عند توزيع االستمارات واستردادها      

   .  عهااحرصا على استرج

لتي تمتاز بها واليـة     ا فتتمثل في مجموعة من الخصائص       الموضوعيةوأما عن االعتبارات    

  . لها عالقة بموضوع الدراسةالتيوجيجل 

والذين شباب  نسبة معتبرة منهم     و ،%48إذ يغلب على سكان الوالية طابع التمدن الذي يفوق          

 سـنة   30الذين تقل أعمارهم عـن      ، وأما    سنة 20الذين تقل أعمارهم عن     من   %45.5 تبلغ نسبتهم 

في معرفة آثار    تعيننا   نها أن أ من ش  ؛ وهي الخصائص التي   (1)من مجموع هذه الفئة    %55.5لون  فيمث

بالبحث خـصائص جمهـور      التي تناولت    )∗(الرسالة الدينية المطبوعة استنادا إلى بعض الدراسات      

ن القـرآ هي إذاعة   ي يتعامل معها أهل القرية      وسائل اإلعالم والتي أثبتت أن المصادر اإلعالمية الت       

وأشرطة التسجيل ثـم التلفزيـون باعتبـار         اإلذاعة األخرى الكريم واألحاديث الدينية في محطات      

  .)2(وظروف عملهم في الحقولالخصائص التعليمية للفالحين 

ن المصادر اإلعالمية التي يتعرضـون    بشأ في حين يتغير ترتيب األولويات لدى سكان المدن       

واإلدارات مما يجعلنـا    ظروف عملهم في الوظائف الرسمية      ، نظرا الرتفاع المستوى التعليمي و     لها

 الرتفـاع المـستوى التعليمـي       انظرنقرر أن الصحف من أهم وسائل اإلعالم التي يتعرضون لها           

 خـصائص الـصحف    ، ونظرا لمالئمة ذلك مع    (3)لوظائف الرسمية واإلدارات  اوظروف عملهم في    

مكانية قـراءة الـصحيفة     إل ،ونظرال إلى مقر العمل   وعند التنق خالل أوقات الفراغ    وإمكانية قراءتها   

  . هذا من جهة الواحدة من أكثر من قارئ،

                                                 
  .   2007نوفمبر : مسؤول بدار الشباب بوالية جيجل؛ اليوم:  المصدر– (1)

 وهي دراسة أجريت على المجتمع المصري، و هو ما يتفق مع الدراسات التي أجريت على المجتمع - (∗)

  .   الجزائري والتي أثبتت كذلك قراءة أهل المدن للصحف كما سيأتي معنا الحقا
ي قرى الوعي الديني والحياة اليومية، دراسة ميدانية على عينة من شرائح طبقية ف: د المعطيعبد الباسط عب – (2)

  .    392:  ص، مرجع سابق،"الدين والمجتمع العربي " مصر في 
(3)-Zahir Ihaddaden : La Presse écrite en Algérie, Imprimerie Ech-chorouk; Alger, 2002, 

p:124 
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 منذ العهد اإلسـالمي الـذي شـهدته         من جهة ثانية فإن جيجل تمتاز بشيوع روح المحافظة        

والشواهد التاريخيـة    ∗∗ا وأكدته جملة من الدراسات العلمية     المنطقة؛وهو ما يلحظه الداخل إليها عيان     

) 1839مـاي   (ها ماالقاه االستعمار الفرنسي من شراسة مقاومة السكان عند احتاللهم للمدينـة             ومن

وعلى األخص خالل السنوات األربع األولى التي أعقبت االحتالل، مدفوعين بدوافع من الغيرة على              

ـ   ياتضتيسر لنا إخضاع الفر   ، وهي الخاصية التي من شأنها أن         (1)لدين والوطن ا ة  للبحث واإلجاب

لمطبوعـة  االدراسة التي تتطلب توفر الرغبة لدى القراء في التعرض للرسالة الدينية            عن تساؤالت   

هذه الرسالة علـى مـستوى       بهدف قياس األثر الذي تحدثه       بدافع من فطرية التدين وحب االطالع؛     

 602407( ذات كثافـة سـكانية عاليـة          ولما كانت مدينة جيجل    .لألفراد وسلوكهم  معرفيةالبنية ال 

  .، وبالتالي استحالة إجراء الدراسة على جميع مفردات المجتمع فقد لجأنا إلى نظام المعاينة)نسمة

تعني المعاينة اختيار جزء من وحدات البحث على أسس علمية، بحيث تكون العينـة ممثلـة                

ة  لطبيعـة    للمجتمع األصلي، وفي دراستنا هذه ارتأينا استخدام العينة العنقودية التي نرى أنها مناسب            

الدراسة التي تتعلق بمجتمع كبير من حيث الحجم وبالتالي استحالة الحصول علـى قائمـة بجميـع                 

المفردات من أجل سحبها وفق األساليب المعروفة بهذا الصدد؛ ويوفر االختيار وفق العينة العنقودية              

  طلق عليها مصطلح سحب المفردات ـ بدال عن ذلك ـ من الوحدات الحاوية لهذه المفردات والتي ي

، وهي ما يقابل األحياء السكنية لمدينة جيجل والتي اخترنا خمسا منها بعد الحصول علـى                 (2)عناقيد

التعداد السكاني لها من دار البلدية؛ مع مراعاة أن تكون األحياء المختارة موزعـة علـى مختلـف                

بين األحياء الشعبية   (ياء المتوسطة    كما أنها من األح     المدينة بهدف تمثيل المجتمع تمثيال جيدا،      أرجاء

: وقد تمثلت هذه األحياء في     ،سوغ اختيارها اعتقادنا أنها تمثل أوسط سكان المدينة        والذي ُ  ،)والراقية

هو مـا نوضـحه فـي        و وسط المدينة وحي لعقابي،   وحي ليكيتي،   وحي بوالرمل،   وحي الرابطة،   

  ها يبين التعداد السكاني لكل من الذي )1(الجدول رقم 

                                                 
ـ    منها دراسة ك   -)  (∗∗ الدور االتصالي اإلقناعي لإلمام دراسة وصفية لدور اإلمـام كقـائم           "مال لعريبي الموسومة ب

مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في اإلعالم اإلسالمي، جامعـة األميرعبـد القـادر،              " باالتصال في والية جيجل   

  ). 220ص( دائمة أو متقطعة  من أفراد العينة يحضرون الدروس المسجدية بصفة %65.99، والتي بينت أن 2006

ذرات النيكل في النادر من أمثال جيجل، دار الوعي، الجزائر، والذي جمع فيه المؤلف : حسين بن بخمة: وانظر

بعض النماذج النادرة لألمثال الشعبية والتي بقيت شهادات : " جملة معتبرة من أمثال الوالية ثم علّق عليها بقوله أنها

 ).150ص" ( اإلسالمية في قلوب وعقول سكان المنطقة منذ قرونقطعية على تجذر القيم
  

  .  105:ص، 2007الجزائر العاصمة، تاريخ منطقة جيجل قديما وحديثا، منشورات األنيس، :  علي خنوف– (1)
  .193:، صالسابقالمرجع  – (2)
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  يوضح) 1(الجدول رقم 

  عدد السكان في األحياء السكنية الُمختارة

  

  )ألف نسمة(الكثافة   الكثافةاألحياء              

  4416  الرابطة

  4575  بو الرمل

  6554  إيكيتي

  3117  العقابي

  3107  وسط المدينة

  21769  المجموع

    

في عدد السكان بـين األحيـاء ـ محـل     د فرق ومن خالل النظر في الجدول يتبين لنا وج

 قمنا بسحب الدراسة ـ مما يستدعي مراعاة هذا الفرق عند توزيع االستمارات، وعلى هذا األساس  

مراعاة االختالف الكـائن علـى       التي تعني    لطريقة الحصص المتناسبة  المفردات من كل حي وفقا      

تناسـب مـع مفـردات المجتمـع        مستوى المجتمع األصلي حيث يتم تحديد حجم العينة تحديـدا ي          

 عدد االستمارات الموزعة مائتان وستون استمارة وهو العدد الذي تحصلنا عليه            علما أن .(1)األصلي

  :(2)بتطبيق المعادلة اآلتية
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  حجم المجتمع= ن:    علما أن

                                                 
 .190:سابق، صأحمد بن مرسلي، مرجع -) (1

  .444:نفسه، ص المرجع – (2)
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 حجم العينة=               ن  

  .2.58، ويساوي  %99ارية المقابلة لمستوى الثقة  المعيدرجةال=              د 

المراد دراسته في المجتمع األصلي، وفي حالة عدم وجودها          رنسبة المتغي =               م  

  .0.5يمكن للباحث افتراضها في حدود نسبة 

  .0.08لـساوي ين والمدرجة الخطأ المسموح به في التعي=               خ

  .260=  ن : نجدللمعادلة المبينة أعالهوبعد التطبيق العددي 

  

ـ  تتباين فما بينها من حيث عدد السكان، فقـد  محل الدراسة ـ   ونظرا ألن األحياء السكنية 

قمنا بإجراء مجموعة من العمليات الحسابية الستخراج عدد االستمارات الواجـب توزيعهـا علـى               

عدد السكان لكل حي في عـدد       م ضرب   األحياء، عن طريق جمع التعداد السكاني لألحياء الخمس ث        

، وقسمة الناتج على العدد اإلجمالي،وبعدها قمنا باستخراج حصة الـذكور مـن             )260(أفراد العينة   

االستمارات وحصة اإلناث عن طريق ضرب عدد الذكور القاطنين بكل حي في عدد االسـتمارات                

 أمـا نـصيب     سكان الحـي،   عددالواجب توزيعها على مستوى الحي الواحد، ثم قسمة الناتج على           

اإلناث فيمكن استخراجه بالطريقة نفسها أو عن طريق حساب الفرق بين عـدد اسـتمارات الحـي                 

 فـي   ا توضـيحه  التي يمكن و الواحد وبين نصيب الذكور منها وكال الطريقتين تعطينا النتائج نفسها         

  ).2(رقم الجدول 

  

  يوضح) 2(الجدول رقم 

   األحياء السكنية حسبراد العينة موزعين فعدد أ

 النسب  عدد الذكور واإلناث

 األحياء                 

 أفراد العينة   ددع

  اإلناث  الذكور  المختارة 

  22  31  53  الرابطة

  29  26  55  بوالرمل

  38  40  78  ليكيتي

  18  19  37  العقابي

  18  19  37  وسط المدينة

  125  135  260  المجموع
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تمثيل والمتمثلة في    متناسبة مزايا طريقة الحصص ال    )2(و) 1( رقم   يننلمس من خالل الجدول   

 ؛الحاويات التي تـضم الفئـات     طريق مراعاة الفرق بين الفئات أو     المجتمع األصلي تمثيال دقيقا عن      

بنسبة ما فإن   فلو أن عدد أفراد أحد األحياء يزيد عن نظيره           .وهي األحياء السكنية في دراستنا هذه     

عدد االستمارات الموزعة في الحي األول تكون أكثر من تلك التي توزع على مستوى الحي اآلخر                

ولو أن نسبة الذكور أكثر من نسبة اإلناث، فإن هذا التباين يؤخذ بعين االعتبار أثناء سحب مفردات                 

  . العينة المختارة

  بـالنظر إلـى      من حيث الـسكان    المدينة كثافة الحظ أن حي ليكيتي هو أكثر أحياء        وفي دراستنا ي 

ـ   ،  ) مفردة 78( وكذلك وقع تمثيله بأكبر عدد       ،األحياء المختارة   استمارة، ثم ) 55(يليه حي بوالرمل ب

ـ    ثم نالحظ تقاربا في عدد السكان بين حي العقابي ووسـط المدينـة              ،استمارة) 53(حي الرابطة ب

لكل ) 2(و) 1(وهو ما يوضحه كال من الرسم البياني رقم          استمارة،) 37(لذين مثال بالنسبة نفسها     لا

  .من عدد إجمالي السكان بكل حي وعدد أفراد العينة على التوالي حيث نالحظ تناسبا بين بالنسبتين
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ا      كانية به ة الس ارة والكثاف اء المخت م   (01) يوضح األحي اني رق الرسم البي

  
  

  :العينة عن إحصائية بيانات  6 ـ6

 ؛ى التعليمـي  في هذا المقام أننا راعينا في البداية متغير الدخل الفردي والمستو           يجدر بالذكر 

 جملة من الدراسات التي أثبتت وجود عالقة بين كال من الدخل الفـردي والمـستوى                اعتمادا على 

 نتائج التحقيق الذي أجري على قراء صحيفة الشعب         التعليمي وبين قراءة الصحف، ومنها ما أثبتته      
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، العمـال   ) %46 (الطلبـة : بالجزائر العاصمة، حيث تبين أن المشترين ينقسمون إلى الفئات اآلتية         

وأصـحاب  ،  )%8(، المعلمون   )%12(، التجار وأصحاب المهن الحرة    )%14(، الموظفون   )17%(

، مما يعني أن ذوي المستوى التعليمي هم أكثر الفئات  قراءة للصحف السيما              (1))%3(مهن أخرى   

 سائر الفئـات    وقارنّا الناتج مع نسب   ،  )%68(إذا جمعنا نسبة الطلبة مع نسبة الموظفين والمعلمين         

إضافة إلى الدراسات  العلمية واألكاديمية التي أثبتت وجود عالقة بين دخل الفرد ومستواه              ) 32%(

التي توصل من خاللهـا إلـى اسـتخدام         لجرائد، ومنها دراسة ولبور شرام      التعليمي وبين قراءته ل   

عيـة واقتـصادية    الجريدة من طرف األفراد األكبر تعليما والذين ينتمـون إلـى مـستويات اجتما             

  . (2)مرتفعة

   اإلنـاث  من 125 :فردا ) 260 (ستون و مائتان هو العينة أفراد عدد فإن سابقا ذكرنا كماو

ـ إ صـالحة للتفريـغ    غير منها أربعا أن الحظنا االستمارات استرجاع وبعد الذكور، من 135و  ام

  إضـافة ا لم تتم اإلجابة عنها،      أو ألن الكثير من األسئلة الواردة به       ،مستواها على المسجل للتناقض

 هي المفقودة االستمارات مجموع فيكون إلينا ترجع لم آخرين وعشرين ،فارغة استمارات إلى ثالث 

 مراعـاة  مع أخرى استمارات توزيع إعادة طريق عن بتعويضها قمنا استمارة) 27 (وعشرون سبع

 مـن  معتبـر  عـدد  لوجـود  لغينـاه أ فقد الفردي الدخل متغير أما و اإلقامة، وموضع النوع متغير

 وعـدم  إلغائـه  إلى ذلك اضطرنا مما الدخل بمقدار المتعلق السؤال عن يجيبوا لم الذين المبحوثين

  .عينةال أفراد من % 18.07 اليومي دخلهم مقدار يحددوا لم من بلغ قد و مراعاته

  

  :متغير النوع. أ

 العينـة،  خصائص على وقفنا حتواهام وتفريغ استرجاعها تم التي االستمارات في النظر بعد 

 خـصائص  نسجل فإننا الدراسة أهداف يخدم بما أثبتناها التي والفرضيات هذه دراستنا إلىوبالنظر

  .)03(رقم  الجدول  يوضحه كما النوع حيث من العينة

  

  

  

  

                                                 
(1)-Zahir Ihdeden:La Presse Ecrite en Algerie.Op.Cit,p:124.  

 ، دار الفكر العربي، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع،3األسس العلمية لنظريات اإلعالم،ط:  جيهان أحمد رشتي– (2)

  .534:ص ،1986،القاهرة 
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  .النوع حيث من العينة أفراد خصائص يوضح ) 03 (رقم لجدولا

  

 %  ك  النوع                 التكرار

  51.29  135  الذكور

  48.08  125  اإلناث

  100  260  المجموع

   

 اإلنـاث  عدد يبلغ حين في % 51.92 الذكور د عد يبلغ إذ اإلناث و الذكور عدد بين تقارب يوجد

  . %48.08 نسبة المبحوثين من

  

   : متغير المستوى الدراسي. ب

  

 عدم اإلكثار من عدد المستويات     لك  متغير المستوى الدراسي إلى أربع مستويات مراعين في ذ        قسمنا  

كي ال يتيه المبحوث في التأشير على إحداها، كما كان هذا التحديد مستلهما من االختبـار القبلـي                   

  :وقد تمثلت المستويات الدراسية األربع في اآلتي. لالستبيان

   : ـ المستوى االبتدائي

يم االبتـدائي ووقفـوا     لى شهادة التعل  وهم أولئك الذين درسوا في الطور االبتدائي سواء تحصلوا ع         

 يتحصلوا على شهادة التعليم االبتدائي بـسبب        نهم لم عندها غير متجاوزين إلى الطور المتوسط، أم أ       

   . ابتدائي يصلوا إلى السنة السادسةأنهم لم

  :المستوى المتوسطـ 

    .لم يتحصلوا عنهاوهم الذين درسوا في هذا الطور سواء تحصلوا على شهادة التعليم المتوسط أم  

 وهم الذين درسوا في هذا الطور سواء تحصلوا على شهادة البكالوريا أم لـم               :ـ المستوى الثانوي  

  .  ينالوها

   :ـ المستوى الجامعي

  . بعد حصولهم على شهادة البكالورياوهم الذين درسوا في الجامعة
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  :سيالدرا المستوى متغير بحسب العينة خصائص يوضح) 04 (رقم الجدول

  
  المستوى       التكرار ك %

  المستوى الجامعي 122 46.92

  المستوى الثانوي 104 40

  المستوى المتوسط 28 10.77

  المستوى االبتدائي 06 2.31

  المجموع 260 100

  

 نـسبة  منها قريبا و %46.92 بنسبة جامعي مستوى ذوو هم العينة أفراد أغلب أن الجدول يوضح

 العينـة  مـن  % 40 نسبة بذلك مشكلين فردا، أربعة و مئة عددهم البالغ نويالثا المستوى أصحاب

 المبحـوثين،  مجمـل  مـن  % 10.77 نـسبة  شكلوا فقد المتوسط المستوى أصحاب أما. اإلجمالية

 حازهـا  فقـد  النـسب  حيـث  من األخيرة المرتبة أما و األخيرة، قبل ما المرتبة في تأتي ونسبتهم

  . %2.31 ـب االبتدائي المستوى أصحاب

  

  

  .الدراسي والمستوى النوع متغيري بحسب العينة أفراد خصائص يوضح) 05(  رقم الجدول

  

  المجموع  إناث  ذكور النوع         توى  سالم

  46.92  49.6  62  44.44  60  جامعي

  40  35.2  44  44.44  60  ثانوي

  10.77  12.8  16  8.89  12  متوسط

  2.31  2.4  03  2.22  3  ابتدائي

  100  48.08  125  51.92  135  المجموع

   

 بلـغ  إذ الجامعي، المستوى ذوي من العينة إناث أغلبكما هو موضح في الجدول أعاله فإن        

 عـدد  جاء فقد الذكور إلى نظرنا إذا أما اإلناث، من % 49.6 نسبة بذلك مشكالت فردا 62 عددهن
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 منهمـا  لكل فردا ربعونأ وهو ،الثانوي المستوى أصحاب لعدد مساويا الجامعي المستوى أصحاب

 الـذكور  مـن  % 8.89 نـسبة  شـكلوا  الذين المتوسط المستوى أصحاب يليهم % 44.44 بنسبة

 شـكلوا  االبتـدائي  المستوى أصحاب أن نجد واألخيرة الرابعة المرتبة وفي اإلناث، من% 12.8و

  .اإلناث من % 2.4 و الذكور من% 2.22 نسبة
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   .، مقاربة تاريخيةالمواضيع الدينية في الصحافة الجزائرية: أوال

 على رصد خصائص كتابة ونشر المواضيع الدينية في         بين أيدينا تقوم المقاربة التاريخية التي     

نظرا النعكاس األوضـاع الـسياسية       الصحف الجزائرية بحسب المراحل التاريخية التي مرت بها؛       

 ما على اإلعالم السائد فيه؛ غير أننا سنركز الحديث على عهد ما بعد              عة واالجتماعية لمجتم  والثقافي

التعددية اإلعالمية نظرا لحداثتها وارتباطها بالحاضر من جهة؛ ونظرا لعالقة هذه الفترة باإلطـار              

 الفرنسي وما   لاالحتال عن عهد    كما أننا سنتحدث  . حليلية والميدانية من جهة ثانية    الزمني لدراستنا الت  

بعده بالقدر الذي يجعلنا نفهم منحى وسمات كتابة المواضيع الدينية في عالقتها بالمتغيرات السياسية              

  .    الثقافية التي سادت في تلك الفترةوواالجتماعية 

  : الفرنسيالحتالل المواضيع الدينية في عهد ا1-1

، إذ عرفت الجزائر الصحف     1830 قبل سنة    لم تظهر الصحافة كوسيلة عصرية في الجزائر      

، ثم ظهـرت  (2)1830في جوان (L'estafette de Sidi Ferruch) (1)  الفرنسي االحتاللبإصدار 

الـصحف التـي أصـدرها      : مجموعة من الصحف التي يمكن أن نصنفها إلى قسمين رئيسيين هما          

كننا أن نطلـق عليـه       الفرنسي، وهذا النوع ال يم     االحتاللبهدف تثبيت دعائم وأركان     ،  )∗(فرنسيون

مصطلح الصحافة الجزائرية إال بشيء من التجاوز؛ داللة على الناحية الجغرافية التي صدرت فيها              

وأهدافها فإنها فرنسية المصدر والمـصالح،      ، وأما بالنظر إلى مصدر الصحف ومضامينها        الصحف

ـ           ةاستعماري ون مـسلمون إدارة     األهداف، وأما النوع الثاني فإنها الصحف التي أصـدرها جزائري

 أطلق  امحتواها القضايا اإلسالمية والشؤون العامة للجزائريين وهو م       وتمويال وتوزيعا، وقد تضمن     

وهو ما نعنيه هاهنا عند إطـالق مـصطلح   " الصحافة األهلية "  مصطلح ) ∗∗(باحثينعليه بعض ال

   . الصحافة الجزائرية

 منـذ   نبالشؤون اإلسالمية للجزائـريي   المواضيع ذات الصلة    إذ تضمنت الصحف الجزائرية     

تعزيـز الثقافـة اإلسـالمية    تقوم ب إنما   الفرنسي   االحتالل؛ ذلك ألن هذه الصحف وهي تقاوم        نشأتها

                                                 
 .25: ، دس، ص العاصمةالجزائردد، الصحافة المكتوبة في الجزائر، : زهير إحدادن – (1)
  . 43:، ص2000، 5،عالبصيرة، "الصحافة المكتوبة في الجزائر بين األصالة والتغريب:" فضيل دليو – (2)

الصحافة الحكومية وصحافة أحباب األهالي علـى       : الباحث الجزائري زهير إحدادن إلى قسمين      وهو ما صنفه     - (∗)

أساس أن هذه األخيرة تختلف عن األولى بكون الفرنسيين المنشئين لها استاءوا من السياسة الفرنسية وأرادوا تقـديم                  

، مرجع سابق ( ن طريق دعوتها إلى تحسين أوضاع األهالي      العون إلى المسلمين الجزائريين خدمة لمصالح فرنسا ع       

ونظرا ألن كال القسمين يخدم مصالح السلطات االستعمارية فإن ذلك قد دفعنا إلى اعتبارهما شـيئا                ) 32ـ  29: ص

 .    الفرنسيةالصحافة االستعمارية أو : حت مسمىوحدا يدخل ت
  .32: ، صمرجع سابقفة المكتوبة في الجزائر،الصحا: وهو الباحث الجزائري زهير إحدادن في ـ ) (∗∗
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لدين دعائم ا  الفرنسي تقويض    االحتاللوتدعيم الوعي الديني لدى الجزائريين، نظرا ألن من أهداف          

في نفوس الجزائريين وتجهيلهم بأصول ديـنهم       ة  اإلسالمي في الجزائر وخنق شعاع الثقافة اإلسالمي      

ومبادئه الصحيحة عن طريق التضييق على التعليم العربي اإلسالمي ومنع تدريس اللغة العربية في              

وسـاط القلـة مـن      أ فـي    الـدين اإلسـالمي    رموز ومبادئ مقابل نشر الثقافة الفرنسية مع تشويه       

 التـي   ، التنصير والتفقير والتجهيل    سياسة إضافة إلى   الذين سمح لهم بمزاولة تعليمهم     (∗)الجزائريين

 بمـرور  1930 لتحتفل في جويلية من سـنة       ية على مر عقود من الزمن     االحتاللمارستها السلطات   

عـن  إبعـاد اإلسـالم     مائة سنة على احتاللها للجزائر ويلقي قادتها خطبا ملحة تكشف رغبتهم في             

 وهكذا تعني مواجهة فرنـسا االسـتعمارية        .(1)تفكيرهمالتأثير في منحى حياة الجزائريين و أنماط        

؛ مما يعني أن المواضيع الدينية فـي هـذه           ومحاربته مواجهة جهود تقويض مبادئ الدين اإلسالمي     

عـن الثقافـة    الفترة التاريخية تضمنت مواجهة التنصير واالندماج مع فرنسا والتجنيس و االنسالخ            

كذلك اندماج المعاني الدينيـة مـع المواضـيع الـسياسية            روحا ومظهرا، وهو ما يعني       اإلسالمية

 االهتمـام بالمواضـيع والـشؤون        وبهذا االعتبار بدأت الصحف الجزائرية     .واالجتماعية والثقافية 

 بجريدة الحق الصادرة بعنابة، التـي أسـسها جزائريـون           1894 منذ مارس    ناإلسالمية للجزائريي 

     .(2)لمين في الجزائر، وقد انتصبت للدفاع عن حقوق المسمسلمون

من  يشغل حيزا  بمفهوم اإلعالم الديني الذي    إذا نظرنا إلى المواضيع الدينية       من جهة أخرى؛  

...) أو أخالقـا   عقيدة أو تفسيرا أو فقها    (ويتعلق بجانب من جوانب الدين اإلسالمي       وسائل اإلعالم   

ظهورها، إذ يـذهب محمـد      فإن الصحف الجزائرية تضمنت هذا النوع من المواضيع منذ بواكير           

 العشرينمطلع القرن   ن المواضيع الدينية في الصحف الجزائرية بدأت منذ         أ علجت إلى     آيت الصالح

صـحيفة الجزائـر    اإلصالحي على غرار    ذات الطابع الصوفي أو   من خالل مجموعة من الصحف      

                                                 
ـ    : انظر على سبيل المثال   ـ    ∗ المشروع الثقافي االستعماري في الجزائـر مـن        : " دراسة هجيرة لعور المعنونة ب

ـ   ؛  )127-118(، ص2005، سـبتمبر  10، عالمعيـار ، "خالل الكتاب المدرسي الفرنسي آنذاك ـ ترجمة وتعليق 

هو من كتب القرآن الكريم، وأن الهدف من        ) ص(أن النبي محمد    : تضمن معلومات من مثل   والتي بينت أن الكتاب ي    

الحج هو تقبيل الحجر األسود وأنه قبل الوجود الفرنسي في الجزائر كان الشعب الجزائري بدائيا ومتخلفا ال يملـك                   

  . أبسط الوسائل الضرورية للعيش
، منـشورات  5ائد اإلصالح اإلسالمي والتربية فـي الجزائـر، ط       الشيخ عبد الحميد بن باديس ر     : ـ تركي رابح   (1)

  .90: ، ص2005،  العاصمةالمؤسسة الوطنية لالتصال، الجزائر
 الصحافة اإلسالمية الجزائرية من بدايتها إلى سنة        -1-بيبليوغرافيا الصحافة الجزائرية    : زهير إحدادن : ـ انظر  (2)

 محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية      و. 24: ، ص 1986،  عاصمة ال ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر    1930

 .26-25:، ص ص2006،  العاصمة، الجزائر2، منشورات ألفا، ط1939إلى 1847من 
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لـصادق   )1910()∗∗) وصحيفة اإلسالم  ،)م1959تـ (لعمر راسم ) 1913( (∗)"ذو الفقار "  و )1905(

حف التـي غلـب     فأما الص .(1))1932تـ(لعمر بن قدور  ) 18/03/1913(وجريدة الفاروق   ،  دندان

والـبالغ الجزائـري   ) 1/1/1923(  صحيفة لسان الـدين افنذكر منه(∗∗∗) عليها االتجاه    الصوفي

ــاد  )24/12/1926( ــة و (2))23/5/1938(والرش ــد مجل ــذكرى)1946أوت (المرش  15 ( وال

 وطابعها الديني علـى غـرار       ا تصريحها باتجاهه  على بعض هذه الصحف    ويالحظ   )1956ديسمبر

في المجال العقائدي مقاال طويال لعمر بن قدور        ومن المواضيع التي نشرتها     ،  "جريدة دينية   : "كتابة

بجريدة الفاروق والذي خصصه للحديث عـن       " خطر األحداث والبدع على القومية والدين       :" بعنوان

بجريـدة  " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      :" ، ومقاال بعنوان  (3)رحة األولياء والصالحين  التبرك بأض 

النـصح  :" وادي ميزاب لصاحبها أبي اليقظان وهو مقال في الجانب األخالقـي، وآخـر بعنـوان              

   .(4)في الجريدة نفسها" واإلرشاد

                                                 
أبومنصور الصنهاجي في حين كـان عمـر راسـم يكتـب            :  يرى مفدي زكريا أن صاحب االمتياز فيها هو        - (∗)

تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، جمع وتحقيق أحمد حمدي،         : يامفدي زكر : انظر. مواضيعها ويحررها بخط يده   

  .57: ، ص العاصمةمنشورات مؤسسة مفدي زكرياء، الجزائر
 نسجل هنا التغير الذي حصل على مستوى هذه الجريدة إذ كان صاحبها من العناصر التي طالبـت بحقـوق                    - (∗∗)

 االستعمارية، ثم تغير االتجاه إلى الدعوة إلـى التجنـيس؛           المسلمين الجزائريين واحتجت بلهجة صادقة ضد السياسة      

 1909 ديسمبر 18كما نسجل اختالفا بين الباحثين حول تاريخ صدور هذه الصحيفة بين من يقر أن ذلك وقع بتاريخ              

محمد الصالح آيت علجت    :، وهو 1908أن اإلصدار كان سنة      و بين من يقر   ) 55:، ص مرجع سابق مفدي زكرياء،   (

،  العاصـمة  ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر        1955 إلـى    1929التصوف الجزائرية من    صحف  في  

فـي حـين  يـرى       .  48: ، ص مرجع سابق ،  الصحافة المكتوبة في الجزائر   : زهير إحدادن في  ، و 38:،ص2007

مرجع ،  1939إلى  1847محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية من       ( 1910آخرون أن إصدارها وقع في أكتوبر       

 ).    41-40:، ص صسابق
 .38:، صمرجع سابق:  محمد الصالح آيت علجت– (1)
 وهو ما أطلق عليه الباحث الجزائري محمد الصالح آيت علجت مصطلح صحف التصوف في كتابه المشار                 - )(∗∗∗

يفة إليه أعاله نسبة إلى مؤسسيها ومن يقومون على شؤونها وهم شيوخ الطرق الصوفية على غرار مؤسـس صـح                  

" االتجـاه الـصوفي   : " أحمد بن مصطفى العلوي مؤسس الطريقة العلوية، وارتأيت استعمال مـصطلح          : لسان الدين 

بالنظر إلى المواضيع التي وردت بها حيث لم تقتصر على مواضيع التصوف وإن ركزت عليها وهـي المواضـيع                   

 .     التي تنحصر في جانب التزكية األخالقية
  .248،87،56:،ص صع سابقمرج محمد ناصر، – (2)
 ،الشركة الوطنية للنشر 1931 إلى 1903 أعالمها من المقالة الصحفية العربية؛ نشأتها تطورها:  محمد ناصر- (3)

 .81:ص ،1978، 1، مجالعاصمة والتوزيع، الجزائر
 .270،267:، ص ص2006 العاصمة الجزائر ،3ط ،منشورات ألفا أبو اليقظان وجهاد الكلمة،: محمد ناصر - (4)
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تمامها بالمواضيع الدينية    في هذه الفترة التاريخية اه     ر الصحافة العربية بالجزائ    يالحظ على  و

بدليل تصريحات أصحابها في افتتاحيات األعداد األولى بأن أهدافهم نشر تعاليم الدين وتطهيره مـن      

 المواضـيع  يالحظ كذلك اتـسام     ، و (1)الخرافات والشوائب والدعوة إلى األخالق اإلسالمية الفاضلة      

ب من مخاطر االنحـراف الـذي عرفتـه          مثل اهتمامها بانتشال الشبا    التنوع ما بين قضايا محلية    ب

 دولية على غرار قضية الخالفة اإلسالمية التـي         وقضايا خاصة في المدن،     الجزائر في ذلك الوقت   

، وآخر فـي    "فصل الخالفة عن السلطة   :"  تحت عنوان  ا موضوع )6عدد  (كتبت بشأنها لسان الدين     

ها كذلك متنوعة ما بين مواضـيع       نجدو،  "احتجاج لجنة الخالفة بتونس   :"  تحت عنوان  عددها الثامن 

إمـا بنـشر     إلى المحافظة على مقومات ومبادئ الدين اإلسالمي،       تهدفاجتماعية وسياسية وأخرى    

أو باالهتمام بهذا األمر والتنويه بشأنه والتوعية بأهميته على غـرار  واضيع تصب في هذا المجال      م

دعت فيه   " الجزائر وحالتهم الدينية   مومسل: "  بعنوان )1923مارس  (مقاال" لسان الدين "نشر صحيفة   

هدفه الدفاع عن الدين والمحافظة على المروءة و هو ما اعتبـره            تأسيس حزب ديني جزائري     إلى  

كمـا   .)1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين      إنشاء  إرهاصا لظهور فكرة     )∗(بعض الباحثين 

 بـين   لفكرية والمالسـنات الكالميـة    سجلت صفحات الصحف الصادرة في هذه الفترة المساجالت ا        

ـ )8/3/1940( البالغ   عنونته وصحف االتجاه الصوفي على غرار المقال الذي         ةيصحف الجمع  "  ب

 والذي تضمن الحديث عن الصراع بينها وبين صحيفة اإلصالح التي أصـدرها             ،"االعتقاد واالنتقاد 

قع بين هذين االتجاهين إال أن كال       ، وعلى الرغم من االختالف الوا     )2()1927(الشيخ الطيب العقبي    

 ومقاومـة   اإلسالمب  التشبث صحف االتجاه الصوفي التقت في الدعوة إلى      من الصحف اإلصالحية و   

 كل ما من شأنه أن يمس الشخصية العربيـة اإلسـالمية كاالنـدماج والفرنـسة                جابهةالتنصير وم 

  . )3(التجنيسو

العمل على تحطـيم    :" بسكرة تحت شعار   الشيخ  الطيب العقبي جريدة اإلصالح في         إذ أسس 

، ومن الواضـح غلبـة      )4("، أول واجب لتنوير األفكار وتهذيب الرأي العام       الخرافات وهدم األوهام  

تحمسها للفكرة اإلصـالحية ومؤازرتهـا للنهـضة         " إذ يالحظ  الطابع اإلصالحي على هذه الجريدة    

                                                 
 .67:، ص 1سابق، مجبية؛ نشأتها، تطورها، أعالمها، مرجع المقالة الصحفية العر:  محمد ناصر - (1)

  . 91:،ص1سابق، مجبية؛ نشأتها، تطورها، أعالمها، مرجع  وهو محمد ناصر في المقالة الصحفية العر- )∗(
  . 81،60،57: سابق، ص ص محمد الصالح  آيت علجت، مرجع – (2)
    .60، ص2سابق، مجاصر، المقالة الصحفية العربية، مرجع  محمد ن– (3)
ية لألبحاث والدراسات التاريخية، تاريخ الصحافة والصحفيين في بسكرة وإقليمها، الخلدون:  فوزي مصمودي–)(4

  .52-51:  ، ص ص2006بسكرة ،
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بما كانت تنشره من مقاالت راقية فـي        في هذه الظروف    االجتماعية والثقافية التي ظهرت بوادرها      

  . (1)"أفكارها محررة بأسلوب عربي مبين

ومن الصحف التي ازدهرت منذ الربع األول من القرن العشرين صحف أبي اليقظان التـي               

، والتي تضمنت مادة غنية متنوعة في جميع        )1938-1926(غطت فترة ما بين الحربين العالميتين       

أبو اليقظان عن   ها صحف وادي ميزاب التي كتب       انب الديني، ومن أشهر   المجاالت السيما منها الج   

هي جريدة ملية وطنية إسالمية تـصدر       :"  جاء فيها  )3/7/1926(طابعها وسياستها وأهدافها وثيقة     

دين والوطن ونـشر األخـالق   الحق والصدق واإلخالص، مبدأها نصرة ال : مرة كل أسبوع شعارها   

 الوقوف موقف الدفاع وعـدم      جزائريين المسلمين عموما، مسلكها   ن ال سياستها الدفاع ع   ...الفاضلة

لرفـع  يهم األمة الجزائرية العربية المسلمة و ال يمس مبادئها، وترقية مدارك األمة              التدخل فيما ال  

  .)2("المادي واألدبي واالجتماعي مستواها

رارة اللهجة فـي    االتجاه اإلصالحي غير أنها تنفرد بح      يغلب على صحيفة وادي ميزاب        

والصراحة في المعالجة والتعقب العلني لمظـاهر االنحـراف الـديني           مخاطبة السلطة االستعمارية    

ممثال في التعصب المذهبي أو دعوات التجنيس واالندماج؛ وكانت محاور مواضيعها تجتمع حـول              

ير الصحيح وفـق    وتدعيم الجانب األخالقي للجزائريين، وتعزيز التفك     تعزيز الشعور بالذات    أهداف  

بجانب العبادات على غرار القـضايا      روح اإلسالم، كما أنها لم تغفل المواضيع ذات الصلة الوثيقة           

ورؤية الهالل في المواسم الدينية، إضافة إلى محاربة التنصير عـن            اأوروبالفقهية المتعلقة بذبائح    

نائية منهـا، وتبيـان طبيعـة       في الجزائر السيما في المناطق ال     " اآلباء البيض "طريق كشف أعمال    

  .(3) الفرنسياالحتاللالعالقة بينهم وبين 

التي تضمنت  ) 1931(المسلمين الجزائريين   جمعية العلماء   صحف   اإلصالحية   من الصحف و  

بقيادة الشيخ بن باديس والتي بدأت إرهاصاتها األولية تظهر منذ الثاني جويلية            الجمعية  مبادئ وأفكار 

 جريدة للعالمة ابن باديس وهي جريدة المنتقد، وفي السنة نفسها أصـدر              تاريخ إصدار أول   1925

   .(4) محمد السعيد الزاهري جريدته الجزائر ثم الشهاب البن باديس أيضا

موضوعية لعـل   العتبارات   التابعة لجمعية العلماء     وبودنا أن نقف مع الصحافة اإلصالحية       

التي تطرقت إلى مواضيع صحف الجمعية بالرصـد        الجزائرية  وفرة الدراسات األكاديمية    : أبرزها

                                                 
  .94:صسابق، ، مرجع 1939 إلى 1847ة من  الصحف العربية الجزائري: محمد ناصر– (1)
  . 25:، ص 2003 صحف أبي اليقظان، تقديم وتعليق محمد ناصر ، دد ،يختار:   إبراهيم عيسى أبو اليقظان– (2)
  .)76-73(سابق، ص ، مرجع 1939 إلى 1847ة الجزائرية من  الصحف العربي:محمد ناصر – (3)

   .22: ص سابق، فوزي مصمودي، مرجع ـ(4)  
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  الـدقيق   يساهم في اإلبراز العلمـي    والتحليل والتصنيف وجلّت طبيعتها و اتجاهها ومضامينها مما         

 تاريخ الصحافة الجزائرية، إضافة إلـى       هامة من  في فترة تاريخية      بها، مواضيع الدينية المنشورة  لل

ا تعرضت له مـن التوقيـف والتعطيـل وبعـضها           رغم م استمرار الجمعية في إصدار  الصحف       

، وكذلك الرتباط هذه الصحف بجمعية العلمـاء المـسلمين وهـي            اليزال إلى يومنا هذا   ) البصائر(

الجمعية التي ساهمت بقسط وافر في تثقيف الجزائريين وتنمية وعيهم الـديني، كمـا أن صـحف                 

لها الذيوع واالنتشار   ، مما أتاح    لمرموقةالجمعية قد امتازت بمستواها الراقي في الطرح و شهرتها ا         

ما لم تبلغه أية جريدة عربية في الجزائر؛ إذ كانـت تطبـع حـوالي              "وهكذا بلغت صحيفة البصائر     

ما الشهاب فقد اعتبرها تركي     أ،  (1)" نسخة وهو رقم قلما بلغته جريدة أخرى في تلك الظروف          4000

 العروة الوثقى لجمال الـدين األفغـاني والمنـار          ثالث مجلة في العالم العربي واإلسالمي بعد      رابح  

  .(2) بالنظر إلى محتواها واتجاهها اإلصالحي والسياسيذلكلمحمد رشيد رضا، و

 طبيعة الظروف التي عايشها الشعب الجزائري في عهد االحتالل الفرنسي            الشهاب وعتلقد  

ع بها وهو ما كان موضوع      لوظائف التي ينبغي أن تضطل    اضحة األهداف محِددة بدقة ا    مما جعلها و  

ـ : "حديثها في افتتاحية العدد األول التي جاء فيها       ت الجهـل والخرافـات   ا شهاب تنجلي بنوره ظلم

من أن تلمـسه     مدنية المشرقة سنا، وشهاب رصد على الدين الصحيح       واألوهام عن شمس الدين وال    

 دون أن تعلن عن مؤسسيها      وقد صدرت الشهاب بداية    .(3)"وأنصار البدعة بأذى  أيدي دجاجلة السوء    

ـ 1345صفر  (واألربعين  إلى غاية العدد التاسع      الـشهاب تـصدر تحـت      "، حيث كتب عليها     ) ه

، (5))1929فيفـري   (، ثم تغير شكلها إلى مجلة شـهرية         (4)إشراف مؤسسيها عبد الحميد بن باديس     

حـد أعـدادها    وتميزت لهجتها باالتزان والليونة والدعوة بالحسنى، وقد تحدثت عـن ذلـك فـي أ              

 ليس لنا أمل في هذا السبيل     " : الذي جاء فيه   نحن واإلصالح الديني   : تحت عنوان  )28/01/1926(

غاية إال تصحيح العقائد، وتهذيب األخالق وتقويم       إال القرآن والسنة وسير السلف الصحيح وليس لنا         

ى هذا سوى الشعور بواجب     األعمال، وتنزيه الدين مما أحدثه فيه المحدثون، وليس لنا داع يدعونا إل           

  . (6)"النصح ومحبة الخير إلخواننا المسلمين الجزائريين

                                                 
    220:سابق، صالجزائرية، مرجع الصحف العربية : اصر محمد ن– )(1

  . 184: سابق، صتركي رابح، مرجع   - (2)
  . 3:، ص1925 نوفمبر 12/ هـ1344 ربيع الثاني، 25، الخميس 1 الشهاب، ع– (3)
  .88: سابق، صمرجع  مفدي زكريا، – (4)
  .183: سابق، ص مرجع  تركي رابح،– (5)
 .89-88: سابق، ص صمفدي زكريا، مرجع  – (6)
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وقد تمثلت محتويات مجلة الشهاب في مجموعة من األبواب التي تصب في المجال الثقـافي               

  :والسياسي واالجتماعي واألدبي، وتمثلت المواضيع الدينية في اآلتي (∗)والديني

، ويكتبها الشيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس وتُنـشر             ∗∗ديثـ مجالس التذكير للتفسير والح    

  .كافتتاحيات في الغالب

وتُنشر دون إمضاء، تُنقل من الكتب القديمة وتحكي سيرة بطل مـن أبطـال        : ـ قصة الشهر  

إلـى  الص العبرة وتوجيـه القـراء       التاريخ اإلسالمي أو موقف من المواقف اإلنسانية بهدف استخ        

  .خ اإلسالمياالطالع على أبطال التاري

ـ الفتوى والمسائل وهو ركن خاص بالفتاوى الشرعية، يتولى من خالله الشيخ بن بـاديس               

   (1) . اإلجابة عن أسئلة القراء ذات الطابع الفقهي، ويتميز هذا الركن بعدم االنتظام في الصدور

واتسمت مجلة الشهاب بالتطور في مواضيعها حسب األوضـاع الـسياسية واالجتماعيـة إذ              

ال يصلح آخر هذه األمة     : الدنيويمبدؤنا في اإلصالح الديني و    :"صدرت في بداية األمر تحمل شعار     

 بجميع  االحق والعدل والمؤاخاة في إعطاء الحقوق للذين قامو       :"، وتحت شعار  "إال بما صلح به أولها    

ـ    الجزائري في الحصول على     إلى حق الشعب     ملمحا في ذلك  " الواجبات ي حق الشعب الجزائري ف

الحصول على حقوقه من السلطات الفرنسية بعد المساعدات التي قدموها لها أثناء الحرب العالميـة               

الحريـة، العدالـة،    : " على أركان الغالف الخارجي األربع كلمات      القائمون عليها     كتب وقد،  األولى

 ابـن بـاديس     رنسية سياستها تجاه الجزائريين حـذف     ن السلطات الف  ، ولما لم تحس   "األخوة، اإلسالم 

 ولما يئس من سياسـة الـسلطات        ،)1935أفريل  (دي عشر   االكلمات األربع السابقة من المجلد الح     

ظلـت  ؛ و  (2)"لنعول على أنفسنا ولنتكل علـى اهللا      : "الفرنسية  غير شعار المجلة إلى العبارة اآلتية       

حيـث   )1939ر  سـبتمب ( إلى غاية بداية الحرب العالميـة الثانيـة          1925سنةالشهاب تصدر منذ    

  .) ∗∗∗)توقفت

                                                 
 نقصد هنا بالمجال الديني اإلعالم الديني والذي نجده في الصحف على شكل الصفحة الدينية في حين نجده في                   - (∗)

ياه على غـرار العقيـدة أو الفقـه         اإلذاعة والتلفزيون على شكل برامج قارة تعني بشؤون الدين في زاوية من زوا            

  . األخالق و
 في كتاب من جزأين، تضمن الجزء األول تفسير القرآن 1982نة  وزارة الشؤون الدينية بنشرها س   وقد قامت- ∗∗

 .    الكريم، في حين تضمن الجزء الثاني شرح الحديث النبوي
  ).267- 265( سابق، ص مرجع تركي رابح، - (1)
 .66:، صمرجع سابق الصحف العربية الجزائرية ، : محمد ناصر– (2)
 إذ يرى تركي رابح أن ذلك كان من تلقاء نفسها النعدام .توقف البين الباحثين حول سببهناك اختالف   -) (∗∗∗

الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي في (الحرية في فترة الحرب أكثر مما كانت عليه من قبل 
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مـن  (والشريعة ) 1933إلى جويلية  1933من مارس   (  أصدرت جمعية العلماء جرائد السنة     

 لتكون كل   )1934 جانفي 8 إلى   1933من سبتمبر    (والصراط ) 1933 أوت   29 إلى   1933جويلية  

ار صحيفة البصائر    التي أوقفتها السلطات االستعمارية لتقوم الجمعية بإصد        لألخرى افواحدة منها خل  

  .)1()1956-1947( ثم الثانية )1939-1935(في سلسلتها األولى 

اهتمت فـي المقـام األول       تبين أنها    ؛ السلسلة األولى   لمحتوى البصائر  )2(وفي دراسة تحليلية  

ثـم المواضـيع   %) 24,35(، ثم المواضيع االجتماعيـة  %)31,6(ـ الثقافية بالمواضيع التربوية  

، أما عن الوظائف التي قصدتها الصحيفة فتمثلت بالدرجة األولى فـي التوعيـة              )%8,8(العقائدية  

عاشـها  ، بالنظر إلى الظروف االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة التـي             %)35,75(

وأوضحت نتائج التحليل أن الصحيفة سعت إلى الدعوة إلـى اإلسـالم            الجزائريون في هذه الفترة،     

ن دعوتها إنما هي دعوة لما دعا إليه اإلسالم من أحكام مبثوثة في الكتـاب               ، ورأت أ  %5,69بنسبة

والسنة وقد ركزت الموضوعات على التوجيه من خالل نبذ البـدع، وكـذلك المواضـيع الفقهيـة                 

  .والفتاوى

اهتمام صـحيفة البـصائر       عن ت فقد أسفر  الثانيةما الدراسة التحليلية للبصائر في سلسلتها       أ

المواضيع االجتماعيـة   كما اهتمت ب   ،العربية واإلسالمية بمخاطر االحتالل األجنبي    بتوعية الشعوب   

الذي نـص علـى أن هـدفها        ، وهو ما كان متناسقا مع فحوى القانون األساسي للجمعية           واألخالقية

ينكره الشرع و  بطالة والجهل وكل ما يحرمه صريح     محاربة اآلفات االجتماعية كالخمر والميسر وال     

  .العقل

ا كان اهتمام الصحيفة توجيهيا إرشاديا عن طريق انتقاد الظـواهر التـي تخـالف القـيم                 كم

اإلسالمية، واعتبرت أن أحد أسبابها ضعف الوازع الديني، ورأت البصائر أن مقاومة ذلك يتم عن               

 إلى األخـالق    طريق التربية الصالحة وإحياء واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة          

  .ئل اإلسالميةوالفضا

  : تمثلت فيمجموعة من الوظائفوبالنظر إلى صحيفة البصائر نجدها تبنت 

  . بالتمسك بالمقومات الشخصية العربية اإلسالميةاالحتالل ـ مواجهة 1

                                                                                                                                                    
، في حين يرى محمد ناصر أن ذلك تم بأمر الوالي العام الذي قضى بتعطيل عدد )142:،صوالتربية في الجزائر

 ).   62:، صالصحف العربية الجزائريةفي ( أوت شهر
  . 212،201،200،168،166،146،145:، ص صمرجع سابق الصحف العربية الجزائرية ، :محمد ناصر - (1)
النشاط الصحفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دراسة تحليلية لعينة من صحيفة ، نور الدين فليغة - (2)

د لنيل درجة الماجستير في الدعوة واإلعالم واالتصال، جامعة األمير عب ث مكمل بح،1939 ـ 1935البصائر

 .120،118،117:، ص2002  قسنطينة،القادر للعلوم اإلسالمية،
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ـ القضاء على مظاهر االنحالل الخلقي في المجتمع، والتوجيه إلى طريق العمل الـصالح               2

  .والتعاون بين أفراده

  .عن حقوق المجتمع ـ الدفاع 3

 ـ التأكيد على انتماء الجزائر العربي وإعالن التضامن لكل القضايا العربية والدعوة إلـى   4

  .الوحدة

  .(1)االحتالل ـ رفض كل أشكال 5

ونالحظ أن أهداف صحيفة البصائر في سلسلتها األولى ال تختلف عن األهداف التي سـعت               

 : فـي  فـي سلـسلتها الثانيـة     صحيفة البـصائر    ال أهداف   تفقد تمثل .إلى تحقيقها في سلسلتها الثانية    

، ثم دعم مكانـة     %)13,44(ف، ثم التثقي  %)19,89(، ثم اإلعالم   بالدرجة األولى  %)39,78(التوعية

، على أنه يقـصد بالتوعيـة االهتمـام         %)11,29(، ثم التوجيه واإلرشاد   %)15,59(جمعية العلماء 

وتوعية هذا الفرد بمشكالته ومساعدته على تجاوزهـا        بطبيعة الواقع الذي يعيشه الفرد الجزائري،       

 وكـشف   االحتاللورفض الواقع وتغييره إذا لم يكن في صالحه، وكان االهتمام متجها نحو رفض              

  .(2)خباياه

 في صحيفة البصائر كان يعني وجود المعاني والقيم الدينية فـي            "اإلعالم الديني "و يالحظ أن    

باينها، وهي المواضيع التي تعلقت تارة بالـسياسية، واتـصلت          مواضيع الصحيفة على اختالفها وت    

 مما يجعلنا نقر    طورا بالمواضيع االجتماعية واألخالقية، دون أن تهمل الجانب التوجيهي اإلرشادي         

قرب إلى مفهوم اإلعالم اإلسالمي منـه إلـى         أفي الصحيفة شامال وهو     " اإلعالم الديني "أن مفهوم   

ذ لم يقتصر على جانب الوعظ واإلرشاد فحسب، إضـافة إلـى ارتباطـه               إ ؛"اإلعالم الديني "معنى  

ن حالهـا، وارتباطـه     انت البصائر لس  ابطبيعة و أهداف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي ك        

بشكل وثيق باألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية التي عرفها الجزائريـون فـي هـذه الفتـرة            

  .التاريخية الهامة

 حيـث أوقفتهـا الـسلطات       1956سـنة    إلى غايـة     في الصدور ت صحيفة البصائر    استمر

، ولـم تبـق الـساحة       (3) تأييد جمعية العلماء للثورة الجزائرية     االستعمارية بعدما نشرت تقريرا يفيد    

                                                 
بحث مقدم لنيل شهادة ،  1956ـ1947 جريدة البصائر ودورها اإلصالحي السلسلة الثانية :غنية جمال – (1)

، 2004 ـ 2003  قسنطينة،تصال، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية،الماجستير في الدعوة واإلعالم واال

  .163،155،154: ص ص
  .163:المرجع نفسه، ص – (2)
-1954(الصحافة العربية في الجزائر، دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية  عواطف عبد الرحمان، – (3)

  .45: ، ص1985،ةالجزائر العاصمالمؤسسة الوطنية للكتاب، ) 1962
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 في  "المجاهد"ثم  " المقاومة"اإلعالمية في الجزائر شاغرة بل أصدرت جبهة التحرير الوطنية صحيفة           

، وكـان لهـا دور      صدرت في طبعتين باللغة العربية والفرنسية      وقد   ،(1)ناطقة بلسانها لتكون   تونس

 وتوضـيح   ها وطرح مطالب الشعب الجزائري    والدفاع عن  في الدعاية ألخبار الثورة الجزائرية       فعال

 فـإن   األهداف المرجوة من تفجير الثورة؛ أما إذا بحثنا عن المواضيع الدينية في صحيفة المجاهـد              

لفرنسي وموقفـه   ا االحتاللظ عدم ورودها بشكل معتبر إبان الثورة، على الرغم من طبيعة            المالح

البغيض من اإلسالم ومعالمه، والذي يشهد له موقفه من مساجد الجزائر ومن الكتاتيب ومن التعلـيم                

ـ  ؛الشؤون الدينية كانت قليلة   بها المجاهد في مجال     ، والمواضيع التي اهتمت     العربي اإلسالمي  ى  عل

مشروعا لتعديل القضاء اإلسالمي ودستور المـرأة        ديجول    عندما أعد  غرار المواضيع التي كتبتها   

 عن مـا    ، والثانية "حرب ديغول الصليبية في الجزائر    " : الجزائرية، فكتبت مقالتين إحداهما بعنوان    

لمقالتين عمـا   ، وعلقت المجاهد في ا    " الفرنسية  في الجزائر تحت السيطرة    القضاء اإلسالمي " يعانيه  

   . (2) الفرنسياالحتالللحق باإلسالم والقضاء اإلسالمي من تشويه وتدهور على يد 

لدينية على  احتوائها على المواضيع ا   يالحظ على الصحف الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية         

التي أصدرها األمين العمودي وهو من مؤسسي جمعية العلماء في ) La Défense(غرار صحيفة 

بصفة غير رسمية عن مواقـف      بمدينة الجزائر، وكانت تنطق      1934 جانفيلسادس والعشرين من    ا

، وقد ارتأى جماعة من الجزائريين إصدار صـحفهم         (3)جمعية العلماء قبل تأسيس صحيفة البصائر     

 ت تفاديا لقسوة القانون الفرنسي؛ ذلك أن الصحف المحررة باللغة الفرنـسية خـضع              الفرنسية ةباللغ

نون العام ال للتشريع الخاص بالوطنيين؛ غير أن الصحف الناطقة بالعربية هي األكثر انتـشارا               للقا

السيما منها الصحافة اإلصالحية، إذ أصبح علماء اإلصالح هم قادة الرأي العام الجزائري بفـضل               

جهودهم الموازية في التربية والتعليم وصحفهم التي تميـزت بلغتهـا الفـصحى واتـساع ثقافتهـا            

 ومـن الـصحف   .(4)ليس فقط في الجزائر بل في تونس والمغـرب أيـضا  رأ ق، وكانت تُ اإلسالمية

بقسنطينة ورئـيس   ) 15/12/1949 (أسبوعية الشعلة : اإلصالحية التي ظهرت إضافة إلى ما سبق      

 وهـي ذات مـستوى      تحريرها أحمد رضا حوحو، والتي اهتمت بالموضوعات السياسية والثقافيـة         

عـصى موسـى    ؛ وكذلك   1951نها أربعة وخمسون عددا لتتوقف في فيفري        فكري رفيع، صدر م   

                                                 
 .45: سابق، ص الصحافة المكتوبة في الجزائر، مرجع :  زهير إحدادن- (1)
، )1962ـ1954(الصحافة في الجزائر، دراسة تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية : عواطف عبد الرحمن – (2)

 . 129:، ص1985، الجزائر العاصمةالمؤسسة الوطنية للكتاب، 
  39-38: سابق، ص صافة المكتوبة في الجزائر، مرجع  الصح:زهير إحدادن - (3)

:   ص ص،1991، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة،6ط ، نشأتها وتطورهاوسائل االتصال: خليل صابات - (4)

341-342.  
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؛ والـداعي   بالجزائر العاصمة التي كان يحررها نخبة مـن الـشباب اإلصـالحيين           ) 6/7/1950(

وقـد  " الخير العام و، والعزة   دعوة اإلسالم : "بالجزائر العاصمة التي حملت شعار    ) 17/11/1950(

ذلك ويقع  ... هي المحافظة على الدين الصحيح    التي نرمي إليها    إن الغاية   :" جاء على لسان محررها   

   .(1)"باسم المقاصد الخيريةبواسطة تأسيس جمعية خيرية 

ونقصد بها الصحف التي     ،)∗( الوطني  الصحافة ذات االتجاه السياسي     نجد   ما سبق إضافة إلى   

ـ آمن أصحابها بفكرة االستقالل وطالبوا به كما طالبوا بالـسيادة            ة فـي المجـال الـسياسي       الوطني

باالستقالل الثقافي عن فرنسا، وضرورة المحافظة على مقومات الشخصية الوطنيـة مـن الـدين               و

واللغة وبهذا نُخرج الصحف التي طالب أصحابها باالندماج، والمالحظ على هذه الصحف تبعيتهـا              

ـ              اللغتين الفرنـسية   لألحزاب السياسية التي ظهرت في هذه الفترة، كما يالحظ عليها أنها صدرت ب

صـحيفة الـشعب    : والعربية وأن بعضها صدر في باريس بفرنسا، ونذكر منها على سبيل المثـال            

س تحريرهـا مفـدي زكريـا أحـد         التابعة لحزب الشعب الجزائري، والتي ترأّ     ) 11/03/1937(

 حـزب (صحفا أخرى تابعة لحزب انتصار الحريات الديمقراطية        ، و (2)األعضاء اإلداريين بالحزب  

وهي صحيفة شهرية ناطقة باللغـة الفرنـسية        " األمة الجزائرية "صحيفة  : ، نذكر منها  )الشعب سابقا 

وهي ) 1949-1947" (المغرب العربي "، وصحيفة   1948إلى أكتوبر   1946صدرت ما بين جويلية     

محررهـا  لصحيفة أسبوعية كانت تصدر باللغة العربية عدا بعض األعداد التي صدرت بالفرنسية              

وهي نصف شهرية كانت تابعة للحزب ثم استقلت        ) 1953-1951(والمنار  لسعيد الزاهري،   محمد ا 

  . (3)عنه

ضمن أي نوع من األنواع السابقة علـى         إدراجها   الصحافة الفردية التي ال يمكن    إضافة إلى   

، محررها محمد بن الحنفية وليس فيها مـا يـدل علـى             )1938الجزائر  (غرار صحيفة المنجنيق    

ي حزب أو طائفة معينة، غير أن اتجاهها الديني كان واضحا إذ كانت تعرض المـسائل                انتمائها أل 

 الصيت بدليل عدم حديث الصحف التـي  ةالفقهية من الوضوء والصالة والتيمم كما أنها لم تكن ذائع  

فهـذا  .(4)1939عاصرتها عنها، ويبدو كذلك أنها لم تدم طويال إذ صدر عددها األخير في جـانفي                

مكننا أن نقر بشأنه أن اتجاهه في عرض ما يتعلق بالشؤون الدينية يتقاطع مع الصحف آنفة                النوع ي 

                                                 
، تصدير أبو القاسم 1956إلى 1900تاريخ الصحافة والصحفيين في بسكرة وإقليمها من :  فوزي مصمودي- ) (1

 .163-152،158،162- 151:،ص ص2006،الجزائر العاصمةلجمعية الخلدونية لألبحاث، ا سعد اهللا،
 )41-40: انظر  الصحافة المكتوبة في الجزائر، ص ص(وهي ما أسماه زهير إحدادن بالصحافة الوطنية   - )∗(

 .229 ـ228: ص ص سابق،، مرجع  محمد ناصر، الصحف العربية الجزائرية– (2)
  .45- 44: سابق، صرحمان، مرجع عواطف عبد ال ـ  (3)
  . 232-231: سابق، ص ص الصحف العربية الجزائرية ، مرجع :صر محمد نا– )(4
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 الفرنسي كما أنها لم تخلو من المواضيع الدينية باعتبارها إعالمـا            االحتاللالذكر من حيث مقاومة     

نـب العقائـدي أو الفقهـي أو        اعني بجوانب محددة من مفهوم الدين على غـرار الج         دينيا والذي ي  

  .األخالقي

  عاشـته مما سبق نالحظ تأثر الصحافة الجزائرية بالمناخ السياسي واالجتماعي والثقافي الذي      

ي الذي ساد بداية القرن العشرين       الفرنسي وتأثرت كذلك بالمناخ الفكر     االحتاللالجزائر خالل عهد    

حركـة اإلصـالحية     التي كان لها تأثيرا كبيرا في دفع ال        )1903(منها زيارة محمد عبدو للجزائر      و

 األمر الذي جعل بعضهم يقرأ مقاالتـه        ، أفكاره بسرعة وعلى نطاق واسع     تالجزائرية حيث انتشر  

 كمـا كانـت   ،(1)مديرا روحيا لجريدته   )∗(لس مختلفة، وبعضهم جعل من اإلمام محمد عبدو       افي مج 

  على غرار مجلة الشهاب التي خصـصت        مشرقية  تنشر مقاالت لصحف    الجزائرية صحفال بعض

، وبعضها كتب عن شخصيات مشرقية وعن القـضايا         "مجتنيات من الكتب والصحف   :" ركنا بعنوان 

تُطرح في الشرق العربي على غرار كتابة الشيخ عبد الحميد بن بـاديس عـن               الفكرية التي كانت    

 وكتابة الشيخ اإلبراهيمي  عن ملوك الـدول         األديب المصري طه حسين وآرائه في السيرة النبوية       

   . (2)"سجع الكهان" الذين خذلوا القضية الفلسطينية في مقالة معنونة بـيةالعرب

 في هـذه الفتـرة       الجزائرية ديثنا عن المواضيع الدينية المنشورة بالصحف     كما نسجل عند ح   

خر جهدا فـي محاربـة الـدين        ، الذي لم يد    الفرنسي االحتاللالتاريخية ارتباطها بأوضاع مقاومة     

في بعض وجوهها الـدعوة إلـى       ة السياسة االستعمارية عبر الصحف تعني       اإلسالمي فكانت مقاوم  

تعزيز مبادئ الدين اإلسالمي في نفوس الجزائريين وتنمية االعتزاز به؛ كركن رئيس من أركـان               

 لقـوانين لكما أن هذه الصحف ـ في تأثرها بالنواحي السياسية ـ خـضعت    الشخصية الجزائرية 

تي تقضي بأنها صحافة أجنبية يكفي لتعطيلها مجرد قرار من وزيـر             والمعاملة الجائرة ال   الصارمة

 الحد الـذي    ىإل، ما جعلها تعاني من الكبت والتضييق والتعطيل         (3) بدون محاكمة وال إنذار    ةالداخلي

ر أغلب الصحف الجزائرية يعد بالسنوات ولكـن        ابات معه انقطاع الصحف مستمرا، إذ لم تكن أعم        

 لوحدها عشرون صحيفة، غير أن اثنتـي عـشرة          1939 و 1927صدر بين   قد  ف. بالشهور واأليام 

                                                 
ذو الفقار : " قائال) م1913(لعمر راسم الذي صرح بهذا في افتتاحية العدد األول " ذو الفقار" وهي جريدةـ  )∗(

  .40: سابق، صجزائرية، مرجع اصر، الصحف العربية المحمد ن: انظر". جريدة عبدوية إصالحية
 . 97:ص ،4، ج1985، الجزائر العاصمةتاريخ الصحافة في الجزائر، :  الزبير سيف اإلسالم  ـ(1)
الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر، دار الحداثة بالتعاون مع ديوان : لك مرتاضاـ عبد الم (2)

  .118-117: ،  ص ص1982، الجزائر العاصمةالمطبوعات الجامعية، 
  .343: ، ص1963، 2، طالجزائر العاصمة، دار الكتاب، الجزائركتاب : ـ أحمد توفيق المدني (3)



 ها الدينية ومجهور قرائهاواضيعم: فة اجلزائريةالصحا.......................................األولالفصل 

 72

، واتخـذت الـسلطات   (1)صحيفة منها لم تر النور سوى أقل من سنة، وأحيانا أقـل مـن شـهرين           

بتهمة " ذو الفقار " من أصحاب الصحف على غرار اعتقال        االستعمارية إجراءات عقابية ضد بعضٍ    

 ونفي عمـر بـن قـدور مـدير          1923 و 1914تدة ما بين    الجوسسة لصالح العدو في الفترة المم     " 

 مع وضعه تحت اإلقامة الجبرية ومنع مطالعـة جرائـد الحـق             1915الفاروق إلى األغواط سنة     

  .(2)"واإلسالم والرشيدي

 التـي سـادت     )من الناحية القانونية   (أما بالنظر إلى األوضاع االجتماعية والثقافية و الدينية       

تأثيرها في تحريـر المواضـيع الدينيـة         الفرنسي، فإننا نالحظ كذلك      اللاالحتالجزائر خالل عهد    

  .بالصحف ويمكننا الحديث عن ذلك من خالل مجموعة من المؤشرات

 بتحكم اإلدارة الفرنسية في الشؤون الدينية وهي 1905فقد تميزت األوضاع الدينية قبل سنة 

سالمية وتتولى صرف نفقات من يتولى إدارة األديان التي كانت ترعى المسيحية واليهودية واإل

ليل أن  بداالحتيال وعاداته في االحتاللوظائف دينية، ولكنها اتبعت في ذلك أسلوبا ينم عن وجه 

فرنكا،  50 يهودي فرنكات وكل 8ستانتي ت فرنك، وكل برو1,3ي من الميزانية كولينصيب كل كاث

 يقضي بالفصل صدر قانون 1905 ديسمبر 09 وفي .يما سنت8,5كل مسلم  بينما كان نصيب

 غير أن 1907 سبتمبر 27لى الجزائر بموجب مرسوم  والدين وامتد العمل به إةالنهائي بين الدول

وهو األمر الذي لم يكن في رم اإلسالم من ذلك،تطبيقه شمل الديانتين المسيحية واليهودية فقط وح 

  .ا استفزازيا مقلقاه وضععاه الجزائريون جيدا واعتبرو الشؤون اإلسالمية ووصالح

إذ من غير الطبيعي أن توكل مهمة تصريف شؤونهم إلى حكومة مسيحية، فصوروا الواقع   

اإلسالم في أما هي فتضايق : "وطالبوا بتغيير األوضاع وكتب في هذا الشيخ اإلبراهيمي قائال

فتحته، وال إمام إال   ما وشعائره وتمتهن رجاله، وتبتلع أوقافه، فال مسجد إالالجزائر وتحتكر معاهده

كته وال حاج إال من ح إال من سلّشيخكته، وال فته أو ملّبته، وال مفتي إال من حنّمن نصجته ج

  .(3)"تها وال هالل إال ما شهد برؤية قاضيها وال صائم وال مفطر إال على يد لجنكتهنسأو

ها مطية نحو اذ واتخالتنصير وتدعيمهاظاهرة ع شيو الفرنسي باالحتاللكما تميز عهد   

 الفرنسي استعمارا ثقافيا ودينيا فقد أصدر قادة االحتاللتحقيق المصالح االستعمارية إذ كان 

االحتالل أمرا يقضي باالستيالء على األوقاف اإلسالمية التي تمول الخدمات الدينية والثقافية 

                                                 
 .  70:،ص4سابق، ج محمد حمدان وآخرون، مرجع – (1)

 -6، ع المجلة الجزائرية لالتـصال   ، ترجمة عبد العزيز بوباكير،      " صحافة الفتى الجزائري  : " نيكالي دياكوف  –) 2(

 .54: ص1992 ،7
  .95سابق، صمحمد زرمان، مرجع :  نقال عن316:ر، صعيون البصائ: اإلبراهيمي -(3)
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كبر جامع في المدينة وهو ، وسيطروا على أ الجزائرواالجتماعية بعد شهرين فقط من دخول مدينة

 التنصيرية على غرار تاإلرساليا نشطت، و(1)مسجد كيتشاوة من أجل تحويله إلى كاتدرائية مسيحية

، وجهود رجال الدين كاألسقف دبوش فرقة اإلخوان واألخوات البيض وإخوان المذهب الكاثوليكي

)Dupuche (نت الجهود المبذولة كثيرة وكا (2)ت التنصيراوالفيجري الذي كان متفانيا في عملي

 مسجدا 166 معبدا لليهود في مقابل 45 كنيسة و327بدليل اإلكثار من الكنائس المسيحية التي بلغت 

طب اهتمام الصحف ق كهذا است، وأمر(3)ارب عددهم ستة ماليين نسمةفقط للمسلمين الدين ق

  .الجزائرية

ا تميزت بالجهود االستعمارية في تفكيك وأما بالنظر إلى األوضاع الثقافية واالجتماعية فإنه  

 عن طريق العمل على تمزيق وحدة المجتمع الجزائري القائمة على االجتماعية،شبكة العالقات 

أسلوب اعتماد سن قوانين التجنيس وأساس الدين الواحد واللغة والتاريخ والوطن وذلك عن طريق 

م العربي يي والعرق العربي ومحاربة التعلرات بين العرق األمازيغي البربرنسة وإثارة النعرالف

ي تجهيل أفراد الشعب، ما جعل الفيلسوف الفرنس وصوال إلىرة اللغة العربية المي، ومحاصاإلس

نا أن نجعل من درولكننا على كل حال أ: "قائال" ئرنا في الجزارعا: " يقر في كتابهجان بول سارتر

لو يهون  وقد كان األمر %80دد األميين الجزائريين إخواننا المسلمين شعبا من األميين، إذ بلغ ع

والذي ينظر في المواضيع التي نشرتها الصحف في (4)"م عليهم استعمال لغتنا أو لغتهمأننا لم نحر ،

فه والدفاع عن حقوقه هذه الفترة التاريخية يلحظ اهتمامها الواضح بتعليم الشعب الجزائري وتثقي

باللسان العربي والفرنسي ) 1919( على غرار صحيفة اإلقدام (*)طالبه المشروعةوالمجاهرة بم

أول جريدة عربية تكلمت بلهجة حارة وعبرت : "لألمير خالد والتي يصفها أحمد توفيق المدني بأنها

  .(5)"اكتراثعن عواطف المسلمين بدون وجل وال 
                                                 

  .    66سابق، ص  تركي رابح، مرجع -(1)
ص ص 1999، الجزائر العاصمة، شركة دار األمة ، ياسة فرنسا التعليمية في الجزائرس: شاحلو عبد القادر - (2)

67، 68.  
  .73:  صسابق تركي رابح، مرجع - (3)
 

  .16، ص1988،  دمشق، دار الفكر،هالبشير اإلبراهيمي نضاله وأدب: محمد مهداوي- (4)
بشأن ) 24/10/1926(مثلة على ذلك ما كتبته صحف االتجاه الصوفي على غرار صحيفة البالغ األ ومن - (*)

سابق لصالح آيت علجت، مرجع محمد ا: ية أنظرالتعليم والتجنيس حول العقائد والعبادات ومعالجة القضايا االجتماع

الة الصحفية الجزائرية، نظر محمد ناصر، المق، وكذلك الصحف اإلصالحية ، ا142-135-116-94-93ص ص 

  ).282-201: (سابق، صمرجع 
  .345سابق، صأحمد توفيق المدني، مرجع  - (5)
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رار توقفها أو كما نالحظ ارتباط الصحف الجزائرية باألوضاع العالمية التي سادت على غ  

 االستقالليها أثناء الحربين العالميتين وحديثها عن حق الشعب الجزائري في الحصول على لتعط

على (بعد الوعود التي تلقاها جزاء مشاركته في الحرب مع السلطات الفرنسية، وحديث بعضها 

عربية التي  مثل قضية فلسطين، والبالد الالمي عن قضايا العالم العربي واإلس)غرار الشهاب

، ما جعل الشيخ عبد الحميد (1) اإليطالي في ليبيا والصومالاالحتاللاستعمرها البريطانيون، وقضايا 

مبادئه ـ من اإلصالح بالذي  لى  وليس الذي ندعو إليه ـ ونسير ع: "بين باديس يقر بذلك قائال

 وطهارة النفس رة الفكريخص المسلم الجزائري وال ينتفع به سواه، كال فإن صحة العقيدة واستنا

وكمال الخلق واستقامة العمل وهذا هو اإلصالح كله؛ مما يشترك في االنتفاع به جميع المسلمين، 

بني اإلنسان، وإنما نذكر المسلم الجزائري ألنه هو الذي قدر أن يكون منا ونكون منه، بل جميع 

كان المقصود بالقصد األول كما يكون الكل من جزئه الكل من جزئه فحاجته أشد وحقه أوجب ف

 قيمة و اعلى أنه لم يذكر لتخصيصه وإنما ذُكر ليشعر بنفسه، فيعمل إلسالمه وجزائريته فيكون ذ

    .(2)"منزلة في المجتمع

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .294سابق، صح، مرجع تركي راب - (1)
، نقال عن 3:، صالجزائر العاصمة، 1936 هـ، أفريل 1355 م ، عدد محر1مجلة الشهاب، ج:  ابن باديس– (2)

  .296: سابق،صتركي رابح، مرجع 
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  :في عهد األحادية الحزبية المواضيع الدينية 2- 1

  

 بكونها االستقاللفي الجزائر بعد مت حقل اإلعالم تميزت المنظومة القانونية التي نظّ  

 الفرنسي، وهي القوانين الليبرالية التي حكمت عمل الصحف، ولم يتم تأسيس االحتاللموروثة عن 

، أما قبل ذلك فإن القانون الفرنسي في اإلعالم هو الذي كان سائدا 1982قانون جديد إال في سنة 

لها إلغاء تلك التي يديرها ويموبصحف، غير أن السلطات الجزائرية طمحت إلى السيطرة على ال

الفرنسيون واألجانب عموما أو جعلها تحت سيطرة الحكومة، وقد بلغ عدد هذه الصحف إحدى عشر 

 ومن أجل تحقيق هذا الهدف لجأت الحكومة الجزائرية إلى إنشاء صحف ؛جريدة، منها ست يوميات

 ديسمبر 11سية ثم باللغة العربية في باللغة الفرن) 19/9/1962(جديدة على غرار يومية الشعب 

وأخرى بقسنطينة ) 1963مارس ( ثم يومية جهوية بوهران وهي الجمهورية ،1962

الميدان الصحفي في الجزائر يعرف ثراء  وهكذا بدأ رصيد ...تحت مسمى النصر) 1963سبتمبر(

  .(1) العربية والفرنسيةريرية باللغتينإضافة إلى أسبوعية المجاهد التي كانت تصدر منذ الثورة التح

المواضيع الدينية التي اهتمت بها الصحف ب على دراسات أولت االهتمام نعثرلم وإذ   

ملة من تناولت بالدراسة ج إال أن المراجع وبعض الدراسات األكاديمية قد ؛الجزائرية في هذه الفترة

ى وطريقة  منحرة، وهو ما سنجعله مؤشرا علىالصحف والدوريات التي ظهرت في هذه الفت

تحرير المواضيع الدينية في الفترة التي امتدت منذ االستقالل وإلى غاية قانون اإلعالم الذي فتح 

  ).1990 أفريل(التعددية اإلعالمية الباب أمام 

 حكومية أو تابعة لحزب جبهة التحرير اإذ تعد الصحف التي ظهرت في هذه الفترة صحف  

 لتسيير شؤون البالد، ونظرا ألن ئرية النهج االشتراكي كـخيارات الجزاالوطني، وقد اتبعت السلط

وسائل اإلعالم انعكاس للسياسة العامة للخيارات اإليديولوجية المتبعة فإن الصحف في الجزائر لم 

جدوى  في جهد منها نحو إقناع القراء ب عن هذه القاعدة بل كانت لها مهمة التكوين والتوعيةتشذ

  .(2)االشتراكيلنهج سياسة البالد وجدوى ا

 تبين 1988 إلى 1962ففي دراسة تحليلية الفتتاحيات الصحف الجزائرية الصادرة من سنة   

مساندة وتأييد أفكار وبرامج السلطة هي أن أهداف الخطاب اإليديولوجي الجزائري خالل هذه الفترة 

                                                 
العاصمة، الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية، ،4دخل لعلوم اإلعالم واالتصال، طم: زهير إحدادن -  )  (1

  .97-95ص
  .100-99المرجع نفسه، ص ص  - (2)



 ها الدينية ومجهور قرائهاواضيعم: فة اجلزائريةالصحا.......................................األولالفصل 

 76

تماد على العاطفة وإثارة السياسية بحيث جعلتها في المرتبة األولى، وأن ذلك قد وقع تبليغه باالع

ة في  ونرى أن المواضيع الدينية الوارد،(1)الحماس في نفس القارئ بدل استعمال العقل واإلقناع

 بالسياسة العامة للبالد، وكما أن الصحف تجاه ، إذ تأثرتالصحف الجزائرية لم تخرج عن هذا اال

لمواضيع ا ونهجها المتبع فإن ار سياسته تخضع للدولة وتبرنهج االشتراكيالحكومية في ظل ال

لجزائر ل"ذ يتحدث عن هذه المرحلة يقر أن  ولهذا نجد زهير إحدادن إالدينية تسلك هذا المنحى

 (2)" كأداة لبث هذه اإليديولوجيةاالتصالتنظر إلى وسائل " إيديولوجية خاصة وهي اشتراكية إسالمية

 وبخاصة واالشتراكية بين اإلسالم التوفيقهي جهود السلطة من خالل الصحف أن  مما يعني 

عندما يتعلق األمر بالصراع الطبقي مبرزة خاصية العدالة في اإلسالم للحصول على موافقة ذات 

 صبغة دينية وتبريرات للسياسة المتبعة في محاولة للتوفيق بين رغبة المجتمع المتشبع بالقيم الدينية

 هذا بالنظر إلى الصحف الحكومية، أما بالنظر  من طرف السلطات الرسمية،(3)ة المتبعةو السياس

مراحل التي الإلى الدوريات التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية التي اختلفت تسمياتها بحسب 

والرسالة ) 1971(واألصالة ) 1966(والقبس ) 1963(مرت بها فإنها تتمثل في مجلة المعرفة 

 أنها جاءت مين عليها بقوله المشرفوالتي لخص أهدافها بعض(4) )1981(والعصر ) 1980(

ولخدمة اإلسالم والعربية ...والتغريب وإلحياء ونشر الثقافة العربية اإلسالمية لمحاربة الجهل"

  .(5) "والمجتمع الجزائري وهي مواصلة لرسالة بن باديس

 "القبس"و "المعرفة"تبين وجود تشابه بين مجلتي الت ي دراسة وصفية تحليلية لهذه المجوف  

إذ أولت كل منها االهتمام بالمحور الثقافي وخاصة الموضوعات التاريخية واألدبية، ثم االهتمام 

بالمحور الديني ال سيما منه طابع التثقيف ورد الشبهة، ثم المحور السياسي لتؤكد كل من المجلتين 

                                                 
 إلى سنة 1962 الصحافة الجزائرية الصادرة باللغة العربة من سنة الخطاب اإليديولوجي عبر: أحمد حمدي - (1)

، دراسة تحليلية في المقال االفتتاحي، رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولية في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 1988

  .، الخالصة1999الجزائر، مارس 
  .122سابق، صخل لعلوم اإلعالم واالتصال، مرجع مد - (2)
، الدين في المجتمع العربي نموذجا في 1988الدين والسياسة في الجزائر ، انتفاضة أكتوبر :  الزبيرعروس - (3)

  .505، ص2000 لبنان،  بيروت،، مركز دراسات الوحدة العربية،2ط
 ،2000 األردن،  عمان،دراسات في الصحافة واإلعالم، دار مجدالوي للنشر والتوزيع،أبو عرجة ، تيسيير- (4)

  .265: ص
مجالت وزارة : سليمة بوعسيلة: نقال عن) 17/07/2000(مقابلة مع محمد نسيب مدير مجلة الرسالة سابقا  - (5)

، مذكرة لنيل شهادة ة، دراسة وصفية تاريخي1999 إلى أكتوبر 1963الشؤون الدينية واألوقاف بالجزائر من ماي 

   . 83: الماجيستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، ص
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ل، كما اهتمت  تحقيق العدالة االجتماعية وتحرير اإلنسان من االستغالاالشتراكية التي تعنيعلى 

بالدرجة األولى، " راتيجيةاإلسالم واإلست" في المجال االقتصادي واالجتماعي بموضوع "المعرفة"

 بالثورتين الزراعية والصناعية، وتحدثت عن جملة من المظاهر االجتماعية "القبس"واهتمت 

  .(1) الخطيرة التي بدأت تنتشر في أوساط الشباب على غرار االنحالل وفساد األخالق

 وكان من أهدافها الدفاع عن ثالثية السلطة ممثلة 1971أما مجلة األصالة فقد صدرت سنة   

 ارتبطت مجلة األصالة بالثورة الثقافية  إذ،(2) في الثورة الصناعية والثورة الثقافية والثورة الزراعية

لثقافة، وتمثلت الصادرة عن وزارة اإلعالم وا) 1971(التي ساهمت في تدعيمها مع مجلة الثقافة 

 :محاور اهتمامها في المحور الثقافي والمحور الديني ومحو التعريب، على أنه يقصد بالثقافة

المحافظة على الشخصية الوطنية بمقوماتها ممثلة في اللغة والعقيدة والتاريخ واالهتمام بتاريخ 

ما مجلة الرسالة فقد  الثقافي على سائر المحاور، أ، وقد طغى االهتمام بالمحورالجزائر خصوصا

، وقد اهتمت بالدرجة األولى 1987في ماي الظهور  ثم توقفت لتعاود 1980صدرت في ماي 

بالمحور الديني ثم الثقافي ثم االجتماعي كما أنها لم تولي اهتماما بالمواضيع السياسية واالقتصادية، 

فإنها ) 21/02/1981(يدة العصر ، أما جر(3) بل أبرزت البعد الديني في مواضيع الثقافة االجتماعية

ملحقة مباشرة بوزارة الشؤون الدينية، وفريق التحرير الخاص بها قليل جدا كما أن مصادر مقاالتها 

عن موظفي الوزارة الموزعين على التراب الوطني أو أعضاء المجلس اإلسالمي، وتمثلت عبارة 

 (4)لعامة للبالد من وجهة نظر دينيةاسة الحكومة، وإعطاء تفسير للتوجهات ايأهدافها في شرح س

في عهد التعددية اإلعالمية على صدرت   وهي الصحيفة التي؛قافة اإلسالميةإضافة إلى نشر الث

  .ر باألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية التي عرفتها البالد في هذه المرحلةتأثتشكل مجلة ل

  

  

  

  

  

                                                 
  .83، صمرجع سابقسليمة بوعسيلة،  - (1)
  .507، صمرجع سابقعروس الزبير،  - (2)
  .299-297-296: ، ص صمرجع سابقسليمة بوعسيلة،  - (3)
(4) - Zahir Ihaddaden : : La Presse écrite en Algérie. Op.Cit,p211. 
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  :لحزبيةا المواضيع الدينية في عهد التعددية -1-3

 نقطة تحول كبير في 1988يرى بعض المالحظين أن الحوادث التي وقعت في أكتوبر   

وتبنى النهج الديمقراطي  ها من أحداث مردها إلى التفتح علىتاريخ الجزائر بالنظر لما نتج عن

 23الحكومة الجزائرية الخيار الليبرالي والتصويت على دستور جديد تمت المصادقة عليه في 

فل حرية التفكير والرأي  األربعين التعددية الحزبية كما ك، والذي أقر في مادته1989 فيفري

 الشعبي على قانون جديد لإلعالم في  ووفقا لهذا التوجه الجديد، صادق المجلس الوطني(1)والتعبير

 ينشئها والذي أقر في مادته الرابعة ملكية القطاع الخاص لإلعالم عن طريق عناوين 1990أفريل 

 ،(2)إضافة إلى ملكية القطاع العامأشخاص، وحق الجمعيات السياسية في إنشاء عناوين خاصة بها 

وعلى إثر هذا القانون عرفت الصحافة الجزائرية صدورا كثيفا ومتنوعا من حيث توقيت الصدور 

ة التي يلي إضافة إلى عدد من المجالت الفصبين اليومي واألسبوعي ونصف الشهري والشهر

تحت قائمة الصحافة المتخصصة، وهكذا ظهرت صحافة خاصة يملكها أشخاص من تصنف 

) Le Soir D'Algerie(ولوسوار دالجيري أصحاب األموال على غرار الخبر والسالم والحياة 

وصحافة حزبية تسيرها أحزاب وجمعيات ذات طابع سياسي على غرار ، )El Watan(الوطن 

عم بها اإلعالم العمومي على غرار النهار والعقيدة دة تَالمنقذ والهداية والنور وصحف حكومي

 وكان لكل نوع من األنواع الثالث طريقتها وأسلوبها في تحرير المواضيع ،ب واألوراساوالعنّ

مش ي لها النسباالتساعالدينية بحسب اتجاهها الفكري وانتماءها الحزبي أو السياسي إضافة إلى 

زائرية منذ عهد التعددية اإلعالمية، ولم تكن المواضيع الدينية الحرية والذي حظيت به الصحف الج

  .المنشورة بالصحف بمعزل عن هذه المعطيات الجديدة

إذ ظهرت صحف ومجالت متخصصة تعني بشؤون الدين سواء كانت حكومية على غرار 

 صحف أو  تابعة لوزارة الشؤون الدينية) 1990( والعصر نصف شهرية ،)1990(أسبوعية العقيدة 

 ثم السبيل التابعين ،وهي نصف شهرية) 1990(تابعة ألحزاب وجمعيات على غرار النهضة 

    ) 1990(علم، عمل، وحدة وأسبوعية الهداية : لحركة النهضة اإلسالمية شعارها) 1993-1994(

                                                 
  .101ص: ، صمرجع سابق ،:محمد حمدان - (1)
نون رقم قا:  رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس الشعبي الوطنييمقراطية الشعبية،ة الجزائرية الدالجمهوري - (2)

  .460، ص1990 أفريل 04، الصادرة في 14، عالجريدة الرسمية المتعلق باإلعالم ، 90-07



 ها الدينية ومجهور قرائهاواضيعم: فة اجلزائريةالصحا.......................................األولالفصل 

 79

األمة  والنبأ والتضامن ثم ، والمنقذ والبالغ وكلها تابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ،El Forkan(1)و

 وهي نصف شهرية إخبارية El Islah، و(2)لحزب حركة المجتمع اإلسالمي) 1994-1996(

التابعة للتجمع ) 1990( والشهاب 1991سياسية ودينية أسستها جمعية اإلرشاد واإلصالح سنة 

عضها تم توقيفه من طرف السلطات الرسمية بالذكر في هذا الصدد أن ب ويجدر .(3)العربي اإلسالمي

بعضها اآلخر لم تكن مستقرة اإلصدار بسبب  ، و...)المنقذ، البالغ، العقيدة(اب سياسية وأمنية ألسب

 تاجريد، و)التابعة لحركة مجتمع السلم( األعباء المالية المفروضة على غرار جريدة النبأ  والديون

  .(4)العربي وأخبار األسبوع

با ما تخصص بعض صفحاتها إضافة إلى ما سبق فإن الصحف اليومية واألسبوعية غال  

ة بإسالميات، ونجده في الشروق  في جريدة الخبر في صفحة معنونهنجد وهو ماالدينية، للشؤون 

 الشروق العربي صفحة اإلسالم والعصر وقد و تخصص" أوراق حضارية"اليومي ضمن صفحة 

" وإسالميات" الدينقضايا "أصدرت ملحقا إسالميا بعنوان النداء، وفي أخبار األسبوع نطالع صفحتي 

أخبار األسبوع العربي، والرسالة :  بمالحق إسالمية الحقا على غرار تدعمثم إن قطاع الصحافة قد

  . هذا من الناحية الكمية؛والقلم وزهرة العربية

أما من الناحية الكيفية وبالنظر إلى المواضيع التي اهتمت بها فإن جملة من الدراسات تشير   

 وتنوع مجاالتها من اختالفهاسالمية المتخصصة تطرقت إلى المواضيع على إلى أن الصحافة اإل

غير أن نسب ) يمالتعني بجانب واحد من جوانب الدين اإلس(سياسية واجتماعية وثقافية ودينية 

منحى لى أخرى مع مالحظة وجود ارتباط بين م بهذه المواضيع تختلف من صحيفة إاالهتما

  . وكذا طبيعة األوضاع التي مرت بها الجزائرتجاهها الفكري وطبيعة الصحيفة وااالهتمام

    

 تبين أن المواضيع السياسية احتلت (5)ففي دراسة وصفية لصحف العقيدة والمنقذ والنهضة

المرتبة األولى في صحيفة العقيدة، موجهة اهتمامها السياسي نحو المستوى الدولي أكثر مما وجهته 

 معالجة القضايا الدولية ولعل هذا ضمنبية اإلسالمية رلقضايا العمعالجة اونحو المستوى الوطني، 

                                                 
: ، ص ص2007، الجزائر العاصمة، دار الشهاب، )2004-1962(ذاكرة الصحافة الجزائرية : دراج سوالم - (1)

30-32-37.  
  . 50، ص2000، 5، عالبصيرة، "الصحافة المكتوبة في الجزائريين األصالة والتغريب: "فضيل دليو - (2)
  .44سابق، صدراج سوالم، مرجع  - (3)
 .82- 81:  سابق، ص ص اإلعالم والبعد الحضاري، مرجع :وعلي نصير ب– (4)
عقيدة، المنقذ، النهضة، ال: صحافة المكتوبةاإلعالم اإلسالمي المعاصر في الجزائر، نماذج من ال: محمد لعقاب - (5)

  .140، 137، 136:  صصسابق، مرجع 
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االهتمام "االهتمام راجع إلى أن الصحيفة ليست حزبية بل عمومية، ولربما كانت تعمل أيضا بمبدأ 

  .الذي يتعدى البعد المحلي إلى كل العالم" ياإلخوان

مكانة األولى الوشغلت المرأة وقد شغلت المواضيع االجتماعية المرتبة الثانية في الصحيفة، 

  : الذي تميز باتجاهيناالهتمامفي هذه المواضيع وهو 

 للقيم الغربية المعادية لإلسالم وكذلك -من خالله–وقد تصدت الصحيفة :  األولاالتجاه

  .لوسائل اإلعالم الغربية التي تصف المرأة المسلمة بالذل والسجن في البيت مدى الحياة

و الذي أبرز حقائق اإلسالم تجاه المرأة من حيث مكانتها ودورها في بناء  وه: الثانياالتجاه

 مسألة الصحة العامة  عن-االجتماعيةفي المواضيع –المجتمع اإلسالمي كما تحدثت الصحيفة 

 بتربية وتعليم االهتمامللمجتمع الجزائري ونشاط المستشفيات ولفت األنظار إلى ضرورة المزيد من 

  .المجتمع الجزائري

  فقد اهتمت العقيدة بموضوع واحد في هذا المجال، وبقدر:المواضيع الدينيةبالنظر إلى أما 

ر آيات محكمة من القرآن الكريم تحصينا للفرد الجزائري مما عال من العناية والدقة، وهو تفسي

  .يتعرض له من هجمات القيم المعادية

  :أنواع المواضيع في صحيفة المنقذ

قذ بكثافة المواضيع السياسية التي بلغت حدا عاليا جدا، وقد صبت تميزت صحيفة المن 

 الحزبي إذ تسعى الصحيفة االنتماءاهتمامها األول على المستوى الوطني، وهو التوجه الذي يحكمه 

هة اإلسالمية لإلنقاذ وتعكس طبيعة الجبهة التي تعمل محليا، على بإلى تثبيت البديل السياسي للج

والتي تتصف بالبعد العالمي في مشاريعها " اإلخوان المسلمين"ي تنتمي إلى دائرة خالف األحزاب الت

وقد ركزت في معالجتها للمواضيع الوطنية على مسألة الصراع الحضاري، وانتقدت بشدة النظام 

  .النقدجة عادة في ه وأحيانا كانت الل،القائم

 مواضيع لتفسيرعا وأضافت إلى المنقذ اهتماما واسفقد اهتمت بها ا وأما المواضيع الدينية

، وتناولت إلى جانب ذلك قضايا فقهية، "اإلفتاء"أخرى تعتمد على االجتهاد فيما يعرف بمسألة 

  .وقضايا العقيدة اإلسالمية

لمواضيع ايال، وبفارق ملحوظ بالنسبة لـ لفقد كان االهتمام بها ق: أما المواضيع االجتماعية

  ".األسرة" اتجاه واحد وهو موضوع السياسية والدينية، وقد صبت في

، وقد اهتمت "المنقذ"صحيفة كثافة المواضيع السياسية مع تتشابه صحيفة النهضة من حيث 

 هو م يفسر بنمط ملكية الصحيفة باعتبارها صحيفة حزبية شأنها ، والوطنيبشكل كبير بالمستوى 

التي تصب  بعيد، وهي المواضيع نوع المواضيع كان متشابها إلى حدفي ذلك شأن صحيفة  المنقذ و
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في مجال الصراع الحضاري، ومشاريع المجتمع في الجزائر، ونقد النظام والتحركات السياسية 

  .لألحزاب اإلسالمية وحرب الخليج وأحوال المسلمين في العالم

وقد بينت نتائج التحليل الكمي للمحتوى اإلعالمي بالصحيفة أن المرتبة األولى تعود إلى 

ضيع السياسية في حين جاءت المواضيع الثقافية في المرتبة الثانية، واالجتماعية في المرتبة الموا

  .الثالثة وتأخرت المواضيع الدينية إلى المرتبة الرابعة

فأما عن المواضيع الثقافية فقد أوضحت من خاللها موقف الفكر اإلسالمي من مجاالت الحياة 

  .د في جميعهاواهتمامه بها، وبينت أن اإلسالم رائ

 االجتماعية فقد تناولت من خاللها الصحيفة موضوع األسرة والمرأة كما وأما المواضيع

  .تناولت القضايا الصحية باإلضافة إلى االهتمام بواقع الطالب الجزائري وحياته عبر نظام التعليم

حيفة نسخة طبق األصل عن ص صحيفة النهضة المواضيع الدينية فتكاد تكونفي مجال وأما 

  .المنقذ إذ اهتمت باإلفتاء والفقه وشرح العقيدة، وتفسير القرآن الكريم

  :(1)والمالحظ بهذا الصدد ثالث مسائل رئيسية

 ـ تشابه الصحف الثالث في معالجتها اإلعالمية وتناولها للمواضيع نفسها مع اختالف في 1

ـ محل الدراسة ـ في االعتناء ماعدا المجال السياسي الذي اتفقت الصحف الثالث  مدرجة االهتما

  .به

بهها في التقصير في استعمال بعض األنواع الصحافية وفي اختيار المواضيع اتش ـ 2

  .كالتقصير في المواضيع االقتصادية والعلمية

 ـ تناولت الصحف األحداث السياسية السائدة على مستوى إيجابي من حيث التغطية 3

         .(2)ألطراف التي تتبنى مرجعية إسالمية التعبئة لصالح ااإلعالمية ومن حيث

وأما الدراسات التحليلية التي اعتنت بدراسة المواضيع الدينية في الصحف اإلخبارية العامة 

االعتماد على الكتب في استقاء :هامنوفقد بينت وجود ضعف في تناول وتحرير الشؤون الدينية 

 على الكتابة قار إلى متخصصين يجمعون بين القدرةالمادة اإلعالمية واالبتعاد عن الواقع واالفت

  .اإلعالمية الجيدة مع معرفة معتبرة بشؤون الدين اإلسالمي

ت الدراسة أن ني ب(3)ففي دراسة تحليلية ألسبوعيات الشروق العربي ورسالة األطلس والسفير

 إال فيما ندر، حيث القضايا الدينية المطروحة في الصحافة الجزائرية لم تعبر عن الواقع الجزائري

                                                 
 . 147، 145 ، 143، 142:  المرجع السابق، ص ص– (1)
 .148:، ص نفسه المرجع - (2)
  .187، 186: مرجع سابق، ص صهدى عكوشي،  -   (3)
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 كما ورد في ،كانت أغلب الكتابات نظرية أو فكرية، تعرض جانبا من المعارك الفقهية والتشريعية

إسقاط واقعي، وهو  أو، دون ربط لها بالواقع"اإلشهاد على الطالق"وقضية " زواج المتعة: "قصتي

  .ما أحدث فصال بين المعالجة اإلعالمية والواقع

اهتماما من الصحف إال ما كان من إشارات بسيطة تأتي "  الدينيالتطرف"كما لم تنل قضية 

 على الرغم من فرض الظاهرة لنفسها وحدة المناقشات الدائرة بشأنها تحليال ،في سياق الحديث

  .)السمعية البصرية (السياسية والفكرية واإلعالمية: ودراسة، على مختلف المستويات

نب الفكري للقضايا الدينية، وهو ة األطلس اهتمت بالجاإضافة إلى ذلك فإن أسبوعية رسال

  .ير الكتب والدوريات والمجالترع تحجانب الذي يتالءم مال

دت عنايتها بالقضايا التربوية واألخالقية، كما برزت المعالجة بشكل  صحيفة السفير فقد أبأما

لألنواع خدام المتنوع متنوع يفتقر إلى الطرح الجاد ويقترب من السطحية والبساطة، مع االست

  .الصحفية والقوالب الفنية

المواضيع الدينية المكتوبة في ويمكننا بهذا الصدد أن نسجل بعض المالحظات الواردة ب

  .العامة والصحف اإلسالميةالصحف 

 إلى استخدام األساليب والفنون اإلعالمية المتنوعة، االفتقاريالحظ من الناحية الشكلية ـ 

عضها على غرار المقال التحليلي والتعليق مع غياب شبه تام للخبر الصحفي،  على بواالقتصار

ر ومقومات اإلعالم المعاصر من صحفيين محترفين ومراسلين صعنااالفتقاد إلى ومن أسباب ذلك 

ة األحداث كب بالداخل أو الخارج لموا مع المصادر اإلعالمية سواء كانتدائمين، وغياب التواصل

  .)1(يةالمحلية أو الدول

ناحية المضمون التركيز على الشخصيات التاريخية على غرار التطرق إلى  ويالحظ من -

تراجم العلماء السابقين أو القيادات السياسية العسكرية مثل الحديث عن شخصية صالح الدين 

الحديث عن ذلك بالواقع المعاصر، ودون لوت وأفكار ابن خلدون دون ربط موقعه عين جاواأليوبي 

  . )2(المي في العالم اإلسقضايا الفكرية الملحةال

 تتطرق الصحف العامة إلى القضايا الدينية باعتبارها إعالما دينيا محصورا في جانب -

 العقيدة ما يعني أنها تهتم باإلعالم الديني وواحد من جوانب الدين اإلسالمي على غرار العبادات أ

  .دون اإلعالم اإلسالمي

                                                 
  .83سابق، ص مرجع اري دراسات في اإلعالم والقيم، اإلعالم والبعد الحض: نصير بوعلي- (1)
  .37: سابق، ص علي جمعة، مرجع - (2)
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 وبعضها كتب تراثية يصعب فهمها (*) في مادتها اإلعالمية على الكتب أنها تعتمد كثيرا-

عن واقع رض والمواضيع المختارة غالبا ما تكون بعيدة على العامة، إضافة إلى أن أسلوب الع

صحف هي قضايا بعيدة عن الستوى ا المطروحة للنقاش على مالناس واهتماماتهم، وبعض القضاي

أخرى بحكم التباين الواقع على  )*(ةعات عربية إسالمياجمحل اهتمام  مالواقع الجزائري، وقد تكون

  .ستوى األوضاع االقتصادية واالجتماعية لكل مجتمعم

 حول األحكام الشرعية وفلسفة الدين اإلسالمي في النظر  تركز الصفحات الدينية الحديث-

ها صلة وثيقة بتنمية الوعي ل الحديث عن النشاطات التي لمهالقات اإلنسانية، وتإلى المسائل والع

الديني في المجتمع نحو إلقاء محاضرة في مركز إسالمي أو تنظيم مسابقة في الثقافة اإلسالمية أو 

  ...ملتقى إسالمي أو حوار مع شخصية إسالمية معروفة

 كما يالحظ وجود فجوة بين الصفحات الدينية وبين الظواهر التي يعيشها الفرد الجزائري -

ف في صفحاتها عرفته ظاهرة التنصير من انتشار، وهو ما كان محل حديث الصحا معلى غرار 

ستوى الصفحات الدينية التي لم تتطرق إلى أسباب الظاهرة األولى لكنه لم يلق اهتماما على م

من (النصرانية  لم تتطرق إلى العقيدة ا كما أنه؛وأبعادها وأهدافها وعالقاتها بالمتغيرات الدولية

  .بهدف تحصين األفراد من التنصير...) يفها وتناقضهاجوانب تحر

 بقية األشهر،  وتنخفض فيقلة المساحة المخصصة للشؤون الدينية والتي ترتفع خالل شهر رمضان

وبعض الصحف الجزائرية ال تتضمن الصفحة الدينية سواء كان في شهر رمضان أو في غيره 

 االجتماعي الذي يعمل في ظله، وغنيالم واإلطار على الرغم من االرتباط الوثيق الكائن بين اإلع

 تشكل التيوأن شخصية مشعبة بالقيم اإلسالمية  ،ان أن الشعب الجزائري وثيق الصلة بدينهعن البي

ا في مجال العمل الصحفي،  غياب هذا الركن قصورجتماعية، مما يجعلجزء من ذاته الفردية واال

 من طرف المية، المعتبر الذي تعرفه القنوات الفضائية اإلسلولعل هذا من األسباب التي تفسر اإلقبا

، بل إن هذا اإلقبال موجود كذلك على المستوى المحلي ىجزائري ال سيما فيما يتعلق بالفتاوالفرد ال

 في التلفزيون الجزائري وعلى مستوى لجنة اإلفتاء المبثوثةوهو المالحظ على الحصص الدينية 

                                                 
  . على غرار قيام بعض الصحف بنشر الفتاوى عن كتب الشيوخ أو عن موقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف- (*)

زواج المسيار : جالت الفكرية التي كانت صفحات الشروق العربي مسرحا لها، على غرارا المس:ومثل هذا -  )*(

تعة، وهي قضايا مطروحة في دول عربية إسالمية أخرى بحكم ارتفاع المستوى المعيشي من جهة وزواج الم

  ).السنة والشيعة(رجعية الدينية من جهة أخرى مواختالف ال
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مختلف مؤسسات   من طرف أسبوعيا سؤال2500تي تستقبل ماال يقل عن وزارة الشؤون الدينية الب

 )1(الدولة وعموم الشعب سواء عبر البريد أو الهاتف أو بصورة مباشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     net.arabbiaal.www :26/5/2008: الحاجة إلى مفتي الجمهورية؛ موقع العربية، تاريخ الدخول - )1(

http://                             
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  :هموعيهم وتشكيل خصائصصحف، قراء ال: ثانيا

  

  . مقاربة نظرية؛ قراءة الصحف وتشكيل الوعي2-1

  

كن ألي دولة في العالم االستغناء عنه  بل تعد تعد القراءة فعال حضاريا وعمال راقيا ال يم  

من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الدول، ذلك ألن ارتفاع نسب القراءة في مجتمع ما دليل على 

االهتمام ومواكبة التطور العلمي واالنفجار المعلوماتي الذي يطبع حياة اإلنسان المعاصر، والفرق 

العام النامي أمر ظاهر للعيان، تدل عليه اإلحصائيات الواردة إذ تبلغ بين القراءة في العالم المتقدم و

 من مجموع عدد السكان، %40نسبة القراء الذين يترددون على المكتبات لقراءة الكتب في كندا 

 ثم في الواليات المتحدة األمريكية بـ %30وهي أعلى نسبة مسجلة في العالم، ثم بريطانيا بنسبة 

 مما يدل على أنه يتردد على المكتبات فيها لقراءة %0,71 نام عربي كتونس  وبلغت في بلد20%

، األمر ال يختلف عنه في الجزائر حيث تؤكد إحدى (1)ةالكتب أقل من ساكن واحد في المائ

 منهن لم يبذلن جهدا في استعارة %41الدارسات التي أجريت على متدربات على فنون القراءة أن 

 منهن  يقرأن فقط ما يطلب منهن ومعظمها مناهج %70 التدريب وأن كتاب واحد طوال سنوات

 منهن فإنهن يقتصرن على قراءة المواضيع العامة من المجالت النسائية %66دراسية، وأما 

والصحف المحلية، وكان الهدف الرئيسي من القراءة عند أغلبهن هو االستمتاع الذي تجلبه 

جعل القراءة عمال ترفيهيا أكثر مما هو عمل علمي يؤدي إلى ، وهو الذي من شأنه أن ي)2(القراءة

  . لديه وتيسير سبل التكيف مع الواقع)3(إكساب الفرد معلومات جديدة تساهم في تشكيل الوعي

إذ تمثل الصحف إحدى وسائل االتصال الجماهيري التي تحمل رسائل مكتوبة يتلقاها 

ر بأن عملها ال يتم بمعزل عن متغيرات أخرى على المستقبل فتساهم في زيادة معلوماته مع اإلقرا

غرار الخلفية الفكرية للمستقبل وخبرته واإلطار االجتماعي الذي يعيش في ظله، ثم إن المعلومات 

هي التي تولد المعرفة واإلدراك والفهم وهو الذي نطلق عليه مصطلح الوعي والذي يتجلى بدوره 

  .هر في حركات الفرد ومواقفه الفردية والجماعيةمن خالل مجموعة من السلوكيات التي تظ

                                                 
، سلسلة دراسات في المكتبات والمعلومات: القارئ العربي واالنفجار اإلعالمي في:  عبد اللطيف صوفي– (1)

 .48- 47: ، ص ص2001 سوريا،  دمشق،المعلومات ثروة والمعلوماتية ثورة، دار الفكر العربي،
  .163:  صابق،، مرجع سة جمال العيف- (2)
    ، 4، ج1994  بيروت، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: عبد الوهاب الكيالي وآخرون- (3)

  .296-295ص ص 



 ها الدينية ومجهور قرائهاواضيعم: فة اجلزائريةالصحا.......................................األولالفصل 

 86

 على (*)ونظرا ألهمية الصحف فقد حرص الساسة خاصة في ظل أنظمة الحكم الشمولية

السيطرة عليها وإسناد دور دعائي لها، وإشراكها في مسار التنمية، فللصحف مسؤولية ثقافية أمام 

ي معين كما هو الحال في النظم الشمولية السلطة التي تريد من محكوميها اعتناق مذهب إيديولوج

واالشتراكية، وقد تكون مسؤوليتها دعائية أمام الدولة التي تعيش صراعات حزبية أو سياسية أو 

، فقد أصدرت السلطات )1(دبلوماسية، وقد تكون مسؤوليتها تنموية كما هو الحال في الدول النامية

بعد أن كانت الصحف تخضع للملكية ) 1960اي  م24(الرسمية في مصر قانونا لتنظيم الصحافة 

ذلك بأن ) جمال عبد الناصر(الفردية، إرادة منها في نقلها إلى ملكية الدولة، وبرر الرئيس المصري 

مصر مقبلة على تحوالت اجتماعية كبيرة، ويعد تأميم البنك األهلي وبنك مصر من إرهاصاتها وهو 

لى اإلعالم فالمرحلة الجديدة من التحول االجتماعي تحتاج ما يقتضي اإلسراع إلى إحكام القبضة ع

  .)2(إلى تعبئة اجتماعية كاملة

أما في الجزائر وعلى الرغم من منافسة وسائل اإلعالم األخرى إال أن الصحافة ال تزال 

 ومن أسباب  ذلك استقالليتها عن السلطة وجرأتها في -كما مر معنا سابقا–هامة تتبوأ مكانة 

مواضيع تهم الفرد الجزائري وبحيث ال يمكن له اإلطالع عليها في وسائل إعالمية أخرى التطرق ل

سواء كانت وطنية على غرار التلفزيون لتبعيته للسلطة أو عربية الهتمامها بالقضايا اإلقليمية 

 والدولية بدرجة أولى وهذا ما يفسر تقدم الصحافة المكتوبة سائر وسائل اإلعالم لدى األفراد كما

الصحافة الجزائرية وترتب : "دلت عليه بعض الدراسات على غرار دراسة ليليا بوغوندة عن

والتي توصلت إلى أن الصحافة المكتوبة هي أهم وسيلة من وسائل اإلعالم " أولويات الرأي العام

 ثم اإلذاعة بـ %37,34 ثم التلفزيون بـ %59,03الجزائرية التي يتعرض لها الجمهور بنسبة 

                                                 
هداف الحزب والدولة، تتميز األنظمة الشمولية باستخدام م ألهالشمولية ظاهرة سياسية تخضع األفراد وحريات- (*)

مالك عبيد أبو : ينظر:  في ضوء اإليديولوجيا المطروحة، والهيمنة على وسائل اإلعالمالقوة ومحاولة بناء المجتمع

اإليديولوجيا والسياسة، دراسات في اإلديولوجيات السياسية المعاصرة، : شهيوة، محمود أبو خلف، مصطفى خشيم

  .425، 400، ص ص1993، طرابلسالدار الجماهرية، 
  .143، ص 2000، 2طالقاهرة،  الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ميةتناإلعالم وال:  محمد منير حجاب- (1)
، شركة 5بين الصحافة والسياسة، قصة وثائق معركة غربية في الحرب الخفية، ط:  محمد حسين هيكل- (2)

  )78- 76: (، ص1984  بيروت،المطبوعات للتوزيع والنشر،
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 والسبب في اختيار الصحافة المكتوبة هو استقالليتها وخصائصها التي تتيح لألفراد إمكانية 6,02%

  .، هذا من جهة)1(قراءتها في أوقات عملهم

من جهة أخرى فإن تعريفات الوعي تجمع على وجود أبعاد معرفية له، إذ يعرف من   

ات وبما حصله من معلومات وكسبه عملية احتفاظ الفرد بما مر به من خبر: "الناحية النفسية بأنه

وهو " انتباه انتقائي لمدركات وأفكار ومشاعر متواصلة:"كما يعرف بأنه" من عادات ومهارات

التعريف الذي أضاف على سابقة كون الوعي ال يعني وظائف معرفية فحسب، وإنما االنتباه إلى 

خدنا هذه التنبيهات وهي الصحف فإن  وإذا أ)2(مثيرات معينة دون سائر المؤثرات التي تحويها البيئة

الوعي لدى الفرد يتشكل عندما يركز الفرد على بعض مواضيع الصحيفة ويعرض نفسه بشكل 

 أن تؤثر في فهمه للقضايا -من خالل تكرار التعرض–انتقائي لمحتوى الصحيفة التي باستطاعتها 

 اهتمامه الشخصي بتلك القضايا، كما أن احتفاظه بالمعلومات المقدمة من شأنه أن يؤثر في درجة

وإذا كان الفهم هو إحدى الوظائف الهامة التي تتصل اتصاال مباشرا بالوعي فإنه يحدث نتيجة 

التفاعل بين محتوى الرسالة والخبرات الشخصية للمتلقي، وتعتمد قابلية االستجابة للمعلومات 

وتضطلع . )3(ار العالقات الشخصيةالمقدمة على تكرار التعرض للمثير نفسه وبعض التدعيم في إط

الحواس بدور هام في هذه العملية إذا أنها أدوات تقترن بوعي اإلنسان إضافة إلى القدرة اللغوية 

  .والمؤثرات الخارجية

  : حركة العين-1

عندما يقرأ اإلنسان تتحرك العين عبر السطر اللتقاط الكلمات ثم تتوقف لفحصها وهو ما   

التي تستغرق من ربع إلى نصف ثانية، ثم تستأنف القراءة عن طريق حركة يسمى بوقفة التثبيت 

العين، وتسمى عدد الكلمات التي يتم التركيز عليها في كل قراءة باالمتداد واتساع اإلدراك، وعليه 

إذا أراد اإلنسان التدرب على القراءة السريعة فعليه زيادة مدى اإلدراك ليشمل السطر بأكمله وتقليل 

التثبيت وتحريك العين من اليمين إلى اليسار وبدون توقف وهكذا يترك القارئ للعقل فرصة مرات 

البحث عن المعنى لما يقرأ بدال من التركيز على الكلمات بصورة منفردة، وهو ما يعني أن القراءة 

                                                 
ويات الرأي العام دراسة مقارنة لألولويات الرأي العام الصحافة الجزائرية وترتيب أول:  ليليا بوغوندة - (1)

وأولويات الصحافة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في وسائل اإلعالم والمجتمع، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .192، ص2006-2007
فاق العربية، الصورة واإلقناع دراسة تحليلية ألثر خطاب الصورة في اإلقناع، دار األ:  محمود شمال حسن- (2)

  .159-158، ص ص القاهرة
، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2االتصال ونظرياته المعاصرة، ط:  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد- (3)

  .397، ص2001
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راءة غير الجيدة تعود إلى البطء في حركة العين، وعدم الربط بين المباني والمعاني، كما أن الق

البطيئة ال تضيع الوقت فقط ولكنها تجعل عمليه الفهم أكثر صعوبة نظرا ألنها تجعل سرعة العين 

أقل من سرعة التفكير، وهذا الفارق الزمني يجعل العقل يفكر في أشياء أخرى أو يجعل القارئ 

  .)1(يعيش أحالم اليقظة

  : القدرات اللغوية-2

كافي ال يمكنه أن يكون قارئا جيدا كما أن المعلومات فالذي يقرأ لغة ال يتقنها بالشكل ال  

 في تدعيم المعلومات السابقة أو اكتساب -بالشكل الكافي–المبثوثة عبر صفحات الصحيفة لن تساهم 

معلومات جديدة أو تشكيل تصور واضح عن الموضوع من وجهة نظر الكاتب، كما أن ذلك يعني 

  . الذي يحول دون حدوث عملية الفهموجود كلمات مبهمة لدى القارئ وهو األمر

  : المؤثرات الخارجية-3

ونقصد بها درجة الهدوء المناسبة لحدوث القدرة على التركيز مع األلفاظ المقروءة، وكذا   

اإلضاءة والظروف الخارجية المحيطة بالقارئ والتي من شأنها أن تكون معينا له على القراءة 

لجو مناسب لها أو تحسينه بهدف تحقيق الفهم ووصوال إلى الجيدة والتي يجدر بالقارئ تشكيل ا

مرحلة الوعي بما قرأ، إذ يتطلع القارئ إلى خدمة صحفية ترضيه وإلى طباعة جميلة وال يهمه في 

أو في افيون سواء في قاعات التحريرذلك كيف تم هذا األمر وما مدى المجهود الذي يبذله الصح

 التمتع بقراءة جريدته المفضلة، وهي المتعة التي ينبغي أن قاعات الجمع، والذي يهم القارئ هو

  .)2(يقدرها المشرقون على إصدار الصحيفة

كذلك فإن خصائص الصحيفة المطبوعة من الخفة والقدرة على طيها وحملها وقراءتها في 

قراءة أماكن االنتظار وأوقات العمل وعند السفر، من العوامل التي تحسب لها، والتي تجعل عملية ال

الذي يمكن " كتاب الجيب" عملية القراءة  ابتكر الناشرون لأسهل وأقرب إلى االستيعاب، ولتسهي

  .قراءته في أحوال شتى وحمله إلى أماكن االنتظار والعمل

 إن القراءة عملية اتصال لغوي تعني االشتراك في المعاني بين القارئ والكاتب عن طريق 

أن تكون هذه الرموز مفهومة لدى القارئ كي يتم تمثيل المعلومات الرموز المكتوبة وهو ما يقتضي 

بدرجة جيدة، كما يعتمد ذلك على نوعية المحتوى المقروء وأسلوبه وقيمته من الناحية الفكرية، وقد 

                                                 
، ص 2000، دار الفجر، القاهرة، 2مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة، ط:  محمد منير حجاب-1

  .197-196ص
الثورة التكنولوجية ووسائل االتصال تكنولوجيا االتصال وتطوير اإلعالم العربي المكتوب، في :  محمد طالل-2

  .238، ص1991، المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم، تونس، العربية



 ها الدينية ومجهور قرائهاواضيعم: فة اجلزائريةالصحا.......................................األولالفصل 

 89

اهتم الباحثون بوضع نماذج توضح كيفية حدوث عملية الفهم وإدراك القراء لرموز اللغة المكتوبة 

 kintch andوتخزينها في الذاكرة ومن هذه النماذج نموذج كينتش وفانديك واستخالص معانيها 

Van Digk) 1978(، الذي يعد مهما من الناحية التصاعدية )من (والتنازلية ) من الجزء إلى الكل

  ).الكل إلى الجزء

 وحد (prédicate) التي تتكون من محمول (proposition) يقوم هذا النموذج على القضية 

(argument) ويقابل المحمول األفعال والصفات والروابط في الكلمات التي يقرؤها شخص ما، أما 

، وبحسب النموذج فإن القارئ يحتفظ ببعض امصطلح حدود فإنه يقابل الجمل االسمية وأجزاءه

القضايا في الذاكرة، ومع قراءة الجملة الثانية تظل بعض القضايا من الجملة األولى حية في الذاكرة 

 التي تتميز بأنها ذات سعة محدودة، ويعمل القارئ على ربط القضايا القديمة (*)صيرة المدىق

بالقضايا الجديدة، وحينما ال يجد وجها للربط بينها في الذاكرة قصيرة المدى فإنه يبحث عن مضاهاة 

البحث : محتملة في الذاكرة طويلة المدى، ويطلق على البحث في الذاكرة طويلة المدى

ستراتيجي، وهو أحد األسباب في احتمال صعوبة قراءة مادة النص، وحسب لكينتش وفاين ديك اإل

(Kintch and Van Digk) تبنى عليها كثير من المعلومات ُ  فإن القضية تكون مهمة عندما

  .)1(تستدعى بطريقة أفضل من القضايا غير المهمة) بالنسبة للقارئ(المتتابعة ، وأن القضايا المهمة 

  ):1990(نموذج جرانز باكر  -2

 عملية الفهم في بناء تمثيالت عقلية، وبناء المعلومات Grans Backerحدد جرانز باكر   

التي يراد فهمها وتشترك في الفهم عمليات عدة أولها وضع القراء أساس للبناءات العقلية وثانيها 

عبرها تنظيم المعلومات أو ربطها تنمية القراء بناءاتهم العقلية بواسطة وضع خريطة للمعلومات يتم 

بالمعلومات السابقة، أما إذ كانت المعلومات غير مترابطة مع المعلومات السابقة فإن القراء يبذلون 

جهدا في ربطها ببناءات جديدة، وهو ما يعني إمكانية استحضار المعلومات الضرورية في نظام 

لعقلية لحظة لحظة كلما تفحص القارئ النص أكثر السعة المحدودة للذاكرة العاملة، وتنمى البناءات ا

فأكثر، كما يعني أنه ال بد من وقت وجهد لتنمية البناءات العقلية التي تضم معنى النص كي يقع 

                                                 
ترة قصيرة من تتميز الذاكرة قصيرة المدى بالسعة المحدودية حيث تختزن كمية محدودة من المعلومات لف - (*)

 ثانية لتختفي المعلومات بعد ذلك 20 – 15الوقت، وتبقى العبارات في هذا النوع من الذاكرة لوقت يتراوح ما بين 

، وتقابلها الذاكرة طويلة المدى )تداخل المعلومات الجديدة مع المعلومات السابقة(بمرور الوقت أو بسبب التداخل و

. االحتفاظ بكمية غير محدودة من المعلومات لفترة زمنية غير محدودة أيضاوهي عبارة عن نظم تخزيني قادر على 

، القاهرةفنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء، إيتراك للنشر والتوزيع، : أسامة عبد الرحيم: انظر

     ).36-34: ( ، ص2003
  .50-49 المرجع نفسه، ص ص - (1)
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 أن )Cirilio) 1981 وسيريلو (Voss)تزويدها بالمعلومات المفيدة عن العملية، ويذكر فوس 

الجملة األخيرة ألن القارئ يعتمد على الجملة األولى الجملة األولى من الفقرة تأخذ وقتا أطول من 

 .في وضع األساس للبناءات العقلية

  

  :Morton نموذج أصول الكلمات لمورتون -3

 أن كل كلمة (Morton)يقوم هذا النموذج على نظام أصول الكلمات إذ يفترض مورتون   

بين المالمح المدخلة ومالمح تتكون من مجموعة مالمح، وهي المالمح التي تحدد عدد المطابقات 

أصول الكلمات، وتبدأ عملية التعرف عبر التحليل البصري الذي يستخلص المالمح البصرية من 

الكلمات، وقد تمر هذه المالمح عبر التحليل الصوتي لدى القارئ المبتدئ، والتحليل الصوتي ليس 

وتي على تمرير المعلومات ضروريا للقارئ الماهر، وهكذا يعمل كل من التحليل البصري والص

إلى نظام أصول الكلمات، ويتفاعل معها السياق في ذلك وتحدث هذه األنشطة متزامنة معا 

ومتوازنة، ويتم نجاح أصول الكلمات حينما تحدد هوية المدخل كما أنها تجعل مختلف المعلومات 

 .)1(المتاحة عن الكلمة مترابطة معا

  

  عند مورتونتوضيح خطي لنموذج أصول الكلمات 
 

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

                                                 
  ).52-50: (  المرجع السابق، ص- (1)

 السياق نظام أصول الكلمات

 السياق السياق

 المدخل

  النطق 

  الهجاء 

 المعنى

 :المخرج
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وإذا كان الفهم من المراحل األساسية التي تؤدي إلى تشغيل الوعي، فإن القراءة الجيدة  

إحدى المدخالت األساسية التي تؤدي إلى حدوث عملية الفهم، ولذلك حدد المختصون األسلوب 

  :األمثل لقراءة الصحيفة في النقاط التالية

 الخاصة في القراءة من الصفحة ريد بطريقتهمه، ويقرأ ما يابع ما يهتعلى القارئ أن ي -

  .أو األخيرة، فالسلوك الخاص الذي يتمناه قارئ ما هو أمر مناسب له األولى

تنقل إلى باقي الصفحات بادئا من ي، ولهمحتويات الصفحة التي تروق القارئ تصفح ي -

ن العمود األخير بالصفحة، متصفحا العمود األول أعلى الجهة اليمنى، ومنتهيا بالجزء األسفل م

  .العناوين المختلفة والموضوعات، وذلك للتعرف على المضمون العام للصفحة

  .عيد قراءته تفصيال بعد النظرة المتعجلةـأن يحتفظ في عقله بما يود قراءته فقط لي

  تمثلت في أنه يكفي للتعرفوقد سجل الخبراء مجموعة من المالحظات عند قراءة األخبار

وعند إرادة التفصيل فإن قراءة المقدمة من شأنه إشباع على كثير من األخبار قراءة العناوين فقط 

 يعود إلى األخبار ذات األهمية الحيوية في ذهنه ثم وأن القارئ عادة ما يسجل .اهتمامات القارئ

حتفاظ به في قد يحتاج إلى إعادة قراءة بعض المحتوى، وقد يود االقراءتها بصورة تفصيلية، وأنه 

 .)1(أرشيفه الخاص

  :ويمكننا أن نحدد صفات القارئ الجيد فيما يأتي

  . القدرة على استخالص النتائج وربط األفكار ببعضها-أ

  . القدرة على استخالص هدف الكاتب-ب

  . القدرة على تحديد الفكرة الرئيسية-ج

  . فهم المعاني الظاهرة والضمنية التي قصدها المؤلف-د

  .ييز بين الحقائق واآلراء التمهـ

  :وتأسيسا على ما سبق فإن القارئ الجيد يمتاز بالصفات اآلتية

  .يقرأ بسرعة بحيث ال تؤثر هذه السرعة في االستيعاب والفهم •

  . فيفهم المعاني ويستوعب األفكارسرايقرأ جهرا أو  •

  .يفهم ما يقرؤه ويمزجه بخبراته السابقة ليخرج من القراءة بخبرة جديدة •

تأثر بما يقرأ ويتفاعل معه وتثور في نفسه مشاعر وأحاسيس ومن ثم ينظر إلى ما يقرأ ي •

  .بعين النقد ويخضعه للتقييم لينتهي إلى قرار

                                                 
  .213-212مهارات االتصال اإلعالمية والتربويين والدعاة، مرجع سابق، ص ص :  محمد منير حجاب- (1)
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  )1(يستخدم األفكار التي قرأها في سلوكه ومواقفه •

 وفافروس (Brown) وبراون (Carr)ومن النماذج التي فسرت مهارة القراءة نموذج كار 

(Vavrws)نز  وإيف(Evens) 1990 ، ويوضح النموذج أن القراءة مهارة معرفية تنمى من خالل

التحسين والتمرين والتعليم وتعتمد على عدة عمليات متداخلة فيما بينها على غرار المعالجة الصوتية 

  .والمعالجة الداللية والعمليات ذات الصلة بالذاكرة واألهداف والدوافع وتمثيل النص والتنبؤ بالنتائج

أوضح النموذج دور المعرفة الحالية والمعرفة العالمية في فهم النص وبناء على عمق 

المعالجة وكمية المعارف المتوفرة فإن القارئ يستطيع التنبؤ بالنتائج والحكم على النص المقروء، 

وكلما تمت معالجة النص معالجة تكاملية من ناحية النمو واإلعراب وتحليل القضايا واستخدام 

لذاكرة طويلة المدى فإن فهم القارئ للنص يكون أفضل، ويجدر بالذكر في هذا الصدد أهمية ا

المراحل العمرية المختلفة وتأثيرها، وتأثير الخبرات المكتسبة في فهم النص، وأن المعالجة التكاملية 

ف تشتمل للنص ال تتوفر لدى كل قارئ، وإنما تختلف باختالف الخبرة والعمر، كما أن قراءة الصح

الصوتية نظرا ألنها تنتمي  ال تشمل على المعالجة اعلى المعالجة البصرية والداللية التكاملية، لكنه

   (2)1990لقراءة الصامتة وفيما يأتي رسم توضيحي لنموذج كار و براون وفافروس إلى ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .58سابق، ص أسامة عبد الرحيم علي، مرجع - (1)

(2)-Ronald T.Kelloge : Cognitive psychology, London division of wodsworth ins 
1991,p:319-320.  

) 61-59:( سابق، صيم، مرجع أسامة عبد الرح: نقال عن  
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  اءةالعمليات المكونة لمهارة القر) 1990( وفافروس ،وبرون، نموذج كار

  

  الكلمة أو النص

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  .60:أسامة عبد الرحيم ، مرجع سابق، ص: المصدر

  

تشير األسهم المتصلة إلى الطرق التي يكثر التسليم بها في هذا المجال، وتشير األسهم المتقطعة إلى 

معالجة الطرق التي يكثر فيها التأمل، فمن المؤكد وجود عالقة بين العرض البصري للكلمة وال

أم أنه يتأثر  بواسطة تأثيرات القارئ مباشرة الصوتية، واألقل تأكيدا ما إذا كان تمثيل النص يبنى

  .بالمعالجة الداللية لمعاني الكلمات

والمالحظ على هذا النموذج إقراره أن عملية القراءة عملية معقدة، تتضمن تداخل مجموعة 

كذلك خبرة الفرد وشخصيته االجتماعية وخلفيته الفكرية، من العمليات الحسية والعقلية، وتتدخل بها 

  .  في مجال علم االتصالنوهو األمر الذي أقره مجموعة من المفكرين واألكاديميي

 املعاجلة البصرية املعاجلة البصرية

 )معين الكلمات(املعاجلة الداللية

النمو :املعاجلة التكاملية
واإلعراب، حتليل القضايا، 

 ختزين الذاكرة

  للسياقاستخدام تنبئي

 نصمتثيل ال

 الذاكرة العاملة، ختزين الذاكرة القصرية
  الذاكرة العاملة، عمليات التحكم اإلستراتيجية

 الترمجة

 التعرف على
  الكلمة املرئية

 معرفة عاملية
 معرفة حالية للقراءة

 األهداف والدوافع
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إذ يعتبر ماكلوهان المحتوى اإلعالمي مادة يتم عبرها تفاعل القارئ مع النص ويقول بهذا 

قط القارئ تحيزاته على المعاني التي يستنبطها المحتوى، إذ يسهو) بكسر الميم(دد أن المستعِمل الص

من النص، ويوفر النص محيطا من المحفزات التي تشكل وتعيد تنظيم تصوراته ويعتبر روالن 

إن النص نقطة تشابك : "بارت المحتوى المقروء محورا تلتقي فيه كل مفاصل الحياة البشرية فيقول

الذاكرة الفردية الخاصة بشخص ما، والتجارب بين الذاكرة االجتماعية الخاصة بمجتمع معين و

 أمبرتو إيكو أن المحتوى يفي حين يرى المفكر اإليطال" اإلنسانية التي يشترك بها الناس أجمعون

المقروء يستعمل الرموز المكتوبة وهي الرموز التي تتطلب من القارئ بعض الجهد والمشاركة 

هدا خاصا فالنص المكتوب آلة كسولة تتطلب من القراءة عملية تتطلب ج: "ويقول في هذا السياق

  .)1("القارئ جهدا كبيرا وتعاونا متواصال لملء الفراغات وجلب التذكرات الموجودة في النص

وإذا أسقطنا ما ذكرناه سابقا على طبيعة دراستنا هذه فإن قراءة المحتوى اإلعالمي ذي 

راءته حديثا مع ما يملكه الفرد من خبرات سابقة العالقة بالمواضيع الدينية يؤدي إلى تفاعل ما وقع ق

 ال سيما مع تعدد -محل القراءة-وخلفية فكرية وسياق اجتماعي ومعلومات تصب في الموضوع

مؤسسات التنشئة أو..)امة ومتخصصةفضائيات ع(روافد المعلومة الدينية سواء كانت إعالمية 

  ).األسرة والمسجد والمدرسة(االجتماعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     .139-138 :سابق ص ص جمال العيفة، مرجع - (1)
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  .المطبوعة واإللكترونيةالصحف  جمهورخصائص و 2-2

  

مما ال شك فيه أن تطور وسائل اإلعالم الحديثة بوتيرة متسارعة من السمات األساسية التي   

 الذي يعد من مؤشراته إدخال تحسينات معتبرة على وسائل (*)تميز مجتمع اإلعالم والمعلومات

 على غرار التلفزيون واإلذاعة، كما أدى إلى ميالد تهافاءاإلعالم التقليدية مما ساهم في زيادة ك

وسائل حديثة على غرار اإلنترنت والبريد اإللكتروني واألقراص المضغوطة والصحافة 

 San jose والصحيفة الكاليفورنية (chicago Tribune chicago)، وتعد صحيفتا 1اإللكترونية

Mercury news1992ع إلكترونية لها وذلك خالل سنتي  من أوائل الصحف التي أنشأت مواق 

، وينبغي أن نميز بهذا الصدد بين الصحف اإللكترونية وإنشاء نسخ )2( على الترتيب1993و

إلكترونية للصحف المطبوعة، وتشير الكثير من الدراسات بهذا الشأن إلى أن الصحف العربية 

ة ففي مؤتمر الصحفيين الموجودة على شبكة اإلنترنت هي نسخ إلكترونية للصحف الورقي

توصل المؤتمرون " الصحافة الورقية واإللكترونية صراع أم تكامل"المصريين المنعقد تحت شعار 

  .إلى أن الصحافة اإللكترونية والصحافة الورقية وجهان لعملة واحدة

في دراسته عن الصحافة اإللكترونية " عكاظ"وقد قارن خالد الفرم نائب رئيس تحرير صحيفة   

طبيقها بين التجارب العربية واألمريكية وخلص إلى أن معظم الصحف اإللكترونية في العالم وت

العربي هي نسخ للصحف الورقية، وهي النتائج نفسها التي توصل إليها عباس مصطفى صادق في 

 وفي الجزائر لم يشذ الوضع عن )3("النشر اإللكتروني في الصحافة العربية"دراسة الدكتوراه عن 

 االطراد ، إذ أن أغلب الصحف المعروضة عبر الشبكة العنكبوتية ليست إال نسخا إلكترونية هذا

للصحف الورقية، وهذا ال يعني عدم وجود الصحف والمجالت اإللكترونية ولكنها قليلة بالنظر إلى 

                                                 
 اختلفت األدبيات العلمية في تحديد تاريخ دقيق لظهور مجتمع اإلعالم والمعلومات غير أن مفهوم هذا المصطلح                 -(*)

ي الحيـاة األساسـية     يتمحور حول اكتساب المعلومات والمعارف أهمية بالغة واالعتماد عليها في مختلـف نـواح             

للمجتمعات، ومنها قطاع اإلعالم واالتصال، حيث ازدادت وسائل اإلعالم واالتصال، وزاد عدد المستقبلين لرسائلها،              

محمـد  : نظـر سترجاعها، ونشرها بسهولة وسرعة، ا    وازدادت القدرة على جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها، وا       

  .29، ص1996ديدة، مقدمة في اإلعالم اإلسالمي، شركة دار الجزائر، المسلمون في حضارة اإلعالم الج: لعقاب
، اإلذاعـات العربيـة    الجزائـريين،    لإلنترنتيينمجتمع اإلعالم والمعلومات، دراسة استكشافية      : "محمد لعقاب  - (1)

  .114، ص2003، 04ع
 29/12/2008:  الدخولخ، تاريhttp://www.sharjah.ac.ae: انظر أهم نتائج هذه الدراسات وغيرها في - (2)

  .7-6: ص ص
  .7: المرجع نفسه، ص - (3)
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 أول صحيفة (Algeria Interface)عناوين الصحف الورقية وتعد صحيفة ألجيريا أنترفاس 

، أما إذا تتبعنا النسخ اإللكترونية 1999 إلكترونية ظهرت على الشبكة العالمية في نوفمبر جزائرية

 ثم 1997 في نوفمبر (El watan)للصحف الورقية فإن قصب السبق قد حازته جريدة الوطن 

) 1998أفريل (، وتليها جريدة الخبر 1998 فجريدة اليوم في فيفري 1998جريدة لبيرتي في جانفي 

 ثم لوسوارد (Le Matin) ثم لوماتان (El moudjahid)ثم المجاهد ) 1998جوان (عب ثم الش

  .)1( في السنة نفسها مع تفاوت في شهور اإلصدار(Le soir d’Algérie)الجيري 

ومن اإلشكاليات الهامة التي تطرح بهذا الصدد طبيعة العالقة الكائنة بين الصحافة اإللكترونية   

 مسألة عالقة وسائل اإلعالم الحديثة بالوسائل التقليدية بين التهديد أو والصحافة الورقية ضمن

المنافسة أو التكامل، وكذا جمهور الصحافة الورقية واإللكترونية، هل هو نفسه أم أن لكل واحد من 

  .النوعين جمهوره الذي يمتاز بخصائص ما عن الجمهور الثاني

 فيائل اإلعالم وظهور اإلنترنت قد أثر إلى حد ما نعتقد أن التطورات التكنولوجية في مجال وس

الصحف الورقية، غير أن هذا التأثير يبقى محدودا ومرتبطا بالسياق الزماني والمكاني الذي يقع 

فيه، ونقصد بذلك أن األمر يختلف ما بين المجتمعات المتقدمة والنامية من جهة، كما أن األمر 

بشكل مباشر ظهور وسيلة إعالمية جديدة إذ تعتبر الفترات يختلف بالنظر إلى الفترة التي تعقب 

الحديثة لظهور وسيلة جديدة فترة ال يمكن القياس عليها ألنها تعد بمثابة الصدمة التي تؤدي إلى رد 

  .فعل مباشر وآني، ال يلبث أن يتغير ليعرف نوعا من االستقرار في الفترات الزمنية الالحقة

مستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجيا "لمعنونه بـ ففي دراسة سليمان صالح ا  

، تمثلت مظاهرها في اختفاء عدد من )المطبوعة(تبين وجود أزمة في الصحافة الورقية " االتصال

الصحف المطبوعة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا الغربية وتناقص توزيع الصحف، وذلك 

ية والخدمات اإلخبارية على اإلنترنت إضافة إلى أوضاع عاشتها هذه بسبب نمو الصحافة اإللكترون

المجتمعات أثرت في الصحف و تسببت في أزمة لها منذ بداية السبعينيات وهي كون النموذج 

األمريكي للحياة قد قلل من الوقت المتاح لإلنسان لقراءة الصحف، إضافة إلى تركيز هذه األخيرة 

ب التسلية والرياضة وأخبار اإلثارة، مما أدى إلى تناقص اهتمامها بتقديم على المواد الخفيفة وألعا

معرفة ذات نوعية عالية للجمهور، وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من حالة االنبهار المالحظة 

، هذا ويجدر )2(على الصحافة اإللكترونية إال أنها ال تستطيع أن تشكل بديال عن الصحافة المطبوعة

                                                 
  ).128- 125(، ص مرجع سابق محمد شطاح، - (1)
، تاريخ الدخول، 05مستقبل الصحافة المكتوبة في ضوء تطور تكنولوجيا االتصال، ص:  سليمان صالح- (2)

29/12/2008 http://www.sharjah.ac.ae،  
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لى ارتفاع نسبة الذين يستخدمون اإلنترنت في البلدان المتقدمة وانخفاض نظرائهم في الدول االنتباه إ

 %11إلى أن " نحو مجتمع المعرفة) "2005(النامية ومنها الدول العربية فقد أشار تقرير اليونيسكو 

ت  ممن يتصفحون اإلنترن%90من سكان العالم لديهم القدرة على النفاذ إلى اإلنترنت ، وأن 

يعيشون في المجتمعات الصناعية، كما تشير اإلحصائيات إلى أن انتشار استخدام  اإلنترنت في 

  .)1( 2005 نهاية سنة %14العالم العربي مازال بعيدا عن المعدل العالمي الذي بلغ 

 أن اإلنترنت مازالت وسيلة اتصال نخبوية بحكم الفجوة إقرارهوهو ما أقره نصر الدين لعياضي ب

 وأن  أيضا،نولوجية واالقتصادية القائمة بين الدول والمجتمعات، وداخل المجتمع الواحدالتك

نخبوية في بعض المجتمعات، خاصة الصحافة المكتوبة التي عمرت عدة قرون مازالت أداة اتصال 

تلك التي يطلق عليها بدول الجنوب، وقد توصلت دراسة وائل إسماعيل إلى أن الصحافة المطبوعة 

مازالت تنفرد بخاصية جودة المحتوى نتيجة االلتزام بأساليب الممارسة الصحفية المهنية التي ربما 

األحداث على حساب الصياغة الجيدة تغيب في صحافة المواقع اإلخبارية التي تواكب فورية 

  .)2(للمحتوى

وأما بالنظر إلى السياق الزماني فإن هذا التحدي الذي يواجه الكلمة المطبوعة نتيجة التطورات  

في وسائل اإلعالم ال يعتبر التحدي األول واألخير إذ كان المذياع من أول المنافسين للكلمة 

عض عند ظهوره على نهاية الكلمة المقروءة ثم تم استيعاب المطبوعة في بداية اكتشافه، وراهن الب

، ثم الفيديو ثم القنوات الفضائية التي نافست "السينما والتلفزيون"تأثير هذا االكتشاف لتظهر بعد ذلك 

الجميع، وبعد ذلك اإلنترنت ، لتبقى للكلمة المطبوعة مذاقها الخاص وتأثيرها في القارئ، إضافة 

كلمة المطبوعة عن القراءة االلكترونية وتميز الصحافة المطبوعة بإثارة مواضيع إلى تميز قراءة ال

وأحداث محلية تهم مجموعة من الناس وال يتم التطرق إلى تفاصيلها عبر شبكة اإلنترنت، ومن 

جانب آخر فإن تغيير عادات المجتمع يأخذ وقتا طويال يمتد إلى سنين عديدة، وبهذا الصدد يحضرنا 

القاضي بتخفيض عدد النسخ المطبوعة نتيجة ) 1939(ة النيويورك تايمز األمريكية قرار جريد

الرتفاع المرتجعات في المبيعات وعزا حينها المحللون االنخفاض إلى استبدال الصحيفة بالسماع 

لإلذاعة ثم ما لبثت الجريدة أن عادت إلى رفع نسبة طبع وسحب النسخ عما كانت عليه خالل سنتي 

                                                 
الوطن العربي، الواقع الحالي واالتجاهات وسائل اإلعالم الجديدة ومجتمع المعرفة في :  محمد إبراهيم عايش- (1)

قليمي  ورقة مقدمة للحلقة الدراسية لإلعالميين، جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلالمستقبلية،

، 26/04/2008: ،  في البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال، تاريخ الدخول2007 فيفري 14-12في الدوحة، 

  .04،13ص
  .15/08/200، تاريخ الدخول 31-30: مصداقية المواقع اإلخبارية على اإلنترنت ص ص:  وائل إسماعيل- (2)
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 وهو ما أكدته بعض )1(وهو ما يؤكد نظرية التنوع وليس االستبدال               ، 1939 و1938

الدراسات التي أقرت أن ظهور وسائل جديدة ال يقلل من استعمال الوسائل األسبق، حيث إن 

األشخاص الذين يستخدمون وسيلة ما، يكون عندهم استعداد الستخدام الوسائل األخرى إذا أتيحت 

  .)2(لهم

بدو التكامل واضحا في مجال الصحافة اإللكترونية حيث استطاعت الصحافة اإللكترونية وي

 سنة 25أن تصل إلى القراء الذين لم تصلهم الصحافة المكتوبة وهم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

لذا يرى بعض الخبراء أن الصحيفة اإللكترونية أسدت خدمة جليلة للصحافة المكتوبة من خالل 

 وهو الذي يدفعنا إلى تعميم دراستنا الميدانية على القراء الذين يتصفحون جرائدهم )3( القراءتشبيب

المفضلة عبر شبكة اإلنترنت خاصة وأن معظم الصحف الجزائرية المعروضة عبرها عبارة عن 

نسخ إلكترونية للصحف الورقية كما مر معنا سابقا، والذي يهمنا مدى تأثير مضامين الصحف في 

  .عي الديني لدى القراء بغض النظر عن كيفية القراءةالو

أما عن مدى إقبال القارئ الجزائري على المواقع اإللكترونية للصحف فإن المؤشرات تدل   

على أن اإلقبال ما زال متواضعا بسبب أن اإلبحار عبر الشبكة ظاهرة مقتصرة على الفئات 

حاسوب إلى جانب ارتفاع تكاليف االستفادة من هذه المتعلمة، والفئات التي تحسن استعمال تقنية ال

، أما حيازة الفرد الجزائري على حاسوب مع االشتراك في الشبكة فهو أمر لم يلق بعد )4(الخدمات

 من الجزائريين لم يتمكنوا من االستفادة من %90االنتشار المطلوب إذ تشير اإلحصائيات إلى أن 

صال بسبب هشاشة الشبكة الوطنية لإلنترنت عالي التدفق التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالت

وارتفاع أسعار الحواسيب، كما تشير اإلحصائيات إلى أن عملية التزويد باإلنترنت في الجزائر 

تسير بخطى بطيئة على الرغم من الجهود الكبيرة التي وضعتها الدولة في خدمة المشروع حيث 

ما يعني أن إسقاط هذه ) 2008-2005(دة ثالث سنوات  م%3,8حققت العملية نسبة نمو قدرت بـ 

 مليون نسمة 36 مليون جزائري فقط من أصل 3,6النسبة على عدد الجزائريين، يبين أن ما يعادل 

                                                 
:  في13الصحافة اإللكترونية نشأة مستقلة أم قطعية ص األنواع الصحفية في :  سليمان نصر الدين لعياضي- (1)

 31/15/2008: البوابة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال، تاريخ الدخول
http://www.arabmmediastudies.com   

  .92، ص2006اإلعالم والمجتمع، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، :  منى سعيد الحديدي، سلوى إمام علي- (2)
  .09سابق، صرونية، نشأة مستأنفة أم قطيعة، مرجع صر الدين لعياضي، األنواع الصحفية في الصحافة اإللكت ن- (3)
  . 117: سابق، صشافية لإلنترنتيين الجزائريين، مرجع مجتمع اإلعالم والمعلومات؛ دراسة استك: محمد لعقاب - (4)
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، مما يدل على احتفاظ الصحافة المكتوبة بقرائها إذا ما قورنت )1(يرتادون الشبكة العنكبوتية

 يؤكدون أن مستقبل الصحافة المكتوبة في (*)باحثينبالصحافة اإللكترونية، مما جعل بعض ال

الجزائر مازال مرشحا لالزدهار والتطور، وأن المواقع اإللكترونية ليست إال استجابة لبعض الفئات 

  . من القراء و متطلبات التكنولوجية الحديثة لالتصال، وهو ما تؤكده جملة من الدراسات

ثامنة في التلفزيون الجزائري، دراسة التجاهات نشرة أخبار ال" ففي دراسة معنونة بـ   

يستقون األنباء من التلفزيون، كما أن الصحف ) 2001(تبين أن أفراد العينة " الجمهور نحو النشرة

، وبررت العينة %8,18 ثم اإلنترنت بنسبة %40 ثم الراديو بنسبة %41,82تحتل الصدارة بنسبة 

يف الباهظة التي يتطلبها االشتراك وكذا عدم انتشاره سبب عدم استخدام شبكة اإلنترنت بالتكال

دراسة مسحية على مدينة –مقروئية الصحف بالجزائر "بالشكل الكافي، وفي دراسة معنونة بـ 

 ثم اإلنترنت %22 ثم الصحف بنسبة %62تبين أن العينة تتابع التلفزيون بدرجة أولى بنسبة " عنابة

 نموذج -تأثير التكنولوجيا الحديثة لالتصال على الصحافة: " وفي دراسة أخرى بعنوان%10بنسبة 

تبين أن نسبة كبيرة من أفراد العينة ال يستخدمون إطالقا شبكة اإلنترنت ، " الصحافة اإللكترونية

، وأما الذين يستخدمون اإلنترنت فإن نسبة كبيرة منهم ال يطلعون على %67,46وقد بلغت نسبتهم 

 من أفراد العينة %29,26 في حين أن %70,73 بها بنسبة بلغت المواقع اإللكترونية للصحف

أقروا أنهم يطلعون على الصحف عبر شبكة اإلنترنت ، وقد برر أفراد العينة ذلك بأن الضرورة ال 

تدعو إلى استخدام اإلنترنت من أجل قراءة الصحف، وهو ما يتوافق مع تحليالت الباحثين في هذا 

هديد الصحافة اإللكترونية للصحافة المطبوعة ألن الصحف اإللكترونية السياق والذين أكدوا عدم ت

تعاني من معوقات تحول دون االطالع عليها بدرجة واسعة، فهي صعبة الحمل وال يمكن طيها في 

الجيب، ومهما بلغ تطورها فلن تكون قراءتها متاحة بكيفية سهلة كما هو الحال بالنسبة للصحف 

ن سنوات قبل ظهور أجهزة تتيح قراءتها في وسائل النقل أو على السرير، المطبوعة، لذلك ال بد م

والتكنولوجيا الحالية ال تمثل تهديدا جديا لتفوق الجريدة الورقية التي ال يمكن منافستها بفضل ثمنها 

    .)2(وسهولة نقلها) بالمقارنة مع تكاليف اإلنترنت(المنخفض 

                                                 
 ديسمبر 13، 2478، عالشروق اليومي،  "نتاإلنتر مليون جزائري ال يعرفون 32أكثر من : " محمد سليم- (1)

  .07، ص2008
سابق، ، مرجع "ن التكنولوجيا واإليديولوجياقضايا اإلعالم في زمن العولمة بي: " وهو الباحث محمد شطاح في- (*)

  .132ص
يروت، ، دار النهضة العربية، ب02 الدور والتحديات الجديدة، طاالتصال في عصر العولمة: هللا سنو مي العبد ا- (2)

  .78، ص2001
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ريقه إلى االنتشار والذيوع في الجزائر ال سيما بين وبجدر الذكر أن استخدام اإلنترنت في ط

الشباب والموظفين نظرا لتوفر القدرة المادية الالزمة لتغطية تكاليف االستخدام أو االشتراك، ولعل 

هذا ما يفسر نتائج بعض الدراسات التي بينت ارتفاع نسبة مستخدمي الشبكة على غرار دراسة 

يستخدمون اإلنترنت، وهو ما ) %52.5(بة معتبرة من المبحوثين السعيد بومعيزة والتي بينت أن نس

من الموظفين الذين تسمح لهم إمكانياتهم المادية ) %55,42(يفسر بكون نسبة معتبرة من العينة 

الذين تقتضي وضعيتهم تصفح الشبكة من أجل ) %29,16(باستخدامها ونسبة منهم من الطلبة 

اللغوية تتيح لهم القدرة على استخدام الشبكة واستغالل خدمة البريد البحث العلمي، أو ألن إمكانياتهم 

مقروئية "، وفي اإلطار السابق يمكننا تفسير نتائج الدراسة الموسومة بـ )1(اإللكتروني أو الدردشة

والتي بينت بأن التلفزيون احتل الصدارة بين وسائل اإلعالم األكثر " الصحافة النسائية بالجزائر

، وهو ما يفسر بكون اإلنترنت %9,23 ثم اإلنترنت في المرتبة الثانية بنسبة %68,46بة متابعة بنس

، وهو ما توصلت إليه دراسة )2(في طريقها نحو التوسع واالنتشار بين أفراد المجتمع الجزائري

محمد لعقاب الذي أقر أن عدد مستخدمي اإلنترنت في الجزائر في تزايد مستمر بنسبة تعادل 

، 2000 و1999 و1998 و1997يا وأن استخدام شبكة اإلنترنت بلغ ذروته في سنوات  سنو100%

 منهم %10ويستخدم معظم الجزائريين الشبكة من نوادي اإلنترنت والميدياتيك ومقرات العمل وأن 

  .)3(يستخدمونها في بيوتهم

لكترونية أما بشأن خصائص قراء الصحف فإن الدراسات تشير إلى أن أغلب قراء الصحف اإل  

الباحث في استخدامات اإلنترنت بمركز ) 2002(شباب على غرار دراسة فايز بن عبد اهللا الشهري 

البحوث والدراسات بكلية الملك فهد األمنية وقد أنجز دراسته بمشاركة الباحث البريطاني باري قنتر 

(Bare Gunter)ر وشباب، ويشكل  وتوصال إلى أن أغلبية قراء الصحف اإللكترونية العربية ذكو

الطلبة والمهاجرون العرب حول العالم نسبة كبيرة منهم، وعلى الرغم من اعترافهم بوجود مشاكل 

، )4(فنية عند تصفح بعض مواقع الصحف إال أنهم أبدوا مستوى معقوال من الرضا عن هذه الصحف

العربي لشبكة اإلنترنت وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع اإلحصائيات السابق ذكرها بشأن االستخدام 

بالمقارنة مع االستخدام العالمي بإقرارها أن نسبة عدد المستخدمين العرب ضئيلة وأن ذلك راجع 

                                                 
  .250سابق، ص السعيد بومعيزة، مرجع - (1)
  .118ص سابق، الجزائريين، مرجع  لإلنترنتين مجتمع اإلعالم والمعلومات، دراسة استكشافية - (2)
  .134سابق، ص محمد شطاح، مرجع - (3)
  : رنظ، ا29/12/2008: الدخول الصحافة الورقية واإللكترونية، تكامل أم مواجهة، تاريخ- (4)

action?php.neus/go/net.alwakad.www://http                
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إلى ضعف في البنية األساسية لشبكات االتصاالت إضافة إلى بعض العوائق االجتماعية 

  .)1(واالقتصادية والثقافية

 خصائص قراء الصحف اإللكترونية والورقية والمالحظ بهذا الصدد وجود تقاطع وتمايز بين  

إذ أنه يفترض في قارئ الصحيفة اإللكترونية أن يكون ذا قدرة على القراءة والكتابة إضافة إلى 

ضرورة اإللمام بثقافة استخدام الحاسوب، ويميل قارئ الصحيفة اإللكترونية إلى القراءة السريعة 

ط ما يخصصه القارئ األوروبي للصحيفة الورقية وقراءة كل ما هو مختصر وقصير فقد بلغ متوس

 دقائق بالنسبة 09 إلى 06 دقيقة يوميا، وتقلصت هذه المدة لتصل إلى ما بين 30 و25ما بين 

  .)2(للصحيفة اإللكترونية

وأما بشأن أغراض استخدام اإلنترنت في الجزائر فقد بينت دراسة محمد لعقاب أنها تستغل في   

 ثم مطالعة الصحف وإرسال واستقبال البريد اإللكتروني والمشاركة في %55البحث العلمي بنسبة 

، مما يعني أن جمهور الصحف المكتوبة قد تدعم بجمهور (3)فرق النقاش واالستماع إلى الموسيقى

  .النسخ اإللكترونية لها وهو جمهور اإلنترنت

أنه ال ينتمي بالضرورة إلى يمتاز جمهور الصحف اإللكترونية كذلك باتساع نطاقه الجغرافي، و  

الدولة حيث تصدر صحيفتيه المفضلة، ولكن الذي يساعد على اجتذابه نحو قراءة هذه الصحيفة هو 

 من زوار موقع صحيفة %40الصحافة اإللكترونية نجد أن ) عالمية(العامل اللغوي فنظرا لكونية 

 لدى %60فع النسبة إلى  الفرنسية هم من خارج التراب الفرنسي، وترت(Le monde)لوموند 

زوار موقع صحيفة البايس اإلسبانية، فهذه النسب تؤكد على أن قراء هذه الصحيفة القاطنين خارج 

إسبانيا ليسوا بالضرورة إسبانيين، بل أشخاص ناطقون باللغة اإلسبانية، وهكذا يتوجه النص 

مل مستويات ثقافية ولغوية  إلى جمهور موزع عبر مناطق جغرافية متباينة، يحيالصحفي اإللكترون

مختلفة واهتمامات سياسة وثقافية واجتماعية متمايزة، ويقرأ الصحيفة في األوقات المناسبة لبرنامج 

  .)4(نشاطه

وال يقتصر التنوع والتباين على جمهور الصحف اإللكترونية فحسب، بل هي لدى جمهور   

ستوى الثقافي والمهنة واختالف النطاق الصحف المطبوعة أيضا، إذ يعد اختالف السن والجنس والم

الجغرافي من خصائص جمهور الصحف وهو على غرار جمهور وسائل اإلعالم ال يتسم باإلطالق 

                                                 
  .02سابق، ص الصحف المطبوعة واإللكترونية، مرجع دراسات حول - (1)
  .09سابق، ص نصر الدين لعياضي، مرجع - (2)
  118سابق، صشافية لإلنترنتيين الجزائريين، مرجع  استكمجتمع اإلعالم والمعلومات ،دراسة - (3)
 .09-08:سابق، ص صنصر الدين لعياضي، مرجع  - (4)
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والثبات ولكن يتصف بالتقلب والنسبية والتغير الذي يالزم كينونته وتشكيله، مثلما يقر ذلك دانيال 

،ويطلق عليه عزي عبد )1(قريبي الذي يطلق عليه مسمى جمهور ت(Danial Dayan)دايان 

، وفي السابق كان الرأي السائد حول الجمهور أنه جمهرة (2)"المخيال اإلعالمي"الرحمان مصطلح 

أو حشد من األفراد المنفصلين عن بعضهم دون أن يربطهم تفاعل أو تبادل للخبرة، ثم ظهر اتجاه 

األفراد الذين يتفاعلون فيما بينهم، يفيد أن الجمهور ليس مجرد حشد من الناس ولكنه مجموعة من 

وتربطهم عالقات اجتماعية مما يؤثر بصورة أو بأخرى في عالقة الفرد بوسائل اإلعالم ومنها 

، وهو الذي يؤثر (3)الصحف، فالفرد وإن كان يقرأ الصحف وحده فإنه يناقش مضمونها مع اآلخرين

وعة من الدراسات إلى نتائج تفسر عالقات على مدى استيعابه أو اقتناعه بما يقرأ، وقد توصلت مجم

الفرد ـ في تعرضه للصحف ـ بمتغيرات أخرى على غرار السن والجنس والمستوى التعليمي 

فقد توصل ولبر شرام إلى نتائج هامة في دراسته للعالقة بين العمر والتعليم والوضع . واالقتصادي

  :ط اآلتيةاالقتصادي وقراءة الصحف وهو ما يمكن تلخيصه في النقا

 أن قراءة األخبار تزيد بسرعة منذ فترة المراهقة، وتصل إلى أعلى مداها ما بين الثالثين -

والخمسين ثم تنخفض بعض الشيء بعد ذلك، وأن قراءة األخبار ترتفع بزيادة العمر والتعليم 

تحقيق ، أما في الجزائر فاألمر ال يبدو بعيدا عن هذه الصورة إذ كشف )4(والوضع االقتصادي

عن قراء صحيفة الشعب أن أكثر من يشترون الجرائد هم المراهقون الذين تزيد أعمارهم ) 1980(

 سنة، وهم يتوجهون بشكل خاص إلى اليوميات بهدف االطالع على برامج التلفزيون 15عن 

، وفي دراسة حول قراءة الصحف اليومية والقيم )5(والصفحات الرياضية والجرائد الشبابية

ة تبين أن الفئات المهنية األكثر قراءة للصحف هي اإلطارات واإلطارات السامية الشخصي

وكشفت . ، مما يدل على أهمية العامل التعليمي واالقتصادي)6()%22,86(والموظفين ) 43,21%(

 وهي قيمة مرتفعة نسبيا؛ منهم %31,98دراسة جمال العيفة أن قراءة الطلبة للصحف قدرت بـ 

 كما دلت دراسة السعيد بومعيزة عن ارتفاع نسبة من يقرؤون )7(بصفة معمقة يقرؤوها 47,62%

                                                 
(1)  - Rémi Rieffel :Sociologie des médias Ellipses, Paris, 2001,p145. 

، عين مليلةى، اإلعالم و القيم؛ قراءة في نظرية المفكر الجزائري عزي عبد الرحمان، دار الهد:  نصير بوعلي– (2)

  . 35:، ص2005
  524-523سابق، ص صألسس العلمية لنظريات اإلعالم، مرجع ا: جيهان رشتي  - (3)
  .530المرجع نفسه، ص - (4)
(5) - Zahir Ihaddaden : La Presse écrite en Algerie. Op.Cit,p123. 
  .167، صقمرجع سابمار، يوسف ت: ، نقال عن67رجع سابق، صم بنت عطا اهللا بكار، - (6)
  .182:سابق، ص جمال العيفة، مرجع - (7)
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ثقافة ( ودلت دراسة عزي عبد الرحمن حول 1)%77,33(الصحف بين أفردا العينة وهم الشباب 

أن الطلبة يرتبطون بشكل أفضل بالجرائد ) الطلبة والوعي الحضاري ووسائل االتصال

  .)2(والمجالت

ى أن القارئ الصغير في السن يهتم بالمضمون المصور في الجريدة، وأنه  توصل ولبر شرام إل-

، أما في الجزائر فقد تبين قلة (3) سنة يقرأ افتتاحية15 و10ال يوجد شخص يتراوح عمره ما بين

 والذي توصل إلى 1980، من خالل التحقيق الذي أجري سنة )إن لم يكن انعدامه(القارئ الصغير 

  .(4) سنة ال يشترون الصحف لقراءتها ولكنهم يشترون لوالديهم15 أن األطفال األقل من

 توصلت دراسة شرام كذلك إلى أن قراءة الرجال لألخبار تصل إلى أقصى مداها في سن مبكرة -

، مما يعني أن الرجال أكثر إقباال على قراءة الجرائد من النساء (5)عن قراءة النساء للمادة نفسها

 بعض الدراسات التي أجريت في الجزائر غير أنه ينبغي أخذ هذه الحقيقة في وهو األمر الذين أقرته

سياقها الزمني، فال يمكن الجزم ببقاء الوضع على حاله في السنوات الالحقة إذ أقر تحقيق سنة 

 فقط من قراء الشعب %13 قلة إقبال المرأة الجزائرية على قراءة الصحف الوطنية بدليل أن 1980

  .(6)نساء

لك تبين من خالل دراسة شرام أن هناك احتمال أكبر في التعرض إلى أخبار الجريمة كذ  

والكوارث من طرف المراهقين واألفراد الحاصلين على تعليم أولي، واألفراد الذين ينتمون إلى 

جماعات اقتصادية منخفضة المستوى، كما أن قراءة الشؤون العامة واالنتخابات يزيد بزيادة العمر 

  .يم وتحسن الوضع االقتصاديوالتعل

إذا تحدثنا عن أنماط القراءة وفقا لمتغير العمر، يبدو أن القارئ يستخدم الجريدة من أجل الحصول -

على المعلومات ووجهات النظر األكثر جدية عن الشؤون العامة كلما زاد العمر، وبزيادة العمر 

 وبمراعاة متغير الوضع االقتصادي يحدث تناقص ملحوظ في قراءة ما يتعلق بالفكاهة والرياضة

قراءة ما يتعلق  واالجتماعي فإن قراءة االفتتاحيات وأخبار الشؤون العامة ترتفع كلما تضاءلت

ويزيد استخدام الصحيفة من طرف األفراد األكثر  بالتسلية، وذلك كلما ارتفع الوضع االقتصادي،

ن أجل معرفة وجهات النظر المختلفة عن تعليما والذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية مرتفعة م

                                                 
  .249سابق، ص مرجع  السعيد بومعيزة،- (1)
  .46، ص164، عالمستقبل العربي - (2)
  .531 :سابق، صألسس العلمية لنظريات اإلعالم، مرجع ا: جيهان رشتي   - (3)
 (4)-Zahir Ihaddaden : La Presse écrite en Algerie. Op.Cit,p:123   
  .531 :سابق، صألسس العلمية لنظريات اإلعالم، مرجع ا: جيهان رشتي  - (5)
(6) - Zahir Ihaddaden: la presse écrite en Algérie,op.Cit p:123  
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الشؤون العامة والحصول على أكبر قدر من المعلومات، كما تصل قراءة الصحف إلى أقصى مداها 

 وتقل في أواخر العمر لضعف الرؤية في سن الشيخوخة، وتؤكد الدراسات نفي سن األربعي

واضح بين صغر السن واالهتمام المختلفة التي أجريت في المجتمعات الغربية وجود ارتباط سلبي 

بالشؤون العامة، إذ كلما ارتفع السن تحول االهتمام من المضمون الخيالي الخفيف إلى الموضوعات 

الجادة، ويختلف الوضع في الدول النامية التي خضعت لالستعمار حيث لوحظ اهتمام الشباب فيها 

  .(1)بالشؤون العامة، وقراءتهم للمواد الجادة

ئر تشير بعض الدراسات التي أجريت قبل عهد التعددية اإلعالمية إلى أن أغلب وفي الجزا

وأنهم يمثلون فئة الذكور البالغين والمتعلمين، مما يجعلنا  من يشتري الصحف هم من سكان المدن،

نقر أن نسبة كبيرة من القراء تتشكل من الطبقة المتوسطة للموظفين والطلبة، وفي التحقيق الذي 

ئه على قراء صحيفة الشعب تبين أن الذين يقتنون الصحف يتشكلون من الطلبة بدرجة وقع إجرا

ثم التجار وأصحاب ) %8(ثم المعلمين ) %14(ثم الموظفين ) %17(ثم العمال ) %46(أولى 

أعوان "وفي دراسة لعكة زكرياء حول قراءة الصحف تبين أن ) %6(المهن الحرة بالنسبة نفسها 

وحول كيفية قراءة الصحف أشارت ، (2)هم من يقرأ الصحف بانتظام" المتوسطةالتنفيذ واإلطارات 

يقرؤونها بصفة معمقة، ) %47,62(دراسة جمال العيفة إلى أن نسبة معتبرة من قراء الصحف 

شاملة لقراءة المقاالت التحليلية والفكرية والثقافية، وهو النوع الذي يشمل الصفحات الداخلية، 

 من أفراد العينة أنهم يقرؤونها %42,86عمدة التي تعود القراء عليها، وصرح وبعض األركان واأل

بصفة عابرة تتمثل في استطالع العناوين الرئيسية المكتوبة بالبنط العريض أو االطالع على بعض 

  .(3)القضايا الهامة المطروحة على الساحة

تباينة في ذلك إذ أشارت وحول االنتظام في قراءة الصحف من عدمه يبدو أن الدراسات م

 من أفراد العينة فقط هم الذين يقرؤون الصحف بانتظام وترتفع %39,13دراسة زكريا عكة إلى أن 

هذه النسبة في التحقيق المنجز بشأن قراء صحيفة الشعب إذ بلغت نسبة من يقرؤونها بانتظام 

يار في الدراسة األولى ، وتفسير ذلك عائد إلى طريقة واختيار العينة حيث وقع االخت59,54%

بحسب معايير اجتماعية ومهنية في حين أجري تحقيق صحيفة الشعب بين األفراد وقت شراء 

 هم ممن ينتشرون الجرائد ويقرؤونها وتكون -محل الدراسة –الجرائد مما يدل على أن األفراد 

دية هي السائدة وأن أكثر طريقة اختيارهم بهذا أقرب إلى العينة العمدية، كما يالحظ أن القراءة الفر

                                                 
  .529، )534-531 (:سابق، صألسس العلمية لنظريات اإلعالم، مرجع ا: جيهان رشتي  - (1)
(2) -  Zahir Ihaddaden : La Presse écrite en Algerie. Op.Cit,p:123 
  .182:سابق، صجمال العيفة ، مرجع  - (3)
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، وفي العمل )%41,98(من يقرأ الجرائد هم سكان المدن وأغلبهم يفعل ذلك في مساكنهم 

، ثم في أماكن متفرقة )%8,40(، ثم في الحافالت )%16,03(، وفي المقهى )28,24%(

)5,34%((1).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

                                                 
(1) - Zahir Ihaddaden : La Presse écrite en Algerie. Op.Cit, pp 123-124.  
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  : مقروئية الصحف الجزائرية-2-3

  

إلعالم إلى إثارة تساؤالت بشأن مستقبل الصحافة المطبوعة، ومستقبل القراءة أدى تطور وسائل ا

 صدد متباينة بين من يرى انحسار دورومنها قراءة الصحف، وجاءت الدراسات والتوقعات بهذا ال

، وبين من )∗(رضعالية في العتكنولوجيا  وسائل اإلعالم التي تعتمد على الصحف بالنظر إلى سائر

بعضها بالنظر إلى اختالف  )∗∗(ية ومكانة الصحف المطبوعة بين سائر وسائل اإلعالميقر بقاء أهم

 وأداء التعرض وطبيعة المواضيع المطروحةن حيث الخصائص والجمهور المستقطب عن بعض م

  .لها

 فمثال يمكن  سماع نشرة األخبار من مصدر إذاعي أثناء قيادة المستمع لسيارته في حين ال يستطيع 

، ويكون تصفح جريدة ورقية أيسر من تصفحها في اإلنترنت في قاعة انتظار حيث السينماذلك مع 

ال،  وهكذا يكون التعدد في وسائل اإلعالم مكم...يتطلب األمر جهاز إعالم آلي محمول على األقل

، ويبدوا أن القراءة ستبقى ةوتكون عالقة وسائل اإلعالم بعضها ببعض تكامليا أكثر منها تصادمي

 كفعل حضاري ال يمكن االستغناء عنه على الرغم من منافسة باقي وسائل اإلعالم لها مكانتهاتبوأ ت

 قدر إنتاج العالم من الكتب 1950 ففي سنة .تب المطبوعة في العالم في ارتفاعبدليل أن عدد الك

ار نسخة  بثمانية ملي1970 ألف كتاب، بينما قدر في سنة 230بمليارين ونصف مليار نسخة لحوالي 

 ألف كتاب، مما يؤدي بنا إلى تقرير أن زيادة عدد النسخ في العالم يقدر بعشرة في 550لحوالي 

  بصورة سنويا خالل عشرين سنة في الوقت الذي كانت أجهزة التلفاز تزيد في الدول المتقدمةةالمائ

                                                 
ـ       - )∗( النشر اإللكتروني ومستقبل الصحافة المطبوعة، دراسة نظريـة        "  على غرار دراسة محمد مليك الموسومة ب

مـن المهتمـين    (وكذا توقع الباحـث محمـد بـدر       . 2006واالتصال، جامعة الجزائر،    وصفية، قسم علوم اإلعالم     

بأن الكشافات والمستخلصات تظهر ورقيا وإلكترونيا، ثم يختفي الشكل الورقي تدريجيا، تتبعها            ) بالدراسات المستقبلية 

متخصصة صـادرة عـن     مجلة  ( ،الكتاب: انظر. المقاالت العلمية ومقاالت الصحف والمجالت ثم الكتب المرجعية       

  .     58- 57:، ص ص2007، 03ع) المكتبة الوطنية الجزائرية
 ة القراءة و المشاهدة في عصر تكنولوجيا االتصال السمعي: " على غرار دراسة جمال العيفة الموسومة بـ- )∗∗(

 2005، جوان 19، عالمجلة الجزائرية لالتصال، "والبصرية؛ دراسة ميدانية على عينة من طلبة باجي مختار عنابة

، وتوقعات الدكتور عبد الرزاق يونس التي أفادت أن الورقة ال تزال هي األساس، فنتائج تكنولوجيا 193ص 

معوقات نشر الكتاب الجزائري في ظل التطورات : عبد المالك بن السبي: الحاسبات واالتصاالت ورق أيضا أنظر

جمهور وسائل اإلعالم في عصر العولمة وواقع : فيطاوني  والحاج تي58 ص2007، 03، عالكتاب، "التكنولوجية

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، مشاهدة القنوات الفضائية في الجزائر،

  . 177، ص2002
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 إلى 05من يزيد أكثر  أصبح عدد األجهزة ال مذهلة بادئ األمر ثم أخذت وتيرة التزايد تتباطأ بحيث

وتبقى القراءة فعال مالزما للفرد السيما أولئك الذين يتعين عليهم ممارستها .  فقط كل عام06%

األستاذ الجامعي والقراءة دراسة مسحية :"تماعي أو وظائفهم ففي دراسة حولبحكم موقعهم االج

ى رتبة علمية أعلى ازداد إقباله تبين أنه كلما انتقل المبحوث إل " لعينة من أساتذة الجزائرةتحليلي

ن نسبة معتبرة منهم تتجه نحو قراءة الكتب تب ليرتفع عددها في هذه المدة، وأعلى قراءة الك

 وفي دراسة حول ، منهم تهتم بالقراءة خارج التخصص%21,85المتخصصة في حين أن نسبة 

حصر بين الجامعيين اد تنجمهور وسائل اإلعالم في عصر العولمة تبين أن مطالعة الكتب تك

 المرحلة الثانوية وأن اإلقبال على قراءة الصحف مرتفع لدى فئة الجامعيين والثانويين ومتمدرسي

 ستبقى محافظة على مكانتها حتى وإن تم  ويرى بعض المالحظين أن القراءة.)1(وسكان المدن

خدام الشاشة في التربية  اإلعالم الحديثة في التعليم وفي أدق التخصصات إذ تم استاستغالل وسائل

العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية وأثبتت النتائج جدوى الوسائل السمعية البصرية في عملية 

التعليم مما أثار تساؤالت ومناقشات حول جدوى الوسائل المطبوعة غير أن كبار المفكرين في 

 ؛ بل سيكون الفائز في حلبة السباقحركة التعلم السمعية البصرية نفسها يرفضون أن مثل هذا التعلم

 هذا (2)بدور أساسي في مجال التعليم لعدد من السنواتلتقوم تتوجه التوقعات نحو بقاء القراءة 

 .بالنظر إلى القراءة بصفة عامة

عة في تقديم المادة أما بالنظر إلى الصحف فإن منافسة اإلذاعة والتلفزيون لها في مجال السر 

تحليلي بما يجعلها – إلى استغالل عامل الزمن في تقديم تغطية ذات طابع تفسيري فعها يد،اإلعالمية

اث والظواهر والتطورات من تشابك األحدبات الطابع المتزايد التعقيد، وقادرة على االستجابة لمتطل

  . )3(لحاجات اإلعالمية المتزايدة للقارئ المعاصر من جهة ثانيةجهة، وكذا ا

 الفرنسي، على الرغم االحتاللن عدد قراء الصحف في ارتفاع منذ عهد أيالحظ وفي الجزائر 

 المتوفرة، ومشاكل الطبع والتوزيع وعدم استقرار  المشاكل المسجلة على مستوى النسخمن بعض

 التعددية  عهدتقدم البعض بعدي يشهد تراجع صحف واختفاء أخرى والحقل اإلعالمي الذ

                                                 
كرة مقدمة لنيل األستاذ الجامعي والقراءة دراسة مسحية لعينة من أساتذة جامعة الجزائر، مذ:  حواس منية-  (1)

  . 157،160، ص ص2005-2004الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 
 القـاهرة  كليات،الدارالمـصرية اللبنانيـة،   المكتبـات والمعلومـات بالمـدارس وال      :الهجرسـي  سعد محمـد     – (2)

 .73:،ص1993،
 ،بحوث إعالمية ميدانية للمشاكل البيئية في اإلعالم البيئي، تغطية الصحف العربية اليومية:  أديب خضور-  (3)

  .78:،ص1999سوريا، دمشق، ، )17(سلسلة الكتب اإلعالمية 
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 أرقام السحب كمؤشر  فإننا سنستخدم،تحدد مرتجعات الصحفيقة  وفي غياب أرقام دق.اإلعالمية

  . الصحف الجزئريةعن مقروئية

 عدم وجود دراسات ميدانية اهتمت ببحث تأثير الصحف الجزائرية في الفرد  وإذ نقر

دل على مكانة الصحف تالتي  الفرنسي فإن ثمة جملة من المؤشرات االحتاللالجزائري خالل عهد 

  وإن كنا نقر أن.يل تدعيمها ماديالاريخية الهامة واهتمام الشعب الجزائري بها بدة التفي هذه الحقب

المنخفض، فإنه كان في ارتفاع المادي  الفترة قليال بسبب األمية وبسبب المستوى  هذهعدد القراء في

أحمد توفيق المدني تعطش الشعب الجزائري إلى  إذ سجل ادرة، عدد الصحف الص تزايدإضافة إلى

 عزمت على الصدور جمعت ما يفوق  من جريدة النجاح، لماّهصحافة مستدال على ذلك بموقفال

 كان 1914 وفي سنة . فرنك من فئات المجتمع بغض النظر عن عواطفهم وميولهمألفالمائة 

 أما في سنة ؛ عددا من الفاروق وذي الفقار في الشهر)8000(ثمانية آالف يقرؤون الجزائريون 

عددا من الصحف ) 184000( وثمانين ألف وأربع الجزائريون يقرؤون مائة  فقد أضحى1930

إذ قدرت  عدد نسخ السحب عرفت ارتفاعا أنن هذه الحقيقة بقوله ادويقر زهير إحد، )1(والمجالت

، 1956نسخة سنة ) 30000-25000(نسخة بداية القرن العشرين لترتفع إلى ) 1000-500(بـ

 1930الممتدة بين سنتي  إلى أن وصلت خمسين عنوانا وفي الفترة كما أن الصحف قد ارتفع عددها

 هذا على الرغم من الظروف القاسية التي تعرضت لها ،)2( صحيفة100 حوالي  صدر1956و

وسائل  وقلة المورد االقتصادي وافتقاد  والغلق وكبت الحرياتقالتضييالصحف إبان هذه الفترة من 

  .(*)لها شأن آخرالطباعة الجيدة، ولوال ذلك لكان 

 بإنشاء المكتبة الثعالبية في عاصمة 1896منذ سنة الوطنية د عرفت الجزائر المطابع العربية فق  

 وهي مطبعة مجلة ،الجزائر ثم مطبعة جريدة النجاح، والمطبعة اإلسالمية الجزائرية بقسنطينة

حديثة بالعاصمة ألبي الشهاب التي كانت تتولى نشر صحف جمعية العلماء، والمطبعة العربية ال

ى الطبع بتونس بعض الكتاب إللم تفي بالغرض المطلوب، مما دفع اليقظان، وهي مطابع صغيرة 

في الجزائر ويقوم بطبعها في " اإلصالح"على غرار الشيخ الطيب العقبي الذي كان يحرر جريدة 

  .) 3(يتم التوزيع في الجزائركي تونس ثم يعيدها من هناك 

                                                 
  .348-347سابق، ص ص ئر، مرجع  كتاب الجزا-  (1)
  . 94سابق، ص مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، مرجع : زهير إحدادن-  (2)
  .344سابق، ص أحمد توفيق المدني، مرجع -  (*)
  . 147-146سابق، ص ص رابح، مرجع  تركي- (3)
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ل قررت السلطات الجزائرية تأميم المطابع الموروثة عن االحتالل الفرنسي ثم وبعد االستقال  

 (INA)المطابع الوطنية الجزائرية :  هيئة خاصة مكلفة بتسيير جميع المطابع تحت مسمىتأنشأ

 حيث تم اقتناء بعض آالت الطباعة 1965التي كانت مكلفة بطبع الصحف الجزائرية إلى غاية سنة 

  .مشاكل في الطبع بسبب عامل اللغةلتي صادفت لصحيفة الشعب ا

 أعقبت سنوات االستقالل إذ ثم إن الصحف الجزائرية عرفت تطورا في السحب في الفترة التي

، وفي سنة %50، كما زاد سحب األسبوعيات بنسبة 1972 سحب الصحف اليومية سنة تضاعف

 عهد التعددية اإلعالمية،  وقبل دخول الجزائر1 تضاعف سحب كل اليوميات بأربع مرات1980

 عنوانا تابعا للقطاع العام ما بين يومية وأسبوعية ودورية، والتي 49اتسم الحقل اإلعالمي بوجود 

 نسخة يومية، وتشير اإلحصائيات إلى أن الصحف الناطقة 745,847 )1989(بلغ سحبها المتوسط 

 الجزائرية من حيث السحب اليوميباللغة الفرنسية هي التي كانت مسيطرة على الساحة اإلعالمية 

فتتقاسمها العناوين األربع الناطقة ) %33,5( من مجموع السحب أما النسبة المتبقية %67.5بنسبة 

  .)2(الشعب والمساء والنصر والجمهورية: باللغة العربية وهي

ي م اإلعالم العموم التنفيذ ظهرت صحف خاصة وتدعحيز 1990سنة لومع دخول قانون اإلعالم 

 مما ) 3( عنوانا200 إضافة إلى الصحافة الحزبية مما أدى إلى ظهور ما يزيد عن ،بصحف جديدة

 من عدد العناوين غير أن الحقل اإلعالمي المكتوب  %95جعل الصحف الخاصة تشكل نسبة 

استقرار في السنوات التالية طبعها اختفاء صحف وبقاء أخرى إذ وصل عدد الال عرف حالة من 

 عنوانا ثم 119 ليرتفع إلى 1994، ثم عرف تطورا منذ سنة 1991 عنوانا سنة 74 إلى العناوين

 عنوانا على الترتيب بسبب 85 عنوانا و 94 إلى 1996 و1995تراجع عدد العناوين خالل سنتي 

الظروف السياسية واألمنية التي عرفتها البالد خالل هذه الفترة، مع مالحظة تراجع مقروئية 

، إذ فضل القراء صحف القطاع الخاص الذي استطاع 1996لعام منذ سنة اصحف القطاع 

  . بين المواطنيناالنتشارعلى جمهوره، وضمان قدر من المحافظة 

يالحظ وجود استقرار نسبي ) 2006-2003(وخالل السنوات الثالث األولى من األلفية الثالثة   

باللغة العربية على الخبر كيومية ناطقة  مع سيطرة صحيفة ) 4( عنوانا130في عدد العناوين إلى 

                                                 
(1)-Zahir Ihaddaden : La Presse écrite en Algerie. Op.Cit, P(72-74).  
  .71-  70سابق، ص صنور الدين تواتي، مرجع  - (2)
، 833، يومية إخبارية مستقلة، ع العالم السياسي، "الصحافة بين سلطة السياسة وسلطة المال: " خديجة عيادي- (3)

  .02، ص1999 ماي 03ن، االثني
  .74-73سابق، ص صنور الدين تواتي، مرجع  - (4)
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    ألف 100من  ألف نسخة ثم توسعت بإصدار الخبر األسبوعي بأكثر400  بـم القراءااهتم

 لتشهد تراجعا بداية سنة 2007 ألف نسخة أواخر سنة 600 ثم إن سحبها وصل إلى ،) 1(نسخة

خة بداية شهر  ألف نس600ف  لصالح صحيفة الشروق اليومي التي تجاوزت سق2008

، مما يجعلنا نقر تراجع مقروئية الصحف الناطقة باللغة الفرنسية لصالح الصحف  (*)2008سبتمبر

، كما أن كال  ) 2(الناطقة باللغة العربية بسبب وجود قراء معربين خاصة إذا استثنينا المدن الكبرى

 إلى االهتمام بحاجات القراء  إليه عائدامن صحيفة الخبر والشروق قد أقرتا أن النجاح الذي توصلت

 القراء كطرف فاعل  مراعاة  وهو ما يؤكد على أهمية،) 3(موفتح صفحات تهتم بمشاكلهم وانشغاالته

على ومؤثر في نجاح الصحيفة أو فشلها، كما يدل على أن الصحف ال تزال تحتفظ بنسبة من قرائها 

دلت عليه مجموعة من الدراسات الرغم من منافسة الوسائل السمعية البصرية لها، وهو ما 

  .التي أجريت على عينة من الجمهور الجزائرياألكاديمية 

تبين أن نسبة الشباب الذين ) 320:ص 2006 /2005، السعيد بومعيزة(  ففي دراسة 

، أما الذين  بصفة دائمةا يقرؤونه%36.8  منهم،%77,3يقرؤون الجرائد مرتفعة، وقد بلغت 

، 2005جمال العيفة، (، وهي النتائج التي توصلت إليها دراسة %20,8م يقرؤونها أحيانا فنسبته

 مع اختالف في نسب القراءة إذ عبر معتبرةالتي أقرت أن نسبة قراءة الصحف ) 182:ص

 وفي ، منهم يقرؤونها بطريقة معمقة%47,62العينة عن قراءتهم للصحف، و  من أفراد31,98%

تبين أن نسبة معتبرة من أفراد العينة ) 214-213:ص، 2003/ 2002نصير بوعلي (دراسة 

الحاج (منهم، أما دراسة  %93,7وأن نشاط القراءة بقي ثابتا لدى )  %61,2(تمارس عادة القراءة 

 %25,82 من أفراد العينة يطالعون الصحف، و%53,01فقد أشارت إلى أن ) 177:صتيطاوني، 

  .األخرى وينة عونها بين الفمنهم يواظبون على قراءتها، في حين أن البقية يطال

، خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار  ال تزال تحتفظ بجمهور معتبر نسبيافي الجزائر نعتقد أن الصحف 

 .وأن الجريدة الواحدة قد تُقرأ من طرف أكثر من شخص، ) ألف نسخة600( ارتفاع نسب السحب

                                                 
  .93سابق، ص محمد الحمداني، مرجع - (1)
  .2008-2007 أنظر األعداد الصادرة خالل سنتي - (*)

 07 إلى 01، من 470، عالخبر األسبوعي، "قطاع التوزيع يعاني الفوضى ويسيره الترابنديست: " نعمة عباس- (2) 

  .14، ص2008مارس 
 سبتمبر، 13، 2404، عالشروق اليومي، " ألف نسخة يوميا600الشروق األولى وطنيا وعربيا بأكثر من  "-  (3)

 نوفمبر 17، 5170، ع الخبر، "الجريدة ملك للقراء واالستثمارات عززت استقالليتها: "بسمة. ك و .24، ص2008

  .24، ص2007
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كذا التغطية ، وللصحفحرية المتاح هامش النعتقد أن ذلك راجع لجملة من االعتبارات  لعل أهمها و

ال ا ، وهو مةحياة االجتماعياللفرد الجزائري ال سيما منها حداث القريبة من حياة ااإلخبارية لأل

قنوات يتوفر بنسبة عالية في وسائل اإلعالم السمعية البصرية، كما أنه مفقود على مستوى ال

ه على غرار ما توصلت غات التي تعضدلمسو الذي يملك جملة من االفضائية العربية، وهو التفسير

من إقرار نسبة معتبرة من األفراد الذين شملتهم الدراسة بكون محتويات  (1) ديدي سليمة إليه دراسة

 إضافة إلى لجوء الفرد ،)%64,33(الصحف الجزائرية قريبة من واقع المجتمع الجزائري 

ويج عن النفس، ما يعني أن إشباع الحاجة إلى الجزائري إلى القنوات الفضائية بهدف الترفيه والتر

، )ومنها الصحف(معرفة ما يدور في المحيط القريب من الفرد يتم عبر وسائل اإلعالم المحلية 

 ضغوطات الحياة وإشباع حاجات الترفيه والتثقيف واإلعالم العام يتم عبر مشاهدة والتقليل من

لى التكامل منها إلى التصادم وسائل اإلعالم أقرب إ وبهذا تكون  العربية واألجنبية اإلعالموسائل

  .والمنافسة

 الجرائد الفنية جمهور وسائل اإلعالم يفضلتبين أن ) 222:، صسليمة ديدي(ففي دراسة   

يقا  عن األخبار التي تتصل اتصاال وثه وهو ما نفسره ببحث%80االجتماعية بنسبة معتبرة بلغت 

نصير ( وفي دراسة ،يخفف وطأة هذه األحداث في الوقت نفسهما بحياته االجتماعية اليومية وع

تبين أن الجمهور الجزائري يفضل اإلنتاج المحلي عند استعماله ) 201ص، 1992/1993بوعلي، 

لى األحداث القريبة من هو في هذا يشبع حاجته في التعرف إ و،%64للتلفزيون الجزائري بنسبة 

 أنه يلجأ إلى االرتباط بثقافة محلية موحدة، مما يعنيوواقعه، وحاجته في اإلحساس باالنتماء 

 في غيرهما من القنوات الفضائية العربية التي ها ماال يجدهمالتلفزيون الجزائري والصحف ليجد في

  .راد األوضاع الجزائرية بصفة خاصةتتحدث عن أوضاع العالم العربي بصفة عامة دون إف

إلى أن األخبار المحلية تأتي في  توصل أصحابها أخرى نتائج هذه الدراسات تتوافق مع دراسات 

 ,G.A.Glandy)المرتبة األولى بالنسبة لتفضيالت الجمهور ومنها دراسة جورج ألبرت جالندي 

) 257( قارئا ومائتين وسبع وخمسين )291 (نيوالتي أجريت على مائتين وواحد وتسع  )(1996

 وتوصلت الدراسة إلى أن ،حيفة الممتازةمحررا من محرري الصحف للتوصل إلى معايير الص

التغطية القوية لألخبار المحلية أهم معايير المحتوى التي يفضلها القراء، يليها الدقة والكتابة الجيدة، 

ا م في دراسته(R, Moore/1989) وراي مور (W.F.Griswold)صل وليام جريسولد وكما ت

 من القراء يفضلون األخبار %74ة إلى أن  قارئا من قراء الصحف الصغير316التي أجريت على 

                                                 
رسالة لنيل شهادة الماجيستير،  في الجزائر، مقاربة سوسيو ـ إعالمية،واقع التعددية الصحفية   : سليمة ديدي- (1)

 .218: ، ص2001/2002جامعة الجزائر،
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، بينما جاءت االفتتاحات في مرتبة متأخرة، وتوصلت دراسة %31المحلية ثم األخبار الدولية بنسبة 

 أخبار المحافظة التي ينتمون قراءةون ذ الصحف يحبإلى أن قراء) 1978( وزمالئه يحي أبو بكر

لشباب والرياضة ثم أخبار المجتمع والصفحة الدينية، إليها أوال ثم التحقيقات عن مشاكل الناس ثم ا

  .) 1(ة في المرتبة األخيرةيخبار الدولاألبينما جاءت 

 بعد االستقالل بالنظر إلى ما كانت عليه في السابق ةإن ارتفاع مقروئية الصحف الجزائري  

كان مغرافي، وفي اإلمراجع إلى جملة من العوامل على غرار ارتفاع نسبة التعليم وارتفاع النمو الدي

 إذ أن هناك جملة من المعوقات التي .كبر من القراء المحتملينتوسيع شبكة الصحف لتمس عددا أ

تحول دون توسيع جمهور الصحف، وهي المعوقات التي تتصل اتصاال وثيقا بالمستوى التعليمي 

     الصحيفة أمرا متناوالمن اقتناءوالثقافي، وعوامل الطبع والتوزيع والقدرة الشرائية التي تجعل 

 . يمكن االستغناء عنه في ظل وجود أمور أساسية أكثر أهمية من فعل قراءة الصحفامرأ أو

وبالنظر في أرقام سحب الصحف الجزائرية يتبين أن السحب عرف تذبذبا بداية فترة التسعينيات 

التي كان لها انعكاسات على  و،التي تزامنت مع الحالة األمنية التي عرفتها البالد في هذه الفترة

 بارتفاعها في الفترة التي  بعض االنتعاش لتعرفالمستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي،

الشكل البياني الموضح أدناه اعتمادا أعقبت منتصف التسعينيات وهو ما يمكن مالحظته بالنظر في 

  .)2006- 1991( التي حددت أرقام السحب اليومي المتوسط )∗(على المعطيات

رسم بياني رقم (03) يبين تطور مقروئية الصحف اليومية الجزائرية (2006-1991)
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  .80- 79: ، ص صمرجع سابق أسامة عبد الرحيم، - (1)

الصحافة : نور الدين تواتي في أنجزنا هذا المنحنى بناء على معطيات أرقام سحب الصحف التي أوردها - )∗(

  . 76:، مرجع سابق، صية البصرية في الجزائرالمكتوبة والسمع



 ها الدينية ومجهور قرائهاواضيعم: فة اجلزائريةالصحا.......................................األولالفصل 

 113

  

  :ارتفاع نسبة األمية-1

ية معتبرة حول دون انتشار الصحف وتشكيل مقروئتعد األمية من المعوقات األساسية التي ت  

ون إلى شراء يلجؤرين، إضافة إلى أن المتعلمين ال تشض نسبة الملها، ذلك ألن انتشار األمية يخفّ

ما من شأنه أن يشكل نقصا في الموارد المالية للصحف، ويحول دون الصحف بشكل دائم، وهو 

 تتلقى اإلعانات من الحكومة ،توسيع هذه األخيرة لشبكة مراسليها وقلة الموارد تجعل الصحافة تابعة

أو األحزاب أو قوى خارجية وبالتالي ال تكون هذه الصحافة متطورة بالشكل الذي يتيح لها خدمة 

  .) 1(القراء بفعالية

 وفي الجزائر وعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل خفض نسبة األمية إال أنها ال تزال 

من أفراد (* )   %26,5مرتفعة، إذ أقر الديوان الوطني لمحو األمية أن األمية ال تزال تمس 

ع  من مجمو%10نه ال يزال تمع، ومن العوامل التي تساهم في بقائها رغم الجهود المبذولة أالمج

 ألف طفل علما 200األطفال الجزائريين غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، أي ما يعادل 

 هو الذي ال يعرف القراءة والكتابة بأي لغة كانت، وبالنظر إلى وتيرة خفضها يقر أن مفهوم األمي

د ثالث  إلى ما بعى الوتيرة نفسها سيؤجل القضاء عليهاالمختصون أن استمرار انخفاض األمية عل

  .) 2( من العقد األول لأللفية الثالثةاعقود من الزمن اعتبار

  : إشكالية التوزيع-2

يعد التوزيع من العوامل الهامة المساعدة في انتشار الصحف، وبالتالي توسيع نسب مقروئيتها،   

وهو من جهة أخرى خاضع لضغط الزبائن وضغط السرعة ألن المحتوى يفقد قيمته بمرور 

 شبكات التوزيع معقدة للغاية، فإن بعض األماكن الجغرافية غير مغطاة بالكيفية  ولما كانت،) 3(الوقت

                                                 
  .50ص ،1980دار الفكر العربي، القاهرة، نظم اإلعالم واالتصال في الدول النامية ، :  جيهان رشتي- (1)
 نسجل هنا بعض االختالف في تحديد نسبة األمية من بين الديوان الوطني لمحو األمية وتقرير التنمية البشرية                  - (*)

" إقـرأ   " ن والجمعية الجزائرية لمحو األميـة       %28ادي واالجتماعي الذي أقرا أن نسبتها في حدود         للمجلس االقتص 

تقرير التنمية البشرية للمجلـس االقتـصادي       : "مراد محامد : ، أنظر 2005 خالل سنة    %21,36التي أوردت نسبة    

جزائر ترفع التحدي، موقع    ال:عبد الحق عباس  و. 4، ص 2008 جويلية   31،  2367، ع الشروق اليومي ،  "واالجتماعي

 www.chihab.net  .2008-12-15: ؛ تاريخ الدخول2:، صالشهاب لإلعالم
  .3-2سابق، ص ص  عبد الحق عباس، مرجع - (2)
الصحافة، ترجمة خير الدين عبد الصمد، منشورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد القـومي، دمـشق،     :  بيير ألبير -(3) 

  .49، ص 1976
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التي تفي بحاجات القراء مما يؤدي إلى حجب الصحف عنها أو الكمية ال تفي بالغرض مما يؤدي 

  .إلى حرمان قطاع واسع من القراء من تصفح جرائدهم المفضلة

مشاكل في الطبع والتوزيع ال سيما في الفترة التي أعقبت ارتبط وجود الصحف الجزائرية ب  

يتها وإن عرف الوضع بعض التحسن في السنوات ئواالستقالل مباشرة مما أدى إلى تقليل نسبة مقر

د بقي التوزيع في الجزائر خاضعا للوضعية الموروثة عن العهد االستعماري، ولم يتم الالحقة، فق

ت بطريقة ة أثربسمة بارزالبداية بل اتسمت السياسة المتبعة انتهاج سياسة محددة وواضحة في 

تمثلت في توزيع الصحافة الوطنية إلى سلبية وساهمت في عرقلة تطوير الصحافة الجزائرية وقد 

يغطي العجز جنب مع الصحافة األجنبية، واعتبار هذه األخيرة كمورد أساسي لها مما من شأنه أن 

حيث أن  بي،هتمام بتوسيع شبكة التوزيع عبر كامل التراب الجزائرمع عدم اال الوارد في القطاع؛

ات التي توزع فيها الصحافة األجنبية مما يعني أن يع إال في البلدالصحف الوطنية لم تكن توز

ذ  من البلديات الجزائرية ال تقرأ الصحافة الوطنية، ثم عرف هذا الوضع نوعا من التحسن من60%

 ثم إن ،) 1(من البلديات الجزائرية تستقبل وتقرأ الصحف الوطنية %85حيث أصبحت 1976 سنة

 273.985 إذ بلغ سحب مجموع اليوميات 1978سحب الصحف قد عرف تطورا ملحوظا منذ سنة 

 ألف نسخة بزيادة أكثر 425 بلغ عدد النسخ المسحوبة 1980نسخة، وبعد مرور سنتين أي في سنة 

ن وضعية التوزيع والتي انعكست إيجابيا على أرقام  ألف نسخة وهي مؤشرات عن تحس150من 

السحب، وهذه األخيرة لم تكن مقتصرة على الصحف اليومية فحسب بل كذلك الصحف األسبوعية 

 في ارتفاع إلى أن  ثم إن سحب الصحف الوطنية بقي)2(التي تطور حجم سحبها بصفة ملموسة

 في ارتفاع لتعرف تطورا نوعيا ابتداء من  وبقيت األرقام)3( 1985 وصلت إلى المليون نسخة سنة

 نسخة 700.515 وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون اإلعالم حيز التطبيق بزيادة قدرها 1990سنة 

-1992( وانخفاضا خالل سنوات ا ثم عرف السحب اليومي تذبذب،%87,08 بمعدل نمو قدره يوميا

 تتصل اتصاال مباشرا بتكاليف دية وتقنيةما بها البالد وعوائق مرتبسبب األوضاع التي ) 1996

يون  تحت ما يعرف بأزمة دالعوائق التي استمرت لسنوات الحقة وهي ،) 4(طبع وسحب الجرائد

ضغوطات مالية ناتجة عن تراكم الديون التي لم تستطع الصحف المطابع إذ عانت المطابع من 

 أن مطبعتا المجاهد والوسط جمعت  كما1993تسديدها وهي الديون التي بلغت ست ماليير دج سنة 

                                                 
  .101-100سابق، ص ص مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، مرجع :ن زهير إحداد- (1)
(2) - Zahir Ihaddaden :La Presse Ecrite en Algérie, op. Cit, p87.  

  .101، ص مرجع سابقمدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، :  زهير إحدادن- (3) 
  .79-76، ص صمرجع سابق نور الدين تواتي، - (4)
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على الناشرين العموميين والخواص في شهر ) سنتيم مليار 20ما يعادل ( مليون 200 من أكثر

 وعن تكاليف الطبع تحدث مدير مطبعة الغرب السيد عدة أن عمل المطابع ،فيفري من السنة نفسها

 إلى 200 يقارب ماو) Offset( لوحة 300 ألف طن من الورق كل سنة، و30يستوجب استيراد 

بر، وقد أدى ارتفاع التكاليف الذي يقابله عدم دفع المستحقات إلى حدوث  ألف طن من الح300

 عندما أشارت المطابع إلى إمكانية تحديد أعداد الجرائد بحجة عدم توفر ،1994أزمة الورق سنة 

  . )1(الورق، وطالبت بالدفع قبل استنساخ الجرائد

كبدها الصحف ألصحاب المطابع من شأنها أن تكون سببا في خفض أعداد إن الديون التي تت

حد األسباب التي أدت إلى انهيار جريدة اليوم في واالنهيار، وقد كان ذلك أغلق النهائي الالسحب أو 

بعض السنوات حيث عجزت عن تسديد الديون، وكانت المطبعة تمارس ضغوطها من أجل 

ة مواردها ي عجزت فيه الصحيفة عن التسديد لقلفي الوقت الذالحصول على مستحقاتها المالية 

 كما أن المطابع ،)2(لى صفحتين فقط الضعيفة بسبب تقلص صفحات اإلشهار إومردوديتها المالية

تلجأ أحيانا إلى حجب الصحف بسبب مستحقاتها التي لم تسدد إذ احتجبت خمس صحف عن 

، وصدرت الخبر والوطن لتوزعا في العاصمة 2003 أوت 18الصدور يوم االثنين الموافق لـ 

ألنهما تملكان مطابع خاصة بهما إال أنهما لم توزعا في شرق البالد وغربها ألنهما تطبعان هناك 

ريسيون ولوماتان ب وليكس(Liberté)في مطابع الحكومة، وهوما نددت به كل من صحيفة ليبرتي 

، )3(لتجاري لمعاقبة الصحف المعارضة للسلطةولوسوارد الجيري، والرأي واسمين إياه بالغطاء ا

 سياسيا ا وتوزيع حصص اإلشهار يأخذ طابع بدفع المستحقات المالية للمطابعوإذا كانت المطالبة

ويستغل كورقة ضغط على الصحف، فإن األمر يقتضي من الصحف تحقيق االستقاللية في هذا 

ها أو تقليل صفحاتها كما  عليضغطالبا في المجال أو على األقل تسديد ديونها كي ال يكون ذلك سب

 صفحة أو اختفائها من الساحة 16 إلى 24حدث ذلك حينما وقع تقليص عدد صفحات الصحف من 

  .اإلعالمية، كما أن األمر يقتضي من السلطات المعنية تحقيق االستقاللية في مجال استخدام الورق

طاع الورق، األمر الذي يؤدي إلى استيراد  إذ تعاني الجزائر من نقص فادح وتبعية كبيرة في ق

د األولية، وجعل هذا القطاع عرضة لتقلبات السوق الدولية في مجال  من الموا% 95أكثر من 

 الجودة، وهو األمر الذي أثر بدوره سلبا على حصة الفرد الجزائري من الورق لتكون السعر و

 كلغ 175 كلغ في الجزائر وتتجاوز 12ورق بعيدة عن المقاييس العالمية إذ تبلغ حصة الفرد من ال
                                                 

  .81-80، ص ص السابق المرجع - (1)
  .129،139، ص ص مرجع سابق محمد اللمداني، - (2)
  .28/12/2008 موقع الجزيرة، مطابع الحكومة الجزائرية تحجب خمس صحف عن الصدور، تاريخ الدخول، - (3)

id=58631. http://www.aljazeera.net/neus/archive?archive   
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 كلغ في الواليات المتحدة األمريكية، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قارنها بعدد من 336في فرنسا و 

   .)1( كلغ20الدول العربية على غرار األردن التي بلغت حصة الفرد فيها 

ر إلـى الـسنوات     ا بالنظ ن عرفت تحسن  مشاكل الطبع فإن وضعية التوزيع وإ     ضافة إلى   وباإل

من مشاكل مردها إلى ضعف شبكة التوزيـع واتـساع الرقعـة             ها ال تزال تعاني كذلك    السابقة فإن 

الجغرافية التي تتربع عليها الجزائر، وتوفرها على مناطق نائية تستدعي التنظيم والدقة مـن أجـل                

  les"مؤسـسة   قامـت    غير متأخرة فبعد االستقالل أوقاتضمان وصول الجرائد إلى القراء في 

messagries algériennes"  بتوزيع الصحف في وسط البالد فقط، ولم يتغير الوضع عما كـان 

 المدن الكبرى والمدن    :عليه في العهد االستعماري حيث كانت المناطق التي تحظى بأولوية التوزيع          

لية توزيـع    عم ثمةالتي لها ربط مباشر بالجزائر العاصمة بواسطة الطرق الكبرى وبشكل موازي            

يتا بمحاور لتوزيع الـصحف     طالقا من قسنطينة ووهران اللتين حظ     أخرى لكنها عشوائية ومتقلبة ان    

ن تنسيق والنتيجة أن شبكة التوزيع      وبها مع التشابك أحيانا مع تلك القادمة من الجزائر العاصمة وبد          

وبعض الواليـات   تشرة عبر القطر الجزائري،      بلدية كانت من   704 بلدية من أصل     280هذه غطت   

عاصمة الوالية، ولم يكن هذا مقتـصرا علـى          إال   فبلدياتها الصح مثل التي تقع بالجنوب لم نتلقى       

 بلدية من   24 التي كانت تصلها الصحف الوطنية إلى        واليات الجنوب فحسب بل أيضا والية البليدة      

، 1976سـنة    إلى سبع وعشرين من أصل تسع وعشرين وهذا في           األصنام و ،أصل ثالث وثالثين  

 هذه األخيرة تبقـى دون المـستوى   فإن) 2( نقاط البيعدوعلى الرغم من اتساع رقعة التوزيع وازديا

، ما يعنـي    1995 نقطة على المستوى الوطني سنة       1149المأمول إذ تشير اإلحصائيات إلى وجود       

معـدالت   ساكن، وهي أرقام بعيدة عـن        1000 نقطة بيع لكل     0,40أن معدل نقاط البيع تقدر بـ       

  .)3(كناس 1000تتواجد نقطة بيع واحدة لكل اليونسكو، التي تنص على ضرورة أن 

هذا الصدد تـشير إلـى      ن الصحافة المكتوبة فإن األرقام ب      أما عن نصيب الفرد الجزائري م     

وهو معدل يعد كذلك ضعيفا إذا مـا قـورن          ) 2001سنة  ( ساكن   1000 نسخة  لكل     34,36وجود  

 وبالنظر إلى السنوات    )4( ساكن 1000 نسخة لكل    100ي يرى بضرورة توفير     بمقياس اليونسكو الذ  

العشر األولى من األلفية الثالثة فإننا نقر أن بعض المناطق الجغرافية ال تزال تواجه صعوبات فـي                 

                                                 
  .83، ص مرجع سابقتي، ا نور الدين تو-  (1)
(2) - Zahir Ihaddaden :La Presse Ecrite en Algérie, op. Cit, p86. 
توزيع الصحافة المكتوبة وسبل تطويره في الجزائر، مذكرة ماجيستير، جامعة الجزائر، معهد :  سعيد دودان- (3)

  .50، ص1998علوم اإلعالم واالتصال، 
  .165، صمرجع سابقر،  يوسف تما- (4)
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الواقعة بوالية غليزان غرب الجزائـر العاصـمة والتـي          " عمي موسى "التوزيع على غرار بلدية     

 دج لعدم وصول موزعي الجرائد إلى منطقتهم وهو مـا           13يفة الواحدة بـ    يشتري قاطنوها الصح  

  .)1( عاملون خواص مع زيادة في ثمن الصحيفة مقابل عمولة النقل بهيقوم

  

  : مستوى القدرة الشرائية للفرد-3

إن اقتناء الصحف بشكل منتظم يقتضي توفر مستوى مادي معتبر، وهو ما يعتبر عائقا بالنسبة   

 مليون جزائري 6,5 أي أكثر من %20 أكثر من  بهر كالجزائر والذي بلغت نسبة الفقريلبلد فق

  .)2(وذلك حسب تقديرات األمم المتحدة للتنمية والبنك العالمي

، )3( في حاجة إلى مساعدة اجتماعيةي مليون جزائر14وتشير اإلحصائيات الرسمية إلى أن      

 %15,2بة إال أن المصادر تجمع على ارتفاعها إذ بلغت أما نسب البطالة فإنها وإن كانت متضار

كبر من ذلك، ومهما كان األمر فإن  المستوى المادي لألفراد ، وهناك من يورد أرقاما أ2005سنة 

في الجزائر يطبعه الضعف ومحدودية الدخل وانتشار ظاهرة الفقر وتدهور األوضاع االجتماعية 

 تحكمه قواعد )4(م اقتصادي اشتراكي إلى نظام اقتصاديللفئات الضعيفة في ظل التحول من نظا

السوق وقانون المنافسة مما يستدعي أن تكون نفقات األسرة متجهة إلى توفير األمور الحاجية 

  .واألساسية التي ال غنى للفرد عنها وهذا بدرجة أولى

األسر الجزائرية  مما تنفقه %46,4ففي دراسة أجرتها صحيفة الخبر بهذا الشأن أثبتت أن      

 من إنفاق %7,2مثل  صحة وتسلية وثقافة وخدمات عامة تمتعلق بالتغذية، وأن سائر الخدمات من

األسر، وهي النسبة التي تغطي الخدمات الثقافية بما في ذلك اقتناء المطبوعات والصحف، وهو ما 

 األمر الذي يعيه ؛ الفرديمكن تقييمه باالنخفاض والذي يعود إلى األوضاع االقتصادية التي يعيشها

" واقع التعددية الصحفية في الجزائر مقارنة سوسيو إعالمية "لالقارئ الجزائري ففي دراسة حو

 أن سعر الصحف مرتفع مما يدل على أن السعر )%71,33(أجابت نسبة معتبرة من أفراد العينة 

  .)5(يتجاوز القدرة الشرائية للقراء

                                                 
  .01، ص28/12/2008:  دينار بهي موسى، تاريخ الدخول13صحف مقابل :  صحيفة الخبر- (1)
   28/12/2008: ، تاريخ الدخول04 تشخيص ومكافحة الفقر في الجزائر، ص: ناصر مراد- (2)

www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/60338.doc 
ل الديمقراطية في الجزائر، تقديم برهان غليون، مركز دراسات الوحدة العربية، مستقب:  إسماعيل قيرة وآخرون- (3)

  .229، ص2002لبنان، بيروت، 
  .04، صمرجع سابق ناصر مراد، - (4)
  .213، صمرجع سابق ديدي سليمة، - (5)
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 االحتاللمقروئية الصحف الجزائرية عرفت تطورا منذ عهد  ومما سبق يمكننا أن نقر أن   

ة ديتعدالفرنسي بالنظر إلى ارتفاع أرقام سحب الصحف الصادرة، لتشهد تطورا ملحوظا بعد عهد ال

 بعض الصحف مثل أوالهما في ارتفاع أرقام سحبت: اإلعالمية وهو التطور الذي ميزه بعدان

العناوين اإلعالمية ما بين يومية وأسبوعية، لتعرف سنوات الناطقة باللغة العربية، وارتفاع عدد 

تراجعا في أرقام السحب مردها إلى األوضاع السياسية واألمنية التي عرفتها البالد ) 1992-1996(

الفترة ومشاكل تزامنت مع الظهور الكثيف والمفاجئ لعدد من العناوين لتعرف األوضاع هذه في 

قر أن مقروئية الصحف وإن كانت في ارتفاع نسبي  الالحقة، كما نستقرار في السنواتشيئا من اال

 إلى  راجعن ذلك غيرلمتقدمة وإلى المقاييس الدولية وأإال أن معدلها يعد ضعيفا بالنظر إلى الدول ا

نه  بعوامل داخلية وخارجية أخرى، وأقدر ما يفسر ب*)( "  ال يقرأيأن الشعب الجزائر"فحوى مقولة 

 دراسة تلك ت ما تماللصحف إذقراء محتملين  مقروئية الصحف واستقطاب في اإلمكان رفع

   .العوامل وتحسينها

                                                 
 عدد عفا لقد توصل إلى تفنيد هذه المقولة أيضا من كان له احتكاك بعالم الكتب والقراء على غرار ارت-  (*)

المسجلين بالمكتبة الوطنية بالحامة وكثرة عدد مرتادي المعرض الدولي للكتاب والذي اعتادت السلطات الجزائرية 

تنظيمه كل سنة، وكذا إقبال قراء الصحف واهتمامهم بصفحة الكتب التي بادرت بعض الصحف الجزائرية إلى 

القراءة والمطالعة : "نور الدين شريط: ي نشرت حديثا، أنظرإصدارها، والتي يتم من خاللها التعريف بأهم الكتب الت

الشروق ، "من قال إن الجزائريين ال يقرؤون: "ر، وزهيد منصو64-60، ص 2007، 3، علكتاب، ا"العمومية

  .2008 أكتوبر 06، االثنين، 24-22، عاليومي
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   :الوعي الديني، المفهوم واألبعاد: أوال

  

   :مفهوم الوعي الديني
 

   :أ ـ مفهوم الدين

  ـة محل الدراسـارتأينا استخدام مصطلح الوعي الديني نظرا لكون الوعي الديني   

 الصحف ا وسائل اإلعالم وتحديد:وهيو تنميته زاوية تشكيله ب محكوم عبارة عن وعي ديني

 وال نقصد به البتة حصره في ،)المؤسسة اإلعالمية( بهذا الجانبيا مرتبطا وع فإنه يبقى عليهو

مفهوم ضيق متعلق  بجانب واحد فقط من جوانب الدين اإلسالمي؛ السيما وأن مصطلح الدين 

مصطلح عام يشتمل على جوانب وزوايا عدة من الدين بدءا بالمعتقدات ووصوال إلى األعمال 

االعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية ـ : إذ يعرف الدين بأنهمعامالت،سواء منها العبادات أو ال

علوية، لها شعور واختيار ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعني اإلنسان اعتقادا من شأنه أن 

إذا نظرنا إليه  في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد، هذا يبعث على مناجاة تلك الذات السامية

 أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة . بمعنى التدين،)(Etat Subjectifمن حيث هو حقيقة نفسية 

جملة النواميس النطرية التي تحدد صفات تلك القوة اإللهية : " فنقول هو(Fait Objectif)خارجة 

تشير كلمة الدين في اللغة العربية إلى كما ؛ )1("بجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها

) المتدين(رفين يعظم أحدهما اآلخر ويخضع له فإذا وصف بها الطرف األول عالقة بين ط

كانت أمرا وسلطانا كما أقر  )المعبود(كانت خضوعا وانقيادا وإذا وصف بها الطرف الثاني 

يرا في الوقت نفسه إلى أن استخدم لفظ الدين في المعاجم العربية مشوب ش عبد اهللا دراز مبذلك

) محمد بيومي في علم االجتماع الديني( ويشير باحثون في علم االجتماع ،)2(بالغموض واإلعادة

  في تعريفات الدين، مرده إلى اختالف ثقافات من حاولوا تعريفهاختالفاتإلى وجود تناقضات و

 يكون عليه الدين، والذين حددوا واختالف أهدافهم، بين الذين قدموا تعريفات بلغة ما ينبغي أن

 مستمدة من تعبيرات خاصة بظاهرة معينة، وبين الذين قدموا تعريفات بعد التعريف من بيانات

  .)3(ومعرفة ما هو شائع في هذه الظاهرة" التدين"القيام بدراسات لعدد من مظاهر 

إبراهيم بدران الذي أقر أن الدين : ومن التعريفات الواردة بهذا الصدد نجد تعريف  

أنها تمثل ما يؤمن به في حياته وبعد حياته، وبهدف منظومة من المعتقدات التي يرى اإلنسان 

تحقيق اطمئنانه الروحي والنفسي والجسمي، مع التسليم بمجموعة العقائد وأداء الشعائر التي 
                                                 

     .52:،ص1982الدين؛ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، دار القلم، الكويت، :  عبد اهللا دراز-  (1)
  ). 54-32(المرجع نفسه، ص: انظر-)2(
، 2004، القاهرةاع الديني ومشكالت العالم اإلسالمي، دار المعرفة الجامعية، علم االجتم: محمد بيومي-)3(

  .192ص
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 إلى ثالث اإلنسانيمستوى الويالحظ على هذا التعريف تقسيمه للدين على  .)1(جاء بها الدين

الجانب :  إلى قسمينعلى مستواه الذاتيللدين تقسيمه و والجسمي، الروحي والنفسي: أقسام

 نأأخرى كما سنتعرض لذلك الحقا إال  يشمل جوانب دون أنالعقائدي والجانب السلوكي، 

 في نفوس يةإلى اتصافه بالقدسخصائص الدين إضافة   جملة من من جهة ثانيةمل شالتعريف

 ـ إذا هذهد في دراستنا  كما هو مقصو–من يعتنقونه، كما أنه األقرب إلى تعريف الدين 

كما جاء "حيث نقصد به الدين اإلسالمي أجرينا إسقاطا للتعريف وفقا لمنحى الدراسة وأهدافها؛ 

 أو كما بينه العلماء الذين) لسنةالقرآن الكريم وا(معصوما، منزها مبثوتا في النصوص الشرعية 

اإليمان باهللا : لعقيدة فتعنيالعقيدة والسلوك؛ فأما ايشمل جانب  بلغوا أهلية االجتهاد وهو

فهو يشمل كل ر والقضاء والقدر خيره وشره؛ وأما السلوك خومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل

عمل مفيد نافع في ذاته سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو االجتماعي مع مراعاة أن 

ائرا في حيز العبادة التي  وبهذا يكون السلوك دإرضاء اهللا تعالى: يكون الهدف من القيام به هو

اإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من و الجن وما خلقت: " خلق اهللا تعالى اإلنسان من أجلها فقال
والتي  )58-57-56آالذاريات ( "ا أريد أن يطعمون إن اهللا هو الرزاق ذو القوة المتينرزق و م

 "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " :الأوصى بها اهللا نبيه  صلى اهللا عليه وسلم وأمته من بعده فق
 )...ة والصوم والزكاة والحجالصال(فالعبادة ال تعني الشعائر التعبدية فحسب ؛ )99الحجرآ(

 من روهو ما يتوافق مع الكثي ،ولكنها تشمل مختلف مجاالت الحياة وشؤون اإلنسان على تباينها

اإلخالص : ي توفر فيه هذان الشرطاناآليات القرآنية التي ترتب الجزاء الحسن على العمل الذ

  .)∗(المنفعة و

  :ب ـ مفهوم الوعي

فهم وسالمة حفظ الشيء وتقديره وال: اللغويةيد من الناحية فأما كلمة الوعي فإنها ت  

الوعاء الذي يتضمن معنى االحتواء ويعني جمع الشيء وحفظه مع : ، ومن مشتقاتها)2(اإلدراك
      (Cun) الالتينية وهي كلمة مركبة من (Conscienta) ، ويعود أصل كلمة الوعي إلى)3(

الموضوع من طرف الفاعل وأيضا جعله مرجعا له،  والمصطلح يعني معرفة (Scienta)و

                                                 
، 2005، يروتب النهضة الدينية وصراع البقاء من مأزق التخلف إلى آفاق التقدم، المركز الثقافي العربي، -)1(

  .279ص
شيخ  :لمين للعبادة على غرار وهو ما يتوافق أيضا مع الكثير من التعريفات التي وردت عن علماء المس– )∗(

، مكتبة وهبة، 24طالعبادة في اإلسالم، :  القرضاوي:انظر. الدكتور يوسف القرضاوي ابن تيمية واإلسالم

  ).53-49(، 40  ص صلقاهرة،ا
  .1044، صمرجع سابق مجمع اللغة العربية، -)2(
، بيروت، دسسسة الجامعية، ، المؤالفكر والوعي بين الجهل والوهم والجمال والحرية:  هاني يحي نصري-)3(

  .59ص
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مصطلح الويستخدم هذا   )1( (Conscienta)  كلمة(Conscience)وتقابل كلمة وعي بالفرنسية 

 علم النفس من منظور فالوعي .ثروبولجيامن منظور علم النفس والفلسفة وعلم االجتماع واألن

، ومن البديهي وجود عالقة وثيقة بين )2(بما في نفسه وما يحيط بهيعني شعور الكائن الحي 

بالنفس  "ههو ما يصطلح علماء النفس على وسمالسلوك والمشاعر والفكر، وهذا الثالثي 

وك اإلنساني إمبريقيا، كما علم النفس السل وك، ويدرس عن طريق السلىي تتبدالت" اإلنسانية

 وال يدرس علم النفس ما وراء الوعي حدايدرس ميكانيزمات الفكر والمشاعر والرغبات على 

بل هذا من اختصاص الفالسفة، كما تدرس األنتروبولوجيا سبب وتعاقب ظهور الوعي عبر 

 عقليا انشاط: "هبكون) 1936/شونجو( ويتحدد الوعي وفق المقاربة العلمية )3("التطور اإلنساني"

د إلى النشاط العصبي للخاليا الدماغية فسواء كان هذا النشاط العقلي تفكيرا أو انفعاال أو تير

 للمقاربة ا، ووفق" عصبي فزيولوجينشاط":  بالذات فهو في آخر المطافشعورا أو وعيا

 لم يكن الفلسفية فإن ديكارت يربط بين الفكر والوعي إلى درجة تماهي الفكر مع الوعي إن

الفكر هو الوعي ذاته، وبهذا يغدو الوعي عنده خاصية إنسانية فهو صفة تخص الذات التي 

ويرى آالن .  أو أي موجود حسي آخروالخيالفكر وحده، وبمعزل عن الحس لباتثبت كيوننتها 

(Alain)  والواعية ةأن ما يختلج في نفس اإلنسان من أفكار وتصورات يعود إلى الذات الفاعل 

التي تؤكد على حتمية ) منود فرويدجنسبة إلى س(ية يدروف األطروحة اليناقضو بهذا وه

 جزء وهوم أهمية الشعور المحددات الالشعورية وأهميتها القصوى في الحياة النفسية مقرا عد

 للتخيالت رمزيا انعكاسا الحلم ريعتبو ينكشف عن طريق األحالم، من الالشعور الذي ضيق

 اختالفالوجية فإن هناك والسوسي المقاربة وبحسب.)4( الجنسيةباالندفاعاتبطة مرتالالالشعورية 

أصحاب المدرسة المثالية ي بين أصحاب المدرسة الماركسية وفي تحديد مفهوم الوع

 االجتماعييرون أن المبدأ الرئيسي في دراسة الوعي  )خاصة الكالسيكيون منهم(سيونفالمارك

  . وبين الفكر والطبيعةدبين الوعي والوجوالعالقة حول  على سؤال باإلجابةيرتبط 

 االجتماعيةي يتحكم في األحداث ذأما المثاليون فيرون أن وعي البشر هو الو 

وبمعنى العقل طورا، ويرون أن األفكار واآلراء  ويستخدمون كلمة وعي بمعنى الروح أحيانا

التي تقود إلى التعبير االجتماعي، والقيم هي التي تحدد الوجود ونمط العالقات االجتماعية وهي 

أنصار المدرسة المادية أن الواقع المادي للمجتمع هو الذي يحدد نمط العالقات يرى بينما 

                                                 
، خريف 04، عالمجلة الجزائرية لالتصال ،"إشكالية تحديد مفهوم الوعي االجتماعي":  عبد اهللا بوحالل-)1(

  .43، ص1990
  .1045، صمرجع سابق مجمع اللغة العربية، -)2(
  .60، صمرجع سابق هاني نصري، -)3(
 . 04/03/2009: تيجية، تاريخ الدخول المعهد العربي للبحوث والدراسات اإلسترا-)4(

http://www.aissforum.com/f397/t33891.html. 
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ثقافة والفكر والقيم، وأن فهم هذا الواقع ووعيه هو الذي يؤدي االجتماعية والسياسية ونوع ال

 والمالحظ )1(سية والعالقات االجتماعيةإلى تغيير األوضاع المادية، وبالتالي تغيير النظم السيا

 الشخص وبين الواقع بهذا الصدد وجود عالقة وثيقة بين القيم واألفكار والتصورات التي يتبناها

 طريقة تكيف ومعايشة الفرد للواقع  فياألفكار والتصوراتالذي يحيا في ظله إذ تؤثر جملة 

تأثير في األفكار وتشكيل التصورات  إلى ال- في مواقف وحاالت–كما أن هذا األخير يؤدي 

 من مجتمع إلى آخر باختالف وتغيير بعضها، ما يجعلنا نقر أن الوعي االجتماعي يختلف

 هو المفاهيم، وأن الوعي االجتماعي هو وليد فهم الناس لتاريخهم وحاضرهم وقيمهم العليا، و

وم الوعي االجتماعي في النظرية المتاحة، وبهذا نحدد مفهج التفاعل البشري مع األطر نتا

  :العناصر اآلتية

  . مجموع المفاهيم والقيم المتداولة في حياة الناس ونظام التفاضل الموجود بينها-

  . وفق ظروفهم ومستوياتهم المختلفة لتلك المفاهيم والقيم تفسير الناس-

أوساطهم، في  لمفاهيم، ونظام العالقات السائد بهذه اااللتزاماليومية في ـ تجارب الناس 

  .)2(وبينهم وبين اآلخرين

قر جملة من الخصائص التي يتسم بها الوعي نا نلتحديد السابق لمفهوم الوعي يجعلإن ا  

 من الظواهر، كما يقتضي بنا الحال التمييز بين مختلف أنواع الوعي والتمييز بين ةكظاهر

  .مفهومي الوعي والتوعية

  :ج ـ الفرق بين الوعي والتوعية

 لحملهم على االقتناع بفكرة إيجاد الوعي وإكسابه لألفراد والجماعات: " تعنيفالتوعية  

معينة أو رأي معين، واتخاذ منهج سلوكي معين بقصد تحقيق نتائج يهدف إليها القائم 

 ويعد الوعي ظاهرة معقدة يساهم في بلورتها جملة من الظواهر واآلراء )3("بالتوعية

ا الفرد تجاه الوجود، فإن كان الفرق بعيدا بين هذه التصورات والتصورات واألفكار التي يتبناه

الزائف تكون عليه كان الوعي زائفا، وبهذا يشير مصطلح الوعي واألفكار وما ينبغي أن 

(False Consciouness) إلى المفارقة بين اآلراء التي يعتنقها شخص أو جماعة وبين ما 

ف االقتصادي واالجتماعي لذلك الشخص أو ينبغي أن تكون عليه هذه اآلراء وفقا للموق

  .)1( كمفهوم مرادف للتضليل(Falsieness)ف يالتزي) هيرست( ويستخدم البعض )4(الجماعة

                                                 
  .45-44، ص صمرجع سابق، "إشكالية تحديد مفهوم الوعي االجتماعي: " عبد اهللا بوجالل-)1(
  .37، ص1998،  2، عالكلمة ،"ي اإلسالميثقوب في الوعي العرب: "  محمد محفوظ-)2(
  .44، ص صمرجع سابق، "إشكالية تحديد مفهوم الوعي االجتماعي":  عبد اهللا بوجالل-)3(
موسوعة العلوم االجتماعية، ترجمة عادل مختار الهواري، سعد عبد العزيز، دار المعرفة :  ميشال مان-)4(

  .252، صالقاهرةالجامعية، 
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 وهي تلك (Class Consciouness)الطبقي   الوعي: منها أنواعينقسم الوعي إلى و

 ماركس فإن الوعي وية الجماعة، وعندوالقيم والمقاييس الناشئة عن هالعناصر من المعتقدات 

اصة بطبقة  دفع مصالح طبقة في مواجهة المصالح الخيؤدي إلىالطبقي هو الوعي الذي 

ها عالنقابة بوض وعي فهو (Trade union Consciouness)أخرى، أما الوعي النقابي 

نجازه من خالل نضالها في سبيل  بإه وهو ما تقوم الطبقة العاملة في الوقت نفس،ومصالحها

  .)2(هداف اقتصادية نحو تحسين األجور وظروف العملتحقيق أ

ويشكل الوعي قفزة نوعية في حياة اإلنسان باعتباره الشرط الضروري لتوفير جملة   

 مع القضايا التي يحتاجها من اإلمكانات المعنوية والفكرية والمادية وطرق التعاطي اإليجابي

ي اإلنسان باهتمام خاص حظ، وقد اتخاذهااإلنسان في هذا العصر والمواقف التي ينبغي 

القرآن الكريم ثالث وستين في كلمة اإلنسان  وردتقبل الدين اإلسالمي، حيث  ورعاية من

مرة، وذكر بألفاظ أخرى من قبيل بني آدم ست مرات، وتكررت كلمة الناس  ) 63(

بدعوة ) المالسالرسول عليه الصالة و( خطابه إلى البشر اإللهي، بل افتتح الوحي )3(مرة)240(

 تم ام والقراءة باعتبارهما الرافد اإلنساني وحجر األساس للعمل الصائب إذاإلنسان إلى التعل

، وهذا هو  )01:العلق(﴾  اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ  بمنهج صحيح واألهداف سامية ﴿التعلم

  .الطريق المؤدي إلى الوعي الديني

  :د ـ مفهوم الوعي الديني

ا  السلوك، ما يجعلنمرث الذي يمسبق يتبين لنا أن الوعي يقوم بدرجة أولى على الفهمما  

استيعاب المبادئ والحقائق الدينية اإلسالمية وتمثلها في : "نقر مفهوما للوعي الديني مفاده

، وإلى معنى قريب من هذا نجد عبد المجيد النجار يقر "النفس وفي التفاعل مع البيئة المحيطة

ال بد وأن يتحقق معها قدر أدنى ) السلوك(كام الدينية في طريقها إلى اإلنجاز الصحيح أن األح

الفهم الجملي لمجموع التشريع من حيث حقيقة وطبيعة "، فالوعي هو )الفهم(من االقتناع بها 

 الواقع اإلنساني انفعال: أخرى مفهوم التدين بكونه ويحدد في مواضيع )4("ومن حيث أهدافه

 اإلسالمية انفعاال مقصودا مع تدخل اإلرادة اإلنسانية في الوصل بين المحددين بالتعاليم

من جهة أخرى، وبهذا تكون عناصر التدين الدين اإلسالمي من جهة والواقع : الرئيسيين وهما

                                                                                                                                              
، دار المعرفة، الجامعة، مصر، ةتماع المعرفة، دراسة في مقولة الوعي واإليديولوجيعلم اج:  طه نجم-)1(

  .211، ص2004
  .726، 123، ص صمرجع سابقميشال مان، -)2(
  .38، صمرجع سابق محمد محفوظ، -)3(
  .107، ص2 في فقه التدين فهما وتنزيال، كتاب األمة، ج: عبد المجيد النجار-)4(
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 الفهم العميق للتعاليم الدينية ولواقع اإلنسان، ويكون الفهم هو األساس للخطة التي هيالصحيح 

  .، وبهذا يتبين لنا الفرق بين الوعي الديني وبين التدين)1( اإلنسان ليتكيف بالتعاليمتعالج واقع

  :هـ الفرق بين الوعي الديني والتدين

صحيحا إذا كان الفهم القائم عليه صحيحا، ويصبح بهذا مرادفا للوعي التدين  يكون 

أسس صحيحة فإنه ال الديني، أما التدين المنقوص الذي لم تتكامل عناصره ولم تتبين على 

يكون مرادفا للوعي الديني غير أنه يقترب منه كلما كان فهم التعاليم الدينية اإلسالمية سليما، 

) الفهم(ويمثل هذا التوازن في النظر "لها على أرض الواقع صحيحا سليما وكلما كان تنزي

 التي )د الغزاليما كان يسميه الشيخ محمك( المسلم من علل التدين المغشوش والعمل يتعافى

  .)2("لحقت باألمم السابقة تفريطا وإفراطا

الوعي الديني إلى خطاب ديني راشد يتمثل دوره في تقديم اإلسالم منهجا   يستندو  

مرتبطا بالزمان والمكان واإلنسان، موصوال بالواقع، مشروحا بلغة العصر، جامعا بين النقل 

 والتجديد وفق منهاج االستدالل المعتبر عند أهل الصحيح والعقل الصريح، متفتحا على االجتهاد

ورا تط والفروع، محافظا في األهداف، مالعلم، ثابتا في الكليات واألصول، مرنا في الجزئيات

 ، منفتحا على الحضارات بال ذوبان بكل قديم صالح، منتفعا بكل جديد نافعفي الوسائل مرحبا

   .)3(مراعيا الخصوصيات بال انكفاء

الفضائل اإلنسانية التي تنبذ الفردية واألنانية ) التدين الصحيح(ولد الوعي الديني وهكذا ي  

ويساهم في تحقيق التقدم وبناء الحضارة ولذلك فإن للحضارة بعدا دينيا باعتبار ما يتولد عن 

الوعي الديني من قيم يحتاجها اإلنسان في تقدمه ويكون متشبعا بطاقة حيوية بعد أن تكون 

 الفطرية الكائنة في طبيعته، وأخضعها لقانون أخالقي يجمع هدينية قد ضبطت غرائزالفكرة ال

 فعالية في ا ذ، مما يتطلب أن يكون الوعي الديني)4(بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة

  .، وهو ما يعني أن للوعي الديني أبعادا وجدانية ومعرفية وسلوكيةمجتمعالنفس الفرد وفي 

  

  :داني البعد الوجأ ـ

: إذ يتمثل الجانب الوجداني من شخصية الفرد في المشاعر والعواطف واالنفعاالت مثل  

 وقد اهتم اإلسالم بتحقيق االستقرار النفسي ، )5(الميول والتقدير واالتجاهات والقيم والتكيف
                                                 

  .43-42، ص صالمرجع السابقر، عبد المجيد النجا-)1(
  .16، ص2008، ماي 4، ع البصيرة،"سمات الخطاب اإلسالمي المعاصر: " عصام البشير-)2(
  .33، صالمرجع نفسه -)3(
  .101-100، ص صعين مليلةحوارات إنسانية في الثقافات العربية، دار الهدى، :  إسماعيل زروخي-)4(
، القاهرةطلحات التربوية والنفسية، الدار المصرية اللبنانية،  معجم المص: النجار حسن شحاتة، زينب-)5(

  .256، ص2003
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للفرد وتوجيه انفعاالته من خالل تنظيم عالقته باهللا تعالى، ومع ذاته ومع اآلخرين في ظل 

وكانت مصدرا ) القرآن الكريم والسنة (توجيه وجداني، وهو ما نصت عليه األدلة الشرعية

   :ال الحصرعلى سبيل المثال  في اآلتيعنه يمكننا الحديث  وهو ما ؛ة المسلمةشخصياللتشكيل 

  : وعي المسلم بانفعاالته وتوجيهها-1

في حراكها الذاتي ويقصد بها إدراك المسلم النفعاالته وتوظيف مبادئ الشريعة   

 وهي ، بأعباء الحياة والقيام بالواجباتضوه فالفعالية أمر مطلوب من أجل الن،)1(واالجتماعي

 فالمجتمعات حين تدخل ؛كذلك قيمة هامة يجب مراعاتها من أجل الخروج من حالة التخلف

 في نفسه التي  التخلف تخمد حركتها الدافعة ويصبح الفرد كال فاقدا لفعاليته ألنه ال ملكمرحلة

 هي الترجمة الواقعية لما انطبع هوسلوكياتحكامه أعالية والتي يؤثر بها في محيطه فتمنحه الف

ومن الشواهد القرآنية الدالة على اعتناء القرآن ، )2(في نفسيته من انفعاالت ومشاعر وأفكار

حزنُك الَِّذي يقُولُون فَِإنَّهم لَا قَد نَعلَم ِإنَّه لَي﴿: الكريم بالجانب الوجداني ألهميته قول تعالى

يكَذِّبونَك ولَِكن الظَّاِلِمين ِبَآياِت اللَِّه يجحدون ولَقَد كُذِّبتْ رسٌل ِمن قَبِلك فَصبروا علَى ما كُذِّبوا 

- 33: األنعام(﴾  ولَقَد جاءك ِمن نَبِإ الْمرسِلين وُأوذُوا حتَّى َأتَاهم نَصرنَا ولَا مبدَل ِلكَِلماِت اللَِّه

34.(  

إذ تتمحور معاني اآليات حول الحالة الوجدانية التي اتسم بها النبي صلى اهللا عليه وسلم   

قيقة هذا التكذيب ومسلية تخبره ححين كذبه قومه، مقرة حزنه وتأسفه عليهم، فجاءت اآليات 

ر أنهم ال يتهمون النبي صلى اهللا عليه وسلم بالكذب، بل هم مؤمنون  مخبرة عن الكفاهعنه حال

ن هذا الذي حدث له قد حدث لألنبياء من أعاندون الحق، ويدفعونه بصدورهم وبصدقه ولكنهم ي

قبله فصبروا إلى أن جاءهم النصر، وفي هذا تسلية وتعزية لقلب النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 بالظفر من عند اهللا تعالى، وأن اهللا تعالى أخبره من أنباء ودعوة له إلى الصبر، واليقين

وز  تجاأهمية، وتتمثل الدالالت التربوية للنص على )3(المرسلين من قبله ليكونوا قدوة له وأسوة

لحظات الحزن وعدم الركون إلى االنفعاالت السلبية بل الواجب السعي في الخروج منها من 

  .)4(ا السامية في الحياةخالل تحفيز الذات ألداء أهدافه

  

  
                                                 

  .169، ص2008، عمانسيكولوجية التفكير والوعي بالذات، جدارا للكتاب العالمي، :  سعاد جبر سعيد-)1(
يروت، التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي، مركز دراسات فلسفة الدين، دار الهادي، ب:  الطاهر سعود-)2(

  .215-214، ص ص2006
، شركة الشهاب، الجزائر، )اختصار(محمد علي الصابوني : مختصر تفسير ابن كثير:  إسماعيل بن كثير-)3(

  .576-575، ص ص 1، مج1990
  .170، صمرجع سابق:  سعاد جبر سعيد-)4(
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  : إشباع الحاجات النفسية-2

 وإجالله من الحاجات اإلنسانية تعظيمهتعد الرغبة في معرفة الخالق والحاجة إلى   

 إذ مهما كان الشخص قويا ،كل نفس والتي تحتاج إلى إشباعالملحة، ومن الغرائز المبثوثة في 

 كما أنه يشعر بحاجة إلى قوة أعظم منه وهي ،ود في الوجةذاتيال يةستقاللاال بانعدامفإنه يشعر 

التجأ غليها شعر بالطمأنينة واألمان، ومن هذا القوة األزلية التي أوجدته من عدم، والتي إذا 

ي تحقيق ق كان وجود اإليمان في النفس اإلنسانية من الوسائل العظيمة التي تساهم فلالمنط

 من أركان النفس اإلنسانية، وهو الدعامة التي ن الوجدان ركن هامالتوازن الوجداني نظرا أل

  .)1(تقوم عليها معظم شؤون حياته األخرى

 يعني إقرار بالقلب واللسان واتجاه يةعقيدة اإلسالمالويعتبر اإليمان جزء من الدين وفي   

... ببعثة األنبياء، وبوجود اليوم اآلخر والمالئكةونفسي نحو ما يقره القلب بوجود اهللا الواحد 

 ذلك ألن اإليمان القوي يشد من ؛ومن آثاره أنه يضفي على النفس اإلنسانية أصالة وقوة وراحة

 وتحطيم العقبات، مما يساهم بدوره في تقويم أزر صاحبه، ويكون سببا في تهوين الصعاب

هذا السلوك وذلك ألن الدوافع والرغبات التي تحرك السلوك اإلنساني وجعله سلوكا سويا، 

 ونبله يكون السلوك سويا أو غير ة، ومن ثم فوراء كل سلوك دوافع، وبقدر قوة الدافعدوافع نبيل

لى قوانين تعدل من غرائزه وتنظم سلوكه، وتهيئه للكمال الذي واإلنسان في حاجة إ،  )2(سوي

عالم ما (مان، بالغيب ينين ال يأتي إال بوجود قدر من اإلخلق مستعدا له، واالنقياد إلى هذه القوا

العقل ال يستطيع اإلجابة عن بعض التساؤالت الملحة في حياة إضافة إلى أن ، )اء المادةور

 وذلك ألن الكثير من الشعوب لما فقدت هداية اإلنسان، وال يستطيع االستقالل بهداية اإلنسان

في المجال المادي (لم تغن عنها هداية العقول شيئا ،)في المجال الغيبي والقيمي(الوحي 

ولَقَد مكَّنَّاهم ِفيما ِإن مكَّنَّاكُم ِفيِه وجعلْنَا لَهم سمعا وَأبصارا وَأفِْئدةً فَما ﴿: يقول تعالى. )المشهود

حاِت اللَِّه وِبَآي وندحجٍء ِإذْ كَانُوا يشَي ِمن متُهلَا َأفِْئدو مهارصلَا َأبو مهعمس منْها َأغْنَى عم اقَ ِبِهم

ِزُئونتَهسكثيرة على غرار قوم عاد الذين كانوا على هذا واألمثلة ؛ )26: األحقاف (﴾كَانُوا ِبِه ي

ء ذات البين قد حضارة، ولكن الفساد األخالقي وسويشيدون العمران وكانوا أصحاب مهن و

، وقوم مدين الذين كانوا )130: اءالشعر (﴾وِإذَا بطَشْتُم بطَشْتُم جباِرين ﴿استشرى بينهم 

ذين سادت فيهم الطبقية يبخسون حق الفقير من خالل تطفيف الكيل والميزان، وأهل مصر ال

 األخالقي، االنحالل، وقوم لوط الذين ساد فيهم  من شأن أناس آخريناعلوأ وا أناساستضعفوفا

                                                 
، المكتب الجامعي  والحق في ضوء علم النفس الحديثالطريق إلى علم النور:  سعاد عبد العزيز جادو-)1(

  .52-51، ص ص 2000  اإلسكندرية،الحديث،
، 2005، 3، ط اإلسكندرية،في النفس والقرآن الكريم، المكتب الجامعي الحديث:  عزت عبد العظيم الطويل-)2(

  .15ص
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صادي وأبدعوا في البناء  وقوم سبأ الذين عرفوا الرخاء االقتنصابها غير  فيبوضع األمور

  .تفاقهاإ في تصريف األموال و على حقالكنهم لم يكونو

هي القادرة على اإلجابة عن التساؤالت التي ) العقيدة اإلسالمية(إن العقيدة الصحيحة   

يره، والمتمثلة في األسئلة المصيرية التي حاإلنساني بل تشغلت وال تزال تشغل الوجود 

د؟ ما هي صفاته؟ لماذا ومن أين جاء هذا الكون؟ من الموِججئت ؟ يطرحها اإلنسان من أين 

  :(*)ل يختلف عن حال ذلك الشاعر حين قا لنفإن حالهالصحيحة أوجدنا؟ ومن لم يعرف العقيدة 

  علم من أين ولكني أتيتأجئت ال 

قا قدامي طريولقد أبصرت 

  فمشيت

وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم 

  أبيت

كيف جئت؟ كيف أبصرت 

  يقي؟ لست أدريطر

   سوياناأتراني قبلما أصبحت إنسا

  شيئا  أم تراني كنت كنت محوا أو محاال                 

  ألهذا اللغز حل؟ أم سيبقى أبديا

ولماذا لست أدري؟ ...لست أدري

  لست أدري

أوراء القبر بعد الموت بعث 

  ونشور؟

  فحياة فخلود، أم فناء فدثور؟

  أم كالم الناس زور؟أكالم الناس صدق             

  أصحيح أن بعض الناس يدري؟

  لست أدري

 فكالم هذا الشاعر تصوير لحالة نفسية من الشرود والحيرة التي يقع فيها اإلنسان حينما 

في –التي يأتي بها الدين والتي ال يمكن ) ما وراء الطبيعة(يكون مقطوع الصلة بالمعاني الغيبية 

السلوك نظرا في  ها أثريظهرلي أو سبب تجريبي والتي  استقائها من مصدر عق-الوقت نفسه

عالمه الداخلي، في  يتصرف في العالم الخارجي بناء على المعاني التي انطبعت نألن اإلنسا

فضال عن دور هذه العقائد والمعاني اإليمانية في منح الشخصية األمن والسكينة  والقوة في 

                                                 
  .الجداول: الطالسم من ديوانه:  إيليا أبو ماضي من قصيدة طويلة بعنوان-  (*)
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رار اإلحباط والفشل نظرا ألنه يتصل بمصدر في الحياة، على غ ةفيعنلامواجهة الصراعات 

بالحرية س واإلحساالنفسي واالبتهال إلى اهللا تعالى مما يمنحه التوازن القوة ويلجأ في الدعاء 

، كما )1(من أسر الجهات األرضية في تعبده هللا الواحد، حيث ال تتعدد له جهات التعبد والتوجه

من مل وإن أخطأ في حق النفس والغير لتحرره بذلك الشعور باألتعطي العقيدة اإلسالمية للفرد 

قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنْفُِسِهم لَا  الطريق ﴿ةعقدة الشعور بالذنب إن عاد إلى جاد

الر الْغَفُور وه ا ِإنَّهِميعج الذُّنُوب غِْفري اللَّه ِة اللَِّه ِإنمحر تَقْنَطُوا ِمن 53: الزمر (﴾ِحيم.( 

﴾ فَِإن مع الْعسِر يسرا ﴿شدائد الزمات واأل إبانوتعطي الشعور باألمل والتفاؤل للفرد 

 ضد االنتحار باعتبارها جريمة في حق النفس التي هي ةكما تعطي الفرد حصان،)5:الشرح(

 الشخص على ملك الغير وعليهم الحفاظ عليها كما يحافظعباده،  تعالى والتي أودعها  اهللاملك

من هذا المعنى عدم ض ويدخل ،)29: النساء( ﴾ولَا تَقْتُلُوا َأنْفُسكُم ِإن اللَّه كَان ِبكُم رِحيماعنده ﴿

إلى التلف، وتبني األساليب والوسائل التي المؤدية األخطار  وإلقاء النفس في مواطن الهالك

َألَا  ﴿؛ى والدعاء والذكرار توثيق الصلة باهللا تعالتجلب الطمأنينة واإلحساس باألمان على غر

الْقُلُوب ِئنحيث طرأت متغيرات كثيرة ، السيما في وقتنا المعاصر)28 :الرعد (﴾ِبِذكِْر اللَِّه تَطْم 

وحديثة، كانت السبب في إحداث اضطرابات وأمراض نفسية واتسم الوضع بتغيرات سريعة 

ال عن التقلبات النقدية العالمية والحروب والخالفات المذهبية وعدم ثبات النظم االقتصادية فض

  .)2(وطغيان المادة، وانتشار وسائل ومضامين الغزو الفكري والثقافي

  : معالجة االضطرابات النفسية-3

يساهم الوعي الديني في بعده الوجداني في تحقيق التوازن واالطمئنـان النفـسي فـي                 

الحرص علـى إشـاعة     ) ابتداء(لجة، والمقصود بالجانب األول     الشخصية اإلسالمية ابتداء ومعا   

جو من الراحة والهدوء الذي من شأنه أن يجعل نمو الطفل نموا سليما عن طريق حسن اختيار                 

أسمائه وكفالة حقوقه البيولوجية والمعنوية كحق الرضاعة والنفقة والحـضانة، والعـدل بـين              

 صـعبة  على شؤونه، وقد يشب الطفل تحت ظـروف     ماألطفال في المعاملة وحق التربية والقيا     

فيقع عرضة لمجموعة من األمراض النفسية على غرار الـشعور بالدونيـة وعقـدة الـشعور                

بالذنب، وضعف اإلرادة وضعف الشعور باالنتماء فيكون للوعي الديني دور في تحقيق توازنه             

  .النفسي

ة متدنية، مـا يعنـي فقـدان         أن ينظر الشخص إلى نفسه نظر      ةإذ يعني الشعور بالدوني     

 غير جديرة باالحترام، ولهذا الشعور عالمات وهو يصنف في          االشخص احترامه لذاته باعتباره   

خانة األمراض النفسية التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة إذا لم يـتم عالجهـا، ومـن                 

                                                 
  .190، صبقمرجع سا سعاد جبر سعيد، -)1(
  . 63، صمرجع سابق  عزت عبد العظيم الطويل،-)2(
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ات المتكـررة   عالمات هذا الشعور عدم القدرة على تثبيت النظر في عيون اآلخرين واالعتذار           

الحدوث والخوف من اإلخفاق، والمفاخرة بالثياب ومقدار المال، والشعور بالخجـل والدفاعيـة             

، ويمكن للـوعي    )1(عند التعرض للنقد من طرف اآلخرين، والخوف من النبذ، ونبذ المجامالت          

ـ               سان الديني أن يساهم بقدر في عالج هذه المشكلة بالتعرض للمضامين التي تناولت مكانة اإلن

عند اهللا تعالى وفي الوجود، وأنه كائن مكرم، وأن الناس سواسية فـي الحقـوق والواجبـات                 

هو العمل النافع والسلوك السوي مما يفتح باب        التفاضل بينهم   مقياس  ، وأن   )2(والكرامة اإلنسانية 

المنافسة لتحقيق األفضل، وإن اجتهد المرء في عمل أمر ولم يفلح، فإن اإلسالم يحرص علـى                

حث على ترك النظر إلى الماضي بالكيفية التي تـؤدي          لشخص بال الحفاظ على الراحة النفسية ل    

المؤمن القوي خير وأحـب     : "إلى لوم الذات وتعنيفها وتحميلها فوق طاقتها، ففي الحديث النبوي         

إلى اهللا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجـز،                 

قدر اهللا وما شاء فعل فإن      : وكذا ولكن قل  كذا  ك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا لكان          وإن أصاب 

  .)*( "لو تفتح عمل الشيطان

راض الكثير من ع فإنه أحد أ(Severe Feeling of Guilt) وأما الشعور الحاد بالذنب  

لـذنوب  األمراض النفسية والعقلية وهو شعور مسبب للقلق بسبب كثرة التفكير والتأمـل فـي ا              

 أو تخفيف      في معالجة هذا الشعور   ) الرجوع إلى اهللا  (والمعاصي، وبهذا الصدد تساهم التوبة      

 الـذي يعنـي تـصريف       (Ahreartion)حدته على أقل تقدير عن طريق التفريغ االنفعـالي          

لتطهيـر االنفعـالي    االشحنات االنفعالية المحبوسة والمكبوتة داخل الفرد، وهـو نـوع مـن             

(Catharsis)3( المؤدي إلى شعور اإلنسان باالطمئنان واالستقرار(.  

االنتساب إلى كيان ما حيث يكون الفرد متوحدا معه،  أما الشعور باالنتماء فيقصد به

مندمجا فيه باعتباره عضوا مقبوال منه ومتقبال له، وله شرف االنتساب إليه، ويشعر باألمان فيه 

 وفي مجتمعاتنا العربية )4(أو وطنا) ادي، الزمالءاألسرة، الن(وقد يكون هذا الكيان جماعة 

تعاني فئة الشباب خصوصا من مشكلة ضعف الشعور باالنتماء سواء إلى مجتمعاتهم المحلية، 

أو  أو إلى األمة العربية اإلسالمية، ومن مظاهر هذا الضعف موجات الهجرة السرية والدائمة

                                                 
، تعريب سمير شيخاني، موسوعة علم النفس، دار الجيل، سيكولوجيا التقسيم الذاتي:  طوني غو، بول هوك-)1(

  ) .28- 16(، ص1998، 2بيروت، ط
  .32ص دم،جنوح الشباب المعاصر،منشورات الحلبي الحقوقية،: ويآل العيسعبد الرحمن   -)2(

   رواه مسلم- (*)
  .197:، صمرجع سابق، ويآل العيسعبد الرحمن -)3(
 القاهرة  ،التعليم في تعزيز االنتماء، تقديم سعيد إسماعيل علي، عالم الكتبدور:  لطيف إبراهيم خضر-)4(

  .27: ، ص2000
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مستوى اللغة واللباس وأنماط السلوك ومن شأن ات الغير على ثقاف، ومظاهر التأثر ب)1(المؤقتة

الوعي الديني أن يساهم في توطيد الشعور باالنتماء عن طريق بث المشاعر الدينية اإلسالمية 

حدة إذ تعد اوتنميتها في أذهان األفراد وتنمية الشعور باالنتماء إلى األمة الواحد والعقيدة الو

وتبدو أهمية اعتماد إطار ليها الوحدة السياسية لألمة ة التي تتأسس عبالعقيدة هي القاعدة الصل

، وألن الغاية الرئيسية )2(عقائدي واحد في كونه يمثل القاعدة التي تقوم عليها الوحدة السياسية

من تحديد اإلطار العام هو تمكين تجمع بشري من إقامة مجتمع قادر على تطوير الحياة 

 في مجتمعاتنا اإلسالمية يؤدي تقوية الشعور باالنتماء اإلنسانية وفق مقاصد وغايات محددة فإنه

إلى المشاركة في الحضارة البشرية ببصمات متميزة تحمل روح الثقافة اإلسالمية وطابعها من 

جهة كما أن األفكار والقيم ال يمكن أن تتحول إلى فعل وعمل إال من خالل التفاعل والتعامل 

الحياة وغاية الوجود ويلتزمون منظومة مشتركة من بين أفراد يتماثلون في تصورهم لمعنى 

القيم وأنماط السلوك إذ من شأن الحياة االجتماعية أن تصبح صعبة إن لم تكن مستحيلة بدون 

  .)3(التماثل واالنسجام في إطار عقائدي مشترك

داني في شخصية الفرد من جلوعي الديني في تنمية الجانب الوتبين أهمية اتومما سبق   

 اليأس، وتحفيز الذات لتحقيق أهدافها ترقية انفعاالته وتهذيبها ورفع مستوى األمل ودفعخالل 

األعمال بجزائها من ثواب وعقاب، وصوال إلى إنشاء سلوك قويم والذي يتطلب بدوره وربط 

 وهو ما يقودنا إلى الحديث عن الجانب العمليةحكام األأن يكون الفرد على علم ودراية ب

  .وعي الديني في الشخصية اإلنسانية المسلمةالمعرفي من ال

  : البعد المعرفيب ـ

تصوره الكلي  في  م  لالمعارف التي يحملها الفرد المس    والمقصود به األفكار والمعلومات و      

المبادئ اإلسالمية التـي    ب مما له عالقة     خالق والوجود بما فيه اإلنسان والحيوان والجماد      الحول  

لمسلمة وهي بمثابة الـروح مـن      اسالمية القاعدة األساسية للشخصية     يعتنقها، وتشكل العقيدة اإل   

الجسد وتتعلق باإليمان باهللا تعالى وصفاته وأسمائه وعالم الغيبيات، ثم المعارف والمعلومـات             

 بين ما هو صواب وخطأ      التفريقا يجعله قادرا على     مببها   التي ينبغي على الفرد المسلم اإللمام     

ح ومبادئ الدين الذي يتبناه، وفي التصور اإلسالمي فإن الغاية من خلق            ليكون عمله موافقا لرو   

ـ (﴾وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنْس ِإلَّا ِليعبـدوِن        ﴿: اإلنسان هي العبادة، قال تعالى      وأن  ،)56: ارياتذال

 )30:البقرة(﴾ يفَةًِفي الَْأرِض خَلِ  وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل       ﴿ اإلنسان خليفة هللا في األرض    

كما  ذكرنا سابقا    ضي أن يقوم اإلنسان بواجب عبوديته هللا تعالى، على أن مفهوم العبادة             تيقمما  

                                                 
  .13: ، صمرجع سابق، وي آل العيسعبد الرحمن -)1(
  .81، ص2001، دمشقمعالم نظرية عامة للدولة اإلسالمية، دار الفكر،  والسياسة  العقيدة: لؤي صافي-)2(
  .103:  المرجع نفسه، ص-)3(
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وشـؤون المعـامالت    من منهج حيـاة وسـلوك وآداب وأخـالق          يتسع ليشمل الحياة بأكملها     

  .والعقوبات

عـن  تمييـزا   (ألحكام الشرعية العملية    ر بالذكر في هذا الصدد أن الفقهاء قسموا ا        دويج  

 .إلى عبادات ومعامالت اصطالحا منهم غايته التفريق بين نوعين من األحكام) العقائد

 فقد ضم الكيفيات والطرق التي شرعها اهللا تعالى ليتقرب عبـاده إليـه               األول فأما النوع 

 بالشعائر  ، ويسمى هذا النوع   يذبأدائها فالشارع هو المنشئ لها وليس للعباد فيها إال التلقي والتنف          

 وأما النوع الثاني فإنه يشمل األحكام       ؛ دين منها، وبها تظهر حقيقة العبودية      التعبدية التي ال يخلو   

التي تنظم عالقات الناس بعضهم ببعض في حياتهم ومبادالتهم، وهي عالقات ونـشاطات لـم               

دلها ويهذبها ويقر الصالح منهـا      ع اإلسالمي، بل هي موجودة قبله ومهمته أن يع        يشرتينشئها ال 

 وعلى هذا فالجانب المعرفي الذي يهتم الوعي الـديني بتنميتـه            )1( الفاسد والضار  والنافع ويمنع 

، وأحكام العبادات وأحكام المعامالت على غرار العالقـات         )اإليمان وأركانه (العقيدة  : يتمثل في 

البيع والشراء والكـراء  (العالقات المالية و...) صلة الرحم، التكافل، أحكام األسرة،    (االجتماعية  

إذ يرى أن الدين اإلسـالمي يـشمل        ) في واقعنا المعاصر  (وهو ما يقره محمد قطب      ..) والهبة

  :أمورا ثالث في شخصية الفرد المسلم هي

  . االعتقاد الجازم بأن اهللا واحد في ذاته وأسمائه وصفاته-

  افترضها على عباده التوجه إليه وحده بالشعائر التعبدية التي -

  .)2(ح واإلباحة والمنعيبأحكام الحالل والحرام والحسن والقب االلتزام -

بشأن العبادات وااللتزام بشأن المعامالت،     " التوجه"والمالحظ في هذا استعمال مصطلح        

ومن المعلوم أن االلتزام باألمر فرع عن العلم به وأثر من آثاره، وعليه فـإن معرفـة أحكـام                   

ات ومعامالت يدخل في الجانب المعرفي والتزامها واقعيا يدخل ضمن الجانب الـسلوكي،             العباد

كما أن العلم بالجانب العقائدي يدخل ضمن الجانب المعرفي واإلحساس بها، والتوجه إلـى اهللا               

يـدخل ضـمن الجانـب      ) أعمال القلوب (تعالى بمشاعر اإلخالص والمحبة والخوف والرجاء       

 بعضها ببعض، والذي يميزها عن بعض       ظ فإن هذه الجوانب شديدة الصلة     الوجداني، وكما نالح  

الجانـب  (فالعبادة سلوك واقعي مبني على المـشاعر        "النظر في طبيعتها واألثر المترتب عنها،       

  .)3()"الجانب المعرفي(، ومنبثق عن االعتقاد )الوجداني

  
 

                                                 
  . 71- 70:، ص صمرجع سابقالعبادة في اإلسالم، :  يوسف القرضاوي-)1(
  .34د س، ص،  العاصمة الجزائر،2ط واقعنا المعاصر، مكتبة رحاب،:  محمد قطب-)2(
  .34 المرجع نفسه، ص-)3(
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 : البعد السلوكيجـ

لحركية التي تصدر عن الكـائن الحـي،         االستجابات ا  (Behaviour)يقصد بالسلوك     

 لوصف السلوك، إذ يقسم إلى سلوك فطري وسلوك مكتسب متعلم، وهنـاك             علميةوهناك جهود   

ونتبنى في هذه الدراسة تعريف بعض علماء الـنفس للـسلوك           ...سلوك سوي وسلوك مرضي   

مفهوم أثر من   ، ويعد السلوك بهذا ال    )1("السلوك الخارجي الذي يمكن مالحظته ومشاهدته     "بكونه  

 التي تميزها عن    لمسلمةآثار الجانب الوجداني والجانب المعرفي، إذ أنه من مكونات الشخصية ا          

كما أنه يقتـضي معرفـة      ) العقيدة اإلسالمية (، وهو منبثق عن النظرة الكلية إلى الوجود         غيرها

 فالمـسلم  ،ومبادئه وروحه العامة ليكون متسقا معها غيـر متنـاقض       اإلسالمي  ع  يشرتبأحكام ال 

 فعل أو موقـف   أولالمحكوم بوعي ديني ال يسلك سلوكا عشوائيا غير موزون بل يضع كل قو       

  .)2(أمام أحكام الشريعة قبل اإلقدام عليه

ر صسين أوا ويعد تحقيق معاني العبودية هللا تعالى وتهذيب النفس باألخالق الفاضلة وتح            

ف التي يطمح إلى تحقيقها الـوعي الـديني         العالقات االجتماعية بين الناس، كل ذلك من األهدا       

، وإن كان المجال هاهنا ال يتسع للحديث عنها          المستمدة من روح الدين اإلسالمي     وهي األهداف 

 الذي يجعلنا نقف عنـد مفهـوم الـوعي    رلقدأننا نتطرق إليها باإال بشيء من البسط والتفصيل  

  .الديني وأبعاده في النفس اإلنسانية وفي المجتمع

د والموِجعمة ينظر اإلسالم إلى العبادة كلون من ألوان الشكر هللا تعالى ألنه صاحب الن          إذ  

ذات اإلنسان إال باهللا وال اعتماد له إال عليه، وعلـى هـذا يكـون               للإلنسان من العدم، وال قيام      

م الْفُقَـراء   يا َأيها النَّاس َأنْـتُ    ﴿: صود األول من العبادة هو أداء حق اهللا عزوجل يقول تعالى          قالم

 ﴾)ِإلَى اللَِّه واللَّه هو الْغَِني الْحِميد ِإن يشَْأ يذِْهبكُم ويْأِت ِبخَلٍْق جِديٍد وما ذَِلك علَى اللَّـِه ِبعِزيـزٍ                  

  .)17-15: فاطر(

كما أن العبادة من وسائل تنمية الضمير في اإلنسان وجعله حيا يراقب تصرفاته ويعـدل               

إنما بعثت  : " بما يؤدي إلى صالح النفس وإكسابها الفضائل وهو معنى الحديث النبوي           هاتسلوكي

 بل يرسي    بذلك،  فالدين يدعو إلى مكارم األخالق ويمجدها، وال يكتفي        ،(*)ألتمم مكارم األخالق  

ـ ثلة للكثير من جزئيات السلوك ثـم        قواعدها ويضبط مقاييسها، ويضع األم     ري باالسـتقامة   يغ

  .)3( مثوبة وعقوبةالسلوك ويضع الجزاء نصب العين على االنحراف من رذحوي
                                                 

دس، اإلسكندرية، دراسات في السلوك اإلنساني، المكتب العربي الحديث،: ويآل العيس  عبد الرحمن-)1(

  .113ص
  .182، صمرجع سابق سعاد جبر سعيد، -)2(

 رواه البخاري في األدب المفرد، والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة، ورمز له -  (*)

  .السيوطي بعالمة الصحة
  .34، صمرجع سابق، يوسف القرضاوي-)3(
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وفي المجال االجتماعي اهتم الدين اإلسالمي بتنظيم عالقات الناس بعضهم ببعض بـدء          

، من حيث األسـس الـصحيحة       "فقه األحوال الشخصية  "بالعالقات األسرية التي تدخل في باب       

 وق األبناء، وبيان عظم حقوق اآلباء، ثـم أحكـام         التي يقوم عليها اختيار الزوجين، وكفالة حق      

كصلة الرحم  طد أواصرها    من المعامالت التي تحميها وتو     جاياألسرة الكبيرة التي نظمها في س     

 األقرب فاألقرب على غـرار الجـوار        :والتكافل وحسن ذات البين ثم عالقات الناس مع بعض        

ِإحسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي       وِبالْواِلديِن  ﴿: والزمالة والصداقة قال تعالى   

                كَان نم ِحبلَا ي اللَّه ِإن انُكُمملَكَتْ َأيا ممِبيِل وِن السابنِْب واِحِب ِبالْجالصنُِب واِر الْجالْجى وبالْقُر

إلى المعامالت المالية التي شرعت من أجل العمـل علـى            إضافة   )36:النساء (﴾مخْتَالًا فَخُورا 

كَي لَا يكُـون دولَـةً بـين        ﴿يسها أو جعلها حكرا على طبقة األغنياء        دتداول األموال وعدم تك   

 اِء ِمنْكُمهو مال اهللا تعالى وأنـه       -في حقيقة األمر  –مع اعتبار أن المال     ) 07 :الحشر (﴾الَْأغِْني 

             فاقه وبذله في وجوهه   إنلهم وامتحانا مع الدعوة إلى      بعض الناس اختبارا    منحه وديعة في أيدي     

﴿  ا جَأنِْفقُوا ِممِفيهِ  و تَخْلَِفينسم لَكُموبعض هذه الوجوه واجب على غرار الزكاة       ،)7:الحديد (﴾ ع ، 

ـ      على غرار الصدقة وبعضه من قبيل المرو       وبعضه مستحب   ربطهـا   عءة على غرار الهبة م

ب الـنفس، راضـي      يقدمها طي   المرء  إلى اهللا تعالى، وذاك الذي يجعل      بعقيدة الجزاء والتقرب  

، يحاسب نفسه قبـل حـساب جباتهـا         "ا مغنما وال تجعلنا مغرما    هاللهم اجعل  "القلب، داعيا ربه  

  .)1( ما عند اهللا باقو نفذا أن ما عنده ين وقد يبذل أكثر مما يطلب منه موق،)العاملين عليها(

ومما سبق يتضح أن الوعي الديني يشمل ثالث جوانب رئيسية تتمثـل فـي الجانـب                  

 يقع إشباعها عن طريق توثيـق       ويختص بالبعد الروحي في الشخصية اإلنسانية التي      : الوجداني

 والتـضرع   الـدعاء : الصلة باهللا تعالى واالستعانة به واإلنابة إليه، ومما يدخل ضمن هذا القسم           

قـصد بـه    ن ثم الجانب المعرفي الـذي       ،...)المحبة، التوكل، الشوق، الخوف   (وأعمال القلوب   

 مجاالت الحياة بدء بالمنظومـة  الذي يتسع باتساعاكتساب الفرد لمعارف صحيحة حول اإلسالم   

يادة الكـم   فقهية وهذا بز   ثم المنظومة ال   ؛العقائدية بزيادة المعارف ذات العالقة بالعقيدة اإلسالمية      

 ووصوال إلى المنظومـة     ؛ات ومعامالت مالية واجتماعية   داألحكام الفقهية من عبا   في  المعرفي  

 الفرد ألخالق وقيم جديدة من الناحية المعرفية كالـصبر          اكتساباألخالقية والقيمية عن طريق     

ت عن التاريخ   م الثقافة اإلسالمية التي نعني بها تزويد الفرد بمعلوما        ث واإلثارة والصدق والوفاء  

اإلسالمي، وتسليط الضوء على الشخصيات اإلسالمية التاريخية وإسهامات الحضارة اإلسالمية          

كجزء من الحضارة اإلنسانية وفن العمارة اإلسالمية والعـادات والتقاليـد التـي دأب عليهـا                

وأما ثالث  ،  المسلمون في سائر البقاع إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة بالثقافة اإلسالمية            

هذه الجوانب فهو أثر للجانبين السابقين وفرع عنهما وهو المتمثل في الجانب الـسلوكي الـذي                

                                                 
  .227، صالسابقالمرجع  -)1(
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موعة مـن الـسلوكيات واألعمـال    يتضمن تدعيم أنماط السلوك والعادات حيث يتبنى الفرد مج   

ـ  للذين ال يؤدون ذلك من قبل أو    الحسنة  الفرائض والعادات  ءكأدا  ة هـذا األداء وتحـسينه  تنمي

  .باكتساب خبرات جديدة بشأنه

 في هذا الصدد أن الجوانب الثالثة متداخلة وتتصل مع بعضها البعض اتصاال             المالحظو  

توليفة معقدة جدا مـن اآلراء واألفكـار        : "وثيقا، وخير ما يدل على ذلك مفهوم القيم التي تعني         

الية، والتعليم وكثـرة    واالتجاهات حول الموضوعات، انتظمت من خالل الخبرة العملية واالنفع        

 الفـرد   هلنموذج مع تقليده وتشربه بحيث تشكل نظاما له صفة الثبات النسبي، يتخـذ            التعرض  

، وإن كـان هـذا      )1(" به على السلوكيات االجتماعية في المواقف المختلفة       كمعيار للقياس يحكم  

لخصائص القيم   اليم لوحده، إال أنه تضمن تعداد     التعريف قد قصر عوامل تشكيل القيم على التع       

الـسلوكية  و  بما له عالقة بأبعاد وجوانب الوعي الديني، وهي الخصائص اإلدراكية والوجدانية            

زه عن طريق العقل والتفكيـر، وأمـا        ي إدراك موضوع القيمة وتمي    يفالعنصر اإلدراكي يقتض  

احبه ذلك  العنصر الوجداني فيتضمن االنتقال بموضوع القيمة من الميل إلى النفور منه، وما يص            

من سرور أو ألم، وما يعبر عنه من حب أو استحسان والعنصر السلوكي الحركي الظـاهري                 

  .)2(للتعبير عن القيمة عن طريق الوصول إلى معيار سلوكي معين

والذي نتبعه في دراستنا هذه هو إدراج المعاني بحسب تقـسيمات الجوانـب الـواردة                 

ومناسبة ورودها في سياق الموضوعات التي لها عالقة        بالنظر إلى الطبيعة الغالبة على المعنى       

 فإن كان الحديث متجها نحـو تزويـد الفـرد بمعـارف          -محل الدراسة –بالوعي في الصحف    

معرفي، وإن كان الحديث متجهـا نحـو سـلوكيات          الجانب  ال: ومعلومات فاألمر داخل ضمن   

مر داخل ضـمن الجانـب      ن األ أو التقويم فإ  ) التثمين(وعادات منتشرة سواء على سبيل التقييم       

  .السلوكي وهكذا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .61 صدم،القيم الغائبة في اإلعالم، دار فرحة للنشر والتوزيع،:  منى كشيك-)1(
  .65: المرجع نفسه، ص-)2(



المفهوم واألبعاد وعوامل التشكلني الوعي الدي .....……….................................الثانيالفصل   

      - 137 -

 
   :وآثارهي الديني  الوعتشكيلعوامل  :ثانيا

  : اإلرث الثقافي2-1

يعتبر التراث الحضاري والثقافي من أهم العوامل التي تؤثر فـي تـشكيل الشخـصية                 

عين، ويذهب بعض   م والقيم السائدة في مجتمع       اإلنسانية، إذ يتأثر الفرد بقوى العادات والتقاليد      

             (Concentric Rings) مـشتركة المركـز  يـة بأننا محاطون بحلقات ثقافالباحثين إلى القول 

وكل واحدة من هذه الحلقات تسهم بنصيب كبير في طرق التفكير والـسلوك، ومـن هـؤالء                   

نمـا   مجتمع معـين إ     من سلوك الفرد العادي في     %90 الباحثين ستيوارت تشيس الذي يقر أن     

 الخصائص المـستمدة    دأ في تعلمها منذ والدته، كما أن       النظم والقواعد التي يب    يقرر بما تفرضه  

قف وراء العالقات القائمة بين األفـراد واألسـر والجماعـات            ت من الثقافة السائدة في المجتمع    

يتكون من  ي  الكل المعقد الذ  : "(Bresrat)ات  رفها بريس ، والثقافة كما يعر   )1( والمذاهب والمبادئ 

  .)2("كأعضاء في المجتمعنملكه وكل شيء  فكر بها ونعمل بهانالسبل أو الطرق التي 

علماء االجتماع إلى الثقافة على أنها تتشكل من مجموعة من المحددات تتمثـل             وينظر    

، ويشير المصطلح   االجتماعي وما فوق العضوي وطريق للحياة     في السلوك المكتسب والميراث     

م مكتسب لكنها ال تقبل فكرة الملكية ألحد األفـراد          تعلّإلى أن الثقافة    ) المكتسبالسلوك  (األول  

من جيـل    إلى انتقال الثقافة     )االجتماعيالميراث   (دون سائر المجتمع، ويشير المصطلح الثاني     

عـن مكوناتهـا     أن لها استقالال نسبيا      )ما فوق العضوي   (إلى جيل، كما يفيد المصطلح الثالث     

قافـات   الث الكائن بـين   التباين   على) طريق للحياة ( ويؤكد المصطلح الرابع     ،يولوجيةالمادية والب 

  . الزماني ونيبحسب اإلطار المكا

 ين الذين اهتموا بمسائل الثقافة والعالقة بينها وبين الحـضارة         صرومن المفكرين المعا    

ما أنها مجموعة من     الذي يصوغ كيان الفرد، ك     المحيط: "ف الثقافة بأنها   الذي يعر   نبي نالك ب م

 وبإسقاط هذه المفاهيم على المجتمعات العربية اإلسـالمية يبـدو      )3("القواعد األخالقية والجمالية  

حياة أفرادها بقيمه ومبادئه وهـو   غبين اإلسالمي في تشكيل ثقافتها وص واضحا للعيان أهمية الد   

  .لمستوى الشعبي العام آخرون على اهعلى المستوى الفكري والعلمي ويعي ونما يقره الكثير

إذ يقر محمد عمارة أن الثقافة في النسق الفكري اإلسالمي هي كل ما يسهم فـي بنـاء                    

هـي تعميـر الواقـع      ) أو الحضارة كما يسميها الـبعض     (ة  ين المد مرانها، وإذا كانت  س وع النف

ـ        ) بعد حسي ملموس  (باألشياء   د واآلداب  فإن الثقافة هي تعمير النفس اإلنسانية باألفكار والعقائ

                                                 
  .132-131، ص ص 2002الرأي العام، طبيعته وتكوينه، وقياسه، دار قباء، مصر، :  أحمد بدر-)1(
  .167: ، ص2001مالطا،، اقالتصنيف القيمي للعولمة، منشورات أل: ن حسين عقيل حسين عقيل، عز الدي-)2(
  .35ص، دار الفكر، دمشق، ميالد مجتمع:  مالك بني-)3(
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على األمر معتبرا   ة والثقافة استدرك    التمييز بين الحضار   وبعد أن أقر محمد قطب هذا        )1(والقيم

ن أحسن الفترات التي مرت بها األمة اإلسالمية هـي          ألأنه ال ينبغي الفصل بين الجانبين نظرا        

ف ن عـر  إ الـدين اإلسـالمي، و     تلك التي شهدت اقتراب الجانب المعنوي من روح ومبـادئ         

 شيء منها ال يزال واضحا على مـستوى       المسلمون تراجعا في وقتنا المعاصر إال أن حضور         

، ويقول محمد عمارة بعد أن تحدث عـن مفهـوم الثقافـة وتمايزهـا بتمـايز                 )2(الحياة العامة 

  .)3(ثقافة األمة اإلسالمية تتمثل في اإلسالم والعروبةالحضارات أن الهوية الممثلة ألصالة 

 لمستوى الشعبي العام فإن المعاني واألفكار وأنماط السلوك المستمدة من الدين          أما على ا    

وتشهد حضورا على مستوى األفراد والبنية الروحية والمعنويـة  اإلسالمي ال تزال تحمل تأثيرا  

جاهـات  واتالقيم وأثرها علـى مواقـف       : "ى مصرية بعنوان  ر ففي دراسة أجريت على ق     ؛لهم

) قرى جديـدة وأخـرى تقليديـة      (تبين أن أفراد المجتمعين     " حدثةمستاألسرة في المجتمعات ال   

فـي  لصفات المطلوبة في الزوجـة تتمثـل   يتمسكون بتربية أبنائهم على الصفات الدينية، وأن ا     

أن الصفات المطلوبة في الزوج هي صـفات الرجولـة    وم، يالصفات المعنوية كاألخالق والتعل  

الوعي الديني والحياة اليومية دراسة ميدانية على عينة        : "، وفي دراسة حول   )4(ق والتدين واألخال

بينت النتائج أن الوعي الديني قائم وموجود في كثير مـن           " من شرائح طبقية في قرى مصرية     

جوانب حياة القرويين اليومية وفي كثير من العالقات االجتماعية بينهم من ناحية وبين العـوالم               

يل تفاوت في االلتزام بـالنظر إلـى طبيعـة العالقـات            المحيطة بهم من ناحية أخرى مع تسج      

  .)5(تباينهاواالجتماعية 

ـ نليه فرحان الديك الذي أقر أن البإن هذه الدراسات وغيرها تؤكد ما ذهب إ       ة العقليـة  ي

ج المؤسسات والمعتقدات الدينيـة التـي       لإلنسان العربي نتا  ) ية القاعدية أو ما يسمى بالشخص   (

 الثقافي الذي يقدم له تصورا عن العالم وأنماط من          هتربويا ضمن محيط  نظاما  إلى حد ما    شكلت  

طـرح ودرس     من أول، وتاريخيا يعتبر اإلتنولوجيون     االجتماعيةالسلوك على مختلف الصعد     

عنـد  ( بنـديكت    قضايا العالقات بين شخصية األفراد والمجتمع فعلى سبيل المثال تنطلق روث          

 يقابله نمط معين مـن       معينا من الحضارة   ا أن نمط  ضا من افتر  )من الحضارات  عينات   دراسة

عدد معين من المجتمعات الهنديـة فـي        الشخصية، واستنادا إلى هذا االفتراض قامت بدراسة        

                                                 
  .05، ص2003، القاهرة نهضة مصر للطباعة، ، 3طمخاطر العولمة على الهوية الثقافية، :  محمد عمارة-)1(
  .112-101 -100: دس، ص ص،الجزائرالعاصمة  مكتبة رحاب،،2طواقعنا المعاصر،:  محمد قطب-)2(
  .7- 6: ، ص صمرجع سابق محمد عمارة، -)3(
، دار )دراسات تطبيقية(القيم وموجهات السلوك االجتماعي : " إسماعيل علي سعد، محمد أحمد بيومي-)4(

  .353: ، صالقاهرةالمعرفة الجامعية، 
  .394:، ص"الدين في المجتمع العربي"ليومية في الوعي الديني والحياة ا: " عبد الباسط عبد المعطي-)5(
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مة في هذا الصدد، تبين منها أن       أمركا الشمالية وأوقيانيا، وقد توصلت في دراستها إلى نتائج مه         

ؤسسات المجتمع، وأن الشخصية االجتماعيـة      شخصية األفراد هي إلى حد ما نتاج حضارة وم        

  .)1(بحسب نموذج محدد من قبل المجتمعللفرد تتطور 

وإذ يساهم المجتمع في تشكيل شخصيات األفراد الذين يعيشون في إطاره، فإن ذلك يتم                

  وتقـوم علـى  ؛ وتربية عملية تعلم وتعليم  : "ة التي تعني  عبر آليات ومؤسسات التنشئة االجتماعي    

فراشدا فـشيخا، سـلوكا ومعـايير       فمراهقا  ساب الفرد طفال    كإاالجتماعي وتهدف إلى    التفاعل  

، ونجد في مقدمة المؤسسات التي تساهم في تشكيل         )2("واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية معينة    

األسرة والمسجد والروضة والمدرسة، والكشافة والجمعيات الدينيـة ووسـائل          : الوعي الديني 

كز على وسائل اإلعالم نظرا لطبيعة الدراسة التي تعني ببحث العالقة بـين            اإلعالم، وسوف نر  

  .الصحافة كجزء من وسائل اإلعالم والوعي الديني

  :األسرة 2-2

تعامل مع الغير الالمعاني وطرق األولى التي يقتبس منها الطفل تمثل األسرة النواة   

فها  لذلك يعر؛ولى إلى األسرةاألدرجة البمبادئ الفكار واأل مرد جتماعي، واالوأساليب التكيف 

 أساسا مالتي تقو والجتماعية القاعدية في المجتمع، الوحدة ا: "باحثون في علم االجتماع بأنها

 وقد اعتنى )3( شخصية واجتماعيةقة الزوجية لتلبية حاجات فطرية والقيام بوظائفعلى العال

 ساقائمة بين الزوجين قائمة على أسلعالقة الدعا إلى أن تكون او اإلسالم اعتناء بالغا باألسرة 

﴿وِمن َآياِتِه : لخلق، قال تعالىلالمودة واالحترام والرحمة معتبرا ذلك أثر من آثار رحمة اهللا 

، كما )21 :الروم(َأن خَلَقَ لَكُم ِمن َأنْفُِسكُم َأزواجا ِلتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً﴾ 

  .اهتم بتنشئة الطفل تنشئة سليمة من الناحية الجسمية والفكرية وذلك منذ البواكير األولى لوالدته

اعي الذي  تدريجيا في الوسط االجتمتهفردا ثم يبدأ في اكتساب شخصي إذ يولد اإلنسان  

باحثي علم أولى حلقات هذا الوسط االجتماعي الواسع لذلك يقول بعض يولد فيه، وتعد األسرة 

ال يوجد بين التنظيمات التي يحتويها المجتمع الكبير ): "كيفر وبيدج في المجتمعما(االجتماع 

منها أو الصغير ما يفوق األسرة في قوة أهميتها االجتماعية فهي تؤثر في حياة المجتمع بأكملها 

، (4)جتماعي برمتهبأساليب متعددة كما أن صدى التغيرات التي تطرأ عليها تتردد في الهيكل اال

  : بها األسرة في تنشئة الطفل ما يأتيعطلض تالتيومن المهام 

                                                 
، 1989، لبنان، أوت 126، عالمستقبل العربي، "األساس الديني في الشخصية العربية ":رحان الديك ف-)1(

  .84:ص
  .11: ، صعنابة، منشورات جامعة باجي مختار، مؤسسات التنشئة االجتماعية:  مراد زعيمي-)2(
  .65: المرجع نفسه، ص-)3(

  .72: ، صمرجع سابق مراد زعيمي، -  (4)
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  . التدريب على السلوك المناسب إلشباع الحاجات األولية-1

  .إكساب اللغة -2

  . ترسيخ العادات والتقاليد واألعراف-3

  . تلقين وغرس العقيدة والقيم-4

  .)1(الحقوق والواجبات الضبط االجتماعي الذي يعني تحديد العالقات و-5

ى إلى غرس وهكذا كلما كانت األسرة على درجة من الوعي الديني، كان ذلك أدع  

 على ته ذلك عامال من عوامل احتواء شخصيفي نفوس األبناء، وكانوتلقين القيم الدينية 

 وتساهم سائر ، اإلسالمي وقواعده العامة روح الدينالمعاني واألفكار والمبادئ القريبة من

 وتعبئتها ةالشخصيصقل المسجد والروضة والجمعيات والنوادي في كالمؤسسات االجتماعية 

 أرضية وأساسا في التعامل مع الغير -مع ما اكتسبه الشخص سابقا-بقيم وأفكار ومبادئ تشكل 

  . لها الفرديتعرضوالتكيف مع المواقف االجتماعية المتباينة التي 

تماعية تساهم في تشكيل اتجاهات االختيار عند األفراد،         اج كقوىإذ تعمل المعاني والقيم       

وهي التي توجه الفعل نحو األهداف الخاصة أو العامة، كما أنها تمثل المعايير التي تحكم على                

الفعل بالصواب والخطأ، ومن مهامها أيضا أنها تعمل كترشيد للسلوك وأنها تقف وراء الفعـل               

خذ القيم مرتبـة ثابتـة      عدد من ساللم القيم، وال تت      فرد   االجتماعي وتجدر اإلشارة إلى أن لكل     

 وتتبادل المراتب حسب ظروف الفـرد       و بشكل سريع بل ترتفع وتنخفض وتعل      تغيرتجامدة وال   

:  المطلوبة داخل المجتمعات وهما    اتواهتماماته، ويتبنى المدخل القيمي وسيلتين إلحداث التغير      

 الفرض فتمليه الدولة بوسائلها القانونية واإلدارية،       أسلوب الفرض وأسلوب اإلقناع، فأما أسلوب     

والتربية والتعليم، كمـا    تلقين   مؤسسات المجتمع القائمة على ال     وأما أسلوب اإلقناع فيعتمد على    

  .)2(يعتمد على وسائل اإلعالم

  : وسائل اإلعالم2-3

ى المستوى  إن عل –إذ يتعامل اإلنسان في حياتنا المعاصرة مع وسائل اإلعالم المتعددة             

 فال يكاد يمر يوم دون أن يكون على مقربة من مذياع في بيتـه أو فـي                  -الفردي أو الجماعي  

سيارته أو في الشارع، وال يكاد يمر يوم دون أن يشاهد إعالنا عن فيلم أو برنامج في التلفزة،                  

و تعـدد   ات الفضائية بتنوع برامجها     كما يستمع إلى التعليمات ومكبرات الصوت، وتجذبه القنو       

  .ويقهاشأساليب ت

كما تتجلى الثورة اإلعالمية فيما تقدمه من تنوع شديد في المعلومات، وما تعززه مـن                 

اتجاهات في عقول البشر ويعتمد نجاح اإلعالم على قدرة وسائله علـى اسـتغالل عواطـف                

                                                 
  .73:المرجع نفسه، ص-)1(
  .186،188، ص صمرجع سابق إسماعيل علي سعد، محمد أحمد بيومي، -)2(
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 إلى نـسق    ه تحول مؤسساته وعملياته ووسائل    ى، كما تعود أهمية اإلعالم إل     )1(اإلنسان وانفعاالته 

ـ ه أحد مكونات المجتمع الـصناعي ال      حياة المجتمع، إضافة إلى كون    في  اجتماعي يتحكم    سم مت

بإنتاجه واستخدامه لكميات كبيرة من الطاقة الميكانيكية إضافة إلـى اتـسامه بـسيادة الثـورة                

كة ة، التي لها يد في صياغة أنماط التفكير وأنماط السلوك والتـأثير فـي شـب               داالتصالية الجدي 

العالقات االجتماعية مستخدمة في ذلك مجموعة من اآلليات المبنيـة علـى معطيـات نفـسية                

  : وهي المعطيات التي يمكننا الحديث عنها كاآلتي)2(ومعرفية تساهم في برمجة الوعي

 النظر إلى األفراد باعتبارهم عناصر فاعلة ومتلقية للمدخالت الحسية التي تساهم مـع              -

  .ل عمليات داخلية معرفية والتي تنعكس فيما بعد إلى استجابات سلوكيةعوامل أخرى في تشكي

لها بغـرض    يتركز عمل العمليات المعرفية على تحويل المـدخالت الحـسية وتـشكي            -

السلوك وذلك بواسطة جملة مـن الطـرق كـالترميز           تتجسد في حقة  استخدامها في قرارات ال   

  .والتخزين والتفسير بشكل انتقائي

االتجاهـات  دراك والتخيل ونظام المعتقدات و    ليات المعرفية الرئيسية في اإل     تتمثل العم  -

والقيم وعملية التذكير والتفكير وأنشطة ذهنية أخرى، وهي عمليات فاعلة في تشكيل الـسلوك              

  .الفردي

 تتدخل الخبرات السابقة للفرد في تكوين العناصر المعرفية لنظامـه الـذهني، وهـي               -

  .دقيقة ومدروسة أو عارضة ومنعزلةالخبرات التي قد تكون 

إن أهمية وسائل اإلعالم الحديثة ودورها في تشكيل الوعي الديني نـابع مـن أهميـة                  

جذب الناتج عن استخدام وسائط إعالمية متعددة في وقت         التها على   درالتعرض لها من جهة، وق    

  .واحد من جهة ثانية

عربية يكون قد أمضى أمام التلفزيـون       فقد أثبتت األبحاث أن بعض التالميذ في البالد ال          

 ساعة عند تخرجه من مرحلة الثانوي، بينما لم يقض في حجرات الدراسة أكثر مـن           )15000(

 وهذا راجع إلى اعتماد وسائل اإلعـالم الحديثـة علـى            )3(ساعة على أقصى تقدير   ) 10800(

 والصورة ساكنة   ؛قةومنطالجمع بين الكلمة مكتوبة و    : تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات التي تعني    

 في جمـع المعطيـات       وذلك  وبين االتصاالت سلكية وال سلكية أرضية أو فضائية،        ؛ومتحركة

                                                 
،      2004، القاهرةالدولة الوطنية وتحديات العولمة في الوطن العربي، مكتبة مدبولي، :  أحمد برقاوي-)1(

  .201: ص
  .57-56، ص ص2008الوعي، شعاع للنشر والعلوم، سوريا،  سامي أحمد الموصلي، برمجة -)2(
  .                             25/04/2008:  ناصر العمر، مجلة المسلم، تاريخ الدخول-)3(

http://www.almoslim.net/mode/82192.   
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 أمـا   الـوجيز، لمناسـب و  اوتخزينها وتحليل مضامينها وإتاحتها بالشكل المرغوب في الوقت         

  .)1( في القيام بهذا كله(Digital)ثانيتهما فاستخدام األسلوب الرقمي 

جعلهـا تتميـز    تئل اإلعالم السيما منها السمعية البصرية بخصائص تقنية         تمتع وسا تو  

 البـصر   و حواذها على حاستي السمع   تبقدرات عالية في جذب االنتباه وشد األبصار، نظرا الس        

في آن واحد، وقد بينت بعض الدراسات أن اإلنسان يحصل على معرفته عن طريـق حاسـته                 

وتستمد البرامج المعروضة عبـر      (2) 8% نسبةبع   وعن طريق حاسة السم    %90البصر بنسبة   

وضـة عبـر    رالمعالتلفزيون أهميتها من أهمية الوسيلة اإلعالمية، وهكذا تحتل البرامج الدينية           

 اة أهمية بالغة، كما أن البث الفضائي العربي قد عرف انتـشار           وسائل اإلعالم السمعية البصري   

ـ   أعقبت إطـالق المنظمـة      واسعا في السنوات التي       لألقمـار   (Arabsat)سات  العربيـة عرب

 منذ دخول الوطن العربي     )*(إلى أكثر من ثالث وثالثين قناة     عدد القنوات   الصناعية، وقد وصل    

، وهـو العـدد الـذي       (MBC) بقناة فضائية واحدة     1991المباشر عام   مرحلة البث الفضائي    

 شاملة تتـضمن    ا إلى قنوات   التي يمكن تقسيمه   )3(يحتمل الزيادة بسبب الظهور الفجائي للقنوات     

 وقنوات متخصصة في مجال واحـد ومنهـا         ؛و الترفيهية واإلخبارية من جهة    البرامج التثقيفية   

  .القنوات الفضائية اإلسالمية

تصنف القنوات الفضائية اإلسالمية ضمن اإلعالم المتخصص الذي يتنـاول مجـاالت             

قديم المعلومات المتخصـصة     بت ئثارهستنة بارزة على خارطة اإلعالم ال     بعينها والذي يحتل مكا   

قين مما من شأنه أن يرفع من درجة الوعي لديهم، وقد شهد المجال اإلعالمي العربـي              لتإلى الم 

 أن  دي والعشرين بع  دلحااانتشار وزيادة القنوات الفضائية اإلسالمية منذ العقد األول من القرن           

) 1998( إقرأضائية إسالمية وهي قناة      أول قناة ف   (ART)أطلقت شبكة راديو وتلفزيون العرب      

ليتوالى بعدها ظهور مجموعة من القنوات اإلسالمية، على غرار مجموعـات قنـوات المجـد               

، )2006 مـارس    30(، والمجد للحديث النبـوي      )2004 أوت   17(المجد للقرآن الكريم    : وهي

                                                 
 اإلسالمي اإللكتروني المعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم  اإلعالم:محمد الطيب الزاوي -)1(

المستقبل :  نقال عن174، ص2004-2003اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 

  ).2000أكتوبر  (260العربي، ع 

يم مثنى حارث الضاري، مراجعة طب  اإلعالم اإلسالمي، الواقع والطموح، تقد: مجموعة من المؤلفين-  (2)

  .202، ص2007، عمانار النفائس، أحمد الزيدي، د
 هناك اختالف بين الدارسين في تحديد عدد الفضائيات العربية بسبب توقف بعضها عن البث، وتعرض -  (*)

تروني؛  قناة على موقعه اإللك520العدد لالرتفاع بسبب ظهور أخرى وقد حددها اتحاد اإلذاعات العربية ب

  ).2008 أوت 02: تاريخ الدخول(
 القنوات الفضائية العربية مالها وما عليها دراسة لمؤتمر الفضائيات العربية والهوية: يوسف الفيلكاوي -)3(

  .12- 11:ص صالثقافية، جامعة الشارقة،  
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  تعتمـد فـي     والتـي ) 2005 مارس   11(ية  ، والمجد العلم  )2004 جانفي   23(والمجد لألطفال   

 العلوم اإلسالمية بطريقـة     دروس في ببث   على برامج األكاديمية العلمية وتقوم       مادتها األساسية 

، والمجد اإلخبارية التي تسمى بقناة      )2005 جانفي   25(منهجية، إضافة إلى قناة المجد الوثائقية       

 2004البث سـنة    أت  قناة الفجر التي بد   : ومن القنوات اإلسالمية  ) 2006 جانفي   1(العالم اليوم   

) 2006مـارس   (، وقناة الرسـالة     )1(عاودت الظهور  ألسباب اقتصادية ثم     2006فت سنة   وتوق

أكتـوبر  (، واألمة   )2006جانفي  (التي تنتمي إلى مجموعة قنوات روتانا الترفيهية وقناة الناس          

 إلى النبي   قناة الحكمة التي جاءت فكرة إنشاءها عقب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة         و،  )2006

، وقنـاة الخليجيـة التـي       )2(2007هللا عليه وسلم، والتي بدأ البث الفعلي بها في فبراير           اصلى  

) 2007أفريـل   (تخصصت في إذاعة األغاني الخليجية والمصرية ثم تحولت إلى قنـاة دينيـة              

يجية التجارية وشعارها اللفظي الخل    قناة الناس في البرامج وضيوف الحلقات واإلعالنات         لتحاكي

  .)3(نور وبصيرة

 الطـابع   ذات) 2007 جـانفي    21(ومن الفضائيات التابعة لقناة الناس قنـاة البركـة            

مـن  واالقتصادي، والتي تهتم بشؤون المتلقين في الشرق األوسط، والعالم من زاوية اقتصادية،           

تـوبر  أك(أمـا قنـاة الرحمـة       ". ض الجماهير بن"، و "مالك ومالي " و "فتاوى اقتصادية : "برامجها

بتنويع برامجهـا بـين بـرامج       ) 2006( وتمتاز قناة المدينة     سنيا،، فإنها تحمل طابعا     )2007

لك موقعا على شبكة اإلنترنت وهو أقرب إلى         دعوية، كما أنها تم    لتحفيظ القرآن وأخرى وعظية   

ا توجد  نها، كم  الكثير من المعلومات ع    إلى واإلعالن عن القناة منه إلى اإلخبار، إذ يفتقر        الدعائية

: التي تبث من العاصمة األردنية تحت شعار      ) 2006 جانفي   1(قناة النجاح   و) 2007(قناة طيبة   

، ويالحظ عليها االهتمام بالجوانب التنموية والتربوية، وهي التي أقرت عن           "ير يبدأ من هنا   غيالت"

بـث  وهي متخصصة فـي     ) 2006(سياسية، كما توجد قناة شدى      نفسها بأنها غير مذهبية وال      

ح عـن نفـسه   ، والذي يعني أن للمسلم أن يـرو  "وللنفس بهجة : "األناشيد اإلسالمية تحت شعار   

البديل المناسب الذي يبث األنشودة الهادفة التـي تحـافظ علـى الـذوق     " شدى"بتهج ولتكون   يل

الموجهة إلى فئـة األطفـال      " طيور الجنة "، وقريبا من هذا المنحى تطل قناة        )4(والفطرة السليمة 

 وتعتمد في برامجها على األناشيد وتقديم       ،2008 جانفي   25لتي بدأت البث التجريبي لها في       وا

                                                 
  .17-14: ، ص صمرجع سابقرضا عبد الواجد أمين،  -)1(
ت القنوات الفضائية اإلسالمية في معالجة قضايا األقاليم والجاليات اتجاها: مجدي محمد عبد الجواد -)2(

  ).64-62(اإلسالمية في العالم، دراسة مقدمة لمؤتمر الفضائيات العربية بجامعة الشارقة، ص 
  .20-19: رضا عبد الواجد أمين، المرجع سابق، ص ص -)3(
  .21-20:المرجع نفسه، ص ص -)4(
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 جمهـور واسـع فـي فتـرة          استقطاب قيم سلوكية ومعلومات في قالب فني جذاب، استطاعت       

  .)1("وجيزة

لمسلمة المقيمـة بـدول     اإضافة إلى ما سبق تمتاز بعض القنوات بالتوجه إلى الجاليات             

اج  اإلنت  باللغة اإلنجليزية التي تبث من مدينة      ةالناطق) TV)2005غرار قناة الهدى    أجنبية على   

لمي أمريكـا وتعمـل      التي تخاطب مـس    )2004 نوفمبر   30(ر، وقناة الجسور    اإلعالمي بمص 

  .)2( من داخل الواليات المتحدة األمريكيةثبتمويل عربي وتب

الفرد المسلم، من شأنها أن تزيد من        القنوات الفضائية اإلسالمية برامج موجهة إلى        ثتب  

وتعريفـه   بالقضايا العربية واإلسـالمية الراهنـة،        ه اإلسالمية وربط  ثقافتهوعيه الديني وتنمية    

 نأ مع المجتمعات الغربية، خاصة و     بقضايا األقليات اإلسالمية ومشاكلها وتحدياتها في التعايش      

والشؤون اإلسـالمية   صة في العلوم    كثيرا من هذه القنوات يستعين بشخصيات معروفة ومتخص       

      عقائديـة    فكثير من الناس لم يقـرؤوا كتبـا        .ن يساهم في نشر المعلومة الدينية     ما من شأنه أ   م

القرضاوي أو محمد رمضان البوطي، ولكن إطاللة هذا العالم أو ذاك           قهية أو فكرية ليوسف     فأو

ورته الفكرية للصحفي، كل ذلك مـن       عبر شاشة التلفاز وإجابته على أسئلة المشاهدين، أو محا        

أن ينشر األفكار، ويجعل من المعلومات أمرا متيسرا لدى عامة الناس، بل قد يدفع البعض               شأنه  

  .هدا لهاممنهم إلى الرجوع إلى كتب هذا العالم أو ذلك مما يجعل السماع محيال إلى القراءة وم

 نجـدها   ت اإلسالمية إحدى أطرافها   إننا إذا نظرنا إلى عملية االتصال التي تعد الفضائيا          

ترتكز على الرسالة اإلعالمية والقائم باالتصال والجمهور كأسس محورية في العمليـة، ممـا              

  .يؤدي بنا إلى تقرير جملة من المواصفات ذات الصلة الوثيقة بها

، التي أولت   )*(فجمهور الفضائيات اإلسالمية جمهور معتبر بحسب الكثير من الدراسات          

كما أنه مهيأ الستقبال الرسالة اإلعالمية اإلسالمية بـدون مقاومـة،           ية بالقنوات الفضائية،    العنا

                                                 
، الثالثاء، 2317، ع الشروق اليومي، حوار كريمة خالص، "لجزائري أذهلنيالجمهور ا: "خالد مقداد -)1(

  .19:، ص2008جوان 03
  ).24-22: (، صمرجع سابقرضا عبد الواجد أمين،  -)2(

دور القنوات الفضائية في دعم القيم والقضايا : "هالة نوفل الموسومة بـ:  ومنها على سبيل المثال دراسة-  (*)

أنظر رضا . ت أن قناة إقرأ جاءت في الترتيب الثاني من تفضيل المشاهدين بعد قناة الجزيرة، والتي بين"القومية

، 07: ، صمرجع سابقاتجاهات النخبة الدينية نحو واقع ومستقبل الفضائيات اإلسالمية، : عبد الواجد أمين

دة بين القنوات العربية بنسبة  تحتل المرتبة األولى في المشاهإقرأوكذا دراسة رحيمة عيساني التي بينت أن قناة 

برامج الفضائيات العربية قراءة نقدية في المحتوى القيمي، دراسة مقدمة : رحيمة عيساني:  أنظر.% 24,93

، ودراسة مجدي عبد الجواد التي أكدت أن جمهور األقليات 31:لملتقى الفضائيات العربية، جامعة الشارقة ص

ية ة الفضائيات اإلسالمية وأن ظهورها قلل من نسبة مشاهدة القنوات العربوالجاليات اإلسالمية يقبل على مشاهد

، ودراسة يوسف 84:، صمرجع سابقمجدي محمد عبد الجواد، :  أنظر.ذات المضمون الترفيهي والمنوع
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تنادها إلـى   السهذه الرسالة، وذلك    وتعمل العوامل الوسيطة في ذهن المتلقي في الغالب لصالح          

 في النصوص الثابتة والمقدسـة      ممثلةثابتة ومتكاملة ومعترف بمصداقيتها وعصمتها،      مرجعية  

  .)1( الخاضعة للنقد والمساءلةوغير

فإن مكانته العلمية وقدرته على اإلبالغ ومخاطبة عقول المـشاهدين          أما القائم باالتصال      

    ل العمل اإلعالمي نحو تنمية الوعي الديني، وأما مضمون الرسالة          وعواطفهم من شأنها أن تفع

دفعه بطرته ويتحدث إليه    ففإنه خطاب موجه إلى وجدان وعقل المتلقي، حيث يخاطب          اإلعالمية  

التوجه العام للقناة وثقافة القائم على      : مل على غرار  ، غير أنه يتأثر بجملة من العوا      األحسنإلى  

 عن   وسنتحدث . والفكرية للمتلقين  )2(االتصال واتجاهه الفكري، وكذا الخلفية الثقافية واالجتماعية      

 وبحسب  ، وجهة نظر المتلقي من جهة     دور وسائل اإلعالم في تشكيل أو تنمية الوعي الديني من         

 مـن جهـة     ت للدراسة التحليلية  ضعالمضامين اإلعالمية لدى بعض القنوات الفضائية والتي خ       

  .ثانية

 "اتجاهات النخبة الدينية نحو واقع ومستقبل الفـضائيات اإلسـالمية         : "ففي دراسة حول    

ئية اإلسالمية متوسـط فـي    من النخبة الدينية يرون أن مستوى القنوات الفضا%46,7تبين أن   

الكـوادر الفنيـة     منهم أنها ضعيفة المستوى، وقد يعود سبب ذلك إلى قلـة             %31,7حين أشار   

دعـاة وأسـاتذة    ( من أفراد العينة     %21,6درة الموارد االقتصادية لبعضها، وذكر      نوالبشرية و 

ـ       أن أداء هذه القنوات ممتاز،    ) أكاديميون وثين لجملـة مـن    وهو ما يمكن تفسيره بمتابعة المبح

القنوات الفـضائية والتـي تحظـى بنـسبة عاليـة مـن             البرامج المتميزة والتي ال تخلو منها       

اتجاهات المشاهدين وآرائهم نحو بـرامج القنـوات الفـضائية          "وفي دراسة حول    . )3(المشاهدة

ـ 1427(العربية ودوراتها البرامجية في شهر رمضان        تبـين أن أفـراد العينـة       )" 2006/ ه

 في أمور الـدين بدرجـة أولـى         تفقهون لبرامج الفضائيات أثناء شهر رمضان بهدف ال       يتعرض

، ثم متابعة أخبـار العـالم       %18,4، ثم االستفادة من البرامج والمواد الثقافية بنسبة         )23,8%(

 القنوات اتجاهات: "وفي دراسة(4). 14,8ت الفراغ بنسبة اوقأ ثم التسلية وتمضية %16,2بنسبة 

                                                                                                                                              
، وبشكل متقطع %17الفيلكاوي التي بينت أن أفراد العينة يشاهدون الفضائيات اإلسالمية بشكل دائم بنسبة 

  .16: ، صمرجع سابقالقنوات الفضائية العربية مالها وما عليها، : يوسف الفيلكاوي:  انظر%47ة بنسب
  .63، ص2003، 1، عاإلذاعات العربية، "البرامج الدينية في البرمجة الرمضانية العربية: "أديب خضور -)1(
، 4، عاإلذاعات العربية، "لعربيةالبرامج الدينية في القنوات اإلذاعية والتلفزيونية ا": عبلة الكحالوي -)2(

  .29، ص2004
الفضائيات اإلسالمية المتخصصة، عوامل ومقترحات التطوير، البوابة العربية : رضا عبد الواجد أمين -)3(

   www.arbmediastudies.net، 25/04/2004: لعلوم اإلعالم واالتصال، تاريخ الدخول
 محمود شلبية، اتجاهات المشاهدين وآراؤهم نحو برامج القنوات الفضائية العربية ودوراتها البرامجية في - (4)

  .16: ، ص2007، ورقة مقدمة لمؤتمر الفضائيات العربية جامعة الشارقة، ديسمبر 1427شهر رمضان 
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 تبين أن األقليات    "معالجة قضايا األقليات والجاليات اإلسالمية في العالم      سالمية في   اإلالفضائية  

المشهورين بدرجة أولـى     الفضائيات اإلسالمية العتمادها على الدعاة والشيوخ        تتابعاإلسالمية  

 تبثه هذه القنوات، وتزداد نسبة اإلقبال في شهر رمـضان           يذثم لطبيعة المضمون ال    )42,2%(

 هـي   إقرأ ثم نتيجة الملل من القنوات ذات المحتوى الهابط، وأن قناة            ،نمية الوعي الديني  بدافع ت 

 )%18,40( ثم الرسـالة  )%33,2( ثم الناس    %40,8األكثر مشاهدة من طرف األقليات بنسبة       

  .)1()%40,80(، وأن الفتاوى هي أكثر البرامج متابعة )%5,60(ثم الحكمة 

دور اإلعالم الديني في تغيير بعض قـيم األسـرة   : "وفي دراسة نوال محمد عمر حول     

تبين أن ثمة قيم تغيرت في إجمالي مجتمع البحث وهي القيم المتعلقة بتعدد              "والحضرية   الريفية

ن هناك قيما تغيرت في     أة إلى العمل وعدم تعليم البنت، و      الزوجات والطالق وعدم خروج المرأ    

 وإقامـة المـآتم     والـشعوذة  تعليق التمائم : شعبية وهي المدينة ولم تتغير في الريف واألحياء ال      

قارئ مشهور وإقامة الموالد لألولياء، وهناك قيما لم يستطع اإلعـالم الـديني             بواالستعانة فيها   

تغييرها على غرار زيادة النسل إذ بلغت نسبة الرافضين لعادة تنظيم النسل في             ) عبر التلفزيون (

حـي الـسيدة   (، وبلغت في أحد األحياء الـشعبية     %62 :لكأحد األحياء الراقية وهو حي الزما     

 وحـول البـرامج     %74,4 قرية طنطا الجزيرة بـ      همثلت، وأما المجتمع الريفي ف    %63 )زينب

باهتمام الجمهـور   عين تبين أن برامج إذاعة القرآن الكريم تستأثر         ماإلذاعية المفضلة لدى المست   

 ثم األفالم العربية بنـسبة      %18امج الدينية بنسبة    ثم البر  %20 المستقبل بالدرجة األولى بنسبة   

 الباحثة بكون المجتمـع متمـسك       ته وهو ما فسر   %11  ثم التمثيليات والمسلسالت بنسبة    12%

ادية والغزو الفكـري،    مزمات العصرية على غرار النظرة ال     بالقيم الدينية السيما في مواجهة األ     

 استماعا إلذاعة القرآن الكـريم، ثـم سـكان          أهل الريف هم أكثر الناس     كما بينت الدراسة أن   

األحياء الشعبية بالمدينة ثم سكان األحياء الراقية، ولعل هذا راجع إلى تمسك أهل الريف بـالقيم   

  .)2(الدينية والعادات والتقاليد

الدينية السينمائية بينت دراسة نوال محمد عمر أن أكثر الفئات المتأثرة باألفالم وحول   

 تغييرا في فيلم الديني، الذي استطاع أن يحدثأكثر فئات المشاهدين تأثرا بالكبار السن هم 

، والتعليم %66 واختيار المرأة لزوجها بنسبة %76غالء المهر بنسبة : جملة من القيم وهي

ة والشعوذة وزيادة باألحج: لفيلم الديني تغييرها وهي، وأن هناك قيما لم يستطع ا%57بنسبة 

لقبور، وحول تأثير الصحافة الدينية توصلت الدراسة إلى أن أكثر من ة ار، وزيااإلنجاب

ن الصفحة الدينية عالجت تعدد الزوجات بنسبة أليا ومتوسطة ويتأثرون بها يحملون مؤهالت ع

، أما %32، وحرمان المرأة من التعليم والعمل بنسبة %34ة والشعوذة بنسبة بواألحج 39%

                                                 
  .85-84:، ص صمرجع سابقمجدي محمد عبد الجواد،  -)1(
  .360، 358، 351، 350: ، ص صمرجع سابق عمر، نوال محمد -)2(
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، وبالنظر إلى الفئات %28ت األخرى فقد عالجتها بنسبة موضوع النظرة إلى أصحاب الديانا

االجتماعية التي استطاعت الصحافة الدينية استقطابها، تبين أن ذلك كان مع األزواج بنسبة 

  .)1(%15 والبنات بنسبة %17 والزوجات بالدرجة نفسها، واألبناء بنسبة 34%

 طالب من جامعة 400قرأ الفضائية على عينة قوامها إ قناة وفي دراسة لجمهور

يفي قرأ قد بلغت أعلى نسبة لكثإ مدة التعرض اليومي لبرامج قناة الزقازيق المصرية تبين أن

، فيما جاءت نسبة متوسطي )%45.2(قل من ثالث ساعات أالمشاهدة من ساعتين إلى 

  نسبة لقليلي المشاهدةقلأ، في حين جاءت )%32.9 ( من  ساعتينقلأساعة إلى المشاهدة من 

 وبالنظر إلى نوعية البرامج المتابعة تبين أن .)%21.9( من ساعة يوميا قلأ في تتمثلوالتي 

 ثم الفتاوى ،)%19.5(برامج الفقه والشريعة استقطب اهتمام المشاهدين بالدرجة األولى 

 مما ؛)%14(، ثم التفسير واألحاديث النبوية )%16.7( ثم األحاديث الدينية )%18(واألحكام 

من رص الطلبة على متابعة البرامج التي تتضمن األحكام الشرعية، والبرامج التي يوضح ح

، تبين أن تقديم القناة قرأإوعن دوافع تفضيل العينة لبرامج قناة  .شأنها أن توثق صلة العبد بربه

 ثم استخدامها أسلوب النصح %20.3للموضوعات في شكل مبسط هو أولى تلك الدوافع بنسبة 

المحافظة ، ثم اكتسابهم للقيم والسلوكيات الجيدة ثم التمسك بأداء العبادات و)%17.5(واإلرشاد 

ى المصادر التي يعتمد ن القنوات الفضائية العربية والمصرية هي أولإ وبحسب الدراسة ف.عليها

، ثم قنوات التلفزيون %21.2وثون في الحصول على المعارف الدينية بنسبة حعليها المب

ثم الصحف ) %15.8(، ثم الراديو)%17.7(، ثم مصادر االتصال الشخصي )%19.2(المحلية 

)13.6%()2(.  

إن هذه الدراسات وغيرها تثبت أهمية ودور وسائل اإلعالم في تشكيل وتنمية الوعي 

التي أقرت دور النظرية الديني لدى المتلقي وهي في هذا تتوافق مع األطروحات األكاديمية 

حديثة في تثبيت أو تعديل القيم واالتجاهات واألفكار لدى المتلقين، وأهمية وسائل اإلعالم ال

غفل دور مؤسسات التنشئة االجتماعية، نتكنولوجيا الحديثة، دون أن نظرا العتمادها على ال

ن األفكار النابعة عن الدين جزء من إدراك اإلنسان، إوعليه ف.  وسائط أخرى في العمليةودور

سية في صورته الشاملة، وهو ما أدى ببعض باحثي علم وجزء من سمات الوعي األسا

ن الوعي الديني كان مع اإلنسان منذ وجوده أار بإلى اإلقر) إدريس سالم الحسن(االجتماع 

وسيظل معه، غير أنه يتداخل مع أشكال الوعي األخرى والتنظيم االجتماعي ويؤثر فيها، 

                                                 
  .370،379، 369، 368:  المرجع السابق، ص ص-)1(
 الفضائية وعالقته بإدراك القيم والموضوعات الدينية قرأإتعرض طالب الجامعات لقناة : " محمد غريب-)2(

  .92، 92، 85، 81:، ص ص2002، يوليودراسات طفولةدراسة ميدانية في إطار نظرية الغرس الثقافي، 
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بلغ آثار الوعي الديني أ، ولعل )1(تي يوجد فيهاويتأثر بها تبعا للظروف االجتماعية والتاريخية ال

على الصعيد الشخصي واالجتماعي للفرد مساهمته في مقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية 

والحد من العنف والجريمة وبث معاني االعتدال والوسطية وتنمية روح ) الغزو الثقافي(

إلى الميراث الثقافي والقيمي المشترك االنتماء إلى الوطن الواحد واألمة الواحدة بالنظر 

  . رية والدينية الموحدةاوالمرجعية الحض

إذ يالحظ على األدبيات الفكرية والعلمية التي تناولت العولمة انشطارها إلى قسمين 

م، وهو ميم األصيلة والكفاءة الذاتية لألرئيسيين ما بين متخوف منها باعتبارها تشكل تهديدا للق

 دون تمحيص، ومتحمس ينظر إليها كوعاء ا الرفض والخوف، ومابين متقبل لهتجاه يغلب عليه

 معه أسلوب ، وبهذا الصدد نعتقد أن العولمة واقع ال يجدي)2(متضمن ألسباب الرقي والتقدم

 وامتد إلى المجال السياسي والثقافي، وهي حقيقة ماثلة ال يمكن ا اقتصاديأالرفض، وأنها تيار بد

  .ن مواجهتها بالبديل المناسب لها، كما يمكن مقاومة آثارها السلبيةإنكارها ولكن يمك

والمكانية والثقافية بين األمم  الزمانية الحواجز إلى إزالة )globalization(تهدف العولمة

والشعوب، وتحاول بطرق مختلفة فرض قيم وحضارة اآلخر أو قيم األقوياء، مما يستدعي 

يها من حيث القوة، أو تزيد وتعاكسها في االتجاه، ومن مواجهة ذلك بأساليب ووسائل تضاه

  .الوعي الديني: أنجع هذه األساليب

: انتشار المأكوالت والمشروبات السريعة مثل: فمن المظاهر التي تشتمل عليها العولمة

 تعنيكذلك فإن العولمة . ، والبرامج والفنون المختلفة، جيدها ورديئها"الكوكاكوال" و" الهمبرجر"

ترويج ألنماط معينة في العالقات األسرية واالجتماعية السائدة في الغرب، وما ال يخفى أننا ال

إذا أغلقنا األبواب والنوافذ أمام هذا السيل الجارف من العولمة فإننا لن نستطيع منع وصول 

  .)3(المتلقين أمام واقع البد من التفكير معه على نحو سليم

 العولمة إشكالية القيم العالمية والخصوصية االجتماعية ن جانب آخر فإن من أهم أبعادم

ن العولمة بحكم آلياتها االقتصادية واإلعالمية تنشر مجموعة والثقافية والقيمية للشعوب، ذلك أل

من القيم الثقافية واالجتماعية، وتساهم في تشكيل نسق من نظام قيمي كوني، وثقافة شاملة 

 ويمكننا أن نميز بهذا الصدد بين اآلثار االيجابية والسلبية )4(لمختلف جوانب النشاط اإلنساني

  .لها

                                                 
  .248: صمرجع سابقالدين في المجتمع العربي، : الدين إيديولوجيا في:  إدريس سالم الحسن-)1(
  .11، ص2001اإلسالم في عصر العولمة، مكتبة الشروق، القاهرة :  محمد حمدي زقزوق-)2(
  .13: ، صنفسه المرجع -)3(
، 2001، مالطا ف القيمي للعولمة، منشورات ألقاالتصني:  عقيل حسين عقيل، عز الدين حسين أبو التمن-)4(

  .22ص 
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 وأكثر ، جعل اإلنسان أكثر وعيا بالمصير المشترك للبشرية للعولمةفمن اآلثار االيجابية

أمراض العصر، إضافة إلى أكثر وعيا ب و)اإلدمان(اإلنسان إدراكا للمخاطر التي تهدد البيئة و

االطالع على أخبار  ، مما يسهلات عالية التكنولوجياه تقنيروالذي توفالكم المعلوماتي المتدفق 

المعلومات أكثر  يعني أنما  وهو ،العالم وأحداثه في فترة زمنية قصيرة وبالصوت والصورة

العالمية، مشاكل القضية الفلسطينية، األزمة االقتصادية (القضايا العالمية أكثر تداوال  وانتشارا

   .)...العالم المتخلف

وتتمثل اآلثار السلبية للعولمة في تهديد الخصوصيات الثقافية لألمم والشعوب بما تنطوي 

عليه من الترويج لقيم الحضارة الغربية، وهو الذي يشكل مصدر تخوف لبعض الدول الغربية 

على الرغم من وجود تقارب قيمي ) الواليات المتحدة األمريكية( من بعض ) أوروبا خصوصا(

أن السينما الفرنسية ) 1996فريل أ 4(ين الكتلتين، إذ كتبت جريدة لوموند الفرنسية وحضاري ب

نة األفالم األمريكية على صناعة السينما، وأن المخرجين السينمائيين متعاني االختناق بسبب هي

 إضافة إلى اآلثار .)1(مبريالية الثقافية األمريكيةن يعيشون اآلن حالة مقاومة ضد اإلالفرنسيي

لك التي تحاكيها، والتي اتضحت طبيعتها تلسيئة التي تحملها المضامين اإلعالمية الغربية أو ا

اإلحصائيات الدالة على مستوى الواقع ومن خالل دراسات تحليلية لمحتواها من جهة، 

  . االجتماعي من جهة أخرى

 األصيلة فمن السهل على الناظر في القنوات العربية أن يلحظ دورها في المساس بالقيم

في (  ن برامج تحمل قيما دخيلةم في األخالقيات والسلوكيات بسبب ما تعرضه يئوتأثيرها الس

ولكنه يحمل محلي  ، وهي البرامج التي نجد بعضها مستوردا وبعضها اآلخر)معظمها غريبة

 تعضده مضامين بعيدة عن اإلطار القيمي والحضاري للجمهور الذي تتوجه إليه، وهو ما

  .التحليليةمن الدراسات مجموعة 

رئيس قسم الصحافة في جامعة (الدراسة التي أجراها أشرف صالح ومن تلك الدراسات  

مزيكا وروتانا وأبو ظبي ودريم ( أغنية بثتها قنوات فضائية عربية  364والتي شملت ) القاهرة

ت إلى ، والتي أظهرت أن نسبة اللقطات المثيرة في هذه األغاني وصل)واألولى المصرية

 وإيماءات الوجه بنسبة %22 وبالمالبس بنسبة%51الرقص والحركة بنسبة في ، تمثلت 77%

 جإجمالي األغاني ترو من %70، وكشفت الدراسة أيضا أن %5 وفي فكرة األغنية 15%

                                                 
، حلقات المؤتمر الصحفي التربية وبناء اإلنسان المعاصرالعولمة والهوية الثقافية في : وليب مصطفى مت-)1(

   .297: ، ص)2002 كانون األول -تشرين األول(الثامن عشر لإلنماء 
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 من األغاني سواء في %72 العربية، ويشترك األجانب في للثقافة %30 الغربية وللثقافة

   .)1(و اإلنتاج، أو أداء أدواراإلخراج أو الغناء أ

 المحتوى  ذات عن هذا الوضع سواء ببث المسلسالت والتمثيلياتأىوالجزائر لم تن

الصراحة راحة، ( هاأو بإنتاج حصص وتمثيليات تحاكي) مدبلجة خصوصاال(الدخيل اإلعالمي 

  ..)..األغاني

 )2("لجمهور الجزائريقيم وسلوك اسلسالت المدبلجة وتأثيراتها على الم" حول ةففي دراس

 باقي البرامج الدرامية سواء كانت ننة يفضلون المسلسالت المدبلجة عأفراد العي: تبين أن

 األكثر الفئة العمريةأن مسلسالت عربية أو وطنية، وأن اإلناث أكثر إقباال عليها من الذكور، و

 ، وعند متابعة%56 تعرض لها يقع أحيانا وبنسبةال سنة، وأن 29و 18 تعرضا لها تنحصر بين

كما توصلت الدراسة إلى . نهم يجبرون على متابعتها إلى النهايةإأفراد العينة لهذه التمثيليات ف

ن موضوع أأكثر من القيم األخرى، و" الحب "أن هذه المسلسالت تلفت انتباه الجمهور إلى قيمة

بين الرجل والمرأة (دة، المسلسل يغلب عليه الطابع العاطفي، وأن العالقات االجتماعية المجس

غير شرعية، ويغلب عليها الطابع الغرامي والحميمي، وقد أدى مسح رأي ) خصوصا

المبحوثين حول المسلسالت المدبلجة إلى تجلية بعض التأثيرات الظاهرة والضمنية على 

  :المستوى النفسي والسلوكي تمثلت في

طريق منح المشاهد بديال  عن  تشجيع الهروب وشيوع الترفيه واالنقالب على الواقع-1

  . الواقعنمسليا ع

معروض  بصورة ل ما هوقبجعلته يت" وازن النفسيتالال" وضعية  وجود المتلقي تحت-2

  . بدون نقد وجذابة

 يقدم هذا النوع من المسلسالت حلوال بسيطة للمشاكل المعقدة المطروحة خاصة تلك -3

  .المتعلقة بالقضايا األخالقية والقيمية

ساهم في ياب الفكري والثقافي والقيمي مما  االغترمظاهرالمسلسالت عكس هذه  ت-4

تكريس التحرر من قيود العادات السائدة في المجتمع الجزائري ، إضافة إلى بروز منظمة 

لغوية جديدة في أوساط الشباب مستوحاة من المسلسل المدبلج على غرار تداول بعض األسماء 

  .المكسيكية والبرازيلية في المؤسسات التعليمية ووسائل النقل

                                                 
ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث لكلية " ة االجتماعيةالفضائيات العربية والمسؤولي: "  زاهي عالوي-)1(

  .6:، ص2007 ديسمبر 12-11االتصال، جامعة الشارقة، 
، مذكرة مقدمة لنيل "المسلسالت المدبلجة وتأثيراتها على قيم وسلوك الجمهور الجزائري: " راضية حميد-)2(

  . االستنتاجات العامة2006-2005ائر، شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجز
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يشعرون أنها تنقصهم في  شاهدة إلى الحصول على أشياء يلجأ أفراد العينة بعد الم-5

حياتهم اليومية وهي متعلقة بمجال العالقات االجتماعية بالدرجة األولى والديكور بالدرجة 

  .الثانية وطريقة اللباس بالدرجة الثالثة

جمهور وسائل اإلعالم في عصر العولمة وواقع مشاهدة القنوات "وفي دراسة حول

عبر   من أفراد المبحوثين شاهدوا لقطات جنسية سيئة%47.5 تبين أن )1("جزائرالفضائية في ال

  . الفضائيات التلفزيونية باختيارهم أو دون قصد منهم

إن نتائج هذه الدراسات تثبت اآلثار السيئة للعولمة الثقافية التي اجتاحت العالم دون أن 

ها ببدائل أصيلة تتالئم مع المرجعية يكون للشعوب إمكانية إيقافها بقدر ما يستطيعون مواجهت

  .بناء الشخصية المتشبعة بالقيم الدينية والقيم األصيلة: الثقافية والحضارية لها ومنها

أما آثار الوعي الديني في تعزيز الشعور باالنتماء فإنها تتأكد أكثر في الدول النامية التي 

 ا مم؛)2( التي يسير وفقها المجتمعتتسم بحدوث اضطرابات سياسية وعدم اتفاق على األساسيات

دا في المجال الفكري وتوحدا في الشعور باالنتماء وإال كانت مهددة باالنقسام حيقتضي تو

  .هليةاألالداخلي والحروب 

فقد أحست الشعوب بفائدة تشكيل العقائد اإليمانية العامة، وفهمت أن تالشيها يعني بداية 

لعالم، انية التي جعلت من الرومان أسياد هو العقيدة اإليماانحطاطها، ولقد كان الدين في روما 

ولكن ما إن ماتت هذه العقيدة حتى انهارت روما، ولم يستطع الذين دمروا الحضارة الرومانية 

من حالة الفوضى إال بعد أن اكتسبوا بعض العقائد توصلوا إلى بعض التماسك والخروج أن ي

ائل اإلعالم أضحت الثقافات القومية والقيم التي يعتنقها  ومع التطور الحديث لوس.)3(المشتركة

خطر أثين يقر أن العولمة الثقافية هي أبناء البلد الواحد أكثر تهديدا، ما جعل بعض الباح

   .(4)ات المعاصرة للثقافة اإلسالميةالتحدي

 ظاهرة تتعدى حدود الوطن واألمة، وتعمل على إضعاف سيادة الدولة والتخفيففالعولمة 

 وتسعى اليونسكو إلحياء التنوع الثقافي عن طريق النهوض بالثقافات العرقية ،من حضورها

داخل المجتمعات الكبيرة مما يؤثر في الثقافة القومية والوطنية، ويجعل من الثقافات ذات 

الخصوصيات الضيقة حاضرة بما يؤدي إلى تشكيل فسيفسائية اللوحة الثقافية من خالل تجزئتها 

                                                 
  .273:  صمرجع سابق الحاج تيطاوني، -)1(
  .74 صمرجع سابقنظم االتصال، اإلعالم في الدول النامية، :  جيهان رشتي-)2(
، 1997، دار الساقي لبنان، 2سيكولوجية الجماهير ترجمة وتقديم هاشم صالح، ط:  غوستاف لوبون-)3(

  .147ص
المتغيرات الدولية وسيناريوهات الثقافة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، : هللا العايدحسن عبد ا - ) (4

  .58، ص2004



المفهوم واألبعاد وعوامل التشكلني الوعي الدي .....……….................................الثانيالفصل   

      - 152 -

 وبالنظر إلى المضامين اإلعالمية التي .)1(كثر بدال من أن تظل لوحة واحدة متماسكةأكثر فأ

تساهم في ذلك فإنها قد تكون مضامين عربية اإلنتاج واللغة، وليس من الضروري أن تكون 

  .ة المصدربيغر

للبرامج الثقافية المعروضة على القناتين ) 1993جوان -فريلأ(ففي دراسة تحليلية  

مضمون من ) %13.5(والثانية المصريتين تبين أن األصالة احتلت موقعا ضئيال   األولى

أما البرامج الثقافية فقد كانت ، )%86.5(: التي بلغت المعاصرة بالمقارنة مع الثقافية، البرامج

في  الثقافة مفهوم والجدير بالذكر أن. امج المعروضة من إجمالي البر%5.5 ضئيلة، إذ بلغت

تعليقات حول المخرجين ومعدي البرامج والممثلين كسؤال الممثل عن عمره : عنييهذه البرامج 

واهبه، وشعوره نحوها، مما يوحي الفني، وعدد األفالم التي شارك فيها، وعما يراه مالئما لم

ن الجديرين حقا باإلعجاب هم وحدهم كواكب الفن ونجوم الرياضة، وخلصت الدراسة إلى أن أب

  .)2( يكون غير واضح في هذه البرامجمفهوم األصالة يكاد

ن ذلك يظهر من خالل تفسير إلديني في بث االعتدال والوسطية فوأما عن دور الوعي ا

األوضاع التي عاشتها بعض المجتمعات العربية والمتمثلة في ظاهرة اإلرهاب والتطرف، فبناء 

لديني هو من أهم  بها باحثون تبين أن ضعف الوعي اعلى مجموعة من الدراسات التي قام

" ـشرف حسن حسين الموسومة بأراء هذه الظاهرة على غرار دراسة األسباب الكامنة و

حفية لقضايا اإلرهاب والتطرف الديني دراسة تحليلية على صحيفتي األهرام المعالجة الص

 والتي أقرت أن قلة الوعي بالدين لدى ،"1993 إلى 1985 منالممتدة  الفترة  خاللوالوفد

امة وضعف دور المساجد في التأثير في األفراد وخاصة الشباب منهم في مقدمة األسباب الع

أوصت الدراسة بضرورة عقد لقاءات الدينية التي دفعت الجماعات المتطرفة إلى اإلرهاب، و

م أه يعتبر الوعي الديني من و،بين العلماء المتخصصين والشباب لإلجابة على تساؤالتهم

  .)3(جل مواجهة الظاهرةأن تبينها من األساليب التي يمك

 %72.2شرف عليها ثالثة عشر باحثا من إدارة البحوث والترجمة تبين أن أ وفي دراسة 

من المبحوثين يقرون أن غياب الوعي الديني لدى الشباب يمثل المرتبة األولى في أسباب 

تأخر :  عارضت ذلك، إضافة إلى أسباب أخرى على غرار%4.8 ظاهرة التطرف مقابل

                                                 
  .58 صالمرجع السابق،-)1(
، لقاهرةا، دار الفجر،2البرامج الثقافية في الراديو والتلفزيون، ط:  سهير جاد، سامية علي، أحمد علي-)2(

  .256، 251، 250: ، ص ص1999
 2004  القاهرة،بحوث جامعية في الصحافة واإلعالم، دار الفجر للنشر والتوزيع،:  وهبي سحر محمد-)3(

  .177: ص
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 والشعور بخيبة األمل واليأس من المستقبل )%53.4(وسائل اإلعالم في مواجهة الظاهرة 

  .)1()%43.8(وتقديم مضامين إعالمية تكرس مشاهد العنف والرعب والجريمة ) 44.1%(

وفي الجزائر بينت بعض الدراسات أهمية التربية الدينية وأثرها في بناء شخصية الفرد 

إهمال التوجيه الديني من شأنه أن يساهم في زيادة معدالت االنحراف ففي ن أشخصية سوية، و

دراسة حول السلوك الديني لآلباء وعالقته بجنوح األطفال بينت النتائج أن الوالدين اللذين 

ن إهمال التربية الدينية أو، %88يطبقان الشعائر الدينية كانوا آباء ألطفال غير جانحين بنسبة 

من األوالد غير المنحرفين  %47بينت النتائج أن كما اف وارتكاب السيئات، دافع قوي لالنحر

قط من األوالد المنحرفين كانوا  ف%4كانوا يذهبون إلى المساجد معظم أوقات األسبوع و

يذهبون إلى المساجد معظم أوقات األسبوع، مما يدل على أن إهمال غرس الوعي الديني في 

، ويبقى على عاتق الدراسات تحديد كيفية )2(ألبوي السيئالطفل مظهر من مظاهر السلوك ا

نه يشكل لبنة رئيسية من لبنات أوس األفراد السيما و نفجعل الوعي الديني واضحا وفعاال في

ة في القيم وأثرها على مواقف واتجاهات األسر"الشخصية العربية المسلمة، ففي دراسة 

ل متمسكا بهويته الحضارية ويستطيع أن يميز  ال يزاالمصري نأتبين " المجتمعات المستحدثة

ا من مقومات ي أساس مقوماال تزال تشكلالعقيدة الدينية أن بين القيم األصيلة والقيم المزيفة، و 

أهداف هذه من ، و)3(مستوى الوعي العام تتسم بالغموض وانخفاض الثقافة الفردية إال أنها

  .  ة الوعي الدينيافية في تنميسسة اإلعالمية الصحالدراسة إجالء دور المؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .2009 ماي 17:  شبكة النبأ المعلوماتية، تاريخ الدخول-)1(
http://www.annabaa.org/nbaneus/51/081.htm. 

  الجزائروعات الجامعية،عوامل جنوح األحداث في الجزائر، نتائج دراسة ميدانية، ديوان المطب:  علي مانع-)2(

  .125:  ص1997 ،العاصمة
  . 169 صمرجع سابق إسماعيل على سعد، محمد أحمد بيومي، -)3(
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   :الوعي الديني في الجزائر: ثالثا

  

  : الوعي الديني غداة الفتوحات اإلسالمية3-1

دخل الدين اإلسالمي إلى الجزائر مع سلسلة الفتوحات اإلسالمية التي عرفتها البالد 

ت بها في عهد عثمان بن كجزء من القارة اإلفريقية، خاصة شمال إفريقيا التي بدأت الفتوحا

عفان وهو الخليفة الذي أذن لعبد اهللا بن سعد ين أبي مسرح العامري بأن يتهيأ للفتح في شهر 

ثم عرفت المنطقة الفتح على مراحل، ) م547تشرين األول سنة  ( ـه27محرم من عام 

ية ومر وتواصل مع أبي المهاجر دينار الذي اتجه إلى الجهات الغربية حيث الجزائر الحال

مدينة ميلة مركزا للعمليات العسكرية ثم تقدم إلى تلمسان حيث حفر من بمدينة بسكرة، واتخذ 

  .)1("عيون أبي المهاجر"تزال تسمى إلى اليوم  عددا من اآلبار للشرب والسقي ما

في عهد الخليفة األموي يزيد بن )  م683توفي سنة ( استمر الفتح مع عقبة بن نافع 

ع فتح باغاية قرب خنشلة وحارب الروم مخرجا إياهم من الحصون والقواعد معاوية واستطا

التي كانوا يملكونها وبدأت الدعوة اإلسالمية تنتشر، وأقبل عليها الناس بعدما اطلعوا على حقيقة 

 ىالدين اإلسالمي ومبادئه، وتواصلت الفتوحات اإلسالمية على يد مجموعة من الفاتحين عل

وحسان بن النعمان ) م689سنة (البلوى الذي عينه عبد الملك بن مروان زهير بن قيس : غرار

تلت سنة م وحارب الكاهنة التي استقرت في جبال األوراس والتي ق693ُالذي دخل إفريقيا سنة 

 بوضع النظم اإلدارية وإنشاء الدواوين واالهتمامم ليتفرغ بعدها للقيام بمشاريع عمرانية 701

  .وبناء المصانع

 بين المسلمين االندماجانتشر الدين اإلسالمي بالجزائر في سهولة وتحقق وهكذا 

الفاتحين وبين سكان البالد األصلية، كما انعكس ذلك على العالقات البينية بإزالة الفرقة التي 

 عِرفوقد  )2(. البيزنطي لغويا ووطنيا، وارتبطت الجزائر بالخالفة اإلسالميةاالستعمارفها خلّ

فرض ، ولكن اسم الجزائر بالمعنى الحالي لم ي)مثل جزائر بني مزغنة( مقرونا اسم الجزائر

، )القرن العاشر هجري( من القرن السادس عشر ميالدي نفسه على المغرب األوسط إال ابتداء

حيث اتخذ العثمانيون من مدينة الجزائر ومن مينائها االستراتيجي عاصمة لهم ليصبح االسم 

ممتد إلى حدود القطر التونسي شرقا وإلى وادي ملوية غربا، وإلى علما على عاصمة لقطر 

داخل الصحراء الكبرى التي تمتد إلى بالد السودان الغربي جنوبا وإلى البحر األبيض المتوسط 

                                                 
، )1952-م. ق814(المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين : صالح فركوس  (1)

  .48-43 ص  القاهرة،دار العلوم للنشر والتوزيع،
  .51، 48-44 المرجع نفسه، ص (2)
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وبحسب المصادر التاريخية التي تتحدث عن الجزائر في هذه الفترة فقد كان هناك  . )1(شماال

بالتوازي مع نمو تعليمي وثقافي إضافة إلى توفر الكتب التي  وسكاني يسيران اقتصادينمو 

كانت موجودة في الجزائر أكثر من غيرها من سائر بالد إفريقيا، ويدل على ذلك عدد المساجد 

، ومعظم تلك المساجد بنيت أثناء العهد )عشرون مسجدا( والكتاتيب والمدارس والزوايا 

  :العثماني ومنها

من أجمل الجوامع للنخبة الحاكمة، وهو أول جامع هدمه جامع السيدة الذي كان  .1

  .1862الفرنسيون سنة 

، تتصل به مدرسة وزاوية وقد 1570جامع القشاش الذي يحتوي وثائق تعود إلى سنة  .2

  .هدمه الفرنسيون أيضا

الذي يعود إلى عهد المرابطين، وهو مقر المفتي المالكي، ) األعظم(الجامع الكبير  .3

أوقاف ومدرسون،  وية للطلبة الوافدين من أماكن بعيدة، ومكتبةواتتصل به مدرسة وز

 الفرنسي لم يتعرض له بالهدم كلية إال أنّه أزال قسما االستعماروعلى الرغم من أن 

ازدهارا وقد عرفت الجزائر أثناء العهد العثماني ، )2( من البحرىر يلم يعدحتى منه 

لك من شيوع المساجد والمدارس في مدينة ، وال أدل على ذمرموقا في المجال الديني

الجزائر، والتي كانت تزود المجتمع بثقافة روحية وعقلية إضافة إلى تواجد عائالت 

ت سنة (س والتصوف منها عائلة عبد الرحمن الثعالبي يدرتاشتهرت بالعلم والتأليف وال

 1107 سنة ، وتلميذه عبد اهللا الجزائري وعبد الرزاق بن حمادوش الذي ولد) م1471

 يحكم على هذه المرحلة ، ما جعل المؤرخ الجزائري أبا القاسم سعد اهللا)3()م18 (ـه

لو عرفوا تاريخهم كله، ولو تشبعوا من دراسة العهد العثماني أن الجزائريين  :"بقوله

  .)4(" فخرا واعتزازاالمتلئوا

عرفت ازدهارا مما سبق يتضح أن المعالم الدينية التي كانت مصدرا للوعي الديني 

وتطورا منذ الفتح اإلسالمي وخاصة أثناء العهد العثماني لتتعرض للهدم والتحويل أثناء 

  . الفرنسي ويتأثر الوعي الديني السائد بذلكاالستعمار

  

  

                                                 
  .513-512 : صبحوث في التاريخ العربي اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي، ص:  أبو القاسم سعد اهللا (1)
  .504:ص  المرجع نفسه،  (2)
  .74-73: ص، ص  العاصمةتاريخ مدينة الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر:   أحمد السليماني (3)

ـ  .حديث صريح مع أ:   مراد وزناجي (4)         ،2008عد اهللا ، منـشورات الحبـر، الجزائـر،     د أبو القاسـم س

  .113 :ص
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  : الفرنسياالستعمار الوعي الديني في عهد -3-2

 ثرواتها،  الفرنسي مجرد احتالل أراد أن يستوطن األرض ويستغللم يكن االستعمار

 االستعمارولكنه كان استعمارا ثقافيا ودينيا، فقد احتفظت الدول التي خضعت ألنواع أخرى من 

، والمؤسسات الدينية، أما بالنسبة )1(بوجود شكلي للدولة، والمؤسسات التقليدية الخاصة بالتعليم

 ذلك ألن قادة ؛للجزائر فقد كان تعلم اللغة العربية والدين اإلسالمي أشبه بحرب العصابات

أصدروا أمرا يقضي باالستيالء على األوقاف اإلسالمية التي ) 1830 سبتمبر 8 (االحتالل

مدينة الجزائر  للمسلمين الجزائريين بعد دخول واالجتماعيةتمول الخدمات الدينية والثقافية 

 الحتاللافاق المبرم عند تسليم مدينة الجزائر، والذي تعهد بموجبه بشهرين فقط رغم االت

باحترام الدين اإلسالمي وأوقافه ومساجده واحترام الحرية الدينية، كما أمر قائد الحملة 

باالستيالء على أجمل جامع في المدينة وهو جامع كتشاوة من أجل تحويله إلى كاتدرائية 

، ووقع تحويل بعض المساجد التاريخية إلى معالم على غرار مسجد سيدي بلحسن )2(مسيحية

وكانت . )3(ن الذي تم بناؤه في نهاية القرن الثالث عشر ميالدي والذي حول إلى متحفبتلمسا

السياسة الفرنسية تهدف إلى القضاء على الشخصية العربية اإلسالمية لتحل محلها شخصية 

يسهل ترويضها وتطويعها في خدمة المصالح االستعمارية عن طريق آليات موازية على غرار 

إنكم جئتم معنا إلى هنا لتفتحوا : "ائد الحملة الفرنسية القسيس المرافق بقولهالتنصير فقد خاطب ق

  .)4("من جديد أبواب المسيحية في إفريقيا

وية العربية اإلسالمية للفرد الجزائري، يدل لقد أثرت السياسة الفرنسية بال شك في اله

بادئ الدين اإلسالمي عليه ارتفاع نسبة األمية وانتشار بعض المظاهر البعيدة عن روح وم

واالستعانة بأضرحة األولياء، وهذا باعتراف من ) بمفهومها السلبي(كالشعوذة والطرقية 

 يقول أن كل 1834عام " فالري"إذ كتب الجنرال . المؤرخين الفرنسيين والغربيين أنفسهم

سي حيث هناك تقريبا كانوا يعرفون القراءة والكتابة قبيل االحتالل الفرن) الجزائريين(العرب 

سنة (مدرستان في كل قرية، وأقر الجنرال هوتبول في مذكرة بعث بها إلى رئيس فرنسا 

، أن الثقافة اإلسالمية قبل االحتالل الفرنسي كانت واسعة االنتشار، وكانت الجزائر )1850
                                                 

المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر :   محمد العربي ولد خليفة (1)

  .186، ص 2003
، المؤسسة 5 طالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في الجزائر،:   تركي رابح (2)

  .55، ص 2001الجزائر العاصمة، الوطنية لإلتصال، 
، 1972جوان -، السنة الثانية، ماي8، عاألصالة، "أصالة الشخصية الجزائرية: "  عبد المالك مرتاض (3)

  .225الجزائر ص 
  .66، ص مرجع سابق تركي رابح،  (4)
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وكانت  قسنطينة وجامعة الجزائروجامعة مزونة وبسكرة،جامعة : متوفرة على الجامعات أهمها

  .  (1)المسلمينضم آالف الطلبة ت

، كانت الجزائر تحوز على ثالثمائة 1830ويقول سعد زغلول أنه بتاريخ جويلية

 ألف طالب من مجموع الشعب البالغ وقتئذ ثالث 180مدرسة، وأربع جامعات دراسية تضم 

 .(2)ماليين ونصف نسمة

ي روزي أن على لسان المؤرخ الفرنس" الجزائر ماضيا وحاضرا"وجاء في كتاب 

الجزائريين كانوا أكثر ثقافة وتعلما من الشعب الفرنسي نفسه، ويذكر المرجع أن األمية كانت 

أقل انتشارا في الجزائر من فرنسا حيث كانت تتجاوز األربعين في المائة، مما يعني أن نسبة 

مائة فلما رحل  األمية في الجزائر عند بداية االحتالل الفرنسي كانت أقل بكثير من أربعين في ال

  )3(.%80االحتالل عن الجزائر كانت نسبة األمية أكثر من 

وأما الذين حالفهم الحظ والتحقوا بالمدارس فإنهم تلقوا تعليما فرنسيا يخدم أهداف 

ومصالح الدولة المستعمرة مما أثر تأثيرا سلبيا في نسيج المجتمع الجزائري ومساراته 

لمتخرجة من المدارس الفرنسية والتي لم تكن جزائرية بثقافتها واتجاهاته الحقا على يد النخبة ا

وفكرها، وال هي فرنسية بعرقها وجنسها، وكان الجزائريون ينظرون إلى أولئك الذين تعلموا 

بالمدارس الفرنسية نظرة ازدراء وكذلك األمر بالنسبة للذين قبلوا التجنس بالجنسية الفرنسية، 

ليهم نظرة دونية، ومن هنا اعتبر جماعة النخبة  ينظرون إلوقت الذي كان الفرنسيونفي ا

الجزائرية والفرنسية، وخروجا من : بالنسبة إلى كال المجموعتين" خارجين عن القانون" أنفسهم 

هذا الحال دعوا إلى التقارب و التفاهم بين المجموعتين، ونادوا بالزواج بين الطائفتين وتبني 

كما تسببت المدرسة الفرنسية . ياة الفرنسية تحت الفتة اإلدماجالجزائريين  لطرق وأساليب الح

في إنشاء استيالب لغوي عند المثقفين الجزائريين مظهرها هجر اللغة العربية األصلية بحجة 

أنّها لغة التخلف واألدب والشعر وتفضيل اللغة الفرنسية ألنها لغة العصر والتطور 

  )4(.والحضارة

 ولم - من الناحية العربية اإلسالمية-ط المستوى العلمي العامونتيجة لهذه السياسة انح

يحافظ عليه إال بعض المدرسين في المساجد التي سلمت من الدمار وبعض الزوايا في جهات 
                                                 

ي وبعده الحضاري لثورة التعليم اإلسالمي في الجزائر في ظل االحتالل الفرنس: " محمد إسطنبولي-  (1)

  .157- 156:، ص ص2003، 4،عالمعيار، "نوفمبر
مرجع  نقال عن  محمد إسطنبولي،.28:،ص1956الجزائر في حركة التحرير، الجزائر،:  سعد زغلول-  (2)

  .157:،صسابق
  .221-220، ص مرجع سابق ،عبد المالك مرتاض  (3)
-263، ص 1999،  العاصمة شركة دار األمة، الجزائرسياسة فرنسا  التعليمية،: شا  عبد القادر حلو (4)

266.  
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الجنوب وبالد جرجرة الجبلية بعد القمع الذي تعرض له الجزائريون وارتحال عدة قبائل من 

لم تعد تفكر في العلم أو التعليم بل اقتصر همها على أراضيها واشتداد الضيق يبعضها اآلخر ف

 ، ولعل من أحسن ما وصفت به هذه الوضعية قول األستاذ المصري  )1(تحصيل دخلها اليومي

كانت ربوع العلم آهلة بالطالب : "1901 قام بها إلى الجزائر صيف بعد جولة" محمد فريد بك"

إلى أن أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل ...علمينوجوامع القطر الجزائري مآلن بالمعلمين والمت

، وكان الفتح الفرنساوي الضربة القاضية على العلم وأهله، وخربت )19القرن (القرن الماضي 

اللغة العربية الفصحى، دور الكتب وصارت الديار مرتعا للجهل والجهالء، وكانت تدرس معالم 

ة، بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب  اللغة العامية والكلمات األجنبيوتطرقت إليها

  )2(."في العواصم مثل وهران، الجزائر، عنابة وغيرها من السواحل والثغور

وإن كنا ال نخفي تأثر الشخصية الجزائرية بمظاهر الفرنسة فإننا نسجل في المقابل 

دين اإلسالمي مقاومة لها عن طريق تأسيس الجمعيات الدينية التي اضطلعت بمهمة تعليم ال

واللغة العربية، وحركات اإلصالح الوطني وجهود الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية التي 

، وسنقصر الحديث في هذا يعد المسجد النواة األساسية لها ومركز ثقل في مجال التوعية الدينية

مسلمين الجزائريين ، وعلى جهود جمعية العلماء الواالجتماعية المسجد لمكانته الدينية الباب عن

لكثرة ذكر المراجع التاريخية لجهودها وآثارها الواضحة من جهة، والعتمادها على عمل منظم 

) المساجد(الجانب الوعظي اإلرشادي : ومتكامل لم يقتصر على جهاز دون آخر بل شمل

دول والجانب التعليمي ممثال في تأسيس المدارس العربية اإلسالمية وإيفاد البعثات إلى ال

المشرقية والجانب اإلعالمي ممثال في الصحف والجرائد التي أصدرتها على مراحل، وهو ما 

يتناسب مع طبيعة دراستنا هذه التي تنصب على دور الصحافة الجزائرية في تنمية الوعي 

  .الديني لدى القراء

احتفاالت  ردا على 1931 ماي 5تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

نسا بمرور قرن على احتالل الجزائر، واضطلعت بمهمة نشر مبادئ الدين اإلسالمي فر

والحضارة العربية اإلسالمية الصحيحة التي تعيد إلى اإلنسان الجزائري توازنه ومعرفته 

ص الدارسون ألفكار جمعية العلماء إلى أن الجمعية لخثوابت والمقومات التي يملكها، ويبال

ي ينفصل في النهاية عن فرنسا، ودعت إلى ترسيخ البعد العربي دافعت عن كيان جزائر

الجزائر " اإلسالمي وعارضت بشدة تجنيس ودمج الجزائر في فرنسا مجسدة ذلك في شعار 

                                                 
  .121، ص مرجع سابق  تركي رابح،  (1)
 612/13بحث منشور في جريدة اللواء المصرية عدد " التعليم والمدارس في الجزائر: "  محمد فريد بك (2)

  .123-122 ص مرجع سابق ،نركي رابح: ، القاهرة، نقال عن1901أكتوبر سنة 
  .دث عنه الحقا من شهادات المؤرخين والباحثين سنتح ماوهو  )*(
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ولعل أهم ما يميز الجمعية  مراعاة البعد الواقعي في . )1("بالدنا واإلسالم ديننا والعربية لغتنا

قي الجزائري، فقد وعى أعالم الجمعية ما واجههم من الركام الخطاب الديني الموجه إلى المتل

المعرفي الماثل في البحث الفلسفي والفقهي والبالغي، والمختلف من آراء المتكلمين األوائل، 

كما عاينوا الخطاب الديني الحديث بمناهجه المختلفة وأعالمه على غرار األفغاني والكواكبي 

 إلى صياغة خطاب ديني مراع لهذه اإلشكالية لجؤووحال . رسالنومحمد عبده وشكيب أ

للوضع الجزائري يجعل العالقة بين أبناء الجزائر وبين اهللا سليمة بعيدا عن اإلسالم الوراثي، 

  )2(.وينهل مادته من المصدرين الرئيسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة

مساجد والنوادي والتجمعات العامة ومن وتجسيدا لهذا المنهج رابط رجال الجمعية في ال

خالل ما بنوه من مدارس، يخاطبون العقول، ويتصدون للخرافات واألفكار الضالة التي كانت 

تسكن النفوس بفعل سنوات االستعمار الثقيلة وسياسته القائمة على التجهيل و الفرنسة والتنصير 

ه الذاتية ممثلة في اإلسالم والعروبة والداعية إلى التجنيس وسلخ الفرد الجزائري عن مقومات

  .والجزائر

قبل تأسيس الجمعية بعد لقاء العالمة البشير  1913سنةوقد بدأت جهود العلماء 

في موسم ) 1940توفي سنة ( بالعالمة عبد الحميد بن باديس ) 1965توفي سنة (اإلبراهيمي 

سيس الجمعية وتطوير جهدها الحج، وبعد سنوات من التخطيط والتجنيد والعمل المشترك تم تأ

: عنها البشير اإلبراهيمي بقولهلتحقق جملة من النتائج الملموسة على أرض الواقع، تحدث 

 االستعمارللجمعية اآلن، بل لألمة الجزائرية أكثر من مائة وخمسين مدرسة إبتدائية حرة رغم "

جزائرية بنين وبنات  يتردد عليها أكثر من خمسين ألف تلميذ من أبناء األمة ال؛الفرنسي

يدرسون مبادئ لغتهم وآدابهم وأصول دينهم وتاريخ قومهم، ثم شيدت الجمعيات معهدا ثانويا 

  )3(".ه بألف تلميذعمرت...انويكخطوة أولى للتعليم الث

جعل : لقد كان جهد رجال الجمعية منصبا على تحقيق جملة من األهداف تتمثل في

ل فيه ابن باديس القول في حديثه عن الفرق ، والذي فصاصحيحا تدينيتدين الفرد الجزائري 

 الفرنسي االستعماربين اإلسالم الذاتي واإلسالم الوراثي، وكذا تهيئة الفرد إلى الثورة على 

والعمل بالرسائل التربوية والعقائدية على جعل الفرد الجزائري المسلم نموذجا جديرا 

  )4(.باإلقتداء
                                                 

 العلوم مجلة "مساهمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الحفاظ على الهوية الوطنية: "  كمال عجالي (1)

  .105-103، ص 2001، جامعة منتوري، الجزائر اإلنسانية
، 1 عالمعيار، " غيرات الواقع في الجزائرماهية الخطاب الدعوي بين جمعية العلماء ومت: "  عمر بوقرورة (2)

  .217-215، ص 2001كلية أصول الدين والشريعة والحضارة، الجزائر، نوفمبر 
  .29-28، ص 1993 للنشر، دب، موفمالتعليم في الجزائر قبل وبعد اإلستقالل، :  الطاهر زرهوني (3)
  .222، ص مرجع سابق  عمر بوقرورة،  (4)
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اء على أداء مهامهم الحصانة الدينية التي يمتلكها الفرد ساعد رجال جمعية العلم لقد

الجزائري والتي تشكلت عبر قرون طويلة لتصبح بمثابة جدار حال دون الذوبان وفقد المقومات 

الذاتية، إذ يقر المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد اهللا أنه على الرغم من فرض اللغة الفرنسية 

ئل اإلعالم والجيش والمعامالت التجارية والمؤسسات العامة في اإلدارة والخطاب الرسمي ووسا

إال أن الشعب الجزائري لم يفقد اللغة العربية ، بل بقي مصرا على فرض احترامها في كل 

المطالب، وقاوم بشدة جهود الفرنسة واإلدماج، وهذا ال يعني أنه لم يتأثر باللغة الفرنسية بل 

 الفرنسي ال سيما في بطاقات التعريف، وفي الحواالت اللاالحتاستعمالها كان مفروضا أثناء 

 ، وكان من مظاهر الوعي الديني لدى الفرد الجزائري في هذه الحقبة )1(وفي الوثائق الرسمية

الدوس المكتوبة بالعربية في القمامة أوعدم إلقاء األوراق (التاريخية تقديس الحرف العربي 

رة لدراسة اللغة العربية في المعاهد اإلسالمية خارج وحفظ القرآن الكريم، والهج..) عليها

  .)2(الجزائر

 دور الدين اإلسالمي في تحصين الفرد "رينإيفون تو"وتقر المؤرخة الفرنسية 

المجابهة الثقافية في الجزائر خالل عهد : " الفرنسي فتقول في كتابهااالحتاللالجزائري أثناء 

تل يفرض لسانه وتفكيره وأسلوبه في الحياة مستعمال أن الصراع بدأ يوم بدأ المح" االحتالل

ورد المسلمون الهدية ).إشارة إلى التنصير والفرنسة(ب المدرسة والمستشفى والمعلم والطبي

وهو يشيد المدارس فال يجد لها ) 1850-1830( سنة 20المسمومة لصاحبها الذي قضى 

عددت الصعوبات في وجه المحتل، تالميذ، وينشئ المستشفيات فال يتردد عليها المرضى، وت

   .)3(واالندماجوأصبح الدين اإلسالمي كاإلسمنت المسلح يحمي من التفكك 

 الفرنسي لم تقض على مقومات االحتاللوترى الباحثة ناهد الدسوقي أن جهود        

الشخصية الجزائرية بل أدت إلى تنميتها وتطويرها نظرا لتسببها في ردود فعل نابعة من 

 للشعب الجزائري العربي المسلم، تمثلت أبعادها في تحرير األرض االجتماعيير الضم

  .)4(والمحافظة على القيم الروحية والثقافية المتمثلة في اللغة العربية والدين اإلسالمي

 الفرنسي االحتاللإننا نؤكد بناءا على ما سبق أن الوعي الديني للفرد الجزائري أثناء        

بدايته بناء على ما كان عليه من قبل، حيث كان الوعي بمفاهيم ومبادئ الدين كان قويا في 

اإلسالمي مرتفعا أثناء العهد العثماني، ثم عرف تذبذبا وتراجعا مع جهود الفرنسة والتنصير 
                                                 

  .522، ص مرجع سابقبحوث في التاريخ العربي اإلسالمي، : هللا  أبو القاسم سعد ا (1)
  .522ص ، فسهن  المرجع   (2)
 الجزائر، السنة التاسعة، 85،86، ع األصالة، "الحصانة الدينية للشخصية الجزائرية: "انعم أحمد بن ن (3)

   82 ، ص 1980سبتمبر، أكتوبر، 
  ، 2001 ،اإلسكندرية ،ديث والمعاصر، منشأة المعارفحالدراسات في تاريخ الجزائر : ي ناهد الدسوق  (4)

  . 17ص 
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واإلدماج التي اتحدت مع الظروف واألوضاع الصعبة التي عرفها الشعب الجزائري في هذه 

الفقر باب نحو التبعية والخضوع، ثم إن هذه األوضاع كانت بمثابة  الحاجة وإذ أنالفترة 

الصدمة التي أيقظت دوافع كامنة في نفس الشعب الجزائري وجعلته يحدث ردود فعل على 

 الفرنسي الرامية إلى إفقاده شخصيته وذاتيته، وتمثلت تلك الردود في إنشاء االحتاللجهود 

هي الجهود التي ساهمت بدورها في تنمية الوعي ، وواالجتماعيحركات اإلصالح الديني 

الديني لدى الفرد وتقويته، يدل عليه البعد الديني الذي كان حاضرا بقوة على المستوى الشعبي 

  .والبعد الديني للثورات الشعبية والثورة التحريرية

  

 ما يقع فيألدب، وهو تعبير عن رؤية الشاعر لإذ يعد الشعر الشعبي لونا من ألوان ا

محيطه من أحداث، ويدور في رحاه من صراعات على تباينها، كما أنه يعكس الضمير الجمعي 

للمجتمع الذي يعد الشاعر أحد أفراده لما يمتاز به من البساطة في التعبير، واستخدام اللهجة 

 المحلية التي يسهل على األفراد تداولها وتداول ما تحمله من معان، وبالنظر في عينة من الشعر

 الفرنسي يتبين مدى تشبث الفرد الجزائري بالدين اإلسالمي االحتاللالشعبي الذي ساد إبان 

 الفرنسي بالكفار النصارى، بل وربطه بين النزعة الدينية االستعمارودفاعه عنه ونعته أفراد 

والوطنية، إذ كثيرا ما يمدح الشاعر الشعبي النبي صلى اهللا عليه وسلم وآل بيته وأصحابه 

  وهو يتحدث عن المجاهدين في )1(بها المجاهدين بهم، وفي هذا الصدد يقول أحد الشعراءمش

  :ثورة الزعاطشة

          نمثلهم كيف أصحاب المختار        نشعر عنهم يافاهم

          يحرز عنهم طيب األنفاس           المصطفى سيد رقية  

  )2( نقال السالسل        األبطال يا راعي السرحاني          حيدر

ركز الشعر الشعبي على الدين باعتباره أبرز المعالم في التمييز بين المرجعيتين 

 الفرنسي بالرومي  التي تعني االستعمار الفرنسية واصفا واالستعماريةالجزائرية : الحضاريتين

  ):حعزى فال(النصراني الكافر، وفي هذا يقول أحد الشعراء : في العرف الشعبي الجزائري

  شوف ما داروا المجاهدين عاونهم ربي

  تحرزموا كسارين الروم        مدفعه بالخلعة ثم رماها

  والعسكر جهد الملجوم          درو المنعة ثم مالقاها

                                                 
  .  وهو علي بن الشرقي (1)
مظاهر وحدة :  في- صدى المجتمع الجزائري–البعد الديني والوطني في الشعر العربي :  محمد العرابي  (2)

 اكتوبر، 14-13( بتيارت ، أعمال الملتقى الوطني المنعقدالمجتمع الجزائري من خالل فنون األقوال الشعبية

  . 149، ص 2005، العاصمة، منشورات المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر)2002
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محرضا على مقاومة اإلستعمار الفرنسي لتباينه عن الشعب ) عدة بن بشير(ويقول آخر

  : الجزائري ديانة

  لخريات    واترك ديوان قوم األصفرانصر دين النبي على دين ا

  )1(جات سفون الفرنسيين من كل مكان   غطات الموج ليس يظهر

 أن الكثير من قائدي الثورات االحتاللومن مؤشرات الوعي الديني في الجزائر أثناء 

الشعبية قد تعلموا وتخرجوا في الزوايا الني اضطلعت بدورها في المحافظة على الوعي الديني 

ه خالل هده الحقبة التاريخية الهامة، فاألمير عبد القادر كان زعيم زاوية وكذلك الشيخ وتنميت

الحداد وبوعمامة، وتعلم البشير اإلبراهيمي في زاوية سيدي بن علي بن الشريف بجبال القبائل، 

ثم درس قبل رحيله إلى الحجاز في زاوية سيدي الحواس جنوب سطيف، وكان العربي التبسي 

القرآن الكريم في زاوية سيدي ناجي وتعلم مبادئ اللغة العربية والشريعة اإلسالمية في قد ختم 

  .)2(زاوية الشيخ مصطفي بن عزوز

ومن الثورات الشعبية إلى الثورة التحريرية حيث كان المجاهدون ال يترددون عن 

 وساهم المسجد أيامها ، أما كلمتها السرية فهي عقبة وخالد،"اهللا أكبر: "ترديد شعار الثورة الدائم

في الدعاية للثورة فكان بمثابة قناة إعالمية هامة تحظى باهتمام الشعب الجزائري، إذ يذكر أحد 

تالمذة العربي التبسي أن أستاذه كان يلقي دروسا قوية في مسجد بلكور بالعاصمة، ونظرا ألنها 

:  فأجابهم بقوله1957كانت مصدر قلق وإزعاج للمستعمرين فقد استدعوه للمفاوضات سنة 

، وقد اهتم علماء اإلصالح في المساجد بالتربية "اذهبوا للتفاوض مع المجاهدين في الجبال"

القائد : الروحية للمجاهدين وعامة الشعب، حيث كانوا على اتصال بقادة الثورة، ومن هؤالء

باألبناء ويسأله عميروش الذي كان يمد العربي التبسي وأعالم اإلصالح من مشايخه فأرسل إليه 

قل له هذا المصحف الشريف : "وصية يتبعها، فبعث له الشيخ بمصحف صغير مبلغا الرسول

، ومن باب اهتمام المجاهدين بالجانب التربوي والتعليمي للجنود طلب العقيد "هو وضيتي به

إرسال ) أحمد حماني(عميروش من نائب األمين العام لجمعية العلماء في شرق الجزائر 

علمين لبث الوعي الديني بين المجاهدين في الجبال، كما كان التعليم الديني مهتما به بين الم

المجاهدين داخل السجون، إذ تحدث بعض الشهود العيان أن ذلك كان يتصدر أهم أعمال 

المعتقلين، ويأخذ جزءا معتبرا من أوقاتهم، فكانوا يهتمون بتعلم اللغة العربية ومسائل الشريعة 

  .)3(مية ثم اللغات األجنبيةاإلسال

                                                 
  .150-149، ص السابق  المرجع (1)
  .47، ص مرجع سابق  نور الدين طوابة،  (2)
  . 57، 56، 55، 53 ، صالمرجع نفسه  (3)
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) بمفهومه اإليجابي(إضافة إلى جهود علماء اإلصالح، ال يمكننا أن نغفل التصوف 

تهذيب : والذي نقصد يه مذهب أخالقي نفسي له منشؤه وتاريخه وأسلوبه وطريقته وفائدته

  .النفوس وطهارة الصدور وحسن الخلق

لوعاظ في المساجد، وقد انتشرت والذين أشاعوا الزهد والتصوف في الجزائر هم ا

أماكن العبادة فبنوا الزوايا، وهكذا عرفت الجزائرأبا مدين شعيب،وهو من العلماء الذين قدموا 

، وعاش ببجاية، وانتشرت بها طريقته الصوفية )م12(من األندلس مند القرن السادس الهجري 

ون في بالدهم مثل ا العثمانيوتوفي بتلمسان، وعرفت الجزائر أيضا الطرق الصوفية التي عرفه

  .)1(بندية والمولوية أتباع جالل الدين الروميالبكداشة والنقش

لقد ساهمت المؤسسات السابق ذكرها في المحافظة على قدر من الوعي الديني لدى 

 الفرنسي، وكان للوعي الديني نفسه دور يذكر إشعال الثورة االستعمارالفرد الجزائري إبان 

محتل ؛ ذلك ألن الدين اإلسالمي يحرم على أتباعه الخضوع لآلخر المخالف وإذكائها ضد ال

 كان للوعي االستقالل بالشخصية الذاتية ومقوماته، وبعد واالعتزازدينيا ويدعو للتميز عنه 

الديني دور في مقاومة الغزو الثقافي والفكري ثم مقاومة مظاهر العولمة الحقا، كما أنه عرف 

 الفرنسي لعدة أسباب أهمها كون اإلسالم االستعمارتعاشا بالنظر إلى حقبة خالل هذه الفترة ان

هو الدين الرسمي للدولة، ونظرا لمكانته في نفس الشعب الجزائري الذي ما لبث يساهم في بناء 

المساجد، كما أن البعد الديني حضر بوضوح في األحداث السياسية التي عرفتها البالد مع عهد 

  .يةالتعددية السياس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2000، ةة، اإلسكندريتاريخ دول المغرب العربي، مؤسسة شباب الجامع:  محمود السيد (1)
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  :االستقالل الوعي الديني بعد -3-3

نظرا لتشابك موضوع الوعي الديني في الجزائر واحتوائه لجملة من األبعاد، فإننا   

 من خالل  عنهنتطرق في هذا المطلب إلى الموضوع وفقا للمدخل الشعبي، والذي نتحدث

بية التي يتداولها العامة والتي دراسات بعض الباحثين لنفسية الشعب الجزائري واألمثال الشع

هي إحدى مظاهر الوعي العام، وكذا بالنظر في مجموعة من المؤشرات التي سادت على 

  .مستوى الواقع الجزائري

إذ نعتقد أن تقدير الدين اإلسالمي وتبوئه مكانة مرموقة الزال قائما في نفوس الشعب 

تجاه  والشواهد التاريخية في مقدمتها ، يدل عليه كثير من األحداثاالستقاللالجزائري بعد 

وقد هز "د هونكة ري لها وبهذا الصدد تقول زيغاالعتباراألفراد إلى تدعيم بناء المساجد ورد 

أعطافي أن أسجل أن الجزائر تبذل بدورها جهودا متعددة في سبيل أن تعيد إلى اإلسالم حيويته 

مباشرة إلى إعادة بناء مساجده وزواياه في كلها، لقد بادر الشعب الجزائري بعد نيل استقالله 

، والرأي نفسه يتبناه الباحث الجزائري أحمد بن نعمان في دراسته في )1("اندفاع تلقائي

إذ يقرأن التدين من أبرز سمات الشخصية ) نفسية الشعب الجزائري(األنتربولوجيا النفسية 

همها العمل الدؤوب على بناء المساجد ، أالثقافيةالجزائرية كما تدل عليها العديد من الشواهد 

، وكذا االستعماروالمؤسسات التعليمية الدينية وإعادة إحياء المساجد والمؤسسات التي هدمها 

عقارات خدمة للدين عبادة وتعليما، وقد بلغ عدد المساجد المالك واألسخاء الشعب في وقف 

 مسجد 335سجد  أي بمعدل الف م عشرة آاالستقاللالمبنية في مدة ثالثين سنة التي أعقبت 

، وكذلك حب الجهاد والتضحية المرتبط ارتباطا وثيقا بالعقيدة اإلسالمية التي تعتبر في السنة

 بنسبة من الجزائريين إلى دفعالجهاد ذروة سنام وترتب على ذلك أعظم الجزاء األخروي ما

متطوع ) 7000(ف ، وقد بلغ عددهم سبعة آال1948التطوع للجهاد في حرب فلسطين سنة 

ثم الفوز الساحق لألحزاب التي تبنت ، )2(ذهبوا سيرا على األقدام من الجزائر إلى فلسطين

 والسبب ارتباط هذه األحزاب 1991 وديسمبر 1990المشروع اإلسالمي خالل انتخابات جوان 

  .بطريقة أو بأخرى باإلسالم

ال الشعبية والتي هي انعكاس ومن الشواهد الثقافية أيضا الدالالت التي تعكسها األمث

لشخصية الشعب وإحدى مظاهر ثقافته وتكوينه النفسي، فكثيرة هي األمثال التي تمجد الشعائر 

وترتب الجزاء األخروي على العمل وتنبذ أولئك الذين ال يلتزمون ..) الصالة، الصوم(الدينية 

  :المثال ال الحصربأداء واجباتهم الدينية إال قليال، ومن هذه األمثلة على سبيل 

  "اللي صلى وخلى أوصل للجنة أولى" 

                                                 
  .137، ص مرجع سابقد هونكه، ري زيغ (1)
  .138المرجع نفسه، ص   (2)
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  "اللي يصلي ويخلي كراعو في النار مدلي"و 

  "اللي صلى وصام عليه كالم"و 

  "اللي يحب الدنيا واآلخرة ينوض بكري" و 

  "اللي صلى وترك في جهنم غرف"و 

  "لدين طليبماكان كالحالل تجارة وماكان كاألم حبيب ماكان كالكفر خسارة، ماكان كا"و 

وتقديس الشعائر الدينية فضال عن أدائها أمرا يتعدى الفردية وارتباط اإلنسان بالخالق   

 والشخصية وفي االجتماعيةليحمل دالالت وقيم الجماعة واألخالق التي تكتسي طابع العالقات 

ة ائر الدينية هي أكثر من ظاهرأن ممارسة الطقوس وأداء الشع) Le Bras(وبرا هذا يقول ل

 بالقوى االرتباطفعل فردي فهما فعل جماعي، ويضيف أن تأدية الشعائر الدينية ال تعني أو

 إلى نسق من األخالق العائلية والشخصية التي تتوطد االنتماءالسماوية فقط بل تعني كذلك 

أحكامها وقيمها من خالل الصالة وسائر الواجبات الدينية، ومن الواضح أن يكون للممارسة 

 تأثير في بنية العائلة والعالقات العائلية، فمثال تنزع المعتقدات الدينية إلى استبعاد الدينية

 مثل الحد من االجتماعيةأما تأثير الممارسة في األخالق ...المعاشرة بال زواج أو اإلجهاض

  . )1(الحرية والحث على القيام بالواجبات الدينية فإنه أمر ال يمكن إنكاره

 الشعبية تشير مجموعة من الدراسات العلمية واألكاديمية إلى وجود إلى جانب األمثال  

 الجزائري على غرار الدراسة المجتمعالوعي الديني على المستوى الشعبي ألفراد 

حول الثقافة الفرعية ) في سوسيولوجيا المجتمع(السوسيولوجية التي قام بها عبد الرزاق أمقران 

 الوالدين ألسماء أبنائهم يستند إلى المرجعية الدينية بالدرجة من خالل التنمية، وبينت بأن اختيار

األولى، وأن ذلك ال يخضع إلى عامل الصدفة في عدد معتبر من الحاالت، ومرد االستناد إلى 

المرجعية الدينية انتماء الجزائر إلى العالم اإلسالمي واعتناق أفرادها للدين اإلسالمي، والرأي 

 االنتماء: "الخطاب الساخر في المجتمع الجزائري إذ يقر أننفسه تؤكده دراسته حول 

ن تجاهله وأن الحضارة اإلسالمية قد تركت بصمات كمالحضاري للمجتمع الجزائري ال ي

برامج الفضائيات "ـ، وفي دراسة رحيمة عيساني الموسومة ب)2("راسخة في هذا المجتمع

 البرامج الدينية القت إقباال كبيرا من الشباب، تبين أن" العربية؛ قراءة نقدية في المحتوى القيمي

سواء منهم الذكور أو اإلناث في مقابل تراجع اإلقبال على حصص الغناء والمنوعات التي 

لدى اإلناث والمرتبة السابعة لدى الذكور، وأخذت )  من تسع مراتب( السادسة المرتبةأخذت 

                                                 
 ص مرجع سابقاألساس الديني في الشخصية العربية، في الدين في المجتمع العربي، :  فرحات الديك (1)

 .halbwachs, Esquisse d’une psychologie des classes sociales, p 21: نقال عن .119
، لقاهرةا، المكتبة العصرية، االجتماع، دراسات في علم سوسيولوجيا المجتمعفي : عبد الرزاق أمقران-   (2)

  .67، 35ص، ص 2009
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ة عند اإلناث والمرتبة التاسعة واألخيرة عند حصص التسلية واأللعاب والمسابقات المرتبة الثامن

اإلعالم  "ـالموسومة ب) عبد المالك دناني(الذكور، وهي النتائج نفسها التي توصلت إليها دراسة 

 نقر أن األفراد السيما منهم فئة النتائج وفي تفسيرنا لهذه ،)1("العربي وتحديات العولمة اإلعالمية

 أخرى على غرار الشبكة العنكبوتية كما نقر تعرض هذه الفئة الشباب تتجاذبهم وسائل ترفيهية

للبرامج الدينية من جهة وتعرضها للبرامج والمحتويات التي تناقضها بسبب النفسية المتقلبة التي 

ة ي بعد، فتراه يتقدم من جهة نحو المحتويات القيمبلوريمتاز بها الشباب، وشخصيته التي لم تت

ية التي تمس بالذوق األخالقي من جهة ثانية باذال الجهد في إحداث ويتعرض للمضامين اإلعالم

 من الشباب ةالتوازن، ولعل هذا ما يفسر نتائج الدراسات التي أثبتت تعرض نسبة معتبر

الجزائري للمواقع اإلباحية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، وأخرى توصل أصحابها إلى 

  . الوقت الذي يقبل فيه الشباب على األشرطة الدينيةتراجع اإلقبال على أشرطة األغاني في

ففي الدراسة التي أنجزها مدير مركز التدريب اإلعالمي بالجزائر سعد ساعد تبين أن   

واقع اإلباحية بنسبة ال تقل عن ثالث ساعات، وهي م من الشباب الجزائري يتعرضون لل65%

، وفي دراسة شملت مسح ستة )2(اصمة ناديا من نوادي االنترنت بالع50الدراسة التي شملت 

 التي تحمل شرطة واألقراص المضغوطة، تبين بأن الطلب على األ2006أشهر من سنة 

مضمونا دينيا سجلت ارتفاعا مذهال خاصة من فئة الشباب، وأن تراجعا كبيرا حصل في أرقام 

يها، علما أعمال بعض شركات اإلنتاج الفني المتخصصة في األغاني بسبب تراجع الطلب عل

وفي تفسيرنا لهذه . )3( من محالت بيع األشرطة واألقراص%60بأن الدراسة شملت أكثر من 

 التي قد تبدو متضاربة نقر إضافة إلى ما سبق أن فئة الشباب الجزائري تعاني انقساما النتائج

ذلك على ثقافيا انعكس بدوره على الجانب اللغوي السيما منهم فئة الطلبة الجامعيين حيث يبدو 

مستوى الجامعة الجزائرية، مع إقرارنا أن الظاهرة تحمل خلفية تاريخية تعود إلى عهد 

 مما يجعلها واالجتماعيةاإلستعمار الفرنسي، كما أنها تتضمن الكثير من األبعاد النفسية والثقافية 

 عزي عبد الرحمان(الصدد تذهب دراسة محل العديد من احتماالت التحليل، وفي هذا 

إلى أنه يمكن التمييز بين نوعين من الثقافة التي يعايشها المجتمع الطالبي في ) خرونوآ

الجامعة الجزائرية إذ يتمثل النوع األول في تلك الثقافة الوطنية والعربية واإلسالمية التي ينتمي 

                                                 
 نقدية في المحتوى القيمي، مؤتمر الفضائيات العربية ةبرامج الفضائيات العربية، قراء:   رحيمة عيساني (1)

  .40، ص 2007 ديسمبر 12- 11 ، جامعة الشارقة،االتصالوالهوية الثقافية، كلية 
، 2059، ع الشروق اليومي، " من الشباب الجزائري مدمن على المواقع اإلباحية%65: "   بلقاسم حوام (2)

  .20، ص 2007 جويلية 31الثالثاء 
  .23، ص 2008 أوت 13، 2378، ع الشروق اليومي، "األشرطة الدينية تهزم أغاني الراي: "  بغداد م (3)



المفهوم واألبعاد وعوامل التشكلني الوعي الدي .....……….................................الثانيالفصل   

      - 167 -

الثقافي إليها المجتمع تاريخيا وحضاريا، ويتعلق النوع اآلخر بالثقافة الغربية التي تعكس اإلرث 

  . )1(االستعمارياللغوي 

 الحديث حول طبيعة يبقىوبالنظر فيما سبق نؤكد أن الوعي الديني في الجزائر موجود و

 طبيعة الوعي من حيث العمق والسطحية ومن حيث اختالف هذا الوجود، إذ نقر حىومن

ثيرا من المعاني المفاهيم التي يحملها األفراد حول ما هو ديني، وهي المفاهيم التي قد تقترب ك

 تدينا "أو تبتعد عنها في جوانب على حساب أخرى لتنشئ " تدينا صحيحا "الصحيحة لتنشئ 

كما أن منحى الوعي يختلف من منطقة ألخرى ويمتزج بالعادات والتقاليد " عليالأوناقصا 

يصعب نه لتدين وبالنظر إلى هذه األبعاد فإالسائدة والتي يمكنها أن تكون مظهرا من مظاهر ا

نه يمكننا استنادا إلى نتائج بعض  الديني مع إقرارنا بوجوده، غير أتحديد طبيعة الوعي

الدراسات وكذا جملة من المؤشرات أن نسجل مجموعة من المالحظات كمقاربة واقعية وعلمية 

  :لطبيعة ومنحى الوعي الديني في الجزائر نلخصها في النقاط اآلتية

ت الدين اإلسالمي التي تعيش حياة طابعها العام إسالمي ولكن تعد الجزائر جزء من مجتمعاـ 

تغشى جوانبها مظاهر بعيدة عن روح ومبادئ الدين اإلسالمي، وتختلف ضيقا واتساعا بحسب 

، وفي )2( حتى إن بعض الجوانب تمتاز بانحسار كبير للمجال الديني اإلسالمي بها،المجاالت

عن طريق المالحظة : "  علي الكنزاالجتماعجال علم هذا المجال يقول الباحث الجزائري في م

الدقيقة للميدان، نستنتج بأن العنصر الديني يختلف باختالف مجموعات وفئات المجتمع، وهو 

  .)3("يقترن بالخطوط الكبرى لتركيبة المجتمع األفقية

فة يمتاز التدين الشعبي بأنه ذو خصائص توفيقية ووظائف استرضائية، وأن عالقته ضعيـ 

، ويعد هذا "يةلملغة الحياة الع"عليه مسمى إسالم بالتأويل النصي المكتوب، ويمكن أن نطلق 

 .االجتماعية داخل الحركة االندماجالنوع من التدين بالنسبة إلى الطبقات الشعبية منظم 

فئات بكونه منتشرا بين " العلماء المسلمين الجزائريين"يمتاز التدين الناتج تاريخيا عن جمعية ـ 

الطبقة المتوسطة، وبخاصة بين المدرسين والمربين والموظفين ويختلف عن التدين الشعبي 

 االنخراطفية للنصوص المقدسة، كما أن ممثليه ال يرفضون ربكونه يرتبط أكثر بالممارسة المع

في مهام رسمية ليعمل بذلك في إطار مؤسسة، ويمكن أن نطلق على هذا النوع من التدين تدين 

 .تخصصين في المجال الدينيالم

                                                 
، المستقبل العربـي ، "، حالة الجزائراالتصالثقافة الطلبة والوعي الحضاري ووسائل : "بد الرحمن  عزي ع (1)

  .37، ص 164ع 
 1410، كتاب األمة، مطابع مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، فقه التدين فهما وتنزيال:   عبد المجيد المجار (2)

  .108، ص ـه
  .106، ص مرجع سابق في المجتمع العربي، الدين: لبحث في مالحظات ا: اإلسالم والهوية:  علي الكنز (3)
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عات الصوفية والذي يمتاز جماوأما النوع الثالث من أنواع التدين فإنه ذلك الذي يتعلق بالـ 

ومهما . بأنه إعدادي من جهة وسري من جهة ثانية، ويعتمد على تقوية الحياة الروحية للعبد

ين في هذا الميدان يكن من خصائص للوعي الديني القائم على المستوى الشعبي فإن الباحث

على المستويين المحلي ) ومنها الجزائر(يؤكدون على انتشار الممارسة الدينية في العالم العربي 

الفاعلية حيث  من  نافذة ـومن يمثلهاـ والوطني، ونظرا لذلك فقد أصبحت الظاهرة الدينية 

 ال تخرج عن هذه ، والجزائر برأينا)1(على الساحة السياسية بتحولها إلى أحزاب جماهيرية

 الكبرى التي عرفتها في السنوات واالجتماعية االقتصاديةالحالة على الرغم من التحوالت 

الموسومة  األخيرة، يدل على ذلك مجموعة من الدراسات على غرار دراسة علي مانع

والتي أظهرت مستوى عالي من احترام تطبيق الشعائر " عوامل جنوح األحداث في الجزائر"ـب

وجود صحوة دينية مع التمدن نية على مستوى العائالت الجزائرية، مما يدل على اقتران الدي

الفضائيات العربية الدينية وجمهورها " ـ، وكذا دراسة الزبير زرزايحي الموسومة ب)2(يعوالتصن

والتي أظهرت أن أغلبية أفراد العينة يرون أن برامج الفضائيات " من طلبة جامعة جيجل

 .)3( أجابوا بالنفي%3 في مقابل %97ينية تزيد الوعي الديني لديهم بمسبة العربية الد

رات على تأصل  تدل بعض المؤش-تنا الميدانية وهي مجال دراس-وبشأن مدينة جيجل

القيم الدينية اإلسالمية في سكان المنطقة، كما تدل على االنجذاب نحو مواضع بعينها مما يؤشر 

  .ي بهاعلى منحى وطبيعة الوعي الدين

أن " ذرات النيكل في النادر من أمثال أهـل جيجـل         :" إذ يقر حسين بن بخمة في كتابه      

بقيت شهادات قطعية تشهد على تجدر القيم اإلسالمية،        تي تداولها أهل المنطقة     األمثال الشعبية ال  

وبمراجعتنا لألسئلة الواردة علـى مكتـب الفتـوى         " في قلوب وعقول سكان المنطقة منذ قرون      

خلصنا إلـى النتـائج   ) 2009من ماي إلى جويلية (دينة لمدة ثالث أشهر من افتتاح المكتب       بالم

، في حين يتـضمن     مجاالت األسئلة  حيث يوضح الجدول األول      2 و 1المبينة في الجدولين رقم     

، علما أن عدد المرات التي لم يطرح فيها الـسؤال           جنس السائل وطريقة طرحه للسؤال    الثاني  

  .مرةهي ثمانية عشر 

  

  
                                                 

  .107-106  المرجع السابق، ص  (1)
، نتائج دراسة ميدانيـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة    . عوامل جنوح األحداث في الجزائر:   علي مانع (2)

  .59-58، ص 1997 الجزائر،
ة جامعة جيجـل، دراسـة فـي عـادات     الفضائيات العربية الدينية وجمهورها من طلب:  زرزايحير  الزبي (3)

، جامعة األميـر عبـد      واالتصالالمشاهدة وأنماطها، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في الدعوة واإلعالم           

  .114، ص 2009-2008القادر، الجزائر، 
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   . يوضح مواضيع األسئلة بمكتب الفتوى)06(  جدول رقمال

  

 %  ك  المواضيع                 النسب

  31.87  29 المعامالت المالية

  27.47  25  العبادات

  19.78  18  األحوال الشخصية

  8.79  8  الميراث

  5.49  5  العقيدة

  4.39  4  العالقات االجتماعية

  2.2  2  الذكر

  19.78  18  لم يرد سؤال

  100  91  المجموع

  

  

  : يمثل جنس السائل وطريقة االتصال)07الجدول رقم 

  

  : في الرسم البياني الموضح أدناه)06 (ويمكننا تمثيل نتائج الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )67(الوسيلة   )84(السائل 

  الحضور الشخصي  الهاتف  امرأة  رجل

 %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

46  54.76  38  45.23  49  73.13  18  26.86  
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وى     ب الفت ئلة مكت م   (03) يوضح مواضيع أس اني رق الرسم البي

النســبة
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  :وبالنظر في هذه النتائج يمكننا استخالص جملة من االستنتاجات

 أهمية وسائل االتصال بالنسبة لألفراد الذين فضلوا اسـتخدام          1 يتبين من خالل الجدول رقم       -

بالنظر إلى الحضور الشخصي إلـى مقـر        ) % 73,13(الهاتف أثناء استفساراتهم بأكبر نسبة      

  .%  26,86لثلث من عدد السائلين بنسبة المكتب والذي لم يصل إلى ا

، وبالمالحظة تبين أن أغلب األسـئلة       % 31,87 حظيت المعامالت المالية بأكبر نسبة بلغت        -

الواردة في هذا المجال تتعلق باتجاه قروض ربوية لشراء مسكن أو سيارة أو تبني حرفة، ممـا        

ير مقتصر على عالقة العبـد بـاهللا        يدل على أهمية الوازع الديني لدى الفرد الجزائري وأنه غ         

تعالى بل يتعداه إلى سائر مجاالت الحياة، ومنها المجال االقتصادي كما أن ذلك انعكاس للوضع               

االجتماعي واالقتصادي الذي يحياه الفرد الجزائري والذي يعيش حياة البـساطة مـن الناحيـة               

  .المادية ويتوق إلى األفضل

ل الشخصية المرتبة الثانية والثالثة على الترتيب ممـا يـدل            احتلت كل من العبادات واألحوا     -

) 5,49%( والعقيـدة    (8,19%)الميـراث   على أهمية هذين المجالين ليحل بعدهما كـل مـن           

  .برتب ضئيلة) 2,2%(والذكر ) 4,39%(والعالقات االجتماعية 

لعوامـل  نالحظ كذلك أن الوعي الديني مرتبط ارتباطا وثيقا بصياغة الخطاب الديني وا             

المتحكمة في ذلك، ففي الجزائر وبعد االستقالل وعلى الرغم من تغيير الدستور لمـرات فـإن                

اإلسـالم  "المادة الثانية منه بقيت ثابتة وهي تلك التي تحدد الهوية اإلسالمية للجزائر بإقرار أن               

تجاه المؤسسات  ة  لية فإن اإلجراءات المتخذ   محية النظرية، أما من الناحية الع     من النا " دين الدولة 

  . متباينة بحسب النظام السائد والظروف العامة التي شهدتها البالدباتتالتي تعزز ذلك 

فبالنظر إلى قطاع التعليم في عهد الرئيسين بن بلـة وبومـدين وعلـى الـرغم مـن                    

اإلصالحات التي شهدها القطاع فإن التعليم الديني بصفة عامة لم يكن محل اهتمام كبيـر مـن                 

إلدارة أما على مستوى التعليم العالي فكان هناك شبه إهمال له، ونلمس بعض االهتمام              طرف ا 

على المستوى االبتدائي والمتوسط حيث يتم تدريس مواد دينيـة، هـذا إذا اسـتثنينا المعاهـد                 

 )1(اإلسالمية التي تم تأسيسها في عهد بن بلة وأعيد إدماجها في التعليم العام في عهد بومـدين                 

س جنبـا إلـى   درحيث كانت مادة العلوم اإلسالمية تُ) 1970(يز بإنشاء التعليم األصلي  الذي تم 

، أما بـالنظر إلـى      )2(م1976جنب مع مواد علمية وأدبية أخرى، ثم سرعان ما تم إلغاؤه سنة             

                                                 
يـة  إشكالية الثقافة في الجزائر فـي األزمـة الجزائريـة، الخلفيـات الـسياسية واالجتماع     :  صالح فياللي (1)

  .454، ص 1999 يروت،بمركز دراسات الوحدة العربية، ،2واالقتصادية والثقافية، ط
، شركة درا األمة، 2 أحمد بن نعمان، مولود قاسم نايت بلقاسم، حياة وآثار وشهادات ومواقف، ط (2)

  .178، ص 1997 العاصمة،الجزائر
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 4500قطاع الشؤون الدينية فإن عدد المساجد كان في ارتفاع منذ االستقالل، إذ ارتفـع مـن                 

، والذي يالحـظ علـى      )1(1992مسجد سنة   ) 10000( إلى عشرة آالف     1970مسجد منذ سنة    

العهد االشتراكي الذي عرفته البالد وجود بعض التبـاين بـين المبـادئ النظريـة المـسطرة                 

بما في ذلـك الـدين      (واإليديولوجية على المستوى الواقع ، إذ أن مبادئ تعزيز الثقافة الوطنية            

، )2(رة لم يطبق منها واقعيا إال القليل بالمقارنة مع ما كان متوقعـا            وتعريب التعليم واإلدا  ) واللغة

كما يالحظ استغالل المواد الدينية كي تكون منسجمة مع اإليديولوجية االشتراكية التـي تبناهـا               

أنه مـن أجـل   )" Bruno Etienne(النظام، وبهذا الصدد سجل الكاتب الفرنسي برونو إيتيان 

م مجموعة من وسائل نقل اإليديولوجيا بما في ذلك الدين والمدرسـة،            إيديولوجيته استعمل النظا  

كما نلمس في العهد البومديني جملة      . )3("باإلضافة إلى استعماله وسائل اإلعالم والنقابة واألسرة      

مات الشخصية العربيـة    من المظاهر والقنوات التي تعزز الوعي الديني في النفوس وتوثق مقو          

على غرار انعقاد مؤتمرات الفكر اإلسالمي، وما كانت تخرج بـه مـن             الجزائر  اإلسالمية في   

توصيات بضرورة تطعيم مختلف مؤسسات الدولة باإلسالم ليكون حصانة لفرد من الذوبان في             

اآلخر، مع ما امتازت به هذه الملتقيات من إلقاء األضواء على ما اتهـم بـه اإلسـالم عقيـدة         

 فرصة االلتقاء بين علماء العالم اإلسالمي من مختلـف          وشريعة والرد عليها، فضال عن كونها     

وتم في هذا العهد إنشاء ثالث مدارس لتكـوين    . )4(أقطاره ليكون اتصاال فكريا ودينيا واجتماعيا     

في عهد الرئيس بن جديد استمرثم إن إنشاء هذه المدارس  ،)5()بسكرة، تيزي وزو، ميلة(األمة 

ات إسالمية على غرار إنشاء جامعة األمير عبـد القـادر           الذي تميز بإصدار مراسيم إنشاء كلي     

والمرسـوم المتـضمن تأسـيس معهـد أصـول الـدين            ) 04/08/1984(للعلوم اإلسـالمية    

  .بالعاصمة ثم عدل لمرسوم آخر ليتحول المعهد إلى كلية العلوم اإلسالمية) 05/08/1986(

د بالتـدريس فـي هـذه       وامتاز هدا العهد باستقدام مشايخ وعلماء من دول عربية تعه           

المعاهد السيما الجامعة اإلسالمية التي استقبلت على مدى أعوام الشيخ محمد الغزالـي الـذي               

أحوج إلى علمه   ) حسب قول الرئيس  (أقرأنه قدم بناء على طلب الرئيس االلتحاق بالجزائر ألنها          

) 1989 فيفـري    المصادقة على دسـتور   (من قطر، ثم إن فتح باب التعددية السياسية والحزبية          

                                                 
  .153، ص السابق المرجع  (1)
  .453، ص مرجع سابق صالح فياللي،  (2)
  : نقال عن453 المرجع نفسه، ص  (3)

Bruno Etienne : Algérie, Culture et Evolution, l’histoire immédiate (Paris, Seuil, 
1977), p 299. 

  .85، ص 1977، ماي 45، األصالة، ع "اإلسالم في إفريقيا اليوم: " محمد عبد اهللا غسان (4)
  .177، ص جع سابقمر أحمد بن نعمان، مولود قاسم نايت بلقاسم،  (5)
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أثرت بدورها في فحوى الخطاب الديني الذي تعـدد بتعـدد مـصادره      أدى إلى وقوع أحداث

  .ومشاربه الفكرية وبتعدد األهداف التي توخاها القائمون عليه

 أين خرج أفراد الـشعب فـي تظـاهرات          1988 أكتوبر   4إذ كانت البداية مع أحداث        

التي آلوا إليها مستهدفين رمـوز الدولـة ومقـرات          احتجاجية على الوضعية المعيشية الصعبة      

الوزارة وأقسام الحزب، ولجأت السلطات الرسمية إلى تهدئة األوضاع بوسائل منهـا توظيـف              

أسبابها إلى  الدين عن طريق تركيز الحديث المسجدي على قيم التضامن للتنديد باألحداث معيدا             

بون بيوتهم بأيديهم ومحرما أحـداث الـشغب        والضمير محذرا من الذين يخر    قلة الوازع الديني    

حاثا على التعاون للقضاء علـى      " دمه وماله وعرضه  "باعتبار أن كل المسلم على المسلم حرام        

من رأى منكم منكرا فليغيره بيـده فـإن لـم           : "  عمال بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم       )1(الفتنة

، ولم يكن المسجد هو المنبر الوحيد       "يمانيستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإل        

بل سائر المؤسسات الدينية الرسمية على غرار المجلس اإلسالمي األعلـى ووزارة الـشؤون              

الدينية إذ أصدر المجلس بيانا دعا فيه الشعب الجزائري إلى المحافظة على الدولـة واالنقيـاد                

: " وحدتـه عمـال بقولـه تعـالى       لمقتضى مبادئ دينه الذي يدعوه إلى حماية وطنه وثورته و         

محذرا في الوقت نفسه من أعمـاال       ) 103آل عمران   " (واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا     

أما ) 64المائدة  " (اهللا ال يحب المفسدين   : " لتخريب ألنها فساد في الدين والدنيا واهللا تعالى يقول        

اسـتنكروا فيـه    ) 1988 أكتـوبر    31(المفتشون المركزيون للشؤون الدينية فقد أصدروا بيانا        

األحداث التي وقعت ومن وقف وراءها، ومن شجع عليها داعين المواطنين إلى التحلي باليقظة              

واألخالق اإلسالمية ونبذ الخالفات وأنه ما لم يقدر عليه الحزب الواحد لن تقدر عليـه أيـضا                 

اتحة خير وما على الـشعب      األحزاب المتعددة، وان اإلصالحات اإلدارية والسياسية المقترحة ف       

إال المشاركة في االستفتاء القادم باعتباره نوعا من الشورى الواردة في القرآن والـسنة، أمـا                

، ومـع  )2(الحركات ذات الطابع اإلسالمي فقد أيدت االنتفاضة معتبرة من سـقط فيهـا شـهيدا            

 يقوم على نظـام      عرفت البالد عهدا جيدا    1989 فيفري   23المصادقة على الدستور الجديد في      

التعددية بدل الحزب الواحد وكانت المساجد مستغلة من مختلف األطراف مما جعـل الخطـاب               

الديني المنطلق عبرها متلونا بألوان الطيف السياسي السائدة إلى غاية حل االنتخابات التشريعية             

 مـن   % 47,27(التي أسفرت عن فوز ساحق للجبهة اإلسالمية لإلنقـاذ          ) 1991 ديسمبر   26(

                                                 
الدين في المجتمع العربي، :  نموذجا في1988الدين والسياسة في الجزائر انتفاضة أكتوبر :  عروس الزبير (1)

  . 495المرجع السابق، ص 
  .498-495ص : المرجع نفسه  (2)
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، ثم عرفت البالد أحداثا دموية أدت إلى إحكام الـسلطات الرسـمية             )1()األصوات المعبر عنها  

سيطرتها على المساجد والقائمين عليه وهو ما صرح به وزير الشؤون الدينية واألوقاف مرارا              

في أوقات الحقة نافيا وجود مساجد مستقلة خارجة عن وصاية الوزارة وأن المساجد ودورهـا               

 تحقيق التماسك االجتماعي، ومحاربة اإلرهاب والجماعات المتطرفة بالتنـسيق مـع بـاقي            في

، وسيرا وفق هذه السياسة لجأت الوزارة الوصية إلى تحديد المرجعية الدينية            )2(مؤسسات الدولة 

  .في الجزائر، وإلزام المساجد بالسير وفقها

ـ            األشـعرية فـي الجانـب      : يتمثلت المرجعية الدينية في الجزائر في ثالث حلقات ه

العقائدي، والمالكية في الجانب الفقهي، والتصوف في الجانب األخالق السلوكي مبررة ذلك بأن             

هذا التحديد من شأنه أن يلم الشمل ويمنع حدوث االنقسام الداخلي مؤكدة على الجزائريين أخـذ                

ن الفتاوى الصادرة عـنهم     الفتاوى من علماء الجزائر ألنهم أدرى بالواقع الجزائري وعليه تكو         

  .، واألجدر باحتواء األزمات عند حدوثها)3(أقرب إلى الصواب

وألزمت أئمة المساجد باإلفتاء وتقديم الدروس الدينية بحسب المذهب المالكي مع أولوية              

استخدام مصادره والمصادر التي ألّفها علماء الجزائر خصوصا وعلماء الغرب العربي بـشكل             

تفسير ابن عطية األندلسي، والجواهر الحسان فـي تفـسير القـرآن للـشيخ              : عام على غرار  

، كما منعت اللجنة المرافقـة      )4(الثعالبي، والرسالة البن أبي زيد القيرواني والموطأ لإلمام مالك        

، وكان موقفها واضـحا مـن       )5(من الخروج عن المذهب المالكي في الفتوى      ) 2007(للحجاج  

ال تراعـي خـصوصية     "نـوات الفـضائية واصـفة إياهـا بأنهـا           الفتاوى التي تداع عبر الق    

  .)6("المجتمعات

مما سبق يتضح لنا االرتباط الكائن بين الخطاب الديني والسياق االجتماعي والـسياسي               

واالقتصادي الذي يسود فيه، وهو األمر الذي يؤثر بدوره في الوعي الديني لوجود تباين بينـه                

                                                 
، السنة 245، ع المستقبل العربي، "االنتخابات والديموقراطية والعنف في الجزائر: "  رياض الصيداوي (1)

  .34، ص 1999، يوليو 23
  .3، ص 2007 أوت 9، الخميس 5087 ع ،الخبر، "السلطة تشدد الرقابة على أئمة المساجد: "  م صالحي (2)
مداخلة مقدمة في المنتدى الفكري الثالث حول المرجعية الدينية في الجزائر ودورها في :  عبد السالمأبو  (3)

   .11,00، جامعة جيجل،  سا 2010 مارس 9مجتمع، الثالثاء تدعيم الوحدة الوطنية وتماسك ال
، 2397، ع الشروق اليومي، "الشروق تنشر قائمة الكتب والمراجع المعتمدة لألئمة: "   زين العابدين جبارة (4)

  .4، ص 2008 سبتمير 4الخميس 
، ع الشروق اليومي، "جغالم اهللا يحذر مرافقي الحجاج من الخروج عن أحكام دليل الح: " غنية قمراوي (5)

  .5، ص 2007 أكتوبر 21، األحد 2127
، 2391، ع الشروق اليومي، "الفتوى ليست مسألة تقنية والتشدد ال يحل مشاكل المجتمع: "  دلولة حديدان (6)

  .17، ص 2008 أوت 28الخميس 
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ي منطقة جغرافية أخرى بوجود نقاط مـشتركة بـين الـوعيين،            الكائن ف " الوعي الديني "وبين  

ونظرا ألهمية هذا األمر فإننا راعينا عند صياغة استمارة تحليل المحتوى طبيعة الشخـصيات              

التي تكتب المواضع الدينية وتجيب عن الفتاوى من حيث الرسمية أو عدمها، كما راعينا طبيعة               

 بالمرجعيـة   - الصحف محل الدراسـة    –ول التزام   المصادر المستخدمة التخاذها كمؤشرات ح    

  . الدينية المحددة في الجزائر من عدمها

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



      

  

  

  

  

  

  ة تحليلية للصحف المدروسةبمقار  :الثالثالفصل 

  والمضمونمن ناحيتي الشكل 

  مقاربة تحليلية لصحيفة الخبر :أوال                      

  مقاربة تحليلية لصحيفة الشروق اليومي  :ثانيا                      

  صرمقاربة تحليلية لصحيفة الن: ثالثا                      

  التحليل الكيفي للصحف المدروسة: رابعا                      
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نـه يجـدر بنـا إخضـاع عينـة      إاة منها، فخى فرضيات الدراسة واألهداف المتوبالنظر إل       

ـ  1431 للتحليل خالل شهرين مختلفين وهما رمضان -محل الدراسة-الصحف وآخـر تـم    هـ

فقمنا باختيار األعداد  من السنة الهجرية نفسها، شهر رجب وهو عن طريق العينة العشوائيةاختياره 

التي طرحت الفرضيات وهذا لإلجابة عن الصادرة بهذا الشهر؛ عن طريق العينة الدورية المنتظمة 

  .أم الالدينية في هذا السياق والتي تتعلق بما إذا كانت الصحف مناسباتية في تطرقها للمواضيع 

   :لصحيفة الخبرتحليلية  بةمقار: أوال

  :صحيفة الخبر الصادرة في شهر رمضان –أ 

 ؟ ات ماذا قيلئالتحليل الكمي لف - 1

 :فئة الموضوع -1-1

 :المواضيع الواردة بجريدة الخبرنسب يوضح ) 08(الجدول رقم  -

  %  ك  الفئة              التكرار

  23.44  158  ديةئالمواضيع العقا

  23.29  157  المواضيع السلوكية

  53.26  359  تادابالع

  100 674  المجمــوع
 

ـ عيتبين من خالل الجدول أن صحيفة الخبر اهتمت بالمواضيع المتعلقـة بال      ادات أكثـر مـن   ب

من مجمل المواضيع المطروقـة،  %  53.26اهتمامها بالمواضيع العقائدية والسلوكية، وذلك بنسبة 

متقـارب   ، بشـكل % 23.29بــ   والمواضيع السلوكية%  23.44بـ  ديةئالعقاتليها المواضيع 

ضمن كل قسم نستعرض ذلك فـي الجـداول    تدخلولمزيد من التفصيل في ماهية المواضيع التي 

  .اآلتية من خالل عرض المواضيع الفرعية
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  :المواضيع العقائدية -1-1-1

  :يوضح نسب ورود المواضيع العقائدية في جريدة الخبر) 09(الجدول رقم 

  %  ككرار الت        الموضوع

  27.85  44  اإلخالص

  26.58  42  صفات اهللا تعالى

  17.72  28  القرآن الكريم

  8.22  13  الجنة

  5.69  9  القضاء والقدر

  5.06  8  البرزخ

  3.16  5  اآلخرة

  2.53  4  اإليمان

  1.89  3  النار

  1.26  2  النبوة

  0  0  اإلسراء والمعراج

  100  158  المجموع

خبر قد ركزت على مواضـيع اإلخـالص الـذي ورد بـأكبر نسـبة بلغـت       نالحظ أن صحيفة ال

، وعن القرآن %26.58عن صفات اهللا تعالى بنسبة الثانية ، ثم إنها تحدثت في المرتبة 27.85%

ـ % 10، ووردت سائر المواضيع بنسب تقل عن % 17.72الكريم بـ   %8.22 ـ، أولها الجنة ب

ثم اآلخرة %  5.06و %  5.69ربتين وهما على الترتيب والقدر والبرزخ بنسبتين متقا القضاءثم 

ثم النار والنبوة بنسبتين ضئيلتين ومتقاربتين بلغتـا علـى   %  2.53، ثم اإليمان بـ %3.16بـ 

  .، ولم تحصل فئة اإلسراء والمعراج على أي تكرار % 1.26و %  1.89: الترتيب
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   :المواضيع السلوكية 1-1-2

  

  :ضح نسب ورود المواضيع السلوكية في جريدة الخبريو) 10(الجدول رقم 

  

  

      

  

  

  

  

  

وعين هما األخالق بـأكبر  الخبر انحصرت في ن أن المواضيع السلوكية في جريدةنالحظ 

ولم ترد السلوكيات االقتصـادية وال  % 26.75والمعامالت االجتماعية بـ  % 73.25 تنسبة بلغ

اوية دينية بعدم حصول كل من هذين الفئتـين  زالسلوكيات الصحية ضمن المواضيع المطروقة من 

  .تكرارعلى أي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %  ك   التكرار                      الفئة

  73.25  115  األخالق

  26.75  42  االجتماعية  امالتالمع

  00  00  االقتصاديةالسلوكيات 

  00  00  السلوكيات الصحية

  100  157  المجمــوع
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   :العبادات  1-1-3

  :ورود العبادات في جريدة الخبر سبنيوضح ) 11(ل رقم الجدو

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %  ك  التكرار                 لفئة   ا

  00  00  الصالة

  1.95  7  مواقيت الصالة

  1.95  7  مواقيت اإلمساك واإلفطار

  26.18  94  صيام رمضان

  19.78  71  االعتكاف

  0.84  3  عموما العبادة

  5.01  18  إحياء الليل

  1.39  5  الصدقة

  00  00  جهادال

  7.80  28  تالوة القرآن الكريم وحفظه

  8.91  32  الذكر

  15.32  55  الدعاء

  3.06  11  )ص(الصالة على النبي 

  0.28  1  صيام التطوع

  1.67  6  الزكاة

  3.06  11  أحكام يوم العيد

  1.67  6  الطهارة

  0.84  3  ليلة القدر

  0.28  1  العمرة

  100  359  المجموع
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أن موضوع صيام رمضان قد ورد بأكبر تكرار ممـا جعلـه    )11(نالحظ من خالل الجدول رقم 

الشـعائر ذات   حـدى إوهي  االعتكافمجمل المواضيع المطروقة، يليه  من %26.18يحوز على 

م إن الدعاء قد ث% 19.78شهر رمضان وقد تكررت بـ  وخاصة صيام ،بالصيام الوثيق االرتباط

ثم تالوة القرآن الكـريم وحفظـه بــ    %  8.91يليه الذكر بـ % 15.32ة بـ ثلحاز المرتبة الثا

العيـد   وأحكام يومعلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  ثم الصالة% ثم 5.01 ـثم إحياء الليل ب% 7.8

أقلهـا  % 2نسبا ضئيلة متقاربة، تقـل عـن    ، وأخذت سائر العبادات%3.06بالنسبة  نفسها وهي 

وال عـن  تتحدث عن الجهاد  ممع مالحظة أن صحيفة الخبر ل%  0.28ـ العمرة وصيام التطوع ب

  .بأي تكرارالصالة 

  : فئة المصدر  2-1

   :باالتصالالقائم  1-2-1

  :ونسب وروده في جريدة الخبر باالتصاليوضح نوع القائم ) 12(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

ألحد خمسا وثمانين مرة بنسـبة   -محل الدراسة –لمادة اإلعالمية ايبين الجدول أن الخبر لم تنسب 

ى مرجعيات دينية تتقلد مناصب رسمية في الدرجة الثانيـة بنسـبة   ثم إنها اعتمدت عل%   65.38

مـن مثـل عبـد    ( "صحافيو الجريدة"فئة  %13.85 على نسبة وقريبا من هذا حصلت% 13.07

  %  ك  الفئة                     التكرار

  13.07  17  مرجعيات دينية رسمية

  3.85  5  مرجعيات دينية غير رسمية

  13.85  18  صحافيو الجريدة

  3.85  5  وكاالت األنباء ومؤسسات أخرى

  65.38  85  شخصيات مجهولة

  100  130  المجموع
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ين قاموا بكتابة بعض المواضيع خاصة منها مـا تعلـق   ذال، ) زهيرة. وع ياسين.الحكيم قماز وح

ينية دثم إن المرجعيات ال ،وأبعادها الحضاريةتاريخية بالحديث عن بعض مساجد الجزائر ومآثرها ال

على غرار نشر جزء مـن محتويـات   %  3.85األخيرة بـ  غير الرسمية قد حازت على المرتبة

والتي %  3.85كتب بعض المشايخ، لتحوز وكاالت األنباء ومؤسسة القدس على المرتبة نفسها بـ 

ل ذات اليد األقليات المسلمة وبعض الـدو بعادات وتقاعتمدت عليها الخبر في كتابة مواضيع متعلقة 

ورمضـان   (1)"النرويجرمضان في : "األغلبية المسلمة في صيام شهر رمضان على غرار موضوع

  )2("مآذن تصدح باآلذان وقرآن يتلى ويحفظ في المساجد": في الهند 

  : المصادر المستخدمة 1-2-2

  :ورودهاصحيفة الخبر ونسب  المصادر المستخدمة في يوضح) 13(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .18: هـ، ص 1432رمضان  21/  2010أوت  31، الخبر :الوكاالت -  (1)

، 5906هـ ، ع1431رمضان  12/ 2010أوت  22، األحد الخبر: زبير فاضل، مبعوث الخبر إلى الهند (2)-

   .19:ص

  %  كالتكرار                     الفئة 

  27.48  86  القرآن الكريم 

  62.94  197  مصادر الحديث النبوي

  00  00  مصادر الفقه لغير المالكية

  00  00  مصادر التفسير

  00  00  التصوف

  0.32  1  المالكيمصادر الفقه 

  0.64  2  كتب السير

  0.64  2  كتب التاريخ

  7.98  25  مصادر مجهولة

  100  313  المجموع
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ثـم   % 62.94 بـ  األولى على مصادر الحديث النبويبالدرجة  اعتمدت ين الجدول أن الخبريب 

مواضـيع  لم تذكر المصادر التي اعتمدت عليها في بعض ال ثم إنها، % 27.48القرآن الكريم بـ 

مصادر  كما حازت ، % 0.64ير والتاريخ على النسبة نفسها بـ حازت كتب الس و% 7.98بنسبة 

ضعف التزام  نمن شأنه أن يعطينا مؤشرا ع مما %  0.32الكي على أخفض نسبة بـ لما المذهب

ولم تذكر الخبر أيا  من مصادر الفقه لغير المالكيـة   الصحيفة بالمرجعية الدينية المتبعة في الجزائر

  .فسير والتصوفأو كتب الت

  ) ببني ميزا/ شخصية دينية(د بلكبير شخصية سيدي محم :فئة السمات 1-3

-يبين سمات شخصية سيدي محمد بلكبير كما وردت في أعداد صحيفة الخبر) 14(الجدول رقم 

  -محل الدراسة

  

  

   

   

  

  

  

الحسنة  لصفاتسيدي محمد بلكبير قد ظهرت بصفة المتسم با ةنالحظ من خالل الجدول أن شخصي

فـي المرتبـة    م إنه اتسم بالعلمث ...على غرار التدين والفضيلة والهيبة ،% 60بأكبر نسبة بلغت 

 )العلمي والدعوي النشاط(النشء كما أبرزت يومية الخبر جهوده في تعليم % 14.55الثانية بنسبة 

     

  الفئة        

  يمين

  %  ك

  60  33  ةالحسن بالسماتتصاف اال

  14.55  8  مــالعل

  12.73  7  الدعوي والعلمي النشاط

  5.45  3  مقاومة االستعمار 

  7.27  4  بــــالنس فشر

  100  55  المجموع
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سـتعمار  الا عن مقاومـة ا حديثه بلغو ،%7.27حدثت عن شرف النسب بـ وت ،% 12.73 بنسبة

  .، كما يجدر بالذكر أنها عالجت سيرة وحياة الشخصية على يمين الصفحة% 5.45 نسبة

  :فئة األهداف 1-4

  :الصادرة في شهر رمضان يبين نسب ورود األهداف في صحيفة الخبر) 15(رقم  الجدول

  

  

      

  

  

من % 62.96بين الجدول أن صحيفة الخبر سعت إلى زيادة معارف القراء بالدرجة األولى بنسبة ي

 ...بعض من جوانب السيرة النبويـة  خالل المعلومات وشروح األدعية واألذكار وإماطة اللثام عن 

سبة ثم إن يومية الخبر قد هدفت إلى تحسين الجانب السلوكي من شخصية القارئ بالدرجة الثانية بن

من خالل الترغيب في األخالق الحسنة والتنفير من األخالق  والعادات السـيئة التـي   %  22.11

مدرسـة رمضـان   " و )1("بين صيام وصـيام : "أتبعتها الخبر بالنقد من خالل مواضيع على غرار

ـ ، )3("أخالق المسلم"و  ،)2("العالجية ة بنسـبة  أما تنمية الجانب الوجداني فقد جاء  في المرتبة الثالث

والذي ظهر في الصحيفة من خالل الحديث عن أعمال القلوب التي ترفع من المستوى %  14.93

اهللا تعالى وتعظيم حرمة شهر رمضان، مما من شأنه   الروحي للشخصية، والحديث عن التقرب إلى

ل أن يجعل  الشخص مفعما باألحاسيس والعواطف والمشاعر، وهو ما نطلع عليه بالتفصيل من خال

  .الفئات الالحقة

                                           
.19:، ص 6085هـ ، ع1431رمضان  2010/2أوت  12 ، الخميس الخبر: حجاج الحاج   -  (1)  

  .20:هـ، ص1431رمضان  2010/22سبتمبر  01الخبر، األربعاء : الطاهر بدوي – (2)
  .20:المرجع نفسه، ص -  (3)

رار كالت                

  الفئة
  %  ك

  14.93  208  تنمية الجانب الوجداني 

  62.96  877  تنمية الجانب المعرفي

  22.11  308  تنمية الجانب السلوكي

  100  1393  المجمــوع 
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  :دانيجتنمية الجانب الو 1-4-1

في صحيفة الخبر الصادرة في شهر  الجانب الوجداني أهدافيبين نسب ورود ) 16(الجدول رقم 

  رمضان

  

      

   

  

  

يوضح الجدول أن صحيفة الخبر تحدثت عن مميزات شهر رمضان وحرمته وفضله بـأكبر نسـبة   

، وأنها اهتمت بالدرجة الثانية بأعمـال  وهو ما توضحه فئة تعظيم الشهر الجاري %78.84بلغت 

التي تساهم فـي الصـفاء    األعمالغرار التوكل على اهللا واإلنابة والتوبة وغيرها من  القلوب على

المشـاعر النفسـية مـن     ةلتتحدث عن  التقرب إلى اهللا وتنمي%  16.35الروحي للشخص بنسبة 

، ويتعلق الجانب النفسي بتعظيم بيـوت اهللا ورفـع الهمـة    %3.85شخصية القارئ بالنسبة نفسها 

  % .0.96الجانب العقائدي، فقد حصل على  أخفض نسبة بلغت  اوالمعنويات، أم

  

  

  

  

  

  

  %  ك التكرار                          الفئة 

  0.96  2  تنمية الجانب العقائدي

  3.85  8  المشاعر النفسية شحذ

  16.35  34  القلوبال ــــأعم

  78.84  164  )رمضان( الشهر الجاري مـــتعظي

  100  208  المجموع
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  :تنمية الجانب المعرفي  1-4-2

الواردة في صحيفة الخبر الصادرة في شهر  يالجانب المعرف أهدافيبين ) 17( الجدول رقم

  :رمضان

  

  

  

  

  

  

  

  

ردت معلومات عن الثقافة اإلسالمية بـأكبر نسـبة   لخبر قد أون من خالل الجدول أن صحيفة اييتب

وهذا من خالل حديثها عن عادات بعض المسلمين وتقاليدهم فـي صـيام شـهر     % 36.94بلغت 

تبة الثانيـة  تحدثت عن السيرة النبوية في المرثم  ،رمضان سواء شكلوا أغلبية في بلدانهم أم أقليات

بنسـبة   القارئ بالمعلومات التاريخيـة  معارف سعت يومية الخبر إلى إثراء، ثم % 20.64بنسبة 

بنسـبة  ) العبادات ومعاني القرآن الكريم(ت معلومات تخص مجال العلوم الدينية د، وأور11.52%

يث عـن المسـاجد والمعـالم    ونقصد بها الحـد %  9.24بنسبة  م معلومات حضاريةث% 10.60

كمـا أعطـت   %  6.93سـبة  وأوردت يومية الخبر معلومات تخص سير الصحابة بن .الحضارية

بنسبة ) خاصة بفوائد بعض األطعمة وفوائد وجودها على موائد الصائمين ( للقارئ معلومات علمية

، ولـم تحصـل فئـة    %  1.03بنسبة ) خاصة بالقضية الفلسطينية(ومعلومات سياسية %  3.65

  .على أي تكرار "  االقتصاديةالمعلومات "

  

ــرار               التك

  ةــــالفئ
  %  ك

  1.03  9  المعلومات السياسية

  0  0  قتصاديةاالالمعلومات 

  3.65  32  المعلومات العلمية

  9.24  81  المعلومات الحضارية

  36.94  324  الثقافة اإلسالمية

  11.52  101  التاريخ

  20.64  181  السيرة النبوية

  10.60  93  العلوم الدينية

  6.39  56  سيرة الصحابة

  100  877 المجموع
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  :تنمية الجانب السلوكي  1-4-3

في صحيفة الخبر الصادرة في شهر  الجانب السلوكي أهدافيبين نسب ورود ) 18(دول رقم الج

  رمضان

  %  ك   التكرار  الفئة                          

  9.09  28  الحث على الرقي  االجتماعي

  51.62  159  يالحث على الرقي  األخالق

  2.27  07  االقتصاديتنمية  الجانب 

  00  00  النشاط الرياضيالحث على 

  3.90  12  الحث على حفظ القرآن الكريم

  33.12  102  الحث على استغالل رمضان

  00  00  الحث على حماية المسجد األقصى

  100  308  المجموع

موافقة مع النتائج التي تم عرضها سابقا، السيما مع نتائج الجدول ) 18(جاءت نتائج الجدول رقم  

واضيع السلوكية، والذي أسفر عن حصول المواضيع األخالقية علـى أكبـر   المتعلق بالم) 10(رقم 

نسبة، وهو ما نالحظه هنا أيضا حيث سعت صحيفة الخبر إلى تنمية الجانب األخالقي من شخصية 

تنمية جانب العبـادات عـن    ثم استهدفت% 51.62الفرد أكثر من نصف حديثها عن األهداف بـ 

نتائج السابقة إذ حصـلت  المع وهو ما يتوافق كذلك % 24.67ـ ا بفيه االجتهادعلى طريق الحث 

م إنها سـعت  ث، )08(ما أوضحناه في الجدول رقم فئة العبادات على أكبر نسبة من فئة المواضيع ك

فرصة شـهر   نص، وسعت إلى جعل القارئ يقت% 9.09بـ  االجتماعيةإلى ترقية شبكة العالقات 

ثت على حفظ القرآن الكـريم بــ   ، كما ح% 8.44ـ رمضان عن طريق الحث على استغالله ب

، في حين لم تتحـدث يوميـة   % 2.27على أخفض نسبة بلغت  االقتصاديوحاز المجال % 3.9

  .الجانب الرياضي بأي تكرار المسجد األقصى وال عن الخبر عن 
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  ف قيل؟التحليل الكمي لفئات كي ـ 2

  :ناعفئة أساليب اإلق 2-1

  .ناع كما جاءت في صحيفة الخبرساليب اإلقيبين أ) 19(لجدول رقم ا

  %  كالفئة               التكرار       

  15.11  86  بالقرآن الكريم االستشهاد

  33.4  190  بالسنة النبوية االستشهاد

  7.92  45  الحجج العقلية

  14.59  83  تماالت العاطفيةسالا

  0.17  1  اريخيالت االستشهاد

  1.05  6  بالواقع االستشهاد

  8.43  48  التأكيد

  19.16  109  باألقوال االستشهاد

  0.17  1  المالكية وال علماءاالستشهاد بأق

  100  569  المجموع

، واستشهدت بـأقوال العلمـاء   % 33.4استشهدت صحيفة الخبر بدرجة أولى بالسنة النبوية بنسبة 

، ثم إن الخبر %19.16بنسبة  ةألدباء والشعراء في المرتبة الثانيوالصحابة والمتخصصين وأقوال ا

واستخدمت %  14.59طفية بـ ، تليها االستماالت العا%  15.11استشهدت بالقرآن الكريم بنسبة 

  االستشهادم ث ؛على الترتيب% 7.92، و %  8.43غ والحجج العقلية بشكل متقارب بل اأكيد أقوالهت

 المذهبواستخدمت االستشهاد التاريخي واالستشهاد بأقوال علماء %  1.05 بالواقع الذي بلغ نسبة

  .% 0.17المالكي بالنسبة نفسها والتي بلغت 
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   :الصورة  الصحفية وفق الموقع 2-2

في صحيفة الخبر الصادرة  يبين نسب ورود الصورة الصحفية وعالقتها بالموقع) 20(الجدول رقم 

  :شهر رمضان في

رار التكــ        

  الفئة      

  المجموع  يمين  وسط  يسار

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

موضوع بـدون  

  صورة

25  50  6  12  19  38  50  36.50  

موضوع مرفوق 

  بالصور

28  32.18  23  26.44  36  41.38  87  63.50  

  100  137  40.14  55  21.17  29  38.69  53  المجموع

موضوع، ما يزيد عـن نصـفها    137نية بلغت مجمل المواضيع التي لها عالقة بالتوعية الدي    

كـان  %  36.50والباقي أي نسبة % 63.50شرته يومية الخبر مرفوقا بالصورة الصحفية بنسبة ن

بغض النظر عن كونها مرفوقة بالصـور  ( خاليا عن الصورة، كما يالحظ أن أغلب هذه المواضيع

هـذه النسـبة نشـرت     ، وغير بعيد عن% 40.14بـ  يمين الصفحاتنشرت على  )أوخالية عنها

، وجاءت المواضيع المنشـورة فـي وسـط    % 38.69واضيع على اليسار  بنسبة يومية الخبر م

  % .21.17الصفحة في المرتبة الثالثة بنسبة 

 41.38أما إذا نظرنا إلى المواضيع المرفوقة بالصورة فقد نشر أغلبها على يمين  الصـفحة بــ   

، وحوالي الربع منها قد نشر في وسط الصفحة اليسار منها قد نشر على% 32.18ة ، ثم إن نسب%

  .%)26.44(بـ 

، والبـاقي  %50صورة فإن نصفها ورد على اليسار بـ  وردت بدونالتي  إلى المواضيعوبالنظر 

  .%  12: والوسط بـ % 38توزع ما بين اليمين بنسبة 
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  :الصورة الصحفية وفق المضمون والموقع2-3

الخبر  كما وردت في صحيفة ون الصور الصحفية وفق الموقعيبين مضم) 21(الجدول رقم 

  الصادرة في شهر رمضان

 التكرار والموقع       

  مضمون الصورة

  المجموع  يمين  وسط  يسار

  %  ك  %  ك  % ك % ك

  5.76  5  /  /  /  /  100  5  مصحف

صورة الشخص صاحب 

  الموضوع
8  34.78  2  8.70  13  6.52  23  26.44  

 محلصورة الشخص 

  عالموضو
1  25  /  /  3  75  4  4.60  

  25.29  22  48.15  13  27.27  6  13.64  3  المسجد

أحاديث وأقوال متعلقة 

  بالموضوع
2  15.38  7  53.85  4  30.77  13  14.94  

  5.75  5  /  /  /    100  5  يد ممدودة للدعاء

  1.15  1  /  /  100  1    /  يد ممدودة للعطاء

خريطة مع ملخص عن 

  الغزوات
3  75  /  /  1  25  4  4.60  

  1.15  1  /  /  100  1  /  /  ت قرآنيةآيا

  2.29  2  100  1  100  1  /  /  شخص يمارس عبادة

أطفال ماليزيون يحفظون 

  القرآن
/  /  1  100  /  /  1  1.15  

  1.15  1  /  /  /  /  100  1  الهالل

  5.75  5  25  1    4  /  /  متفرقات

  100  87  41.38  36  26.44 23 32.18 28  المجموع

أن أغلب الصور الصحفية وردت على يمـين الصـفحات    )21(يتبين من خالل الجدول رقم      

ت  في وسـط الصـفحة   وسائر الصور ورد%  32.18ثم على يسارها بنسبة %  41.38بنسبة 

ن مضمون الصور فإن نسبة معتبرة منها تمثلت في صورة الشـخص كاتـب   أ، وبش%) 26.44(

قراء مـن خـالل ركـن    الذي يجيب عن أسئلة  ال" أبي عبد السالم"الموضوع على غرار شخصية 

إضـافة   ،مذيلة بأسماء المساجد التي يعملون بهايات األئمة الذين يكتبون مواضيع الفتاوى، وشخص



 مقاربة تحليلية للصحف المدروسة…………………………………………… الفصل الثالث 

 - 191 -
 

والتي نشرت يومية الخبـر  " مدرسة رمضان العالجية: "صاحب  كتاب" الطاهر بدوي"إلى صورة 

  .أجزاء منه على يمين الصفحة الدينية

، ورد أغلبهـا علـى يمـين الصـفحة     % 25.99بنسبة  جاءت صورة المسجد في المرتبة الثانية

قد وردت صورة المسجد عند الحـديث عـن مسـاجد    و، % ) 27.27(ثم على الوسط ) 48.15(

لمدينـة   الـديب  مسجد سيدي علي" :على غرار، "من مساجدنا: "تحت عنوانالجزائر مع مواضيع 

النبوي مرافقا للحديث عن السـيرة   كما ورد منبر المسجد، (2)"ةمسجد سيدي غانم بميل"و (1)"سكيكدة

  .جالس المصطفى صلى اهللا عليه وسلممو ،موضوع تهذيب السيرة النبوية مع

في المرتبة الثالثة من مراتب مضمون الصور " أحاديث وأقوال متعلقة بالموضوع"جاءت فئة     

ـ   %  14.94بنسبة  وال وهي عبارة عن حديث نبوي يقع شرحه في الموضوع المرافـق لـه أو أق

وأذكار الصباح والمسـاء، أو أبيـات   " دعاء غفرانك"حه أيضا على غرار مأثورة، أو دعاء يتم شر

  .شعرية، أو كلمات تعظيم لرمضان عند الحديث عن فضل شهر رمضان

%  5.75في المرتبة الرابعة بنسبة " يد ممدودة للدعاء "جاءت صورة المصحف مع صورة     

وأوردت المصـحف  " دعاء اليـوم  "أوردت صور اليد مرافقة لـ لكل منها مع مالحظة أن الخبر 

، (3)"قل لعبادي الذين آمنـوا يقيمـوا الصـالة   "تفسير، ومثلها قا لتفسير آيات من القرآن الكريممراف

وردت سـائر الصـور   و % .100ت على يسار الصفحات بنسبة كال الفئتين ورد أنويالحظ هنا 

  : كاآلتي وكان ترتيبها% 5بنسبة ضئيلة تقل عن 

ومتفرقـات  " عـن الغـزوة  خريطة  مع ملخـص  "و –محل الموضوع  –صورة الشخص  -

صورة الخريطة مع  أنمع مالحظة  % 4.60بنسبة واحدة وهي )  أزهارا حلويات، صفحة كتاب(

توزعت سائر الفئتـين بـين اليمـين     %75وردت على يسار الصفحة  بنسبة "ملخص عن الغزوة 

 .والوسط 

                                           
  .21:، ص6104هـ ، ع 1431رمضان 2010/21أوت31، الثالثاء الخبر: عباس فلوري - (1)
  .21:،ص6084هـ ، ع 1431رمضان 2010/01أوت11، األربعاءالخبر: محمود. ب - (2)
  .20:،ص6105هـ ، ع 1431رمضان 2010/22سبتمبر 01، األربعاءالخبرفي رحاب القرآن الكريم،  – (3)
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" أطفال ماليزيون يحفظـون القـرآن   " و" آيات قرآنية"و " مدودة للعطاءيد م"وردت صورة  -

، مع مالحظة أن صورة الهالل وردت علـى يسـار   %1.15بنسبة واحدة وهي " صورة الهالل "و

 .الصفحة ووردت الفئات الثالثة في وسط الصفحة
وقد توزعت هـذه  % 2.29بنسبة ) الوضوء /الصالة(وردت صورة شخص يمارس عبادة  -

 .صورة بين اليمين واليسارال
والمصحف والهـالل    بالدعاء  -من حيث الموقع –ومما سبق نستخلص أن الخبر اهتمت  -

بدليل ورودها على يسار الصفحة، وهو ما توافق مع نتائج تحليل فئات ماذا قيل حيث نالحظ ورود 

رمته وحثت علـى  موضوع العبادة بأكبر نسبة، كما أن الخبر كثيرا ما تحدثنا عن شهر رمضان وح

" تعظيم رمضـان "حسن استغالله  في فئة األهداف من خالل تنمية الجانب الوجداني إذ وردت فئة 

 .، كما اهتمت الخبر بصور الشخصيات الدينية من حيث نسب ورودها %)78.84(بأكبر نسبة 

  :الصفحات 2-3

ي صحيفة الخبر الصادرة ف يبين عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية) 22(الجدول رقم 

  :في شهر رمضان

  عدد الصفحات                    

  األعداد

عدد الصفحات التي وردت بها 

  المواضيع

  عدد صفحات العدد

  %  ك  % ك

أوت  11/هـ1431رمضان   1):  01(العدد رقم 

   6084ع . 2010
5  17.86  28  14.28  

أوت  12/هـ1431رمضان   2):  02(العدد رقم 

   6085ع . 2010
4  14.28  28  14.28  

أوت  22/هـ1431رمضان   12):  03(العدد رقم 

   6095ع . 2010
4  14.28  28  14.28  

أوت  23/هـ1431رمضان   13):  04(العدد رقم 

   6096ع . 2010
4  14.28  28  14.28  

أوت  31/ هـ1431رمضان   21):  05(العدد رقم 

   6104ع . 2010
4  14.28  28  14.28  

ع .2010سبتمبر  01/رمضان   22):06(العدد رقم 

6105 .  
4  14.28  28  14.28  

سبتمبر  09 /هـ1431رمضان   30):  07(العدد رقم 

  . 6113ع . 2010
4  14.28  28  14.28  

  لم يصدر): 08(العدد رقم 

  
/  0.00  /  /  

 المجمــــــوع

  
29  14.79  196  100  
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نية في جميع األعداد الصادرة في شـهر  يبين الجدول أن جريدة الخبر قد نشرت مواضيع دي      

تان كاملتان مـن  حالصفحة الدينية وهما صف: رمضان بمعدل أربع صفحات يوميا، وقد تمثلت في

" العبـادات المهجـورة  "المواضيع الدينية التي تتوزع ما بين الفتاوى وتفسير القرآن الكريم  وركن 

وح ألحاديث نبوية، ومواضيع عن شهر ومواضيع في السيرة النبوية وشروح ألدعية وكلمات وشر

موضوعا متعلقا بالوعي  ما تكون صفحة داخلية تتضمن  رمضان، وأما الصفحة الثانية فإنها غالبا 

بمعدل صفحتين يوميا ما عدا فـي   –محل الدراسة –في جميع األعداد ) في أقل من صفحة(الديني 

إضافة إلى واحدة، تضمن صفحة داخلية  رمضان والذي أولالعدد األول الموافق للعدد الصادر في 

برا ق 200ا حول جرف إسرائيل ألكثر من الصفحة األخيرة التي نشرت بها يومية الخبر موضوع

وسط الصـفحة  إسالميا في مقبرة مأمن اهللا في القدس وهو الموضوع الذي صدر عنوانه في أعلى 

بهذا العدد تصـل إلـى خمـس    ، وهو ما جعل مجموع الصفحات المنشورة األولى من العدد نفسه

 ولـى صفحات، ويجدر بالذكر في هذا المقام أننا لم نضع في الحسبان مـا تنشـره الصـفحات األ   

، وقد راعينا ذلك في الجدول المـوالي،  واألخيرة من مواقيت الصالة ومواقيت اإلمساك واإلفطار

 .وأربعين صفحةعدد الصفحات التي وردت بها المواضيع إلى ثالث   وهو ما ُيفسر بارتفاع

  

  يبين الصفحات التي وردت بها  المواضيع  ) 23(الجدول رقم 

  .في جريدة الخبر – دراسةالمحل  -

  رارـالتك                  

  الفئة

  المجموع  صفحة كاملة  أقل من صفحة

  %  ك  %  ك  %  ك

  18.6  8  0  0  100  8  الصفحة األولى

  18.6  8  0  0  100  8  الصفحة األخيرة

  32.55  14  100  14  00  0  المتخصصة الصفحة الداخلية

  30.23  13  0  0  100  13  الصفحة الداخلية

  100  43  32.55  14  67.44  29  المجموع
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يوضح الجدول أن أغلب المواضيع الواردة، نشرتها يومية الخبر في الصفحات الداخليـة    

في كل عدد، إضـافة إلـى    أي بمعدل صفحتين% 32.55المتخصصة أي بالصفحة الدينية بنسبة 

بعض المواضيع حيث احتلت هذه األخيـرة جـزء مـن     دت بها كذلكالصفحات الداخلية التي أور

أما الصفحتين األولـى واألخيـرة فقـد     ،تكرار 13بـ %  30.23ذلك بنسبة  الصفحة، وقد وقع

قيت اإلفطار قد دأبت على إيراد موا ، ذلك ألن  يومية الخبر%)17.07(حصلتا على النسبة نفسها 

  .واإلمساك  مجتمعة في الصفحة األولى، ومواقيت الصالة في الصفحة األخيرة
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   :صحيفة الخبر الصادرة في شهر رجب -ب

   التحليل الكمي لفئات ماذا قيل؟-1

  :فئة الموضوع 1-1

  .يوضح نسب ورود المواضيع في صحيفة الخبر) 24(الجدول رقم 

  

  

  

       

المواضـيع  ، وأمـا  % 45.46يوضح الجدول أن المواضيع السلوكية وردت بأكبر نسبة بلغـت  

  . لكل منهما % 27.27بالنسبة نفسها إذ بلغت  وردتفقد  العقائدية و العبادات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  %  ك التكرار                الفئة 

  27.27  27  المواضيع العقائدية

  45.46  45  المواضيع السلوكية

  27.27  27  العبادات

  100  99  المجموع
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    :المواضيع العقائدية 1-1-1

في صحيفة الخبر الصادرة في شهر  وضح نسب ورود المواضيع العقائديةي) 25(جدول رقم ال

 رجب

 % ك  التكرار                              الموضوع 
  00  00  اإلخالص

  7.41  2  صفات اهللا تعالى

  22.22  6  رآن الكريمـالق

  00  00  ةـالجن

  7.41  2  قضاء و القدرال

  00  00  خالبرز

  00  00  اآلخرة

  7.41  2  اإليمان

  00  00  النار

  37.04  10  النبوة

  18.51  5  اإلسراء و المعراج

  100 27 المجموع

هي ما و % 37.04ـب نسبة قدرت على أكبر لنبوة قد حازجدول أن موضوع االنالحظ من خالل  

و معجزاته و في مقدمتها معجزة القرآن الكريم و هي  يتعلق بصفات النبي صلى اهللا عليه و سلم

، و من هذه المعجزات  %  22.22المرتبة الثانية بنسبة  تكرار في التي حصلت على أكبر الفئة 

، و الجدير % 18.51أيضا اإلسراء و المعراج و هي الفئة التي ورد ذكرها في المرتبة الثالثة بـ 

تحليل قد صدر في اليوم السادس و العشرين من رجب يوما قبل بالذكر أن العدد الذي جرى عليه ال

، مع والتي اعتادت الجزائر االحتفال بها برخو المعراج التي تحدثت بشأنها ال مناسبة حادثة اإلسراء

  .من خصائص النبوة و معجزاتها االحديث عما يتعلق به

ى النسبة نفسها المرتبة عل "القدرالقضاء و"و "صفات اهللا تعالى"و" اإليمـان" حصلـت فئة

صل أيا من اإلخالص والبرزخ و الجنة حلكل منها في حين لم ت % 7.41الرابعــة و هــي 

  .النار على أي تكرارو
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   :المواضيع السلوكية 1-1-2

  .يوضح نسب ورود المواضيع السلوكية في جريدة الخبر) 26(الجدول رقم 

  %  ك  التكرار     المواضيع            

  62.22  28  قاألخال

  35.56  16  االجتماعيةالمعامالت 

  00  00  السلوكيات االقتصادية

  00  00  السلوكيات الصحية

  100  45 المجموع

ثم المعامالت االجتماعية التي احتلـت   % 62.22حصلت فئة األخالق على أكبر نسبة بـ       

علـى أي   السلوكيات الصحيةوال  حصل السلوكيات االقتصاديةتلم و % 35.56المرتبة الثانية بـ 

  . تكرار

   :العبادات  1-1-3

  ـ محل الدراسة -دات في صحيفة الخبريبين نسب ورود العبا) 27(الجدول رقم 
  %  ك  التكرار                       الفئة                    

 00  00  الصالة

  21.21  07  مواقيت الصالة

  00  00  رمضانصيام 

  00  00  االعتكاف

  00  00  ء الليلإحيا

  30.30  10  الصدقة

  18.18  06  الجهاد

  12.12  04  تالوة القرآن الكريم و حفظه

  12.12  04  الذكر

  00  00  الدعاء

  6.06  02  ص ـ ـ الصالة على النبي

  00  00  صيام التطوع

  00  00  الزكاة

  00  00  الطهارة

  00  00  ليلة القدر

  00  00  العمرة

  100  33 المجموع
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أن يومية الخبر قد ركزت على موضوع الصدقة عند نشرها للمواضيع خالل الجدول نالحظ من    

قيت الصـالة  ثم جاءت موا % 30.3ت غليل بلوغ تلك الفئة أكبر نسبة بلبد -محل الدراسة -الدينية

بنسـبة  فـي المرتبـة الثالثـة     ثم تحدثت عن الجهـاد  % 21.21التي بلغت في المرتبة الثانية و

 ،% 12.12في المرتبـة نفسـها بنسـبة    " تالوة القرآن وحفظه"و "الذكر" ةووردت فئ، 18.18%

و لم تحصل جملة من الفئـات   % 6.06نسبة  "سلمعلى النبي صلى اهللا عليه و الصالة"وبلغت فئة 

عتكاف و إحياء الليل و الدعاء وصيام التطوع و الطهارة االصيام رمضان، و :على أي نسبة وهي

مية الخبر الصادرة في شـهر  ما في أعداد يو هي الفئات التي ظهرت بنسبو عمرة،الوليلة القدر و

  .لم تحصل فئة الصالة على أي تكرار، كما رمضان

  :فئة المصدر 2 -1

   :القائم باالتصال 1-2-1

  .يوضح نوع القائم باالتصال و نسب وروده في جريدة الخبر) 28(الجدول رقم 

  %  ك  الفئة              التكرار

  18.18  2  ت دينية رسميةمرجعيا

  9.09  1  مرجعيات دينية غير رسمية

  9.09  1  صحافيو الجريدة

  0  0  ومؤسسات أخرى وكاالت األنباء

  63.64  7  شخصيات مجهولة

  100 11 المجموع

جدول أن يومية الخبر لم تذكر الشخصيات التي حررت المواضيع الدينيـة  النالحظ من خالل     

المرجعيات الدينية و من جهة  على المرجعيات الدينية الرسمية  تمدتأنها اعو % 63.64بنسبة 

إلى و منهمالكل  % 18.18غير الرسمية وصحافيي الجريدة من جهة ثانية بالدرجة نفسها بلغت 

األمر يختلـف   نأقريب من هذا سجلنا نتائج تحليل أعداد يومية الخبر الصادرة في رمضان، غير 

عليها الخبر في أعدادها الصادرة في شهر رجب بـدليل  حيث لم تعتمد  بالنظر إلى وكاالت األنباء

  .أنها لم تحصل على أي تكرار 
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   :المصادر المستخدمة 1-2-2

  :لمصادر المستخدمة في صحيفة الخبريوضح نسب ورود ا) 29(الجدول رقم 

 %  ك  الفئة              التكرار

  44.07  26  القرآن الكريم

  33.90  20  مصادر الحديث النبوي

  00  00  مصادر الفقه المالكي

  00  00  لغير المالكية مصادر الفقه

  00  00  مصادر التفسير

  00  00  كتب السير

  00  00  كتب التاريخ

  1.69  01  التصوف كتب

  20.34  12  مصادر مجهولة

  100 59 المجموع

ثم كتب الحديث  % 44.07أن الخبر اعتمدت بالدرجة األولى على القرآن الكريم بـ يبين الجدول 

لم تذكر المصادر التي اعتمدت عليها اثنا عشر مرة بــ  و % 33.9النبوي في المرتبة الثانية بـ 

السـير  لم تذكر يومية الخبر أيا من مصادر ، و% 1.69 نسبة بلغت كتب التصوفو % 20.34

  .)وغير المالكي المالكي(ال مصادر الفقه وال التفسير و والتاريخ
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  :األهداففئة  1-3

  :رود األهداف في صحيفة الخبريبين نسب و) 30(الجدول رقم 

   

  

  

  

بلغ أكبـر  السلوكي الذي ورد بأكبر تكرار، وركـزت صحيفة الخبر على تنميـــة الجانب     

هذه النتائج جاءت متسقة مع نتائج تحليل فئة الموضوع حيث احتلـت  .%66.20نسبـة قدرت بـ 

الـذي بلـغ   ية والمواضيع السلوكية أكبر نسبة، ثم جاء هدف تنمية الجانب المعرفي في المرتبة الثان

لمزيد ، و% 8.45في المرتبة األخيرة بنسبة جاء هدف تنمية الجانب الوجداني ، و% 25.35نسبة 

  . كل فئة، نستعرض الجداول اآلتية المندرجة ضمنمن التفاصيل حول األهداف الفرعية 

  :تنمية الجانب الوجداني 1-3-1

الصادرة في شهر  الوجداني في صحيفة الخبر أهداف الجانبيبين نسب ورود ) 31(الجدول رقم 

  رجب

 % ك  كرارالت الفئة               
  58.33  07  تنمية الجانب العقائدي

  16.67  02  ةالنفسي لمشاعرا شحذ

  25  03  أعمال القلوب

  00  00  تعظيم رمضان

  100 12 المجموع

توجهت صحيفة الخبر إلى ثالث جوانب من المجال الوجداني في شخصـية الفـرد أولهـا    

 عنها بنسبة دثتال القلوب التي تحثم أعم % 58.33خاطبته الجريدة بنسبة الجانب العقائدي الذي 

  %  ك  التكرار       الفئة           

  8.45  12  تنمية الجانب الوجداني

  25.35  36  تنمية الجانب المعرفي

  66.20  94  تنمية الجانب السلوكي

  100 142  المجموع
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ـ  و % 16.67في المرتبة األخيرة هدفت إلى تنمية الجانب النفسـي بنسـبة   و % 25        ةغابـت فئ

   .  تحصل على أي تكرار حيث لم" تعظيم رمضان"

  :تنمية الجانب المعرفي 1-3-2

ادرة في شهر الص عرفي في صحيفة الخبرمالجانب ال أهدافيبين نسب ورود ) 32(الجدول رقم 

  رجب

  %  ك  التكرار    الفئة             

  16.22  06  المعلومات السياسية

  2.7  01  المعلومات االقتصادية

  27.03  10  المعلومات العلمية

  18.92  07  المعلومات الحضارية

  00  00  الثقافة اإلسالمية

  00  00  التاريخ

  35.14  13  السيرة النبوية

  00  00  العلوم الدينية

  00  00  الصحابة سير

 100 37 المجموع

 القراء في السيرة النبوية بدليل ورود هذه الفئة بأكبر معارفسعت الخبر بالدرجة األولى إلى تنمية 

مـن خـالل    % 27.78ثم سعت إلى تنمية المعلومات العلمية للفرد بنسبة  % 36.11نسبة بلغت 

واشتعل الـرأس  :" في تفسير قوله تعالى الحديث عن جوانب من اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم

بالحديث عن األبعاد الحضارية لحادثـة اإلسـراء    %18.92الحضارية بـ، ثم المعلومات (1)"شيبا

 % 1.89بـ  فقد وردت السياسيةالمعلومات أما  .والمعراج ومكانة المسجد األقصى لدى المسلمين

المصاحف والمساجد التي تتواجد بها، من خالل الحديث عن جهود الدولة في وقف عمليات تدنيس 

شيخ طاعن فـي السـن يتصـدى    " من خالل جهود الجهاز األمني في موضوع عنونته الخبر بـ

                                           
  .19:ص 2010جويلية  09هـ،  1431رجب  26، الجمعة، 6051، عالخبر -   (1)
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، والحديث عن القضـية الفلسـطينية وربطهـا بحـادث     (1)"لمحاولة تدنيس المصاحف داخل مسجد

و أقل نسـبة   . (2)"جمن أسرار اإلسراء والمعرا" اإلسراء والمعراج في موضوع عنونته الخبر بـ

ر بالذكر أن الخبر د، كما يج% 2.77حصلت عليها فئة المعلومات االقتصادية بـ  )ماعدا الصفر(

  .سير الصحابةو العلوم الدينيةوالتاريخ الثقافة اإلسالمية و: يا من فئاتلم تورد أ

  :تنمية الجانب السلوكي  1-3-3

الصادرة في  لسلوكي في صحيفة  الخبرالجانب ا أهدافنسب ورود يبين ) 33(الجدول رقم 

  :شهر رجب

 % ك التكرار     الفئة             
  54.25  51  االجتماعيالحث على الرقي 

  17.02  16  الحث على الرقي األخالقي

  15.96  15  االقتصاديتنمية الجانب 

  1.06  01  الحث على النشاط الرياضي

  11.70  11  في العبادة االجتهادالحث على 

  00  00  الحث على حفظ القرآن الكريم

  00  00  الحث على استغالل رمضان

  100 94 المجموع

بدليل ورود هذه الفئة بأكبر نسـبة   االجتماعي بالدرجة األولىالرقي تحقيق لى إيومية الخبر  سعت

تناولـت فيـه    (3)"أبناؤنا أمانة في أعناقنـا "وهذا في موضوع عنونته الخبر بـ ،% 54.25بلغت 

وع تربية األوالد وآثار ذلك على المستوى االجتماعي و التحديات الحديثة التي تقـف حجـر   موض

داعية في  عثرة في سبيل تنشئتهم تنشئة صالحة وكيفية استغالل العطلة الصيفية لتكون في صالحهم

 اهتمـت .ذلك إلى تنمية شبكة العالقات االجتماعية وربط الولد بأسرته الكبيرة وبالصحبة الصـالحة 

                                           
  .3: ص مرجع سابق،، 6051، عالخبرخليل، . ع -  (1)
  .19:، صمرجع سابق، 6051، الخبر: محمد كرومي -  (2)
  .18:، صمرجع سابق، 6051، الخبر: : الحاج حجاج -  (3)
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وهو ما كان متضمنا فـي  ، %17.02كذلك بالرقي األخالقي الذي حثت عليه في مواضيعها بنسبة 

احذرن الجهر : " وفي موضوع آخر بعنوان ،)أبناؤنا أمانة في أعناقنا( الموضوع الذي ذكرناه سابقا

 المجال في هذا يلمقتصادي من حياة الفرد وسلوكه العالجانب اال كما أنها تحدثت عن، (1)"بالمعصية

الفتاوى التي أجاب عنها الشيخ أبو عبـد السـالم والتـي    : وهذا من خالل ركن، %15.96بنسبة 

إلى االجتهاد في العبـادة بنسـبة    صحيفة الخبر دعت . شملت جوانب من المجال االقتصادي للفرد

 لم تظهر اثنان من الفئات التيو، %1.06ودعت بنسبة ضئيلة إلى النشاط الرياضي بـ  11.7%

الحث علـى  " و"  الحث على حفظ القرآن الكريم: " رمضان وهما  الخبر أثناء شهر  ركزت عليها 

   ".استغالل رمضان

  التحليل الكمي لفئات كيف قيل؟  -2

   : أساليب اإلقناع 2-1

  رودها في صحيفة الخبرويبين أساليب اإلقناع ونسب ) 34(الجدول رقم 

 %  ك  التكرار    الفئة             

  19.70  26  بالقرآن الكريم االستشهاد

  15.15  20  بالسنة النبوية االستشهاد

  15.15  20  الحجج العقلية

  8.33  11  العاطفية االستماالت

  6.82  9  بالواقع االستشهاد

  20.46  27  التأكيد

  14.39  19  باألقوال االستشهاد

  00  00  ل علماء المذهب المالكياأقو

  100 132 المجموع

                                           
  .18:، صمرجع سابق، 6051، الخبر :عبد الحكيم قماز -  (1)

  



 مقاربة تحليلية للصحف المدروسة…………………………………………… الفصل الثالث 

 - 204 -
 

، ليكون % 20.46الجدول أن صحيفة الخبر لجأت إلى تأكيد ما كتبته بنسبة معتبرة بلغت يبين     

، %19.7الكريم الذي بلـغ   بالقرآن االستشهادالتأكيد هو أولى أساليب اإلقناع في الجريدة، ثم يليه 

هـذه   ، وقريبا من%15.15وجاء االستشهاد بالسنة النبوية والحجج العقلية في المرتبة نفسها بنسبة 

م ث، % 14.39النسبة استشهدت باألقوال والتي تمثلت  في أقوال والصحابة  والمتخصصين بنسبة 

علـى   % 6.82و  % 8.33استخدمت الخبر االستماالت العاطفية واالستشهاد بـالواقع بنسـبتي   

  .م قط أقوال علماء المذهب المالكيستخدتالترتيب، ولم 

  :الصورة الصحيفة 2-2

  :صحيفة وفق الموقعالصورة ال 2-2-1

  .يبين نسب ورود الصورة الصحيفة وعالقتها بالموقع) 35(الجدول رقم 

التكرار                

  الفئة    

 المجموع يمين وسط يسار

 % ك %  % ك % ك

  30  06  100  06  00  00  00  00  موضوع بدون صورة

ــوق  ــوع مرف موض

  بالصورة 
06  42.85  05  35.71  03  21.42  14  70  

  100  20  45  09  25  5  30  06  لمجموع ا

فاقـت  الصحفية، وهي المواضيع التي  مرفوقة بالصور هاأوردت يومية الخبر أغلب مواضيع     

تقريبـا    الثلـث واحتلت المواضيع الواردة بدون صورة  ،) %70(  المواضيع ككل أكثر من ثلثي

وقة بالصـورة علـى يسـار    نشرت أغلب المواضيع المرف، ويجدر بالذكر أن الخبر %30بنسبة 

    .)%21.41(واليمين ) %35.71(م على الوسط ث) %42.85(الصفحة 
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 :الصورة الصحفية وفق المضمون والشكل  1.2.2

كما وردت في صحيفة الخبر يبين مضمون الصور الصحفية وفق الموقع   )36(الجدول رقم 

 الصادرة في شهر رجب

 
الموقع                     الفئة   

 المجموع يمين وسط يسار

 % ك %  % ك %  ك

صورة الشخص صاحب 

  الموضوع
00  00  2  66.67  1  33.33  3  21.43  

  00  00  00  00  00  0  00  00  صورة الشخص محل الموضوع

  00  00  00  00  00  00  00  0  المصحف

  28.57  4  00  00  00  00  100  4  المسجد

  7.14  1  00  00  100  1  00  00  السراج

  21.43  3  33.33  1  33.33  1  33.33  1  بالموضوع متعلق أحاديث وأقوال

  00  00  00  00  00  00  00  00  يد مرفوعة للدعاء

  7.14  1  00  00  100  1  00  00  آيات قرآنية

  1.75  1  100  1  00  00  00  00  يد ممدودة للعطاء

  00  00  00  00  00  00  00  00  خريطة مع ملخص عن الغزوة

  7.14  1  00  00  00  00  100  1  صفحة كتاب

  00  00  00  00  00  00  00  00  شخص يؤدي عبادة

  00  00  00  00  00  00  00  00  دعاء

  00  00  00  00  00  00  00  00  متفرقات

  100  14  21.43 3  35.71 5 42.86 6  المجموع

 

صـورة الشـخص   "ءت ثم جـا % 28.57جريدة الخبر بنسبة يعد المسجد أكثر الصور نشرا في 

لكـل   %21.43في المرتبة الثانية بنسبة " ة بالموضوعأحاديث وأقوال متعلق"و"  صاحب الموضوع

ة كتاب وآيات قرآنية في المرتبة الثالثـة بالنسـبة   حصورة كل من السراج وصف وردتمنهما، ثم 

ولم تـرد  % 1.75نسبة وهي  أخفض على" يد ممدودة للعطاء: "وحصلت فئة% 7.14نفسها وهي 

خريطة مع " و" المسجد"و"  المصحف"و "صورة الشخص محل الموضوع:" بأي تكرار كل من فئات

  ." متفرقات"و" الدعاء"و" شخص يؤدي عبادة"و" ملخص عن الغزوة
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   :فئة الموقع 2-3

في صحيفة الخبر الصادرة  يبين عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية) 37(الجدول رقم 

  في شهر رجب

 عدد الصفحات

  دادــــاألع

عدد الصفحات التي 

 المواضيعوردت بها 
 عدد صفحات العدد

 % ك % ك

جوان 17/هـ1431رجب  4: 1العدد رقم 

  6029ع .2010
00  00  24  12.5  

جوان  19/هـ1431رجب  6: 2العدد رقم 

  6031ع  .2010
00  00  24  12.5  

جوان  21/هـ1431رجب  8: 03العدد رقم 

  6033ع  .2010
00  00  24  12.5  

جوان 22/هـ1431رجب  9: 04العدد رقم 

  6034ع  . 2010
00  00  24  12.5  

جوان 30/هـ1431رجب  17: 05العدد رقم 

  6042ع  . 2010
00  00  24  12.5  

جويلية 01/هـ1431رجب  18: 06العدد رقم 

  6043ع  . 2010
00  00  24  12.5  

  2010جويلية9/رجب26: 07العدد

  6051ع 
04  16.67  24  12.5  

  جويلية10/رجب08:27العدد

  6052ع
00  00  24  12.5  

  100  192  2.08  04  مجموعال

د واحد من األعـداد محـل   تنشر المواضيع الدينية إال في عديبين الجدول أن صحيفة الخبر لم     

ـ 1431رجب  26الجمعة  الدراسة وهو العدد الذي صادف يوم  ليـة  جوي 09الموافـق لــ   (هـ

،  %)16.67(صفحات العـدد  سدسشكلت  صفحات أربع وقد نشرت هذه المواضيع في ،م2010
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ولمزيد من التوضيح حول ماهية هـذه   –محل الدراسة  –من صفحات األعداد %  2.08وشغلت 

  : الصفحات نورد الجدول الموالي 

  يبين موقع الصفحات التي وردت بها المواضيع في جريدة الخبر) 38(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

     

نشرتها الخبر في الصفحة الدينية وهي التـي  ) صفحتان(المواضيع الدينية نصفيوضح الجدول أن  

عند حديثها عن  األولىة حفالصفي  كعنوان نشرته ىالمتبقالربع و ،"إسالميات"ا الصحيفة بـ تعنونه

كما نشرت الموضوع كـامال فـي    محاولة تدنيس المصحف الشريف التي وقعت في والية سطيف

مـن مجمـوع صـفحات    % 1.04نسبة شكلت الصفحة الداخلية المتخصصة  ، وقدالصفحة الثالثة

من مجمـوع صـفحات    % 0.52نسبة  األولى في حين شكلت الصفحة –محل الدراسة  –األعداد 

  .األعداد

  

  

  

  

  

 التكرار                                

  الفئة
  %  ك

  0.52  01  الصفحة األولى 

  00  00  الصفحة األخيرة

  1.04  02  الصفحات الداخلية المتخصصة

  0.52  01  الصفحات الداخلية

          192مجموع صفحات األعداد محل الدراسة 
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  ة تحليلية لصحيفة  الشروق اليومي بمقار: ثانيا

  .صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رمضانلالتحليل الكمي   - أ

 فئات ماذا قيل؟  -1

  :فئة الموضوع  1-1

 شهر رمضان الصادرة فيالواردة بصحيفة الشروق اليومي  يوضح المواضيع) 39(رقمالجدول 

رالتكرا               

               الموضوع  
 %  ك

  11.30  40  المواضيع العقائدية  

  36.72  130  المواضيع السلوكية

  51.98  184  العبادات

 100 354 المجموع

       

مواضـيع  يبين الجدول أن صحيفة الشروق اليومي اهتمت بموضوع العبادات أكثر من اهتمامها بال 

المواضـيع السـلوكية بــ     تليهـا  ،من مجمل المواضـيع  % 51.98السلوكية والعقائدية بنسبة 

 رجـة من التفصيل حول المواضيع المند، ولمزيد %11.30ثم المواضيع العقائدية بـ  36.72%

  .ضمن كل قسم، نستعرض ذلك في الجداول الموالية
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  : المواضيع العقائدية    1-1-1

الصادرة في  يوضح نسب ورود المواضيع العقادية في جريدة الشروق اليومي) 40(رقم الجدول 

  شهر رمضان

 %  ك    الفئة           التكرار

  25  10  اإلخالص 

  32.5  13  صفات اهللا تعالى

  15  06  القرآن الكريم

  2.5  01  الجنة

  00  00  القضاء والقدر

  00  00  البرزخ

  7.5  03  اآلخرة 

  05  02  إليمانا

  00  00  النار

  12.5  05  النبوة

  00  00  اإلسراء والمعراج

  100  40  المجموع

نالحظ أن صحيفة الشروق اليومي ركزت على صفات اهللا تعالى ضمن مواضيعها العقائديـة       

فـي  وعن القرآن الكـريم   % 25تم تحدثت عن اإلخالص في المرتبة الثانية بـ  % 32.5بنسبة 

على الترتيـب  " الجنة" و" اإليمان" و" اآلخرة" و" النبوة "ووردت مواضيع % 15ثالثة بـ المرتبة ال

اإلسـراء  " و" النار"و" البرزخ" و" القضاء والقدر: "، ولم ترد مواضيع يوضحه الجدولضئيلة كما 

   .بعدم حصولها على أي تكرار" والمعراج
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  :المواضيع  السلوكية 1-1-2

الصادرة في نسب ورود المواضيع السلوكية في جريدة الشروق اليومي يوضح ) 41(الجدول رقم 

  شهر رمضان

 %  ك    الفئة          التكرار 

  45.38  59  األخالق 

  42.31  55  االجتماعيةالمعامالت 

  12.31  16  السلوكيات االقتصادية 

  00  00  السلوكيات الصحية

  100  130  المجموع

صحيفة الشروق اليومي ركزت على موضوع األخالق بدليل وروده بأكبر أن يوضح الجدول      

وتحدثت أيضا عـن السـلوكيات    %42.31بـ  االجتماعيةم المعامالت ث، %45.38نسبة وهي 

عار وعـادات  من خالل الحديث عن عادات بعض التجار في زيادة األس %12.31بـ  االقتصادية

، أمـا السـلوكيات   منهـا  يرد هذه السلوكيات والتنفأو البخل من باب نق بعض الناس في اإلسراف

  .الصحية فإن يومية الشروق لم تتحدث عنها بدليل عدم حصولها على أي تكرار 
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  :العبادات  1-1-3

الصادرة في شهر  في جريدة الشروق اليومي يوضح نسب ورود العبادات) 42(الجدول رقم 

   .رمضان

 %  ك    التكرار     المواضيع

  22.28  41  الصالة

  3.80  07  مواقيت الصالة

  2.72  05  مواقيت اإلفطار

  3.26  06  صيام رمضان

  16.85  31  االعتكاف

  2.72  05  العبادات عموما

  00  00  إحياء الليل

  00  00  الصدقة

  00  00  الجهاد

  26.09  48  تالوة القرآن الكريم

  0.54  01  الذكر

  13.04  24  الدعاء

  0.54  01  )ص(النبي  الصالة على

  00  00  صيام التطوع

  3.26  06  الزكاة

  00  00  أحكام يوم العيد

  0.54  01  الطهارة

  4.35  08  القدر ةليل

  00  00  العمرة

  100  184 المجمــوع

القرآن الكريم وحفظـه   اليومي ركزت على تالوة صحيفة الشروقيتبين من خالل الجدول أن      

عن الصـالة فـي   ، ثم تحدثت الصحيفة  %26.09: أكبر نسبة بلغتبدليل ورود هذا الموضوع ب

، ثم صيام رمضـان بــ   من مجمل  العبادات %22.28المرتبة الثانية وهو الموضوع الذي بلغ 
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 %4.53رمضان ، تحدثت صحيفة الشروق عن ليلة القـدر بــ    وغير بعيد عن شهر 16.85%

عبـارة عـن    –الجـدول   هوضحيكما  ـ وهي %4من  وأما سائر العبادات فقد حازت على أقل

  .مواقيت الصالة، الزكاة، مواقيت اإلفطار، مواقيت اإلمساك، االعتكاف ، الذكر والطهارة

  :فئة المصدر  2-1

   :القائم باالتصال 1-2-1

  .يوضح نوع القائم باالتصال ونسب وروده في جريدة الشروق اليومي) 43(الجدول رقم 

 %  ك           تكرارالفئة                    ال 

  4.76  2  مرجعيات دينية رسمية

  26.19  11  غير رسمية دينية مرجعيات

  26.19  11  صحافيو الجريدة

  00  00  ومؤسسات أخرى وكاالت األنباء

  42.86  18  شخصيات مجهولة 

  100  42  المجموع

      وردت إذ  %42.86مصـادرها بنسـبة    يوضح الجدول أن صحيفة الشروق اليومي لم تسـم

 من مثل قـادة بـن عمـار   (" صحافيي الجريدة:"الشخصيات المجهولة في المرتبة األولى، تليها فئة

من مثل ( %26.19 :النسبة نفسها وهيبفي مرتبة واحدة مرجعيات دينية غير رسمية و، )وناصر

 لةوبنسبة ضـئي ، )والدكتور موسى بن إسماعيل الرفاعيي والدكتور شرف محمد الصالح بن صديق

ولم تعتمد صـحيفة   ،)%4.76(المرجعيات الدينية الرسمية  اعتمدت صحيفة الشروق اليومي على

  .الشروق على وكاالت األنباء حيث لم ترد بأي تكرار
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   المصادر المستخدمة 1-2-2

  

  .يوضح المصادر المستخدمة في صحيفة الشروق اليومي ونسب ورودها) 44(الجدول رقم 

  

 %  ك التكرار    الفئة          

  37.19  45  القرآن الكريم

  46.28  56  مصادر الحديث النبوي

  00  00  لغير المالكية مصادر الفقه

  00  00  مصادر التفسير

  2.48  03  التصوف كتب

  4.13  05  مصادر الفقه المالكي

  0.83  01  كتب السير

  00  00  كتب التاريخ

  9.09  11  مصادر مجهولة

  100  121  المجموع

    

مـن  أن صحيفة الشروق اليومي اعتمدت على الحـديث النبـوي كمصـدر    يوضح الجدول  

واعتمدت في المرتبة الثانية على القرآن الكـريم بنسـبة   ، %46.28مصادرها بدرجة أولى بنسبة 

37.19% اعتمدت على مصادر الفقه المالكي بنسبة ثم  إنها ، % 9.09مصادرها بنسبة  ولم تسم

 ولم تعتمـد ، %0.83ثم كتب السير بـ  %2.48ومصادر التصوف بنسبة ضئيلة بلغت  4.13%

  .ية حيث لم ترد بأي تكرارعلى كتب التفسير والتاريخ وكتب الفقه لغير المالك
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  :فئة السمات  1-3

  يبين سمات الشخصيات الواردة بصحيفة الشروق اليومي) 45(الجدول رقم 

  

  ةالشخصي

   السمة

  يمين  يسار
  من اليمين إلى

  اليسار
  

  المجموع   زينب الغزالي  أبو عبد السالم  محمد الصالح الصديق  العلماء جمعيةرجال 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  24.14  49  4.08  2  6.12  3  79.59  39  10.20  5  العلم

االتصاف 

  الحسنة بالسمات
59  49.58  24  20.17  8  6.72  28  23.53  119  58.62  

النشاط الدعوي 

  والعلمي
10  30.30  0  0  15  45.45  8  24.24  33  16.26  

مقاومة 

  االستعمار
00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  

  100  203  13.8  28  12.81  26  36.94  75  36.45  74  المجموع

  

 ومي قد حرصت علـى إظهـار الشخصـيات    يتبين من خالل الجدول أن صحيفة الشروق الي     

، والتـي تمثلـت علـى    %58.62بالصفات الحسنة بنسـبة  إياها  ةسموا متخلقة،عالمة و بإبرازها

الترتيب في الوعي والتدين والتفاعل مع األحداث كما دل على ذلك التحليل الكيفـي، كمـا أوردت   

النشـاط   وأبـرزت   %24.14بـ  الصحيفة الشخصيات الواردة على أنها ذات علم واسع بنسبة  

شخصية أبي عبـد السـالم بــ    خاصة  %16.26بنسبة  الثالثةرتبة االدعوي والعلمي لها في الم

أنها  بالذكر، ويجدر %24.24من تكرارات هذه الفئة وكذا شخصية زينب الغزالي بـ  45.45%

ركزت الحديث عن شخصيات جمعية المسلمين الجزائريين التي وردت بتكرار معتبر وفي مقدمتها 

، )75(شخصية محمد  الصالح الصديق بأكبر تكـرار   شخصية عبد الحميد بن باديس ، كما وردت

 %73.40وقد بلغ الحديث عن هذا األخير وعن جمعية  العلماء المسلمين الجزائريين معا بنسـبة  

  .من مجمل تكرارات السمات 
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  :فئة األهداف  4-1

الصادرة في شهر يبين نسب ورود األهداف في صحيفة الشروق اليومي ) 46(الجدول رقم 

  رمضان

 %  ك      التكرار       الفئة  

  12.12  48  تنمية الجانب الوحداني

  55.81  221  تنمية الجانب المعرفي

  32.07  127  تنمية الجانب السلوكي 

  100  396  المجموع

يوضح الجدول أن صحيفة الشروق اليومي  سعت إلى تنمية معارف القراء بالدرجـة األولـى       

ل حديثها عن التاريخ والمساجد واألقليات اإلسالمية، ثم إنها سعت إلـى  ، من خال% 55.81بنسبة 

تنمية الجانب السلوكي بالدرجة  الثانية عن طريق تثمينها للسـلوكيات الحسـنة ونقـدها لألخطـاء     

وسعت كذلك إلى تنمية الجانب الوجداني مـن خـالل    ؛%32.07والسلوكيات السيئة وهذا بنسبة 

، ولمزيد مـن التفصـيل   %12.12ألحاسيس من شخصية القارئ بنسبة مخاطبة جانب المشاعر وا

  .الجداول اآلتية  ردحول الفئات الفرعية المندرجة ضمن كل هدف، نو

   :تنمية الجانب الوجداني  4-1-1

في صحيفة الشروق اليومي الصادرة الجانب الوجداني  أهدافيبين  نسب ورود ) 47(الجدول رقم 

  في شهر رمضان

 %  كالتكرار                       الفئة 

  00  00  تنمية الجانب العقائدي

  16.67  08  شحذ المشاعر النفسية

  12.5  06  أعمال القلوب

  70.83  34  تعظيم رمضان

  100  48 المجموع

يوضح الجدول أن صحيفة الشروق اليومي قد ركزت الحديث عـن مزايـا شـهر رمضـان          

 34ستدعي من القارئ استغالله وقد ورد هذا بــ  يقضي، مما فرصة سرعان ما تنوحرمته وأنه 
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المشاعر النفسية  ذمن مجمل مواضيع الجانب الوجداني وجاء بعدها شح %70.83تكرار أي بنسبة 

الشروق اليومي عن أعمال القلوب  كالتوكل والتوبة  ثت، وتحد% 16.67تبعا لتعظيم رمضان بـ 

  .%12.5والتقرب إلى اهللا تعالى بنسبة 

   :تنمية الجانب المعرفي 4-1-2

في صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر  يبين مواضيع الجانب المعرفي) 48(الجدول 

  رمضان

 %  ك التكرار    الفئة          

  6.33  14  المعلومات السياسية 

  00  00  المعلومات االقتصادية

  0.90  02  المعلومات العلمية

  1.81  04  ريةالمعلومات الحضا

  21.27  47  الثقافة اإلسالمية  

  56.11  124  التاريخ

  4.52  10  السيرة النبوية

  9.05  20  العلوم الدينية

  00  00  سير  الصحابة

  100  221  المجمـــوع 

يبين الجدول أن صحيفة الشروق اليومي ركزت على الجوانب التاريخية التـي تبـوأت المرتبـة        

ثم الثقافة اإلسالمية من خالل حديثها عن األقليـات اإلسـالمية   ، %56.11غت األولى بأكبر نسبة بل

ثم تحدثت  %21.27تهم وتقاليدهم في صيام شهر رمضان بنسبة اوبعض دول العالم اإلسالمي  وعاد

 هول آيات من القرآن الكريم ولطائفمن خالل كتاباتها عن أسباب نز %9.05عن العلوم الدينية بنسبة 

من خالل الحديث عن المصالحة  %6.33نسبة با أعطت معلومات في الجانب السياسي وأسراره، كم

ووردت سائر الفئـات   %4.52ن السيرة النبوية بنسبة عوكتبت ... مع المتطرفينالوطنية والحوار 
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المعلومات الحضارية والعلمية ولم ترد المعلومـات  : وهي على الترتيب %2بنسب ضئيلة تقل عن 

  .سير الصحابة االقتصادية وال

  :تنمية الجانب السلوكي

  يبين نسب ورود مواضيع الجانب السلوكي) 49(الجدول رقم 

 %  كالفئة                          التكرار        

  4.72  06  الحث على الرقي االجتماعي

  24.41  31  الحث على الرقي األخالقي

  00  00  ة الجانب االقتصاديتنمي

  00  00  الحث على النشاط الرياضي

  00  00  الحث على حفظ القرآن الكريم

  62.2  79  غالل رمضانتالحث على اس

  8.66  11  األقصىالمسجد الحث على حماية 

  100  127  المجمـــوع

     

 خـاص لنتـائج الجـدول السـابق ال   موافقة الخاص بالجانب السلوكي جاءت نتائج الجدول  

مواضيع الجانب الوجداني، حيث دعت يومية الشروق اليومي إلى استغالل فرصة رمضان بـأكبر  ب

ضـمن مواضـيع    في نفس القـارئ   رمضان تعظيم شهر  سعت إلى بعد أن %62.2نسبة بلغت 

من خالل التعريـف بـاألخالق    %24.41ودعت كذلك إلى الرقي األخالقي بـ، جدانيالجانب الو

تكـرار   11األقصى بــ  على حماية  فيها والتنفير من األخالق السيئة كما حثتالحسنة والترغيب 

الصفحة األخيرة من كل عدد بإيراد صورة للمسجد األقصى برفقة جملة كتب فيها  أعلىغلبها ورد أ

حثت يومية الشروق على الرقي االجتماعي من خالل الحديث عـن العالقـات   ، و"فلنحم أقصانا" :

الحث على و "تنمية الجانب االقتصادي: "ولم تحصل كل من %4.72اعية بنسبة والمعامالت االجتم

  .على أي تكرار "الحث على حفظ القرآن الكريم"و "النشاط الرياضي
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  ات كيف قيل؟ ئالتحليل الكمي لفـ 

الصادرة في شهر  الشروق اليومي صحيفةفي  الواردةيبين أساليب اإلقناع ) 50(الجدول رقم 

  .رمضان

 %  ك  التكرار                     الفئة

  23.32  45  االستشهاد بالقرآن الكريم

  21.24  41  االستشهاد بالسنة النبوية

  9.33  18  الحجج العقلية

  9.84  19  االستماالت العاطفية

  00  00  االستشهاد التاريخي

  1.03  02  االستشهاد بالواقع

  4.66  09  التأكيد

  27.98  54  قوالاالستشهاد باأل

  2.59  05  االستشهاد بأقوال علماء المالكية

  100  193  المجموع

نالحظ أن صحيفة الشروق اليومي استشهدت بأقوال الصحابة والعلماء والمتخصصـين فـي         

والسـنة النبويـة    %23.32الكريم بنسبة  بالقرآناستشهدت ، ثم %27.98المرتبة األولى بنسبة 

 %9.84خدمت االستماالت العاطفية والحجج العقلية بنسبتين متقاربتين هما ، واست%21.24بنسبة 

كان االستشهاد بأقوال علماء المالكية في المرتبة ما قبل األخيرة بنسبة وعلى الترتيب،  %9.33و 

، ولـم تـرد فئـة    %1.03على أخفض نسبة بلغـت  " االستشهاد بالواقع"، وحصلت فئة 2.59%

  .تكراراالستشهاد التاريخي بأي 
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  :الصورة الصحفية

  :الصورة الصحيفة وفق الموقع

كما نشرتها صحيفة  يبين نسب ورود الصورة الصحفية وعالقتها بالموقع) 51(الجدول رقم 

  الشروق اليومي الصادرة في شهر رمضان

الفئة         

  التكرار  
 يميــن وسط يسار

يمين المن 

  إلى اليسار
 المجموع

 % ك  %  ك % ك % ك % ك

موضوع 

  بدون صورة
1  5.55  8  44.45  9  50  0  0  18  33.33  

موضوع 

مرافق 

  للصورة

7  19.44  14  38.89  12  33.33  3  8.33  36  66.66  

  100  54  5.56  3  38.89  21  40.75  22 14.81  8  المجموع

ثلثا هذه المواضـيع كـان مرفوقـا بالصـورة      ؛موضوعا دينيا 54نشرت يومية الشروق اليومي 

وسـط الصـفحة    تها الصـحيفة وأغلب المواضيع المرفوقة بالصور نشـر  ،)%66.66(ة الصحفي

ثـم مـن اليمـين إلـى     ) %19.44(، ثم يسـارها  )%33.33(ثم يمين الصفحة  ،)38.89%(

 ،%33.33ن الصورة الصـحفية بنسـبة   عا سائر المواضيع فقد كانت خالية أم ،)%8.33(اليسار

، والبـاقي  )%44.45(د أغلب  الباقي وسط الصفحة وور %50الصفحة بنسبة  نصفها ورد يمين 

   .)%5.55(يسار الصفحة

  

  

  



 مقاربة تحليلية للصحف المدروسة…………………………………………… الفصل الثالث 

 - 220 -
 

  : الصورة الصحفية وفق المضمون والشكل

  يبين مضمون الصورة الصحفية وفق الموقع) 52(الجدول رقم 

                     

الفئة         التكرار        

  المجمــوع يميــن وسط يسار

  %  ك % ك % ك % ك

  2.78  1  0  0  100  1  0  0  فحمص

صورة الشخص صاحب  

  الموضوع
6  46.15  1  7.69  6  46.15  13  36.11 

صورة الشخص محل  

  الموضوع
1  20  3  60  1  20  5  13.89 

  0  0  0  0  0  0  0  0  المسجد

أحاديث وأقوال متعلقة 

  بالموضوع
0  0  0  0  0  0  0  0  

  5.55  2  100  2  0  0  0  0  يد ممدودة للدعاء

  0  0  0  0  0  0  0  0  يد ممدودة للعطاء

خريطة مع ملخص عن 

  الغزوة
0  0  0  0  0  0  0  0  

  2.78  1  100  1  0  0  0  0  آيات قرآنية

 11.11  4  25  1  50  2  25  1  شخص يمارس عبادة

  2.78  1  0  0  100  1  0  0  مصحف مع الهالل

 19.45  7  0  0  100  7  0  0  المسجد األقصى

  5.55  2  50  1  50  1  0  0  السراج

  100  36 33.33 12 44.44 16 22.22 8  المجموع

ثم %  44.44الصور الصحفية ورد وسط الصفحات بنسبة يتبين من خالل الجدول أن أغلب      

وبالنظر إلى مضمون الصور فإن نسبة معتبـرة  % 22.22ثم على اليسار % 33.33على اليمين 

موسـى   علـى غـرار شخصـية    % 36.11منها تمثلت في صورة الشخص صاحب الموضوع 

" العبـادات المهجـورة  ": صاحب ركـن " وديصمم نذير"صاحب ركن الفتاوى وصورة ماعيل إس

على ذكر الصـفة   صاحب المذكرات، مع حرص يومية الشروق "محمد الصالح الصديق"وصورة 
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  اسـم  عليه وجاذبة القراء إلى الموضوع على غرار نعـت  المصداقيةفية بذلك ضالعلمية للكاتب م

  .بلقب الشيخ" محمد الصالح الصديق"و بلقب الدكتور "إسماعيل موسى"

الشـروق  ، وذلك ألن يومية %19.45جاءت صورة المسجد األقصى في المرتبة الثانية بنسبة  -

سط مع عبارة بالبنـد  أبت على نشر صورة المسجد األقصى أعلى الصفحة األخيرة في الودقد 

 ".تشتعله عاما و نار 44: وفوقها عبارة" ام أقصانحفلن:" العريض

، وهذا مـن خـالل   %13.89بنسبة  لثةت صورة الشخص محل الموضوع في المرتبة الثاجاء -

نشر  نشر يومية الشروق لصورة الشخص الذي تتحدث عن سماته وصفاته المعنوية على غرار

عبد الحميد بـن  وار معه، ونشر صورة  شقيق الشيخ عند نشر حصورة الشيخ أبي عبد السالم 

عن شخصية عبد الحميد بن باديس، ونشر صورة زينب الغزالي  باديس عند الحديث على لسانه

 .عند الحديث عن شخصيتها 

مع مالحظـة أن هـذه   % 9.09جاءت صورة شخص يمارس عبادة في المرتبة الرابعة بنسبة  -

بتكرارات ضئيلة  الوسط واليسار، وجاءت سائر الصورالصورة توزعت بالتساوي بين اليمين و

يد ممدودة للدعاء ، السـراج ، مصـحف ،   : هي على الترتيبكما هي موضحة في الجدول و

مرافقـة للـدعاء   " يد تدعو"أوردت صورة  الشروقمصحف مع الهالل مع مالحظة أن يومية 

وأوردت صورة المصحف الشريف مرافقة لموضوع ختم القـرآن الكـريم وأوردت صـورة    

مرافقـة  " طفـل تـدعو  أم مـع  "السراج عند الحديث عن آيات القرآن الكريم وأوردت صورة 

، مما يقتضي أن نقر أن مضمون الصـورة الصـحفية موافقـا    "أوالدك في رمضان:"لموضوع

نسبة معتبـرة مـن    يومية الشروق  اليومي أوردت لمحتوى الموضوع ، كما يجدر بالذكر أن

ثم على اليسـار بنسـبة    ،%33.33ثم على اليمين بنسبة  ،%44.44في الوسط بنسبة  الصور

 .بالنظر إلى الموقع ا تقر أن اهتمامها بالصورة الصحفية كان نسبيــانيجعل مما% 22.22
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  : فئة الموقع 2-3

  :عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع 2-3-1

المنشورة في صحيفة  يبين عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية) 53(لجدول رقم ا

  الشروق اليومي الصادرة في شهر رمضان

 الصفحاتعدد 

  األعداد

عدد الصفحات التي وردت 

 بها  المواضيع
  عدد صفحات العدد

  %  ك %  ك

أوت 11/هـ431رمضان 1): 1(العدد رقم 

  3022ع . 2010
3  12.5  24  14.28  

أوت  12/هـ1431رمضان  2): 2(العدد

  3023ع. 2010
3  12.5  24  14.28  

أوت  22/هـ1431رمضان  12): 3(العدد
2010  

2  8.33  24  14.28  

أوت  23/هـ1431رمضان 13):4(العدد رقم

  3034ع . 2010
3  12.5  24  14.28  

رمضان 21):5(العدد رقم

  3042ع.   2010أوت31/هـ1431
4  19.05  24  14.28  

 1/هـ1431رمضان 22):6(رقم العدد
  3043ع.2010سبتمبر

4  19.05  24  14.28  

 9      /هـ1431رمضان 30):7(العدد رقم
  3051ع.2010سبتمبر

2  8.33  24  14.28  

  لم يصدر: 8العدد رقم 
/  /  /  /  

  المجموع
21  12.5  168  100  

     

نالحظ أن يومية الشروق اليومي نشرت مواضيع دينية في جميع األعداد الصـادرة فـي شـهر      

الصـفحة  : بمتوسط ثالث صفحات يوميا، وقد تمثلت هذه الصفحات في  -محل الدراسة –رمضان 

ضمن ركن الفتاوى والدعاء والتفسير وموضوعا متعلقا بشهر رمضـان  الدينية وهي صفحة كاملة تت

، أما الصفحة األخرى فإنها متمثلة في الصفحة  الداخلية التـي  "العبادات المهجورة: " وركنا بعنوان

الثالثـة   شر بها الشروق اليومي موضوعا متعلقا بالوعي الديني في أقل من صفحة، وأما الصفحةنت
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الصالة على اليمـين  مواقيت : األعلىصفحة األخيرة والتي تنشر بها الصحيفة في ال في فإنها متمثلة

عبارة محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى يسـارها  ووفي الوسط صورة المسجد األقصى 

 االعتبـار بعين  نأخذ، ويجدر بالذكر في هذا المقام أننا لم رثا نبويا  يقع شرحه في بضعة أسطحدي

ى حيث تنشر بها صحيفة الشروق اليومي مواقيت اإلفطـار علـى اليمـين األعلـى     الصفحة األول

إذ  ،ة الدراسة  وفرضـياتها تقتضـي ذلـك   يعومواقيت اإلمساك على اليسار األعلى نظرا ألن طب

الصـحف  التعرف على الفرق بـين نشـر   ب المتعلقتينيقتضي األمر التحقق من صحة الفرضيتين 

وكـذا نشـر الصـحف     ،)غير المناسبات الدينية( اسبات وسائر األوقاتللمواضيع الدينية أثناء المن

وقد راعينا الصفحة األولى في الجـدول المـوالي   ، (∗)كثر مقروئيةاأللمواضيع دينية في الصفحات 

  .ليرتفع مجموع الصفحات على سبع وعشرين صفحة) 47(رقم 

  : موقع الصفحات 2-3-2

 في جريدة الشروقي وردت بها المواضيع الدينية التيبين موقع الصفحات ) 54(الجدول رقم 

  .اليومي

 التكرار   

  الفئة 

  المجموع  صفحة كاملة أقل من صفحة

  %  ك %  ك % ك

  22.27 60  00  00  100  06   األولىالصفحة 

  25.92  07  00  00  100  07  الصفحة األخيرة

الصفحة الداخلية 

  المتخصصة 

/  /  06  100  06  22.27  

  25.92  08  /  /  100  08  الصفحة الداخلية 

  100  27  22.22  6 77.78 21 المجموع 

  

  

                                           
 ،ومن المعلوم  أن صحيفة الشروق اليومي تنشر مواقيت اإلمساك واإلفطار في موضع ثابت بالصفحة األولى(∗)- 

   .بقدر ما هي إعالم بأوقات اإلفطار واإلمساك"  المواضيع الدينية"والمواقيت ال ينطبق عليها مصطلح 
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 صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رجببـ 

  التحليل الكمي لفئات ماذا قيل؟  -1

  : فئة  الموضوع 1-1

 يبين المواضيع الواردة في صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب) 55(الجدول رقم 
  

  

  

  

       

  

  

إذ بلغت ثالثون تكرار، وقـد   ي صحيفة الشروق اليومي بشكل ضئيلوردت تكرارات المواضيع ف

من مجمل المواضيع   %53.33تل نسبة الشروق اليومي على موضوع العبادات الذي اح ركزت 

  . %16.67بـوفي المرتبة األخيرة المواضيع العقائدية  %30ثم المواضيع السلوكية بـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 %  ك التكرار  الفئة             

  16.67  05  المواضيع العقائدية

  30  09  المواضيع السلوكية

  53.33  16  العبادات

  100  30  المجموع
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   :المواضيع العقائدية 1-1-1

الصادرة في يوضح نسب ورود المواضيع العقائدية في جريدة الشروق اليومي ) 56(الجدول رقم 

  شهر رجب

  %  ك التكرار                   الفئة          

  00  00  اإلخالص

  20  01  صفات اهللا تعالى

  20  01  القرآن الكريم

  00  00  الجنة

  40  02  القضاء والقدر

  00  00  البرزخ

  00  00  اآلخرة

  20  01  اإليمان

  00  00  النار

  00  00  النبوة

  00  00  اإلسراء والمعراج

  100  05 المجمــوع

  

صفات اهللا ": بتكرارين أما المواضيع التي وردت بتكرار واحد فهي " ء والقــدرالقضا"وردت فئة 

     " اإلخـالص : " ، ولم تحصل سائر المواضيع على تكرار وهـي "اإليمان"و "القرآن الكريم" و "تعالى

ء ،على الرغم من أن حادثة اإلسرا"المعراج و اإلسراء"و  "النبوة" و "النار" و "اآلخرة"و" البرزخ"و 

والمعراج وقعت في السابع والعشرين من شهر رجب، وقد اعتادت الجزائر االحتفال بها في هـذا  

  .التاريخ
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   :المواضيع السلوكية 1-1-2

الصادرة في  يوضح نسب ورود المواضيع السلوكية في جريدة الشروق اليومي) 57(الجدول رقم 

  .شهر رجب

 التكرار                

  الفئة
 %  ك

  100  09  ألخالق ا

  00  00  المعامالت االجتماعية

  00  00  السلوكيات االقتصادية

  00  00  المواضيع السياسية

  00  00  المواضيع الثقافية

  00  00  المواضيع الصحية

  100  9 المجموع

  

: وهـي  بأي تكـرار  رد سائر المواضيعتعن األخالق بتسع تكرارات، ولم  ،تحدثت يومية الشروق

جتماعية والسلوكيات االقتصادية والمواضيع السياسية والمواضيع الثقافية والمواضـيع  المعامالت اال

  .الصحية
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  :العبادات 1-1-3

الصادرة في شهر  يوضح نسب ورود العبادات في جريدة الشروق اليومي) 58(الجدول رقم 

  .رجب

 %  ك  التكرار                         الفئة

  50  08  مواقيت الصالة 

  00  00  يام رمضانص

  00  00  االعتكاف 

  00  00  إحياء الليل

  00  00  الصدقة

  00  00  الجهاد

  00  00  تالوة القرآن وحفظه

  00  00  الذكر 

  00  00  الدعاء

  50  08  الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم

  00  00  صيام التطوع

  00  00  الزكاة

  00  00  الطهارة

  00  00  ليلة القدر

  00  00  العمرة

  100  16  المجموع

محـل   –ي شـهر رجـب   ف لم تورد يومية الشروق الحديث عن العبادات في األعداد الصادرة    

ماعدا مواقيت الصالة التي دأبت على نشرها في الصفحة األخيرة وأمامها عبـارة تفيـد    –الدراسة 

  .الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
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  :فئة المصدر  1-2

   :تصالالقائم باال 1-2-1

الصادرة  نسب وروده في جريدة الشروق اليومييوضح نوع القائم باالتصال و ) 59(م الجدول رق

   .في شهر رجب

 التكرار

  الفئة 
 %  ك

  00  00  مرجعيات دينية رسمية

  100  02  مرجعيات دينية غير رسمية

  00  00  صحافيو الجريدة

  00  00  ومؤسسات أخرى وكاالت األنباء

  00  00  شخصيات مجهولة

  100  2  المجموع

    

عي الديني، وقـد تمثـل   يتضح أن يومية الشروق اليومي لم تنشر إال موضوعين لهما عالقة بالو 

األسـتاذ الجـامعي محمـد     ممثلة في شخصمرجعيات دينية غير رسمية في  عينصاحب الموضو

  .الهادي الحسني الذي يكتب كل خميــس
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  :المصادر المستخدمة  1-2-2

في جريدة الشروق اليومي الصادرة  ونسب ورودهايوضح المصادر المستخدمة ) 60(رقم  الجدول

  .في شهر رجب

 التكرار                

  الفئة 
 %  ك

  30.43  07  القرآن الكريم 

  30.43  07  مصادر الحديث  النبوي 

  00  00  المالكي مصادر الفقه

  00  00   ةلكياالم لغيرمصادر الفقه 

  00  00  يرمصادر التفس

  00  00  مصادر التصوف

  8.69  02  صحف جمعية العلماء

  13.04  03  ) الت مصادر غربيةجم ،كتب(مصادر أخرى 

  17.39  04  مصادر مجهولة

  100  23  المجموع

  استخدمت جريدة الشروق اليومي القرآن الكريم ومصادر الحديث النبوي بأكبر نسـبة وهـي       

، واستخدمت %17.39مصادرها أربع مرات بنسبة  سملم تفة لكل منهما، ثم إن الصحي 30.43%

واستخدمت صـحف جمعيـة العلمـاء     %13.04مصادر من كتب ومجالت عربية وغربية بنسبة 

والتفسـير والتصـوف    ،)وغير المالكية لمالكيةا(ولم تستخدم أيا من مصادر الفقه  %8.69بنسبة 

  .حيث لم ترد بأي تكــرار
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  :فئة السمات

  :فئة السمات :1-3

الصادرة في شهر يبين سمات الشخصيات الواردة بصحيفة الشروق اليومي ) 61(الجدول رقم 

  .رجب

                     

  الشخصيـة     

  السمــة 

 من اليميــن إلى اليسار

 المجموع
عبد الرحمان شيبان

محمد الطاهر آيت 

 علجت

 % ك  %  ك %  ك

  57.89  11  00  00  100  11  النشاط الدعوي والعلمي

االتصاف بالسمات 

  الحسنة
00  100  08  00  08  42.11  

  00  00  00  00  00  00  مقاومة االستعمار

  00  00  00  00  00  00  شرف النسب

  100  19  42.11  8  57.89  11  المجموع

الشروق اليومي تحدثت عن شخصيتين من شخصيات جمعية العلمـاء  يوضح الجدول أن صحيفة  

ين وهما شخصيتا عبد الرحمان شيبان ومحمد الطاهر آيت علجت أبـرزت هـذا   المسلمين الجزائري

األخير في صورة الشخص الذي بلغ شأنا عظيما في األخالق الحسنة والعمل النافع حتى انطبعـت  

من مجمـوع السـمات،كما بـرزت     %42.11وقد وردت هذه الصفة بنسبة الصفات الحسنة،عليه 

: الشخصية النشطة في المجال الـدعوي والعلمـي بنسـبة    شخصية عبد الرحمان شيبان في صورة

الخبير في مجالين مـن  أبرزت شخصية شيبان في صورة   صحيفةال ، وتفصيل ذلك أن57.89%

كمـا    % 21.05ومجال التعليم إذ بلغت نسبة كل منهما  مجال الكتابة األدبية: مجاالت العلم وهم

  .%15.79ة بنسبة برز في صورة الشخص المقتدر من الناحية الدعوي
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   :ة األهداف ــــــفئ1-4

  .يبين نسبة ورود األهداف في صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب)  62(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

يبين الجدول أن صحيفة الشروق اليومي وجهت أهدافها إلى تنمية الجانب المعرفي من شخصـية   

م توجهت إلى تنمية الجانب السلوكي عن طريق حث القارئ على اإلتيان ث  %83.09الفرد بنسبة 

، وأما الجانب الوجداني فقـد سـعت    %9.86بسلوكيات معينة والتنفير من سلوكيات أخرى بنسبة 

، % 7.04عواطف بنسـبة  الصحيفة الشروق اليومي إلى تنميته عن طريق الحديث إلى المشاعر و

  .المندرجة ضمن كل فئةولمزيد من التفصيل نورد الجداول اآلتية التي تتضمن المواضيع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 %  ك      التكرار   الفئة        
  7.04  10  تنمية الجانب  الوجداني 

  83.09  118  تنمية الجانب المعرفي 

  9.86  14  السلوكي تنمية الجانب 

  100  142 المجموع
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  :تنمية الجانب الوجداني  1-4-1

  في صحيفة الشروق  ورود مواضيع الجانب الوجداني يبين نسب) 63(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

ت نسبة معتبرة منهـا فـي   تكرارات تمثل 10ف بلغ يبتكرار ضع وردت مواضيع الجانب الوجداني

العواطف و المشاعر وتنمية المعنويات وأما النسـبة   شحذعن طريق ) %70(تنمية الجانب النفسي 

، ولم تتحدث الشروق اليـومي  تكرارات 3كالتوكل واإلنابة بـ  المتبقية فقد تمثلت في أعمال القلوب

  .وال عن شهر رمضان في العقائد 

  :لجانب المعرفياتنمية  1-4-2

في صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر يبين مواضيع الجانب المعرفي ) 64(الجدول رقم  

  .رجب

  % ك   التكرار          الفئة

  6.78  08  المعلومات السياسية

  00  00  المعلومات االقتصادية

  0.85  01  المعلومات العلمية

  51.69  61  المعلومات الحضارية

  21.19  25  الثقافة اإلسالمية

  19.49  23  التاريخ

  00  00  السيرة النبوية

  00  00  العلوم الدينية

  00  00  سير الصحابة

  100 118 المجموع

 %  ك التكرار               الفئة
  00  00  تنمية الجانب العقائدي

  70  07  تنمية الجانب النفسي

  30  03  أعمال القلوب

  00  00  تعظيم رمضان

  100  10 المجموع
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حـديث عـن البعـد    ركزت صحيفة الشروق اليومي على المعلومات الحضارية من خالل ال      

تحدثت في مجـال  ، ثم   %51.69لجزائر السيما منطقة القبائل، وذلك بنسبة لالعربي واإلسالمي 

 هـدي مـن  " : الثقافة اإلسالمية في المرتبة الثانية من خالل الحديث عن كتاب عبد الرحمان شيبان

، ثم إن صحيفة %21.19وحديثه عن خصائص الشريعة كالمرونة والواقعية، وذلك بنسبة " اإلسالم

زوايـا والمـدارس   الشروق اليومي تحدثت عن التاريخ السيما جوانب من تاريخ الجزائر وتاريخ ال

، ووردت كل من المعلومات السياسية والعلمية بنسب ضئيلة هـي علـى   %19.49القرآنية بنسبة 

وقد تمثلت المعلومات السياسية في حديث صحيفة الشروق اليـومي  ، %0.85و %6.78الترتيب 

 وأمـا المعلومـات  ، (1)وجوانب من أطروحات  كارل ماركس والرد عليها عن أطروحات العلمانية

  .بأي تكرارفلم ترد وسير الصحابة  والعلوم الدينيةاالقتصادية والسيرة النبوية، 

  :الجانب السلوكي تنمية  1-4-3

في صحيفة الشروق اليومي يبين نسب ورود مواضيع الجانب السلوكي ) 65(الجدول رقم  

  .الصادرة في شهر رجب

  %  ك     التكرار                    الفئة 

  7.14  01   االجتماعيالرقي الحث على 

  00  00  الحث على الرقي األخالقي

  00  00  تنمية الجانب االقتصادي 

  00  00  الحث على النشاط الرياضي

  35.71  05  الحث على االجتهاد في العبادة 

  00  00  الحث على حفظ القرآن الكريم

  00  00  الحث على استغالل رمضان

  57.14  08  الحث على حماية األقصى

  100  14 المجموع 

                                           
  /هـ 1431رجب  18، الخميس الشروق اليومي، "من هدي اإلسالم: " محمد الهادي الحسني(1)- 

   21:، ص2981ع 9-2010- 1
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األقصى بأكبر تكرار وهـي ثمـان    المسجد إلى الحث على حماية اليومي سعت صحيفة الشروق 

حيث يتضمن كل عدد عبارة تفيـد الحـث علـى     –محل الدراسة  –تكرارات موافقة لعدد األعداد 

رتبـة  ثم دعت صحيفة الشروق اليومي إلى االجتهاد في العبـادة فـي الم  . حماية المسجد األقصى 

وجاءت فئة الحث على  الرقي االجتماعي  مـن   % 35.71الثانية بخمس تكرارات شكلت نسبة  

الحث علـى الرقـي   : خالل الدعوة  إلى تحسين العالقات االجتماعية بتكرار واحد، ولم ترد فئات 

األخالقي وتنمية الجانب االقتصادي والحث على النشاط الرياضي، والحـث علـى حفـظ القـرآن     

  .م، والحث على استغالل رمضان إذ لم تتحدث عنها الصحيفة بأي تكرار الكري

  التحليل الكمي لفئات كيف قيل؟  ـ 2

   :أساليب اإلقناع 2-1

  الصادرة في شهر رجب يبين أساليب اإلقناع الواردة في صحيفة الشروق اليومي) 66(الجدول رقم 

  %  ك     التكرار                      الفئة

  20.59  07  الستشهاد بالقرآن الكريم ا

  23.53  08  االستشهاد بالسنة النبوية 

  2.94  01  الحجج العقلية

  26.47  09  االستماالت العاطفية 

  8.82  03  االستشهاد بالواقع

  00  00  التأكيد

  14.70  05  االستشهاد باألقوال

  2.94  01  االستشهاد بأقوال علماء المذهب المالكي 

  100  34  المجموع

االسـتماالت  : وهـي   بشكل متقـارب   يةاستخدمت صحيفة الشروق اليومي ثالث أساليب إقناع  

 ، وجاء)%20.59(القرآن الكريم و) %23.53(واالستشهاد بالسنة النبوية )  %26.47(العاطفية 

  ووردت  %8.82ثم االستشهاد بالواقع بـ %14.70في المرتبة الرابعة االستشهاد باألقوال بنسبة 

، ولم ترد فئة التأكيد بـأي  لكل منهما %2.94العقلية واالستشهاد بأقوال علماء المذهب المالكي بـ 

العاطفيـة فـي أسـلوبها    ، كما نالحظ أن صحيفة الشروق اليومي ركزت على االسـتماالت  تكرار
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وهو المالحظ عليها لمن قرأ الصحيفة لوقت وجيز إذ تسـتعمل أسـلوبا أدبيـا يخاطـب     . اإلقناعي

 .اطف القراء ويتجه إلى مشاعرهمعو

  

  :الصورة الصحفية  2-2

  :الصورة الصحفية وفق الموقع 2-2-1

 في صحيفة الشروق اليومي قعوميبين نسب ورود الصورة الصحفية وعالقتها بال) 67(الجدول رقم 

  الصادرة في شهر رجب

يبين الجدول أن صحيفة الشروق اليومي نشرت عشر مواضيع لها عالقة بالتوعية الدينيـة، وقـد     

  %80نسبة معتبرة منها جاء في وسط الصفحة بنسبة وردت جميعها  مرفوقة بالصور الصحفية ، 

ن هذه الصور نـورد الجـداول   ، ولمعرفة مضمو%20بنسبة ورد من اليمين إلى اليسار والباقي 

  .الموالية

  

  

  

  

  التكرار         الفئة

من اليمين إلى

 اليسار
  المجمــوع يسار وسط

  %  ك % ك % ك % ك

  00  00  00  00  00  00  00  00  موضوع بدون صورة

موضوع مرفوق 

  بالصورة
02  20  08  80  00  00  10  100  

  100  10  00  00  80 08 20 02  المجموع
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  : الصورة الصحفية وفق المضمون والشكل 2-2-2

  يبين مضمون الصورة الصحفية  وفق الموقع) 68(الجدول رقم 

التي نشرتها الصحيفة هي صورة المسجد األقصى في  ورالجدول أن نسبة  معتبرة من الصيوضح  

وسط الصفحة، ثم صورة صاحب الموضوع، وهي صورة األستاذ الجامعي الذي يكتب في صـفحة  

محمد الهادي الحسني والتي وردت وسط الصفحة أيضا، وفـي المرتبـة األخيـرة    " أقالم الخميس"

في إحدى بلديات والية " خ علي أويحيالشي"وهي زاوية  –محل الموضوع  –وردت صورة الزاوية 

تيزي وزو  والتي وردت يسار الصفحة بتكرار واحد، مما يعني أن صحيفة الشروق اليومي نشرت 

  .(1)"كوفي ثفي يوم آ: "و الموضوع المعنون بـصورتين مرفوقتين بموضوع واحد، وه

  

  

  

  

 

                                           
 17هـ،  1431رجب 04، الخميس 2967ومي،ع، الشروق الي"في يوم آث كوفي:" محمد الهادي الحسني -  (1)

  .19:، ص2010جوان 

ــرار                       التك

  الفئة  

 المجمــوع وسط يسار
 % ك % ك % ك

  18.18  02  100  02  /  /  صورة صاحب الموضوع

  72.73  08  100  08  00  00  المسجد األقصى

محل  –صورة الزاوية 

  - الموضوع 
01  100  00  00  01  9.09  

  100  11  90.91  10 9.69 01 المجموع



 مقاربة تحليلية للصحف المدروسة…………………………………………… الفصل الثالث 

 - 237 -
 

  :فئة الموقع 2-3

  :ينيةعدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الد 2-3-1

المنشورة في صحيفة  يبين عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية) 69(الجدول رقم 

  الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محـل   –  مواضيع لها عالقة بالوعي الدينية في جميـع األعـداد  شرت صحيفة الشروق اليومي ن

صفحة، وبيان ذلك أن صحيفة الشروق اليومي نشرت في جميع األعـداد   1.25بمتوسط  -الدراسة

وهذا في الصفحة األخيرة من كـل عـدد ،    مع ديباجة عن المسجد األقصىحديثا نبويا مع شرحه، 

فإن الشروق قد دأبت علـى نشـر موضـوع    " أقالم الخميس "وأما الصفحة  األخرى وهي صفحة 

لألستاذ الجامعي محمد الهادي الحسني كل خميس أعلى الصفحة من اليمين إلـى اليسـار، وهـو    

        الصفحات                                   

   األعــداد   

عدد الصفحات التي وردت بها 

 المواضيع
 عدد صفحات العدد

 % ك %  ك
 17هـ 1431رجب  4الخميس  01لعدد رقم ا

  2967ع .   2010جوان 
01  8.33  24  12.5  

جوان  19/هـ1431رجب  6السبت  2العدد رقم 

  ع.    2010
01  4.17  24  125.  

 21هـ 1431رجب  8: االثنين  03العدد رقم 

  ع.  2010جوان 
01  4.17  24  12.5  

 22هـ 1431رجب  9الثالثاء  04العدد رقم 

  ع.2010جوان 
01  4.17  24  12.5  

  هـ1431رجب  17األربعاء  05العدد رقم 

  ع.2010جوان  30
01  4.17  24  12.5  

ـ  1هـ 1431رجب  18الخميس  06العدد رقم 

  2981ع.20 ـ  7
01  4.17  24  12.5  

  هـ1431رجب  27السبت   07العدد رقم 

  ع.2010جويلية  10
01  4.17  24  12.5  

 11ـ هـ1431رجب  28السبت   08العدد رقم 

  ع.2010جويلية 
01  4.17  24  12.5  

  100  192  5.21  10  المجموع
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با ، وبذلك بلغت نسبة الصفحات التي نشرت بها صفحة الموضوع الذي يستغرق ثلث الصفحة تقري

وهو ما   -محل الدراسة –من مجموع صفحات األعداد   %5.21الشروق اليومي مواضيع دينية 

  .يوضحه الجدول أدناه

   :موقع الصفحات 2-3-2

يبين موقع الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية في جريدة الشروق ) 70(الجدول رقم 

  الصادرة في شهر رجب اليومي

                     

الفئة     التكرار        

  المجمــوع صفحة كاملة أقل من صفحة

  ك % % ك % ك

  00  00  /  /  /  /  الصفحة األولى 

  80  08  00  00  00  8  الصفحة األخيرة

الصفحة الداخلية 

  المتخصصة
/  /  /  /  00  00  

  20  02  /  /  100  2  الصفحة الداخلية

  100  10  00  00 100 10  موعالمج
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  .ة تحليلية لصحيفة النصربمقار:  ثالثا

 :صحيفة النصر الصادرة في شهر رمضان  - أ
  التحليل الكمي لفئات ماذا قيل؟  -1

   : فئة الموضوع 1-1

  يوضح المواضيع الواردة بصحيفة النصر ونسبها ) 71(الجدول رقم 

 %  ك       التكرار              الفئة
  10.51  47  المواضيع العقائدية

  69.80  312  المواضيع السلوكية

  19.69  88  العبادات

 100 447 المجموع

يوضح الجدول أن يومية النصر ركزت على المواضيع السلوكية التي حصلت على أكبر تكرار 

ع ، ثـم المواضـي  %19.69، ثم  تحدثت عن العبادات في المرتبة الثانية بنسبة % 69.80بـ

 كـل  والجداول اآلتية  تتضمن المواضيع الفرعية المندرجـة ضـمن   %10.51العقائدية بـ 

  .من المواضيع سالفة الذكرموضوع 

   :المواضيع العقائدية 1-1-1

  يوضح نسب ورود المواضيع العقائدية في صحيفة النصر) 72(الجدول رقم 

  %  ك التكرار            الفئة

  2.13  01  اإلخالص

  25.53  12   تعالىصفات اهللا

  63.83  30  القرآن الكريم

  00  00  الجنة

  2.13  01  القضاء والقدر

  00  00  البرزخ

  00  00  اآلخرة

  2.13  01  اإليمان

  00  00  النار
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  4.25  02  النبوة

  00  00  اإلسراء والمعراج

  100  47 المجموع

ايـاه وإعجـازه   الكريم من حيث خصائصه ومز القرآنركزت صحيفة النصر على موضوع      

تكـرار أي بنسـبة    12صفات اهللا تعالى في المرتبة الثانية بــ   ثم تحدثت عن % 63.83بنسبة 

النبـوة ثـم    :وهـي   2و 1ضئيلة تراوحت بين بتكرارات مواضيع  ووردت سائر ال % 25.53

نار والقضاء والقدر واإليمان  كما هو موضح  في الجدول أما الجنة والبرزخ واآلخرة وال اإلخالص

  .سراء والمعراج فلم ترد بأي تكرارواإل

  

  : المواضيع السلوكية 1-1-2

  .يوضح نسب ورود المواضيع السلوكية في صحيفة النصر) 73(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

مـن  % 68.91مرة، بنسبة  215ركزت صحيفة النصر على موضوع األخالق الذي تحدثت عنه 

ثم % 26.10مجمل المواضيع السلوكية ثم تحدثت عن المعامالت االجتماعية في المرتبة الثانية بـ 

تباعهـا  االنصائح التي يجدر  بالصائم  عن من خالل حديث النصر% 4.17المواضيع الصحية بـ 

أمـا   ،في السحور والفطور والعادات السيئة التي يحسن االبتعاد عنها حتى يكـون صـيامه مفيـدا   

السلوكيات االقتصادية فقد وردت بنسبة ضئيلة عند حديث صحيفة النصر عن اإلسراف  كواحـدة  

  .كن استغاللها فيما ينفعمبالغ يم من العادات السيئة التي لو اجتنبها القارئ لوفر

  

التكرار              

  الفئة
  %  ك

  68.91  215  األخالق

  26.60  83  االجتماعيةالمعامالت 

  0.32  01  االقتصاديةالسلوكيات 

  4.71  13  وكيات الصحيةالسل

  100  312 المجمــوع
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   :العبادات 1-1-3

  يوضح نسب ورود العبادات في صحيفة النصر) 74(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثم   من مجمل العبادات%   25 على صيام رمضان الذي ورد بنسبة صحيفة النصر ركزت 

ثم إن صحيفة النصر تحدثت % 13.64أحكام يوم العيد  والزكاة اللتان وردتا بالنسبة نفسها وهي 

يبا من هذه النسبة تحدثت عن الدعاء بنسـبة  و قر% 12.5عن تالوة القرآن الكريم وحفظه بنسبة 

 التكرار               

  الفئة
  %  ك

  5.68  5  الصالة

  7.95  7  مواقيت الصالة

  00  00  مواقيت اإلمساك واإلفطار

  25  22  صيام رمضان

  00  00  االعتكاف 

  1.14  1  عموما العبادة 

  00  00  إحياء الليل

  1.14  1  الصدقة

  00  00  الجهاد

  12.5  11  تالوة القرآن الكريم وحفظه

  5.68  5  الذكر 

  11.36  10  الدعاء

  00  00  صالصالة على النبي 

  00  00  صيام التطوع

  13.64  12  الزكاة

  13.64  12  أحكام يوم العيد

  00  00  الطهارة

  00  00  ليلة القدر

  2.27  02  و العمرةالحج 

  100  88 المجموع
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وقريبا من هذه النسبة  ورد حـديث صـحيفة    % 7.95وجاءت مواقيت الصالة بنسبة % 11.36

وهـي علـى   % 3ووردت سائر الفئات بنسب تقل عن % 5.68بنسبة  والصالة النصر عن الذكر

ـ  % )2.27(   الحج والعمرة  :الترتيب ، ويجـدر  %) 1.14(ها ، والعبادة والصدقة بالنسـبة نفس

 -محل الدراسـة  –في جميع األعداد  واإلفطار اإلمساكبالذكر أن صحيفة النصر لم تنشر  مواقيت 

صالة على النبي صـلى اهللا عليـه   ال: عن إحياء الليل كما أن فئاتلم تتضمن  في أعدادها حديثا و

  .رة القدر لم ترد بأي تكراوسلم ، والجهاد وصيام التطوع والطهارة وليل

  :فئة المصدر  1-2

  :القائم باالتصال 1-2-1

  .رصحيفة النصبيوضح نوع القائم باالتصال ونسب وروده في ) 75(لجدول رقم ا

  

  

  

  

  

  

، %42.42يبين الجدول أن صحيفة النصر لم تنسب المواضيع الدينية المنشورة ألي أحـد بنسـبة   

ثم المرجعيـات  % 33.33وأن الذين كتبوا تلك المواضيع تمثل أغلبهم في صحافيي الجريدة بنسبة 

عنـد   ينية النصر وكاالت األنباء  بتكـرار واستخدمت كذلك يوم ،%15.15ية بنسبة الدينية الرسم

إضافة إلـى مؤسسـة    ،ود إلى قرونعلت قبورا إسالمية تاالتي أز اإلسرائيليةفات ارلجحديثها عن ا

هـذه  .% 3.03 ة غير الرسمية فقد وردت بنسـبة  األقصى للوقف والتراث وأما المرجعيات الديني

، وقـد اسـتعانت   )تابعة للقطاع العمـومي (بيعة الصحيفة من حيث كونها رسمية النتائج تعكس ط

إذ من الطبيعي أن يكون للصحافيين . يات الدينية الرسمية بدرجة ثانية بعد صحافيي الجريدةبالمرجع

التكرار                        

  الفئة   
  %  ك

  15.15  5  مرجعيات دينية رسمية

  3.03  1  مرجعيات دينية غير رسمية

  33.33  11  صحافيو الجريد

  6.06  2  األنباء ومؤسسات أخرىوكاالت 

  42.42  14  شخصيات مجهولة

  100  33 المجموع
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الذين يعملون بالصحيفة الحضور اإلعالمي، وعليه فإننا إذا غضينا الطرف عن صحافيي الجريـدة  

  .%15.15اعتمدت على المرجعيات الدينية الرسمية خمس مرات بنسبة  فة النصروجدنا أن صحي

  : المصادر المستخدمة 1-2-2

  .هاورودمستخدمة في صحيفة النصر ونسب يوضح المصادر ال) 76(الجدول رقم 

  

  

  

   

  

  

  

  

حيث استشهدت  باآليات القرآنية بنسبة  اعتمدت صحيفة النصر على القرآن الكريم  بالدرجة األولى

37.14%واعتمدت في المرتبة الثانية علـى كتـب   % 32.38مصادرها بنسبة  ، ثم إنها لم تسم ،

ـ % 25.72الحديث النبوي بنسبة  ة النصـر بنسـبة   أما مصادر علماء المالكية فقد استخدمتها يومي

واعتمدت على كتب العلماء من  ،سيرمن كتب الفقه وآخر في التف ينكتاب تمثلت في والتي% 2.86

  .ولم تعتمد قط على كتب التصوف والسير والتاريخ% 1.9غير المالكية بنسبة 

  

  

  

التكرار                            

  الفئة
  %  ك

  37.14  39  القرآن الكريم 

  25.72  27  وي مصادر الحديث النب

  00  00  مصادر الفقه لغير المالكية 

  2.86  2  مصادر التفسير 

  00  00  مصادر التصوف

  1.9  3  المالكي الفقه مصادر

  00  00  كتب السير 

  00  00  كتب التاريخ

  32.38  34  مجهولةمصادر 

  100  105 المجموع
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  : فئة السمات 1-3

  يبين سمات الشخصيات الواردة بصحيفة النصر) 77(الجدول رقم 

خصـيات جزائريـة حيـث وردت    ثالث ش رح الجدول أن صحيفة النصر نشرت سييوض       

على يمـين الصـفحة    البجاويوابن المعطي الزواوي  شبن يوسف أطفي إبراهيممن  لشخصيات ك

األسفل من الصـفحة ،   يسارشخصية أبي اليقظان على ال نورد الحديث ع، ولصفحةالداخلية أسفل ا

النشاط "للشخصيات الثالثة بدليل ورود فئة والدعوي وقد ركزت الصحيفة على إبراز الوجه العلمي 

على إبراز مآثر وميزات الشخصيات ، كما حرصت %70.52بأكبر نسبة بلغت " العلمي الدعوي و

من حـديث   %10.52نسبة كال منهما  حازتالتي ها عالمة وشريفة النسب وكونالثالث من حيث 

نت معالجتها اإلعالمية الحديث عن مقاومة الشخصيات الثالث لالستعمار بنسـبة  الصحيفة التي ضم

8.42%.  

  

  

  

                            

السمــة                  

  الشخصية    

  

  

بن يوسف  هيمإبرا

  شأطفي

المعطي ابن

الزواوي 

  البجاوي

  المجموع  أبو اليقظان

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  10.53  10  00  00  80  8  20  2  شرف النسب

  10.53  10  70  7  30  3  00  00  العلم

  70.52  67  21.43  21  37.5  21  41.07  25  العلميالدعوي  و النشاط

  00  00  00  00  00  00  00  00  االتصاف بالصفات الحسنة

  8.42  8  00  00  00  00  100  8  مقاومة االستعمار

  100  95  29.47  28  33.68  32  36.84  35  المجموع
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  : فئة األهداف  1-4

  .يبين نسب ورود األهداف في صحيفة النصر) 78(الجدول رقم 

  

  

        

  

  

بأكبر تكـرار محققـا   الذي ورد  للقراء الجانب المعرفي أهدافها باتجاه تنميةركزت يومية النصر  

األهداف، يليه الجانب الوجداني من خالل اتجاه الصحيفة نحو مخاطبة  من مجمل%  48.79نسبة 

" الجانب السـلوكي تنمية "فئة ووردت ، %26.57المشاعر واألحاسيس من شخصية القارئ بنسبة 

  .والجداول اآلتية تتضمن الفئات المندرجة ضمن كل هدف % 24.64بنسبة  لثةفي المرتبة الثا

   :تنمية الجانب الوجداني 1-4-1

في صحيفة النصر الصادرة في يبين  نسب ورود مواضيع الجانب الوجداني ) 79(الجدول رقم 

  شهر رمضان

  

  

  

  

   

تكـــــرار ال                    

  الفئة
  %  ك

  26.57  110  تنمية الجانب الوجداني 

  48.79  202  تنمية الجانب المعرفي 

  24.64  102  تنمية الجانب السلوكي 

  100  414 المجموع

 التكرار                       

  الفئة
  %  ك

  6.36  7  تنمية الجانب العقائدي 

  35.45  39  شحذ المشاعر النفسية

  36.36  40  أعمال القلوب 

  21.82  24  تعظيم رمضان 

  100  110 المجموع
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من المعاصي واألمراض التي تصـيب القلـب    حذرتركزت يومية النصر على أعمال القلوب إذ 

وقريبا من هذه النسبة %  36.36، وجاء ذلك بنسبة ...ر العداوة تكبر والرياء وإظهاعلى غرار ال

بنسـبة   نشرت يومية النصر ما من شأنه أن يشحذ المشاعر النفسية وينمي العواطف واألحاسـيس  

، وتضمنت معالجتها اإلعالمية الحديث عن حرمة شهر رمضان وبيان فضـله وشـرف   35.45%

بنسـبة   الثالثـة واألخيـرة     في المرتبةوهدفت إلى تنمية الجانب العقائدي  ،%21.82بنسبة  أيامه

6.36 . %  

  

  :تنمية الجانب المعرفي  1-4-2

  

  صحيفة النصر الصادرة في شهر رمضانفي يبين مواضيع الجانب  المعرفي ) 80(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

من مواضيع الجانب المعرفـي بنسـبة   الثقافة اإلسالمية  ركزت يومية النصر على موضوع

ر خاصة األقليات من خالل حديثها عن عادات وتقاليد سائر المسلمين في الصيام واإلفطا 63.86%

  %  ك     الفئة                    التكرار

  3.47  07  المعلومات السياسية 

  1.98  04  االقتصاديةالمعلومات 

  10.61  24  المعلومات العلمية

  00  00  المعلومات الحضارية

  63.86  129  الثقافة اإلسالمية

  20.30  41  التاريخ 

  6.93  14  سيرة النبويةال

  3.47  07  العلوم الدينية

  00  00  سير الصحابة

  100  226  المجموع
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، وكـذا   (1)"سـيا إلـى الـدين الصـحيح    رمضان يعيـد مسـلمي رو  :"موضوع: لى غرارع منهم

المجـال   معارف القراء في تثم نم ،(2)"إيطاليا تستقبل الدعاة األئمة والدعاة في رمضان:"موضوع

البلدان التي كيفية دخول اإلسالم إلى التاريخي عن طريق  الحديث عن تاريخ  األقليات اإلسالمية و

بتقديمها   %10.61أوردت يومية النصر المعلومات العلمية بنسبة  ثم ،%20.30ا بنسبة بهيقطنون 

  . نصائح ألصحاب األمراض المزمنة يجدر بهم تباعها أيام العيد تجنبا لمضاعفات صحية خطيـرة 

 %04أقل من بنسب ضئيلة ووردت سائر المواضيع ، %6.93بنسبة  فقد وردت السيرة النبوية أما

المعلومـات االقتصـادية ، ولـم تـرد     و والعلوم الدينيـة  المعلومات السياسية: ترتيبوهي على ال

   .بأي تكراروال سير الصحابة  المعلومات الحضارية

  : تنمية الجانب السلوكي 1-4-3

في صحيفة النصر الصادرة في الجانب السلوكي  يبين نسب ورود مواضيع ) 81(الجدول رقم  

  شهر رمضان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .11:، ص13250،ع 2010أوت 23هـ،  1431رمضان، 13، االثنين النصر -  (1)
  .11:، ص13258،ع 2010سبتمبر 1هـ،  1431رمضان، 22، األربعاءالنصر - (2)

  

  

 التكرار              الفئة          
  %  ك

  5.88  06   االجتماعيالحث على الرقي 

  58.82  60  الحث على الرقي األخالقي 

  6.86  07   االقتصاديتنمية الجانب 

  00  00  الحث على النشاط الرياضي

  00  00  الحث على حفظ القرآن الكريم 

  28.43  29  الحث على استغالل رمضان 

  00  00  ث على حماية األقصىالح

  100  102  المجموع
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ركزت يومية النصر على الجانب األخالقي عن طريق الحث على الرقي األخالقي بأكبر نسبة بلغت 

ثـم تنميـة   % 28.43استغالل رمضان في المرتبة  الثانية بنسبة دعت القراء إلى ، ثم % 58.82

الحـث علـى الرقـي    : "وردت فئـة  من هذه النسبة  وقريبا، % 6.86الجانب االقتصادي بنسبة 

الحث علـى  " و" الحث على النشاط الرياضي: "ولم تحصل كل من فئات % 5.88بـ "االجتماعي 

  .على أي تكرار" الحث على حماية األقصى"و " حفظ القرآن الكريم

   : الكمي لفئات الشكل التحليل  ـ 2

  :فئة أساليب اإلقناع  2-1

  

  يبين أساليب اإلقناع كما جاءت في يومية النصر )82(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

، ثـم اسـتخدمت   %23.22استشهدت يومية النصر بالسنة النبوية في المرتبة األولـى بنسـبة     

ـ   ـ االستماالت العاطفية في اإلقناع، وأقـوال الص اء والمتخصصـين بالنسـبة نفسـها    حابة والعلم

واسـتخدمت  % 18.48كما استشهدت بالقرآن الكريم في المرتبة الثانيـة بنسـبة    ،%19.43وهي

من أقل وأما سائر أساليب اإلقناع فقد وردت % 7.11والحجج العقلية بنسبة % 8.53التأكيد بنسبة 

  التكرار                            

  الفئة
  %  ك

  18.48  39  بالقرآن الكريم  االستشهاد

  23.22  49  االستشهاد بالسنة النبوية 

  7.11  15  الحجج العقلية 

  19.43  41  االستماالت العاطفية

  0.95  02  االستشهاد التاريخي 

  0.47  01  د بالواقعاالستشها

  8.53  18  التأكيد

  19.43  41  االستشهاد باألقوال

  2.37  5  االستشهاد بأقوال علماء المالكية

  100  211  المجموع
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ية، واالستشـهاد التـاريخي واالستشـهاد    االستشهاد بأقوال علماء المالك :، وهي على الترتيب3%

  .بالواقع 

  :الصورة الصحفية 2-2

  : الصورة الصحفية وفق الموقع  2-2-1

  

في صحيفة النصر الصحفية  الصورالمواضيع المرفوقة بيبين نسب ورود ) 83(الجدول رقم 

  الصادرة في شهر رمضان

  المجموع  يمين وسط يسار        التكرار   الفئة

  %  ك  %  ك % ك % ك

  85.71  30  53.33  16  3.33 01  43.33 13  موضوع بدون صورة

موضوع مرفوق 

  بالصور
01  20  00  00  04  80  05  14.29  

  100  35  57.14  20  2.86 1  40 14  المجموع

   

موضوعا دينيا له عالقة بالوعي الديني، وأكثر من نصف هذه المواضـيع   35كتبت يومية النصر 

وأغلب هذه المواضيع ورد على يمين الصفحات بنسبة % 85.71 ورد بدون صورة صحفية بنسبة

% 14.29وأما المواضيع المرفوقة بالصور فقد احتلت نسـبة  . % 40ثم على يسارها % 57.14

  :ولمزيد من التفاصيل حول مضمون هذه الصور وموقعها نورد الجدول اآلتيمن مجمل المواضيع 
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في صحيفة النصر الصادرة  صور الصحفية وعالقتها بالموقعيبين نسب ورود ال) 84(الجدول رقم 

  في شهر رمضان

جدول أن الصورة الصحفية قد وردت بتكرار ضعيف في صـحيفة النصـر وهـي خمـس     يبين ال

الهالل والجرافات : ووردت كل من فئات ؛تكرارين منها ىحصلت صورة  المصحف عل .تكرارات

، مما يعني أن صحيفة النصر استخدمت الصورة لكل واحد منها اإلسرائيلية والسيجارة بتكرار واحد

اخلية أكثر من استخدامها في الصفحة الدينية التي وردت بها صـورتان  الصحفية في الصفحات الد

على الرغم من أن يومية النصر قد نشرت المواضيع في الصفحة الدينية في جميع األعداد الصادرة 

  .ما عدا عددا واحدا كما هو موضح في الجدول أدناه –محل الدراسة  -في شهر رمضان

  

  التكرار      الفئة
  المجموع  يمين  وسط  يسار

  %  ك  %  ك  % ك % ك

  40  2  100  02  00  00  00  00  مصحف

صورة الشخص صاحب 

  الموضوع
00  00  00  00  00  00  00  00  

صورة الشخص صاحب 

  الموضوع
00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00  00  سجدالم

أحاديث وأقوال متعلقة 

  بالموضوع
00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00  00  يد مرفوعة للدعاء

  00  00  00  00  00  00  00  00  يد ممدودة للعطاء

خريطة مع ملخص عن 

  الغزوة
00  00  00  00  00  00  00  00  

  00  00  00  00  00  00  00  00  آيات قرآنية

  00  00  00  00  00  00  00  00  ص يمارس العبادةشخ

  20  1  100  01  00  00  00  00  الهالل

  00  00  00  00  00  00  00  0  المسجد األقصى

  00  00  00  00  00  00  00  00  السراج

  20  01  00  00  00  00  100  01  جرافات إسرائيلية

  20  1  100  01  00  00  00  00  سيجارة

  100  5  80  4  00 00 20 1  المجموع
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  : فئة الموقع 2-3

  :فحات التي وردت بها المواضيع الدينيةعدد الص 2-3-1

في صحيفة النصر  يبين عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية) 85(الجدول رقم 

  الصادرة في شهر رمضان

  

  -دراسـة  المحـل   –نشرت يومية النصر مواضيع دينية في األعداد الصادرة في رمضـان  

صفحة  يوميا، وقد تمثلت هذه  الصفحات في الصفحة الدينية المكونة مـن ركـن    1.3   بمتوسط

وعلـى يمـين   " سلوكيات في الميزان"جهة العليا وأسفل منها ركن المن الفتاوى على يسار الصفحة 

 األخـالق الصفحة  نقرأ موضوعا مـن المواضـيع المتعلقـة برمضـان أو أعمـال القلـوب أو       

والذي يتضمن شرح آية قرآنية وأسفل منهـا  " آيات ومعانيها"وأسفل منها نقرأ ركن ...والمعامالت

   .العالم اإلسالمي أو حاضر .نقرأ موضوعا في التاريخ 

تنشر يوميـة   األخيرة حيث فإنها جزء من الصفحة الداخلية أوالصفحةوأما الصفحة األخرى       

بالتوعية الدينية على غرار حديثها عن عادة التدخين وأنه بإمكان المدخن  قةالعالنصر موضوعا له 

 الصفحات                          

  األعداد

عدد الصفحات التي وردت

  بها المواضيع
  عدد صفحات العدد

  %  ك  % ك

  14.28  24  4.16  01  13240 ع: 01العدد رقم 

  14.28  24  8.33  02   13241 ع: 02العدد رقم 

  14.28  24  8.33  02   13249ع: 03العدد رقم 

  14.28  24  12.5  03  13250 ع:.04العدد رقم

  14.28  24  4.17  01  13257ع.2010: 05العدد رقم 

  14.28  24  4.17  01   13258 ع: 06العدد رقم

  14.28  24  4.17  01  13265 ع:07العدد رقم

  14.28  24  00  00  لم يصدر: 08العدد رقم 

  100  168  6.54 11 المجموع
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ض أعدادها تنشر يوميـة  استغالل فرصة الصيام في شهر رمضان لإلقالع عن هذه العادة وفي بع

السـيرة  مجموعة من األسئلة وأجوبتها في مجـال  " اإلسالميةالثقافة  ةموسوع"تحت عنوان  رالنص

مواقيـت الصـالة   "في هذا الصدد أننا لم نأخذ بعين االعتبار كال مـن  ويجدر بالذكر  النبوية غالبا،

يومية النصر على نشرها فـي   التي دأبت" مسابقة رمضان"و "ةالواردة أسفل يسار الصفحة الداخلي

  .لهاتين الصفحتين يكون لدينا الجدول الموضح أدناه االعتبارالصفحة األخيرة وبأخذنا بعين 

  :موقع الصفحات  2-3-2

  يبين موقع الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية في جريدة النصر) 86(الجدول رقم 

  

ح الجدول أن يومية النصر لم تنشر مواضيع ذات عالقة بالوعي الديني في الصفحة األولـى،  يوض

الصـفحة الداخليـة   (وأنها قد نشرت مواضيع ذات عالقة بالوعي الديني فـي الصـفحة الدينيـة    

أسـئلة مسـابقة   حيث أوردت بالصـفحة األخيـرة   . والصفحة األخيرة بالنسبة نفسها) المتخصصة

 .أن  الصفحة  الدينية لم تنشر في أول يوم من أيام رمضـان لذكر في هذا المقام ، ويجدر بارمضان

موسـوعة الثقافـة   و  مواقيت الصـالة تضمنت تمثلت سائر الصفحات في الصفحة الداخلية التي  و

التـي نشـرت بهـا     من مجموع الصـفحات % 47.83اإلسالمية وموضوعا عن التدخين بنسبة 

  .الدينيالمواضيع ذات العالقة بالوعي 

   

              التكرار               

  الفئة

  المجموع  صفحة كاملة  أقل من صفحة

  %  ك  %  ك  %  ك

  00  00  00  00  00  00  الصفحة األولى 

  26.09  06  00  00  100  06  الصفحة األخيرة

  26.09  06  100  06  00  00  الصفحات الداخلية المتخصصة

  47.83  11  00  00  100  11  الصفحات الداخلية

  100  23  26.09  06  73.91  17  المجموع
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 :صحيفة النصر  الصادرة في شهر رجب بـ 

اتبعنا الطريقة نفسها في اختيار أعداد صحيفة النصر الصادرة في شهر رجب وبهذا يكون لنا        

ثمانية أعداد صادرة بالتواريخ نفسها التي صدرت  بها كل من أعداد صـحيفة الخبـر والشـروق    

تنشر أي مواضيع لها عالقة بالوعي الديني في األعداد   لماليومي، ونالحظ هنا أن صحيفة النصر 

ما عدا مواقيت الصالة الخاصة بقسنطينة وضواحيها والـواردة أسـفل يسـار      -محل الدراسة  –

والتي تنشر فيهـا صـحيفة   " إعالنات  مبوبة " المتعلقة باإلعالنات والمعنونة بـ الصفحة الداخلية 

، وإعالنات التوظيف والمعلومات الخاصة بصحيفة النصر مـن  النصر تهاني النجاح وأعياد الميالد

مواقيـت الصـالة الخاصـة    : "حيث  صيغتها ومسؤوليتها ومكانتها ثم نقرأ أسفل هذه المعلومـات 

من مسـاحة  %  0.08سم أي المساحة 3.5سم وعرض 5في مربع بطول " بقسنطينة وضواحيها 

أنها لم تكن واضحة للوهلـة  "واقيت  الصالة م" الصفحات المطبوعة للجريدة ، نالحظ أيضا بشأن 

أعثر عليها إال بعد تصفح الجريدة عدة مرات، كمـا   ، حيث لم األولى لمتصفح الجريدة بشكل متأن

  .أن موقعها لم يتغير بالنظر إلى شهر رمضان أو غيره من األشهر القمرية
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  : التحليل الكيفي للصحف المدروسة: رابعا

نظرا لطبيعة الدراسة التي تقتضـي دراسـة دور    ليل الكيفي للصحف الثالثإلى التحنتطرق 

الصحافة  الجزائرية في تنمية الوعي الديني للقراء، ونظرا للفرضيات التي تقتضي اإلجابـة عنهـا   

   .ث فرضيات نتطرق إليها في حينهاوالتي تعلقت كذلك بالصحف الثالث إال ثال

أن الصحف الثالث الصادرة في شهر رمضان  ركـزت   بعد قراءتنا للتحليل الكمي نالحظ  

أعمال تمارس   على جانب العبادات من المواضيع الدينية المطروقة،  وعلى الرغم من أن العبادات 

اقت معـدالت تكرارهـا   وأنها جزء من المجال السلوكي للفرد إال أنها استأثرت باهتمام الصحف وف

ا خاصة في صحيفتي الخبر والشـروق اليـومي، وإذا   المواضع السلوكية ونجد هذ معدالت تكرار

تكـرار بنسـبة    631نظرنا إلى الصحف  الثالثة مجتمعة  فإن تكرار موضوع العبادات  قد بلـغ  

  .من مجمل المواضيع% 42.78

 من مجال العبادات الـذي ل الدراسة على موضوع صيام رمضان مح –ركزت الصحف     

وقفتـان  : "مثل هذه المواضيع ما كتبته صحيفة الخبر بعنوان، و%23.30استأثر باهتمامها  بنسبة 

الوجه الغائب من شـهر  : " ، وما نشرته صحيفة الشروق اليومي بعنوان(1)"قبل حلول شهر رمضان

 (3)" ة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النـار أوله رحم: "، وكذا صحيفة النصر بعنوان(2)" رمضان

ي يجدر بالمسلم ممارستها في شهر رمضان، وعن الصـيام  وكلها مواضيع تتحدث عن العبادات الت

  .واألحكام المتعلقة به، وكيفية أدائه على الوجه  الصحيح

تعلقت كذلك بشعيرة الصيام وقد تمثلت فـي   فقد المواضيع األخرى التي ركزت عليهاأما و 

 وضـوع فـي م  وتمثل الموضوع الثالث ،%14.10 هبلغت نسبة الحديث عن الذيمواضيع الدعاء 

 وهو موضوع مناسب لشهر رمضان أيضا،، % 13.79القرآن الكريم وحفظه الذي بلغ نسبة تالوة 

عن رمضان وفضله أو فـي  في ثنايا المواضيع التي نشرتها  كان محل حديث الصحف  سواء وقد

ومثله ما نشرته صـحيفة   ؛فضل حفظ القرآن الكريم وتالوتهعن تضمنت الحديث مواضيع مستقلة 

                                           
  .2010:ص ،مرجع سابق، 6084، األربعاء، علخبرا: لخضر لشهب– (1)
  11:ص ،3043:، ع2010سبتمبر  1/هـ1431رمضان  22، األربعاء الشروق اليوميالرفاعي،  شرفي – (2)
  .11:ص ،13241، ع2010أوت  12/هـ1431رمضان  2، الخميس، النصر: نظيرة عتيق – (3)
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ذكرت فيه أن رمضان شهر  )1(" وقفات على أبواب الشهر الفضيل: "ن موضوع معنون بـ الخبر م

فـي  : "القرآن الكريم الذي أنزل فيه، وفي الصفحة  نفسها نشرت موضوعا بعنـوان تالوة للصيام و

البقـرة  ("القـرآن  شهر رمضان الذي أنزل فيـه :" فيه قوله تعالى شارحة  (2)"رحاب القرآن الكريم

  .دة مزايا وخصائص القرآن الكريممعد )185آ

  (3)"الوجه الغائب من شـهر رمضـان  : " ونقرأ في صحيفة الشروق اليومي موضوعا بعنوان

السامع لكتاب اهللا عز وجـل وعـن    تعتريعن الحالة النفسية التي وفيه يتحدث صاحب الموضوع 

 وسـلوكياتها النفوس البشرية  إليه في صالة التراويح واآلثار الطيبة التي ينشئها في االستماعفوائد 

سلوكيات فـي  : " ب العبادة على العادة ونقرأ في صحيفة النصر في ركنلمن أحسن االستماع وغلّ

، يتحدث فيه صـاحبه عـن خصـائص    (4) "كتاب اهللا النهي عن هجر" موضوعا بعنوان "  الميزان

  .ة والحفظ بالتالو ذلك تعهده القرآن الكريم ومزاياه وواجبات المسلم تجاهه ومن

بكتابة الصحف ألدعية فـي ثنايـا    في صحيفة النصر ورد فقد وأما الحديث عن الدعاء     

نشر ركن  جريدة الخبرواعتادت  .عاءدالمواضيع حيث يختم صاحب الموضوع موضوعه أحيانا بال

  .اليوميجريدة الشروق  منر قا موضع غيروفي  ،الصفحة الدينية أسفل يسار" دعاء اليوم"

 –محل الدراسة  – تعد المواضيع السلوكية هي ثاني المواضيع التي ركزت عليها الصحف    

من % 64.94ويعد موضوع األخالق هو أول موضوع ورد بنسبة معتبرة بلغت %  40.61بنسبة 

تغيب فيها السلوكيات الصحية رغـم أهميتهـا لعالقتهـا     نمجمل المواضيع السلوكية التي كادت أ

صحاب األمراض المزمنة، كما كادت أن تغيب فيها السلوكيات االقتصادية التـي  بالصيام السيما أل

على الرغم من حاجة الفرد إليها على أساس ما قد يشيع من مظاهر اإلسـراف  % 2.83وردت بـ 

  .ومظاهر االحتكار من طرف التجار المستهلكين؛والتبذير من طرف 

) وهو رجب(الصادرة في غير رمضان وبالنظر إلى األعداد الصادرة في شهر رمضان و    

ركزت على المواضيع الدينية بشكل معتبر  ـ  محل الدراسةـ فإنه من الواضح للعيان أن الصحف  

 ا وأحيانا معدوما فـي غيـر رمضـان   بفي شهر رمضان، وكان حديثها مقتض في األعداد الصادرة

                                           
  .19:، ص6085م  ، ع 2010أوت  12/ هـ1431رمضان  2الخميس : رالخب- )1( 

  .19:المرجع نفسه، ص  – (2)
 1/ هـ 1431رمضان  22، األربعاء الشروق اليومي، "الوجه الغائب من شهر رمضان:" رفاعيشرفي ال– (3)

  .19:، ص3043، ع2010سبتمبر
  . 11: ، ص13257، ع 2010أوت  31/ هـ1431رمضان  21ر، الثالثاء النص، "النهي عن هجر كتاب اهللا"-  (4)
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صادرة في شـهر رمضـان   ال األعدادوبيان ذلك أن صحيفة الخبر نشرت مواضيع دينية في جميع 

ث صفحات يوميا ، وصـحيفة  بمتوسط أربع صفحات يوميا، وصحيفة الشروق اليومي بمتوسط  ثال

: صفحة يوميا  وقد بلغت تكرارات المواضيع الدينية الواردة فيهـا مجتمعـة   1.4النصر بمتوسط 

يع دينية فإنها لم تنشر مواض ،)شهر رجب( غير رمضان تكرارا وأما الصحف الصادرة في 1475

فصحيفة الشروق اليومي نشرت في عددين فقط إذا اسـتثنينا    -محل الدراسة  –في جميع أعدادها 

الحديث النبوي الذي يقع شرحه في الصفحة األخيرة من كل عدد، وصحيفة الخبر نشرت في عـدد  

في حين لم تنشر صـحيفة النصـر أي موضـوع ، وبلغـت      –محل الدراسة  –واحد من األعداد 

تكـرار بـين الصـحف     1346تكرارا أي بفـرق   129الثالث  رات المواضيع في الصحفتكرا

الصادرة في رمضان والصادرة في غير رمضان، ولمزيد من التوضيح، نـورد الجـدول اآلتـي    

والمنحنى البياني المجسد له، واللذان يوضحان الفرق بين متوسط المواضيع الدينية المنشـورة فـي   

  .ر رمضانرمضان، والمنشورة في غي

  يوضح متوسط المواضيع الدينية المنشورة في رمضان وغير رمضان) 87(الجدول رقم 

 الصحف                               

  المواضيع
  النصر  الشروق اليومي  الخبـر

  5  7.7  19.57  متوسط المواضيع المنشورة في رمضان

  0  1.25  3.12  متوسط المواضيع المنشورة في غير رمضان

  

0
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متوسط المواضيع الدينية 
المنشورة في رمضان

متوسط المواضيع الدينية 
المنشورة في غير رمضان

الرسم البياني رقم  (04) يوضح متوسط المواضيع الدينية المنشورة في رمضان  
وغير رمضان في الصحف المدروسة 
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استحضار نتائج دراسات سابقة حول تحليل المواضـيع الدينيـة    اإن هذه النتائج تستدعي من       

 بالذكر أننـا   مضان، وهنا يجدرالصادرة في شهر رمضان ومقارنتها بنظيرتها الصادرة في غير ر

سمعية نت بتحليل البرامج الدينية المعروضة في وسائل اإلعالم السمعية والتعاطلعنا على دراسات ا

) مع إجـراء المقارنـة  (البصرية ولم أعثر على دراسات قام أصحابها بذلك على مستوى الصحف 

ذات العالقـة بالمواضـيع   من النقاط نصير بوعلي إلى الحديث عن جملة الباحث ولعل هذا ما دفع 

وهـي    ،(1)فرضيات قابلة للبحث والدراسة هذه النقاط "الدينية المنشورة في الصحف مع إقراره بأن 

النقاط التي تفيد أن الصحافة التي تهتم بهذا النوع من المواضيع تنظر إلى الرسالة اإلعالمية علـى  

شـاد  واإلر أساس أنها صورة من صور اإلعالم المتخصص في القضايا الدينية كالعبادات والوعظ 

ية والثقافيـة  ،  مما جعلها تهمل نشاطات الحياة األخـرى االقتصـاد  وهو ما يسمى باإلعالم الديني

ضـوعات  وتعـالج الم حامد عبد الواحد أن هذه الصحف ال  الباحث واالجتماعية، وبهذا الصدد يقر

جعل طابعها أقرب إلى طابع التي تمس واقع الحياة وتكتفي بنشر الكتابات والدراسات الوعظية، مما 

  . (2)والنشرات العلمية منها إلى الطابع الصحفي الكتب 

هذه الدراسات جاءت موافقة لنتائج دراسات أجريت حول البرامج الدينية المقدمة  إن نتائج         

اإلعالم السمعية البصرية والتي أسفرت عن ارتفاع المساحة الزمنية المخصصة للبرامج ئل في وسا

الدينية المقدمة في رمضان عن مثيالتها في سائر شهور السنة، ومنها دراسـة إبـراهيم عباسـي    

التلفزيون الجزائري والمجتمع دراسة سوسيولوجية للبـرامج الوطنيـة والمشـاهد    " الموسومة بـ 

من % 3.20ن كون البرامج الدينية احتلت المرتبة الرابعة بنسبة قدرها عوالتي أسفرت  ،"الجزائري

فقد أسـفر عـن   ) 25/03/1991(رمضان  ما تحليل برامج يوم من أيام شهرمساحة البث العام، أ

، وإذا اقتربنا من سنوات (1)ة من ساعات العرض اإلجمالي%   23.6ج الدينية نسبة بلوغ بث البرام

    .(2) %26.63قد بلغ  2008األلفية الثالثة نجد أن حجم البرامج الدينية المقدمة في رمضان 

كانـت الصـحف الجزائريـة     فرضية ما إذا من الفرضيات التي اهتمت هذه الدراسة باإلجابة عنها

يتبـين أن  وبالنظر إلى نتائج التحليل الكمـي والكيفـي   نشر المواضيع الدينية أم ال؟  مناسباتية في

أن صحيفة الخبر نشـرت مواضـيع حـول اإلسـراء     الصحف مناسباتية إلى حد ما، وتبيان ذلك 

                                           
  .82: ، صمرجع سابقم والقيم، اإلعالم والبعد الحضاري، دراسات في اإلعال:نصير بوعلي – (1)
  .82:المرجع نفسه، ص – (2)
  112: ، صمرجع سابق: إبراهيم عباس -  (1)
، موقع التلفزيون الجزائري، تاريخ 2008المدير العام يستعرض تفاصيل الشبكة البرامجية لشهر رمضان   – (2)

  .13/08/2008: الدخول
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الجزائر االحتفـال  وكما نعلم فقد اعتادت  هـ،1431رجب  26: والمعراج في عددها الصادر يوم

وقد بلغت فئة النبوة أكبـر تكـرار   . لسابع والعشرين من شهر رجب من كل عامبهذه المناسبة في ا

وخصائصـه ومنهـا أنـه مؤيـد     صلى اهللا عليه وسـلم   وفيها تحدثت الصحيفة عن صفات النبي 

ت فـي المرتبـة الثانيـة بسـت     توهي الفئة التي أ ؛بالمعجزات وفي مقدمتها معجزة القرآن الكريم

أمـا صـحيفتا   .والمعراج وهي الفئة التي وردت في المرتبة الثالثـة تكرارات ثم معجزة  اإلسراء 

البتة عن هذه المناسبة، وكان اهتمام الصحف الصـادرة فـي   الشروق اليومي و النصر فلم تتحدثا 

مـرة بنسـبة    54شهر رجب بالدرجة األولى بالجانب السلوكي الذي تحدثت عنه بأكبر تكرار بلغ 

ضوع األخالق هو الذي ركزت عليه الصـحف مـن فئـة    من مجموع المواضيع، ومو% 41.86

وهذه النتائج تجعلنـا  . من المواضيع السلوكية% 88.09: مرة أي بنسبة 37المواضيع بتكرار بلغ 

نقر أن الصحف الصادرة في شهر رمضان وغير رمضان كانت متوافقة ومتفقة على التركيز على 

؛ وأنها إذ ركزت على العبادات العبادات ركزت في شهر رمضان على الجانب السلوكي بفرق أنها

، حاصرة مفهوم اإلعالم الديني فـي الـوعظ   أهملت سائر مجاالت الحياة وأنشطة اإلنسان األخرى

     .واإلرشاد، ومنعزلة عن واقع الناس ومعاشهم

فئـة المصـدر نالحـظ أن     يوه) ماذا قيل ؟(من فئات المضمون إلى الفئة الثانية اتجهناإذا        

موضـوعا أي   124بنسبة معتبرة بلغت  ةشخصيي ألتنسب المادة اإلعالمية المنشورة صحف لم ال

، والشخصيات التي كتبت هذه المواضيع تمثلت بالدرجة األولـى فـي صـحافيي    %56.88بنسبة 

" سلوكيات الصائم"ومنها عبد الحكيم قماز في  % 18.8وأربعين موضوعا بنسبة  واحدالجريدة في 
، كما تمثـل القـائم   (5)"آفة اإلسراف والمفاخرة في األعراس الجزائرية: "ليواش في وهشام ع ،(3)

ممثلة فـي شـخص   ؛ %12.84في المرتبة الثالثة بنسبة  باالتصال في المرجعيات الدينية الرسمية

الشيخ أبو عبد السالم في صحيفة الخبر، ومجلس اإلفتاء بوزارة الشؤون الدينية  فـي  : المفتي وهم

لنصر، كما تمثلت في أئمة المساجد الذين استعانت بهم صـحيفة الخبـر واضـعة أسـفل     جريدة ا

داقية على الموضـوع بمصـداقية   اء لصبغة المصضفالموضوع اسم المسجد الذي يعمل به اإلمام إ

وأما المرجعيات الدينيـة   .القراء، ووعيا منها كذلك بمكانة كل من اإلمام والمسجد في نفوس هكاتب

ن ودعـاة ال  مؤلفيوقد تمثلت في  %8.25فقد احتلت المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة  غير الرسمية

                                           
، 6084، ع2010أوت  11/هـ 1431رمضان 1، الخبر، "احذروا البذخ في رمضان: "عبد الحكيم قماز – (3)

  .18:ص
  .11:،ص13257،ع 2010أوت  31/هـ1431رمضان  21: النصــر – (5)
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أمـا المرتبـة   .. ). شرفي الرفاعي والطاهر بدوي. د(  يشغلون مناصب في وزارة الشؤون الدينية

  .%3.21ومؤسسات أخرى بـ األنباءاألخيرة فقد حازتها وكالت 

ألولى عـن  اغلبها في مصادر الحديث النبوي في المرتبة أوأما المراجع المستخدمة فقد تمثل       

بذكر المرجع الذي ورد فيه علـى غـرار   ) من حيث الصحة والضعف(طريق ذكر درجة الحديث 

عـن طريـق   صحيح البخاري ومسلم، أو: ان وهمالحديث مصدرلالتي تعني أن " متفق عليه:"عبارة

، وكان القرآن الكريم " ماجة ورواه أب" أو" يمذرواه التر: "رةذكر المصدر بشكل مباشر ومثاله عبا

أن  هذين المصدرين باعتبارثنينا هو المصدر الثاني الذي اعتمدت عليه الصحف كمصدر، وإذا است

مـن  (ن النظر إليهما ال يفيدنا في معرفة ماهية المادة المعتمدة عليها  أاالعتماد عليهما أمر بديهي و

، وعالقة ذلك بالمرجعيـة الدينيـة   )لمرجع معلوم أم مجهولر مالكي، وامالكي وغي: حيث المذهب

المتبعة في الجزائر فإن الصحف الثالث لم تنسب المواضيع الدينية المنشورة ألي مصـدر بـأكبر   

مصـدر، وأمـا    111غت المصادر التي بل من مجموع % 77.48مرة أي بنسبة  86تكرار بلغ 

ومصادر التصوف أربع مرات بنسبة  %8.11ة مصادر علماء المالكية فقد وردت تسع مرات بنسب

لكي في الفقـه  وإذا علمنا أن المرجعية الدينية المتبعة في الجزائر قد حددت بالمذهب الما% 3.60

فإننا نالحظ ضعف ارتباط الصحف بهذه المرجعية بدليل المصادر  التـي  (*)والتصوف في األخالق

سيان عند النصر وهي صحيفة  واألمرالخط ،  اعتمد عليها كتاب الموضوعات وعدم التزامهم بهذا

  .للقطاع الخاص تينمن الخبر والشروق اليومي التابع حكومية، وكال

الشخصيات التي كانت محـل   التي أوضحت أن فئة السماتهذا األمر يمكن ربطه بنتائج تحليل     

ات رجال شخصي وقد تمثلت في ،%90حديث الصحف هي شخصيات دينية وعلمية جزائرية بنسبة 

مين الجزائريين وفي مقدمتهم رئيسها عبد الحميد بن بـاديس وعبـد الرحمـان    لجمعية العلماء المس

وابن المعطـي   شالسالم وإبراهيم بن يوسف أطفي وأبو عبدوشخصية محمد الصالح الصديق شيبان 

ـ    جاويالزواوي الب ظ وأبو اليقظان ومحمد الطاهر آيت علجت وسيدي محمد بلكبيـر والتـي يالح

وأما صحيفة الخبر فقـد   ،ثمان منها قد ورد ذكره في صحيفتي الشروق اليومي والنصر أن بشأنها

، )شخصية دينية من بني ميـزاب ( وهي  شخصية سيدي محمد بلكبيرتحدثت  عن واحدة منها فقط 

 باألخالقاالتصاف : كما نالحظ أن الصحف  قد سعت إلى إظهارها بجملة من الصفات، في مقدمتها

العلمية  من خالل الحديث عن أعمالها ومخلفاتها%) 16.28(العلمي  والنشاط %) 17.15(سنةالح

  التي كتبت عند نشر مذكرات الشروق اليومي يؤكدها ما أقرته هذه النتائج  .%)15.99(وسعة العلم 

                                           
  ".الوعي الديني في الجزائر: "أنظر حديثنا عن ذلك في مبحث – (*)
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شخص وهـب  : "هنأوالذي صرحت بشأنه  ،)2010/ هـ1431 رمضان(شخصية  محمد الصالح 

، كما أنها حرصت على إبرازه في  (1)" ب من أجل تحصيلهس وسافر وتغرردرس ودحياته للعلم ف

لصحفيين واألدباء الذين عرفهم الم يغفل الكتاب و" ير فأقرت أنه صورة الشخص الخلوق المحب للخ

ـ نبغت من قلب يرى  الناس بعين الخبعد االستقالل وذكر فيهم كلمات طيبة ومشجعة  ر والرضـا  ي

، وبناء عليه فإن نتائج تحليل فئـة السـمات   (2)" يسكت عما سوى ذلكويعلم عنهم  فيذكر أحسن ما

ركزت الصحف على جانب األخالق من المواضيع  مع نتائج تحليل فئة المواضيع إذ جاءت متوافقة

برزت الشخصيات المتحدث عنها في صورة الشخصيات المتسـمة  و -كما مر معنا سابقا -السلوكية

  .يضاباألخالق الحسنة أ

للشخصيات الجزائرية وتركيزها على هذه السمات مظهـر   الصحف إبراز أنوفي اعتقادنا         

فقد حرصت على إبراز علمـاء   ،رالجزائ هتعيشالذي السياسي والديني  باإلطار من مظاهر تأثرها

مع األوضاع سيرا يؤولون إليها دينية  اتمرجعيإقناع القراء بأن لهم و ؛لجزائر من الناحية العلميةا

وعن مرجعيتها الدينية ودرءا لالعتقاد السائد بـأن  " مفتي الجزائر"السائدة والتي شهدت الحديث عن 

الجزائر ال تملك علماء وال مرجعية دينية وهو األمر الذي أدى في فترة التسـعينات إلـى احتكـام    

مـن وجهـة نظـر     عن الواقع الجزائريبعيدة بعض شباب الجزائر إلى  مرجعيات دينية مشرقية 

، إذ أن احتكام األفراد إلى مرجعيـة دينيـة   التحكم في الوضع الداخليوأدى إلى صعوبة  (*)السلطة

ئري، وتمتاز بمصداقية من الناحيتين العلمية واألخالقية كان سيسـاهم فـي   محلية تفقه الواقع الجزا

وهو االتجاه الدي دلت ات، يعينالتحكم في األزمة  الداخلية التي عاشتها الجزائر في أوجها فترة التس

  :مؤشرات هيال عليه مجموعة من

لجزائـر علـى   إرادة الدولة وقيامها بخطوات فعلية نحو تحديد وترسيم المرجعية الدينيـة فـي ا  ـ 

وإلزام  اوالعلمي، ومثل األول تصريحات وزير الشؤون الدينية بذلك مرار مستوى الخطاب السياسي

                                           
روق إلى الشيخ محمد الصالح الصديق ينشر مذكرات رحلتي مع الزمان، من صفحات الش: " مصطفى فرحات – (1)

. م 2011أفريل  11: ، يوم الدخول1، ص" رفوف المكتبات
http://www.echouroukonline.com/ara/culture/64092.html  

  .2: المرجع نفسه ص  -  (2)
حول ضرورة إنشاء دار لإلفتاء وتعيين مفتي للجمهورية كحل  كثر الحديث هذه األيام: " البصائركتبت صحيفة – (*)

، 544، ع2011أفريل  24- 18، "وقطعا للسبيل  على من يغررون بشبابنا ...ضروري لتجاوز تضارب المواقف

  .2011أفريل  24: تاريخ الدخول
http://www1.albassair.org/modules.php?name=News&file=article&sid=325 



 مقاربة تحليلية للصحف المدروسة…………………………………………… الفصل الثالث 

 - 261 -
 

يد  نرال :"بذلك، ومنها  تصريحه في مقر المجلس اإلسالمي األعلى بقوله األئمة في المساجد بااللتزام

، وأما على المستوى  العلمي  (1)" أفغانية وال أمريكية بل مرجعيتنا مالكية مرجعية دينية إيرانية وال

ومنها الملتقى  ،"المرجعية الدينية في الجزائر: "فإن جملة من الملتقيات العلمية نظمت حول موضوع

، ومنتدى المرجعية الدينيـة فـي الجزائـر    (1))2011أفريل (علمي السابع حول المذهب المالكي ال

 . (2)) 2010مارس (ودورها في تدعيم الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع 

الرسمي نحو تفعيل دور المرجعية الدينية على المستوى اإلعالمي عن طريق التوصيات  االتجاه ـ

خ يلعلمية والموجهة نحو وسائل اإلعالم الجزائرية بضرورة احترام وترسبها الهيئات ا رجتخالتي 

ومن ذلك محتوى البيان الختامي لألسبوع الوطني الثاني عشر للقرآن  ؛المرجعية الدينية في الجزائر

دعوة القائمين على المنظومـة  : "والذي جاء فيه عن المشاركين في الدورة ،)2011فيفري (الكريم

  ."احترام المرجعية الدينية الوطنية، وإلى ربط األجيال بأصولها التاريخية والحضاريةاإلعالمية إلى 
خ االرتبـاط بعلمـاء   احتواء المجالت الرسمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية على مضامين ترسـ 

 ومن ذلك مجلة رسـالة المسـجد   ومآثرهم،والتعليمية تطلع القراء على جهودهم العلمية الجزائر، و

، 3ع" (ونشريسـي ابن عطية ال"عن  نشرت في بعض أعدادهاالتي التابعة لوزارة الشؤون الدينية و

أحمـد   "  ، واإلمـام )2000أوت ، 8ع(عن دور األشراف المـرابطين   ، وحديثها)2009مارس 

  ).2008، ماي 5ع"  (النيتمن علماء بني ور الحافظيالشيخ المولود "و" المقري 

دف من خالل ما سبق إلى ربط القارئ بالشخصـيات الجزائريـة،   وإذا كانت الصحف ته    

ز فئة تنمية وبر عن األهدافأسفرت نتائج تحليل فئة  إذ .فإنها هدفت كذلك إلى تنمية معارف القراء

وهو ما يتوافق مع الفرضية  الخاصة بفئة  ،% 58.46الجانب المعرفي  في المرتبة األولى بنسبة 

ء على ما يذهب إليه الباحثون في مجال اإلعالم حول الدور اإلعالمـي  والتي صغناها بنااألهداف 

، إذ يقـرون أن  ) والتي تعد الصفحة الدينية أحـد أنواعهـا  ( للصحف السيما الصحافة المتخصصة

وسائل االتصال مسئولة عن تقديم المعلومات إلى المتلقي وأن عملهم يقوم على التبسيط والتجسـيد  

والفكريـة  ي تقديم أعمق المشـكالت الثقافيـة   ر لهم أداء متميزا فسيذي يوالتصوير على النحو  ال

                                           
   2011أفريل  24: تاريخ الدخول 1:،ص9548، ع2002جانفي  25جريدة الشرق أوسط، : ر بوقايلةخضي  -  (1)

http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=84687&issueno=8459  
  

    . 2011أفريل 24وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية، تاريخ الدخول  –(2)
 http:// www.marwakf-dz.ong  

  

 (3)-شبكة السبيل، http://www.sabilnet.com 2011أفريل  24: تاريخ الدخول ،  
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والعلمية والنقدية بمصطلحات تيسر على المتلقي  العام الدخول في نسيج إطارها الداللي وبما يجعل 

  .(1)مهام الصحف هي سد الهوة بين المتخصص والمتلقي العام لوسائل اإلعالم

في مجال الثقافـة اإلسـالمية بـأكبر نسـبة بلغـت      القراء حف إلى تنمية معارف صسعت ال     

فقـد    .%14.74ثم في مجال السـيرة النبويـة    ،)%19.55( ثم في المجال التاريخي% 35.52

مـآذن  : رمضان في الهند: "من مثل األقليات اإلسالمية مواضيعل ةالتاريخي الخلفية الصحف تناولت

لها جانب تاريخي على  ، ومثل هذه المواضيع (2)" تصدح باآلذان وقرآن يتلى  ويحفظ في المساجد

اإلفطار في : "، وفي صحيفة النصر نقرأ موضوعا بعنوانغرار كيفية دخول اإلسالم إلى هذه البالد

في االحتفال بشـهر   يالسور الشعب وفيه يتحدث صاحبه عن عادات (3)"سوريا على صوت المدفع

 يزالون يحتفظون بعادات  قديمة علـى  غـرار   رمضان على المستوى الرسمي والشعبي، وأنهم ال

ونقـرأ   .المواطنين لتناول طعام السحور ظمن أجل إيقا" المسحراتي" ومرور" مدفع اإلفطار"إطالق 

، يتحدث فيه صاحبه عـن   (4)" الدومينوح ويالتراو: " في صحيفة الشروق اليومي موضوعا بعنوان

شمل الجزائريين حيث عجزت عن  إذ ساهمت في لمفوائد صالة التراويح على المستوى االجتماعي 

في دول  ذلك  دور الثقافة والساحات العمومية والبرامج التلفزيونية، كما يتحدث عن أداء هذه العبادة

  .غربية وإسالمية ويقارن ذلك بأدائها في الجزائر

ذيب السيرة النبوية عنها في ركن قار بعنوان ته تتحدثالخبر وأما السيرة النبوية فإن صحيفة       

 غزواتـه صـلى اهللا  "و (5)" معجزات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "وهنا نقرأ مواضيع من مثل

     رمضان والتي تعلقت كذلك بمواضيع السـيرة النبويـة،   مسابقات ، إضافة إلى أسئلة (6)"عليه وسلم

  .لنبوية مع أجوبتها في بعض أعدادها أسئلة في موضوع السيرة ا أيضا صحيفة النصرنشرت و

سعت الصحف في المرتبة الثانية إلى تنمية الجانب السـلوكي مـن شخصـية الفـرد بنسـبة           

لنا في المواضيع السلوكية نجـد  ، وإذا فص)%15.60( دانيجثم إلى تنمية الجانب الو  25.94%

وهذا ، %41.24أن الصحف حثت على الرقي األخالقي في شخصية الفرد بأكبر نسبة وصلت إلى 

                                           
  

.38:، ص2003الصحافة المتخصصة ووحدة المعرفة،عالم الكتب، القاهرة، : فاروق أبو زيد -     (1)  
  .19:،ص6095، ع 2010أوت  22/ هـ 1431رمضان  12، األحد الخبرزبير فاضل،  – (2)
  .19:ص 13265، ع 2010سبتمبر  9/هـ1431رمضان  30، الخميس النصر – (3)
  .2:،ص3034، ع2010أوت  23/هـ1431رمضان  13، االثنين الشروق اليوميناصر،    -  (4)
  . 22:، ص6113.، ع2010سبتمبر 9هـ، 1431رمضان 30، الخميس، الخبر – (5)
  . 20:، ص6105:، ع2010سبتمبر  01/ هـ1431رمضان  22 ، األربعاءالخبر  -  (6)



 مقاربة تحليلية للصحف المدروسة…………………………………………… الفصل الثالث 

 - 263 -
 

وهو عنوان قار في " سلوكيات في الميزان" و (7)" في رمضانأخطاء الناس : "مثل في مواضيع من

 (8)"فضل قضاء حوائج النـاس ": صحيفة النصر ترد تحته عناوين تختلف من عدد آلخر على غرار

وق فة الشـر ونقرأ فـي صـحي    ،(9)" مخاطر تربية  األجيال على الحقائق والمعطيات المبتورة "و

وأما  الهدف الثاني الذي سعت إليه الصحف ضمن الجانب السلوكي فقـد  (10)."النظام عبادة"اليومي 

عن طريق اإلقـرار أن شـهر رمضـان     %32.55تمثل في الحث على استغالل رمضان بنسبة 

نه شهر ال يأتي إال مرة كل عام، مع ما يحمله مـن الخيـر   صة سانحة  لمن أراد استغاللها، وأفر

، ولهذا الحديث عالقة بالهدف الثالث مـن  من القارئ حسن استغالله يستدعيما موالبركة،  واليمن

وهو تنمية الجانب الوجداني الذي يعني شحذ الهمم وتنمية الصحف إلى تحقيقها  سعت األهداف التي

المعنويات والعواطف والمشاعر النفسية استعدادا الستغالل الشهر والتحلي بحسن السلوك خاللـه،  

الصـحف حاثـة    اإضافة إلى أعمال القلوب وهي من مواضيع الجانب النفسي والتي تحدثت بشأنه

، وهو الحديث الذي ورد غالبا فـي  اد والضغائنمن األحقالقراء على الصفاء الروحي وتنقية القلب 

ثنايا المواضيع الواردة عن شهر رمضان وميزاته وخطوات االستعداد له وحسن اسـتغالله والتـي   

 -محل الدراسـة  –ولمزيد من التوضيح حول أهداف الصحف   ،نا لها سابقا في فئة المواضيعأشر

  .نورد الجدول المذكور أدناه والرسم البياني المفسر له

   -محل الدراسة –األهداف التي سطرتها الصحف نسب يوضح ) 88(الجدول رقم 

  الصحف                   

  األهداف

  المجموع  ــرالنص  الشروق اليومي  الخبر

 %  ك

  15.45  388  110  58  220  تنمية الجانب الوجداني

  58.86  1478  226  339  913  تنمية الجانب المعرفي

  26.04  645  102  141  402  تنمية الجانب السلوكي

  100  2511    المجموع

                                           
  .21:،ص6084، ع2010اوت 11هـ، 1431رمضان  1، األربعاء  الخبر – (7)
  .11:، ص2010أوت  23هـ، 1431رمضان  13، االثنين النصر – (8)
  .19:، صمرجع سابق،  13265، ع النصرخلفة، .ع – (9)

  .9:،ص2010أوت  23/هـ 1431رمضان  13نين ، االثالشروق اليومينذير مصمودي،  – (10)
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  :ويمكننا تمثيل المعطيات الواردة أعاله في المنحنى البياني اآلتي
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األهداف 

م  (05) يوضح أهداف الصحف ـ محل الدراسة ـ    المنحنى البياني رق

الخبر
الشروق اليومي
النصــر

  

نا منه ثـالث فئـات بحسـب طبيعـة الدراسـة      خيرفقد ت) كيف قيل؟(الشكل  محور فئات وأما  

أسفرت النتـائج  د وفرضياتها وأهدافها، وتتعلق أولى هذه الفئات  باألساليب اإلقناعية المستخدمة، وق

عن أن الصحف استخدمت أساليب إقناعية متنوعة في مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية بنسـبة   

وهـي  استشهدت باألقوال ، ثم إنها  %44.86األساليب اإلقناعية وهي نصف إلى كادت أن تصل 

، ثم لجأت %20.02أقوال الصحابة والعلماء والمتخصصين كالدكاترة والمؤرخين واألطباء بنسبة 

كالترغيب والترهيـب  (إلى إقناع القراء باالستماالت العاطفية التي تخاطب عواطف ومشاعر الفرد 

اإلقناع  بالحجج :وبشكل متقارب %8.96، ثم تأكيد األفكار واألقوال بنسبة %14.31 بنسبة) مثال

: وهي على الترتيـب  %2، ووردت سائر األساليب بنسب ضعيفة تقل عن % 8.69العقلية بنسبة 

في اعتقادنا أن اعتماد الصـحف  و .المالكية واالستشهاد التاريخيعلماء االستشهاد بالواقع وبأقوال 

شرعية بدرجة أولى راجع إلى أن الصحف استمدت قوة المواضيع الدينية من قوة على النصوص ال

مصدريها الرئيسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية نظرا لوعيها بمكانة القرآن الكريم في نفـس  

عن النقص يحمل من المصداقية ما تجعل السامع لدليل مستمد رئ المسلم، فهو كتاب مقدس منزه القا

قر بقوة الفكرة وال يجرؤ على رد الدليل وكذلك األمر مع السنة النبوية التي يشترط فيهـا أن   منه، ي
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تكون صحيحة معلومة المصدر، وهو ما تعيه الصحف مما جعلها تذكر مصادر الحديث النبوي وقد 

تجدها تذكر أكثر  من مصدرين للحديث الواحد، مما جعل مصادر  الحديث النبوي تحصـل علـى   

  .في تحليل فئة المصادر -كما مر معنا سابقا –كرار أكبر ت

من مصداقية ومكانة في نفوس إننا نقر ما يحمله كل من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة     

القراء، إال أن هذا ال يعني إهمال سائر أساليب اإلقناع التي وردت بنسـب ضـئيلة جـدا ومنهـا     

فأسـاليب   %0.26واالستشهاد التاريخي الذي ورد بنسـبة   ،%1.84االستشهاد بالواقع الذي بلغ 

ظر منه سـلوكا معينـا،   تمتعلقا بموضوع فكري ين األمرمعتبرة السيما إذا كان اإلقناع تحتل أهمية 

والنفوس تختلف من حيث األسلوب الذي يؤثر فيها فبعضها يتأثر بقصة والـبعض اآلخـر يقتنـع    

  .ذج واقعيةبالحجة العقلية، وثالثها تؤثر فيه نما

، فإن الصورة الصحفية تلعب دورا كذلك في وإذا كان ألساليب اإلقناع  دور في إقناع الجمهور     

فالصورة هي تسجيل شكل  .وإقناعه بأهمية األفكار الواردة فيه ،إلى المحتوى المنشور جذب القارئ

ريق جهـاز يسـمح   عن طأو  رؤيته مباشرة بواسطة حاسة البصر الجسم أو المنظر بطريقة يمكن

بالغة  أهميةولذلك فإنها تكتسي  ؛(1)معينة رة إقناع الجمهور بوجهات نظرالصوبالرؤية ومن أهداف 

في العمل الصحفي السيما إذا تعلق األمر باألفكار والمبادئ والمعتقدات والسلوكيات، وفي دراسـتنا  

ة بهذا الجانب، وقـد أسـفرت   الفرضية المتعلقهذه اخترنا فئة الصورة الصحفية بهدف اإلجابة عن 

الصحفية بشكل معتبر وفي الدرجة األولى، حيث نشرت عن استخدام صحيفة الخبر للصورة  النتائج

ن مجمل المواضـيع المرفوقـة   م %66.45الصحفية أي بنسبة  بالصورة  امرفوق اموضوع 101

ضوع أي بنسبة مو 46 ـتليها صحيفة الشروق اليومي ب ،نشرتها الصحف الثالث والتي  بالصور

،أما صحيفة النصر فلم توظف الصورة الصحفية إال في خمس مواضيع فقـط  بنسـبة   30.26%

ثم على يسـارها  ) صورة 39(، وقد نشرت الخبر الصورة الصحفية على يمين الصفحات 3.29%

 26(بفرق خمس صور بين الموقعين، وأما صحيفة الشروق فقد نشرت الصور في الوسـط  ) 34(

صحيفة الخبر  أنمما يجعلنا نقر  )صور 9(ثم على يسارها  ) صورة  12(ى اليمين ثم عل) صورة

أولت اهتماما بالصور الصحفية من حيث الموقع بدليل ورود نسـبة معتبـرة منهـا علـى يسـار      

، وأمـا  (2)اليسار أهم من اليمين في الصفحات المكتوبة باللغة العربيـة الصفحات، ومن المعلوم أن 

                                           
  .14-11:،ص2006الصورة واإلقناع، دار اآلفاق العربية، القاهرة، مصر، : محمود شمال حسن – (1)
تحليل مضمون اإلعالم ، المنهج والتطبيقات العربية، ترجمة : ريتشارد بن لويس دونهيو، روبرت ثورب  -  (2)

  .140:، ص1992والوثائق الوطنية  محمد ناجي الجوهر، مديرية المكتبات
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فقد كان اهتمامها نسبيا بالصورة بدليل نشرها تسع صور فقط على يسـار   يوميال صحيفة الشروق

  .في حين لم تول يومية النصر اهتماما للصور الصحفيةالصفحات 

المنشورة فقد تمثل بالدرجة األولى فـي صـورة الشـخص صـاحب      الصوروأما محتوى 

أبـي   ةرار  صوروقد يكون كاتب الموضوع هو شخص المفتي على غ %26.8 الموضوع بنسبة

 وقد تكـون في صحيفة الشروق اليومي،  موسى إسماعيلعبد السالم في صحيفة الخبر أو صورة  

ـ  لـه   اصورة صاحب كتاب تقوم الصحيفة بنشره على غرار الطاهر بدوي الذي نشرت الخبر كتاب

 لذي نشرت الشـروق اليـومي  أو محمد الصالح الصديق ا" في مدرسة رمضان العالجية : " بعنوان

سـعيا منهـا    التي تشغل مناصب لها وزنها في نفس القارئ، أو صور الشخصيات  الدينيةمذكراته 

اء صبغة المصداقية واألهمية على الموضوع بمصداقية المصدر، وخاصة الشخصيات التـي  ضفإل

أسـفل الموضـوع المنشـور،    موضعه اسم المسجد وتعمل بالمساجد، وإال لما كان هناك داع لنشر 

واإلمام  بات معروفا، أكدته الدراسات التـي   -كمؤسسة دينية -الذي يكنه الناس للمسجد االحترامف

  -محل الدراسـة  –العينة  أفرادأجريت في هذا المجال، ومنها دراسة كمال لعريبي والتي بينت أن 

إلمام هم أشد احتراما وتقديرا لوظيفة اإلمامة، كما أنهم أكثر إيجابية في نظرتهم للدور الذي يمكن ل

أن يقوم به في المجتمع، فاإلمام في نظرهم قائد وقدوة ومرجع ديني للناس ، وله دور فـي تغييـر   

جه إلـى  يت أن احترام الجمهور لإلمام وتقديره ال على  الناس وأفكارهم، كما دلت الدراسة قناعات 

  . (1)غلها وإلى الرسالة التي يحملها قدر ما يتجه إلى الوظيفة التي يشه بشخص

ومما يؤيد هذا التحليل أن الصحيفتين نشرتا صورة المسـجد فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة           

ارتفعت النسبة إلـى  ة مر 15وإذا أضفنا إلى ذلك صورة المسجد األقصى التي وردت  17.65%

ثم إن الصورة التي تحمل أحاديث  وأقوال متعلقة بالموضوع جاءت في المرتبة الثالثة ، 27.45%

  :في   –على الترتيب  –، وجاءت سائر المضامين بنسبة ضئيلة وقد تمثلت %10.46بنسبة 

صفحة كتاب، أزهار، جرافات وصور المصحف (صورة الشخص محل الموضوع ومتفرقات      

غـزوة  الشريف، وصور شخص يمارس عبادة، ويد ممدودة للدعاء، وخريطة مع ملخـص عـن ال  

  . )يد ممدودة للعطاءوالسراج، ووآيات قرآنية وصورة الهالل 

نه يغلب عليها التراثية وتوظيف الرموز الدينيـة، وأن  ظ  بشأن المضامين السالفة الذكر أنالح      

األحاديـث  "ال بشيء من التجاوز علـى غـرار  بعضها ال يمكن أن نطلق عليه مصطلح الصورة إ

                                           
  .301-300:ص ، ص المرجع نفسه – (1)
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كما مر  (2)"ئة الشكل وشبهههي" ف بأنها التي تعد من المكتوبات  ال من الصور التي تعر" واألقوال

   .معنا سابقا

عليهـا ، تبعـا لنوعيـة وطبيعـة      اوبرأينا فإن طابع التراثية وتوظيف الرموز الدينية قد غلب     

اإلعالمي الوارد، ومتوافقا عة المحتوى الصور بحسب طبي اضيع المطروحة ، فالصحف نشرتالمو

وخـرائط عنـد نشـر مواضـيع     . مساجدمعه، فنجدها نشرت صورة المساجد عند الحديث عن ال

فتركيـز   ...الهالل عند الحديث عـن شـهر رمضـان   الغزوات، وأحاديث وأقوال عند شرحها، و

دق في جانب واحـد مـن جوانـب    خنالصحف على جانب واحد من المواضيع المطروقة جعلها تت

لنشـاط   الصور الصحفية المنشورة أيضا ولو تنوعت المواضيع ومست مختلف مجاالت الحيـاة وا 

تنوعت مضامين الصور الصـحفية  لالبشري كالمواضيع الثقافية والسلوكيات الصحية واالقتصادية، 

  .المنشورة تبعا لذلك

وردت بهـا المواضـيع          موقـع الصـفحات التـي    اوبالنظر إلى فئة الموقع أيضا، وتحديـد       

 والداخليـة  حات الداخليـة محل الدراسة نالحظ أن هذه المواضيع قد نشـرت فـي الصـف   (*)الدينية

ما نشـر فـي الصـفحة     ، ومن مثل%37.84بالنسبة نفسها وهي ) الصفحة الدينية(المتخصصة 

 دواقع اإلنشا"وندوة الخبر حول ، (1)"ض تجيز ألصحابها الفطر في رمضانأمرا: "الداخلية موضوع

وأمـا  ، (3)"رمضـان  وا في اإلقالع عن التدخين فيمدخنون نجح"و (2) "ي الدول العربيةوالمديح ف

تصدر كل يوم  فقطالصفحة الداخلية المتخصصة فإنها صفحة تخصصها الصحف للمواضيع الدينية 

صفحة أسبوعية بالنسبة لصحيفة الخبر التـي   ـ  في غير رمضانـ   من أيام شهر رمضان، وتعد

صفحة فـي أي   هذه ال الشروق اليومي والنصر  فإنها لم تنشر صحيفتا وأما" إسالميات" تعنونها بـ 

 وما نشرته الشروق اليـومي مـن المواضـيع     .الصحف الصادرة في غير رمضان عدادأعدد من 

                                           
  .11:، صمرجع سابقمحمود شمال حسن،   -  (2)

يجدر بالذكر أننا أهملنا في حساب النسب الواردة الحقا مواقيت اإلمساك واإلفطار ومواقيت الصـالة، وكـذا    – (*)

ذ الهدف معرفة ما إذا كانت المواضيع الدينية قد نشـرت  مسابقة رمضان ألن طبيعة وأهداف الدراسة تقتضي ذلك إ

  .  بالصفحات األكثر مقروئية، ولو أننا أخذنا في الحسبان المواقيت والمسابقات لكانت النتائج غير عاكسة لحقيقة األمر
  .15:،ص3022، ع2010أوت  11/هـ1431رمضان  1، األربعاء الشروق اليوميفريدة لكحل،  – (1)
، 2010سبتمبر  9/ هـ1431رمضان  30، الخميس الخبر، "الغرب أكثر اهتماما باإلنشاد: "لوريعباس ف – (2)

  .26:، ص6113ع
   .12:، ص13252،ع 2010أوت  23هـ، 1431رمضان  13، االثنين النصرأمينة حنان،  – (3)
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وهي صفحة أسبوعية بأقالم أساتذة ومثقفـين  " أقالم الخميس"المتعلقة بالوعي الديني ورد في صفحة 

  .وصحافيين دأبت الصحيفة على نشرها كل يوم خميس

، ونالحظ أن صـحيفة الشـروق   %22.97تبة الثانية بنسبة وردت الصفحة األخيرة في المر     

تكرارا، وتمثـل   17تكرارا من أصل  15اليومي هي أكثر من نشر بالصفحة األخيرة بتكرار بلغ 

ديث  النبوي الذي يرد شرحه أعلى يسار الصـفحة وصـورة المسـجد    المحتوى المنشور في الح

الوسط عبارة محمد رسول اهللا صلى اهللا عليـه   على اليمين، وفي" فلنحم أقصانا"األقصى مع عبارة 

حـول الجرافـات    نشرتا في الصفحة األخيـرة موضـوعا   وسلم، وأما صحيفتا الخبر والنصر فقد 

  .إسالمية تاريخية في القدس  مقبرة نبشت اإلسرائيلية التي

دت سجلته صـحيفة الخبـر التـي أور    ينوردت الصفحة األولى في المرتبة األخيرة بتكرار      

وكذلك الموضـوع   ،األولىأعلى الصفحة ) الجرافات اإلسرائيلية(عنوان الموضوع المذكور سابقا 

ولمزيد من التوضيح  .الخاص بمحاولة تدنيس المصحف في الموقع نفسه والتي جرت بوالية سطيف

والذي يجسد موقع الصـفحات التـي وردت بهـا     المفسر لهالمنحنى البياني الجدول اآلتي و نورد

  .ونسب ورودها -محل الدراسة– في الصحف مواضيع الدينيةال

  ـ محل الدراسة ـنية ونسب ورودها في الصحف موقع الصفحات الدييوضح ) 89(الجدول رقم 

التكرار                               

  الموضوع
  %  ك

  2.66  2  الصفحة األولى

  22.67  17  الصفحة األخيرة

  37.33  28  تخصصةالصفحات الداخلية الم

  37.33  28  الصفحات الداخلية

  100  75 المجموع
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من أن هدفنا  للدراسة نعيد بعض ما ذكرناه في اإلطار المنهجييجدر بنا في بداية هذا الفصل أن 

ور الصحف الجزائرية في تنمية الوعي الديني للقراء، وهو ما نتوخى الوصول إليه من خالل معرفة د

قراءة أجوبة المبحوثين عن استمارة االستبيان التي أعدت لهذا الغرض في إطار عملية سبر الرأي، 

في من مدينة جيجل، وقد نظرنا ) 260(أن العينة محل الدراسة تتكون من مائتين وستين فردا  علما

لنا الفصل بمطلب تضمن نتائج إجابات المبحوثين بحسب متغيري النوع والمستوى الدراسي؛ وذي

  . استنتاجات عامة، هي بمثابة حوصلة عامة لمضمون الشق الميداني من الدراسة

   :محور عادات القراءة: أوال

    :الصحف األكثر قراءة بحسب النوع/ 1/1

  .قراءة من طرف المبحوثين يوضح الصحف األكثر) 89(الجدول رقم 

  

  الصحف

  125=إناث   ن  135=(∗)ذكور ن

  الترتيب

  

  

    % م.مج ك %  ك م  ك %  (∗∗)ك م  ك

  9  3.14  372  3.49  216  54  2.76  156  39  البالد

  1  25.31  3000 23.43  1452  121 27.35  1548  129  الخبر

الشروق 

  اليومي
121  1331  23.52  116  1276  20.59 2607  21.99  2  

  12  0.75  89 0.87  54  54 0.62  35  35  عبالش

  7  5.62  666 6.29  390  65 4.88  276  46  النصر

  6  6.61  784 7.12  441  63 6.06  343  49  اليوم

  3  11.22  1330 10.65  660  66 11.84  670  67  الوطن
  10  2.33  276 2.57  159  53 2.07  117  39  ليكسبريسيون
  8  3.96  470 4.68  290  58 3.18  180  36  المجاهد

  5  7.76  920 8.39  520  65 7.07  400  50  ليبرتي

  4  9.79  1161 10.46  648  72 9.07  513  57  لوكوتيديان

  11  1.52  180 1.45  90  45 1.59  90  45  أخرى

  100  55 118 52.26  6196  832 47.74  5659  713  المجموع

                                           
  .لعدد أفرد العينة بحسب النوع وبحسب مستوياتهم الدراسية في هذه الصفحة وفي صفحات موالية "ن"نرمز بـ -  (∗)

  (∗∗)      .إلى التكرار المعدل" ك م"إلى التكرار وبـ " ك"نرمز بـ  - 
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  13.74= المحسوبة  2كا

  11 عند درجة حرية مساوية لـ 19.67= الجدولية  2كا

حد عشر تي احتلت المرتبة األولى من بين أيلجأ أغلب أفراد العينة إلى قراءة جريدة الخبر ال

من  %27.35من أفراد العينة ككل،  %25.31ها القراء من حيث أكثرها قراءة وذلك بنسبة جريدة رتب

ة بنسبة تليها صحيفة الشروق اليومي التي حازت على الرتبة الثاني ،من اإلناث  %23.43و الذكور 

هذه األرقام ال  .من اإلناث % 20.59و من الذكور % 23.52 :إجماال من أفراد العينة  20.59%

فقد أكدت .ها كل جريدةزتحو تختلف عن نسب مقروئية الصحيفتين التي تدل عليها أرقام السحب التي

رية بعض الدراسات أن سحب وتوزيع الشروق اليومي والخبر معا يقارب سحب كل الصحف المص

رقم وبعد شهرين قفز  (1))2009أوت  30(ألف نسخة  741وقد بلغ سحب الشروق اليومي ، مجتمعة

، وإن كان لهذا االرتفاع ما يبرره من تغطية (2))2009نوفمبر 14(يتعدى المليون نسخة لسحبها 

دة الخبر أما جري.الشروق اليومي لمباريات تصفيات كأس العالم وإفريقيا كونها راعية للفريق الوطني

هذه  . (3)حسب إحصائيات أوجي دي 2010نسخة لسنة  4530810:فقد بلغ متوسط سحبها السنوي

 (∗)الفرنسية IMMAR)(ال تبدو بعيدة عن نتائج الدراسة التي أجرتها مؤسسة إمار  أيضا النتائج

ائلة ع 2500التي أجريت على عينة قوامها الخارطة اإلعالمية في الجزائر و حول)  2010مارس (

ثم الخبر %)  37.7(الشروق اليومي : أن الصحف األولى األكثر مقروئية هي عن جزائرية و أسفرت 

 9.3(ثم الوطن %) 10.4(ثم النهار %)  25.4(رياضية ثم الهداف المتخصصة في األخبار ال%)  27(

ن في المرتبة في المرتبة السادسة ثم لوكوتيديان دورا%)  8.8(في المرتبة الخامسة ثم ليبرتي %) 

 واتاب أولى إذا اختلفت سنمن بو ،ىهذا الترتيب قد يتغير من فترة إلى أخر. )4( %) 8.2(السابعة 

هو ما يمكن سحبه على و أخرىو نسب تغلغل كل جريدة ما بين منطقةفضال عن اختالف  ،الدراسة

ثرة على مستوى الشرق الشروق اليومي تتغلغالن بكى حدا، إذ أن جريدتا الخبر وواليات كل منطقة عل

                                           
                                                                                           

. 2011نوفمبر  16األربعاء : تاريخ الدخول 2009أوت  31 ألف نسخة 740الشروق تتخطى : جمال لعالمي (1)- 
http://www.medias-algerie.com/?p=614  

 2011-11-16:؛ تاريخ الدخول1:الشروق تواصل ملحمة تحطيم األرقام،ص: فضيلة مختاري  -  (2)
http://www.echoroukonline.com/ara/divers/44340.html  

  201ـ11ـ 16: تاريخ الدخول. 1:، ص2011ـ  09ـ  01سفيان بوعياد - (3)
http://www.elkhabar.com/ar/autres/press/263620.html  

بالعاصمة باريس، وهو  1999الفرنسي المتأسس سنة " إمار"الفرع المغاربي لمعهد " إمار ماغريب"يعد معهد    (∗) -  

معهد متخصص في دراسات الخبرة و اإلحصاء و عمليات سبر اآلراء و االستشارة في مجال التسويق، وهو أكبر معهد 

 05االثنين : الشروق اليومي: أنظر. وبلدان الساحل اإلفريقي الفرنكفونية, واق شمال إفريقيافي مجال نشاطه في أس

  .       11: ص 2895،ع  2010أفريل 
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وإذا  )1(لجريدة الخبر  % 30.7نسبة جريدة الشروق اليومي و بالنظر إلى % 49.8الجزائري بنسبة 

لكان احتمال  حداعلمنا أن الشرق الجزائري يضم عددا من الواليات فإننا لو أخدنا كل والية على 

صحيفتي الخبر والشروق اليومي  جدا مع اعتقادنا تصدر واردا )من حيث النسب( وجود اختالف بينها

   . سائر الصحف

 % 11.84؛ % 10.65بنسبة  كثر قراءةاألاحتلت صحيفة الوطن المرتبة الثالثة من بين الصحف 

إذ حصلت على في المرتبة الرابعة  جريدة لوكوتيديانوردت   .اإلناث من  %10.65و من الذكور 

. رمن إجابات الذكو% 9.07ابات اإلناث و من إج % 10.46 من إجابات القراء،  %9.79اختيار 

  .من اإلناث % 8.39من الذكور و %7.07 ؛في المرتبة الخامسة %7.76تليها جريدة ليبرتي بنسبة 

من إجابات  % 6.61 مقروئية بنسبةكثر األالصحف مرتبة السادسة بين جريدة اليوم ال احتلت

يها يومية النصر في المرتبة السابعة بنسبة تل ،من اإلناث % 7.12من الذكور، و % 6.06 ؛المبحوثين

من اإلناث، ثم جريدة المجاهد في المرتبة الثامنة بنسبة   %6.29و من الذكور، % 4.88،  5.62%

جريدة البالد في المرتبة التاسعة بنسبة ثم  ،اإلناثمن  % 4.68 و من الذكور %3.18 ، 3.96%

العاشرة وجريدة ليكسبريسيون في المرتبة  ،من اإلناث %3.49من الذكور و % 2.76، % 3.14

في المرتبة  % 1.52من اإلناث ثم جرائد أخرى بنسبة  % 2.57من الذكور و 2.07%، % 2.33

النهار والهداف : لم توضع في األجوبة المحتملة على غرارصحف  الحادية عشر وقد تمثلت في

النهار : كثرها تكراراوأ le soir d’Algérieلم والخبر الرياضي ووالفجر والقوالشروق العربي وإقرأ 

من إجابات  0.75 % بنسبة عشر واألخيرة فقد احتلتها صحيفة الشعب  ثانيةالالمرتبة ما وأ. والهداف

أنه ال توجد  2من اإلناث، وقد دلت نتائج حساب كا %1.45و من الذكور   %0.62: أفراد العينة ككل

(= المحسوبة  2كثر قراءة لكون قيمة كااألاختيار الصحف فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في 

وبمستوى ثقة مقدر  11عند درجة حرية مساوية لـ) 19.67(=الجدولية  2أقل من قيمة كا) 13.74

  .%95بـ

  

  

                                           
 5، الشروق اليومي، "الشروق األولى األوسع انتشارا و األكثر تأثيرا في الشارع الجزائري"عبد الوهاب بوكروح ) 1(

  . 12: ص,  2895ع ,  2010أفريل 

.  12: ص السابق، المرجع) 2(  
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  :األكثر قراءة بحسب المستوى الصحف 1/2

 .الدراسيةيبين الصحف المفضلة لدى أفراد العينة بحسب متغير المستويات )  90(الجدول رقم 

  

  الصحف

  

  الرتبة  المجموع  128=جامعي ن  105=ثانوي ن  28=متوسط ن  6=ن ابتدائي

  %  م.ك  %  م.ك  %  م.ك  %  م.ك  %  م.ك

  9  3.14  372  3.45  200  2.70  120 3.45  48 1.9  4  البالد

  1  25.31  3000  23.99  1392  27.24  1212 23.26  324 34.29  72  الخبر

الشروق 

  اليومي

55  26.19 275  19.74 1056  23.74  1221  21.04  2607  21.99  2  

  12  0.75  89  0.78  45  0.7  31 0.86  12 0.48  1  الشعب

  7  5.62  666  5.48  318  5.53  246 6.89  96 2.86  6  النصر

  6  6.61  784  6.76  392  5.98  266 8.54  119 3.33  7  اليوم

  3  11.22  1330  12.06  700  10.34  460 10.77  150 9.52  20  الوطن

  10  2.33  276  2.43  141  2.09  93 2.8  39 1.43  3  يونليكسبريس

  8  3.96  470  4.14  240  3.6  160 4.31  60 4.76  10  المجاهد

  5  7.76  920  8.13  472  7.19  320 8.61  120 3.81  8  ليبرتي

  4  9.79  1161  10.24  594  9.51  423 9.05  126 8.75  18  لوكوتيديان

  11  1.52  180  1.52  88  1.39  62 1.72  24 2.86  6  أخرى

  100  11855  48.95  5803  37.53  4449 11.75  1393 1.77  210  المجموع

  33 =عند درجة حرية  43.77= الجدولية  2ـ كا 12.80= المحسوبة  2كا
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بحسب مستوياتهم الدراسية في اختيار الصحف األكثر توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين ال 

: بمستوى ثقة بلغ )43.77(= الجدولية 2أقل من قيمة كا) 12.80(=المحسوبة 2قراءة بدليل أن قيمة كا

95%.  

أن الخبر والشروق اليومي هما أول الصحف قراءة،  علىاتفق المبحوثون بمختلف مستوياتهم الدراسية 

وقد تصدرت هاتان الصحيفتان المراتب التي انتظمت فيها الصحف المختارة لدى أصحاب المستوى 

 .االبتدائي

ثم  %9.52 بنسب  المجاهدثم  لوكوتيديانثم اب المستوى االبتدائي أنهم يقرؤون الوطن إذ أقر أصح

ثم النصر وصحفا أخرى  )%3.33(واليوم  )%3.81(ثم ليبرتي  .على الترتيب % 4.76ثم  % 8.75

، واحتلت الشعب المرتبة )%1.43(ثم ليكسبريسيون  )%1.9(ثم البالد ، )%2.86(في المرتبة نفسها 

   .%0.48ة بنسبة األخير

في المرتبة  لوكوتيديانو ، %10.77في المرتبة الثالثة بنسبة  الوطنواختار ذوو المستوى المتوسط 

في  اليوموقريبا منها صحيفة في المرتبة الخامسة،  % 8.61ليبرتي بنسبة ثم  % 9.05الرابعة بنسبة 

 )% 4.31(المجاهد  ثم %6.89سبة في المرتبة السابعة بن النصرثم  % 8.54المرتبة السادسة بنسبة 

 ).% 0.86(، ثم الشعب )% 1.72(ثم صحفا أخرى ، )% 2.8(ثم ليكسبريسيون  )% 3.45(البالد و

ثالثها بعد  ةتباثنا عشر مر وأما أصحاب المستوى الثانوي فقد رتبوا الصحف المقترحة ضمن

ليبرتي ثم  % 9.51بنسبة  لوكوتيديانثم  % 10.34 بنسبة الوطنق اليومي صحيفة الشروو الخبر

، ثم )%2.7(البالد ثم  %3.6بـ ثم المجاهد % 5.53النصر ثم  % 5.98 ، ثم اليوم بـ)7.19%(

  ).%0.7(، ثم الشعب في المرتبة األخيرة )%1.39(ثم صحفا أخرى  )%2.09(ليكسبريسيون 

لوكوتيـديان         ثم )% 12.06( المرتبة الثالثةالمستوى الجامعي صحيفة الوطن في  أصحاب اختار

أصحاب المستوى الجامعي والثانوي الـذين  وهنا نالحظ تقاربا بين  ،)% 8.13(ثم ليبرتي )10.24%(

اختاروا صحفا ناطقة باللغة الفرنسية بعد جريدتي الخبر والشروق اليومي، وهو مـا يفسـر بارتفـاع    

   . هم لغة القراءةالمستوى الدراسي الذي يؤهل القارئ لذلك؛ إذ تقتضي القراءة مستوى لف

صحف التـي يفضـل المبحوثـون    من بين ال %) 6.76( المرتبة السادسة اليوم احتلت صحيفة 

،     )2.43(ثـم ليكسبريسـيون   )%3.45(ثم البالد )% 4.14(ثم المجاهد  )% 5.48(النصرثم  قراءتها؛

  ).0.78%(ثم الشعب، %)1.52( ثم صحفا أخرى
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  :ةطبيعة قراءة الصفحة الديني -2

  : بحسب النوع 2-1  

  .النوع يوضح طبيعة قراءة الصفحة الدينية من حيث الزمن بحسب) 91(الجدول رقم   

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  

  43.46  113  58.40  73  29.63  40  دائما

  40.00  104  33.60  42  45.93  62  أحيانا

  12.31  32  6.4  08  17.78  24  غالبا

  3.46  09  0.8  01  5.93  08  نادرا

  0.77  02  0.8  01  0.74  01  أبدا 

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

 DF= 4و درجة الحرية  0.05عند مستوى خطأ  26.84= المحسوبة  2كا

  .% 95 ثقة مقدرة بـعند مستوى  9.48= الجدولية  2كا

ثم أحيانا بنسبة ،%43.46بة يبين الجدول أن أغلبية أفراد العينة يقرؤون الصفحة الدينية بشكل دائم بنس

أما إذا راعينا متغير النوع فإن األمر يختلف إذ يقرأ  ؛هذا إذا نظرنا إلى أفراد العينة بشكل عام 40%

هو ما و %29.63ثم بشكل دائم بنسبة  ،%45.93بالدرجة األولى بنسبة  حة الدينية أحيانافالذكور الص

وأحيانا  %58.40بنسبة  في المرتبة األولى ة بشكل دائممع اإلناث الالئي يقرأن الصفحة الدينييتباين 

الذي بلغت قيمته المحسوبة  2كا االرتباطوهو ما يؤكده معامل  ،%33.60بنسبة في المرتبة الثانية 

المحسوبة أكبر من  2مقدرة بست درجات مما يعني أن كاعند درجة حرية  9.48الجدولية  2كاو 26.84

ة الصفحة الدينية من حيث اختالف بين الذكور واإلناث في طبيعة قراءالجدولية وبالتالي يوجد  2كا

أخرى السيما  مواضيعالمواضيع الدينية و الذكور بين اهتمامتقاسم عائد إلى ذلك  ريفسلعل تالزمن و

 ارتباطاتهمالمواضيع الرياضية إضافة إلى أوقات الفراغ التي تتقلص بسبب األخبار السياسية و

ما يجعل زمن  هوو... أو مع األصدقاء) كالرياضة( بممارسة أنشطة أخرى الوقت الخارجية وتمضية 

  . هذا من جهة ،قراءة الصفحة الدينية دون صفة الدوام



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 278 -

من  % 43,46ن أ ثافة قراءة المواضيع الدينية إذتدل نتائج الجدول من جهة أخرى على ك

إذا جمعنا ،ويقرؤونها بصفة غالبا %12,31ن المواضيع الدينية بصفة دائمة وأفراد العينة يقرؤو

هي نسبة تفوق المواضيع الدينية بصفة منتظمة و من أفراد العينة يقرؤون % 55,77النسبتين نجد  

هذا يعني أن فعل و" أحيانا"منهم يقرؤون المواضيع الدينية بصفة  % 40كما أن  ؛نصف أفراد العينة

و بإضافة هذه النسبة إلى سابقتيها  ،المداومة القراءة موجود مع اختالف في الصفة و مع تقرير عدم

هو رقم ينية بغض النظر عن صفة القراءة ويقرؤون الصفحة الدمن أفراد العينة  % 95,77نجد أن 

مع دراسات أخرى هو ما يتطابق مقروئية الصفحات الدينية وسعة جمهورها ومعتبر له داللته التي تفيد 

البصرية مع تقرير أنني  المبثوثة عبر الصحافة السمعية والسمعيةة أجريت بشأن متابعة البرامج الديني

على دراسات اهتمت بمقروئية المواضيع الدينية المنشورة عبر ) فيما وصلني على األقل(لم أطلع 

مقروئية المواضيع : أمرين أوالهما بل غاية ما اطلعت عليه تمثل في ،الصحافة الجزائرية المكتوبة

متابعة الجمهور للبرامج الدينية عبر اإلذاعة : ، وثانيهماالمكتوبة لعربيةر الصحافة االدينية المنشورة عب

أثر البث التلفزيوني الفضائي المباشر على (بوعلي  نصيرالدراسات دراسة  هذهمن و والتلفزيون،

رابعة في التي بينت أن البرامج الدينية تحتل المرتبة الو) ـ ميدانيةـ دراسة تحليلية الشباب الجزائري 

قرأ الفضائية برامج قناة إالجمهور القسنطيني و(ردة بوجالل كذا دراسة وو ،تفضيل المشاهد الجزائري

قرأ بنسبة معتبرة نت أن أفراد العينة يفضلون قناة إالتي بيو) تجاهاتاالدراسة في العادات واألنماط و

الدراما العربية "ـ يم الموسومة بمن الدراسات العربية دراسة محي الدين عبد الحلو ،%(1)49,7بلغت 

من أفراد العينة يشاهدون  % 30,49التي بينت أن و ")دراسة ميدانية(الشباب الجامعي التلفزيونية و

 يشاهدونها أحياناأما الذين منهم يشاهدونها غالبا  %20,7و المسلسالت الدينية بشكل دائمت واييلثالتم

الدينية باحث يقر كثافة مشاهدة المبحوثين لألعمال الدرامية مما جعل ال ،)2( %28,05فقد بلغت نسبتهم 

من أفراد العينة يشاهدون  % 90معلقا على ذلك أن األرقام التي توصل إليها تعني أن ما ال يقل عن 

   .)3(التمثيليات الدينية بغض النظر عن صفة المشاهدة 

مي وتطبيقاته اإلعالم اإلسال"ـوسومة بأيضا الم الحليمدراسة محي الدين عبد من الدراسات العربية  و

فيها أن الرسالة اإلعالمية الدينية تحتل وضعا مميزا بين مختلف البرامج  التي أقر" العملية

اإلذاعة التلفزيون و(لجماهيرية الثالثوالموضوعات األخرى لدى الرأي العام في وسائل االتصال ا

التلفزيون بصفة البرامج المفضلة في اإلذاعة و جاءت على رأس جميع وأن البرامج الدينية ،)والصحف

                                           
.121:، صمرجع سابقوردة بوجالل،  -  (1)  

  (2)- 182: ، ص 1984الفكر العربي ، دد ،  ، دار)دراسة ميدانية(الدراما العربية التلفزيونية والشباب الجامعي  

.183: المرجع نفسه، ص  - (3)  
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عامة واحتلت الموضوعات الدينية المرتبة الثانية بين مختلف الموضوعات المفضلة في الصحف 

  .)1(العامة

تبـين  ) الحضريةي في تغيير قيم األسرة الريفية ودور اإلعالم الدين(وال محمد عمر في دراسة نو 

ثم البرامج الدينية في  %20بنسبة ة القران الكريم في المرتبة األولى أن المبحوثين يفضلون برامج إذاع

التمثيليـات   :فـي  لالتي تتمثاإلذاعة والمبثوثة عبر من بين سائر البرامج  %18بنسبة المرتبة الثانية 

عن قراءة الصحف فقـد   أما برامج المرأة واألخبار، الموسيقى والغناء، البرامج الثقافية، والمسلسالت،

  .)ة الدينيةبما في ذلك الصفح( )2(من أفراد العينة أنهم يقرؤون الصحف  % 76ح صر

جمهورها مـن  الفضائيات العربية الدينية و(حي دراسة الزبير زرزاي :ومن الدراسات الجزائرية

) اإلسـالمية (من أفراد العينة يشاهدون الفضائيات الدينيـة   %31.5التي بينت أن ) طلبة جامعة جيجل

   .)3(منهم يشاهدونها بصفة أحيانا %60أن و ؛غالباوة دائما مابين صف

) قراءة نقدية في المحتوى القيمي برامج الفضائيات العربية؛(عيساني رحيمة  كما أسفرت دراسة 

 أفـراد مـن    %24.93مرتبة األولى في المشاهدة بين القنوات العربية بنسبة قرأ تحتل الإ قناةعن أن 

فردا من الشباب الجامعي الموزعين على أربع جامعات جزائرية وبذلك تكون  745 العينة البالغ عددهم

وفي دراسة أخرى لهالة نوفـل   ،)4(احتلت المرتبة الثانية الجزيرة اإلخبارية التي قناةقرأ قد سبقت إ قناة

 تلتاحالسابق بعض الشيء حيث  تغير الترتيب) دور القنوات الفضائية في دعم القيم والقضايا القومية(

هذه األرقام مع سابقتها أرقام معتبرة .(5)الجزيرة قناةالترتيب الثاني من تفضيل المشاهدين بعد  قرأقناة إ

  .تدل على حجم جمهور اإلعالم الديني

  

  

  

  

  

                                           
  .376 ، 374: ص ص مرجع سابق، بيقاته العمليةاإلعالم اإلسالمي وتطمحي الدين عبد الحليم، (1) -     

. 374،376: ، ص صمرجع سابق نوال محمد عمر،    -(2)  

مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة و اإلعالم واالتصال، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  (3)-

 .67: ص 2008/2009

  .31:ص مرجع سابق، جامعة الشارقة، دراسة مقدمة لملتقى الفضائيات العربية (4)-

7:،صمرجع سابق،اتجاهات النخبة الدينية نحو واقع ومستقبل الفضائيات اإلسالمية:رضا عبد الواحد أمين -(5) 
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  :طبيعة قراءة الصفحة الدينية بحسب المستوى 2-2

ير المستوى يوضح طبيعة قراءة الصفحة الدينية من حيث الزمن بحسب متغ) 92(الجدول رقم

  .الدراسي
 

              

  المستوىالفئة     
  المجموع  جامعي  ثانوي   متوسط   ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك   %  ك

  43.46  113  48.78  60  36.19  38  50  13  33.33  02  دائما

  40.38  105  33.33  41  48.57  51  34.62  09  66.67  04  أحيانا

  11.92  31  11.38  14  12.38  13  15.38  04  00  00  غالبا

  3.46  09  5.69  07  1.9  02  00  00  00  00  نادرا

  0.77  02  0.81  01  0.95  01  00  00  00  00  أبدا 

  100  260  47.31  123  40.38  105  10  26  2.31  06  المجموع

  . درجة 12عند درجة حرية مقدرة بـ  1.78=الجدولية  2ـ كا 12.75= المحسوبة  2كا

والتقطع،    الدوام طبيعة قراءة الصفحة الدينية من حيث  حولالمتوسط والمستوى الجامعي  يتفق ذوو

على  % 50و  %48,70بنسبة  "دائما"هذين المستويين أنهم يقرؤون الصفحة الدينية  أصحاب يقرإذ 

يقرؤونها و ؛على الترتيب % 34,62و % 33,33بنسبة " أحيانا"يقرؤونها في المرتبة الثانية و ؛الترتيب

  .على التوالي % 15,38و  % 11,38بنسبة " غالبا"ة لثفي المرتبة الثا

يقرأ كل منهما الصفحة االبتدائي فقد تقاربت نتائجهما حيث المستوى الثانوي وأما أصحاب          

لدى  % 66,67و الثانوي المستوىأصحاب  لدى % 48,57الدينية أحيانا في المرتبة األولى بنسبة 

لدى  % 33,33و  % 36,19دائما في المرتبة الثانية بنسبة  يقرؤونها؛ وأصحاب المستوى االبتدائي

وفي المرتبة الثالثة يقرأ أصحاب المستوى الثانوي  ،أصحاب المستوى الثانوي واالبتدائي على الترتيب

  .نادراغالبا  و: االبتدائي خيارمن أصحاب المستوى  أحد  يتبن لم حينفي  % 12,38بنسبة غالبا 

بين قراءة الصفحة الدينية بين المستويات الدراسية و جود عالقة طرديةهذه النتائج تدل على و

المستوى الجامعي والثانوي يقرؤون الصفحة الدينيـة بشـكل    يإذ أننا إذا جمعنا النسب السابقة نجد ذو

أصحاب المستوى المتوسط واالبتدائي الذين يقرؤون الصفحة الدينية في مقابل  %  84,97دائم بنسبة 
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و  ، إال أنها أقل منهـا ) % 84,97(إن كانت متقاربة مع النسبة السابقة و % 83,33بنسبة  بشكل دائم

في حين  % 15,38 هؤالء من ذوي المستوى المتوسط واالبتدائي يقرؤون الصفحة الدينية غالبا بنسبة

الدراسـات   تقـره و هـو مـا    ،% 23,76غالبا بنسـبة   المستوى الجامعي والثانويأصحاب يقرؤها 

ضـور أن  خأديـب  صائص جمهورها إذ يقر و خوخصائصها طبيعة الصحف المية التي اعتنت باإلع

 من مستمع اإلذاعة أو مشاهد التلفزيون وهو ما واهتماماالصحيفة في الغالب أكثر تعليما وثقافة  قارئ

كمـا   والمشاهدة سماعالأكثر من فعل  واالهتمامفعل القراءة بحاجة إلى قدر من الجهد والتركيز  يجعل

ـ اخت(أو المشاهد  أكثر مقدرة على السيطرة على ظروف التعرض من المستمع القارئأن  مكـان   اري

ز مهام تربوية وتوعويـة  ابناء عليه فإن الصحافة المقروءة قادرة على إنج، و)ا وزمان القراءة وكيفيته

 دفعه ألداءلديه و لق الوعيلمتلقي وبالتالي خية لقيمالالفكرية والتأثير على األنساق المعرفية و من خالل

   .)1(يلسلوك في المجتمع في ضوء هذا الوعا

ويرى محمد منير حجاب أن الصحف تقوم على التوزيع الجماهيري و تحتاج إلى مسـتوى مـن   

لعل خصائصـها  ، و)2(التعليم وهي أكثر قابلية لالستيعاب والمراجعة والسيطرة من الكالم المنطوق

وإن كانت تقتضي منه من جهة ثانية  القارئدرة على إنشاء الوعي لدى هذه هي التي تجعلها أكثر ق

أنـه   2دلت نتائج حساب كـا اءة على األقل؛ وقد أو قادرا على القر أن يكون على جانب من الثقافة

في قراءة الصفحة الدينيـة إذ   سيةالمبحوثين بحسب مستوياتهم الدرا ئيا بينتوجد فروق دالة إحصا

عنـد درجـة    1.78 ـالجدولية البالغة ل 2من قيمة كا أكبروهي  12.75سوبة المح 2بلغت قيمة كا

  . %95درجة وبمستوى ثقة بلغ  12ـحرية مقدرة ب

  

  

  

  

  

  

  

                                           
بحوث إعالمية ميدانية سلسلة الكتب :  تغطية الصحف العربية اليومية للمشاكل البيئية في: اإلعالم البيئي )1(

   99: ص 1999يا، ، الناشر، سور)17(اإلعالمية 

  .  240: ، صمرجع سابقاإلعالم والتنمية الشاملة،  )2(
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  :موضع قراءة الصحف -3

  :بحسب النوع 3-1

  .يوضح موضع قراءة الصحف بحسب النوع) 93(الجدول رقم

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك   النوع الموضع  

  60.36  204  72.11  106 51.31  98  البيت

  22.49  76  18.37  27 25.65  49  مقر العمل

  4.14  14 1.36  02 6.28  12  الشارع

  3.55  12 2.72  04 4.19  08  وسائل النقل

  1.48  05 2.72  04 0.52  01  مقر الدراسة

  2.66  09 2.04  03 3.14  06  نادي اإلنترنت

  5.33  18 0.68  01 8.90  17  أخرى

  100  )∗(338  43.49  147 56.51  191  المجموع

 %22.49ثم في مقر العمل بنسبة  ،%60.36يقرأ أغلب أفراد العينة الصحف في البيت بنسبة 

بين الذكور واإلناث حيث يلجأ الذكور إلى قراءة الصحف في مقر العمل أكثر من اإلناث  اختالفمع 

ألماكن العامة كأماكن التنزه ا على غرار كما يفضل الذكور أماكن أخرى. الالتي يفضلن البيت 

ولم تحصل فئة  ،)%4.19(ووسائل النقل %6.28ثم الشارع بنسبة  ،%8.90المقهى بنسبة والملعب و

الصحف ، هذه النسبة تحمل داللتين تتعلق أوالهما بمكانة  % 3.14إال على نسبة " نادي اإلنترنت"

من التطور التكنولوجي الذي جلب معه النسخ تزال تتبوأ مكانتها على الرغم  ال التي الورقية المطبوعة

للصحيفة وحملها إلى أماكن مختلفة وطيها  أن إمساك النسخ الورقية ويبدو ،اإللكترونية للصحف

وهو ما ومستساغا لدى المبحوثين، واستخدامها من أكثر من شخص يجعل قراءتها و تداولها أمرا هينا 

لدى  يزال يحظى بقيمة تعليمية وترفيهية المطبوع ال أن أقردراسة جمال العيفة الذي  توصلت إليه

                                           
  .هذا الرقم متعلق بإجابات المبحوثين الذين قد يقع اختيارهم على أكثر من إجابة -  (∗)
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وأما ثاني الداللتين فمتمثل في ارتفاع نسبة الذكور الذين  . )1(ـ محل الدراسةـ  أفراد العينة

وهو ما أقرته أيضا دراسة  %2.04الالتي يستخدمنها بنسبة  يستخدمون اإلنترنت بالنظر إلى اإلناث

، "ع اإلعالم والمعلومات، دراسة استكشافية لإلنترنتيين الجزائريينمجتم: "محمد لعقاب الموسومة بـ

والتي أسفرت عن أن نسبة الذكور المستخدمين لشبكة اإلنترنت في الجزائر تفوق نسبة اإلناث إذ 

  .(2)من اإلناث  % 44ذكورا مقابل  % 56يستخدم الشبكة حوالي 

م مقر العمل ثم وسائل النقل و مقر الدراسة أما اإلناث فإنهن يفضلن البيت بنسبة معتبرة ث      

ولم تحصل فئة الشارع و أماكن أخرى إال ) % 2.04" (نادي اإلنترنت" بنسبة واحدة وقريبا منها

طبيعة اإلناث حيث تقل لديهن أوقات المكوث في الشارع على نسبة ضئيلة وهي نتائج تتناسب مع 

فرصة القراءة في هذه األماكن ويزيد من فرصة واألماكن العامة القتناء الحوائج وهو ما يقلل 

  .القراءة في البيت ومقر العمل

   :بحسب المستوى موضع قراءة الصحف 3-2

  .ءة الصحف بحسب متغير المستوى الدراسي ايبين موضع قر) 94(الجدول رقم 

الموضع 

  المستوى

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  60.36  204  60.25  97  58.39  80  69.7  23  57.14  4  البيت

  22.49  76  19.25  31  27.74  38  15.15  5  28.57  2  مقر العمل

  4.14  14  3.73  06  3.65  5  6.06  2  14.29  01  الشارع

وسائل 

  النقل

00  00  1  3.03  4  2.92  7  4.35  12  3.55  

مقر 

  الدراسة

00  00  00  00  1  0.73  4  2.48  05  1.48  

نادي 

  اإلنترنت

00  00  00  00  2  1.45  7  4.35  09  2.66  

  5.33  18  5.59  9  5.11  7  6.06  2  00  00  أخرى

  100  338  47.63  161  40.53  137  9.76  33  2.07  07  المجموع

                                           
. 193: ص 2005،  جانفي ـ جوان 19المجلة الجزائرية لالتصال،ع -)1(   

.117:، ص2003، 4مجلة اإلذاعات العربية، ع   -(2) 
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يوضح الجدول أن أصحاب المستويات الدراسية األربع يفضلون البيت في قـراءة   

ضل أصحاب  المسـتوى  إذ يف .)%69.7(بأكبر نسبة المستوى المتوسط  أصحاب الصحف يتقدمهم

أصـحاب   تبناهو هو الترتيب نفسه الذي  ؛االبتدائي البيت في قراءة الصحف ثم مقر العمل ثم الشارع

ويفضـل   ،وسائل النقل في المرتبة الرابعة واألخيرة بتكرار واحد المتوسط مع زيادة اختيار المستوى

ـ  المستوى الثانوي البيت ثم مقر الأصحاب  كذلك  أمـاكن التنـزه، الملعـب،   (رى عمل ثم أمـاكن أخ

وفي المرتبة األخيرة مقر الدراسة و قريبا من  ثم وسائل النقل ثم نادي اإلنترنت، ثم الشارع...) المقهى

أوال ثم مقر العمل ثم أماكن هذا الترتيب نجد أصحاب المستوى الجامعي الذين اختاروا هم أيضا البيت 

بالنسـبة   نادي اإلنترنت و وسائل النقـل  حيث يفضلون ،تلف الترتيب عند المرتبة الرابعةليخ أخرى،

و لعل ما يفسر ذلك ارتفاع المستوى الدراسي الذي يؤهـل الفـرد الجـامعي     % 4,35 هي نفسها و 

التـي   هذه النتيجة تؤكدها دراسة محمد لعقـاب ،نت أكثر من أصحاب سائر المستوياتالستخدام اإلنتر

والتي أسفرت  ،)ريينئعلومات، دراسة استكشافية لإلنترنتيين الجزامجتمع اإلعالم والم(أشرنا لها سابقا 

الجزائر هو مستوى جامعي أساسا حيث يمثل المسـتوى  شبكة اإلنترنت في  مستخدميعن أن مستوى 

كما أن اختيار البيت كمكان لقراءة الصفحة الدينيـة لـه مـا     .(1)من مستخدمي الشبكة %79الجامعي 

البيئة المحيطة بالقارئ و مستوى طبيعة القراءة التي تسـتدعي مناخـا    مستوى: يفسره على مستويين

  .معينا

ما يفسر اختيارهم لمقر العمل و هو قبل في الترتيب األول لدى المبحوثين فقد جاء اختيار البيت 

ممـا يجعـل   ) وجود الزمالء(االجتماعية بكون مقر العمل موضعا تكثر فيه ارتباطات الفرد العملية و

إليه النظر في المقروء و ربما العودة التركيز ويستدعي الهدوء والذي أقل مالئمة لفعل القراءة ولمناخ ا

يقره محمد منير حجاب عند حديثه عن خصائص القراءة للصحيفة و الحالة  ما و هو إن تطلب األمر،

  .(2)الذهنية و الفكرية التي يكون الفرد متقمصا لها أثناء  القراءة

 ويمكن لقارئها أن يتوقف أينما للتحكم في وقت القراءة، الفرصة للقارئة بإتاحة الصحاف تميزت إذ

منها، كما  ايترك بعضو أن  بل يستطيع العودة إلى الوراء،أي كلمة أو جملة تثير مشاعره  و أمام أراد

لكاتـب و  المشاركة بين افقوة تأثير الكتابة مبنية على أساس  أنها تنمي القدرة على التخيل والمشاركة،

بهدوء و  اإلنسانيةو التجارب الفلسفية قارئ من تقييم المواقف الفكرية وإضافة إلى أنها تمكن ال.القارئ 

دفعت الصحافة المعاصرة إلـى  هذه المعطيات .  )3(بعيدا عن السرعة التي يتطلبها الراديو و التلفزيون 

اإلعالمية العمل على تقديم المادة ولمادة، ال السرعة في تقديم افي مج التلفزيونذاعة وتجنب منافسة اإل

                                           
.117:لمرجع السابق، صا   -(1) 

.240 :، صمرجع سابقاإلعالم والتنمية الشاملة،    ـ    (2)  
    . 240: المرجع نفسه، صـ (3) 
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تحليلـي قـادرة علـى    طابع تفسـيري   المتشابكة أي تقديم معالجة إعالمية ذاتفي عالقاتها المعقدة و

  .)1(االستجابة لمتطلبات الطابع المتزايد التعقيد

  

  :وضعية قراءة الصفحة الدينية بحسب النوع -4

  :بحسب النوع 4-1 

  .ح وضعية قراءة الصفحة الدينية بحسب النوعيوض) 95(الجدول رقم 

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة          النوع

  3.85  10  6.4  08  1.48  02  مشاهدة التلفاز

  90.77  236  86.4  108  94.81  128  ال تزاول أي عمل

  1.15  3  0.8  1  1.48  2  القيام بأعمال  أخرى

  4.23  11  6.4  8  2.22  3  تتحدث مع اآلخر

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

أي عمل وهو ما  يوضح الجدول أن أغلب أفراد العينة يقرؤون الصفحة الدينية وهم ال يزاولون

زاولن أي عمل عند القراءة من اإلناث أنهن ال ي %94.81اإلناث حيث أجاب عليه الذكور و اتفق

بين  اختالفافإننا نسجل  االختياراتى سائر من الذكور اإلجابة نفسها وإذا نظرنا إل %86.4 وأجاب

  .واإلناثالذكور 

أنهن يفضلن مشاهدة التلفاز وتبادل أطراف الحديث مع اآلخرين في الدرجة اإلناث  إذ أجابت

الذكور أنهم يتحدثون في حين أجاب  ،القيام بأعمال أخرى في المرتبة األخيرةو %6.40الثانية بنسبة 

ثانية ثم يشاهدون التلفاز ويقومون بأعمال أخرى في المرتبة الثالثة بالنسبة ي المرتبة المع اآلخرين ف

والمالحظ ميل اإلناث إلى الحديث مع اآلخرين أثناء القراءة ومشاهدة التلفاز  .% 1.48نفسها وهي 

إذ تميل اإلناث . أيضا لورود ذلك بتكرار أكبر من نظيره لدى الذكور، ولعل ذلك يفسر بطبيعة كل نوع

الفعل الذي تأتيه اإلناث أحيانا مرفقا لفعل ى الحديث أكثر والتعبير عما في النفس بالكالم، وهو إل

                                           
.78: ص مرجع سابقأديب خضور،   ـ   (1)  
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أما الذكور وبحكم موقعهم ودورهم االجتماعي وأعمالهم المنوطة بهم فإن ذلك يجعلهم في . القراءة

فس ومنها البيت متفرغين لبعض األعمال والهوايات التي يقومون بها على سبيل الترويح عن الن

  .المطالعة واالطالع على الجديد عن طريق قراءة الصحيفة

  :وضعية قراءة الصفحة الدينية بحسب المستوى التعليمي 4-2

  .يوضح وضعية قراءة الصفحة الدينية بحسب متغير المستوى الدراسي) 96(الجدول رقم 

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  المستوى

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  3.85  10  4.20  5  2.8  03  3.33  01  25  01  مشاهدة التلفاز

  90.77  236  91.6  109  89.72  96  93.33  28  75  03  ال تزاول أي عمل

  1.15  3  2.52  03  00  00  00  00  00  00  تقوم بأعمال  أخرى

  4.23  11  1.68  2  7.48  08  3.33  01  0  00  تتحدث مع اآلخر

  100  260  45.77  119    41.15  107  11.54  30  1.54  04  المجموع

البقية ، و %75الصفحة الدينية دون القيام بأعمال أخرى بنسبة  ةبقراء االبتدائييقوم ذوو المستوى 

أما ذوو المستوى المتوسط فإن أغلبهم يقرأ الصفحة الدينية دون أن  ،التلفاز عند القراءة يشاهدون

 ،)%3.33(مع اآلخرين بالنسبة نفسها و بقيتهم يشاهد التلفاز ويتحدث  ،)%93.33(يمارس نشاطا آخر 

دون القيام بنشاط آخر ثم إن نسبة منهم تقوم  ويلجأ أصحاب المستوى الثانوي إلى قراءة الصفحة الدينية

) % 2.8(ويقوم آخرون بالقراءة مع مشاهدة التلفاز  ،)%7.48(بنشاط القراءة مع الحديث مع اآلخرين 

يقرأ الصفحة الدينية دون القيام بأعمال أخرى و البقية  أما أصحاب المستوى الجامعي فإن أكثرهم

أخرى وفي مقدمتها مشاهدة التلفاز ثم القيام بأعمال أخرى ثم الحديث  يقومون بنشاط القراءة مع أنشطة

األربع  أصحاب المستويات اتفقمع نتائج الجدول السابق حيث  متسقة جاءت هذه النتائج.مع اآلخرين

ينية في المرتبة األولى وهو الوضع المناسب لفعل ل عند قراءة الصفحة الدعلى عدم مزاولة أي عم

  .القراءة
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  :األيام المفضلة للقراءة-5

  :بحسب النوع 5-1

  .بحسب النوع قراءة الصحفلالمبحوثون  هايوضح األيام التي يفضل) 97(الجدول رقم 

  

  النوع       األيام

    المجموع  إناث     ذكور

 %  م.ك  %  م.ك  % (∗)م.ك الترتيب

  4  12.99 520  12.54  248 13.42  272  السبت

  5  7.04 282  6.83  135 7.25  147  األحد

  3  18.11 725  17.7  350 18.50  375  االثنين 

  6  4.6 184  5.06  100 4.14  84  الثالثاء

  7  2.25 90  2.33  46 2.17  44  األربعاء

  2  23.38 936  23.67  468 23.09  468  الخميس

  1  31.64 1267  31.87  630 31.43  637  الجمعة

    100 4004  49.38  1977 50.62  2027  المجموع

  1.71=المحسوبة  2كا   

  .درجات 6عند درجة حرية مساوية لـ   12.59=الجدولية  2كا

وهو  % 31.64فضل نسبة معتبرة من أفراد العينة يوم الجمعة لقراءة الصفحة الدينية بنسبة ت   

،  31.43% الذكور يوم الجمعة أوال بنسبة اختارند الذكور وعند اإلناث إذ ه عالترتيب نفسه الذي نجد

ويوم الجمعة هو األنسب ألفراد العينة ألنه يوم العطلة وألنها تمثل  %31.64وكذلك اإلناث بنسبة

مناسبة دينية تتناسب مع طبيعة المواضيع الدينية كما أن بعض الصحف تصدر صفحتها الدينية 

  ).على غرار صحيفة الخبر (م الجمعة األسبوعية يو

 %23.38صفحة الدينية وهذا بنسبة س في المرتبة الثانية كيوم لقراءة اليفضل المبحوثون يوم الخمي

  . %23.38وعند اإلناث بنسبة % 23.09وهو الترتيب أيضا الذي نجده عند الذكور بنسبة 

                                           
.إلى التكرار المعدل" م.ك"نرمز بـ   -(∗)  
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    حوثين بنسبةالدينية لدى المبالصفحة قراءة لكيوم أما المرتبة الثالثة فقد حازها يوم االثنين 

من األيام التي تصادف مناسبة و يوم االثنين  ؛اإلناثمن % 17.7ذكور ولعند ا 18.5% ،18.11%

تختاره بعض و و هو من األيام التي يستحب صيامها النبي صلى اهللا عليه و سلم فيه ولد  إذدينية أيضا 

 ). ابقا و الخبرالنصر س(الصحف لنشر صفحتها الدينية أيضا 

ة أثناءها بعد الدينيلقراءة الصفحة  )%12.99(في المرتبة الرابعة يفضل أفراد العينة يوم السبت

 الثالثاء و ،) %7.04(فقد تمثلت في يوم األحد في المرتبة الخامسة وأما باقي األيام  األيام سالفة الذكر

و يبدو أن القراء . األخيرةرتبة السابعة وفي الم)  %2.25( األربعاءو ،)%4.6(في المرتبة السادسة 

وبالنظر . الصفحة الدينية  وفقا لألحوال والظروف التي يتاح لهم في ظلها مطالعة ا هذه األياماختارو

األيام  اختيارفي  نالحظ أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث 2في نتائج حساب كا

  .المفضلة

   :بحسب المستوى الدراسي راءةاأليام المفضلة للق 5-2

  بحسب المستويات الدراسية قراءة الصحفلالمبحوثون  هايوضح األيام التي يفضل) 98(الجدول رقم 
  التكرار  

  األيام

الرتبة  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي

  %  م.ك  %  م.ك  %  م.ك  %  م.ك  %  ∗م.ك

 4  12.99  520  13.58  256  12.46  196 13.11  64 6.9  4  السبت

 5  7.04  282  7.32  138  6.68  105 7.38  36 5.17  3  األحد

 3  18.11  725  16.98  320  18.44  290 20.49  100 25.86  15  االثنين

 6  4.6  184  4.77  90  4.20  66 5.33  26 3.45  2  الثالثاء

 7  2.25  90  2.18  41  2.16  34 2.87  14 1.72  1  األربعاء

 2  23.38  936  23.24  438  24.03  378 22.13  108 20.69  12  الخميس

 1  31.64  1267  31.94  602  32.04  504 28.69  140 36.21  21  الجمعة

 100  4004  47.08  1885  39.29  1573 12.19  488 1.45  58  المجموع

  3.68=المحسوبة  2كا

  درجة 18عند درجة حرية مساوية ل    28.86=الجدولية  2كا

                                           
.إلى التكرار المعدل" م.ك"نرمز بـ   -(∗)  
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بالدرجـة   )%36.21( الجمعـة  لصفحة الدينية يومءة اقرا االبتدائييفضل أصحاب المستوى 

 ،%20.69بنسبة  لثةالخميس في الدرجة الثاثم يوم  ،في الدرجة الثانية ) %25.86( االثنينثم  األولى

ونالحـظ  . أيام السبت واألحد و الثالثاء واألربعاء على التوالي وبنسب موضحة في الجدول أعـاله ثم 

، وسائر األيام )الجمعة واالثنين والخميس(األيام األولى المختارة  بين النسبفي  فرقا معتبرا إلى حد ما

   ).ابتداء من يوم السبت(

فـي   الخمـيس ثـم  ) % 28.69( أوالعة الجم مواختاروا ي فقدالمتوسط أصحاب المستوى أما 

سبت فـي  يوم الاختاروا ثم إنهم  ؛ثالثةفي المرتبة ال) %20.49( الثنينا ثم )% 22.13(الثانية المرتبة 

مـع   ،)%2.87( ثم األربعاء)  % 5.33(الثالثاء ثم  )% 7.38( األحدثم  )%13.11( الرابعةالمرتبة 

يومي  بين ما( الواردة في احتيار األيام األولى مرتفعة بالنظر إلى نسب سائر األياممالحظة أن النسب 

ت والسـب  االثنينووالخميس المستوى المتوسط أليام الجمعة  ووذلك يعني تفضيل ذو ،)لسبتاو الجمعة

بحسـب أحـوال    ختار للقـراءة ثم إن سائر األيام تُ ؛بمناسبات دينية ولمصادفتها ليوم العطلة الرتباطها

  . وظروف كل شخص

ءة الصـفحة الدينيـة إذ   األيام المختارة لقرا الجامعي حولتفق أصحاب المستوى الثانوي وا إذ

 االثنـين ثـم   ،)%24.03(ثـم الخمـيس    ،)%32.04( الجمعة: مستوى الثانوي فيوي التتمثل عند ذ

      ثـم األربعـاء  ، )% 4.2(ثـم الثالثـاء    ،)%6.68( ثم األحـد  ،)%12.46(ثم السبت  ،)18.44%(

، )%23.24(، ثم الخميس )% 31.94(الجمعة :أما أصحاب المستوى الجامعي فيفضلون ،)% 2.16(

 ثم األربعـاء  ،)% 4.77( الثالثاءو )%7.32( ثم األحد، )%13.58(السبت  و ،)%16.98(االثنين ثم 

نسجل والسبت و االثنينو والخميس تويين تفضيلهما أليام الجمعةعلى هذين المس والمالحظ .)% 2.18(

ما يتفق مع نتائج حساب  هوو. وسطـوالمت االبتدائيبذلك تقاربا كبيرا بينهما وبين أصحاب المستويين 

مما يعنـي أنـه ال   ) 28.86( الجدولية  2أقل من قيمة كا )3.68(=ةالمحسوب   2اـإذ جاءت قيمة ك 2اـك

األيام التي يفضـلونها   اختيارثين بحسب مستوياتهم الدراسية في توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحو

  .لدينيةلقراءة الصفحة ا
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   :سبب تفضيل األيام –6 

  :بحسب النوع 6-1            

  .النوع بحسب تفضيل األيام لدى المبحوثينب سبيوضح ) 99(الجدول رقم 

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة           النوع

  32.31  84  36.29  45  28.68  39  نشرها تناسب يوم

  45.38  118  43.55  54  47.05  64  تصادف يوم العطلة

  21.15  55  18.55  23  23.53  32  بمناسبة دينية االرتباطه

  1.15  03  1.61  02  0.73  01  أخرى

  100 260  47.69  124  52.31  136  المجموع

  

حيث كانت ) 98و 97رقمي(ع نتائج الجدولين السابقين متسقة م) 99(جاءت نتائج الجدول رقم 

السبت هي األيام المفضلة لدى أفراد العينة لقراءة الصفحة الدينية واالثنين أيام الجمعة والخميس و

تتبين ) 99(الجدول رقم  معو من إجابات المبحوثين، % 20.45و % 14.69بنسب تتراوح بين 

إذ بررت نسبة معتبرة من المبحوثين اختيار تلك األيام بأنها تصادف يوم العطلة بنسبة  األسباب،

 % 43.55ـواإلناث أيضا ب) %47.05(تبناه الذكور بأكبر نسبة  نفسه الذي وهو التبرير ،% 45.38

هو التبرير تناسب يوم نشر الصفحة الدينية و بأن هذه األيام) % 32.31(و برر بعض المبحوثين ذلك 

من اإلناث، وإذا قرأنا هذه النتائج  نجد أن الجمعة    % 36.29من الذكور و % 28.68الذي اختاره 

هو ما يخول لهم فرصة قراءة الصحف الموظفين والمتمدرسين والسبت هي أيام عطل رسمية ألغلب و

ـ هي صفحة أسبوعية ـ  من الصحف تنشر الصفحة الدينية و ن جملةذلك فإومنها الصفحة الدينية، ك

  . في األيام األربع سالفة الذكر

أن صحيفة  نجدإذا أخدنا بعين االعتبار الصحف التي اختارها المبحوثون كصحف مفضلة و

ليومي تنشر الشروق ا، واالثنينويومي الجمعة " إسالميات"تحت عنوان  الخبر تنشر الصفحة الدينية



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 291 -

إذا نظرنا إلى الصحف و.(∗)"أقالم الخميس"مواضيع ذات عالقة بالتوعية الدينية كل خميس تحت عنوان 

ر كل يوم خميس على هي صحف تصد، وبالوعي الديني متعلقةاألسبوعية فإنها كذلك تنشر مواضيع 

  ... زهرة العربيغرار القلم و إقرأ و

اروا األيام سالفة الذكر نظرا الرتباطها بمناسبة من أفراد العينة أنهم اخت % 22.18يرى إذ  

 عن سائر األيام بصالةيوم الجمعة  يتميز؛ إذ الخميس، وهو ما ينطبق على أيام الجمعة واالثنين ودينية

الخميس فهما كذلك يومان وردت بشأنهما نصوص وأما يومي االثنين و... الجمعة وقراءة سورة الكهف

وعن كون  ية فضال عن استحباب الصيام فيهما،ربطهما بمناسبات ديني القارئ ذهنمما جعل دينية 

صفحاتها  ولعل ذلك ما جعل بعض الصحف تنشر ى اهللا عليه و سلم وقع يوم اثنين،مولد النبي صل

ينة تحبذ قراءة المواضيع الدينية هذه وهو ما جعل أفراد الع الدينية يومي االثنين والخميس كما أسلفنا،

   .ااأليام أيض

اختاروا هذه األيام و قد تمثلت األسباب في  "ألسباب أخرى"من أفراد العينة أنهم  %1.21أجاب 

 وألن القراءة في هذا اليوم" يوم فراغي ألنه"و " يوم حصولي على الصحيفة ألنه"قول بعض المبحوثين 

  ".تتناسب مع برنامجي الدراسي"

  

  

  

  

  

  

  

                                           
م ويالحظ هنـا أن الصـحف    2011لى مالحظات دونتها عن الصحف سالفة الذكر سنة ـ هذا التقرير كتب بناء ع (∗)

غير مستقرة في اختيار يوم نشرها للصفحة الدينية إذ كانت صحيفة النصر تنشرها من قبل يوم االثنين و كانت أسبوعية 

  . ول إلى مجلةقبل أن تتح" أوراق حضارية"الشروق العربي تنشر المواضيع الدينية في صفحة معنونة بـ 
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  :سبب تفضيل األيام بحسب المستوى 6-2

  .بحسب النوع تفضيل األيام لدى المبحوثينسبب يوضح ) 100(رقم  الجدول

السبت في و االثنينأيام الجمعة والخميس و اختيارأن سبب  على الجامعيذوو المستوى الثانوي و يتفق

الجـامعي   لـدى ذوي المسـتوى   %49.17 إلى كونها تصادف يوم العطلة بنسبة المراتب األولى عائد

أما في المرتبة الثانية فيرى أصحاب هذين  ،هذا في المرتبة األولىو الثانوي لدى المستوى %45.37و

لـدى   %28.33عائد إلى كونها تناسب يوم نشر المواضيع الدينية بنسـبة   االختيارالمستويين أن ذلك 

وفي المرتبة الثالثة يـرى   لدى أصحاب المستوى الثانوي %32.41 وبنسبةوى الجامعي أصحاب المست

بمناسبة دينيـة بنسـبة    الرتباطهاوي المستوى الجامعي و الثانوي أن اختيار تلك األيام يعود كل من ذ

  .على الترتيب %22.22و 20.83%

ور أخرى تتمثل في من ذوي المستوى الجامعي أن األسباب تعود إلى أم %1.67ى نسبة روت

على الصحيفة وآخر أقر بأنه اليوم الذي يناسـب أوقـات    المختار هو يوم حصول المبحوثأن اليوم 

  .الفراغ

المستوى المتوسط و ذين المستويين من جهة وإجابات ذوي بين إجابات ه االختالفنجد بعض 

ئـد لكونهـا   اتلك األيام ع اختيارمن جهة ثانية إذ يرى أصحاب المستوى المتوسط أن سبب  االبتدائي

ثـم   ،ثانيا) %38.46(ثم ألنها تصادف يوم العطلة  ،)%42.31(تناسب يوم نشر المواضيع الدينية أوال

  ).%19.23(بمناسبة دينية ثالثا  الرتباطها

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  المستوى    الفئة    

تناسب يوم 

  نشرها
04  66.67  11  42.31  35  32.41  34  28.33  84  32.31  

تصادف يوم 

  العطلة
00  00  10  38.46  49  45.37  59  49.17  118  45.38  

 االرتباطه

  دينيةبمناسبة 
01  16.66  05  19.23  24  22.22  25  20.83  55  21.15  

  1.15  03  1.67  02  00  00  00  00  16.66  01  أخرى

  100  260  46.15  120  41.54  108  10  26  2.31  06  المجموع
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أولهما كون األيـام المختـارة    باختيار سببين فقط؛ اكتفوافقد  االبتدائيوأما أصحاب المستوى 

، و )%16.66(وكونها ترتبط بمناسبة دينيـة ثانيـا    ،)% 66.67(مواضيع الدينية تناسب يوم نشر ال

الدراسي ويبدو من خالل سببا آخر تمثل في كون اليوم المختار يتناسب مع برنامجه  بعضهم أقر أن له

  . ا يجد فراغا بين المواد الدراسية المبرمجةوقتم المواضيع الدينية متمدرس وأنه يقرأ  إجابته أنه

  

   :ترتيب األركان التي يهتم األفراد بقراءتها بحسب النوع ـ7

  : بحسب النوع 1ـ7

  .يوضح األركان التي يهتم المبحوثون بقراءتها بحسب النوع) 101(الجدول رقم 

 النوع                

  األركان          

  الترتيب  المجموع  إناث    ذكور

  %  م.ك  %  م.ك  % (∗)م.ك

  1  17.63  2460  17.21  1224  18.06  1236  الفتاوى

  4  11.54  1611  11.64  828  11.44  783  العبادات

  3  13.33  1860  13.33  990  12.71  870  األدعية 

  10  3.12  435  3.12  228  3.02  207  مواقيت الصالة

  7  7.31  1020  7.31  552  6.84  468  التفسير

  11  1.83  256  1.83  138  1.72  118  المعامالت المالية

  2  15.68  2189  15.68  1078  16.23  1111  األخالق

  5  10.20  1424  10.2  744  9.93  680  السيرة النبوية

  6  8.63  1204  8.63  574  9.20  630  قصص األنبياء

  8  6.05  845  6.05  425  6.14  420  األسرة والمجتمع

  9  4.64  648  4.61  328  4.67  320  السلوك االجتماعي

  12  0.04  5  0.04  3  0.03  2  أخرى

  100  13956  50.96  7112  49.04  6845  عالمجمو

                                           
  .إلى التكرار المعدل" م.ك"نرمز بـ ـ  (∗)
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  2.94=المحسوبة  2كا

  درجة 11عند درجة حرية مساوية لـ 19.67=الجدولية  2كا

ـ  إنهـم مهتمـون   ثم %17.63العينة بمتابعة الفتاوى في المرتبة األولى بنسبة أفراد يهتم ركن ب

مـن   %13.33التي أقـر  ولثة ثم األدعية في المرتبة الثا ،%15.68األخالق في المرتبة الثانية بنسبة

أقروا أنهم حريصون على التفقه في مجال العبـادات فـي    االمبحوثين أنهم يحرصون على قراءتها كم

  . % 11.54المرتبة الرابعة بنسبة 

شـريحة المبحـوثين     اهتمامنتائج دراستنا هذه جاءت متوافقة مع دراسات أخرى أسفرت عن 

األخالق خاصة تلك الدراسات التي أجريت علـى  وبالفتاوى و ؛داتا منه جانب العبابالفقه عموما السيم

    وردة بـوجالل   أشرنا إليها سابقا وهي دراسـة  عينة من المجتمع الجزائري على غرار الدراسة التي

والتـي   ،)االتجاهاتو األنماطو العاداتدراسة في  –الفضائية  قرأإالجمهور القسنطيني وبرامج قناة ( 

وهو كما يدل عليه العنـوان  "  تى يغيروا ما بأنفسهمح" المشاهدة الجزائرية لبرامج  اعأسفرت عن ارتف

 كما دلت الدراسة على االهتمـام الكثيـف للمبحـوثين    .تزكية النفس ي مجاليصب فبرنامج أخالقي 

دراسـة  فـي  و .(1))%12.06(برامج القرآن الكريم ثم  )%17.12(ببرامج الفتاوى في المرتبة األولى 

تبين أن أفراد العينـة  ) الفضائيات العربية الدينية وجمهورها من طلبة جامعة جيجل (ر زرزايحي الزبي

ثم البرامج الوعظية  %15.44يفضلون برامج الفتاوى في المرتبة الثانية بعد برامج القرآن الكريم بنسبة

  .)2(%15.28في المرتبة الثالثة بنسبة 

وات الفضائية العربية و دوراتهـا  م نحو برامج القنآرائهوفي دراسة التجاهات  المشاهدين و 

تبين أن أفراد العينة يتابعون البـرامج التـي تبثهـا    ) 2006( ـه1427البرامجية في شهر رمضان 

اتجاهـات  (وفي دراسة عبد الواجد أمـين   )3(بدافع التفقه في أمور الدين أثناء شهر رمضانالفضائيات 

تبين أن المضامين المفضلة فـي الفضـائيات   ) اإلسالميةلفضائيات النخبة الدينية نحو واقع ومستقبل ا

   4()%7.83(تتمثل في البرامج الوعظية في المرتبة األولى  اإلسالمية

القراء من  إجاباتمن  %10.20بنسبة  لمرتبة الخامسة من اهتمام القراءاحتلت السيرة النبوية ا

، والتفسـير فـي المرتبـة    ) %8.63(السادسة  قصص األنبياء في المرتبة ل المبحوثونيفضو. اإلناث

                                           
 .180: ، صمرجع سابقوردة بوجالل، ـ   (1)
  .107:، صمرجع سابقالزبير زرزايحي،  – (2)

مداخلة مقدمة لمؤتمر الفضائيات العربية و الهوية الثقافية جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة  :محمود شلبيه - )3(

  . 16:ص)م2007يسمبر د 11-13(
  . 29:ص  مرجع سابقمداخلة مقدمة لمؤتمر الفضائيات العربية و الهوية الثقافية جامعة الشارقة،  (4
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 ؛% 6.05 بنسـبة  الثامنـة في المرتبـة  " المجتمعاألسرة و"قراءة ركن  ، ويحبذون)%7.32(السابعة 

فقد عـادت للسـلوكيات االجتماعيـة     تاسعةأما المرتبة ال اإلناثمن  % 6.05من الذكور و 6.14%

 اإلناثمن  % 3.12من الذكور و % 3.02 ؛% 3.12لمواقيت الصالة بنسبة  العاشرةوعادت المرتبة 

 والشـراء  يفضل أفراد العينة قراءة ما يتعلق بالمعامالت المالية من البيـع عشر ة الحاديوفي المرتبة 

أركان "وهي المرتبة ما قبل األخيرة قبل  اإلناثمن  % 1.83ومن الذكور  % 1.72 ؛% 1.83بنسبة 

ي النصوص الدينية وألغاز العلمي ف اإلعجازوقد تمثلت في  % 0.04اختارها المبحوثون بنسبة " أخرى

  .الصحابة  اعظ والرقية الشرعية وحياةالمودينية و

بحسب النوع  اإلناثبين الذكور و  إحصائياتوجد فروق دالة  نه الفإ 2وبحسب نتائج حساب كا

ـ  ) 2.94= المحسوبة( 2فقد جاءت قيمة كا المفضل قراءتها، في تحديد األركان  2ن قيمـة كـا  أقـل م

     ).19.67(=الجدولية
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  :األركان التي يهتم األفراد بقراءتها بحسب المستوى 2ـ7

  .يوضح األركان التي يهتم المبحوثون بقراءتها بحسب المستوى الدراسي) 102(الجدول رقم 

  المستوى

 األركان

الترتيب المجموع جامعي  ثانوي   متوسط   ابتدائي

 % ك % ك % ك % ك % ك

117 18.16 960 16.16 264 27.4 60 الفتاوى
6 

17.25 246017.63 1 

 4 161111.54 11.35 774 11.75 621 11.57 189 12.33 27 العبادات

 3 186013.33 12.47 850 14.19 750 13.46 220 18.26 40 األدعية

 10 3.12 435 3.17 216 3.06 162 3.3 54 1.37 3 مواقيت الصالة

 7 10207.31 6.78 462 7.72 408 8.08 132 8.22 18 سيرالتف

 11 1.83 256 1.88 128 1.7 90 2.20 36 0.91 2 المعامالت المالية

112 15.4 814 14.14 231 10.05 22 األخالق
2 

16.46 218915.68 2 

 5 142410.2 10.21 696 10.14 536 10.28 168 10.96 24 السيرة النبوية

 6 12048.63 9.34 637 7.68 406 9 147 6.39 14 قصص األنبياء

 8 6.05 845 6.45 440 5.58 295 6.34 105 2.28 5 المجتمعاألسرة و

السلوك 

 االجتماعي

4 1.83 88 5.39 244 4.62 312 4.58 648 4.64 9 

 12 0.04 5 0.06 4 0.02 01 00 00 00 00 أخرى

163 2191.57 المجموع
4 

11.71 528
7 

37.88 681
7 

48.84 1395
7 

100 

  13.22=المحسوبة  2كا

  درجة 33عند درجة حرية مساوية ل 43.77=الجدولية  2كا
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فيها أربع تي انتظمت عي على المراتب األربع األولى الالجاماتفق أصحاب المستوى الثانوي و

من األخالق والعبادات بنسب موضحة في الجدول أعاله وابتداء الفتاوى واألدعية و: أركان وهي 

السيرة  بعض االختالف إذ أقر أصحاب المستوى الثانوي أنهم يهتمون بقراءةالركن الخامس نالحظ 

، ثم األسرة )%7.68(القصص بثم ما يتعلق  ،)%7.72(التفسير ثم  ،)% 10.14(خامسا النبوية 

 ثم ،)% 3.06( ثم مواقيت الصالة ، ،)% 4.62(السلوكيات االجتماعية ثم  ،)% 5.58(المجتمعو

  .تمثلت في حياة الصحابة )% 0.02(ثم أركانا أخرى  ،)% 1.7(المعامالت المالية 

لنبوية في المرتبـة  أما أصحاب المستوى الجامعي فقد صرحوا باهتمامهم بقراءة ركن السيرة او

سابعا، )% 6.78(التفسير ، ثم لمرتبة السادسةا في) %9.34(ثم قصص األنبياء،)% 10.21(الخامسة 

   مواقيـت الصـالة  و) % 4.58(ثم السلوك االجتمـاعي   ،ثامنا) % 6.45(سرة والمجتمع ثم ركن األ

 على الترتيـب  المراتب التاسعة والعاشرة والحادية عشر في )%1.88(المالية المعامالت و )% 3.17(

 مواعظ وحكم و ألغاز دينيةالعلمي و اإلعجازتمثلت في ) %0.06(أركانا أخرى  يرةفي المرتبة األخو

  .يهتم بجميع األركان دون استثناءلرقية الشرعية مع إقرار أحد المبحوثين أنه او

حاب المستوى الثانوي على األركان المختارة أصوأصحاب المستوى االبتدائي  نالحظ اتفاقا نسبيا بين

ثم ثم السيرة النبوية  ،العباداتالفتاوى ثم األدعية ثم : وقد تمثلت لدى أصحاب المستوى االبتدائي في

الفتاوى ثم األخالق ثم األدعية ثم العبادات، ثم : وتمثلت لدى أصحاب المستوى الثانوي في. األخالق

  .السادسةابتداء من المرتبة تطابقا في االختيار  لنالحظ السيرة النبوية ثم التفسير؛

ثـم   التفسير ثم القصصأنهم يفضلون قراءة ركن  والثانوي االبتدائي إذ أقر أصحاب المستويين 

والمجتمع، ثم السلوك االجتماعي ثم مواقيت الصالة ثم المعامالت الماليـة لينفـرد أصـحاب    األسرة 

    . بإجابة واحدةالمستوى الثانوي باختيار أركان أخرى 

الجدولية  2أقل من قيمة كا) 13.22(=المحسوبة  2نالحظ أن قيمة كا 2وبالنظر في نتائج حساب كا

بين المبحوثين بحسب مستوياتهم الدراسية في  إحصائياتوجد فروق دالة مما يعني أنه ال ) 43.77(=

  .االهتمام بركن دون اآلخر 
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  :االحتفاظ بالصفحات الدينية ـ 8

 :بحسب النوع االحتفاظ بالصفحات الدينية 1ـ  8  

  .بالصفحات الدينية بحسب النوع االحتفاظيبين ) 103(الجدول رقم 

  

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  ة     النوعالفئ

  21.15  55  32  40 11.19  15  دائما

  11.92  31  16  20 8.15  11  غالبا

  23.46  61  20.8  26 25.93  35  أحيانا

  13.08  34  12  15 14.07  19  نادرا

  30.38  79  19.2  24 40.74  55  ال أحتفظ

  100  260  48.08  125 51.92  135  المجموع

  23.63=المحسوبة  2كا

  درجات 4عند درجة حرية مساوية لـ  9.48= وليةالجد 2كا

 %30.38أن نسبة معتبرة من المبحوثين ال تحتفظ بالصفحات الدينية بنسبة ) 98(يوضح الجدول رقم 

من أفراد العينة مع اختالف بين الذكور واإلناث إذ أجابت نسبة معتبرة من اإلناث أنهن يحتفظن 

بأنهم ) %40.74(ي حين أجاب جزء معتبر من الذكور ف) %32(بالصفحات الدينية بشكل دائم بنسبة 

ولعل ذلك راجع إلى طبيعة البرنامج اليومي للذكور الذي يختلف عن نظيره لإلناث  ،ال يحتفظون بها

احتمال عودتهن وفي المنزل مما يجعل أوقات فراغهن أطول  من األوقات حيث يقضين جزءا معتبرا

أما الذكور فيقضون و. الذي يقتضي االحتفاظ بتلك المواضيع ألمرا ؛وارد جدالقراءة المواضيع الدينية 

إعادة  احتمالفي الشارع وعلى مقاعد المقاهي مما يجعل  ،أوقات فراغهم في الرياضة ومع األصدقاء

  .القراءة غير وارد وذلك يضعف احتمال االحتفاظ بالصفحات الدينية 

 من اإلناث  %20.8بنسبة أحياناات الدينية من أفراد العينة أنهم يحتفظون بالصفح %23.46أقر 

إلى أفراد اء في المرتبة الثانية إذا نظرنا االحتفاظ بالصفحات الدينية أحيانا جمن الذكور و % 25.93و

هذا االختيار في سواء  حداإلناث على ؛ إذ تبنى الذكور وكذلك إذا راعينا النوعالعينة بصفة عامة و

  .الدرجة الثانية 
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من الذكور  %11.19 بنسبةبالصفحة الدينية بشكل دائم من المبحوثين أنهم يحتفظون  % 21.15أقر 

إلى المبحوثين بصفة عامة أما لذي الذكور فإن ا في المرتبة الثالثة إذا نظرنا وهذ ،من اإلناث % 32و

رتبة في الم) %14.07(هذا هو االختيار الرابع بعد إقرارهم بأنهم يحتفظون بالصفحة الدينية نادرا 

  .الثالثة 

المرتبة  نادرة بالصفحات الدينية وذلك في  من أفراد العينة بأنهم يحتفظون بصفة %13.08أقر 

أما إذا راعينا  ،األخيرةبها غالبا في المرتبة الخامسة و أنهم يحتفظونمنهم  % 11.92وأقر ،الرابعة

هو االختيار و % 19.2ذا بنسبةال يحتفظن بالصفحة الدينية وه تغير النوع فإن اإلناث أقررن أنهنم

وفي المرتبة الرابعة أقررن أنهن غالبا ما يحتفظن  على مستوى اإلناث الذي احتل المرتبة الثالثة

  . % 12بنسبة " نادرا" األخيرة تبنين اختياروفي المرتبة الخامسة و %16بالصفحات الدينية بنسبة 
 

  :االحتفاظ بالصفحات الدينية بحسب المستوى 2- 8

  .بالصفحات الدينية بحسب المستوى الدراسيأفراد العينة  احتفاظيبين ) 104(جدول رقم ال

  
  الفئة       المستوى

  المجموع  جامعي   ثانوي   متوسط   ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  21.15  55  17.21  21  24.04  25  32.14  09  00  00  دائما

  11.92  31  10.66  13  10.58  11  25  07  00  00  غالبا

  23.46  61  22.13  27  23.08  24  14.29  04  100  06  حياناأ

  13.08  34  16.39  20  11.54  12  7.14  02  00  00  نادرا

  30.38  79  33.61  41  30.77  32  21.43  06  00  00  ال أحتفظ

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  28.35=المحسوبة  2كا

  . 12ساوية مقدرة بـعند درجة حرية م 21.02=الجدولية  2كا

  

نسبة و %100تفظون بالصفحات الدينية أحيانا بنسبة يبين الجدول أن أصحاب المستوى االبتدائي يح

وأما  ،%32.14   معتبرة من أصحاب المستوى المتوسط يحتفظون بالصفحات الدينية بشكل دائم بنسبة

بالدرجة األولى  حات الدينيةيحتفظون بالصفال ة منهم أصحاب المستوى الثانوي فإن نسبة معتبر

قريبا من هذه النسبة و ،في المرتبة الثانية )% 24.04(نسبة منهم تحتفظ بها بشكل دائم و، )% 30.77(
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 11.54(ثم نادرا  ،)% 23.08" (أحيانا"صفة االحتفاظ بها ب إلىأصحاب المستوى الثانوي يلجأ بعض 

  .% 10.58 ـأخيرا غالبا ب، و)%

نسبة منهم تحتفظ بها  و %33.61بالصفحات الدينية بنسبة الجامعيين  من جزء معتبريحتفظ ال 

 مع أصحاب المستوى الثانوي الذين يتباينهو ما و ،%22.13في الدرجة الثانية بنسبة  "أحيانا"بصفة 

، وأصحاب المستوى المتوسط في المرتبة الثانية" دائما"بالصفحات الدينية بصفة  عبروا عن االحتفاظ 

أصحاب المستوى كما أقر في المرتبة األولى، ) %32.14( حتفظون بالصفحة الدينية دائماالذين ي

ثم  ،%17.21 ـثم دائما ب ،% 16.39نادرا ما يحتفظون بالصفحات الدينية بنسبة  جامعي بأنهم ال

) 28.35(المحسوبة  2كا قيمة حيث جاءت 2هذا التباين تعضده نتائج حساب كا، و%10.66 ـغالبا ب

مما يعني أن هناك اختالفا بين المستويات األربع في االحتفاظ  )21.02(الجدولية  2من قيمة كا أكبر

  .بالصفحات الدينية

  :عادة قراءة الصفحات الدينيةإـ  9
 
  :بحسب النوع 1ـ9 

  .يبين إعادة قراءة الصفحات الدينية بحسب النوع) 105(الجدول رقم 

  المجموع  إناث ذكور
  %  ك  %  ك %  كالنوع     الفئة            

  3.46  09  6.4  08  0.74  01  دائما

  13.08  34  16.8  21  9.63  13  غالبا

  36.15  94  40.8  51  31.85  43  أحيانا

  15  39  14.4  18  15.56  21  نادرا

  32.31  84  21.6  27  42.22  57  ال أعيد القراءة

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

  04درجة حرية تساوي عند  16.37= المحسوبة  2كا

  .0.05مع احتمال خطأ قدره  9.48=الجدولية  2كا
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 يلجأ أغلب أفراد العينة إلى إعادة قراءة الصفحة الدينية بصفة أحيانا ثم إن نسبة معتبرة منهم ال

وأخيرا  %13.08منهم عن إعادة القراءة بصفة نادرة ثم بصفة غالبة بنسبة  %15بر تعيد القراءة وع

حول إعادة قراءة الصفحات  اإلناثذكور وبين ال اختالفونالحظ وجود  %3.46بنسبة  بشكل دائم

 2كا قيمة المحسوبة أكبر من 2كاحيث أن قيمة  ،2الدينية وهو ما دلت عليه نتائج حساب قيمة كا

  .الجدولية مما يعني وجود عالقة بين النوع وإعادة قراءة الصفحات الدينية

     

 يعيدونالذين و ،% 42.22دون قراءة الصفحة الدينية بنسبة يعي ور السبق أن الذك وتفصيل ما

 أحيانا بنسبةيعدن قراءة الصفحة الدينية  فإنهن اإلناثأما  ،قراءة إنما يقومون بذلك أحيانا ثم نادراال

كثيرا ما  اإلناثولعل هذا الوضع يفسر بأن  ،%21.6ال تعيد القراءة بنسبة  ثم إن نسبة منهن % 40.8

بها أسهل،  المحتفظين أوقات الفراغ بالبيت مما يجعل فرصة الحصول على الصفحات الدينية يمض

إعادة القراءة أقوى من الذكور الذين يفضلون قضاء أوقات الفراغ خارج البيت و نتائج  تمالواح

ل المشاهدة في عصر تكنولوجيا االتصاالقراءة و(ئج دراسة جمال العيفة دراستنا هذه تختلف مع نتا

من أفراد العينة الذين يقرؤون عن الخبر بعد  %75.63التي كشفت عن نسبة  )السمعية البصرية

هذه النسبة ، (1)بمشاهدة الخبر دون اللجوء إلى القراءة عنه في الصحف %20.30مشاهدته و يكتفي 

نظر هنا بغض ال(مرتفعة تدل على ارتفاع من يعيدون االطالع على المعلومات بعد اطالع مسبق عليها 

القراءة بين  إعادةولعل أسباب إعادة القراءة هي التي تفسر لنا ارتفاع نسبة  ،)اإلعالميةعن الوسيلة 

ت إذ أقر ،)المشاهدة في عصر تكنولوجيا االتصال السمعية البصريةالقراءة و(المبحوثين في دراسة 

إذ قد يكون  ؛األمرأن ذلك يتم بغرض استكمال المعلومات حول ) %59.75(نسبة معتبرة منهم 

أخرى أن ذلك يتم بهدف التعمق وأجابت نسبة  ،المشاهد غير مستوعب لما تم عرضه عبر التلفزيون

خ يبهدف ترسكما أن ذلك يتم  ؛في المعلومات نظرا لقدرة الصحف على التوسع في سرد التفاصيل

  .(2)المعلومات في الذاكرة وبهدف االطالع على وجهات النظر األخرى
 

  

  

  

                                           
 .183- 182:،ص صمرجع سابقجمال العيفة،   (1)
.184:ص ،نفسهالمرجع   -(2)  
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  :إعادة قراءة الصفحات الدينية بحسب المستوى الدراسي 9-2

  .ى الدراسي لدى المبحوثينيبين إعادة قراءة الصفحات الدينية بحسب المستو) 106(الجدول رقم

االبتدائي إلى إعادة قـراءة الصـفحات الدينيـة    الثانوي والمتوسط وحاب المستوى الجامعي ويلجأ أص

لصفحة الدينية في المرتبة الثانية بنسـبة  في المرتبة األولى ثم إن أفراد العينة ال يعيدون قراءة ا" أحيانا"

 % 35.71و ،عند أصحاب المستوى الثانوي % 30.77عند أصحاب المستوى الجامعي و % 33.61

نسجل بعض االختالف بـين  و ، عند ذوي المستوى االبتدائي % 16.67عند ذوي المستوى المتوسط و

الثانوي فـي أنهـم ال يعيـدون قـراءة     عي وو المستوى الجامالمستويات في المرتبة الثالثة إذ يتفق ذو

االبتدائي فإنهم يعيدون القراءة غالبا في المرتبـة  و المستوى المتوسط والصفحة الدينية إال نادرا أما ذو

المحسوبة و التـي   2هذه النتائج جاءت متسقة مع قيمة كا. على الترتيب % 16.67و % 25 ـالثالثة ب

ـ  21.02 ـالمقدرة بالجدولية و 2كا قيمة هي أصغر منو 11.26تساوي   ـعند درجة حرية مساوية ل

  .عدم وجود عالقة بين المستوى الدراسي وإعادة قراءة الصفحات الدينيةني مما يع 21

  

مستوى   ال      

  الفئة

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط    ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  3.46  09  4.1  05  3.85  04  00  00  00  00  دائما

  13.08  34  9.02  11  14.42  15  25  07  16.67  01  غالبا

  36.15  94  39.34  48  32.69  34  28.57  08  66.67  04  أحيانا

  15  39  13.93  17  18.27  19  10.71  03  00  00  نادرا

  32.31  84  33.61  41  30.77  32  35.71  10  16.67  01  ال أعيد القراءة

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  12عند درجة حرية تساوي  11.26= المحسوبة  2كا

  .0.05مع احتمال خطأ قدره   21.02=الجدولية  2كا
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  :المحور الوجداني: ثانيا

  :مساهمة الصحف الجزائرية في تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالى -10

   

   :بحسب النوع -10-1

  .ين مدى مساهمة الصفحة الدينية في تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالىيب )107(الجدول رقم 
  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  لفئة                  النوع

 34.79  127  32.12  53  37  74  تعزيز الصلة باهللا تعالى

  33.97  124  36.36  60  32  64رفع درجة اإليمان باهللا     

  16.16  59  18.18  30  14.50  29  الدعاء بشكل أفضل

  6.85  25  6.67  11  7  14  الخشوع في الصالة 

الخشوع والتدبر عند قراءة 

  القرآن

19  9.5  11  6.67  30  8.22  

  100 (∗)365  45.21  165  54.79  200  المجموع

  .04عند درجة حرية تساوي  2.78= المحسوبة  2كا

  .0.05مع احتمال خطأ قدره   9.48=الجدولية  2كا

  

 37 اهمت في تعزيز الصلة باهللا تعالى؛من أفراد العينة أن الصفحة الدينية س %34.79يرى 

أن الصفحة الدينية ساهمت في رفع درجة  %33.97من اإلناث، و يرى  % 32.12من الذكور و  %

 % 16.16كما يرى  من اإلناث، %36.36من الذكور و %32باهللا تعالى في المرتبة الثانية؛  اإليمان

من  %14.5لدعاء و يتعرفون على أدعية جديدة؛ نة أن الصحف جعلتهم يتقنون فن امن أفراد العي

الخشوع في وأما الخشوع و التدبر عند قراءة القرآن  .من اإلناث % 18.18الذكور يعتقدون ذلك و 

                                           
  .ابةهذا الرقم متعلق بإجابات المبحوثين الذين قد يقع اختيارهم على أكثر من إجـ   (∗)

  



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 304 -

بدليل  لدى القارئ الصالة فإن عددا قليال من أفراد العينة يعتقدون أن للصحف دور في تنمية الخشوع 

عالقة نه ليس هناك تكرار على الترتيب مع مالحظة أ 30و  25د هذين الفئتين بتكرار ضئيل بلغ ورو

 2كاقيمة أصغر من ) 2.78(المحسوبة  2كا قيمة بدليل أن.بين النوع و تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالى

  .% 95بمستوى ثقة بلغ درجات و 4عند درجة حرية قدرها ) 9.48(الجدولية 

   

  :همة الصحف الجزائرية في تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالى بحسب المستوى الدراسيمسا 10-2

يبين مساهمة الصحف الجزائرية في تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالى بحسب المستوى ) 108(الجدول 

  :الدراسي

  

في رفع درجة هم في تعزيز الصلة باهللا تعالى والصفحة الدينية تسا المستوى الجامعي أن ويرى ذو

أن الصفحة الدينية منهم  % 18.67كما ترى نسبة  ،% 35.33هي مان باهللا تعالى بالنسبة نفسها واإلي

تساهم في  ترى أن الصفحة الدينية سبة ضئيلة من الجامعيينجعلتهم يمارسون الدعاء بشكل أفضل و ن

إذ بلغت هذه النسبة ثماني تكرارات , الخشوع في الصالة و عند قراءة القرآن الكريم تشكيل أو تنمية

  .% 5.33لكل فئة بنسبة 

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط  ابتدائي  الفئة          المستوى

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  34.79  127  35.33  53  33.22  58  39.47  15  16.67  01  تعزيز الصلة باهللا تعالى

  33  124  35.33  53  32.16  55  34.21  13  50  03رفع درجة اإليمان باهللا      

  16.16  59  18.67  28  14.04  24  13.15  05  33.33  02  الدعاء بشكل أفضل

  6.85  25  5.33  08  8.77  15  5.26  02  00  00  الخشوع في الصالة

الخشوع والتدبر عند قراءة 

  القرآن

00  00  03  7.89  19  11.11  08  5.33  30  8.22  

  المجموع

  

06  1.64  38  10.41  171  46.85  150  41.10  365  100     

  .12عند درجة حرية تساوي  1.52= المحسوبة  2كا

  .0.05مع احتمال خطأ قدره  21.02=  الجدولية  2كا
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من ذوي المستوى الثانوي أن الصفحة الدينية تساهم في تعزيز الصلة باهللا  % 33.92يعتقد 

في رفع درجة لصفحة الدينية دور لمنهم يعتقدون أن  % 32.16قريبا من هذه النسبة أي و ،تعالى

اإليمان باهللا تعالى ثم في الدعاء بشكل أفضل ثم في الخشوع و التدبر عند قراءة القرآن الكريم و أخيرا 

  . في الخشوع في الصالة

يعتقد أصحاب المستوى المتوسط أن للصفحة الدينية دور في تعزيز الصلة باهللا تعالى أوال ثم 

شكل أفضل ثم في الخشوع و التدبر عند قراءة القرآن الكريم في رفع درجة اإليمان باهللا ثم في الدعاء ب

هو الترتيب الذي يتغير قليال عندما يتعلق األمر بأصحاب المستوى الة وو أخيرا في الخشوع في الص

االبتدائي الذين يعتقدون أن الصفحة الدينية ساهمت في رفع درجة إيمانهم باهللا تعالى ثم إنها جعلتهم 

شكل أفضل ثم إنها ساهمت في تعزيز صلتهم باهللا تعالى كما أنهم يعتقدون أن يمارسون الدعاء ب

هم في هذا يل عدم ورود هذه الفئة بأي تكرار، والصفحة الدينية لم تساهم في تنمية الخشوع لديهم بدل

يشتركون مع المستوى الجامعي الذين أقرت نسبة قليلة منهم بدور الصفحة الدينية في تنمية الخشوع 

فئة الخشوع في و  ،كريمالتدبر عند قراءة القرآن الني تكرارات لكل من فئتي الخشوع وهم و هي ثمالدي

هنا نسجل عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المبحوثين بحسب مستوياتهم الدراسية في و الصالة،

 21.02(ولية الجد 2أقل من كا) % 1.52(=المحسوبة  2و دليل ذلك كون كا باهللا تعالى، تعزيز عالقتهم

  .% 95درجة و بمستوى ثقة بلغ  12عند درجة حرية بلغت ) %
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   :مساهمة الصحف الجزائرية في تحقيق الراحة النفسية -11

  :بحسب النوع 11-1

  :يبين مساهمة الصفحة الدينية في تحقيق الراحة النفسية بحسب النوع) 109(الجدول رقم 

  

  

  

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  والتكرارلنوع ا   الفئة         

  17.93  97  16.34  42  19.37  55  تخفيف ضغط الحياة

التخلص من المشاعر المؤلمة 

  كالحزن

24  8.45  29  11.28  53  9.8  

  13.49  73  12.45  32  14.44  41  تخفيف الشعور بالملل

  19.96  108  22.18  57  17.96  51  تعزيز الثقة بالنفس

  11.28  61  8.95  23  13.38  38  يقتخفيف الشعور بالض

  7.02  38  6.23  16  7.75  22  التحرر من الشعور بالذنب

  16.82  91  17.12  44  16.55  47  الشعور باألمان واالطمئنان

  3.70  20  5.45  14  2.11  06  أخرى

  100 541  47.50  267  52.50  284  المجموع

  7عند درجة حرية تساوي  10.27= المحسوبة  2كا

  .0.05مع احتمال خطأ قدره =  الجدولية  2كا
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للصفحة الدينية دور في تعزيز الثقة بالنفس حيث أقر أن يعتقد جزء معتبر من أفراد العينة 

من  % 17.93و يعتقد  .من الذكور % 17.96و  من اإلناث % 22.18من األفراد بذلك،  19.96%

من  % 19.37و اإلناثمن  % 16.34 تخفيف ضغط الحياة، الصفحة الدينية تساهم فيأن األفراد 

و  % 16.82االطمئنان بنسبة و الشعور باألمانمنح الصفحة الدينية تساهم في أن  يعتقدون كما ،الذكور

الصفحة الدينية ساهمت في تخفيف ضغط  أن حيث يرى الذكور ؛اإلناثهنا نسجل اختالفا بين الذكور و

في تحسين  لها دوركان و ،لديهم في المرتبة الثانية في تعزيز الثقة بالنفسثم ساهمت  ،الحياة عنهم أوال

بأن فإنهن أقررن  اإلناثأما .في المرتبة الثالثة االطمئنانالشعور باألمان و بإعطائهمحالتهم النفسية 

ة ثم كان لها دور في تحسين الحالة النفسي ي تعزيز الثقة بالنفس لديهن أوال،ساهمت فالصفحة الدينية 

االطمئنان في المرتبة الثانية بدليل حصول هذه الفئة على نسبة معتبرة ور باألمان ولديهن بمنحهن الشع

الصفحة الدينية ساهمت في تخفيف ضغط الحياة عن اإلناث في  إنثم  ،"تعزيز الثقة بالنفس "بعد 

  .الدرجة الثالثة

  

،        لتخلص من المشاعر المؤلمة كالحزندور في ا لصفحة الدينيةأقر أفراد العينة أن ل

مع  "مشاعر أخرى "و التحرر من الشعور بالذنبشعور بالضيق وتخفيف الوتخفيف الشعور بالملل، و

فروق دالة إحصائيا  توجد يجدر بالذكر أنه ال تفاوت في الترتيب بنسب موضحة في الجدول أعاله و

  .ة لدى المبحوثينفي تحديد مساهمة الصحف الجزائرية في تحقيق الراحة النفسي اإلناثبين الذكور و
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                  :النفسية بحسب المستوى الدراسي في تحقيق الراحةمساهمة الصحف الجزائرية  11-2

  

يوضح دور الصحف الجزائرية في تحقيق الراحة النفسية بحسب المستوى  )110(الجدول رقم 

  .الدراسي  
  

   المستوىالفئة                

  المجموع  جامعي   ثانوي   متوسط ائيابتد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  17.93  97  19.92  49  17.02  40  11.54  06  25  2  تخفيف ضغط الحياة

التخلص من المشاعر المؤلمة 

  كالحزن

00  00  03  5.77  22  9.36  28  11.38  53  9.80  

  13.49  73  13.01  32  12.34  29  21.15  11  12.50  01  تخفيف الشعور بالملل

  19.96  108  21.54  53  17.87  42  23.08  12  12.50  01  تعزيز الثقة بالنفس

  11.28  61  10.57  26  11.91  28  7.69  04  37.5  03  تخفيف الشعور بالضيق

  7.02  38  4.88  12  9.36  22  7.69  04  00  00  التحرر من الشعور بالذنب

  16.82  91  15.85  39  17.45  41  19.23  10  12.5  01  الشعور باألمان واالطمئنان

  3.70  20  2.85  07  4.68  11  3.85  02    00  أخرى

  100  541  45.47  246  43.44  235  9.61  52  1.48  08  المجموع

  21عند درجة حرية مساوية لـ 20.16=  2كا

  0.05، مع احتمال خطأ قدره 32.67= الجدولية  2كا

عزيز الثقة الدينية تساهم في ت حةوي المستوى الجامعي أن الصفأقرت نسبة معتبرة من ذ

ضغط الحياة عنهم في  خفيفأن لها دورا في تأقروا ، و%21.54تكرار أي بنسبة  53ـبالنفس لديهم ب

 ،%15.85االطمئنان بنسبة تساهم في منحهم الشعور باألمان ووأنها  ،%19.92المرتبة الثالثة بنسبة 

ن المشاعر المؤلمة ثم في التخلص م ،%13.01كما أنها تساهم في تخفيف الشعور بالملل بنسبة 

حة الدينية من أفراد العينة أن الصف %10.57وقريبا من هذه النسبة أجاب  ،%11.38كالحزن بنسبة 

الشعور بالضيق ونسبة  قليلة منهم أقرت أن الصفحة الدينية تساهم في التحرر من  ساهمت في تخفيف
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أفراد العينة فقد أقروا بوجود من  %2.85أما  ،تكرار فقط12ـالشعور بالذنب حيث وردت هذه الفئة ب

، وعدم نسيان اآلخرة ،الخوف من اهللا تعالى :في توقد تمثلأعمال أخرى تقوم بها الصفحة الدينية 

والشعور  ،والشعور بالتقصير في حق تطبيق المبادئ الدينية ،هو الدين الصحيح اإلسالمالتنبه بأن و

  .فلسطين والعراق: القضايا العادلةقراءة الصفحات الدينية، والتعاطف مع  بالراحة عند

  

لدينية على أن أفراد العينة من ذوي المستوى الجامعي يستخدمون الصفحة اهذه النتائج تدل 

ة وتخفيف ضغط األعمال اليومية عن ن النفس والتخلص من أعباء الحياكوسيلة من وسائل الترفيه ع

العينة من ذوي المستوى الثانوي إذ أجابت نسبة وهي النتائج التي تتفق مع نتائج إجابات أفراد نفوسهم؛ 

ثم في منحهم الشعور ) %17.87(الدينية تساهم في تعزيز الثقة بالنفس أوال معتبرة منهم أن الصفحة 

تخفيف الشعور بالملل ، و)%17.02(ضغط الحياة  ، وتخفيف)%17.45(االطمئنان باألمان و

وكذا التحرر من  ،لتخلص من المشاعر المؤلمةا، و)%11.91(تخفيف الشعور بالضيق ، و)12.34%(

ساهمت  كما يرى ذوو المستوى الثانوي أن الصفحة الدينية ،)% 9.36(الشعور بالذنب بالنسبة نفسها 

التقمص الوجداني لحياة واليقين بما عند اهللا عر أخرى وهي االعتبار من القصص وفي تعزيز مشا

 اإلسالميةبعراقة الثقافة  إلحساسالرضا بقضاء اهللا تعالى و، وامن ذكر اهللا تعالى اإلكثاراألوائل و 

  .مشاكل اآلخريناإلحساس بوالسرور والشعور بالغبطة و

  

ن نتائج ال تختلف ع ذا قرأنا نتائج إجابات أفراد العينة من ذوي المستوى المتوسط فإن النتائجإ

التي تساوي المحسوبة و 2كا وهي النتائج التي تتفق مع قيمة ،الجامعيأصحاب المستوى الثانوي و

مما يعني أنه ال يوجد اختالف بين ذوي ، 32.67الجدولية التي بلغت  2كا قيمة وهي أقل من 20.16

المستويات التعليمية المختلفة في تحديد دور الصحف الجزائرية في تحقيق الراحة النفسية إذ أجابت 

ثم في  %23.08بنسبة  ،الثقة بالنفس أوالتساهم في تعزيز نسبة معتبرة منهم أن الصحف الجزائرية 

وهو ما يختلف بشكل طفيف  ،)111(تعزيز سائر المشاعر النفسية الموضحة في الجدول رقم تنمية و

مع إجابات ذوي المستوى االبتدائي الذين يرون أن الصحف الجزائرية تساهم في تخفيف الشعور 

ر بالملل وتعزيز ثم في تخفيف الشعو ،)%25(ثم في تخفيف ضغط الحياة ) %37.5(بالضيق أوال 

  ).%12.5(بالنسبة نفسها  االطمئنانالثقة بالنفس والشعور باألمان و
  

  

  

  



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 310 -

  :مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل بحسب النوع 12-1

  يوضح مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل بحسب النوع) 111(الجدول رقم 

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة              النوع

  88.46  230  90.4  113  86.67  117  نعم

  11.54  30  9.6  12  13.33  18  ال         

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

   3.60= المحسوبة 2كا

  .1عند درجة حرية تساوي  3.84الجدولية  2كا

  

يرون أن الصحف الجزائرية تساهم في تنمية اإلخالص  يوضح الجدول أن أغلب أفراد العينة

من  % 11.54نسبة من الذكور؛ و % 86.67من اإلناث و % 90.4 ؛% 88.46في العمل بنسبة 

بحسب النتائج ، وأفراد العينة أقروا أن الصحف الجزائرية ال تساهم في تنمية اإلخالص في العمل

اإلناث في تحديد إنه ال يوجد اختالف بين الذكور وف 2الموضحة في الجدول و كذا نتائج حساب قيمة كا

أغلب  عمل حيث يرى أغلب الذكور كما يقرمدى مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في ال

 2هو ما يتناسب مع قيمة كاص في العمل واإلناث بوجود دور ايجابي للصحف في تعزيز اإلخال

  .  الجدولية 2كا قيمة منو هي أقل  % 3.60 ـالمساوية لالمحسوبة و
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  :مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل بحسب المستوى الدراسي 12-2

 الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل بحسب مساهمة يوضح) 112(دول رقم الج

  .ةالدراسي ياتالمستو

، الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل بدور ى المتوسط من ذوي المستو %92.86أقر 

 %81.15المستوى الجامعي فقد أقر  وأما ذو ،يضاأ من ذوي المستوى الثانوي بذلك %95.19أقرو

، منهم بالسلب %18.85 أجاب ، ومنهم أن الصحف الجزائرية تساهم في تنمية اإلخالص في العمل

 2بينت نتائج حساب قيمة كاو. دائي الذين أجاب جميعهم باإليجابالبتهو ما يختلف مع ذوي المستوى او

مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل من عدمه  أنه يوجد اختالف في تحديد مدى

 .بحسب المستويات الدراسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي   المستوىالفئة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  88.46  230  81.15  99  95.19  99  92.86  26  100  06  نعم

  11.54  30  18.85  23  4.81  05  7.14  02  00  00  ال

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  . 9.53= المحسوبة 2كا  

  .3عند درجة حرية تساوي  7.81الجدولية  2كا
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  المحور المعرفي  :ثالثا

  :ء بحسب النوعالقرا معارفمساهمة الصحف الجزائرية في تنمية  13-1
 

  .القراء بحسب النوع معارفمساهمة الصحف الجزائرية في تنمية  يوضح) 113(الجدول رقم 
  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  كالفئة               النوع           

  12.48  132  12.40  65  12.55  67  زيادة المعارف في العقيدة

  11.53  122  11.45  60  11.61  62  العبادات

  13.42  142  12.79  67  14.04  75  تنمية المجال األخالقي

  2.46  26  1.72  09  3.18  17  المعامالت المالية

  7.56  80  7.63  40  7.49  40  العالقات األسرية

  6.43  68  6.68  35  6.18  33  المعامالت االجتماعية

  6.05  64  6.30  33  5.81  31  التاريخ اإلسالمي

  3.69  39  4.39  23  3  16  واقع العالم المعاصر

والكونية  العلميةزيادة المعارف 

  من زاوية دينية

24  4.49  25  4.77  49  4.63  

  14.84  157  14.31  75  15.36  82  االعتدال الفكري

االطالع على أوضاع األقليات 

  المسلمة

29  5.43  24  4.58  53  5.01  

االطالع على القضية الفلسطينية 

  وتاريخها

23  4.31  19  3.63  42  3.97  

االطالع على ظاهرة التنصير 

  وأخطارها

32  5.99  33  6.30  65  6.14  

  1.80  19  3.05  16  0.56  03  أخرى

  100  1058    524  50.47  514  المجموع

   17.36= المحسوبة 2كا

  .13عند درجة حرية تساوي  22.36= الجدولية  2كا

د أفراد العينة الذين أجاب عن األولىساهمت الصحف الجزائرية في تحقيق االعتدال الفكري بالدرجة 

من  %14.31من الذكور و %15.36 .منهم بدور الصحف في تحقيق االعتدال الفكري 14.84%

تساهم في تنمية المجال أن الصحف الجزائرية  ـمحل الدراسة –كما يرى أفراد العينة  اإلناث،
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ن الصحف و يرون أ من اإلناث؛ %12.79من الذكور؛ و %14.04؛ %13.42األخالقي بنسبة 

  .%12.48العقيدة اإلسالمية بنسبة الجزائرية لها دور في تنمية المعارف في 

  

اإلعالم اإلسالمي (عبد الحليم  نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع نتائج دراسة محي الدين

دات الخاطئة يرفضون المعتقمن التي كشفت عن وجود عالقة جوهرية بين معدل ) تطبيقاته العمليةو

ال معدل التعرض لوسائل االتصوبين ...) يطرة الجناالعتقاد في سرك باألولياء وتقديم النذور والتب(

تلك الديني إذ انخفض معدل المؤيدين لم وابشقيها الع) الصحافةاإلذاعة والتلفزيون و(الجماهيرية الثالث 

  .)1(رضون لوسائل االتصال الجماهيريةالمعتقدات الخاطئة بين من يتع

  

من  %93.27، أفاد"الشباب الجامعيو الدراما التلفزيونية "ـته الثانية الموسومة بفي دراسو

المسلسالت الدينية تزودهم فعال بمعلومات لم يكونوا يعرفونها من قبل أن التمثيليات والمبحوثين 

منهم أنهم يتزودون بالمعلومات  %63.28في صفة االكتساب حيث أجاب  مشاهدتهم لها مع اختالف

 ةالمسلسالت تقدم لهم المعرفأن هذه التمثيليات ومن المبحوثين  % 28.49ذكر و ،ة بصفة دائمةالجديد

لوسائل السمعية البصرية محال هذا بالنظر إلى الدراسات الميدانية التي اتخذت من ا. )2(الجديدة أحيانا 

قلتها دراسة نوال محمد الدراسات التي اعتنت بتأثير الصحافة في القراء فإنا نذكر منها على  لها، أما

التي بينت أن الصحافة و ؛)الحضريةتغيير بعض قيم األسرة الريفية و دور اإلعالم الديني في(عمر 

ة األحجبو.%20الفتاوى بنسبة و ،%15الدينية صححت بعض األفكار الخاطئة كتعدد الزوجات بنسبة 

زيارة النساء للقبور بنسبة ، و%18والتعليم بنسبة  حرمان المرأة من العمل، و%18والشعوذة بنسبة 

11% )3(.  

  

إذا قرأنا نتائج كل نوع اإلناث تيب السابق هو نفسه عند الذكور والترفي دراستنا هذه فإن و

ثم  ،أوالأن الصحف الجزائرية تساهم في تحقيق االعتدال الفكري على حدا، إذ يرى الذكور واإلناث 

تنمية المعارف في مجال ثم  ،رف في المجال العقائدي ثالثاامعثم تنمية ال ،تنمية المجال األخالقي ثانيا

ثم تنمية العالقات االجتماعية  ،اإلناث عند % 11.45عند الذكور و  % 11.61العبادات رابعا بنسبة 

أخطارها ، ثم االطالع على ظاهرة التنصير وعند اإلناث % 6.68عند الذكور و % 6.18بنسبة  سادسا

اإلسالمي  التاريخ مجال، ثم تنمية المعارف في عند اإلناث % 6.30كور وعند الذ % 5.99بنسبة 

                                           
.329: المرجع السابق ص)  1) 

.203:، صمرجع سابقمحي الدين عبد الحليم، )  2) 

.384-383: ص المرجع نفسه)  3) 
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عند  اإلناثور ونسجل اختالفا طفيفا بين الذكو. عند اإلناث % 6.30عند الذكور، و % 5.81بنسبة 

المسلمة  على أوضاع األقلياتطالع القراء ث يرى الذكور أن الصحف تساهم في إالفئة الموالية حي

أن  اإلناثترى و .% 4.49الكونية من زاوية دينية بنسبة م زيادة المعارف العلمية و، ث% 5.43بنسبة

، ثم تساهم في % 4.77دينية بنسبة  الكونية من زاوية وة تساهم في زيادة المعارف العلمي الصحف

نسجل اختالفا طفيفا في ترتيب الفئات  كما ؛% 4.58األقليات المسلمة بنسبة االطالع على أوضاع 

في التعريف حيث يرى الذكور أن الصحف الجزائرية ساهمت  .اإلناثبين الذكور والث المتبقية الث

ثم في  ،ثم في تنمية معارف القراء في مجال المعامالت المالية ثانيا ،تاريخها أوالبالقضية الفلسطينية و

لصحف الجزائرية فقد أقررن أن ا اإلناثأما  ،تنمية معارف القراء في واقع العالم المعاصر ثالثا

تاريخها قضية الفلسطينية والتعريف بالفي ثم  ،ساهمت في تنمية المعارف في واقع العالم المعاصر أوال

إذ تبين من  .ليس له أثر من الناحية اإلحصائيةوهذا التباين  ؛ثم في مجال المعامالت المالية ثالثا ثانيا،

التي الفكرية  القضاياف بين الذكور واإلناث في أنه ال يوجد اختال الجدولفي المسجلة خالل النتائج 

 2قيمة كا سقة مع نتائج حسابوهي النتائج التي جاءت مت ،تنميتها ساهمت الصحف الجزائرية في

عند درجة حرية مساوية  22.36ـالجدولية المقدرة ب 2وهي أقل من قيمة كا 17.54المساوية لـ

  .13لـ
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  :القراء بحسب المستوى الدراسي معارف لجزائرية في تنميةمساهمة الصحف ا 2-13

  :القراء بحسب المستوى الدراسي معارف مساهمة الصفحة الدينية في تنمية يبين  )114(الجدول رقم 
  

  المستوى       الفئة         

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

22.2  04  العقيدة زيادة المعارف في
2  

19  17.27  63  14.06  46  9.54  132  12.48  

11.1  02  العبادات       
1  

11  10  49  10.94  60  12.45  122  11.53  

16.6  03  األخالقي تنمية المجال
7  

10  9.09  64  14.29  65  13.49  142  13.42  

  2.46  26  3.32  16  1.56  07  2.73  03  00  00  المعامالت المالية

  7.56  80  8.51  41  6.92  31  6.36  07  5.56  01  العالقات األسرية

  6.43  68  6.02  29  7.37  33  5.45  06  00  00  المعامالت االجتماعية

  6.05  64  5.81  28  6.70  30  4.45  05  5.56  01  التاريخ اإلسالمي

  3.69  39  4.15  20  2.68  12  6.36  07  00  00  واقع العالم المعاصر

المعارف العلمية والكونية من 

  زاوية دينية

00  00  05  4.45  19  4.24  25  5.19  49  4.63  

27.7  05  االعتدال الفكري
8  

18  16.36  62  13.84  72  14.94  157  14.84  

االطالع على أوضاع األقليات 

  المسلمة

00  00  06  5.45  27  6.03  20  4.15  53  5.01  

  3.97  42  3.32  16  4.24  19  5.45  06  5.56  01  القضية الفلسطينية وتاريخها

  6.14  65  6.85  33  5.58  25  5.45  06  5.56  01  هاظاهرة التنصير وأخطار

  1.80  19  2.28  11  1.56  07  0.91  01  00  00  أخرى

  100  1058    482  42.34    10.40    1.70  18  المجموع

  31.94= المحسوبة 2كا

  =43.77  .الجدولية  2كا
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أن أصحاب المستوى الجامعي يقرون بدور الصحف الجزائرية في ) 114(يوضح الجدول رقم 

منهم يرون أنها  %13.94أن و، %14.94حقيق االعتدال الفكري لدى القراء بالدرجة األولى بنسبة ت

منهم أنها تساهم في  %12.45في حين يرى  ،تساهم في تنمية المجال األخالقي في المرتبة الثانية

دور في تفيد أن للصحف  اإلجاباتمن  %9.54تزويد الفرد بمعلومات متعلقة بجانب العبادات وجاءت 

 ،%8.51المعلومات في مجال العالقات األسرية بنسبة  زيادةثم  ،اإلسالميةزيادة المعارف في العقيدة 

وهذه الفئات الست هي نفسها التي  ؛%6.85أخطارها بنسبة التنصير و االطالع على ظاهرة ثم في

انوي الذين غابت سائر المستويات ماعدا أصحاب المستوى الثوردت في المراتب األولى عند أصحاب 

وظهرت لديهم في المرتبة  ،"أخطارهااالطالع على ظاهرة التنصير و"فئة اختياراتهم األولى عن 

  .على التفصيل الموضح في الجدول أدناه "تنمية المعلومات في مجال العالقات االجتماعية"الخامسة فئة 

  :يات الدراسيةفئات المجال المعرفي بحسب المستويوضح مراتب )  115(الجدول رقم 
  الفئةالمستوى و     

  المرتبة
  الجامعي  الثانوي  المتوسط  االبتدائي

  األولى
تنمية المعلومات في   االعتدال الفكري

  العقيدة اإلسالمية

  االعتدال الفكري  المجال األخالقي

  الثانية
تنمية المعلومات في 

  العقيدة اإلسالمية

  المجال األخالقي  العقيدة  االعتدال الفكري

  الثالثة
تنمية المعلومات في 

  المجال األخالقي

تنمية المعلومات في 

  مجال العبادات

  العبادات  االعتدال الفكري

  الربعة
تنمية المعلومات في 

  مجال العبادات

تنمية المعلومات في 

  المجال األخالقي

  العقيدة  العبادات

  الخامسة

تنمية المعلومات في 

مجال العالقات 

  األسرية

مات في تنمية المعلو

مجال العالقات 

المعرف + األسرية 

العلمية و الكونية من 

  زاوية دينية

  العالقات األسرية  االجتماعيةالمعامالت 

  السادسة

تماعية المعامالت االج  ـ 

القضية الفلسطينية + 

طالع على اال+ 

ظاهرة التنصير 

  أخطارهاو

     ظاهرة التنصير  العالقات األسرية

  أخطارهاو
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مرة عند أصحاب  عن ثالثينتكرار كل واحدة منها ئات فقد وردت بنسب ضئيلة يقل الفأما سائر 

مرة عند أصحاب المستوى الثانوي وعن ست تكرارات  عند أصحاب  31 المستوى الجامعي وعن

أنه ال يوجد  2وقد أوضحت نتائج حساب كا ،)109(المستوى المتوسط بنسب موضحة في الجدول رقم 

مستوياتهم الدراسية في تحديد المجاالت التي ساهمت الصحف  ينة بحسباختالف بين أفراد الع

  .الجزائرية في تنميتها ضمن المجال المعرفي

  :المحور السلوكي: رابعا

  :مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي لدى القراء بحسب النوع 14-1

ف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي يوضح آراء أفراد العينة في مساهمة الصح) 116(الجدول رقم 

  .لدى القراء بحسب النوع

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  النوع      الفئة             

  3.92  18  4.11  09  3.75  09  أداء الصالة لغير المصلي

  18.74  86  18.26  40  19.17  46  تحسين أداء  الصالة

  2.61  12  2.74  06  2.56  06  إخراج الزكاة لغير المزكي

  5.66  26  4.57  10  6.67  16  إخراج الزكاة بشكل أفضل

  15.47  71  11.87  26  18.75  45  الصيام بشكل أفضل

  1.96  09  2.74  06  1.25  03  أداء العمرة

  1.96  09  2.74  06  1.25  03  أداء الحج

  47.93  220  51.14  112  45  108  االتصاف باألخالق الحسنة

  1.74  08  1.83  04  1.67  04  أخرى

  100  459  47.71  219  52.29  240  المجموع

  . 8.02= المحسوبة  2كا

  . 15.5= الجدولية  2كا

يرى أفراد العينة أن الصحف الجزائرية أدت دورا فاعال في إكساب القراء األخالق الحسنة 

، كما %45والذكور بنسبة  %51.14، وهي اإلجابات التي أدلى بها اإلناث بنسبة %47.93بنسبة 
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، وقد أجاب بذلك الذكور %18.74ن للصحف دورا في تحسين أداء الصالة لدى القراء بنسبة يرون أ

من أفراد العينة أن الصحف الجزائرية  %15.47وأقر ،% 8.26و اإلناث بنسبة  %19.17 بنسبة

من الذكور  %18.75تساهم في جعل الفرد يؤدي فريضة الصيام بشكل أفضل وقد أجاب بذلك 

العينة أن الصحف الجزائرية ساهمت في جعل الفرد  من أفراد %5.66و يرى  ،ثمن اإلنا %11.87و

في  منهم بذلك %6.67حيث أقر  الذكور يعتقدون ذلك أكثر من اإلناثأفضل، ويخرج الزكاة بشكل 

أما سائر األعمال التي تدخل ضمن المجال السلوكي فقد وردت و .من اإلناث بذلك %4.57حين أقر

أداء الصالة لغير المصلي :الترتيب وهي على  ،ا هي موضحة في الجدول أعالهكم %4بنسب تقل عن 

ثم  ،)%1.96(الحج بالنسبة نفسها وأداء العمرة و )%2.61(إخراج الزكاة لغير المزكي و )3.92%(

و تحسين السلوك وحسن زيادة ذكر اهللا وبالتعاليم الدينية  االلتزامتمثلت في ) %1.74(أعمال أخرى 

  .ع اآلخرين التعامل م

إنه ال يوجد اختالف بين الجدولية  ف 2قل من قيمة كاالمحسوبة و التي وردت أ 2وبحسب قيمة كا

 2تنمية المجال السلوكي من طرف الصحافة المكتوبة إذ وردت كال التعرض في اإلناثالذكور و

  ).15.5(=الجدولية  2أقل من قيمة كا) 8.02(=المحسوبة 
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  :مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي لدى القراء بحسب المستوى الدراسي 14-2

يبين آراء أفراد العينة في مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي ) 117(الجدول رقم 

  لدى القراء بحسب المستوى الدراسي
  

  الفئة                  المستوى

  المجموع  جامعي   ثانوي   متوسط  ابتدائي

  %  ك  %  ك %  ك %  ك %  ك

  3.92  18  22.05  02  5.77  12  6.67  03  9.09  01  أداء الصالة لغير المصلي

18.1  02  تحسين أداء الصالة
8  

06  13.33  35  16.83  43  22.05  86  18.74  

  2.61  12  1.03  02  3.37  07  4.44  02  9.09  01  إخراج الزكاة لغير المزكي

  5.66  26  4.10  08  8.65  18  00  00  00  00  إخراج الزكاة بشكل أفضل

18.1  02  الصيام  بشكل أفضل
8  

06  13.33  28  13.46  35  17.95  71  15.47  

  1.96  09  1.03  02  2.88  06  00  00  9.09  01  أداء العمرة

  1.96  09  0.51  01  2.88  06  4.44  02  00  00  أداء الحج

36.3  04  الحسنة  قاالتصاف باألخال
6  

26  57.78  93  44.71  97  49.74  220  47.93  

  1.74  08  2.56  05  1.44  03  00  00  00  00  أخرى

  100  459  42.48  195  45.32 208  9.80 45  2.40 11  المجموع

   37.09= المحسوبة  2كا

  24=عند درجة حرية  36.41= الجدولية   2كا

ث اتفق أصحاب المستويات األربع على دور الصحف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي بثال 

ثم نجد  ،إكساب القراء األخالق الحسنة و تحسين أداء الصالة و الصيام بشكل أفضل: فئات أولى و هي

على  المستوى المتوسطوبعض االختالف في تحديد الفئة الرابعة حيث اتفق أصحاب المستوى االبتدائي 

المسـتوى   يذولدى  % 9.09ون الصالة في الدرجة الرابعة بنسبة دور الصحف في جعل القراء يؤد

كل أما أصحاب المستوى الثانوي والجامعي فقد اتفق . المستوى المتوسط يلدى ذو %6.67االبتدائي و

 % 8.65على أن الصحف الجزائرية تساهم في جعل القراء يخرجون الزكاة بشكل أفضل بنسبة منهما 
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 ؛لمرتبة الرابعـة هذا في اعند أصحاب المستوى الجامعي و % 4.10عند أصحاب المستوى الثانوي و

المتوسط  علـى دور الصـحف   اقا بين ذوي المستوى االبتدائي وأما في المرتبة الخامسة فإن هناك اتف

ضـافة إلـى   إ ،الجزائرية في جعل القراء يخرجون الزكاة بالنسبة للذين لم يكونوا يخرجونها من قبـل 

عنـد   % 4.44االبتـدائي و ذوي المستوى عند  % 9.09الحج و هذا بنسبة الحث على أداء العمرة و

" إخراج الزكاة لغير المزكي"أما أصحاب المستوى الثانوي فقد احتلت فئة أصحاب المستوى المتوسط و

هي المرتبة السادسة بنسبة لعمرة و الحج في المرتبة نفسها وثم أداء ا % 3.37المرتبة الخامسة بنسبة 

أداء الصـالة  : "اتالذين احتلت لديهم فئ هو ما يختلف قليال عن أصحاب المستوى الجامعيو % 2.88

إنهم ثم  ،%1.03ة المرتبة نفسها بنسبفي " أداء العمرة"و " إخراج الزكاة لغير المزكي"و" لغير المصلي

األخيرة بنسبة ضـعيفة  ون بأداء شعيرة الحج في المرتبة يرون أن للصحف دورا في جعل القراء يقتنع

أن هناك فرقا بين أفراد العينة باختالف مستوياتهم  2اب قيمة كاقد دلت نتائج حسو.  % 0.51ال تتعدى 

ـ المحسوبة و 2الدراسية حول تأثرهمٍ بالصحف الجزائرية في مجال السلوك بدليل كون كا  ـالمساوية ل

  .  36.41 ـالمساوية لالجدولية و 2أكبر من قيمة كا 37.09
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  :ب النوعبحس لدى المبحوثين سلم األخالقترتيب  15-1

  .يوضح األخالق لدى المبحوثين بحسب النوع) 118(الجدول رقم 
  النوع         

  األخالق

  الترتيب  المجموع  إناث   ذكور 

 %  م.ك  %  م.ك  % (∗)م.ك

  3  11.99  1980  12.30  1044  11.67  936  التعاون

 1 14.42 2380 15.01 1274  13.79  1106 الصبر

  13  1.66  274  1.72  146  1.6  128  اإليثار

  4  10.93  1804  10.89  924  10.97  880  الصدق

 7 7.51 1240  7.45 632  7.58  608 إتقان العمل

  8  6.15  1015  6.43  546  5.85  469 العفو

  10  4.33  715  4.54  385  4.11  330  الشكر

  2  13.31  2197  12.56  1066  14.11  1131  القناعة

 9 5.23 864 5.16 438  5.31  426 األمانة

  12  2.51  414  2.55  216  2.47  198  النزاهة

  11  3.37  556  3.25  276  3.79  280  الجيراناإلحسان إلى 

  5  9.81  1620  9.66  820  9.97  800  صلة الرحم

  6  8.78  1449  8.48  720  9.09  729  بر الوالدين

  14  00  00  00  00  00  00  أخرى

  100  16508  51.41  8487  48.59  8021  المجموع

  2.31= المحسوبة  2كا

  .درجة 13 ـعند درجة حرية مساوية ل 22.36= الجدولية  2كا

 إذاإلناث في ترتيب األخالق التي اكتسبها المبحوثون و ن الذكورال توجد فروق دالة إحصائيا بي

بالنظر إلى الجدول أعاله و ). 22.36(= الجدولية  2كا أقل من قيمة ) 2.31(= المحسوبة 2أن قيمة كا

من إجابات المبحوثين كحد أدنى و بين  %1.66ألخالق يتراوح بين نسب ورود ا مجال يتبين أن

ورد في المرتبة  الذي الصبروهي أكبر نسبة حازها  ابات المبحوثين كحد أقصى،من إج % 14.42

  .من إجابات اإلناث % 15.01ه كخلق أول، ومن إجابات الذكور أقرت %13.79 ؛األولى

 %14.11 من إجابات المبحوثين، %13.31أقرته نسبة رتبة الثانية إذ ورد خلق القناعة في الم

من إجابات  %11.99يليه التعاون في المرتبة الثالثة بنسبة . من اإلناث %12.56و من الذكور

ثم خلق الصدق في المرتبة الرابعة  من اإلناث، % 12.3ومن الذكور  % 11.67 المبحوثين ككل،

                                           
.إلى التكرار المعدل" م.ك"نرمز بـ ـ    (∗)  
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و احتل خلق صلة . من اإلناث %10.89لذكور ومن ا % 10.97 من إجابات المبحوثين، %10.93ـب

من  %9.66من الذكورو %9.97 من إجابات المبحوثين، % 9.81ة الرحم المرتبة الخامسة بنسب

من إجابات أفراد العينة،  % 8.78ة برالوالدين بنسبة رتبة السادسة فقد انتظمت فيها صفأما الم. اإلناث

العمل الذي أقرته  إتقانالمرتبة السابعة ورد خلق في و من اإلناث، % 8.48من الذكور و 9.09%

أما في المرتبة الثامنة  .من اإلناث %7.45من الذكور و %7.58 ،من إجابات المبحوثين % 7.51

من  % 6.43من الذكور و % 5.85 من إجابات المبحوثين، % 6.15فنقرأ خلق العفو الذي ورد بنسبة 

ثم النزاهة ثم اإليثار التي وردت في المراتب  الجيران إلى حساناإلبعده األمانة ثم الشكر ثم ، واإلناث

  .الثالثة عشر على الترتيب بنسب يوضحها الجدولوالعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والتاسعة 

إذ  د عمر مع فارق في الترتيب،نتائج هذه الدراسات جاءت متوافقة مع نتائج دراسة نوال محم

 التعليم،قيم العمل و ة في ترسيخ خلق التعاون والديني ر عن دور الصفحةدراسة نوال محمد عمأسفرت 

قيمة قبل وجاءت مساهمة الصفحة الدينية في المرتبة الثالثة بعد مساهمة كال من التلفزيون واإلذاعة و

 45خ العمل كما أقر يأثرا كبيرا في ترسمن المبحوثين أن للصفحة الدينية  % 40أقر مساهمة السينما و

  . )1(منهم أن لها أثرا كبيرا في ترسيخ التعاون %
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  :ترتيب المبحوثين لسلم األخالق بحسب المستوى الدراسي 15-2   

  :يوضح األخالق لدى المبحوثين بحسب المستوى الدراسي) 119(الجدول 

  المستوى        

األخالق             

  االبتدائي

  

المتوسط     

  

  الترتيب  المجموع  الجامعي  الثانوي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  3  11.99  1980  12.19  864  11.72  816 12.39  264 11.04  36  التعاون

  1  14.42  2380  13.63  966  15.08  1050 14.46  308 17.18  56 الصبر

  13  1.66  274  1.72  122  1.61  112 1.69  36 1.23  4  اإليثار

  4  10.93  1804  10.24  726  11.69  814 10.85  231 10.12  33  الصدق

  7  7.51  1240  7.56  536  7.58  528 7.51  160 4.91  16 إتقان العمل

  8  6.15  1015  6.12  434  5.83  406 7.23  154 6.44  21 العفو

  10  4.33  715  4.51  320  4.16  290 4.46  95 3.07  10  الشكر

  2  13.31  2197  15.77  1118  11.39  793 11.60  247 11.96  39  القناعة

  9  5.23  864  5.25  372  5.26  366 5.35  114 3.68  12 األمانة

  12  2.51  414  2.5  177  2.54  177 2.54  54 1.84  6  النزاهة

اإلحسان إلى 

  الجيران

8  2.45 88  4.13 248  3.56  212  2.99  556  3.37  11  

  5  9.81  1620  8.89  630  10.91  760 8.92  190 12.27  40  صلة الرحم

  6  8.78  1449  8.63  612  8.66  603 8.87  189 13.8  45  بر الوالدين

  14  00  00  00  00  00  00 00  00 00  00  أخرى

1650  42.94  7089  42.18  6963 12.9  2130 1.97  326  المجموع
8  

100  

  .12.86= المحسوبة  2كا

  .43.77= الجدولية  2كا
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توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين بحسب مستوياتهم الدراسية في ترتيب األخالق  ال

بمستوى ثقة  ) 49.77(=الجدولية  2أقل من قيمة كا) 12.86(=المحسوبة  2واردة بدليل أن قيمة كاال

  .%99مقدرة بـ

 )%17.18(الصبر أن الصحف الجزائرية ساهمت في تنمية خلق االبتدائييرى ذوو المستوى  

ة الرحم ثم كان لها دور في تنمية خلق صل ،%13.8بر الوالدين لديهم بنسبة  ، ثمبدرجة أولى

 )%11.04(التعاون، و)%11.96(القناعة خلق  نميةوكان لها دور في ت ،في المرتبة الثالثة )12.27%(

 )%4.91( ثم في تنمية أخالق اإلتقان)% 5.41(واإلحسان إلى الجيران  ،)%10.12(الصدق و

  .)%1.84(النزاهة و )%3.07(والشكر) %3.68(واألمانة 

  

 )%14.46(الصـبر  لصـحف دور فـي تنميـة خلـق    لن المتوسط أأقر أصحاب المستوى و

 ، وأن%8.92بنسبة وصلة الرحم  ،)%10.85(الصدق  ، و)%11.60(، والقناعة)%12.39(التعاونو

 )%7.23(العفـو و، %7.51بنسـبة  ، وإتقـان العمـل   )%8.87(خلـق البـر  لها دور فـي تنميـة   

  ،% 2.54النزاهة بنسبة و ،)%4.13(واإلحسان إلى الجيران  ،)%4.46(، ثم الشكر)%5.35(األمانةو

   .)%1.69(وكذا اإليثار 

   

في مقدمتها  األخالقة جملة من يمأن الصحف ساهمت في تن الجامعيستوى أصحاب المأقر 

بر  ثم ،)%8.89(صلة الرحم  ثم،)%10.24(ثم الصدق  ،)%12.19(ثم التعاون  ،)%13.63(الصبر 

   دنىكحد أ %1.72والمحصورة بين ا في الجدول الصفات المبينة نسبه ثم سائر، )%8.63(الوالدين 

المستوى  لدى أصحابمع نظيرتها المحصل عليها  متقاربةوهي كما تبدو  ،كحد أقصى %7.56و 

أول خلق ساهمت الصحف في تنميته بنسبة  الصبر هو أن الثانويإذ يرى أصحاب المستوى  .الثانوي

ثم إتقان العمل  )%8.66(م بر الوالدين ث) % 11.69( ثم الصدق) %11.72(ثم التعاون 15.08%

  .ثم سائر األخالق بنسبها الموضحة في الجدول) 7.58%(
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 تعزيز الهوية الوطنيةوالثقافية ثار السيئة للعولمة همة الصحف الجزائرية في مقاومة اآلمسا -16

  .واإلسالمية

  :بحسب النوع 16-1        

رية في مقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية وتعزيز الصحف الجزائ دوريوضح ) 120(الجدول رقم 

  .لدى المبحوثين بحسب النوع  واإلسالمية الهوية الوطنية

 المجموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك الفئة                                النوع

 17.12  14.03101 39 19.87 62 التمسك باستعمال اللغة العربية

 9.83  10.7958 30 8.97 28 ي الملبس والمأكلعدم تقليد الغرب ف

 8.98  53 8.27 23 9.62 30 عدم مشاهدة اإلعالنات السيئة

 11.19  11.1566 31 11.22 35 عدم السماع إلى األغاني الماجنة

 10.68  11.1563 31 10.26 32 عدم مشاهدة األفالم والمسلسالت السيئة

 27.46  29.86162 83 25.32 79 االعتزاز بالثقافة اإلسالمية

 6.27  37 5.40 15 7.05 22 مواجهة ظاهرة اإلرهاب

 7.97  47 8.27 23 7.69 24 تنمية االنتماء إلى الوطن

 0.51 03 1.08 03 00 00 أخرى

 100  47.12590  278 52.88  307 المجموع
  9=المحسوبة  2آا

 8=عند درجة حرية  15.5=الجدولية 2كا
  

في جعل الفرد يعتز بالثقافة اإلسالمية إذ  د العينة أن للصحف الجزائرية دورأفرا جزء معتبر منيرى 

كما أقرت نسبة  ،من اإلناث %29.86من الذكور و %25.32من أفراد العينة  % 27.46أقر هذا 

؛ "اللغة العربية باستعماليتمسكون " دور الصحف في جعل القراء ) %17.12(معتبرة من أفراد العينة 

عون مأن الصحف جعلتهم ال يس هممن %11.19، كما أقرمن اإلناث %14.03الذكور ومن  19.87%

 من أفراد العينة أقروا أن الصحف جعلتهم ال %10.68إلى األغاني الماجنة وقريبا منها أي أن نسبة 

 %9.83يرى و .من اإلناث %11.15ومن الذكور % 10.26 ،المسلسالت السيئةيشاهدون األفالم و

منهم  %8.97ن الصحف الجزائرية ساهمت في عدم تقليدهم الغرب في الملبس و المأكل من األفراد أ

أنهم ال يشاهدون  –محل الدراسة  –من أفراد العينة  %8.98وأقر  .من اإلناث %10.79من الذكور و

كما . من اإلناث %8.27من الذكور أقروا ذلك و %9.62 ت السيئة بفعل الصحف الجزائرية، اإلعالنا

من أفراد  %6.27رى نسبة من المبحوثين كان لها دور في تنمية االنتماء إلى الوطن، وت %7.97أقر 
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هو آخر تكرار و 37ـ العينة أن الصحف الجزائرية ساهمت بدور في مواجهة ظاهرة اإلرهاب ب

 ختيارابالتعاليم الدينية عن  االلتزامالتي تمثلت في و %0.51 ـالتي وردت ب "أخرى"تكرار قبل فئة 

  .قناعة و أخذ الموعظة والتذكرو

الهوية الوطنية للعولمة الثقافية وتعزيز  السيئةمساهمة الصحف الجزائرية في مقاومة اآلثار  16-2

  :المستوى الدراسي  بحسب واإلسالمية لدى المبحوثين

وتعزيز يبين مساهمة الصحف الجزائرية في مقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية ) 121(جدول رقم ال

  :الهوية الوطنية و اإلسالمية  بحسب المستوى

  و التكرار المستوى                  

  الفئة                             

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  17.12  101  19.76  49  14.29  38 18.64  11 17.65  03  التمسك باستعمال اللغة العربية

  9.83  58  9.68  24  10.90  29 6.78  04 5.88  01  عدم تقليد الغرب في الملبس والمأكل

  8.98  53  9.27  23  9.40  25 6.78  04 5.88  01  عدم مشاهدة اإلعالنات السيئة

  11.19  66  9.68  24  12.78  34 10.17  06 11.76  02  عدم السماع إلى األغاني الماجنة

  10.68  63  10.89  27  10.53  28 10.17  06 11.76  02  لسيئةعدم مشاهدة األفالم والمسلسالت ا

  27.46  162  29.84  74  24.44  65 33.90  20 17.65  03  االعتزاز بالثقافة اإلسالمية

  6.27  37  4.84  12  6.77  18 8.47  05 11.76  02  مواجهة ظاهرة اإلرهاب

  7.97  47  5.65  14  10.53  28 3.39  02 17.65  03  تنمية االنتماء إلى الوطن

  0.51  3  0.40  01  0.37  01 1.69  01 0.00  00  أخرى

  100  590  42.03  248  45.08  266 10  59 2.88  17  المجموع

  22.82=المحسوبة  2كا

  .24=عند  درجة حرية  36.41= الجدولية  2كا

ام بخمس مهام في الدرجة اتفق أصحاب المستويات األربع على دور الصحف الجزائرية في القي

؛ )و اإلسالميةالوطنية (وية تعزيز الهآلثار السيئة للعولمة الثقافية وة اممقاو ـتعلق بالتي تاألولى و

التمسك باستعمال اللغة العربية وعدم بالثقافة اإلسالمية و االعتزاز: ت فيوهذه المهام الخمس تمثل

ب في الملبس سيئة وعدم تقليد الغرالمسلسالت الي الماجنة وعدم مشاهدة األفالم والسماع إلى األغان

إلى الوطن في المرتبة  االنتماءظهرت عندهم مهمة تنمية  االبتدائيأصحاب المستوى  إال أن ،المأكلو
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أما الفئات الثالث المتبقية  .المأكل  المرتبة السادسةهمة عدم تقليد الغرب في الملبس وم الثالثة واحتلت

إلى الوطن  االنتماء تنمية: تلك الفئات هيوفقد وردت في مراتب مختلفة باختالف المستويات الدراسية 

ع  تفصيله في الجدول الموالي على نحو يق، مواجهة ظاهرة اإلرهاباإلعالنات السيئة ووعدم مشاهدة 

ومن الواضح أن إجابات المبحوثين كانت متقاربة بحيث لم يكن لمتغير المستوى الدراسي ، )124رقم (

وهي أقل من  22.82التي بلغت  2قا مع نتائج حساب قيمة كادخل في تلك اإلجابات وهو ما جاء متناس

درجة مما يعني أنه ال توجد فروق  24عند درجة حرية بلغت  36.41التي بلغت الجدولية و 2قيمة كا

دالة إحصائيا  بين أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدراسية في تقرير دور الصحف الجزائرية في 

  .الثقافية و الهوية الوطنية واإلسالمية مقاومة اآلثار السيئة للعولمة

يوضح المهام المتفق عليها والمختلف فيها بين المبحوثين بحسب مستوياتهم ) 122(الجدول رقم 

  .الدراسية

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  الفئة        المستوى

  

  

  

  

المهام الخمس األولى 

  المتفق بشأنها

  

االعتزاز بالثقافة -1

  اإلسالمية

تمسك ال -2

باستعمال اللغة 

  .العربية

تنمية االنتماء  -3

  .إلى الوطن

عدم مشاهدة  -4-5

األفالم والمسلسالت 

عدم السماع +السيئة

إلى األغاني 

مواجهة +.الماجنة

  .ظاهرة اإلرهاب

االعتزاز بالثقافة -1

  .اإلسالمية

التمسك  -2

باستعمال اللغة 

  .العربية

عدم السماع إلى -3

  .األغاني الماجنة

عدم مشاهدة  -4

األفالم والمسلسالت 

  .السيئة

مواجهة ظاهرة  -5

  .اإلرهاب

  

  

االعتزاز بالثقافة -1

  .اإلسالمية

التمسك  -2

باستعمال اللغة 

  .العربية

عدم السماع إلى -3

  .األغاني الماجنة

عدم تقليد الغرب -4

  .في الملبس والمأكل

عدم مشاهدة  -5

األفالم والمسلسالت 

  السيئة

  

ثقافة االعتزاز بال-1

  .اإلسالمية

التمسك  -2

باستعمال اللغة 

  .العربية

عدم مشاهدة  -3

األفالم والمسلسالت 

  .السيئة

عدم تقليد الغرب  -4

  .في الملبس والمأكل

عدم السماع إلى  -5

  .األغاني الماجنة

  

  

المهام الثالث 

  المختلف بشأنها

عدم تقليد الغرب  -6

+ في الملبس والمأكل

عدم مشاهدة األفالم 

  .لمسلسالت السيئةوا

  

عدم مشاهدة  -6

+ اإلعالنات السيئة

عدم تقليد الغرب في 

  .الملبس والمأكل

تنمية االنتماء إلى -7

  الوطن

  أخرى -8

عدم مشاهدة  -6

  .اإلعالنات السيئة

مواجهة ظاهرة  -7

  .اإلرهاب

  .أخرى -8

تنمية االنتماء  -6

  .إلى الوطن

مواجهة  - -7

  .ظاهرة اإلرهاب

  .أخرى -8
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  محور تقييم المواضيع الدينية المنشورة: امساخ

  :المالحظات المسجلة حول الصفحة الدينية بحسب النوع 17-1

  .يوضح المالحظات المسجلة حول الصفحة الدينية بحسب النوع) 123(الجدول رقم 

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة     النوع

  7.69  20  11.2  14  4.44  06  جيدة جدا

  31.54  82  37.6  47  25.93  35  جيدة

 25.77  67  24.8  31  26.67  36  فوق المتوسط

 27.31  71  20.8  26  33.33  45  متوسطة

 5 13  3.2  04  6.67  09  تحت المتوسط

  1.54  04  00  00  2.96  04  ضعيفة

  1.15  03  2.4  03  00  00  ضعيفة جدا

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

  16.53= المحسوبة  2كا

  . 6=عند درجة حرية  12.59= لجدولية ا2كا

مع  %31.54لصحف الجزائرية جيدة بنسبة أفراد العينة أن الصفحة الدينية با جزء معتبر منيرى 

أن الصفحة الدينية  ترى) %33.33(الذكور  أكبر نسبة من؛ إذ أن اإلناثاختالف نسجله بين الذكور و

هذا االختالف أقرته  أن الصفحة الدينية جيدة،) % 37.6(اإلناث  أكبر نسبة من متوسطة في حين ترى

مما  12.59الجدولية تساوي  2كا قيمة في حين أن 16.53إذ أن قيمته المحسوبة بلغت  2نتائج حساب كا

كما . ة الدينيةحالمسجلة حول الصف اإلناث في طبيعة المالحظاتني أن هناك اختالفا بين الذكور ويع

ا الدرام(مع نتائج دراسة محي الدين عبد الحليم التي أشرنا إليها سابقا أن هذه النتائج جاءت متوافقة 

إذ تم توجيه سؤال إلى المبحوثين الذين يشاهدون األعمال الدرامية  ،)الشباب الجامعيالتلفزيونية و

معجبون بها دون أي اعتراض عليها،  منهم أنهم %49.74ألعمال فأجاب الدينية حول رأيهم في تلك ا

عالقة بين الرأي في التمثيليات والمسلسالت الدينية و بدراسة ال كبيرة تبلغ النصف تقريبا، وهي نسبة
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 ن األعمال الدرامية لدى الذكوركشفت الدراسة عن ارتفاع معدالت اإلعجاب بهذا النوع م والنوع

 .  )1(اإلناث معا بصورة كبيرة و

ا نالحظ أنه ال فرق بين هنو متوسط،ة أن الصفحة الدينية فوق الن أفراد العينم % 25.77يرى 

و هي المالحظة التي احتلت  نفسها،المالحظة  يقرونمن الذكور  %26.67إذ أن  .اإلناثالذكور و

المرتبة  في أن الصفحة الدينية فوق المتوسطكذلك يرين  واإلناث بين سائر المالحظات،المرتبة الثانية 

  .% 24.8بنسبة  الثانية

 % 20.8و من الذكور %33.33 العينة أن الصفحة الدينية متوسطة،من أفراد  %27.31يرى 

هذا في المرتبة الرابعة وجدا العينة أن الصفحة الدينية جيدة من أفراد  % 7.69و يرى . اإلناثمن 

ن الذكور يرون ذلك في المرتبة الخامسة النوع فإ إلىأما بالنظر  ،اإلجمالأفراد العينة على  إلىبالنظر 

على الصفحة الدينية في المرتبة ) جيدة جدا(هذه المالحظة  فقد سجلنا اإلناث أما % 4.44بنسبة 

  .الرابعة

 % 3.2ومن الذكور % 6.67: من أفراد العينة أن الصفحة الدينية تحت المتوسط % 5يرى 

م يصوتن لف اإلناثمن الذكور، أما  %2.96 ن أفراد العينة أنها ضعيفة،م %1.54ويرى  ،اإلناثمن 

و  ،"ضعيفة جدا"من أفراد العينة أن الصفحة الدينية  % 1.15ويرى  ،تكرارلح هذه الفئة بأي لصا

  . % 2.4بنسبة  اإلناثهؤالء كلهم من 

  :الصفحة الدينية بحسب المستوى لالمالحظات المسجلة حو 17-2

  .يةيوضح المالحظات المسجلة حول الصفحة الدينية بحسب المستويات الدراس) 124( رقم الجدول

  المستوى     الفئة
  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط      ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  7.69  20  3.28  04  9.62  10  21.43  06 0  00  جيدة جدا

  31.54  82  27.05  33  36.54  38  39.29  11 0  00  جيدة

  25.77  67  28.69  35  20.19  21  25  07 66.67  04  فوق المتوسط

  27.31  71  31.67  37  28.85  30  7.14  02 33.33  02  متوسطة

  5  13  8.20  10  1.92  02  3.57  01 00  00  تحت المتوسط

  1.54  4  0.82  01  1.92  02  3.57  01  00  00  ضعيفة

  1.15  3  1.64  02  0.96  01  00  00  00  00  ضعيفة جدا

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  35.62= المحسوبة  2كا

  . 18=عند درجة حرية   28.86 =الجدولية 2كا

                                           
   191-190: المرجع السابق ص ص )1(
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هذا و" فوق المتوسط"الصفحة الدينية  ترى نسبة معتبرة من أصحاب المستوى الجامعي أن

كما  في المرتبة الثانية، %31.67بنسبة " متوسطة"ترى نسبة منهم أن تلك الصفحة و ،%28.69ة بنسب

ترى أن  %8.20ونسبة  ،ثةهذا في المرتبة الثالأن الصفحة الدينية جيدة و %27.05 ترى نسبة

جيدة "أن الصفحة الدينية  % 3.28و ترى نسبة  ،الصفحة الدينية تحت المتوسط في المرتبة الرابعة

) %0.82(ترى أنها ضعيفة جدا وبنسبة أقل ) % 1.64(في المرتبة الخامسة و نسبة قليلة منهم " جدا

  .يرى بعض أصحاب المستوى الجامعي أن الصفحة الدينية ضعيفة

الثانوي الذين ترى نسبة معتبرة منهم قعا بين أصحاب المستوى الجامعي ونالحظ اختالفا وا

أما  ة في المرتبة الثانية،ترى أنها متوسط % 28.85ونسبة  أن الصفحة الدينية جيدة،) % 36.54(

لرابعة في المرتبة اأن الصفحة الدينية فوق المتوسط وهذا في المرتبة الثالثة؛ وفيرون  %20.19نسبة 

، وفي المرتبة نفسها %9.62جيدة جدا بنسبة أن الصفحة الدينية  الثانوي صحاب المستوىيرى بعض أ

" تحت المتوسط"لصفحة الدينية من أصحاب المستوى الثانوي أن ا % 1.92هي الخامسة يرى و

نظرنا  إذاو. "ضعيفة جدا"ضئيلة منهم أن الصفحة الدينية  في المرتبة األخيرة ترى نسبة؛ و"ضعيفة"و

يقرون  إذالمتوسط فإنا نجدهم يختلفون عمن سبقهم  المستوى في النتائج المسجلة على مستوى أصحاب

 %21.43( جيدة جداثم  ،)% 25( توسط بنسبةو فوق الم، )% 39.29(أن الصفحة الدينية جيدة أوال 

وال أحد من  ،)% 3.57(ضعيفة بالنسبة نفسها ثم تحت المتوسط و ،رابعا)% 7.14(ثم متوسطة  )

فقد أما أصحاب المستوى االبتدائي  .رون أن الصفحة الدينية ضعيفة جداالمتوسط يالمستوى أصحاب 

، % 66.67أوالها أن الصفحة الدينية فوق المتوسط بنسبة : ا إجابتين من اإلجابات المقترحةاختارو

تالف بين أفراد العينة بحسب والمالحظ وجود اخ .%33.33الصفحة الدينية متوسطة بنسبة  ثانيها أنو

(= المحسوبة  2مستوياتهم الدراسية في تحديد المالحظات المتعلقة بالصفحة الدينية بدليل كون كا

  .%95بمستوى ثقة قدر بـ) 12.59(=الجدولية  2أكبر من قيمة كا )16.53

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 331 -

  :نيةحول الشخصيات الدينية التي تكتب في الصفحة الديآراء أفراد العينة  -18

  

  :بحسب النوع 18-1

  

 لشخصيات الدينية التي تكتب في الصفحة الدينية لأفراد العينة  تقييميبين ) 125(الجدول رقم 

أفراد العينة أن الشخصيات الدينية التي تكتب في الصحف الجزائرية ذات  أكثر من نصفيرى 

بين  ام نسجل فرقل إذ اإلناثوهو ما نالحظه أيضا عند الذكور و %67.31بنسبة مستوى متوسط 

مستوى أن  )%63.56( اإلناثبذلك كما أقر أغلب  )%70.37(نوعين بل أقر أغلب الذكور ال

يرون أن تلك الشخصيات ذات  -محل الدراسة  -أفراد العينة  إنثم  ،متوسط الشخصيات الدينية

 سبة ضئيلة منوترى ن من الذكور، % 25.39و اإلناثمن  % 34.75 ،%30مستوى عال بنسبة 

من  % 1.69ومن الذكور  % 3.7 الشخصيات الدينية ذات مستوى ضعيف،أن ) %2.69(أفراد العينة 

جاءت نتائج  إذالمسداة حول الصفحة الدينية  اآلراءو نالحظ عدم وجود فرق بين النوعين في ، اإلناث

 2مة كاهي أقل من قيو  2.55المحسوبة   2قيمة كافقد بلغت  .2متسقة مع نتائج حساب كاالجدول 

  .بين النوعين إحصائيةنقر أنه ال توجد فروق دالة مما يجعلنا  5.99الجدولية البالغة  

  

  

  

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  

  30  78  34.75  43  25.93  35  ذات مستوى عال

  67.31  175  63.56  80  70.37  95  ذات مستوى متوسط

  2.69  07  1.69  02  3.7  05  ذات مستوى ضعيف

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

  2.55= المحسوبة  2كا

  .2=عند درجة حرية  5.99= الجدولية 2كا
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  :بحسب المستوىة التي تكتب في الصفحة الدينية  لشخصيات الدينيل أفراد العينة تقييم 18-2

 يوضح  آراء أفراد العينة حول الشخصيات الدينية التي تكتب في الصحف) 126(الجدول رقم  

 .بحسب المستوى الجزائرية
  

    الفئة  

  المستوى

  ابتدائي

  

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط   

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

ذات مستوى 

  عال

02  33.33 13  46.43 36  34.62  27  22.13  78  30  

ذات مستوى 

  متوسط

04  66.67 15  53.57 66  63.46  90  73.77  175  67.31  

ذات مستوى 

  ضعيف

00  00 00  00 02  1.92  05  4.10  07  2.69  

  100  260  45.56  122  41.94  104 10.89  28 1.61  06  المجموع

  7.27= المحسوبة  2كا

  . 6=عند درجة حرية  12.59= الجدولية  2كا

  

كتفوا ا إذ. ن من أصل ثالث إجاباتإجابتي اختارواالمتوسط و االبتدائيالحظ أن ذوي المستوى ن 

ليقروا أن مستوى الشخصيات الدينية يتراوح بين ) متوسطوى عال وذات مست(شير على خانتين بالتأ

ومتوسط . صحاب المستوى المتوسط عند أ %46.43وعال بنسبة  % 53.57بنسبة  اكونه متوسط

واتفق أصحاب المستوى . االبتدائيعند أصحاب المستوى  % 33.33وعال بنسبة  % 66.67بنسبة 

ذات مستوى متوسط ينية التي تكتب في الصفحات الدينية الجامعي والثانوي على أن الشخصيات الد

أوال، ثم ذات مستوى عال ثانيا، ثم ذات مستوى ضعيف في المرتبة الثالثة بنسب يوضحها الجدول رقم 

)120 .(  

بين أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدراسية في  اختالفيوجد  أنه ال 2أسفرت نتائج حساب كاقد و 

المحسوبة  2كا قيمة الشخصيات الدينية التي تكتب في الصحف الجزائرية بدليل أناآلراء المسداة حول 

 6 ـعند درجة حرية مساوية ل 12.59 ـالمساوية لالجدولية و 2كاقيمة أقل من  7.27 ـالمساوية لو

   .درجات
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   .تنمية الصحف للمعارف من زاوية دينية بشأنالمبحوثين  ـ آراء 19

  :بحسب النوع  19-1

  . جزائرية للمعارف من زاوية دينيةيبين آراء المبحوثين في تنمية الصحف ال) 127(ول رقم الجد

تساهم إلى حد ما أن الصحف الجزائرية ) % 70( % 50يرى أغلب أفراد العينة بنسبة تفوق 

نسجل اختالفا بين النوعين إذ يقر الذكور باألغلبية دون أن . في تنمية معارف القراء من زاوية دينية

. % 75.20كما يقر اإلناث بذلك بنسبة " إلى حد ما"أن مساهمة الصحف تتم بصفة ) % 65.19(أيضا 

رف احوالي ربع أفراد العينة أن الصحف تساهم إلى حد كبير في تنمية المعيرى  ؛الثانية المرتبةفي  و

يلة من ونسبة قل ،من اإلناث % 23.20من الذكور و % 28.15؛ % 25.77من زاوية دينية بنسبة 

من  % 6.67 دينية؛ترى أن الصحف ال تساهم في تنمية المعارف من زاوية ) % 4.23(أفراد العينة 

بين النوعين في  اختالفأنه ال يوجد  2وقد دلت نتائج حساب قيمة كا .من اإلناث % 1.6الذكور و

 2ءت قيمة كااآلراء المسجلة حول تنمية الصحف الجزائرية لمعارف القراء من زاوية دينية إذ جا

  ).5.99(الجدولية  2كاأقل من قيمة ) 4.27(المحسوبة 

   

  

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة        النوع

  25.77  67  23.20  29  28.15  38  إلى حد كبير

  70  182  75.20  94  65.19  88  إلى حد ما 

  4.23  11  1.60  02  6.67  09  ال تساهم

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

  4.27=المحسوبة  2كا

  2=عند درجة حرية  5.99=الجدولية  2كا
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   .تنمية الصحف للمعارف من زاوية دينية بحسب المستوى الدراسي بشأنالمبحوثين  آراء - 19-2

بحسب , يوضح آراء أفراد العينة في تنمية الصحف للمعارف من زاوية دينية ) 128(الجدول رقم 

  المستويات الدراسية

  

فئة  ال

  المستوى

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  25.77  67  26.32  32  25.96  27  28.57  08  00  00  إلى حد كبير

  70  182  68.03  90  71.15  74  71.43  20  83.33  05  إلى حد ما

  4.23  11  5.74  07  2.88  03  00  00  16.67  01  ال تساهم

  100  260  46.92  129  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  6.67=المحسوبة  2كا

   .6=عند درجة حرية  12.59=الجدولية  2كا

ال يوجد اختالف بين أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدراسية في اآلراء التي أدلوا بها بشأن 

سوبة المح 2إذ بلغت قيمة كا .ية معارف القراء من زاوية دينيةمساهمة الصحف الجزائرية في تنم

سق مع نتائج الجدول وهو ما يت ؛12.59ـ الجدولية البالغة ل 2وهي أقل من قيمة كا 6.67

أغلب ذوي المستوى الثانوي و) % 68.03(المستوى الجامعي  ذويأغلب  إذ يرى ).121(أعاله

أن الصحف ) % 83.33( االبتدائيوكذا ) %71.43(أغلب ذوي المستوى المتوسط و، )% 71.15(

كما يرى حوالي الربع من ذوي  ،ساهم إلى حد ما في تنمية معارف القراء من زاوية دينيةالجزائرية ت

أن الصحف تساهم إلى حد كبير في ) %25.96(المستوى الثانوي و) % 26.23(المستوى الجامعي 

أما كون الصحف ال تساهم في . %28.57ط بنسبة ذلك وهو ما يراه أيضا أصحاب المستوى المتوس

من أصحاب  %2.88من أصحاب المستوى الجامعي و %5.74 إجابة القراء فقد كانت تنمية معارف

، ولم تحصل هذه الفئة على أي تكرار )%16.67( االبتدائيذوي المستوى  سدسالمستوى الثانوي و 

  .من ذوي المستوى المتوسط
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  :في تنميتها  الجزائريةالمجاالت التي ساهمت الصحف  -20

   :بحسب النوع 20-1

الدينية في تنميتها  حةيوضح آراء أفراد العينة في المجاالت التي ساهمت الصف) 129(ول رقم الجد

  .بحسب النوع

العينة أن الصحف الجزائرية ساهمت في تنمية المجال  أفرادمن ) %27.44(ترى نسبة معتبرة 

الترتيب نفسه الذي  وهو). % 20.76(ثم العبادات بالدرجة الثانية  ،األخالقي للقراء بالدرجة األولى

ألولى نجده عند اإلناث الالئي يرين أن الصحف ساهمت في تنمية المجال األخالقي بالدرجة ا

ى مستوى فئة الذكور فإن لأما إذا نظرنا إلى النتائج المسجلة ع). % 21.93(ثم العبادات ) 28.25%(

الذكور أن المجال األول الذي ساهمت الصحف الجزائرية في تنميته هو المجال األمر يختلف إذا يرى 

مالت االجتماعية وقد احتلت فئة المعا %21.4ـب االجتماعيةثم المعامالت  %26.67ـاألخالقي ب

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة       النوع

  17.15  95  17.47  47  16.84  48  العقيدة

  20.76  115  21.93  59  19.65  56  العبادات

  27.44  152  28.25  76  26.67  76  األخالق

  2.71  15  2.6  07  2.81  08  المجال االقتصادي

  13.18  73  13.75  37  12.63  36  المجال التربوي

  17.87  99  14.13  38  21.40  61  االجتماعيةالمعامالت 

  0.90  05  1.86  05  00  00  أخرى

  100  554  48.56  269  51.44  285  المجموع

   10.06=المحسوبة  2كا

   6=عند درجة حرية  12.59=الجدولية  2كا
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تليها  إجابات مجمل األفراد،  من %17.87نالت نسبة  أفراد العينة ككل إذ باعتبار المرتبة الثالثة

  .اإلناثمن  % 17.47من الذكور و % 16.84؛ % 17.15 ـالعقيدة ب

من  %13.75 ؛من أفراد العينة بأن الصحف تساهم في تنمية المجال التربوي %13.18أجاب 

لصحف في تنمية دور ا % 2.71 ـتقدر بوأقرت نسبة ضئيلة منهم  .ن الذكورم %12.63و  اإلناث

من أفراد العينة أن  % 0.9كما يرى  . اإلناثمن  % 2.6من الذكور و % 2.81 المجال االقتصادي؛

المؤتمرات المنعقدة و الفتاوى الثقافة العامة و: وهي تنميتها  هناك مجاالت أخرى ساهمت الصحف في

فروق دالة إحصائيا بين الذكور  أنه ال توجد 2وقد دلت نتائج حساب كا. ال العلميسير والمجو التف

المحسوبة بلغت  2في تحديد المجاالت التي ساهمت الصحف الجزائرية في تنميتها كون كا اإلناثو

    .درجات 6 ـعند درجة حرية مقدرة ب 12.59الجدولية والتي بلغت  2وهي أقل من قيمة كا 10.06

    .مجاالت التي ساهمت الصفحة الدينية في تنميتها بحسب المستوىال بشأنآراء المبحوثين ـ  20-2

مجاالت التي ساهمت الصفحة الدينية في تنميتها اليوضح آراء المبحوثين في ) 130(الجدول رقم 

 .بحسب المستويات الدراسية

  

  المستوى   الفئة     

  مجموعال  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  17.15  95  13.79  36  20.70  47  16.67  10  33.33  02  العقيدة

  20.76  115  21.07  55  20.26  46  20  12  33.33  02  العبادات

  34.66  192  26.05  68  27.75  63  33.33  20  16.67  01  األخالق

  2.71  15  3.83  10  0.88  02  5  03  00  00  المجال االقتصادي

  13.18  73  13.03  34  14.98  34  8.33  05  00  00  ويالمجال الترب

  17.87  99  20.69  54  15.42  35  15  09  16.67  01  االجتماعية المعامالت 

  0.90  05  1.53  04  00  00  1.67  01  00  00  أخرى

  100  554  47.11  292  40.97  227  10.83  59  1.08  06  المجموع

    27.72= المحسوبة  2كا

  .18= ة حرية عند درج 28.86= الجدولية  2كا
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بين أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدراسية في تحديد المجاالت  إحصائيةال توجد فروق دالة 

أقل من قيمة ) 27.72(= المحسوبة  2التي ساهمت الصحف الجزائرية في تنميتها بدليل أن قيمة كا

مجاالت األربع األولى الالمالحظ أن أصحاب المستويات األربع اتفقوا على و) 28.86(= الجدولية 2كا

والمعامالت في األخالق والعبادات  تمثلت ، وقدالتي ساهمت الصحف الجزائرية في تنميتهاو

واالقتصادي في وردت فئة المجال التربوي و. قيدة بنسب موضحة في الجدول أعالهالعاالجتماعية و

أما  .المتوسطةوالثانوية والسادسة على الترتيب عند أصحاب المستويات الجامعية المراتب الخامسة و

  .   لم ترد بأي تكرار إذلدى أصحاب المستوى االبتدائي فلم يتم التأشير عليها 

  

  :النقائص المسجلة في الصفحات الدينية -21

  :بحسب النوع 21-1

  ة في النقائص المسجلة في الصفحات الدينيةيوضح آراء أفراد العين) 131(ل رقم الجدو

    .بحسب النوع

  

 إلىأن النقائص المسجلة في الصفحات الدينية عائدة  إلىالمبحوثين  إجاباتاتجهت أغلب 

من  % 56ور من الذكو % 51.85 ة بذلك؛د العينمن أفرا %53.85أجاب  إذ .المواضيع المطروحة

طريقة معالجة المواضيع  إلىة أن النقائص تعود أيضا من أفراد العين %30.77ويرى . اإلناث

 من هؤالء هم من الذكور %29.63ونسبة  أن ذلك يتم بطريقة رتيبة، بعيدة عن التشويق، إذالمطروحة 

الدينية التي  تالشخصيا إلىة أن النقائص تعود من أفراد العين %15.38يرى و. اإلناثمن  %32و

  المجموع  ناثإ ذكور

  %  ك  %  ك %  ك     النوع     الفئة                      

  15.38  40  12  15  18.52  25  نقائص في  الشخصيات الدينية

  53.85  140  56  70  51.85  70  نقائص في المواضيع المطروحة

نقائص في طريقة معالجة المواضيع 

  )التكرار والرتابة(
40  29.63  40  32  80  30.77  

  100  260  48.08  125  51.92  135  جموعالم

  3.99= المحسوبة  2كا

  .2عند درجة حرية مساوية لـ   5.99= الجدولية  2كا
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ولعل تفسير  ،منهن بذلك %12أجاب  فقد اإلناث أمامن الذكور  % 18.52 الدينية؛ تكتب المواضيع

في حين يغلب  ،الالئي يغلب عليهن جانب العاطفة اإلناثالخصائص النفسية للذكور و إلىذلك عائد 

كما  ي البعيد عن العاطفة،الموضوع ل أمر االلتزام بالتفكيرما يسه هوعلى الذكور الجانب العقلي و

كان األمر متعلقا  إذاواردا بغض النظر عما  أمرا -على مستواهم  - الحديث بصراحة  يجعل ذلك

بين النوعين في  إحصائيةهذا االختالف ال يعني وجود فروق دالة  بعض .المواضيع باألشخاص أو

أقل من قيمة ) 3.99(= المحسوبة  2أن قيمة كا إذتحديد النقائص المسجلة على مستوى الصفحة الدينية 

بين النوعين في تسجيل النقائص  إحصائيامما يعني عدم وجود فروق دالة )  5.99(= الجدولية  2كا

  .المالحظة على الصفحات الدينية

نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع كثير من الدراسات التي أقرت وجود نقائص على مستوى 

دراسات  إجراءو بعضها دراسات وصفية تقريرية ألحت على ضرورة  ).اإلسالمي(الخطاب الديني 

بعضها و) اإلعالموسائل الخطاب الديني و: اسة نصير بوعليعلى غرار در( ميدانية تقر أو تنفي ذلك 

من حيث العالقة (و لعل أهمها ) اإلسالمي(اآلخر دراسات ميدانية أقر أصحابها ضعف الخطاب الديني 

مستقبل جاهات النخبة الدينية نخو واقع وات(د أمين ضا عبد الواجدراسة ر: هذه) بينها وبين دراستنا

كون أن من نظروا في  إلىتعود أهمية هذه الدراسة ، و)ـ دراسة ميدانية – اإلسالميةالفضائيات 

ممثلة (أدلوا بمالحظاتهم حوله هم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر و اإلسالميالخطاب الديني 

املين في وزارة الدعاة العبار األئمة وكو اإلسالميرجال الفكر هم نخبة من العلماء وو ،)عليم الدينيللت

عمليا مما يجعل مالحظاتهم نظريا و –محل الدراسة  -و قد خبروا هذا الخطاب  األوقاف المصرية؛

أعطت قد ؛ وهمدارستوالخطاب الديني  إلقاءو إنتاجابعة عن خبرة سنوات في مجال وجهات نظرهم نو

منهم  % 25حيث ذكر ،)اإلسالمي(للخطاب الديني  قيما سلبية) %56.7( نسبة معتبرة من أفراد النخبة

يتبنى وجهة النظر اهتماما كبيرا بالرأي المخالف و يرالنظرة غير ديمقراطي ال يع أحاديأنه خطاب 

...) اب السلفيقنوات الخط يعة،وات الشمثل قن(يديلوجيا واحدا الواحدة، ويتبنى فكرا واحدا، و خطا إ

ذكي خطابا متعصبا ي) اإلسالمي(من المبحوثين يعتبرون الخطاب الديني % 21.7أنبينت الدراسة و

 اإلسالميأن الخطاب %  8.3التعصب المذهبي بينما ذهب  إلىو يدعو ، مواطن الخالف بين المسلمين

نخبة من ال% 43.3وأعطى  .المعيشمتخلف يعزل المسلمين عن واقعهم  اإلسالميةفي الفضائيات 

 ،عمل على تدعيم مبدأ الوحدةيأنه خطاب مقبول  منهم %31.7ذكر  إذ ؛للخطاب الديني قيما ايجابية

من المبحوثين أن الخطاب % 3.3ولم يذكر سوى  ،ن المبحوثين أن مستوى الخطاب جيدم% 8.3وذكر

  .)1(مؤثرو تنيرطاب مسخفي الفضائيات الدينية  اإلسالمي

  

                                           
33-32: سابق صـ مرجع  )1  ) 
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  :آراء أفراد العينة في النقائص المسجلة في الصفحات الدينية بحسب المستوى الدراسيـ  21-2

يوضح آراء أفراد العينة في النقائص المسجلة في الصفحات الدينية بحسب ) 133(الجدول رقم 

 .المستويات الدراسية
  الفئة          المستوى

  

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

نقائص في  

  الشخصيات الدينية
01  16.66  08  28.57  14  13.46  17  13.93  40  15.38  

نقائص في المواضيع 

  المطروحة
04  66.67  17  60.71  43  41.35  76  62.3  140  53.85  

نقائص في طريقة 

معالجة المواضيع 

  )التكرار والرتابة(

01  16.66  03  10.71  47  45.19  29  23.77  80  30.77  

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

   6.15= المحسوبة  2كا

  . 6= عند درجة حرية  12.59= الجدولية  2كا

بين أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدراسية في طبيعة اآلراء التي  إحصائيا دالةال توجد فروق 

) 6.15(= المحسوبة  2كات الدينية بدليل كون قيمة الصفحافي التي تتعلق بالنقائص المسجلة دلوا بها وأ

  .) 12.59(= الجدولية  2أقل من قيمة كا

 المواضيع إلىالثانوي على أن النقائص تعود بالدرجة األولى اتفق أصحاب المستوى الجامعي و

أن ذوي المستوى  إذ بحسب المستويات،طريقة معالجة المواضيع مع اختالف في الترتيب المطروقة و

في حين يرى  ،ثم إلى طريقة معالجة المواضيع ،أن النقائص تعود إلى المواضيع أواللجامعي يرون ا

، ثم إلى أوال المستوى الثانوي أن النقائص تعود بالدرجة األولى إلى طريقة معالجة المواضيع وذو

الشخصيات  واتفق كل من أصحاب هذين المستويين على أن النقائص تعود إلى .المواضيع في حد ذاتها

  .الدينية في المرتبة الثالثة

النقائص إلى المواضيع المطروقة بالدرجة األولـى بنسـبة    ااب المستوى االبتدائي فقد أرجعوأما أصح

هو و، % 16.66هي معالجة المواضيع بالدرجة نفسها وطريقة الشخصيات الدينية و إلىثم  % 66.67

المواضـيع   إلـى لذين أقروا أن النقائص تعـود أوال  ما يتقارب قليال مع أصحاب المستوى المتوسط ا

طريقـة معالجـة المواضـيع     إلى )%28.57(إلى الشخصيات الدينية  ثم % 60.71المطروقة بنسبة 

  .%10.71 المطروحة بنسبة
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  : طبيعة المواضيع الدينية المنشورة في الصحفآراء أفراد العينة في  -22

  :بحسب النوع ـ 22-1

يوضح آراء أفراد العينة في طبيعة المواضيع الدينية المنشورة في الصحف  ) 134(الجدول رقم 

  .بحسب النوع

                                           
  .تيارهم على أكثر من إجابةالرقم متعلق بإجابات المبحوثين الذين قد يقع اخ هذا -   (∗)

  المجموع  إناث ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  النوع              الفئة               

  16.73  126  17.86  70  15.51  56  واقعية

  1.20  09  0.77  03  1.66  06  بعيدة عن الواقع

  14.48  109  13.52  53  15.51  56  مفيدة

  13.68  103  12.24  48  15.24  55  مفيدة إلى حد ما

  0.13  01  0.26  01  00  00  غير مفيدة

  1.33  10  1.28  05  1.39  05  جديدة

  4.25  31  5.10  20  3.32  11  جديدة إلى حد ما

  5.31  40  6.12  24  4.43  16  مكررة

تركز على زاوية واحدة في رؤية الدين 

  اإلسالمي
13  3.60  17  4.34  30  3.98  

  6.11  46  5.61  22  6.65  24  شاملة لجوانب مختلفة من الدين اإلسالمي

  0.93  07  1.02  04  0.83  03  مكتوبة بلغة صعبة

  10.62  80  10.71  42  10.53  38  مكتوبة بلغة سهلة

  5.84  44  4.85  19  6.93  25  مكتوبة بلغة رتيبة

  2.26  17  2.55  10  1.94  07  مكتوبة بلغة مشوقة

  12.48  94  12.76  50  12.19  44  مكتوبة بأسلوب مفهوم

  0.66  05  1.02  04  0.28  01  مكتوبة بأسلوب صعب

  100  752(∗) 52.12  392  47.87  360  المجموع
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 ،%16.73حف الجزائرية واقعية بنسبة يرى أفراد العينة أن المواضيع الدينية المنشورة في الص

 %15.51 من أفراد العينة أنها مفيدة،  %14.48و يرى  .من اإلناث %17.86من الذكور و 15.51%

 %15.24 ،حد ما إلىأنها مفيدة  لمبحوثينمن ا %13.68كما يرى  .من اإلناث %13.52من الذكور و

فهمه من  انيةمن حيث إمك وبالنظر إلى أسلوب المواضيع الدينية .من اإلناث % 12.24من الذكور و

مفهوم بنسبة هذا األسلوب أن كانت أجوبة نسبة معتبرة من القراء تقر  طرف القراء من عدمه،

و بالنظر إلى لغة كتابة . أقروا أن المواضيع مكتوبة بأسلوب صعب % 0.66في مقابل  12.48%

من  %10.53 .الدينية مكتوبة بلغة سهلةمن أفراد العينة أقروا أن المواضيع  % 10.62المواضيع فإن 

. أقروا أن لغة كتابة المواضيع الدينية صعبة % 0.93من اإلناث في مقابل  %10.71الذكور و

لمواضيع الدينية جديدة يرون أن امن أفراد العينة  % 4.25تكرارها فإن وبالنظر إلى جدة المواضيع و

المنشورة  دينيةأن المواضيع ال %5.31ويرى . من اإلناث %5.1من الذكور و % 3.32 إلى حد ما،

يرون أن من أفراد العينة  %1.33في مقابل  من اإلناث %6.12ذكور ومن ال %4.43 مكررة،

     .من الذكور %1.28من اإلناث و % 1.39 المواضيع الدينية جديدة،

إذا انتقلنا إلى زاوية أخرى من زوايا طبيعة المواضيع الدينية المنشورة وهي كون المواضيع 

أن من أفراد العينة  %6.11أجاب  ،واحدة في رؤية الدين اإلسالمي أو شاملةتركز على زاوية 

أقروا أن المواضيع  %3.98من اإلناث في مقابل  %5.61من الذكور و %6.65المواضيع شاملة، 

. اثمن اإلن %4.34و من الذكور % 3.60 ية واحدة في رؤية الدين اإلسالمي،على زاوالدينية تركز 

من األفراد أقروا أن اللغة  %5.8عدمه في المواضيع فإن  ق أوويود عامل التشأما بالنظر إلى وج

نا الفئات الزوايا السالفة الذكر وأخذجميع  إلىنظرنا  إذاو. يرون أن اللغة مشوقة %2.26وأن  رتيبة،

التي حصلت على أكبر تكرار يتبين لنا أن أفراد العينة يرون أن المواضيع الدينية المنشورة في 

هي أيضا شاملة ية واقعية ومفيدة ومكتوبة بأسلوب مفهوم وبلغة رتيبة وسهلة؛ وحف الجزائرالص

أنه ال توجد فروق دالة  2قد دلت نتائج حساب قيمة كاو. ومكررة اإلسالميلجوانب مختلفة من الدين 

حف طبيعة المواضيع الدينية الواردة بالصالمسجلة حول في اآلراء  اإلناثبين الذكور و إحصائيا

  ).24.9(=الجدولية  2أقل من قيمة كا) 10.95(=المحسوبة  2الجزائرية بدليل كون قيمة كا

  

  

  10.95= المحسوبة  2كا

  .15= عند درجة حرية  24.99= الجدولية  2كا
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  :بحسب المستوى طبيعة المواضيع الواردة بالصفحة الدينية آراء أفراد العينة في  22-2

يوضح آراء أفراد العينة في طبيعة المواضيع الدينية المنشورة في الصحف بحسب ) 135(الجدول 

 .تويات الدراسيةالمس
  

  الفئة          المستوى

  المجموع  جامعي   ثانوي    متوسط     ابتدائي

  % ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  16.73  126  14.40  53  17.59  54  22.39  15  36.36  04  واقعية

  1.20  09  1.09  04  1.63  05  00  00  00  00  بعيدة عن الواقع

  14.48  109  13.86  51  13.68  42  20.90  14  18.18  02  مفيدة

  13.6  103  14.67  54  12.38  38  14.93  10  9.09  01  مفيدة إلى حد ما

  0.13  01  00  00  0.33  01  00  00  00  00  غير مفيدة

  1.33  10  0.54  02  2.28  07  1.49  01  00  00  جديدة

  4.25  32  5.16  19  3.91  12  1.49  01  00  00  جديدة إلى حد ما

  5.31  40  7.07  26  3.58  11  4.48  03  00  00  مكررة

تركز على زاوية 

واحدة في رؤية الدين 

  اإلسالمي

01  9.09  00  00  15  4.89  14  
  

3.80  30  398  

شاملة لجوانب مختلفة 

  من الدين اإلسالمي

00  00  03  4.48  19  6.19  24  
  

6.52  46  6.11  

  0.93  07  1.09  04  0.98  03  00  00  00  00  مكتوبة بلغة صعبة

  10.62  80  10.87  40  10.75  33  7.46  05  18.18  02  مكتوبة بلغة سهلة

  5.84  44  7.07  26  5.21  16  2.99  02  00  00  مكتوبة بلغة رتيبة

  2.26  17  1.09  04  2.93  09  5.97  04  00  00  مكتوبة بلغة مشوقة

  12.48  94  12.23  45  12.70  39  13.43  09  9.09  01  مكتوبة بأسلوب مفهوم

  0.66  05  0.54  02  0.98  03  00  00  00  00  مكتوبة بأسلوب صعب

  100  753  48.87  368  40.77 307  8.90  67  1.46  11  المجموع

   40.49=المحسوبة  2كا

   43.77=الجدولية  2كا
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تقاربت آراء أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدراسية في طبيعة المواضيع الدينية المنشورة في 

بين أفراد العينة الة إحصائيا أنه ال توجد فروق د 2الصحف الجزائرية وكذلك دلت نتائج حساب كا

وهي أقل من قيمة  40.49المحسوبة  2بحسب مستوياتهم الدراسية في اآلراء المسجلة إذ بلغت قيمة كا

  .43.77الجدولية التي بلغت  2كا

بالنظر إلى مختلف إذ و. المستويات األربع أصحابالمالحظات التي أبداها  ا بيننالحظ تقارب

بمراعاة أكبر نسبة عند كل مالحظة بيعة المواضيع الدينية وتقييم ط الزوايا التي يمكن من خاللها

أن المواضيع الدينية  قرونومقارنتها بالمالحظة التي تقابلها نرى أن أصحاب المستوى الجامعي ي

، )%6.52(وشاملة  ،)%7.07(مكررة ، و)%14.67( مفيدة إلى حد ماو) % 14.40(المنشورة واقعية 

و الذي نالحظه  .)%12.23(أسلوب مفهوم ، و)%7.07(وبلغة رتيبة  ،)%10.87(مكتوبة بلغة سهلة و

متقاربة نسبيا مع مالحظة مفيدة إلى حد ما ) %13.86" (مفيدة"في هذا المقام ورود مالحظة 

  .بفارق أربع تكرارات) 14.67%(

ها أنهم يسجلون على المواضيع الدينية المنشورة كونإلى ذوي المستوى الثانوي نجد  انتقلناإذا  

شاملة لجوانب مختلفة من ، و)%3.91(ومكررة  ،)%13.68(ومفيدة إلى حد ما  ،)%17.59(واقعية 

وأسلوب مفهوم ) %7.07(بلغة رتيبة ، و)%10.75(مكتوبة بلغة سهلة ، و)%6.19(الدين اإلسالمي 

المستوى الجامعي نجد أن  لدى أصحاببمقارنة هذه النتائج مع النتائج المسجلة ، و)12.23%(

  .مالحظات هي نفسهالا

 ،)%20.90(ومفيدة  ،)%22.39(المواضيع الدينية واقعية  أنيرى أصحاب المستوى المتوسط 

، )%7.46(مكتوبة بلغة سهلة وانب مختلفة من الدين اإلسالمي ووشاملة لج ،)%4.48(مكررة و

الجامعي أدلى بها ذوو المستوى  وهي المالحظة نفسها التي ،أسلوب مفهومو ،)%5.97(مشوقة و

لمتوسط عن ذوي المستوى بها أصحاب المستوى ا انفردالتي " مشوقة"الثانوي ماعدا مالحظة و

ومفيدة  ،)%36.36(فيرون أن المواضيع الدينية واقعية  االبتدائيأما ذوو المستوى  ؛الثانويالجامعي و

ة منه بل تركز على زاوية واحد ،اإلسالميغير شاملة لمختلف جوانب الدين ، و)18.18%(

أصحاب المستوى ولم يدلي  ،)%9.09(أسلوب مفهوم و) %18.18(ومكتوبة بلغة سهلة  ،)9.09%(

لمواضيع من وال في طبيعة ادينية من حيث التشويق والرتابة، االبتدائي برأي في لغة كتابة المواضيع ال

المستويات وو التي أدلى بها ذلمالحظات ال تختلف عن نظيراتها وسائر او . التكرارحيث الجدة و

يقرون أن المواضيع الدينية  االبتدائيكون أصحاب المستوى  االثانوية والجامعية ما عدالمتوسطة و

في حين يرى سائر أفراد العينة أن المواضيع الدينية  اإلسالميتركز على زاوية واحدة في رؤية الدين 

  .شاملة 
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   :الدينية  الفني للصفحة اإلخراجوجهات نظر المبحوثين في  -23

  :بحسب النوع 23-1

  

  .يوضح  وجهات نظر المبحوثين في اإلخراج الفني للصفحة الدينية بحسب النوع ) 136(الجدول رقم 
 

  المحموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  

  4.62  12  6.4  08  2.96  04  جيد جدا

  29.23  76  31.2  39  27.41  37  جيد

 58.46  152  56  70  60.74  82  متوسط

  7.31  19  6.4  08  8.15  11  ضعيف

  0.38  01  00  00  0.74  01  ضعيف جدا

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع

  3.67= المحسوبة  2كا

  . 4= عند درجة حرية  9.48= الجدولية  2كا

غلب أفراد العينة أن اإلخراج الفني للصفحة الدينية متوسط بنسبة تفوق النصف يرى أ

نفسه الذي تبنته رأي ال وهو ،منهم ذلك %60.74الذين أقر  وهو كذلك رأي الذكور ،)58.46%(

يرى أفراد العينة أن اإلخراج الفني وفي المرتبة الثانية  ،منهن بذلك %54.17أجاب  الآلئياإلناث 

يرى و اإلناث،من  % 31.2منهم من الذكور و %27.41 ،%29.23للصفحة الدينية جيد بنسبة 

نسجل  وهنا لدينية ضعيف في المرتبة الثالثة،الفني للصفحة ا من أفراد العينة أن اإلخراج 7.31%

من الذكور بأن اإلخراج الفني ضعيف في حين تساوى  %8.15إذ أجاب  اختالفا بين الذكور واإلناث؛

 ،%6.67:يد جدا بدليل ورودهما بالنسبة نفسها وهيإلناث كون اإلخراج الفني ضعيف وجعند ا

 2دلت نتائج حساب قيمة كا وقد. %0.38حد في أخفض نسبة وهي ووردت فئة ضعيفة جدا بتكرار وا

اإلخراج الفني للصفحة  حول توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في وجهات نظرهم أنه ال

  ).9.48(= الجدولية 2أقل من قيمة كا) 3.67(= المحسوبة  2الدينية بدليل أن قيمة كا
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  :إلخراج الفني للصفحة الدينية بحسب المستوىوجهات نظر المبحوثين في ا 23-2

  

يوضح وجهات نظر المبحوثين في اإلخراج الفني للصفحة الدينية بحسب المستوى ) 137(الجدول رقم 

 .الدراسي

  

  

  المجموع  جامعي   ثانوي  متوسط  ابتدائي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  4.62  12  1.64  02  4.81  05  14.29  04  16.67  01  جيد جدا

  29.23  76  18.03  22  38.46  40  46.43  13  16.67  01  جيد

  58.46  152  67.21  82  53.85  56  35.71  10  66.67  04  متوسط

  7.31  19  12.30  15  2.88  03  3.57  01  00  00  ضعيف 

  0.38  01  0.82  01  00  00  00  00  00  00  ضعيف جدا

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

   38.98= المحسوبة  2كا

    .درجة 12 ـعند درجة حرية مساوية ل 21.02= الجدولية  2كا

سية في وجهات النظر توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة بحسب مستوياتهم الدرا

أكبر من قيمة  )38.98=(المحسوبة  2كاذلك ألن قيمة و اإلخراج الفني للصفحة الدينية المسجلة بشأن

  .بإمعان في نتائج الجدول أعالهبالنظر و ما نتوصل إليه وه ،)21.02=(الجدولية  2كا

إذا نظرنا إلى المستويات الدراسية األربع فإننا نجد أن المالحظات التي سجلها أفراد كل 

إذ يرى أصحاب المستوى  .تختلف عن نظيرتها المسجلة لدى أفراد المستوى اآلخر حدامستوى على 

وجيد بالدرجة الثانية ) %67.21(متوسط بالدرجة األولى  ينيةاإلخراج الفني للصفحة الدالجامعي أن 

ضعيف و) % 1.64(جيد جدا بنسبة ضئيلة و ،بالدرجة الثالثة) % 12.30(ضعيف ، و)% 18.03(

  ).% 0.82(جدا بنسبة أقل 

بالدرجة األولى  متوسط اإلخراج الفني للصفحة الدينيةيرى أصحاب المستوى الثانوي أن و

ضعيف "أما فئة ، و)%2.88(يف ثم ضع ،)%4.81(، ثم جيد جدا )%38.46( جيد، ثم )53.85%(

مع إجابات أصحاب المستوى  )في االختيار األول( و هو ما يتفق أيضا ،فلم ترد بأي تكرار" جدا

، ثم جيد جدا وجيد بالنسبة نفسها % 66.67االبتدائي الذين أقروا أن اإلخراج الفني متوسط أوال بنسبة 
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ثم ، )%46.43(أن اإلخراج الفني جيد فقد أقروا  المستوى المتوسطأما أصحاب . %16.67وهي 

  ).%3.57(ثم ضعيف ) %14.29(، ثم جيد جدا )%35.71(متوسط 

  

  .وجهات نظر المبحوثين في مكانة الصفحة الدينية بين سائر صفحات الجريدة -24

  :بحسب النوع -24-1

  

ن في مكانة الصفحة الدينية بين سائر صفحات يوضح وجهات نظر المبحوثي)  138( رقم الجدول

  .الجريدة

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة       النوع
  11.54  30  14.4  18  8.89  12  مناسب جدا
  36.15  94  29.6  37  42.22  57  مناسب

  31.92  83  36.8  46  27.41  37  مناسب إلى حد ما

  15.38  40  13.60  17  17.04  23  غير مناسب
  5  13  5.6  07  4.44  06  اسب تماماغير من

  100  260  48.08  125  51.92  135  المجموع
  5.37= المحسوبة  2كا

  .اتدرج 4 ـعند درجة حرية مساوية ل 9.48= الجدولية  2كا

  

ا بين صفحات الجريدة بنسبة ترى نسبة من المبحوثين أن الصفحة الدينية تحتل موقعا مناسب

من المبحوثين أن موقع الصفحة الدينية  %31.92يرى ي بنسبة با من هذه النسبة أو قري ،36.15%

من ٌأفراد العينة فيرون أن مكانة الصفحة  %15.38أما  لى حد ما بين سائر صفحات الجريدة،مناسب إ

هذا الترتيب نفسه نجده عند الذكور حيث أجاب و .ناسبة بالنظر إلى سائر الصفحاتالدينية غير م

أنها مناسبة إلى حد ما في حين  منهم %27.41لدينية مناسبة، وأجاب منهم أن الصفحة ا % 42.22

النتائج المحصل عليها أجرينا مقارنة بين هذه النتائج وو إذا  منهم أنها غير مناسبة، % 17.04أقر 

  .على مستوى اإلناث فإننا نجد اختالفا

، )%29.60( امناسب ثم ،حد ما إلىمن اإلناث أن موقع الصفحة الدينية مناسب  % 36.8ذ ترى إ

إذا نظرنا إلى و).%5.60(ثم غير مناسب تماما  ،)%13.6(، ثم غير مناسب )%14.4(ثم مناسب جدا 

بين صفحات " مناسبا جدا"أفراد العينة بصفة عامة فإننا نجدهم يقرون أن الصفحة الدينية تحتل موقعا 
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مرتبة الرابعة في انت في الك  "مناسب جدا"وفئة  ،من الذكور % 8.89 ،%11.54الجريدة بنسبة 

  .إجماال إليهمنظرنا  إذافي ترتيب أفراد العينة ترتيب الذكور و

في المرتبة الخامسة  الصفحة الدينية غير مناسب تماماع من أفراد العينة أن موق % 5يرى  

عين بين النو إحصائياويالحظ في هذا المقام أنه ال توجد فروق دالة  من الذكور، % 4.44 ،األخيرةو

أقل من قيمة ) 5.37(=المحسوبة  2نظرهم حول مكانة الصفحة الدينية بدليل كون قيمة كافي وجهات 

  .)9.48(=الجدولية  2كا

وجهات نظر المبحوثين في مكانة الصفحة الدينية بين سائر صفحات الجريدة بحسب  ـ 24-2

  :المستوى الدراسي

  

مكانة الصفحة الدينية بين سائر صفحات يوضح وجهات نظر المبحوثين في ) 139(الجدول رقم 

  .الجريدة بحسب المستويات الدراسية

 المسـجلة المبحوثين بحسب مستوياتهم الدراسية فـي اآلراء   ال توجد فروق دالة إحصائيا بين 

هي أقـل  و 17.20المحسوبة  2كاصفحات الجريدة إذ بلغت قيمة حول مكانة الصفحة الدينية بين سائر 

 . 21.02 التي بلغتو  الجدولية 2كامن قيمة  

الث مالحظات فـي  مع أصحاب المستوى الثانوي في تقرير ث يتفق أصحاب المستوى الجامعي

حد ما ثـم غيـر مناسـبة بنسـب      إلىثم مناسبة  ،كون الصفحة الدينية مناسبة :هيالمراتب األولى و

أقر أصحاب المستوى الجامعي أن  إذالمرتبة الرابعة  الجدول أعاله و يأتي االختالف عندموضحة في 

أما أصحاب المستوى  ،)% 5.74(ثم مناسب جدا  ،)%6.56 (تماما  الصفحة الدينية غير مناسبموقع 

  المجموع  جامعي  ثانوي متوسط ابتدائي

  %  ك %  ك  %  ك % ك  %  ك  الفئة        المستوى

  11.54  30  5.74  07  14.42  15  25  07  16.67  01  مناسب جدا

  36.15  94  40.16  49  32.69  34  25  07  66.67  04  مناسب

 31.92  83  30.33  37  31.73  33  42.86  12  16.67  01  حد ما مناسب إلى

  15.38  40  17.21  21  17.31  18  3.57  01 00  00  غير مناسب

  05  13  6.56  08  3.85  04  3.57  01  00  00  غير مناسب تماما

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  17.20= المحسوبة  2كا

  . 12 =رجة حرية عند د 21.02= الجدولية  2كا
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في المرتبـة   )%14.42(ن موقع الصفحة الدينية مناسب جدا أقروا أ إذمن ذلك فيرون العكس الثانوي 

  .األخيرةفي المرتبة الخامسة و) %3.85(غير مناسب تماما  ،ثمالرابعة 

الث مالحظات في المراتب في تقرير ث كذلكاالبتدائي و يتفق أصحاب المستوى المتوسط و

إذ يرى أصحاب المستوى المتوسط أن موقع  .مناسب جداحد ما و  إلىهي مناسب و مناسب :األولى و

ثم  ،)%25(مناسب بالنسبة نفسها ب جدا وثم مناس ،)% 42.86(الصفحة الدينية مناسب إلى حد ما 

فيرون  االبتدائيالمستوى  ، و أما ذوو)%3.57(غير مناسب وغير مناسب تماما بالنسبة نفسها أيضا 

مناسب إلى حد ما بالنسبة نفسها ثم مناسب جدا و ،)%66.67(أن الصفحة الدينية تحتل موقعا مناسبا 

)16.67%.(  

  :الواردة بالصفحة الدينية الصحفيةوجهات نظر المبحوثين في الصور  -25

  : بحسب النوع 25-1

الواردة بالصفحة الدينية  الصحفيةلمبحوثين في الصور يوضح وجهات نظر ا) 140(الجدول رقم 

 .بحسب النوع

  المحموع  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة                  النوع

  10.77  28  12  15  9.63  13  مناسبة جدا للمحتوى

 76.15  198  76.8  96  75.56  102  مناسبة إلى حد ما

  13.08  34  11.2  14  14.81  20  غير مناسبة

  100  260  48.08  125  51.92  135  عالمجمو

   0.99=المحسوبة  2كا

  .درجة 2= عند درجة حرية  5.99=الجدولية  2كا

صفحات الدينية مناسبة نشر بالالتي تُ الصحفيةيرى أغلب أفراد العينة محل الدراسة أن الصور 

إذ  .اإلناثوور بين الذك اتفاقمع  %76.15وهذا بنسبة  ،المقترنة بهالمحتوى المواضيع إلى حد ما 

من  %13.08ويرى  ،%76.8كذلك اإلناث بنسبة ر المالحظة نفسها ومن الذكو %75.56يرى 

إذ يقر واإلناث  نجد اختالفا بين الذكور وهنا ،المبحوثين أن الصور الصحفية غير مناسبة للمحتوى

ر مناسبة للمحتوى الصور غيفي حين ترى اإلناث أن  .في المرتبة الثانية %14.81بنسبة الذكور بذلك 

بنسبة  بعد تقريرهن بأن الصور مناسبة جدا للمحتوى في المرتبة الثانية) %11.2(في المرتبة الثالثة 
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مناسبة  الصحفيةبشكل إجمالي فإن المبحوثين أقروا أن الصور  وإذا نظرنا إلى أفراد العينة .12.82%

  .هم ذكورمن  %9.63؛ %10.77جدا للمحتوى في المرتبة الثالثة بنسبة 

يجدر بالذكر أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في وجهات النظر التي 

  2افقة لها من عدم ذلك بدليل أن قيمة كاضمون المواضيع المرالصحيفة لمها بشأن مناسبة الصور وأقر

 ).5.99=(الجدولية   2أقل من قيمة كا) 0.99(=المحسوبة 

  : وثين في الصور الواردة بالصفحة الدينية بحسب المستوىوجهات نظر المبح – 25/2

يوضح وجهات نظر المبحوثين في الصور الصحفية الواردة بالصفحة الدينية ) 141(الجدول رقم 

 .بحسب المستويات الدراسية

  المحموع  جامعي    ثانوي  متوسط ابتدائي

  %  ك %  ك  %  ك % ك  %  ك  

  10.77  28  4.92  06 14.42  15  21.43  06  16.67  01  للمحتوىمناسبة جدا 

 76.15  198  78.69  96  75  78  71.43  20  66.67  04  مناسبة إلى حد ما

  13.08  34  16.39  20  10.58  11  7.14  02 16.67  01  غير مناسبة

  100  260  46.92  122  40  104  10.77  28  2.31  06  المجموع

  11.50=المحسوبة  2كا

  .درجات  6= عند درجة حرية  12.59= الجدولية   2كا

تقاربت نتائج ذوي المستوى الثانوي مع ذوي المستوى المتوسط في المالحظات الخاصة بعالقة 

صحفية بالمضمون إذ يرى كل من أصحاب هذين المستويين أن الصور الصحفية  مناسبة إلى الصور ال

لثة ي المرتبة الثاوغير مناسبة فومناسبة جدا في المرتبة الثانية  د ما للمحتوى في المرتبة األولىح

 االبتدائيفي إجابات ذوي المستوى الجامعي وكما نالحظ تقاربا  بنسب موضحة في الجدول أعاله،

الذين يرى كل منهما أن الصور الصحفية مناسبة إلى حد ما للمحتوى في المرتبة األولى وغير مناسبة 

في المرتبة الثالثة جدا لديهم ومناسبة  ،الجامعي لدى ذوي المستوى) %16.39(في المرتبة الثانية 

لدى ذوي المستوى  %66.67بنسبة  للمحتوى إلى حد ماوتعد الصور الصحفية مناسبة  ،) 4.92%(

  .)%16.66(ومناسبة جدا للمحتوى وغير مناسبة في المرتبة نفسها  االبتدائي

توياتهم توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين بحسب مس أنه ال 2وقد دلت نتائج حساب كا 

  ).12.59(=الجدولية  2كا قيمة أقل من) 11.50(= المحسوبة  2الدراسية بدليل أن قيمة كا
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  :التعديالت المقرحة بهدف تحسين الصفحة الدينية  -26

  : التعديالت المقترحة بحسب النوع 26-1

 يوضح التعديالت المقترحة من طرف أفراد العينة بحسب النوع ) 142(الجدول رقم 

  المحموع  ناثإ  ذكور

  %  ك  %  ك %  ك  الفئة                                 النوع

  16.55  139  13.91  58  19.15  81  االعتماد على أشهر الدعاة

  8.10  68  7.91  33  8.27  35  أن يكون اإلخراج الفني للصفحة الدينية جيدا

 13.45  113  14.39  60  12.53  53  أن تكون المواضيع جديدة

  13.69  115  12.47  52  14.89  63  ضيع واقعيةأن تكون الموا

  12.14  102  11.75  49  12.53  53  أن تتم معالجة المواضيع بطريقة سهلة ومشوقة

  15.48  130  18.47  77  12.53  53  زيادة عدد الصفحات الدينية

أن يفتح المجال للقراء لطرح أسئلتهم 

  وانشغاالتهم
45  10.64  52  12.47  97  11.55  

  5  42  4.56  19  5.44  23  تقبلية لتجاوز الواقعأن توفر رؤية مس

  4.05  34  4.08  17  4.02  17  أخرى

  100  840  49.64  417  50.36  423  المجموع

   10.78=المحسوبة  2كا

  8=عند درجة حرية  15.5= الجدولية  2كا

تحسين الصفحة اإلناث في التعديالت المقترحة بهدف فروق دالة إحصائيا بين الذكور و توجد ال

 2أقل من قيمة كا) 10.78(=المحسوبة   2حيث أن قيمة كا 2دل على ذلك نتائج حساب كادينية، ال

  ).15.5(= الجدولية

بالنظر في نتائج الجدول أعاله نالحظ أن نسبة معتبرة من أفراد العينة يرون أنه من الضروري و

من  %19.15، %16.45 بأشهر الدعاة من أجل تحسين مستوى الصفحة الدينية وهذا بنسبة االستعانة

من المبحوثين أنه ينبغي زيادة عدد  %15.48كما ترى نسبة  ،من اإلناث %13.91و الذكور،

من شأنه  أن يقلل من دور الصحف  قلة عدد الصفحاتو الدينية فهي قليلة في نظرهم،  الصفحات

ينشر  نجد بعضها ال اإذا نظرنا في الصحف الموجودة حاليا فإننو لجزائرية في تنمية الوعي الديني،ا

وفي  نشورة لمرة أو مرتين في األسبوع،و البعض اآلخر جعل الصفحة الدينية م ،البتةمواضيع دينية 
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 12.53من اإلناث ذلك مقابل % 18.47إذ اقترحت عليه نالحظ أن اإلناث قد أصررن  االقتراحهذا 

  .من الذكور %

وهنا ، %13.69كون المواضيع واقعية بنسبة ن تيرى أفراد العينة في المرتبة الثالثة أنه ينبغي أ 

 % 12.47   منهم ذلك في مقابل %14.89رارا على هذا األمر إذ يرى نالحظ أن الذكور أكثر إص

  .من اإلناث

من  %12.53:  المواضيع جديدةون من المبحوثين أن تك %13.45اقترحت نسبة 

الثانية، أما الذكور فقد اقترحوا  المرتبة هذا االقتراح فيمن اإلناث الالئي أوردن  %14.39والذكور

معالجة المواضيع بطريقة سهلة  تتموأن  اة مع زيادة عدد الصفحات الدينية،بالموازالمواضيع دة ج

  .%12.53ة مشوقة كل ذلك في المرتبة الثالثة بنسبو

لمواضيع م معالجة اإذا نظرنا إلى أفراد العينة بشكل إجمالي نجد أن المبحوثين اقترحوا أن تت

ثم إنهم اقترحوا أن  من اإلناث، % 11.75 ،%12.14في المرتبة الرابعة بنسبة  مشوقةبطريقة سهلة و

من  %10.64 ،%11.55انشغاالتهم في المرتبة الخامسة بنسبة تح المجال للقراء لطرح أسئلتهم ويف

 8.27 ،% 8.10بنسبة ثم أن يكون اإلخراج الفني للصفحة الدينية جيدا  ،من اإلناث %12.47و الذكور

نية رؤية من المبحوثين أن توفر الصفحة الدي %5واقترحت نسبة  من اإلناث، %7.91من الذكورو %

من أفراد العينة  %4اإلناث، وقدمت من  %4.56من الذكور و % 5.44الواقع،  مستقبلية لتجاوز

الجة قضايا الحركات مع من الذكور الذين تمثلت أهم تعديالتهم المقترحة في 4.02 اقتراحات أخرى؛

طرق إلى التونشرها، واالعتماد على مشايخ السلفية، و التأكد من األحاديث الصحيحة اإلسالمية و

المواضيع الدينية في الصفحات  يتم نشرأن والجانب الروحي،  التركيز علىاإلشكاالت الحديثة  و

 أماو .مع دعاة في كل عدد إقامة حواراتوتخصيص جرائد في مجال المواضيع الدينية و ،األولى

تحسين الصفحة و ؛االهتمام بالصور الصحفيةالمقترحة في  تمثلت تعديالتهن فقد )%4.08( اإلناث

؛ وعدم رح األلفاظ الصعبةدون حواجز أو قيود وشنقد الواقع ؛ وو طرح مواضيع تهم الشباب ؛الدينية

ألوان و ؛ابة المواضيع ببند عريضكت؛ ووجعل الصفحة الدينية صفحة رئيسيةتكرار نشر األسئلة؛ 

" كيف تتعاملين مع زوجك"ى غرار الطابع األسري الخاص علحذف بعض المواضيع ذات ؛ وجذابة

واضيع الدينية واردة بشكل يومي أن تكون المو حياة الصحابة بلغة سهلة،نبياء وعرض قصص األو

  .متنوع في الصحيفةو
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  :الصفحة الدينية بحسب المستوىالتعديالت المقترحة بهدف تحسين  26-2

 .من طرف المبحوثين  بحسب مستوياتهم الدراسية يوضح التعديالت المقترحة ) 143(الجدول رقم 

 المجموع  جامعي  ثانوي متوسط ابتدائي

  %  ك %  ك  %  ك % ك  %  ك  المستوى  الفئة                

  16.55  139  19.05  76  15.41  53  9.52  08  15.38  02  االعتماد على أشهر الدعاة

أن يكون اإلخراج الفني للصفحة 

  الدينية جيدا
01  7.69  02  2.38  30  8.72  35  8.77  68  8.10 

  13.45  113  14.29  57  12.50  43  11.90  10 23.08  03  أن تكون المواضيع جديدة

  13.69  115  13.03  52  13.37  46  17.86  15  15.38  02  أن تكون المواضيع واقعية

مواضيع بطريقة أن تتم معالجة ال

  سهلة ومشوقة
01  7.69  12  14.29  46  14.29  43  10.78  102  12.14  

  15.48  130  15.04  60  14.53  50  21.43  18  15.38  02  زيادة عدد الصفحات الدينية

أن يفتح المجال للقراء لطرح 

  وانشغاالتهمأسئلتهم 
02  15.38  12  14.29  43  12.50  40  10.03  97  11.55  

لية لتجاوز أن توفر رؤية مستقب

  الواقع
00  00  04  4.76  20  5.81  18  4.51  42  5  

  4.05  34  4.51  18  3.78  13  3.57  03  00  00  أخرى

  100  840  47.50    40.95  344  10  84  1.55  13  المجموع

  18.48=المحسوبة  2كا

  .درجة 24 ـعند درجة حرية مقدرة ب   36.41=الجدولية  2كا

من  اقترحوهوثين بحسب مستوياتهم الدراسية فيما إحصائيا بين المبحتوجد فروق دالة  ال

أقل من قيمة ) 18.48(=المحسوبة  2بدليل أن قيمة كابهدف تحسين مستوى الصفحة الدينية، تعديالت 

  .)36.41(=الجدولية  2كا

زيادة عدد على أشهر الدعاة و االعتماد :الثانوي على جعلوتفق أصحاب المستوى الجامعي ا 

لترتيب عند ذوي على ا %15.04و ،%19.05ي صدارة التعديالت المقترحة بنسبة الصفحات الدينية ف

اقترح و ،ترتيب عند ذوي المستوى الثانويعلى ال %14.53و %15.41بنسبة المستوى الجامعي، و

أن تكون في المرتبة الثالثة و) %14.29(جديدة تكون المواضيع المستوى الجامعي أن أصحاب 

هذه األخيرة احتلت المرتبة الرابعة عند أصحاب  ،في المرتبة الرابعة) %13.03(المواضيع واقعية 

مشوقة  م معالجة المواضيع بطريقة سهلة وأن تت اقتراحهمبعد ) %13.37(المستوى الثانوي 

)14.29%(.   



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 353 -

 تقاربا  جلة لدى أصحاب المستوى المتوسط واالبتدائي فإننا نالحظ إذا نظرنا في النتائج المس

أوال ثم أن تكون ) %21.43(إذ يرى ذوو المستوى المتوسط  ؛األولىاختيار الفئات بينهما في 

أن تكون و وانشغاالتهمفتح المجال للقراءة لطرح أسئلتهم ثم أن ي ،ثانيا) %17.86(المواضيع واقعية 

فإن الفئات التي  االبتدائيأما أصحاب المستوى ، و)%11.90(المواضيع جديدة في المرتبة الرابعة 

وأن يتم  ،أوال) %23.08(مرات إذ اقترحوا أن تكون المواضيع جديدة  تعدى الثالثاختاروها لم ت

فتح المجال مع زيادة عدد الصفحات الدينية و تكون المواضيع واقعية أنو ،على أشهر الدعاة االعتماد

خراج الفني أن يكون اإلو ،)%15.38(في المرتبة الثانية  انشغاالتهممام القراء لطرح أسئلتهم وأ

 ،)%7.69(مشوقة في المرتبة الثالثة م معالجة المواضيع بطريقة سهلة ووأن تتالدينية جيدا  للصفحة

 االبتدائيكما أن ذوي المستوى  ،على أي تكرار" توفير رؤية مستقبلية لتجاوز الواقع"ولم تحصل فئة 

  . لم يقترحوا أي تعديالت

 الثامنة عند أصحاب سائرمكانتها بين المرتبة الخامسة و تأما الفئات األربع المتبقية فقد تراوح

أنه ينبغي أن تتم معالجة المواضيع بطريقة  إذ يرى أصحاب المستوى الجامعي. يةالمستويات الدراس

ثم أن يكون اإلخراج الفني  ،فتح المجال للقراء لطرح أسئلتهم وانشغاالتهمسهلة ومشوقة ثم أن ي

تبة نفسها خرى في المراأل االقتراحاتو ،ر رؤية مستقبلية لتجاوز الواقعوفيثم ت ،جيداللصفحة الدينية 

  .  ةاألخيروهي المرتبة الثامنة و

فتح المجال للقراء لطرح أسئلتهم قترح ذوو المستوى الثانوي أن تكون المواضيع جديدة وأن يا

ثم توفير رؤية  ،ة جيداج الفني للصفحة الدينيراثم أن يكون اإلخ ،وانشغاالتهم في المرتبة نفسها

على  االعتمادويرى ذوو المستوى المتوسط أنه يجدر بالقائمين على الصحف . مستقبلية لتجاوز الواقع

أشهر الدعاة في المرتبة الخامسة من اقتراحاتهم ثم توفير رؤية مستقبلية لتجاوز الواقع ثم اقتراحات 

  .األخيرةفي المرتبة الثامنة و دينية جيداأخرى ثم أن يكون اإلخراج الفني للصفحة ال
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   :عامةالستنتاجات اال

 وسنقتصر علـى ذكـر تلـك النتـائج المتعلقـة      ذا الفصل إلى جملة من النتائج، توصلنا في ه

، متتبعين في ذلك المحاور الخمس التـي اشـتملت   األهداف المتوخاة من إنجازهاو بفرضيات الدراسة 

محور عادات القراءة والمحور الوجداني، والمحور المعرفي والمحـور  : يعليها استمارة االستبيان وه

  .السلوكي ومحور تقييم الصفحة الدينية

  .محور عادات القراءة: أوال

الصـحف ال تـزال    بث القسم الميداني للدراسة مقروئية الصحف الجزائرية بما يدل على أنثأ

يكن سببا في تراجع الصحف كوسيلة إعالميـة  تحتفظ بمقروئية معتبرة، وأن تطور وسائل اإلعالم لم 

، بل إن التطور اإلعالمي في بعض جوانبه وأبعاده كان سببا في انتعاش تحتل مكانة بين وسائل اإلعالم

فئة معتبـرة مـن    ومفاد ذلك أن، )كاإلنترنت التي وسعت مطالعة الصحف كنسخ إلكترونية(الصحف 

أن ، و)ظر عن كونها إلكترونية أوورقيـة مطبوعـة  بغض الن(جمهور وسائل اإلعالم تطالع الصحف 

، و هـو  يليبرتلوكوتيديان ووالوطن خبر والشروق اليومي وال: الصحف الجزائرية األكثر تصفحا هي

 31.54ا نسبته إذ تسحب جريدة الخبر م. ما يتوافق مع جملة من اإلحصائيات التي أجريت بهذا الشأن

اليومية بالعربية والفرنسية مجتمعة بمعدل يومي يقدر بـ التي تسحبها الصحف  من إجمالي النسب% 

 1376950ة يقدر بــ  الفرنسيمل سحب الصحف باللغتين العربية ونسخة إذا علمنا أن مج 434100

و إن كانـت  . )1(باللغة العربية  الناطقة من مجموع الصحف% 64.53تمثل الخبر نسبة نسخة يوميا، و

 ئرية تتصدرها سحبا صحيفتا الخبـر أخرى إال أن الصحف الجزاوية أرقام السحب تتباين بين فترة زمن

  .الشروق اليوميو

لـوعي الـديني   تنمية االنتائج على أن الصفحة الدينية والمواضيع التي تساهم في تشكيل ودلت 

إذ أقر أكثر من نصف أفراد العينة بذلك بنسـبة   ،)بغض النظر عن صفة القراءة(تملك مقروئية واسعة 

ديد صفة القراءة من حيث الدوام المستوى الدراسي في تحلمتغيري النوع ومع وجود دخل %  95.38

النقطاع، مثل هذه النتيجة تقتضي من القائمين على الصحف تحسـين عـرض المواضـيع الدينيـة     او

وحل بعض األزمـات   ،أهدافهايساهم في خدمة عمليات التنمية و بماو ،ماوانتقائها بما يخدم الصالح الع

إذ  ؛نظرية الحتمية القيميـة في عبد الرحمان عزي قره يوهو ما ، )ى غرار أزمة سنوات التسعيناتعل(
                                           

الخبـر            لجريـدتي  دراسـة تحليليـة   الجزائريـة،  الصـحافة  فـي  اإلخبارية الوظيفة موضوعية: لعيدلي شهيناز -(1)

 منتـوري،  جامعـة  المجتمـع،  و اإلعـالم  وسائل في الماجيستير شهادة لنيل  مكملة مذكرة ،lequotidien d’oronو

 .138 :ص قسنطينة،
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هو شرط ضروري من  )وتعد القيم الدينية جزءا منها(طلق من فرضية رئيسية مفادها أن نشر الثقافة ان

ه نظريـات التنميـة   الدين ال يمثالن حواجز أمام التنمية كما كانت قد زعمتأن التقاليد وو ،أجل التنمية

الطاقة الالزمة للتنمية الدالة هما يشكالن في الوقت الحالي محركات لتوليد  الو ،األولى لسنوات عديدة

الدين عامالن محايدان في الواقع الراهن وهـذا ال يسـتثني أن   وهو ما يعني أن التقاليد و ،الحضارةو

  )1(.التنمية الحضاريةبحا عاملين رئيسيين في التغيير ويص

ولعل ذلـك راجـع    ،البيت في يفضل أغلب القراء قراءة المواضيع ذات العالقة بالوعي الديني

تكون أجلب للتركيز مع المضمون  وهي القراءة التي ،أنسب فضاء للقراءة المتأنية البطيئةإلى أن البيت 

ضـغط  كون الفرد مبتعدا عن صـخب العمـل و  في البيت يفالستحضار الذهن ومن ثم الفهم،  أدعىو

نتائج اإلجابات عن سؤال ما إذا كان الفرد يقرأ المواضيع الدينيـة   أكدتهوهو ما  ،العالقات االجتماعية

هنا أجاب أغلب أفراد العينة أنهم يقرؤونها وهم ال يزاولون أي عمل بنسـبة  و ؟وهو يزاول عمال أم ال

90.77%.   

م المفضلة لقـراءة الصـفحة الدينيـة    هذه النتائج جاءت متسقة مع نتائج الجداول المتعلقة باأليا

القة بالوعي الديني أيام العطل حيث يفضل أغلب أفراد العينة قراءة المواضيع ذات الع ؛وسبب تفضيلها

معللين ذلك بأن األيام المختـارة تصـادف   ) االثنين، السبت الخميس، الجمعة،( يام المناسبات الدينية أو

هنا يأتي دور الصحف إذ من المستحسـن و  لمواضيع الدينية، وضا أيام نشر اأيام العطلة، و تناسب أي

ـ  عادات قراءتهم أن تنشر الصحف صفحتلجماهير ومراعاة لرغبات ا ة ها الدينية األسبوعية أيـام عطل

  .بسبب تفضيل هذه األيام وتفضيل البيت موضعا للقراءة نهاية األسبوع

السيرة النبوية كأركان أولى والعبادات واألدعية األخالق ول األفراد قراءة أركان الفتاوى ويفض

وهـو   ،لف بعض الشيء عما يفضله القراءختتات الصحف مفضلة لدى القراء، وهنا نالحظ أن اهتمام

ف ليلية فـإن الصـح  ح، إذ وبحسب نتائج الدراسة التالصحفمن طرف القائمين على  تداركه يمكنما 

، حتى إذا انحسر هذا الشهر قل االهتمام بهذه الديني في شهر رمضانتنشر مواضيع لها عالقة بالوعي 

أما بعـض   ؛فمن الصحف من ينشر الصفحة الدينية أسبوعيا ومنهم من ال ينشرها إال نادرا ؛المواضيع

لصـفحة  إذ تغيب هذه ا امواضيع من شأنها أن تنشئ وعيا ديني صحف فال يكاد ينشر صفحة دينية أوال

ى الفرد الجزائـري، فـي هـذا    مستو لىاإللحاح المسجل ع ليها و رغمإبشكل كلي رغم حاجة القراء 

  . رالمضما

                                           
 عزي، الرحمان عبد لنظرية مقارنة قراءة محاولة القيمية الحتمية إلى التحديث حتميات من :بومعيزة دالسعي_( 1)

  .54 :ص الجزائر ، إقرأ نصير، مكتبة بوعلي إعداد اإلعالم، في القيمية الحتمية نظرية في قراءات
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طلب فتوى   )∗(2500إذ تشير اإلحصائيات إلى أن وزارة الشؤون الدينية تستقبل ما ال يقل عن 

خذنا أ اوإذ ،(1)د أو الهاتف أو الحضور المباشرأسبوعيا من طرف عامة الشعب سواء عن طريق البري

أربعا  ينة محل الدراسة وهو سكان مدينة جيجل فإن متوسط طلبات الفتاوى بلغبعين االعتبار مجتمع الع

 ،)شوال(في غير رمضان  أسبوعيا سؤاال) 16(ستة عشر في رمضان و أسبوعيا سؤاال )34( وثالثين

فضال عن طلبات الفتوى التي تطرح فـي حصـة    ،(2)عن طريق الحضورسواء عن طريق الهاتف أو

  .جيجل الجهوية كل جمعة صباحا أسبوعية تذاع عبر إذاعة

قد بلغت أكثر من نية ذات العالقة بالوعي الديني وتحتفظ نسبة معتبرة من القراء بالمواضيع الدي

وغالبـا  بغض النظر عن صفة االحتفاظ التي تراوحت بـين دائمـا   %)  56.64(نصف أفراد العينة 

القراء   من أقرت نسبة معتبرةة القراءة، إذ الدينية بإعاد بالصفحات االحتفاظاقتران المالحظ و ،وأحيانا

ثم غالبا ثم دائما، وهي النتـائج   ،مواضيع أحيانا بالدرجة األولى أنهم يعيدون قراءة ما احتفظوا به من

بار و رغبة االطالع عليها بتأن ها بعين االعتذحسن االهتمام بهذه المواضيع و أخالتي تدل كذلك على 

  .حفظها و إعادة التعرض لمحتوياتهاها وحملحيفة التي يسهل ميزات الصهذا من موروية و

  . مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية الجانب الوجداني والمعرفي والسلوكي للفرد: ثانيا

هي نفسها التي تمثل المسـتويات الـثالث   الجوانب الثالث من شخصية الفرد وإذا نظرنا إلى 

فإننا نالحظ أن الصـحف الجزائريـة   ) السلوكيوالمعرفي والجانب الوجداني (ني لة للوعي الديالمشكّ

من شخصية الفـرد بالدرجـة   ) االنفعاالتالمشاعر والعواطف و(ب الوجداني ساهمت في تعزيز الجان

السلوكي، و لعّل هـذا مـا   لصحف على كل من الجانب المعرفي واألولى، و هو الجانب الذي قدمته ا

باهللا تعالى و تعزيز هذه العالقة عن  الفرد حديث عن عالقةيفسر طبيعة محتوى الصحف التي تركز ال

 ،)التركيز على الخشوع و تالوة القـرآن الكـريم  /الدعاء/الصوم/الصالة (طريق الحديث عن العبادات 

ليل المحتوى انفعاالته، هذا التفسير له ما يعضده من نتائج تحو ما يصب في تعزيز عواطف الفرد وهو

مـن مجمـل المواضـيع    %  42.78حدث عن العبادات بدرجة كبيرة بلغت بث أن الصحف تتثالذي أ

السلوكية، و هي نسبة معتبرة تدل على االهتمام بموضـوع  بما في ذلك المواضيع العقائدية والمنشورة 

                                           
بات الفتاوى من الجزائريين واضحة للعيان  على الرغم من أن هذا العدد مرتفع جدا ويبدو أنه مبالغ فيه، إال أن طل (∗)   

الجزائرية  فحسب، بل بقناة القرآن الكريم، أو القنوات لمن تتبع برامج الفتاوى على القنوات الفضائية، واألمر ال يتعلق 

  .كذلك سائر القنوات الفضائية العربية

http://  www.alarabbia.net  - 26/5/2008: الحاجة إلى مفتي الجمهورية؛ موقع العربية، تاريخ الدخول:   (1)  

المواطنين على مستوى مكتب الفتوى بمديرية الشؤون الدينيـة    عن طريق النظر في أسئلةتوصلت إلى هذا الرقم  -) (2

  .على الترتيب 2011مبر هـ ، وهو ما يوافق شهري أوت وسبت 1432واألوقاف بوالية جيجل شهري رمضان وشوال 
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فلقد ساهمت الصحف الجزائرية في تنميتها بشـكل  ) ةالسلوكيو ةالمعرفي(ت و أما سائر الجوانب العبادا

  .الذي يجسد محتوى الجدولالشكل البياني الذي يليه وتي وه الجدول اآلمتقارب كما يوضح

  . يوضح الجوانب التي ساهمت الصحف الجزائرية في تنميتها) 144(الجدول رقم 

    التكرار                            

 الجوانب
 % ك

 34.89 1129 الجانب الوجداني

 32.69 1058 الجانب المعرفي

 32.42 1049 الجانب السلوكي

 100 3236 المجموع

والسلوكي اللـذين  من الجانب المعرفي  فمن الواضح أن الجانب الوجداني من شخصية الفرد يفوق كال

   .أفراد العينة مساهمة  الصحف الجزائرية في تنميتها بشكل متقارب رأق

 

31

32

33

34

35

1

34,89 الجانب الوجداني

32,42; لجانب السلوآيا

32,69; الجانب المعرفي

جوانب الوعي الديني

يوضح جوانب الوعي الديني التي ساهمت الصحف في تنميتها) 07( الشكل البياني رقم

لوجداني الجانب ا

لسلوآي الجانب ا

ي معرف الجانب ال

 

ى حدا و نظرنا في القضايا التي ساهمت السلوكية علدانية والمعرفية وجوإذا أخذنا الجوانب الو

الصحف الجزائرية في تنميتها فإننا نقر أن الصحف الجزائرية ساهمت في تحسين عالقة المسلم بـاهللا  

لها أورات التي تندرج ضمن هذا الجانب شالوجداني عن طريق مجموعة من المؤتعالى ضمن الجانب 

بشكل أفضل ثم الخشوع في الصـالة  ثم القيام بالدعاء ثم رفع درجة اإليمان  ،تعزيز الصلة باهللا تعالى

  .عند قراءة القرآن الكريمو
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يعتقد جزء معتبر من المبحوثين أن الصحف الجزائرية ساهمت في تحسين حالتهم النفسية عن 

لة من طريق اإلقرار بدورها في تعزيز الثقة بالنفس و تخفيف ضغط الحياة بجعل المواضيع الدينية وسي

أقر جزء معتبر مـن المبحـوثين أن   و .صخب الحياةترفيه عن النفس واالبتعاد عن العمل وو سائل ال

االطمئنان، وساهمت كذلك في تحقيق الراحة النفسية لـديهم  ن والمواضيع الدينية أعطتهم الشعور باألما

ر التخلص من المشاعر المؤلمة كالحزن و التحـر بالملل و تخفيف الشعور بالضيق، وبتخفيف الشعور 

هذا بالنظر إلى أفراد العينة إجماال أما بمراعاة المتغيرات فإن المبحـوثين أقـروا    ؛من الشعور بالذنب

ـ راحتهم النفسية و تحسين عالقتهم بـاهللا تعـالى    تحقيقبدور الصحف الجزائرية في  من الجانـب  ض

   .الوحداني دون أن يكون لمتغير المستوى الدراسي و النوع دخل

ى الجانب المعرفي فقد أقر المبحوثون أن للصحف الجزائرية دور في تحقيـق  وأما إذا نظرنا إل

االعتدال الفكري بنسبة معتبرة، وبمثلها أقر القراء دور الصحف في تنميـة معـارفهم فـي المجـال     

طالع على العالقات األسرية والعالقات االجتماعية ثم اال لثم في مجا ،ثم في مجال العبادات ،األخالقي

أخطارها، و هنا البد لنا من بعض التمعن إذ بالنظر إلى إجابـات المبحـوثين فإننـا    تنصير وظاهرة ال

ـ  و نالحظ أن الصحف ساهمت بنسبة قليلة في إطالع القراء على ظاهرة التنصير  تأخطارهـا، إذ بلغ

، من مجمل إجابـات القـراء   %6.14من أجابوا بتقرير الدور اإليجابي للصحف في هذا المجال  نسبة

 32اإلناث إذ بلغت إجابات الـذكور  أن هناك نسبة اتفاق بين الذكور وتكرار ضعيف مع مالحظة  هوو

  .اتكرار 33إجابات اإلناث و اتكرار

كذلك أقرت نسبة ضعيفة من المبحوثين دور الصحف في إثراء المجال التاريخي من معارفهم 

ساهمت الصفحة الدينية هل : ل سؤالباإليجاب حو%  5.81و تحديدا التاريخ اإلسالمي إذ أجابت نسبة 

التي  (*)في مجال التاريخ اإلسالمي، و هذا يختلف مع جملة من الدراسات الوصفية  كمعارففي تنمية 

ة مبتعدة في ذلك عن واقع الناس في صفحتها الدينية مواضيع تاريخي شرأقرت أن الصحف كثيرا ما تن

هو مـا  و ،قضايا التي تلح في معاش الناس وواقعهملاو ،األحداث المعاصرةوغير مواكبة للمستجدات و

القسم التحليلي من هذه الدراسة إذ بلغت المواضيع التاريخية المنشورة فـي الخبـر و الشـروق     يؤكده

هذه النتائج تفسر بكون القراء يعرضون عـن  %  87.93اليومي و النصر الصادرة في شهر رمضان 

ثون عن إشـباعه مـن   اضيع التي تلبي  احتياجاتهم و ما يبحقراءة المواضيع التاريخية و ينتقون المو

باألركان المفضل قراءتها لدى  الخاصو) 103( مع نتائج الجدول رقمهو ما يتوافق و ،حاجات معرفية

ثم السـيرة النبويـة علـى    إذ فضل القراء ركن الفتاوى ثم األخالق ثم األدعية ثم العبادات  ؛المبحوثين

                                           
 الفصل ضمن يندرج والذي "المواضيع الدينية في عهد التعددية اإلعالمية" الموسوم بـ مبحثال في إليها أشرنا قد و - )*(

 .106-105: ، ص ص"الصحافة الجزائرية مواضيعها الدينية وجمهور قرائها"الموسوم بـ  األول



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 359 -

جمهور وسائل اإلعالم يفضـل الـدراما   أن نعتقد و، بأي اهتمام يذكر لتاريخالم يحظى ركن الترتيب و

و يفضل مشاهدتها أكثـر مـن    ،الدينية التي تتضمن محتوى تاريخي على غرار المسلسالت و األفالم

بهذا الصدد تحضرنا دراسة محي الدين عبـد الحلـيم التـي    و قراءة المحتوى التاريخي في الصحف 

عن كثافة مشاهدة جمهور وسائل  أسفرتو التي ) الشباب الجامعياما التلفزيونية والدر(ها سابقا ذكرنا

لدى المبحوثين و هي %  90، فقد بلغت نسبة المشاهدة )أحياناوغالبا بانتظام و(م للدراما الدينية اإلعال

  .   ) 1(ب المتضمنة في العمل الدراميذعوامل الج فيهذا اإلقبال ب اأسب تمثلتنسبة معتبرة و قد 

و بالنظر في النتائج المسجلة ضمن المجال المعرفي أيضـا نالحـظ ضـعف دور الصـحف     

، و كذلك ساهمت الصحف بشكل ضئيل في قراء على أوضاع األقليات المسلمةالجزائرية في إطالع ال

المعـامالت  و ،القضية الفلسـطينية و تاريخهـا  في كل من واقع العالم المعاصر و زيادة معارف القراء

 موافقا لنتائج تحليل محتوى الصـحف لية المتعلقة بالجانب االقتصادي من حياة الفرد، وهو ما جاء الما

ع مـن مثـل المعلومـات    تول اهتماما بمواضي مالتي دلت على أن الصحف لو ـ  محل الدراسةـ ـ

تـائج  كما أن هـذه الن و؛ العلمية مع تفاوت بينها في الحديث عن أوضاع األقليات المسلمةاالقتصادية و

هرة سـيما التوعيـة بظـا   ة جوانب هامة من الوعي الديني الدليل على قصور دور الصحف في تنمي

سائل اإلعالم السمعية وسيما أن هذه الظاهرة نادرا ما تعالج على مستوى التنصير و أسبابها وآثارها، ال

  .البصرية ألسباب سياسية

هويـة  الاالنتماء إلى / األخالق / لعبادات ا( و أما بالنظر إلى المحور السلوكي بأبعاده الثالث 

فإننا نقر أن الصحف ساهمت بدور معتبر في تعزيز انتماء القـراء إلـى   ) اإلسالميةالعربية و الوطنية

وهذا في المرتبة األولى كما أقر بذلك  اآلثار السيئة للعولمة الثقافية و مقاومة ،اإلسالمية العربيةالهوية 

 وجعلهـم  الحسـنة  بـاألخالق  يتصـفون  األفراد جعل في الصحف ساهمت كما القراء، من% 55.56

 علـى  الثالثة و الثانية المرتبة في وهذا أدائها حسنوا أو قبل من يمارسونها يكونوا لم عبادات يمارسون

 الثالث بأبعاده السلوكي المحور يتضمن والذي اآلتي الجدول نستعرض التوضيح من لمزيد و الترتيب،

 .له الموالي البياني الرسم في النتائج هذه جسدن كما ونسبها،

 

 

  

                                           
 .184: ص السابق المرجع) 1(
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 الصحف ساهمت والتي السلوكي الجانب من الثالث االبعاد يوضح) 145( رقم الجدول

  .الجزائرية في تنميتها
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 التصاف باألخالق الحسنةا

تعزيز االنتماء إلى 
الهوية العربية و 

 اإلسالمية

خرىأ

أبعاد الجانب السلوآي

يوضح األبعاد الثالث من الجانب السلوآي) 08(الشكل البياني رقم 

العبادات 

االتصاف باألخالق الحسنة

تعزيز االنتماء إلى الهوية العربية و 
اإلسالمية

أخرى

  

الجانـب  أما إذا استعرضنا النتائج المسجلة بشكل مفصل، و بالنظر إلـى البعـد األول مـن             

تقر أن  نالحظ أن نسبة معتبرة من القراء فإننا ،)اإلسالميةة وية العربيلى الهإتعزيز االنتماء (السلوكي 

باللغة العربية ثم إن الصحف ، وأنها جعلتهم يتمسكون لثقافة اإلسالميةجعلتهم يعتزون باالدينية الصفحة 

ـ ) %7.97(في مقاومتهم لآلثار السيئة للعولمة الثقافية، وقليلة هي إجابات القراء  ساهملم ت رت التي أق

وهـي   ،)%6.27( لى الوطن ودورها في مواجهة ظاهرة اإلرهـاب  إصحف في تنمية االنتماء دور ال

             الفئة                              

 التكرار
 % ك

 22.02 231 العبادات

 20.97 220 االتصاف باألخالق الحسنة

 55.96 587 تعزيز االنتماء إلى الهوية العربية و اإلسالمية

 1.05 11 ىأخر

 100 1049 المجموع
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النتائج التي جاءت متسقة مع نتائج تحليل محتوى الصحف حيث نالحظ عدم تطرق الصحف إلى هـذه  

بمـا فـي ذلـك المواضـيع     الت الحياة امجف مختلصوصا، و قلة المواضيع التي تشمل المواضيع خ

  .لعموما ىالسياسية عل

ـ  ق باالتصـاف بـاألخالق   وأما بالنظر إلى البعد الثاني من الجانب السلوكي وهو البعد المتعل

ق التـي  يمكننا أن نقسم سلم األخالق إلى ثالث رتب بحسب إجابات المبحوثين، أما األخال هالحسنة فإن

أخـالق   أربع يتمثلت ف وقد % 15وأقل من    %10وردت نسبها أكثر من  قدفاحتلت المرتبة األولى 

الصدق ، وأما األخالق التي احتلت المرتبة الثانية فقد تراوحت نسب الصبر والقناعة والتعاون و: وهي

 صلة الرحم وبـر الوالـدين   :أخالق وهي  خمس ، وقد تمثلت في % 9.81و % 5.23ورودها بين 

ر المرتبة اإليثاوالنزاهة واإلحسان إلى الجيران و الشكرمن ، واحتلت كل إتقان العمل والعفو واألمانةو

لألخـالق لـدى    قيمةهذه النتائج تدل على وجود . % 4.33و  % 1.66: نسبتيالثالثة بورودها بين 

) كالصبر و إتقان العمل و الشـكر  ( أفراد العينة بغض النظر عن أبعاد تلك األخالق من حيث الفردية

  ).العفو وصلة الرحم وبر الوالدين(  والجماعية

وية العربية ظر إلى البعد الثالث من أبعاد الجانب السلوكي وهو تعزيز االنتماء إلى الهوأما بالن

الصحف الجزائريـة  سـاهمت فـي    اإلسالمية ومقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية فإننا نالحظ أن و

ـ     تعزيز  إذ أقـر  .ةاالنتماء إلى الهوية أكثر من مساهمتها في مقاومة اآلثـار السـيئة للعولمـة الثقافي

، ودورها في جعلهم يتمسكون جعلهم يعتزون بالثقافة اإلسالميةالمبحوثون دور الصحف الجزائرية في 

محـل  ـ تحليل محتـوى الصـحف     باللغة العربية وهذا بنسبة معتبرة ، وهو أيضا ما دلت عليه نتائج

  ؛%74.91ادرة في شـهر رمضـان   صنسب المعلومات الحضارية في الصحف ال تإذ بلغـ الدراسة

من المواضيع المعرفية التي سعت الصـحف إلـى    %42.46أما الثقافة اإلسالمية فقد وردت بنسبة و

لكونهـا   لغة العربيةال تشجعإضافة إلى كون الصحف الناطقة باللغة العربية ؛ هي نسب معتبرةتنميتها و

  .تصدر باللغة العربية

رد بنسب ضئيلة إذ أقر عدد قليل مـن القـراء   وأما مقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية فقد و

نسبة والملبس و المأكل، وعدم مشاهدة اإلعالنات السيئة، دهم الغرب في مساهمة الصحف في عدم تقلي

ي الماجنـة وعـدم   متوسطة من القراء أقرت مساهمة الصحف الجزائرية في عدم سماعهم إلى األغان

 .المسلسالت السيئةو  مشاهدة األفالم
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  .محور تقييم المواضيع الدينية المنشورة: ثالثا

المتعلق بتقيـيم المواضـيع الدينيـة    األخير من محاور دراسة الجمهور وبالنظر إلى المحور و

كونها متوسـطة مـن حيـث     إلى متجهآراء الجمهور تجاه الصفحة الدينية  أنفإننا نالحظ  ،المنشورة

، مـع إقـرارهم    أسـلوبها ي لها ولغة الكتابة فيها وج الفنمكانتها و الشخصيات التي تكتب فيها واإلخرا

نه ينبغي على الصحف نشر عنـاوين  أواردة في الصفحة الواحدة قليل، وبكون عدد الصفحات الدينية ال

و تفصيل ما سبق أن القراء ينظرون إلى الشخصيات  .في الصفحات األولى المواضيع الدينية المنشورة

أن الصحف الجزائريـة  لى أنها متوسطة من حيث المستوى ودينية عالدينية التي تكتب في الصفحات ال

 إلى حد ما في تنمية معارف القراء من زاوية دينية، وأما المجـاالت التـي سـاهمت فـي     قد ساهمت 

تنميتها فقد تمثلت في األخالق ثم العبادات ثم المعامالت االجتماعية ثم العقيدة ثم المجال التربـوي، و  

  .صادي  فإنها لم تساهم في تنميته إال بنسبة ضئيلةأما المجال االقت

وعن النقائص التي سجلها القراء في الصفحات الدينية فقد تمثلت في نقائص متعلقة بالمواضيع 

وتحديدا كون الطريقة تفتقد إلى عامـل التشـويق     ؛المطروحة ثم نقائص في طريقة معالجة المواضيع

لتي أما السبب الثالث فقد تمثل في نقائص تعود إلى الشخصيات او ،وتمتاز بالرتابة مع تكرار المواضيع

بغية التأكد من أجوبة المبحوثين فقد كررنـا طـرح السـؤال المتعلـق     تكتب في الصفحات الدينية ، و

بأسلوب كتابة المواضيع الدينية في السؤال الموالي والحظنا أن اإلجابات لم تكن متناقضة بل كانت هي 

في الصحف أنهـا واقعيـة   قراء عند سؤالهم عن طبيعة المواضيع  الدينية المنشورة إذ يرى ال ؛نفسها

 المناسبات في السيما تعاد ما غالبا مكررة ولكنها ،اإلسالمي الدين من مختلفة لجوانب شاملة و ومفيدة

  .الدينية

 ظـرة ن نظرنا إذا موجود لكنه و ،الواحدة الصحيفة مستوى على قائما ليس التكرار نقر أن و 

 تنشـره  الصحيفة هذه تكتبه فما الديني بالوعي المتعلقة المواضيع من تنشره وما الصحف إلى إجمالية

 الصـحف  فـي  نظرنا إذا سيما ال..  وهكذا،  ثالثة صحيفة في أيضا نجده ما هو و األخرى، الصحيفة

 فضـل ، اليـوم  دعـاء ( نفسـها  هي واألركان متشابها المحتوى نجد حيث رمضان شهر في الصادرة

 تنشر صحيفة نجد ما قليال و ،...)النبوية السيرة الفتاوى، والقيام، الصيام عن وأحاديث آيات، رمضان

 والتقرير الوصف عن مختلفة بطريقة تعالجها مواضيع أوتنشر الصحف من قريناتها عن به تتميز ركنا

 سـهلة  بلغـة  تكتـب  صـحف ال أن أقروا إذ أيضا القراء يراه ما وهو والتشويق، التحليل على وتعتمد

 إحصائيا دالة فروق توجد ال أنه مالحظة مع ،التشويق إلى تفتقد رتيبة لغة أيضا ولكنها مفهوم وأسلوب

 حـول  آرائهم في والجامعي والثانوي والمتوسط االبتدائي المستوى أصحاب وبين ؛واإلناث الذكور بين

  .الصحف في المنشورة الدينية المواضيع طبيعة
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 حيث من متوسطة) الدينية الصفحات(الدينية المواضيع تتضمن التي الصفحات أن ءالقرا يعتبر

 الصـور  تجـاه  تحفظـا  لهم كان قد و الصفحات، سائر بين هاموقع حيث من مناسبة و الفني اإلخراج

 هـذه  أنمن القراء  معتبرة نسبة أقرت إذ .الدينية المواضيع جنب إلى الصحف تنشرها التي الصحفية

 مـن  جـزء  أقـر  الثانيـة  المرتبة وفي الدينية، المواضيع طبيعة و لمحتوى ما حد إلى بةمناس الصور

 المحتـوى  تناسـب  ال الصحفية الصور اعتبار إلى القراء ميل يعني مما ،مناسبة غير بأنها المبحوثين

 درةقا أنها بحيث بمكان األهمية من الصحفية الصور أن نرى و محدود، بقدر إال لها المرافق اإلعالمي

 قد و الصحيفة، على القائمين طرف من الكافي االهتمام القت ما إذا الديني الوعي تعزيز أو تنمية على

 يغلـب  المنشورة الصحفية الصور مضامين أن ـ  الدراسة محلـ  الصحف محتوى ليلتح نتائج أثبتت

 إذ .االنفعال و الحركة إلى تفتقد امنه الشخصية الصور أن كما الدينية، الرموز وتوظيف التراثية عليها

 ،اإلخباريـة  الصـورة  :هي أنواع ست إلى المضمون حيث من الصحفية الصورة الباحثين بعض يقسم

 اإلنسـاني  الجانـب  ذات اإلخباريـة  الموضوعات صور و الشخصية والصورة الموضوعات وصور

 رمحـر  شخصية تمثل التي الصورة الشخصية بالصورة ويقصد .الدعائية والصورة ليةاالجم والصورة

 بـاإلدالء  المتعلـق  السؤال في نجد ولهذا. ) 1(بانفعال أو بحركة الصورة تتمتع أن ينبغي و الموضوع

 االهتمـام  ضرورة إلى أشاروا فئة من المبحوثين أن الدينية الصفحة تحسين بهدف المقترحة بالتعديالت

  ".تذكر أخرى" كلمة تحت المندرج المجال ضمن الصحفية بالصور

 عـدد  وزيـادة  الـدعاة  أشـهر  على االعتماد في القراء اقترحها التي التعديالت أهم لتتمث إذ

 بـذلك  مـنهن  معتبـرة  نسبة طالبت إذ األخير االقتراح هذا على اإلناث ألحت قد و ،الدينية الصفحات

 ة،واقعي المنشورة الدينية المواضيع تكون أن ضرورة على أصروا فقد الذكور أما الذكور، إلى بالنظر

  .الثالثة المرتبة في أيضا بذلك طالبن الالئي اإلناث من معتبرة بنسبة هذا طلبهم جاء وقد

 معالجتهـا  تـتم  وأن جديدة الديني بالوعي العالقة ذات المواضيع تكون أن العينة أفراد طالب

 الفنـي  اإلخـراج  كـون ي وأن وانشغاالتهم أسئلتهم لطرح القراء أمام المجال فتحي وأن مشوقة، بطريقة

  .جيدا الدينية للصفحة

 أيضـا  نالحظ وهنا ،الواقع لتجاوز مستقبلية رؤية الدينية الصفحة تتضمن أن المبحوثون اقترح

 فـي  سـابقا  ذكرنـاه  ما مع يتوافق ما هو و اإلناث نسبة من أعلى بذلك طالبوا الذين الذكور نسبة أن

 شخصية بطبيعة يفسر ما هذا لعل و واقعية، الدينية المواضيع تكون أن الذكور من معتبرة نسبة اقتراح

                                           
 2011 نوفمبر 5: الدخول تاريخ ، 2010 ديسمبر 14 الثالثاء صحفية،ال الصورة أنواع )1(

http://apa2007.Eorumpro.fr/618.topic 



  لقراءية في تنمية الوعي الديني لبيانات إحصائية عن مساهمة الصحف الجزائر............: ....الرابعالفصل 

 - 364 -

 عاجلـة  أو آجلة مسؤولية المسؤول و أسرة، رب بكونه والمتعلق المجتمع في به المناط دوره و الذكر

  .واقتراحاته اهتماماته على ينعكس ما وهو ،به ارتباطا أشد و الواقع إلى أقرب هيجعل مما ،عنها

 المبحوثـون  اقتـرح ) تـذكر  أخرى( االستبيان رةاستما تضمنته الذي المفتوح المجال ضمن و

 بعض مالحظة مع اإلناث أم الذكور منهم سواء الدينية الصفحة مستوى لتحسين التعديالت من مجموعة

 بـالفروق  عالقة له ليس الذي االختالف هو و النوع، بحسب المقترحة التعديالت طبيعة في االختالف

ـ  – عائد لكنه و النوع بحسب إحصائيا الدالة  طبيعـة  و واإلنـاث  الذكور تفكير نمط إلى في اعتقادنا 

 الفكريـة  القضـايا  معالجـة  ضرورة على المقترحة تعديالتهم في الذكور ركز إذ. منهما كل شخصية

 ،)السـلفية  مشايخ( الفكرية المشارب حيث من مختلفة دينية شخصيات على واالعتماد الحديثة والقضايا

 الفنـي  اإلخراج حيث من الدينية الصفحة من الشكلي الجانب حول احاتهناقتر تمحورت فقد اإلناث أما

 الذكور من كال أن إلى اإلشارة مع المطروحة  المواضيع وتنويع تتضمنها، التي الصحفية الصور و لها

 وطـرح  األولـى،  الصفحات في الدينية المواضيع عناوين وضع :وهيأمور  جملة على اتفقا واإلناث

 علـى  يركـزن  ما غالبا اإلناث أن إلى فعائد النوعين بين الكائن االختالف وأما .ابالشب تهم مواضيع

 يهتممن جعلهن ما وهو( الالئق الترتيب و سبةاالمن واأللوان الديكور من بالذوقيات يتعلق وما الجماليات

 دالـة  فروق توجد ال أنه إلى الباب هذا في اإلشارة وتجدر .)الدينية الصفحة من الشكلي بالجانب أكثر

  .الدينية الصفحة تحسين بهدف المقترحة التعديالت في الدراسية المستويات أصحاب بين إحصائيا
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   الخاتمة
  

 تنمية في الجزائرية الصحف دور مفادها رئيسية إشكالية من الدراسة هذه انطلقت

 المواضيع تحليل في امهأوال تمثل رئيسيتين دعامتين على وارتكزت للقراء، الديني الوعي

 المواضيع، هذه ماهية على االطالع بهدف الجزائرية الصحف من عينة نشرتها التي الدينية

 والمراجع المصادر وأهم ،كتبتها التي الشخصيات وطبيعة فيها البارزة والجوانب ومحتوياتها

 مدينة على أجريناها ميدانية مقاربة في تمثل فقد الدعامتين هاتين ثاني أما... اعتمدتها التي

 الجزائرية الصحف ساهمت التي الجوانب على طالعاال بهدف) جيجل مدينة وهي(  جزائرية

 عن نظري بإطار لذلك هدينمم الديني، بوعيه يتصل بما الفرد صيةشخ من تنميتها في

 جهة من الديني والوعي جهة، من قرائها وجمهور الدينية ومواضيعها الجزائرية الصحف

 الدعامتين تضمنت قد الدراسة هذه بداية في سطرناها التي الفرضيات أن بالذكر ويجدر. ثانية

 أيضا منه الشكلي والجانب التحليل، من المحتوى نببجا تعلقت قد بذلك وهي الذكر، سابقتي

 الوعي في ممثله الدينية اإلعالمية الرسالة آثار :هو و أال الدراسة من الميداني الجانب وكذا

  .الدراسة فرضيات عن اإلجابة عند سنراعيها الجوانب هذه الفرد، شخصية من الديني

  

  . نتائج الجزء النظري للدراسة:أوال

   

والتي لها عالقة بالوعي (بالنظر إلى الفصول النظرية أن المواضيع الدينية تبين لقد 

كانت محل اهتمام الصحف الجزائرية منذ نشأتها؛ إذ أن الصحف وهي تقاوم االحتالل ) الديني

هذا بالنظر إلى المواضيع الدينية  بنشر الثقافة اإلسالمية وتعزيزها،فإنها تقوم الفرنسي 

وهو اإلعالم الديني الذي يركز على ( المواضيع الدينية بمفهومها الخاص أما .بمفهومها العام

، فقد كان حاضرا أيضا مع صحف التصوف )زاوية واحدة من زوايا الدين اإلسالمي

  .والصحف ذات الصبغة الدينية

اتسمت المواضيع الدينية بالتنوع بين المحلية والدولية وكانت تعنى أيضا بالشؤون  ـ

 في ، وقد كان اإلعالم الديني )...قاومة الشعبية لالحتالل، الخالفة اإلسالميةالم(السياسية 

 الصحيفة على مواضيعبعض صحف هذه المرحلة يعني وجود المعاني والقيم الدينية في 

  .اختالفها وتباينها
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االجتماعي الذي عاشته الجزائر والمناخ وـ تأثرت هذه الصحف بالمناخ السياسي 

  .السيما بداية القرن العشرين )إبان االحتالل الفرنسي(في هذه الفترة فكري الذي ساد ال

، فقد امتازت المواضيع الدينية 1989ـ أما منذ عهد االستقالل وإلى غاية سنة 

 بتأثرها بالسياسة العامة للبالد حيث كان النهج االشتراكي الخيار االستراتيجي للدولة، وقد

وحث القراء على االقتناع به، ولم تشذ المواضيع عملت الصحف على تبرير هذا الخيار 

اإلسالم واالشتراكية  بين الربطالدينية عن هذه القاعدة إذ كانت الصحف تسعى من خاللها إلى 

  .السياسة المتبعةوفي محاولة للتوفيق بين رغبة المجتمع المتشبع بالقيم الدينية 

لدينية المنشورة بحسب طبيعة ـ امتاز عهد التعددية اإلعالمية باختالف المواضيع ا

، وصحف )األحزاب ذات الصبغة اإلسالمية(صحف ما بين صحف حزبية ذات توجه ديني ال

ومثال ذلك أن الصحف العامة تتطرق إلى القضايا الدينية . عامة وصحف ذات طبيعة دينية

باعتبارها إعالما دينيا محصورا في جانب واحد من جوانب الدين اإلسالمي على غرار 

، وأن الصحف في هذه المرحلة تتميز بضعف في تناول وتحرير الشؤون العبادات أو األخالق

أما الصحف الحزبية ذات التوجه الديني فقد اعتنت اعتناء بالغا بالمجال السياسي الذي . الدينية

  .كان من أولى المجاالت التي تطرقت إليها

  

  .)قيل؟ ماذا ئاتف ( الدينية اإلعالمية الرسالة محتوى محور: ثانيا

  

 الدينية المواضيع تكتب التي الشخصياتاهتمت هذه الدراسة بمعرفة بما إذا كانت 

 أن بدليل ذلك صحة عدم تبين وقد رسمية، مناصب وتقلدها الديني المجال في بالتخصص تتسم

 بلغت نسبة بأكبر شخصية ألي– الدراسة محل – اإلعالمية المادة تنسب لم الجزائرية الصحف

 محتواها على ويطلع الصحيفة القارئ يتصفح ما كثيرا إذ المنشورة، المواضيع من 56.88%

 ـ تبين فقد ابهاتّلكُ المنشورة المواضيع وأما كاتب، غير من مواضيع فيقرأ الديني اإلعالمي

 األولى بالدرجة الجريدة صحافيو هم كتبتها التي الشخصيات أن ـ للتحليل إخضاعها بعد

 والمقصود ،%12.84 بنسبة الثانية المرتبة في الرسمية الدينية المرجعيات مث %18.8 بنسبة

 في رسمية مناصب وتتقلد الديني المجال في بالتخصص تتسم التي الشخصيات تلك بذلك

 وأما .الدينية الشؤون وزارة وإطارات المساجد أئمة أمثال من واألوقاف الدينية الشؤون وزارة

 لتحوز %8.25 بنسبة ةلثالثا المرتبة في بالصحف وردت فقد سميةالر غير الدينية الشخصيات

 المقام هذا في بالذكر والجدير %3.21 ـب نسبة أخفض على أخرى ومؤسسات األنباء وكاالت

 المواضيع لطبيعة انعكاسا الإ ليست  ـالدراسة محلـ  الصحف في باالتصال القائم طبيعة أن

 على الصحف اعتماد على دليل معينين ابلكتّ اضيعالمو نسبة عدم أن ذلك ومفاد المطروحة

 مما التاريخية المواضيع كتابة و الجرائد، صفحات على وصبه محتوى من الكتب بطون في ما
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 الكيفي التحليل نتائج أثبتته ما وهو المشهورة التاريخية الشخصيات وسير النبوية بالسيرة يتعلق

 أن تعدو ال فإنها ألصحابها الصحف نسبتها يالت الدينية المواضيع أما .المدروسة للصحف

 رسمية دينية مرجعيات اوأغلبه (اإلسالمية  الشريعة في متخصصون هانع أجاب فتاوى تكون

 الدينية التاريخية المعالم عن حديثا أو دينية مرجعيات تكتبه ما موضوع في يصب مقاال أو )

 الجريدة صحفيي بقلم العالم اعبق سائر في المسلمين وأحوال وتقاليد وعادات بالجزائر

 ) الدولية القدس مؤسسة غرار على (أخرى ومؤسسات األنباء وكاالت عن مقتبسة أومعلومات

  .الجريدة صحافيي كتابة من الدينية المواضيع تكون ما وأحيانا

المعتمد عليها من  الصحف مصادر طبيعة لقد كان من أهداف هذه الدراسة معرفة

 الديني بالوعي الصلة ذات المواضيع أن الكمي التحليل أثبت وقد، الغموضضوح أوحيث الو

 الحديث ومصادر الكريم نآالقر استثنينا وإذا .غامضة المصادر بدليل عدم نسبتها ألي مصدر

 طبيعة معرفة في يفيدنا ال إليها النظر وأن بديهي أمر عليها االعتماد أن باعتبار النبوي

) أومجهول معلوم (والمرجع )مالكي غير وأ مالكي (المذهب ثحي من المنشور الديني المحتوى

 الدينية المواضيع تنسب لم – الدراسة محل– الصحف أن نجد المصدرين هذين استثنينا فإذا

 من  %77.48 بنسبة أي) 86 (مرة وثمانين است بلغ تكرار بأكبر مصدر ألي المنشورة

  .المصادر مجموع

 للوصف محال المكتوب الديني اإلعالم من اتخذت التي الوصفية تتقر الدراسا

 وهو ما ينطبق أخرىدون  جوانب على مركزة الدينية المواضيع تعالج الصحف أن والدراسة

 أن تبين إذ .والكيفي الكمي التحليلبحسب ما دلت عليه نتائج  على الصحف الجزائرية

 في توازن حداثإ األمر ىقتضوقد ا أخرى جوانب مهملة بعينها جوانب على ركزت الصحف

 في ادرةصال الصحف ركزت إذ. الحياة مجاالت مختلف تمس التي المواضيع وعرض نشر

 بلغت نسبة بأكبر ورد الذي العبادات موضوع وتحديدا الصيام موضوع على رمضان شهر

 السلوكية، المواضيع من جزء العبادات أن من الرغم وعلى المواضيع، مجمل من 42.78%

 مما السلوكية، المواضيع ورود معدالت فاقت ورودها معدالت أن إال تمارس أعماال باعتبارها

 العبد ؤديهاي التي الطقوس خالل من تعالى باهللا الفرد عالقة تناولت الصحف أن يعني

 نظرة) اإلسالمي (الديني اإلعالم إلى تنظر أنهاو ،)...عمرةال ، طهارةال ،زكاةال ،صالةال(

  .أدائها وطرق العبادة مفهوم في نيهعاوم الدين داللة حاصرة جزئية

 وقد العبادات موضوع بعد الثانية المرتبة في وردت فقد السلوكية المواضيع أما

 المواضيع رسائ نصف فاقت نسبة بأكبر ورودها بدليل األخالق موضوع على الصحف ركزت

 على كالسلو أنماط بعض عن الحديث فلتأغ الصحف أن يعني مما %64.94 بنسبة السلوكية

 المجال من كل إلى القارئ حاجة من الرغم على واالقتصادية الصحية السلوكيات غرار

 السيما بالصيام األول المجال لعالقة نظرا رمضان، شهر في خاصة واالقتصادي الصحي
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 السلوكيات عشيت حيث رمضان بشهر االقتصادي المجال وعالقة المزمنة، األمراض ألصحاب

 مالية، مداخل من بحوزته وما المصاريف بين توازن إيجاد عليه يصعبو الصائم لدى ةطئالخا

 من كجزء الصحف مهمة هي وتلك والتبذير اإلسراف مظاهر عن االبتعاد به يحسن كما

 المواقف في السليمة القرارات يتخذ القارئ وجعل التوعية، بمهمة تضطلع التي اإلعالم وسائل

  .الصعبة

 وعيا تشكل أن شأنها من التي المواضيع فإن ضانرم غير في الصادرة الصحف أما

 الشروق صحيفتي أعداد كل في دينية صفحة على نعثر  لمحيث فيها تغيب أن كادت دينيا

 هده غابتو اليومي، الشروق صحيفة في متفرقة مواضيع إال -الدراسة محل -والنصر اليومي

 منواحد  عدد في الدينية حةالصف أوردت فقد الخبر صحيفة أما النصر، صحيفة عن المواضيع

  .والمعراج اإلسراء حادثة ذكرى  صدورهناسب ذيالو للدراسة أخضعناها التي األعداد

 االجتماعي السياق عن بمعزل ليست دينية زاوية نم للمواضيع الصحف معالجة إن

 التي الرابعة الفرضية عن باإلجابة بحثه قصدنا ما وهو الصحف، فيه تصدر الذي الزمني و

 الخامسة الفرضية أما الواردة الدينية المناسبات بحسب دينية مواضيع نشرت الصحف أن يدتف

 سائر في بها اهتمامها من أكثر ، الدينية بالمواضيع رمضان شهر في اهتمت الصحف أن فتفيد

 اهتمامها من أكثر الدينية بالمواضيع رمضان شهر في اهتمت الصحف أن صحيح . األشهر

 لمتصفح مالحظ أنه كما الوصفية، الدراسات تقرهالذي  وهواألمر هور،الش سائر في بها

 ال الذي أن غير أوأرضية، فضائية كانت سواء العامة اإلعالمية القنوات متتبع أو الجريدة

 المعتبر الفرق ذلك هو الوصفية الدراسات إليه تتطرق لم والذي ، مالحظته المتصفح يستطيع

 .رمضان وغير رمضان شهر في الدينية للمواضيع صحفال معالجة بين الشاسع البونو

 في جميع األعداد الصادرة في شهر رمضان دينية مواضيع نشرت مثال الخبر فصحيفة

 الشهر في الدينية المواضيع اليومي الشروق صحيفة نشرتبمتوسط أربع صفحات يوميا، و

 المواضيع من النوع هذا نشرت فقد النصر صحيفة وأما ،يوميا صفحات ثالث بمتوسط نفسه

 في المنشورة الدينية المواضيع تكرارات بين الفرق بلغ قدو. يوميا صفحة 1.4 بمتوسط

 الصحف كون أما سابقا ذكرنا كما معتبر فرق وهو تكرارا 1346 رمضان وغير رمضان

 بعض بحسبو نسبيا متحقق األمر هذا فإن الدينية المناسبات بحسب دينية مواضيع تنشر

  .اآلخر البعض دون الصحف

 اإلسراء عن مواضيع نشرت رجب شهر في الصادرة مثال الخبر صحيفةإن 

من كل عام ) السابع والعشرين منه(الحادثة التي تناسب أواخر شهر رجب  وهي والمعراج

. عنها مواضيع رجب شهر من والعشرين السادس في الخبر صحيفة نشرت وقد ،هجري

 صفات عن الصحيفة بحديث العقائدي، الجانب مواضيع نم تكرار أكبر على النبوة فئة ودارت

  .والمعراج اإلسراء معجزة ومنها ومعجزاته وخصائصه وسلم عليه اهللا صلى النبي
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 وقد ،"المعراج و اإلسراء" عن البتة تتحدثا فلم والنصر اليومي الشروق تاصحيف أما

 التي و األولى بالدرجة بالعبادات رجب شهر في الصادرة اليومي الشروق صحيفة اهتمام كان

 عالقة لها مواضيع أي النصر يومية تنشر لم نحي في المواضيع مجمل من %53.33 بلغت

  .الديني بالوعي

 وهي الجزائر في المتبع الديني المرجعي باإلطار إحدى فرضيات الدراسة تتعلق

 اإلطار وافقةم إلى النصر صحيفة في اتجهت الدينية المواضيع مضامين أن تفيد التي الفرضية

 الشروق صحيفتنا ذلك اعتر لم حين في عمومية أنها أساس على الجزائر في المتبع المرجعي

 أن الدراسة نتائج بحسب تبين قدو  الخاص للقطاع تابعتين صحيفتين لكونهما والخبر، اليومي

 نظرنا إذا أما الجزائر في المتبناة الدينية المرجعية مفهوم إلى بالنظر تتحقق لم الفرضية هذه

  . ببعضها تأثرت قد الجزائر الصحف أن نجد المرجعية هذه أبعاد إلى

 تعيين إلى الثالثة لأللفية األولى السنوات منذ سعت الجزائر أن سبق ما تفصيل و

 وعلى اإلفتاء ومكاتب الدينية الشؤون مديريات مستوى على الجزائر في تتبع دينية مرجعية

  .  اإلفتاء بجانب يتعلق فيما السيما والمكتوبة السمعية البصرية منها اإلعالم وسائل مستوى

 العقائدية، الناحية من األشعري المذهب في المرجعية هذه مضمون تمثل قد و

 الدولة إرادة إلى إضافة األخالقية، الناحية من والتصوف الفقهية الناحية من المالكي والمذهب

 وجهدهم ، يةملالع حياتهم من هامة جوانب عن اللثام ماطةوإ الجزائر علماء إبراز نحو وسعيها

العلمية، وإقرار أن الجزائر تملك  الدينية هممرجعياتب الجزائريين ربط بهدف الدعوي و الفكري

 دينية شخصيات إلى تحتاج ال وأنها العالمة، الجزائرية الشخصيات منالمرجعيات الدينية 

 الشؤون وزارة تهبن وقد الجزائري بالواقع تتصل ال ىبفتاو لشعبها وتفتي الخارج من تأتيها

 عند المالكي بالمذهب التقيد ضرورة على مرة من أكثر في مسؤوليها لسان على الدينية

 التي جعاوالمر الكتب من جملة الدينية الشؤون قطاع في العاملين لىع واقترحت ؛اإلفتاء

 غرار على المالكية كتب عن عبارة هي و ؛الدينية ودروسهم خطبهم إعداد عند يعتمدونها

فإن االعتماد  عليه و .أيضا مالك إلمامل والمدونة المالكي القرطبي تفسير و مالك لإلمام الموطأ

 الدينية بالمرجعية الديني الخطاب التزام مدى علىيعد مؤشرا جيدا  على مثل هذه المصادر

 الذي الديني اإلعالمي طابالخ هو هذه دراستنا موضوع كان ولما الجزائر، في المتبعة

 التصوف وكتب المالكي المذهب مصادر أن النتائج بينت فقد والكيفي الكمي للتحليل أخضعناه

 المالكية علماء مصادر وردت إذ جدا، ضعيف بشكل الجزائرية الصحف عليها اعتمدت قد

 عريةاألش العقيدة كتب ترد لم حين في %3.5 بنسبة التصوف مصادر ووردت %8.11 بنسبة

 المتبعة الدينية بالمرجعية الديني اإلعالمي المحتوى ارتباط ضعف يعني ما هو و تكرار، بأي

 والشروق الخبر صحيفتي بين و حكومية وهي النصر صحيفة بين سيان واألمر الجزائر في

  .الخاص للقطاع تابعتينال اليومي
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 في الرسمية ةراداإل في والمتمثلة الجزائرية الدينية المرجعية أبعاد إلى بالنظر أما

 من ذلك إلى سعت قد الصحف نجد فإننا ،الدينية العلمية وشخصياتها الجزائر علماء إبراز

 المسلمين العلماء جمعية شخصيات السيما الجزائرية الدينية الشخصيات من جملة إبراز خالل

 صالحال ومحمد يبانش ومحمد باديس بن الحميد عبد مؤسسها رأسهم على و الجزائريين

 يوسف بن (زابيم بني غرار على مختلفة مناطق إلى تنتمي أخرى وشخصيات الصديق

 إبراز لىإ الصحف سعت وقد .)البجاوي الزواوي المعطي بنا (القبائل منطقة و) أطفيش

 بحديثها العلمية الناحية من والنشيطة الحسنة باألخالق المتصفة الشخصيات صورة في هؤالء

  .العلمية لفاتهاخوم أعمالها عن

   )فئات كيف قيل؟( المتعلقة بشكل الرسالة اإلعالمية الدينية النتائج: ثالثا

 إلى المحور هذا نا استهدفنا من خاللفإن ؟ قيل كيف فئات محور إلى بالنظر أما و

 قناعيةاإل وسائل إرادة االطالع على طبيعة الفي اهأوال تمثل .ثالث أهداف رئيسية تحقيق

 القرآن في تمثلت الصحف استخدمتها التي اإلقناعية الوسائل أغلب أن ينتب وقد ،المستخدمة

 هذين أن يعني مما المصادر مجموع من %44.86 بلغت معتبرة بنسبة النبوية والسنة الكريم

 باألقوال استشهدت الصحف إن ثم. اإلقناعية األساليب نصف يقارب بما وردا قد المصدرين

 بنسبة واألطباء والمؤرخين كالدكاترة المتخصصينو والعلماء الصحابة أقوال: وهي

 عواطف تخاطب التي العاطفية ستماالتالاب القراءإقناع  إلى الصحف لجأت مث ،20.02%

 واألقوال األفكار تأكيد ثم %14.31 بنسبة ورد الذي والترهيب كالترغيب ومشاعره الفرد

 األساليب سائر ووردت %8.69 بنسبة العقلية بالحجج اإلقناع منها قريبا و %8.96 بنسبة

 المالكية، علماء بأقوال و بالواقع، االستشهاد : الترتيب على وهي  %2 عن تقل ضعيفة بنسب

 متنوعة، الصحف استخدمتها التي اإلقناعية األساليب فإن نالحظ وكما .التاريخي االستشهاد و

 قناعيةإ وسيلة ورود بين واسعة فروق هناك أن نجد فإننا ورودها نسب إلى نظرنا إذا ولكننا

 تذكر حيث النبوية والسنة الكريم نآالقر في تمثل -سابقا ذكرنا كما - غلبهاأ وأن وأخرى

 يعني ال ذلك فإن امأهميته على المصدرين هذين و الحديث، في مصدر من أكثر الصحف

 القلوب تمالةاس مثلها و تماما بهايتغي أو ضعيف بشكل بإيرادها اإلقناعية األساليب سائر لإغفا

 والواقعية التاريخية القصص استخدام األساليب تلك ومثل ،)مثالباألشعار العواطف مخاطبة(

  .النفس في تأثيرها وقوة نجاعتها ثبتت التي

 دراسة لإلمام اإلقناعي االتصالي الدور ـب المعنونة بييلعر كمال دراسة ففي 

 كان ما هي تأثيرا األكثر الدروس أن تبين جيجل والية في باالتصال كقائم اإلمام لدور وصفية

 من النوع بهذا ثرونتأي أنهم وثينحالمب من %26.66 أجاب إذ .القصص على مشتمال
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 العاطفة امخاطب كان ما و ،)%22 (الواقع من أمثلة على مشتمال كان ما وكذا الدروس،

)21.33% ()1(.  

 االطالع على طبيعة في  محور فئات ماذا قيل؟تمثل الهدف الثاني المندرج ضمن

الصحف قد نشرت المواضيع التي الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية، وقد تبين أن 

 المتخصصة وهي الصفحة الدينية التي تعنونها ليةخلها عالقة بالوعي الديني في الصفحات الدا

حة ، وكذلك الصفحات الداخلية بأكبر نسبة، وقد وردت الصف"إسالميات"بعض الصحف بـ

 تاألخيرة في المرتبة الثانية، والتي لم نتوقع ورودها في هذه المرتبة نظرا لكونها من الصفحا

 اإلعالم الديني، أن راسات الوصفية التي اعتنت بدراسةاألكثر مقروئية، وكثيرا ما أقرت الد

بث  يحوز مساحة ضئيلة من مساحة ال في الوسائل السمعية البصريةالمحتوى اإلعالمي الديني

 وفي غير أوقات الذروة، وهو ما عممناه على اإلعالم الديني المكتوب، غير أن نشر العام،

صحيفة الشروق اليومي الصادرة في رمضان وغير رمضان للمحتوى الديني في الصفحة 

   .  األخيرة رفع نسب ورود هذا المحتوى في الصفحة األخيرة

 التي أوردت عنوانين برخفي صحيفة الأما النشر بالصفحة األولى فلم يرد إال مرتين 

 تعلق أوالهما بالجرافات اإلسرائيلية التي نبشت مقبرة إسالمية في القدس، األولى، الصفحة في

 وأما.وتعلق ثانيهما بمحاولة تدنيس المصحف الشريف والتي وقعت في مدينة سطيف

 ما وهو ،الدينية بالصفحة اعناوينه الصحف تنشر مفل) بمفهوم اإلعالم الديني( الدينية المواضيع

 سنتحدث كما األولى الصفحة في الدينية المواضيع عناوين يقرؤوا أن اقترحوا و القراء الحظه

  .الحقا ذلك عن

 في بنظرنا و ، الواردةالصحفية الصورفهو متعلق بطبيعة  ثالث هذه األهداف أما و

 معتبرة نسبة أن نرى لمضموناو الموقع حيث من الدينية للمواضيع المرافقة الصحفية الصور

 نقر كنا وإن الموضوع، صاحب صورة وهي الشخصية الصور في تمثل الصور مضامين من

 في رنق فإننا وأهميته الموضوع مصداقية على ومصداقيته جاذبيته وانعكاس المصدر أهمية

 محل– الدينية للمواضيع المرافقة الصحفية للصور كبيرة أهمية إيالء عدم المقابلة الجهة

 جنب إلى جنبا الموضوع صاحب صورة وضع إلى الصحف على القائمون يتجه إذ -الدراسة

 أن شأنه من ما القراء لدى معروفة شخصية صاحبه يكون أن والبد كتبه الذي الموضوع مع

 الصحف أن كما عنها، اإلجابة بصدد هو التي أوالفتاوى الموضوع قراءة إلى القارئ بذيج

 محل الشخص صور ثم بالموضوع متعلقة وأقوال وأحاديث المساجد صور نشرت ما كثيرا

 صور و الشريف المصحف وصور وأزهار كتاب صفحة غرار على متفرقات ثم الموضوع

                                                 
.  220:ص السابق المرجع لعريبي، كمال - (1)  
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 قرآنية آياتو وخرائط للعطاء أو للدعاء ممدودة كانت سواء يد صور و عبادة يمارس شخص

   . والسراج الهالل وصور كريمة،

 محلها أقوال هي ما بقدر صحيفة بصورة ليس ذكرنا مما بعضا فإن نالحظ كما و

 باألحاديث الصحفية الصور استبدال إلى الصحف على القائمين لجوء و اإلعالمي، المضمون

 نشرتها التي الصور معظم أن إلى إضافة الصور استخدام قصور على دليل األقوال و

 ذات المواضيع مجاالت نم واحد مجال في المعنى حيث من تصب تراثية صور هي الصحف

 ، المسجد ( لىاتع باهللا المرء عالقة مجال أو العبادات مجال هو و الدينية بالتوعية العالقة

 مضمون ذات الصور هذه رافقت التي المواضيع كون ذلك وتفسير ،)المصحف،الهالل،السراج

 ونقصد ،الصحفية الصور مضامين إليه اتجهت الذي نفسه المجال وهو واحد مجال في يصب

 الحياة، في الدين لدور نظرتها في شاملة كانت ينماضالم أن ولو .تعالى باهللا الفرد عالقة به

 إلى الصحفية الصور مضامين لتعدت مثال، واالجتماعية المالية المعامالت مجال بذلك وشملت

  . المجاالت هذه معاني

  

  .آثار الرسالة اإلعالمية الدينية المكتوبة محور: رابعا

    

 المواضيع ومقروئية التعليمي المستوى بين عالقة وجود على هذه دراستنا نتائج دلت

 توجد أنه يعني مماالجدولية  2كا قيم من أكبر كانت والتي لمحسوبةا 2 كانتائج بدليل الدينية

 وأما ،من جهة ثانية الدينية المواضيع قراءة وبين جهة من التعليمي المستوى تغيرم بين عالقة

 بحث فإن أهمية األمر لهذا كان وإن هذه دراستنا شأن من فليس العالقة هذه طبيعة  فيالتعمق

  .أخرى دراسات محل يكون قد ذلك

اعتنينا ضمن محور آثار الرسالة الدينية المكتوبة باالطالع على نوع األركان التي 

 سائر بين فتاوىال ركنقراءة  لونضيفقد دلت النتائج على أن القراء  و، ُيفضل القراء تصفحها

 والسيرة والعبادات واألدعية األخالق يليه ..).السيرة والحديث، التفسير (الدينية الصفحة أركان

  .الترتيب على النبوية

  للقارئ اليومية حياةبال تتعلق أسئلة طرح إلى متزايدة حاجة هناك أنبهذا الصدد  ونالحظ

 الفتاوى حصص إلى صفحال بعين ظروالنا الباحث يلحظ إذ .الشرعية الناحية من حكمهاو

 التي الكريم القرآن إذاعة قناة ذلك في بماالعربية  والفضائية األرضية القنوات عبر المذاعة

 جملة يطرح ما كثيرا و بها يشارك الجزائري الجمهور نأ يومي بشكل الفتاوى حصص تبث

  .اليومية بحياته الوطيدة العالقة ذات األسئلة من

 بدور تعلقت فقد المكتوبة الدينية الرسالة آثار محورب اف المتعلقةاألهد سائر وأما

 دور ذلك في بما للقارئ والسلوكي والمعرفي الوجداني الجانب تنمية في الجزائرية الصحف
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 الوطنية ويةبالُه الشعور وتعزيز والتنصير الثقافية للعولمة السيئة اآلثار مقاومة في الصحف

 ميةتن في ما حد إلى ساهمت الجزائرية الصحف أن الشأن بهذا حظنال و .اإلسالمية والعربية

 تنشره ما بين اارتباط هناك أن -المقام هذا في – نالحظكما  ،بينها تفاوت مع المجاالت هذه

 ساهمت إذ الصحف أن يعني مما تنميتها في الصحف ساهمت التي المجاالت بين و الصحف

 الدينية مواضيعها في تحدثت قد كذلك نجدها فإننا داتالعبا مجال في القراء معارف تنمية في

 تنشر الصحف أن من الرغم على أنه  نعتقدفإننا التاريخي المجال في إال وهكذا العبادات عن

 المجال تنمية في الصحف مساهمة ضعف أقروا القراء أن إال اإلسالمي بالتاريخ يتعلق ما

 تعرض التي البصرية السمعية الوسائل إلى رضالتع القراء بتفضيل فسرناه ما وهو ،التاريخي

 تتوفر التي بذالج عوامل بسبب ؛دينية دراما شكل على مجسدة بطريقة التاريخية الحقائق

  .ذلك على دليل خير يوسف مسلسل على الجمهور إقبال ولعل عليها

 محال لدراسات أخرى من طرف  االستنتاجاتهذهمن الجدير أن تكون  ولعل 

كشف المواضيع الدينية التي يحبذ الجمهور قراءتها عبر الصحف وتلك  من األهميةالباحثين إذ 

كما أنه من الجدير أن . التي يفضل مشاهدتها عبر وسائل اإلعالم السمعية والسمعية البصرية

والمواضيع التي  يقع البحث حول المواضيع التي يرغب الجمهور في قراءتها عبر الصحف، 

                                       .الوعي الديني في تعزيز لتي يعتقد أنها تساهموا تقوم الصحف بنشرها
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  – الجزائر –جامــعة 

  كلية العلوم السياسية واإلعالم

 واالتصالقسم علوم اإلعالم 

 
  : حولاستمارة استبيان
 
 
 
  

  بحث مقدم لنيل درجة الدكتور

  

 :الدكتورألستاذ إشراف ا:                                                  إعداد الطالبة
  ليو دضيل         ف                                                                                     زوز عند هـ
  

  :والتقديربعد التحية 

دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال البحث ميداني لتحضير شهادة ب خاصة ستمارةهذه اال  

، فالرجاء "-دراسة تحليلية ميدانية–ية وتنمية الوعي الديني لدى القراء الصحافة الجزائر: "بعنوان

منك قراءة األسئلة بتأن واإلجابة عنها حسب رأيك الخاص، بهدف استخدامها في مجال البحث 

  .العلمي

  .مع الشكر والتقدير لتعاونك

  :الحظةــم

 .داخل مربع اإلجابة المناسبة) ×(ضع عالمة  

 . أمام اإلجابة المناسبة إذا طُلب منك الترتيب....) ،3، 2، 1(:ضع األرقام بالتسلسل 

 .اسمك) ي(ال تذكر  

  

  

  الصحافة الجزائرية وتنمية الوعي الديني لدى القراء
  -  دراسة تحليلية ميدانية-
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  :ةعادات القراء:أوال

  
  ......)،3، 2، 1:رتبها باألرقام حسب أهميتها( بشكل أكثر ما هي الصحف الجزائرية التي تقرأها -1

    الشعب               اليوميالشروق                   الخبر                     البالد -

  El Watan                 L′Expression اليــوم                                   نصرال -

           EL Moudjahid                         Liberté                   Quotidien  Le 
  
 ........................................................................................:)رتّبها( تذكرأخرى 

……………………………………………………………………………….. 
  
  غالبا              دائما                   ؟ريدة الدينية في الجاتحفهل تقرأ الص -2

                        نادرا                       أحيانا                                                   

   أبدا                                                   
        

  :باإليجابإذا كانت اإلجابة * 
  وسائل النقل           -                    البيت -              : الدينيةفحاتأين تقرأ الص -3

  مقر الدراسة -                 مقر العمل -                                           
   نادي اإلنترنت-                    الشارع -                                           

  
 ..:.................................................................................أماكن أخرى أذكرها

……………………………………………………………………………………..    
  
  : وأنتل تقرأ الصفحة الدينية ه-4
  

                تقوم بأعمال أخرى   ال تزاول أي عمل      تشاهد التلفاز 
  

                                        تتحدث مع اآلخر
  
    ؟)سب أهميتها ح باألرقامهارتب(قراءة الصفحة الدينية المفضلة لديك لما هي األيام  -5

     

                 الثالثاء     االثنين                    األحد                     السبت-

                                         األربعاء                 الخميس                  الجمعة -
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  لماذا تفضل هذه األيام ؟ -6

  وم نشرها؟تناسب ي ألنها -

  ألنها تصادف يوم العطلة؟ -

       بمناسبة دينيةالرتباطها -

  
  .....................................................................................................:ذكرأخرى ت

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

  

  ) رتبها باألرقام حسب التسلسل(التي تهتم بقراءتها  األركانـ ماهي 7

  

  التفسير                  مواقيت الصالة         األدعية   العبادات    الفتاوى 

  

  و الحديث النبوي السيرة     األخالق     ... ) البيع والشراء(المعامالت المالية 

  

                       السلوك االجتماعي  األسرة والمجتمع           قصص األنبياء   

): مع رتبتها(ذكرها أخرى أ

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  

   هل تحتفظ بالصفحات الدينية المقروءة ؟-8

  أحيانا                           غالبا                              دائما                 

  ال أحتفظ       نادرا                 

  

       ؟ تعيد قراءة الصفحات الدينية التي قرأتها من قبل هل -9

  حيانا                   أ                                              غالبا          دائما                 

    عيد القراءة نادرا                 ال أ
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  :الوجدانيالمحور ثانيا؛ 

 )أمام اإلجابة المناسبة xضع عالمة  (:هل ساهمت الصفحة الدينية في ـ 10
  

  ـ  الدعاء بشكل أفضل                       تعزيز الصلة باهللا لديك     ـ 

  الخشوع في الصالة-                 مانك باهللا تعالىرفع درجة إيـ         

  الخشوع والتدبر عند قراءة القرآن-                  

                             

  

  :أذكرهامشاعر أخرى 

.................................................................................................................  

..................................................................................................................  

 :هل ساهمت الصفحة الدينية في -11

 تعزيز الثقة بالنفس -تخفيف ضغط الحياة عنك                              -

  بالضيق الشعور     تخفيف          )الحزنك( مؤلمةالالمشاعر التخلص من   -

    التحرر من الشعور بالذنب -                               بالملل الشعور تخفيف  -     

   الشعور باألمان واالطمئنانـ 

  .....................................:........................................................ذكرهاأ  أخرى 

.................................................................................................................  

  :ساهمت الصفحة الدينية في  هل-12

    اإلخالص في العمل            نعم                        ال تنمية

  :المعرفيالمحور ثالثا؛ 

  )أمام اإلجابة المناسبة xع عالمة ض: (هل ساهمت الصفحة الدينية في ـ13

  )...المالئكة واألنبياء واليوم اآلخر اإليمان باهللا و(زيادة المعارف في العقيدة اإلسالمية ـ 

 زيادة المعارف في العبادات ـ 

  األخالقيزيادة المعارف في المجال   ـ 

  ...)البيع والشراء والكراء(المعامالت المالية ـ زيادة المعارف في مجال         

    ـ زيادة المعارف في مجال العالقات األسرية 

 ...)التعامل مع األصدقاء والجيران ( زيادة المعارف في مجال المعامالت االجتماعية  ـ 

 زيادة المعارف في التاريخ اإلسالميـ 
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 عالم المعاصرزيادة المعارف في واقع الـ 

            من زاوية دينيةزيادة المعارف العلمية والكونية    ـ     
  .................................................................................................: تذكرأخرى

............................................................................................................  

  )أمام اإلجابة المناسبة xضع عالمة : (هل ساهمت الصفحة الدينية في -14

    االعتدال الفكري -

  أوضاع األقليات المسلمة االطالع على  -

    وتاريخها  زيادة المعلومات حول القضية الفلسطينية        ـ

  االطالع على ظاهرة التنصير وأخطارها

  : ...........................................................................................ـ أخرى اذكرها

..............................................................................................................  

...............................................................................................................  

  :السلوكيالمحور 

  )أمام اإلجابة المناسبة xضع عالمة ( : هل ساهمت الصفحة الدينية في-15

   تحسين أداء الصالة -                أداء الصالة حيث لم تكن تمارسها من قبل -

      إخراج الزكاة بشكل أفضل-               ث لم تكن تخرجها من قبل إخراج الزكاة حي-

  أداء العمرة -                                     الصيام بشكل أفضل  -

    االتصاف باألخالق الحسنة-                                              أداء الحج-  

                                     

  .................: ................................................................................ـ أخرى تذكر

..................................................................................................................  

.................................................................................................................  

  :)رتبها حسب األهمية(  اذكرها،في إكسابك األخالق الحسنةإذا ساهمت  ـ 16

   اإليثار- الصبر                          -        التعاون              -

                       ـ العفو إتقان العمل-          الصدق            -

        األمانة ـ     ـ القناعة                    الشكر                     -  

              ـ صلة الرحم  اإلحسان إلى الجيران-النزاهة                   -  

                                                      بر الوالدين    -                             

  ......................................................................................................:أخرى تذكر
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..................................................................................................................

..................................................................................................................  

  

 ) أمام اإلجابة المناسبةxضع عالمة : ( هل ساهمت الصفحة الدينية في ـ17

   التمسك باستعمال اللغة العربية-

  الملبس والمأكل في ربالغ عدم تقليد -

   السيئةاإلعالنات عدم مشاهدة -

   عدم السماع إلى األغاني الماجنة-

  السيئةالمسلسالت األفالم و عدم مشاهدة -

     االعتزاز بالثقافة اإلسالمية ـ

     ـ مواجهة ظاهرة اإلرهاب 

   ـ تنمية االنتماء إلى الوطن   

  

  .....................................................................................................:أخرى تذكر

..................................................................................................................  

  

   :المالحظات المسجلة حول الصفحة الدينية الواردة بالصحف: خامسا

  :) أمام الخيار المناسبxضع عالمة  ( ما رأيك في الصفحات الدينية الواردة بالصحف ـ18

              متوسطة                    -فوق المتوسط             -  جيدة         ـ     جدا جيدة  ـ 

                                     ضعيفة جدا -              ضعيفة   -          تحت المتوسط   -                   

    

  ): أمام الخيار المناسبxضع عالمة  ( ـ ما رأيك في الشخصيات التي تكتب في الصفحات الدينية19

      ذات مستوى ضعيف           ذات مستوى متوسط          ذات مستوى عال  

  

   ؟ةرف من زاوية دينياالمعة هل ترى أن الصحف تساهم في تنمي ـ 20

  ال تساهم       إلى حد ما     إلى حد كبير
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  المجاالت التي تساهم الصفحة الدينية في تنميتها؟ ماهي باإليجابإذا كانت اإلجابة  ـ 21

  ...) الصالة ، الصيام ، الحج(                    ـ العبادات   العقيدة

     ـ المجال االقتصادي               األخالق  

  ربوي            ـ المعامالت االجتماعية المجال الت

  :...................................................................................................أخرى تذكر

.................................................................................................................

    

  ؟ ماهي النقائص التي تسببت في منع حدوث توعية دينيةالسلبإذا كانت اإلجابة ب ـ 22 

    نقائص في المواضيع المطروحة      نقائص في الشخصيات الدينية 

    )التكرار والرتابة(نقائص في طريقة معالجة المواضيع 

  ؟ المواضيع التي تطرح في الصفحة الدينيةهلـ 23

        بعيدة عن الواقع             ة واقعي -  

  

                 غير مفيدة                 مفيدة إلى حد ما          مفيــدة ـ 

  

     مكررة         إلى حد ما        جديدة     جديدة   ـ 

  

      تركز على زاوية واحدة في رؤية الدين اإلسالمي ـ  

      الدين اإلسالميمنشاملة لجوانب مختلفة ـ  

    بة بلغة سهلة ومكت    مكتوبة بلغة صعبة  -

  مكتوبة بلغة مشوقة     ) بعيدة عن التشويق(مكتوبة بلغة رتيبة  - 

  سلوب صعب مكتوبة بأ     مكتوبة بأسلوب مفهوم                      -  

  

  ما رأيك في اإلخراج الفني للصفحة الدينية؟ ـ 24 

     ضعيف جدا        متوسط              ضعيف                     جيد      جدا   جيد

   ؟الصفحة الدينية بين سائر صفحات الجريدةمكانة ما رأيك في  ـ 25

  مناسب                                مناسب جدا 

      غير مناسب        مناسب إلى حد ما 
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    غير مناسب تماما 

   بالصفحة الدينية؟ ـ ما رأيك في الصور الصحفية الواردة26

                                            غير مناسبة    مناسبة إلى حد ما     مناسبة جدا للمحتوى 

      

   ـ ماهي التعديالت التي تقترحها بهدف تحسين الصفحة الدينية؟27

   الدعاة أشهرعتماد على اال -

     أن يكون اإلخراج الفني للصفحة جيدا -

               واضيع جديدة أن تكون الم

   ـ أن تكون المواضيع واقعية

                 أن تتم معالجة المواضيع بطريقة سهلة ومشوقةـ 

    زيادة عدد الصفحات الدينية  ـ 

      أن يفتح المجال للقراء لطرح أسئلتهم وانشغاالتهم ـ 

     أن توفر رؤية مستقبلية لتجاوز الواقع  ـ 

  

: رهاذكقتراحات أخرى ا

......................................................................................................  

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................  
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  : الدخل الشهري-3
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  20.001 أكثر من -4       
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  استمارة تحليل المحتوى

  

  

  

: نقدم هذه االستمارة في إطار إنجاز رسالة دكتوراه في علوم اإلعـالم واالتـصال؛ والتـي تحمـل عنـوان                   

، باسـتخدام أداة تحليـل      '')الصحافة الجزائرية وتنمية الوعي الديني لدى القراء دراسة تحليليـة ميدانيـة           "

واألهداف ضمن فئات محتوى االتصال؛ كما اخترنا         والمصدر فئات الموضوع : المحتوى، والتي اخترنا وفقها   

  .أساليب اإلقناع، والموقع والصورة الصحفية ضمن فئات شكل االتصال: فئات

  :لذلك نطلب من سيادتكم

  .ـ التمعن في االستمارة واالطالع على دليلها

  وشكرا. ستقلةـ كتابة المالحظات التي ترونها مناسبة في المكان المخصص لها أو في ورقة م

  

  

  :تحت إشراف األستاذ:                                                                  إعداد الطالبة

  د فضيل دليو    .                                                                       أهند عزوز  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ......................................................................................................................................................المالحق

 404

  فئات محتوى وشكل االتصال

  : محتوى االتصالفئات: أوال

  

  :الموضوعفئة  1/1

  .ة العقائديالمواضيع 1/1/1        

  .ة السلوكيالمواضيع 1/1/2        

  . العبادات1/1/3        

  

  : المواضيع العقائدية1/1/1  

  .ـ اإلخالص  

  .ـ صفات اهللا تعالى  

  .ـ القرآن الكريم  

  .ـ الجنة  

  .  ـ القضاء والقدر

  .ـ البرزخ  

  .خرةـ اآل  

  .ـ اإليمان  

  .ـ النار  

  .ـ النبوة  

  .ـ اإلسراء والمعراج  

  

  : المواضيع السلوكية1/1/2

  .األخالق ـ 

  .ـ المعامالت االجتماعية

  .االقتصاديةـ السلوكيات 

  .سلوكيات الصحيةـ ال

  

  : العبادات1/3

  .ـ مواقيت الصالة

  .ـ مواقيت اإلمساك واإلفطار

  .ـ صيام رمضان
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  .االعتكافـ

  .لعبادة عموماـ ا

  .ـ إحياء الليل

  .ـ الصدقة

  .ـ الجهاد

  .تالوة القرآن الكريم وحفظهـ 

  .ـ الذكر

  .ـ الدعاء

  .ـ الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .ـ صيام التطوع

  .ـ الزكاة

  .ـ أحكام يوم العيد

  .ـ الطهارة

  .ـ ليلة القدر

  .ـ العمرة

  

  : فئة المصدر1/2

  القائم باالتصال – 1/2/1

  . مرجعيات دينية رسمية–

  .ـ  مرجعيات دينية غير رسمية

  .ـ صحافيو الجريدة

  .ـ وكاالت األنباء ومؤسسات أخرى

   . ـ شخصيات مجهولة

  .المصادر المستخدمة 1/2/2

  .ـ القرآن الكريم

  . النبويمصادر الحديث ـ

  . لغير المالكيةالفقهـ مصادر 

  .المالكيـ مصادر الفقه 

  ـ مصادر التفسير

  ـ مصادر التصوف

  . كتب السيرـ 
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   .ـ كتب التاريخ

  .ـ  مصادر مجهولة

  

    .السمات فئة 3 /1

  .االتصاف بالسمات الحسنة 1/3/1

  .شرف النسب ـ 1/3/2

  . ـ العلم1/3/3

  . ـ النشاط1/3/4

  .اومة االستعمار ـ مق1/3/5

  

   فئة األهداف1/4

  .الوجداني تنمية الجانب 1/4/1    

  .جانب المعرفي تنمية ال1/4/2    

  . تنمية الجانب السلوكي1/4/3    

  . تنمية الجانب الوجداني1/4/1

  .العقائديتنمية الجانب  ـ

  .ـ شحذ المشاعر النفسية

  .ـ أعمال القلوب

  . ـ تعظيم شهر رمضان

  . تنمية الجانب المعرفي1/4/2

  .ـ المعلومات السياسية

  .ـ المعلومات االقتصادية

  .ـ المعلومات العلمية

  .المعلومات الحضاريةـ 

    .ـ الثقافة اإلسالمية

  .ـ التاريخ

  .ـ السيرة النبوية

  .ـ العلوم الدينية

  .ـ سيرة الصحابة

  . تنمية الجانب السلوكي1/4/3

  .ـ الحث على الرقي االجتماعي
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  .ـ الحث على الرقي األخالقي

  .ـ تنمية الجانب االقتصادي

  .ـ الحث على النشاط الرياضي

  .القرآن الكريمـ الحث على حفظ 

  .ـ الحث على استغالل رمضان

  

  :)ماذا قيل؟(فئات شكل االتصال : ثانيا

  

  فئة أساليب اإلقناع  2/1

  .لقرآن الكريماالستشهاد با 2/1/1  

  . بالسنة النبويةد االستشها2/1/2  

   .االستشهاد بالحجج العقلية 2/1/3  

  .االستماالت العاطفية 2/1/4  

  .تاريخياالستشهاد ال 2/1/5  

  . االستشهاد بالواقع2/1/6  

  . التأكيد2/1/7  

  ).أقوال غير المالكية( االستشهاد باألقوال 2/1/8  

  . االستشهاد بأقوال علماء المالكية2/1/9  

  

    فئة الصورة الصحفية2/2  

  . الصورة الصحفية وفق المضمون2/2/1

  .الشكلالصورة الصحفية وفق  2/2/2

   

  : فئة الموقع2/3

  : الصفحات2/3/1   

  .ـ الصفحة األولى      

  .ـ الصفحة األخيرة      

  .المتخصصةـ الصفحات الداخلية       

  .      ـ الصفحات الداخلية
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  .ترميز فئات المحتوى و الشكل

  

 البيانات الخاصة بالوثيقة  -1

      اسم الصحيفة 

      تاريخ الصدور 

      العدد 

  

 :تحليل البياناتـ 

 

 فئات المحتوى  - أ

  

2  -  
 

 

3 -  

 

4-  

  

  

 

5 -  
 

 

6 -  

 

 

  

    

          

1 

2 4  3 

5 

6 9  8  7 

    

3/6       2/6      1/6 

11/1/6        10/1/6       9/1/6     8/1/6     7/1/6   6/1/6    5/1/6    4/1/6    3/1/6   2/1/6    1/1/6      

4/2/6       3/2/6        2/2/6            1/2/6 

             10/3/6       9/3/6       8/3/6      7/3/6      6/6/3       5/6/4      4/3/6       3/3/6       2/3/6      1/3/6 
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7  
 

 

8  

 

 

 

9  

 

 

  

10  

 

 

 

11  

 

 

 

 

12  

 

 

 

13  

 

 

 

14  

 

 

 
 

        

  

     

         

     

   

        

         

            

  18/3/6      17/3/6       16/3/6    15/3/6     14/3/6     13/3/6     12/3/6     11/3/6 

     2/7         1/7 

            5/1/7       4/1/7     3/7/1     2/1/7     1/1/7 

        6/3/9                  5/3/9                  4/3/9                3/3/9                   2/3/9              1/3/9 

            5/8            4/8         3/8         2/8       1/8 

  3/9          2/9         1/9 

   4/1/9                    3/1/9                   2/1/9                1/1/9  

9/2/         8/2/9        7/2/9        6/2/9         5/2/9        4/2/9      3/2/9        2/2/9           1/2/9 

9/2/7         8/2/7        7/2/7        6/2/7          5/2/7        4/2/7      3/2/7        2/2/7           1/2/7 
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 فئات الشكل  -  ب

15 

  

  

16  
 

 

 

 

17  

 

 

 

   

18  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

         

    

        

       10                11                    12  

     10/1         10/2          10/3        10/4     10/5      10/6       10/7        10/8         10/9  

11/1                  11/2                  

12/1               12/2                  12/3                12/4     
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  .دليل استمارة تحليل المحتوى

  :فئات المضمون: أوال

فهي خاصة بتاريخ صدور الصحيفة      4-3-2رقام   إلى الصحيفة، أما األ    1يشير الرقم    -1

 شهر الصدور و يمثل المربع رقم       3 يمثل اليوم و يمثل الرقم       2بحيث أن المرجع رقم     

 . فيمثل رقم العدد5 سنة الصدور أما المربع رقم 4

فئة الموضوع و فئـة     : هي على الترتيب  توى و فئات المح  9 إلى   6تمثل المربعات من     -2

 . و فئة األهدافالمصدر و فئة السمات

:  الفئات الفرعية لفئة الموضوع وهي على الترتيـب        6/3 إلى   6/1تمثل المربعات من     -3

 .المواضيع العقائدية و المواضيع السلوكية و العبادات

هي مواضيع العقائدية  و    الفئات الفرعية لفئة ال    6/1/11 إلى   6/1/1تمثل المربعات من     -4

 القرآن الكريم، الجنة، القضاء     هللا تعالى، اإلخالص، صفات ا  : إحدى عشرة فئة كاآلتي   

 . النار، النبوة، اإلسراء و المعراج،القدر، البرزخ، اآلخرة، اإليمانو

الفرعية المندرجة ضـمن المواضـيع      الفئات   6/2/4 إلى   6/2/1تمثل المربعات من     -5

األخالق، المعـامالت االجتماعيـة، الـسلوكيات       : السلوكية، و هي أربع فئات كاآلتي     

 .صادية، السلوكيات الصحيةاالقت

عية المندرجـة ضـمن فئـة        إلى الفئات الفر   6/3/18 إلى   6/3/1ير المربعات من    شت -6

اإلفطـار،  مواقيت الصالة، مواقيت اإلمساك و    : هي ثمان عشرة فئة كاآلتي    العبادات و 

صيام رمضان، االعتكاف، العبادة عموما، إحياء الليل، الصدقة ، الجهاد، تالوة القرآن            

 و حفظه، الذكر،الدعاء، الصالة على النبي صلى اهللا عليـه و سـلم، صـيام                الكريم

 .التطوع، الزكاة، أحكام يوم العيد، الطهارة، ليلة القدر، العمرة
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 إلى الفئتين المندرجتين ضمن فئة المصدر و همـا          7/2 إلى   7/1 من   نشير المربعا ي -7

 .ةفئة القائم باالتصال و فئة المصادر المستخدم: على الترتيب

ندرجة ضمن فئة القـائم     إلى الفئات الفرعية الم    7/1/5 إلى   7/1/1تشير المربعات من     -8

مرجعيات دينية غير رسمية  ـ  مرجعيات دينية رسمية: لى الترتيبهي عباالتصال و

 . شخصيات مجهولة- وكاالت األنباء و مؤسسات أخرى-صحافيو الجريدة–

رجة ضمن فئة المـصادر     رعية المند  الفئات الف  7/2/9 إلى   7/2/1تمثل المربعات من     -9

 مصادر الفقه   - مصادر الحديث النبوي   -القرآن الكريم : هي على الترتيب  المستخدمة و 

 كتب السير   – مصادر الفقه المالكي     - كتب التصوف  - مصادر التفسير  -لغير المالكية   

 . مصادر مجهولة– كتب التاريخ –

ية المندرجة ضمن فئة السمات و       إلى الفئات  الفرع    8/5 إلى   8/1تشير المربعات من     -10

 مقاومـة   – النـشاط    – العلـم    -  شرف النـسب      -االتصاف بالسمات الحسنة    : هي

 .االستعمار الفرنسي

درجة ضمن فئة األهداف،     إلى الفئات الفرعية المن    9/3 إلى   9/1تسيير المربعات من     -11

 الجانـب    تنمية - تنمية الجانب المعرفي   -تنمية الجانب الوجداني  : هي على الترتيب  و

 .السلوكي

 إلى الفئات الفرعية المندرجة ضـمن تنميـة         9/1/4 إلى   9/1/1تشير المربعات من     -12

 - شند المشاعر النفسية   -تنمية الجانب العقائدي  : الجانب الوجداني و هي على الترتيب     

  .رمضان تعظيم شهر -أعمال القلوب

 إلى الفئات الفرعية المندرجة ضـمن تنميـة         9/2/9 إلى   9/2/1تشير المربعات من     -13

 – المعلومات االقتصادية    –المعلومات السياسة    :الجانب المعرفي و هي على الترتيب     

 الـسيرة  - التـاريخ – الثقافة اإلسـالمية  – المعلومات الحضارية  -المعلومات العلمية 

  .حابة سيرة الص- العلوم الدينية-النبوية
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 إلى الفئات الفرعية المندرجة ضـمن تنميـة         9/3/6 إلى   9/3/1تشير المربعات من     -14

 الحـث علـى     -الحث على الرقي االجتمـاعي    : الجانب السلوكي و هي على الترتيب     

 الحـث   - الحث على النشاط الرياضي    – تنمية الجانب االقتصادي     –الرقي األخالقي   

 .ل رمضان الحث على  استغال–على حفظ القرآن الكريم 

  : فئات الشكل-ثانيا

فئة  أساليب اإلقنـاع ،      :  و هي     إلى فئات الشكل الثالث    12،11،10تشير المربعات    -15

 .فئة الصورة الصحفية، و فئة الموقعو

ة المندرجـة ضـمن الفئـة        إلى الفئات الفرعي   10/9 إلى   10/1تشير المربعات من     -16

االستـشهاد  : لفرعية فـي اآلتـي      هي أساليب اإلقناع ، و قد تمثلت فئاتها ا        الرئيسية و 

 –  العاطفية    االستماالت - الحجج العقلية    – االستشهاد بالسنة النبوية     –بالقرآن الكريم   

ـ  االستـشهاد بـاألقوا  – التأكيـد  –  االستـشهاد بـالواقع   -االستشهاد التاريخي   ل 

 .االستشهاد بأقوال علماء المالكية

 : هما على الترتيب رة الصحفية و إلى فئتي الصو11/2  و11/1يشير المربعان  -17

  .الصورة الصحفية وفق المضمون و الصورة الصحفية وفق الشكل

فرعية المندرجة ضمن فئة الموقع      إلى الفئات ال   12/4 إلى   12/1تشير المربعات من     -18

الصفحة األولى و الصفحة األخيرة و الصفحات الداخلية المتخصصة والصفحات          :هيو

  .          الداخلية
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  :التعريف اإلجرائي للفئات
  

  فئات ماذا قيل؟: أوال

  :فئة الموضوعـ 1            
تضم فئات الموضوع ثالث فئات رئيسية باعتبار أن الدين اإلسالمي يضم ثالث محاور كبـرى               

العبادات، وعلى الرغم من أن العبـادات       و) محله الجوارح (والسلوك  ) العقلمحلها  (وهي العقيدة   

 لكونها أعماال تمارس فإننا أفردناها بفئة لوحدها نظرا ألهميتها وموقعها بين            تدخل ضمن السلوك  

سائر األعمال، وألنها أصل لما سواها وبناء على هذا تضم فئات الموضوع الفئـات الرئيـسية                

  . والعبادات والمواضيع السلوكيةالمواضيع العقائدية :اآلتية 
 
  :المواضيع العقائدية 1-1

اإليمان باهللا تعالى و مالئكته وكتبه ورسله : أركانها ممثلة فيالمية ونقصد بها العقيدة اإلس

من العقيدة ض و كل ما يندرج هالقدر خيره وشرواليوم اآلخر واإليمان بالقضاء و

هي جزء من عالمات الساعة و: الفئة على غرارب من الفئات الفرعية لهذه عداإلسالمية ي

معراج وهي جزء الاإلسراء وكلى اهللا عليه وسلّم  ومعجزات النبي ص،اإليمان باليوم اآلخر

  ...من اإليمان  بالرسل وهكذا

  

  :المواضيع السلوكية 1-2

هي شاملة لنواحي و نقصد بها األعمال والسلوكيات التي يعملها الفرد، ومحلها الجوارح، و

  : الحياة بشمول الدين اإلسالمي، مما جعلنا ندخل ضمنها جملة من الفئات الفرعية هي

  : ألخالقاـ 

نقصد بها األخالق في معناها اإليجابي بمعنى كل ما يصدر عن النفس من خلق حسن  

 ...العفو األخالق على غرار التواضع والصدق والنزاهة و منفهو

  : المعامالت االجتماعية ـ 

 على غرار التعامل بين الجيران وعالقة  هي كل السلوكيات التي تكتسي طابعا اجتماعيا

  ...ئه في العملالفرد بزمال

  : السلوكيات االقتصاديةـ 
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: ما يدخل ضمن هذا المجالمامل الفرد من الناحية المادية، وهي السلوكيات التي تطبع تعو

  .السلوكيات التي تصب في مجال تدبير أمور البيت، و نمط تسيير النفقات الشخصية

  :السلوكيات الصحيةـ 

الصحية و التي إذا أتاها الفرد، فإن ذلك يعني و هي السلوكيات التي تندرج ضمن الثقافة 

أن سلوكه صحي أي جيد على مستواه الصحي، و بعض هذه السلوكيات يحتاج القارئ 

معرفتها من منطلق أنه صائم ، خاصة ذو ألمراض المزمنة كمرضى السكري و مرضى 

ون القرار ذالربو الذين يحتاجون إلى محتويات إعالمية تصب في هذا المجال، تجعلهم يتخ

  . عدمه، و كذا كيفية أداء التصرف الصحيح في حال عدم صيامهمالمناسب من الصيام أو

  

  : العبادات3ـ1

 نفالأو) ...الحج الصوم، الصالة،(ا تتضمن كل عبادة شرعها اإلسالم سواء كانت فرض

  ...أو كانت ذكرا أودعاء) التطوع من الصالة والصوم والعمرة(
 
 :فئة المصدر ـ 2

الفئة التي نستطيع أن نحدد من خاللها المراجع والشخصيات التي تنسب إليها المادة العلمية وهي 

القائم باالتصال والمصادر : وهي تضم فئتين فرعيتين هما ،المطروحة على صفحات الصحف

  .المستخدمة
  : القائم باالتصال- 2-1

  :أي الشخصيات التي تكتب المواضيع الدينية سواء كانت

  : ت دينية رسميةشخصياأ ـ 

أي شخصيات متخصصة في العلوم الشرعية بحصولهم على شهادات في هذا المجال، 

األوقاف كإطارات الوزارة أو أئمة ة رسميا لوزارة الشؤون الدينية وويتقلدون مناصب تابع

  . أساتذة التعليم القرآنيالمرشدات الدينيات أوالمساجد أو
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 :شخصيات دينية غير رسميةب ـ 

لكنهم ال تخصصون أيضا في العلوم الشرعية وملذين يكتبون المواضيع الدينية، وم اهو

نشطاء في إطار جمعيات مؤلفون، : غلون مناصب ضمن اإلطار الرسمي، ومن هؤالءيش

  .الطور الجامعيوأساتذة   أساتذة مختلف أطوار التعليمخيرية غير حكومية، و

يشتغلون بصفة رسمية مع الصحيفة سواء هم الصحافيون الذين و:  صحافيو الجريدة-ج

   .كانوا قارين أو مؤقتين أو مراسلين

  : وكاالت األنباء و مؤسسات أخرىـد

ة الموضوع بوكاالت األنباء أو لواضيع متعلقة بالوعي الديني، مذيتكتب الصحف أحيانا م

  .بمؤسسات عالمية على غرار مؤسسة القدس الدولية

  :  شخصيات مجهولةهـ

وعليه نضيف القائم شخصية ما وأنا مواضيع دينية مجهولة المصدر من كاتب انقرأ أحي

  ".شخصيات مجهولة  ":باالتصال في هذه الحالة في خانة

  :  المصادر المستخدمة- 2-2

  :  هيتضم هذه الفئة ست فئات فرعية و

 – مصادر التفسير –غير المالكية ل قه مصادر الف- مصادر الحديث النبوي- القرآن الكريم

  . مصادر مجهولة-  كتب التاريخ-  كتب السير-  مصادر الفقه المالكي- كتب التصوف

  : فئة السمات-3

ألبستها جملة من الشخصيات التي الخصائص التي أبرزتها الصحف و وأي الصفات

  :تحدثت عنها و قد تمثلت في

  .االتصاف بالسمات الحسنةـ 

الق الحسنة والطيبة و حب و هي كل صفة شخصية يحسن بالشخص أن يتصف بها كاألخ

  .الخير لآلخرين

 : شرف النسبـ 

  .كاإلقرار بأصالة نسب شخصية ما 

 : النشاطـ 

 نشاطا من حياة الشخصية سواء كانو نقصد به النشاط الذي قصدت الصحف إبرازه 

ا دعويا كأن  أو نشاطةياألممحو تب أو تعليما نحو تعليم الصغار وعلميا نحو تأليف الك



 ...................................................................................................................................المالحق

 - 419 -

نشاطا إعالميا كأن يكون كاتبا ه الدعوي، أولم خطيبا أومعروفا بعيكون الشخص

 ...صحفيا

  :مقاومة االستعمار الفرنسيـ 

قد أفردنا هذا النشاط سي بأي شكل من أشكال المقاومة، وو يعني مقاومة االستعمار الفرن

  .لوحده مستقال عن سائر أنواع النشاط األخرى ألهميته بالنظر إلى فرضيات الدراسة

  : فئة األهداف-4
نقصد بها األهداف التي يتوخى القائمون على الصحيفة تحقيقها بنشر مواضيع دينية، وبما             

أن هذه األهداف تتحقق على مستوى شخصية الفرد فإننا قسمناها بحـسب المـستويات الـثالث                

فئة  وضمن كل    ، الجانب الوجداني والجانب المعرفي والجانب السلوكي      :للشخصية اإلنسانية وهي  

  .تندرج فئات فرعية

 :تنمية الجانب الوجداني 1 ـ4

يدخل ضمنها شتمل عليها الفرد وي أي تنمية جانب المشاعر والعواطف واألحاسيس التي ـ

 :الفئات اآلتية

  :تنمية الجانب العقائديـ 

يا باستشعار عظمة اهللا تعالى،  الصحف إلى إنماء مشاعر القراء عقائدأي سعي 

  .استجالب الخشوع في العبادات أو حث القارئ على ربط السلوك بالعقيدةأو

 :  المشاعر النفسيةحذ شـ

يؤدي إلى جلب ارئ مما يؤدي إلى تنمية مشاعره وأحاسيسه النفسية وأي رفع معنويات الق

  .الراحة و الطمأنينة إلى نفسه

  : أعمال القلوب ـ

حياء ألبي حامد غلى غرار كتاب اإل" (أعمال القلوب"نجدها في كتب التصوف تحت اسم 

فات المعنوية التي محلها القلب  و نقصد بها الصالغزالي و تزكية النفس لسعيد حوى

 ... واألنسةمحبالا والشوق إلى اهللا تعالى والصبر و الرض: اهمنو

 :تعظيم شهر رمضان ـ

فهو يدخل  و ميزاته رهمآث نحو تعظيم شهر رمضان و تبيان فكل محتوى إعالمي اتجه

  .ضمن هذه الفئة

  



 ...................................................................................................................................المالحق

 - 420 -

 :تنمية الجانب المعرفي 4-2

أي زيادة معارف القراء في قضية من القضايا التي ال يشترط فيها أن تكون دينية، ولكن 

على هذا األساس تكون تنمية المعارف في واحد من صحيفة تعالجها من زاوية دينية، وال

  :المجاالت اآلتية

  :  المعلومات السياسية ـ

  .أوضاع األقليات المسلمة من هذه الناحية أيضا ة الفلسطينية وأبعادها الدينية أوكالقضي

 :المعلومات االقتصادية ـ

ما يتعلق صاد اإلسالمي، الفوائد الربوية ومجال االقتصادي كاالقتالتنمية المعلومات في 

  ...أحكامهاختلف أنواعها، البيوع بالتقسيط وبها من أحكام، القروض البنكية، التأمينات بم

 :المعلومات العلمية ـ

معلومات عن فوائد الصيام الصحية، أو فوائد : نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

 اإلعجاز العلمي أو الكوني في القرآن الكريمألطعمة، ومحاسن اإلفطار عليها وبعض ا

  .السنة النبويةو

 : المعلومات الحضارية ـ

مظاهر هذه الحضارة وجود اإلنسان و ب الحضارة منعلومات التي تمس جاننقصد بها الم

المتعلقة بالمساجد العتيقة، واآلثار اإلسالمية، والزوايا ة اإلسالمية يو أهمها المعالم الحضار

  .وما يطبع بنيانها من فن معماري إسالمي
  :الثقافة اإلسالميةـ 

قاليد المسلمين في سائر كعادات و تهو ما تعلق بحاضر العالم اإلسالمي من ناحية التقاليد، 

ما يطبع إلفطار، ومعامالتهم االجتماعية وابصفة عامة و عاداتهم في الصيام وبقاع العالم 

  .حياتهم الروحية

  :التاريخ ـ

 التاريخي من و هي المعلومات التي تصب في المجال التاريخي، على غرار الجانب

المناطق تاريخ العتيقة في الجزائر ويخ المساجد لى سائر بقاع العالم، و تارإدخول اإلسالم 

  .عراقتها التاريخيةالمعروفة بتراثها و

 ...ماله و غزواتهسيرة النبي صلى اهللا عليه و سلم و أع: السيرة النبوية ـ
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 ق ومخلفاتهم وكل ما يتعلمآثرهمة و معامالتهم وبسيرة و حياة الصحا: سيرة الصحابة ـ

 .بتراجم حياتهم 

 :العلوم الدينية ـ

غير ذلك  بالشريعة اإلسالمية كالتفسير أوالتصوف أوأصول الفقه أوهي العلوم المتصلةو 

  .من العلوم الدينية الشرعية

 :تنميه الجانب السلوكي  4-3

أي حث الصحف القراء على التحلي بجملة من السلوكيات التي حرصنا أن تكون شاملة 

  :هيمجاالت الحياة وشمول ب

 :الحث على الرقي االجتماعي ـ

ي حث الصحف القراء على تحسين شبكة العالقات االجتماعية عن طريق مدح الصفات أ

السنة النبوية على حث القرآن الكريم وتبيان لى حسن عالقة الفرد بغيره والتي تؤدي إ

   .التحلي بها

 :الحث على الرقي األخالقي ـ

ص حرص النصون طريق ترغيب الصحف في األخالق والفضائل وتبيان محاسنها وع

  .الشرعية على وجودها في النفس

 :تنمية الجانب االقتصادي ـ

ث عن و يكون بحث الصحف القراء على تعزيز الجانب االقتصادي من حياة الفرد بالحدي

  .مآثره، و الطرق العملية الكفيلة بتحقيق ذلكمحاسن االقتصاد في العيش و

 :الحث على حفظ القرآن الكريم ـ

تبيان بيان فضائله ومحاسن من يحملونه و القرآن الكريم و تو هو دعوة القراء  إلى حفظ

  . الوسائل التي تؤدي إلى حفظه

 :الحث على استغالل رمضانـ 

  .بترغيب القراء في استغالل شهر رمضان و اعتباره فرصة سنوية ال تعود إال لعام الحق

  فئات كيف قيل؟: ثانيا

   :فئة أساليب اإلقناع 2-1

 .أي بآيات قرآنية: لكريماالستشهاد بالقرآن ا ـ

 .أي بأحاديث نبوية: االستشهاد بالسنة النبوية ـ
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 .باستخدام أدلة عقلية: الحجج العقلية ـ

 .استمالة العواطفالوجدان وبمخاطبة المشاعر و: الت العاطفيةاالستما ـ

ونعني به استخدام أمثلة من الواقع بهدف إقناع القراء على غرار : االستشهاد بالواقع ـ

 .صص وقعت ألشخاص في وقتنا الحاضرق

 : االستشهاد التاريخي ـ

  .عن طريق استخدام التاريخ و قصصه و حوادثه في اإلقناع

 :التأكيد ـ

و هو أن يعيد القائم باالتصال المعاني التي ذكرها سابقا فتكون اإلعادة تأكيدا لما ذكره 

  .أوال

 :االستشهاد باألقوال ـ

يد إبالغها للقارئ ل أقواال لعلماء تصب في المعاني التي يرن يذكر القائم باالتصاأ وهو

ن كانت أقواال لعلماء المالكية أدخلنا هذه األقوال ضمن الفئة الموالية وهي إوإقناعه بها ف

  . فرضياتها أهداف الدراسة وه نظرا لما تقتضياالستشهاد بأقوال علماء المالكية:فئة 

  :فئة الصورة الصحفية 2-2

  . الصحفية وفق المضمون   ـ الصورة

  .   ـ الصورة الصحفية وفق الشكل

  :فئة الموقع 3 -2
  .ـ الصفحة األولى

   .ـ الصفحة األخيرة

  .ـ الصفحات الداخلية المتخصصة

  .ـ الصفحات الداخلية
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 شهر رجب

 سمات الشخصيات الواردة بصحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب 61 230

 نسبة ورود األهداف في صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب 62 231

 نسب ورود مواضيع الجانب الوجداني في صحيفة الشروق 63 232
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232 64 
روق اليومي الصادرة في شهر مواضيع الجانب المعرفي في صحيفة الش

 رجب

233 65 
نسب ورود مواضيع الجانب السلوكي في صحيفة الشروق اليومي الصادرة 

 في شهر رجب

 أساليب اإلقناع الواردة في صحيفة الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب 66 234

235 67 
نسب ورود الصورة الصحفية وعالقتها بالموقع في صحيفة الشروق اليومي 

 الصادرة في شهر رجب

 مضمون الصورة الصحفية  وفق الموقع 68 236

237 69 
المنشورة في صحيفة عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية 

 الشروق اليومي الصادرة في شهر رجب

238 70 
موقع الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية في جريدة الشروق اليومي 

 الصادرة في شهر رجب

 المواضيع الواردة بصحيفة النصر ونسبها 71 239

 نسب ورود المواضيع العقائدية في صحيفة النصر 72 239

 نسب ورود المواضيع السلوكية في صحيفة النصر 73 240

 نسب ورود العبادات في صحيفة النصر 74 241

 نوع القائم باالتصال ونسب وروده في بصحيفة النصر 75 242

 ر المستخدمة في صحيفة النصر ونسب ورودهاالمصاد 76 243

 سمات الشخصيات الواردة بصحيفة النصر 77 244

 نسب ورود األهداف في صحيفة النصر 78 245

245 79 
نسب ورود مواضيع الجانب الوجداني في صحيفة النصر الصادرة في شهر 

 رمضان

 مواضيع الجانب  المعرفي في صحيفة النصر الصادرة في شهر رمضان 80 246

247 81 
نسب ورود مواضيع  الجانب السلوكي في صحيفة النصر الصادرة في شهر 

 رمضان

 أساليب اإلقناع كما جاءت في يومية النصر 82 248

249 83 
نسب ورود المواضيع المرفوقة بالصور الصحفية في صحيفة النصر 

 ي شهر رمضانالصادرة ف

نسب ورود الصور الصحفية وعالقتها بالموقع في صحيفة النصر الصادرة  84 250
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 في شهر رمضان

251 85 
عدد الصفحات التي وردت بها المواضيع الدينية في صحيفة النصر الصادرة 

 في شهر رمضان

 متوسط المواضيع الدينية المنشورة في رمضان وغير رمضان 86 252

 - محل الدراسة–ألهداف التي سطرتها الصحف نسب ا 87 256

 موقع الصفحات الدينية ونسب ورودها في الصحف ـ محل الدراسة ـ 88 263

  الصحف األكثر قراءة من طرف المبحوثين 89  272

  الصحف المفضلة لدى أفراد العينة بحسب متغير المستويات الدراسية 90  275

  حيث الزمن بحسب النوعطبيعة قراءة الصفحة الدينية من 91 277

طبيعة قراءة الصفحة الدينية من حيث الزمن بحسب متغير المستوى الدراسي 92 280

 موضع قراءة الصحف بحسب النوع 93 282

 موضع قراءة الصحف بحسب متغير المستوى الدراسي 94 283

 وضعية قراءة الصفحة الدينية بحسب النوع 95 285

 ة الدينية بحسب متغير المستوى الدراسيوضعية قراءة الصفح 96 286

 األيام التي يفضلها المبحوثون لقراءة الصحف بحسب النوع 97 287

 األيام التي يفضلها المبحوثون لقراءة الصحف بحسب المستويات الدراسية 98 288

 سبب تفضيل األيام لدى المبحوثين بحسب النوع 99 290

 حوثين بحسب النوعسبب تفضيل األيام لدى المب 100 292

 األركان التي يهتم المبحوثون بقراءتها بحسب النوع 101 293

 األركان التي يهتم المبحوثون بقراءتها بحسب المستوى الدراسي 102 296

  االحتفاظ بالصفحات الدينية بحسب النوع 103 298

 احتفاظ أفراد العينة بالصفحات الدينية بحسب المستوى الدراسي 104  299

 إعادة قراءة الصفحات الدينية بحسب النوع 105 300

 إعادة قراءة الصفحات الدينية بحسب المستوى الدراسي لدى المبحوثين 106 302

 مدى مساهمة الصفحة الدينية في تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالى 107 303

304 108 
ب مساهمة الصحف الجزائرية في تعزيز عالقة المسلم باهللا تعالى بحس

 المستوى الدراسي

 مساهمة الصفحة الدينية في تحقيق الراحة النفسية بحسب النوع 109 306
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 دور الصحف الجزائرية في تحقيق الراحة النفسية بحسب المستوى الدراسي 110 308

 مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية اإلخالص في العمل بحسب النوع 111 310

311 112 
ية في تنمية اإلخالص في العمل بحسب المستويات مساهمة الصحف الجزائر

 الدراسية

 مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية معارف القراء بحسب النوع 113 312

 مساهمة الصفحة الدينية في تنمية معارف  القراء بحسب المستوى الدراسي 114 315

 مراتب فئات المجال المعرفي بحسب المستويات الدراسية 115 316

317 116 
آراء أفراد العينة في مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي 

 لدى القراء بحسب النوع

319 117 
آراء أفراد العينة في مساهمة الصحف الجزائرية في تنمية المجال السلوكي 

 لدى القراء بحسب المستوى الدراسي

 األخالق لدى المبحوثين بحسب النوع 118 321

 ألخالق لدى المبحوثين بحسب المستوى الدراسيا 119 323

325 120 
دور الصحف الجزائرية في مقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية وتعزيز 

 الهوية الوطنية واإلسالمية لدى المبحوثين بحسب النوع

326 121 
مساهمة الصحف الجزائرية في مقاومة اآلثار السيئة للعولمة الثقافية وتعزيز 

 اإلسالمية  بحسب المستوى الوطنية والهوية

 المهام المتفق عليها والمختلف فيها بين المبحوثين بحسب مستوياتهم الدراسية 122 327

 المالحظات المسجلة حول الصفحة الدينية بحسب النوع 123 328

 المالحظات المسجلة حول الصفحة الدينية بحسب المستويات الدراسية 124 329

  أفراد العينة للشخصيات الدينية التي تكتب في الصفحة الدينيةتقييم 125 331

332 126 
آراء أفراد العينة حول الشخصيات الدينية التي تكتب في الصحف الجزائرية 

 بحسب المستوى

 آراء المبحوثين في تنمية الصحف الجزائرية للمعارف من زاوية دينية 127 333

334 128 
بحسب ,  الصحف للمعارف من زاوية دينية آراء أفراد العينة في تنمية

 المستويات الدراسية

335 129 
آراء أفراد العينة في المجاالت التي ساهمت الصفحة الدينية في تنميتها 

 بحسب النوع

آراء المبحوثين في المجاالت التي ساهمت الصفحة الدينية في تنميتها بحسب  130 336
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 المستويات الدراسية

 بحسب النوع راد العينة في النقائص المسجلة في الصفحات الدينيةآراء أف 131 337

339 133 
آراء أفراد العينة في النقائص المسجلة في الصفحات الدينية بحسب 

 المستويات الدراسية

340 134 
آراء أفراد العينة في طبيعة المواضيع الدينية المنشورة في الصحف بحسب 

 النوع

342 135 
ة في طبيعة المواضيع الدينية المنشورة في الصحف بحسب آراء أفراد العين

 المستويات الدراسية

 وجهات نظر المبحوثين في اإلخراج الفني للصفحة الدينية بحسب النوع 136 344

345 137 
وجهات نظر المبحوثين في اإلخراج الفني للصفحة الدينية بحسب المستوى 

 الدراسي

 مكانة الصفحة الدينية بين سائر صفحات الجريدةوجهات نظر المبحوثين في  138 346

347 139 
وجهات نظر المبحوثين في مكانة الصفحة الدينية بين سائر صفحات الجريدة 

 بحسب المستويات الدراسية

348 140 
وجهات نظر المبحوثين في الصور الصحفية الواردة بالصفحة الدينية بحسب 

 النوع

349 141 
 الصور الصحفية الواردة بالصفحة الدينية بحسب وجهات نظر المبحوثين في

 المستويات الدراسية

 التعديالت المقترحة من طرف أفراد العينة بحسب النوع 142 350

 التعديالت المقترحة من طرف المبحوثين  بحسب مستوياتهم الدراسية 143 352

 الجوانب التي ساهمت الصحف الجزائرية في تنميتها 144 357

360  145  
في األبعاد الثالث من الجانب السلوكي والتي ساهمت الصحف الجزائرية 

  تنميتها
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