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  .. الجديد إلعالمالثقافة األسرية في ا مالمح
  تحليلية على مجلة األسرة السعيدة دراسة

  ي. ثريا السنوسد
  المقدمة:

والطفرة التكنولوجية التي حدثت في السنوات األخيرة، معالم كثيرة  الحديثةوسائل االتصال  غيرت
والت التكنولوجية المتسارعة التي لم يستوعبها فهذه التح ؛والمهنية والثقافية والعائلية يةفي حياتنا االجتماع

 عالموعلوم اإل جتماععدد من الخبراء في مجال علوم التربية وعلم النفس وعلم اال بحسب - مجتمعنا 
في إعادة تشكيل مفهوم األسرة  أسهمت مابخلق مفاهيم مستحدثة في العالقات األسرية، ك بدأت -واالتصال

 األخالقياتقيمنا العربية واإلسالمية و نا أو كليا في بعض األحيان عبمعايير معولمة قد تبتعد نسبي
  والسلوكيات التي يجب أن تسود في المجتمع المسلم.

على الهوية والصورة النمطية لألسرة العربية المسلمة، سعى عدد من الباحثين والمفكرين  وللحفاظ
 لعائمها عبر وسائل اإلعالم الجديد، من خالواإلعالميين إلى إعادة زرع مقومات ثقافتنا األسرية ونشر د

ترفع شعار "األسرة السعيدة"، من ذلك المجلة التي أنشأها  افتراضيةإحداث مواقع إلكترونية ومجالت 
  . جتماعيةويشرف عليها الدكتور جاسم المطوع، وهو دكتور مختص في علوم التربية والتنشئة اال

  : مشكلة البحث
الثقافة األسرية التي يتم ترويجها عبر صفحات  مالمح ى رصد وتوصيفتقوم إشكالية الدراسة عل

 ، كما تمتد المشكلة إلى التعرف على"األسرة السعيدة" ةاإلعالم الجديد من خالل المجلة االلكتروني
التعرض  حجمالتي نجحت أكثر من غيرها في استقطاب انتباه القارئ االلكتروني وفق مؤشر  الموضوعات
  .فى المجلة محل الدراسة عدد القراءات المسجلة لكل مقالوف على من خالل الوق

  الدراسات السابقة:

تجاه الغالب هو الذي عالقة اإلعالم بالثقافة. ولعل االلقد تناولت عديد الدراسات األكاديمية مسألة 
تنوعة رصد التأثيرات التى تقع على الشباب من جراء تعرضهم واستخدامهم لوسائل اإلعالم الميحاول 

. من هذه الدراسات نذكر البحث الذي قام به الباحث الجزائري خصوصاً التى تستهدفهم بشكل مباشر

                                                   
  ،دبي جامعة الغرير/- مساعد ورئيس قسم العالقات العامة بكلية اإلعالم أستاذد. ثریا السنوسى  



 
Arab Media & Society (Issue 23, Winter/Spring 2017) 

٢ تحليلية على مجلة األسرة السعيدة دراسة..  الجديد إلعالمالثقافة األسرية في ا مالمح

وهو بحث بدأه  حول "أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب )١( )٢٠٠٥،السعيد بومعيزة(
الم عموما على القيم والسلوكيات شكالية تسائل خاللها حول أثر البرامج اإلعالمية وما تقدمه وسائل اإلعإب

  لدى الشباب الجزائري. 
الشباب لوسائل اإلعالم  باستخداملمعرفة الوضع المتعلق اإلعالمى  المسحعلى وقد اعتمد الباحث 
فزيون هو أول يالتل :التي خرج بها الباحث تتمثل في أنولعل أهم النتائج ، واتجاهاتهم في ذلك المجال

، يلة عائلية أكثر منه وسيلة فرديةفزيون مازال وسيالتل، كذلك %٩٤.٩وبون بنسبة وسيلة يستعملها المستج
فزيونات األجنبية بنسبة يلتلفزيون الجزائري أكثر من ايالشباب يقبل على التلكما أشارت الدراسة إلى كون 

، ذكورامات الشباب وخاصة الطلبة الالتكنولوجيا كوسائل إعالمية تبقى من اهتم، فى حين أن %٧٠.٥
أكثر من ، وأن ةبرامج الترفيه والتسلية هي البرامج األكثر مشاهدة عند شباب العينوذكرت الدراسة أن 

، كما أن ثم التسلية في مرتبة ثانية أوالً جتماعينترنت ألغراض التفاعل االنصف العينة يستعملون اال
أغلبية العينة وافقت ، وأن مجتمعية أكثرالم قد رسخ قيمها الأغلبية العينة أكدت أن استعمالها لوسائل اإلع

  العلم والعلماء وخاصة اإلناث. على أن وسائل اإلعالم تدعم القيم المرتبطة بالتقوى والطموح وتقدير
أما الدراسة الثانية، فهي تصب في نفس السياق وهو قياس مدى تأثير وسائل اإلعالم المصرية 

بد الرؤوف كامل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على الشباب المصري، حيث قام الدكتور محمد ع
، حول"دور اإلعالم في البناء ٢٠٠٧معة القاهرة،ببحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية اإلعالم بجا

وهو عبارة عن دراسة ميدانية رصد من خاللها دور  )٢()٢٠٠٧(كامل،  الثقافي واإلجتماعي للمصريين"،
ء الشخصية المصرية على عينة من رواد معرض الكتاب. واحتوت الدراسة مدخال وسائل اإلعالم في بنا

شكالية الدراسة إوتتمحور  ئل اإلعالم  والتنمية.متكامال من نظريات التعلم االجتماعي واالعتماد على وسا
ة في التعرف على دور وسائل اإلعالم في البناء االجتماعي والثقافي للشخصية المصرية من خالل دراس

  يجابية والسلبية وعالقة ذلك بالتنمية في مصر.ائل على صفات الشخصية المصرية اإلتأثير هذه الوس
أن وسائل يرون غالبية المبحوثين  أنويمكن أن نلخص أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة في 

ة تساعد على التنمية اإلعالم تؤثر في البناء الثقافي واالجتماعي للشخصية كما يؤكدون أن الصفات االيجابي
من المبحوثين أن الشخصية  %٦٩.٨يؤكد ، كما %٥٧.٤على عكس الصفات السلبية وذلك بنسبة 

المصرية لها ما يميزها من الخصائص عن بقية الشخصيات األخرى، وخاصة مسألة التدين والشهامة 
ي النفاق والفهلوة، وهي حسب تكمن أهم الصفات السلبية  التي تعكسها وسائل اإلعالم فو والفكاهة والمرح.

ولذلك فقد  المبحوثين صفات معيقة للتنمية، وهو ما يشكل خطرا على الشخصية المصرية وتنمية البلد.
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خرجت الدراسة بتوصيات مهمة تحث وسائل اإلعالم خاصة على بذل الجهد لترسيخ الصفات اإليجابية 
  تنميتها وإبرازها، من أجل مصلحة المجتمع.للشخصية المصرية وتشجيع االلتزام بها والحفاظ عليها و

أما الدراسة الثالثة، فهي للدكتور محمد صالح أبو رجب، تحت عنوان "تأثير اإلعالم علي الرأي 
العام وانعكاس ذلك علي السياسة األمنية". وقد تمثلت إشكالية البحث في البحث عن ماهية الرأي العام 

  )٣()٢٠١٢.(أبو رجب،المختلفة فيه، ودوره في رسم السياسة األمنيةومقوماته، ومدى تأثير وسائل اإلعالم 
لها بتعريف مصطلح الرأي العام في حين سته إلى ثالثة محاور، اهتم في أووقد قسم الباحث درا

بمسألة ذات  تمتختاو ،الثاني إلى الخوض في مدى تأثير وسائل اإلعالم في الرأي العامالجزء خصص 
رأي العام في رسم السياسة األمنية. وخرجت الدراسة  بجملة من االستنتاجات أهمية كبرى وهي دور ال

ن لإلعالم دور جوهري بارز في تكوين الرأي العام من خالل أجهزته العديدة المؤثرة مثل كان أهمها أ
م الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح والكتب ومواقع التواصل االجتماعي التي تعتبر من أه

وفي اتساق وتكامل على تكوين رأي عام في مختلف  صال بالجماهير فهي تعمل متضافرةوسائل اإلت
ي تتعلق بمختلف الموضوعات والظروف واألوضاع والمشاكل التي تطرح نفسها على األذهان والت

 االقتصادية. أو الثقافية أو االجتماعية أو السياسية النواحي
ة وأهمية اإلعالم الجديد أو البديل مقارنة باإلعالم القديم، والدور تبين من خالل هذه الورقة مكان

المتميز الذي تلعبه المواقع اإلجتماعية كوسيلة إعالمية متطورة، قياساً بما تقوم به المواقع اإللكترونية من 
م تؤكد الدراسة أهمية وفعالية قياسات الرأي العاكما  دور إعالمي بارز على حساب الصحف الورقية.

 عليها أن تقوم والدراسات العلمية الميدانية في تحديد المعايير واستخالص األسس والمباديء التي يمكن
 .الجنائية في أي بلد السياسة

يعد الرأي العام ذا أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة األمنية ألنه ال يؤثر على عالقة جهاز الشرطة 
  الدولة بصفة عامة أمام المواطنين.بالجماهير بل يؤثر أيضا على صورة الحكومة و

من خالل ما سبق، نالحظ أن معظم الدراسات السابقة ركزت على قياس مدى تأثير وسائل اإلعالم 
على المجتمع من خالل تكريس القيم والثقافة الوطنية وحفظ األمن. أما هذه الراسة، فستحاول الغوص في 

عالم الجديد، وهي تمثل إضافة نوعية بحث لن نلتجأ مضمون المواد اإلعالمية المنشورة عبر وسائل اإل
وقياس  المنشورة، وإنما سنحاول دراستهالمسائلة الجمهور المستهدف حول موقفه واتجاهاته نحو المواد 

مدى مالئمتها كآداة لغرس الثقافة الوطنية وتأصيلها والحث على التشبث بها في زمن أصبح فيه العالم قرية 
  ة معولمة، وهددت بتناثر الثقافات المحلية والجهوية والوطنية واالقليمية.كونية، بشرت بثقاف
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  البحث من فرضيتين: ينطلق: فروض الدراسة
إذ  ؛المجاالت األسرية بتنوعالمدروسة  ةتتنوع المواد اإلعالمية المعروضة عبر المجلة االلكتروني -١

التي  جتماعيةالصبغة التربوية واألخالقية واال بكل المواضيع الثقافية ذات لماميحاول القائمون عليها اإل
  تمس األسرة باألساس دون إثارة مواضيع شمولية قد تتجاوز المجال العائلي.

  وصفهفترة البحث، ال يمكن  أثناءالقراءات الخاص بكل مقال من مقاالت المجلة، والمسجل  عدد إن -٢
على المجلة وتفاعله  مع مضمونها بصفة قطعية، القارئ االلكتروني  إقبال مدىمؤشرا  ينبئ ببالضرورة 

 ،االلكتروني أكثر من غيرها لمتلقيولكنه يمكن أن يدلنا على موضوعات بعينها جديرة بأن تجلب انتباه ا
ونعتقد أن مسألة توزيع األدوار داخل األسرة والعالقة بين األزواج هي التي ستتصدر قائمة المسائل من 

  حيث عدد القراءات.
  حصر أهداف الدراسة في ما يلي: يمكن: افاألهد

 ربيةع اذجخالل رصد نم منالمرصودة في اإلعالم الجديد،  يةالتعرف على خصائص الثقافة األسر -
  واألخالقي.  جتماعيوتحليل مضمونها التربوي واال

  تحديد بعض استراتيجيات اإلعالم الجديد  في مجال نشر الثقافة األسرية. -
  ر اإلعالم الجديد المخصص للمسائل الثقافية التي تمس األسرة العربية. قياس مدى تأثي  -

 محتوى المضمون لتحليل تحليلتقوم الدراسة على المنهج الوصفى من خالل استخدام أداة : منهج الدراسة
"األسرة السعيدة" للدكتور جاسم المطوع (فئات ماذا قيل؟ وكيف قيل؟) حتى نتمكن من  ةالمجلة االلكتروني

التي تفاعل معها المبحرون أكثر من  يعقياس نوعية المواض ثممالمح اإلعالم األسري المقدم،  مرصد أه
 فاعليةغيرها من خالل مؤشر عدد القراءات للمقاالت المنشورة، وهو ما سيعطينا فكرة أولية حول مدى 

 ي.مجلة "األسرة السعيدة" كنموذج لإلعالم االلكتروني في المجال الثقافي األسر
  تحليل المضمون:/١
 جوهو منه ،وأدوات أخرى في إطار منهج متكامل أساليبيستخدمها الباحث ضمن  أداة هو   

المجتمع أو عمليات  فةثقا أومن أجل الوقوف على محتوى االتصال  ؛"المسح" في الدراسات اإلعالمية
الفئات محددة  تكونأن  بويج ،على تصنيف المادة حسب مضمونها هفي دقت ويعتمد جتماعي،التفاعل اال

  .جامعاتحديدا واضحا 
  المدروسة على: بالعينةفي تحليل مضمون االتصال  وسنعتمد

  فئات ماذا قيل؟-أ
  في هذا الباب:  اخترنا وقد
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  أي الموضوعات الثقافية التي تم نشرها بالمجلة.  ،موضوع االتصال فئة -
 -مالمح اإلعالم الثقافي حولسل على وجهة نظر المر نتعرفحتى  ؛مضمون االتصال اتجاه فئة -

 األسري وكيفية تقديمه لمحتواه. 
 خالل مجلته.  منعند األفكار والقيم التي يدعو إليها المرسل  وفللوق ؛القيم/األهداف فئة -
األسري في هذه  - ونعني بذلك فئات الجمهور المستهدف من اإلعالم الثقافي ،المخاطبين فئة -

  . ةالمجلة االلكتروني
الكمية الالزمة والمحددة  طياتالمع لتحديدم بتحديد معايير نطبقها على مادة االتصال سنقو كما

  .تجاهاتلال
  فئات "كيف قيل؟": -ب

  في هذا المقام على: سنعتمد    
  في هذا البحث). ةااللكتروني مجلة(ال يةلتحديد مالمح القناة االتصال ؛نوع /أنواع االتصال فئة -    
أي األنماط/القوالب الصحفية وغير الصحفية التي تم اعتمادها في العينة  ،عشكل الموضو فئة -    

  المدروسة.
على  للتعرف المنشورة؛إلى حصر كمي لعدد القراءات المرصودة لكل المقاالت  سنعمد كما *

وحجم رجع الصدى من  ،الموضوعات التي نجحت أكثر من غيرها في جلب انتباه القارئ االلكتروني
وذلك من أجل الوقوف عند مؤشرات قد تحيلنا  ؛التعليقات وردود األفعال المكتوبة إن وجدتخالل تتبع 

   إلى نوعية التعرض/التلقي.
  التحليل: وحدات

" ةفي تحليل مضمون الصفحات الخاصة بمجلة "األسرة السعيد الموضوع وحدةالدراسة  استخدمت
 عبارة ةل المضمون وأكثرها إفادة، وهذه الوحدوتمثل هذه الوحدة أكبر وحدات تحلي ،فترة الدراسة طيلة

  عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور حولها موضوع التحليل.
 ،تناولها: جزء علوي وجزء سفلي موفقا لموقع  المقاالت التي ت ءينقمنا بتقسيم المحتوى إلى جز وقد

  ل المطلوبة.  ة) وفق فئات التحلياحتساب تكرار الفقرات (الموضوعات الفرعي وتم
كل موضوع من  هاوذلك من أجل احتساب المساحة التي احتل ؛الكلمة/ المفردة وحدة دامتم استخ كما

 ويساعدنا ،حجم العينات الفرعية كاملة حتسابومن ثم ا ؛طيلة فترة البحث الثقافيةموضوعات العينة 
تها كميا في المجلة وبالتالي الكمي في تحديد حجم مختلف الموضوعات المتناولة وتبيان أهمي المعطى
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عبر مجلته  إرساءهاوهو ما سيشي بدعائم الثقافة األسرية التي يريد المرسل  ،أهميتها عند المرسل
  .ةااللكتروني

 حيث ؛برنامج "وورد أكاونت" ،وكشف نوعية البنط والخطاستعملنا في عد الكلمات/المفردات،  أخيرا،
  ا على صفحات "الوورد".وإلصاقه ،قمنا بنسخ كل مقاالت المجلة

   البحث: مجتمع
احتلت أماكن بارزة في  ةالمجلة االلكترونية تسعة أركان رئيس تضمو "األسرة السعيدة": مجلة

وسنقوم بتحليل مضمونها في ثنايا البحث، باإلضافة إلى ذلك نسجل وجود بعض  ،الصفحة الرئيسية
والتي استثنيناها بالدرس (حيث ركزنا فقط على  األركان الثانوية من حيث حجمها وتفاعل الجمهور معها

  المحتوى الصحفي المكتوب).
 التقطتالموقع": وهو عبارة عن صور  عدسةيندرج ضمن األركان غير الصحفية المكتوبة "

 إصداراتوالتربوية والثقافية. و" كاديميةلصاحب المجلة خالل نشاطاته اإلعالمية في المجاالت األ
عن ركن دعائي، أللبوم صوتي يتم عرضه للبيع، مكون من حلقات برنامج "العائلة  ومؤلفات": وهو عبارة

المدروسة، وعدة برامج مسجلة أخرى، و"شارك معنا": وهو جزء  ةااللكترونيالسعيدة" لصاحب المجلة 
الكتاب الورقي في عصر الكتاب  قيمةمخصص للتفاعل مع جمهور القراء، يتضمن سؤالين حول 

والثاني  ؟الكتاب الورقي أم االلكتروني يفضلونمغلقا: هل أنت ممن  ولاأل الجاء السؤ دوق ،االلكتروني
  إجابة. دونهذين السؤالين بقيا  لكن ؟الذي يميز الكتاب االلكتروني عن الورقي والعكس مامفتوح: 

  "األسرة السعيدة": ةتحليل مضمون المجلة االلكترونيالجانب التطبيقى : 

الواردة في الصفحة  االتمون المحتوى المكتوب للمجلة، ونعني بذلك كل المقفي ما يلي تحليل مض
والمرئية واإلعالنات  ةالمسموع والروابطدون التركيز على العناصر  اخلية،الصفحات الد وكافةالرئيسية 

ية لتسهيل عمل ؛: جزء علوي وجزء سفلي ءينفقد قسمنا المجلة إلى جز العينة،لكبر حجم  ونظرا ؛الجانبية
 التحليل.

  :لمجلةا فيالجزء العلوي للصفحة الرئيسية  مونتحليل مض -
الفضاء الخاص بالعنوان، وهو فضاء  من"العائلة السعيدة"  ةالجزء العلوي للمجلة االلكتروني يتكون

في  السعيدةالتي تنسجم مع مفهوم العائلة  المدروسةتمزج بين الصور اإليحائية والرموز  طريقةمصمم ب
المعيار األنثروبولوجي الذي نعتمده  حسب -فضاء طغى عليه اللون األخضر، وهو  وهو ،المصمممخيلة 

  إيحائي يرمز إلى الجنة التي هي رمز السعادة األبدية عند المسلمين.  لون -في الدراسات السيميائية 
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فإن  ،اوفي اعتقادن ،لون الصفاء والسالم والسكينة وهوجاءت الخطوط والكلمات باألبيض،  كما
حيث ربط المشهد اإليحائي بالعنوان "األسرة السعيدة"، كما لخص مفهوم السعادة أيضا  ؛المصمم قد أصاب
تبرز كوخا وشمسا وأبناء صغارا، فأصبح المشهد مكتمال في تعريف السعادة  خطيةمن خالل رسوم 

ويسترنا، واألبناء  ؤويناوالكوخ هو البيت الذي ي اإلشعاع،الحقيقية عنده، فالشمس ترمز إلى الضياء و
الحياة عند المجتمع العربي المسلم، لقوله تعالى بعد بسم اهللا الرحمن  فيإلى مصدر مهم للسعادة  إشارة

اُلالرحيم" الم والبينَةُزِ نُون الحاةي االدمن سورة الكهف). ٤٦" صدق اهللا العظيم (اآلية ني  
  ت موضوعات مختلفة. تضمن الجزء العلوي ثالثة أركان،  ضم كما

  الموضوعات التي تناولها الجزء العلوي للمجلة: -
  مضمون ركن "أخبارنا":/١

خبر بعنوان "تخرج دفعة جديدة من كرسي النور"، مرفوقا  بدايةالرئيسية  الصفحةركن "أخبارنا" في  يضم
 مقاالتثابة عناوين لالمزيد)، يحيلنا إذا ما ضغطنا عليه، إلى خمسة روابط داخلية هي بم اقرأبرابط (

  كما تبين لنا من خالل الصفحات الداخلية عدد القراءات الخاصة بكل خبر.  ،قديمة
  ) وحجم المقاالت (بالمفردة):أخبارناالجزء العلوي (ركن  موضوعات: ١رقم  جدول

 معلومات عن المقاالت                            
  العناوين

  
  

    الموضوعات
  الخط  المصاحبةالصور   الحجم (م)

  البنط  

حدث آني مرتبط بأحد المجاالت التعليمية   تخرج دفعة جديدة من كرسي النور لتأهيل القيادات
  التابعة لصاحب الموقع

  ١١  Traditional arabic  لطلبة المتخرجونا  ٥٤

  افتتاح مؤتمر السويد
تغطية لحدث ثقافي آني يشارك فيه 
  صاحب المجلة د. جاسم المطوع

المجلة وهو  صاحب  ٤٨
  يلقي المحاضرة

Traditional arabic  ١١  

اللقاء األول بمنسوبات المدارس المطبقة لمنهج عالمي 
  الممتع

تغطية لمحاضرة ألقاها صاحب المجلة 
باعتباره رئيس مجلس إدارة مكتبة 
"عالمي"، أمام منسوبات المدارس 
  المنخرطة في التعليم بمنهج "عالمي".

 المجلة صاحب صورة  ٥٩
  المحاضرة ناءأث

  

Traditional arabic  ١١  

، حول موعد ٢٠١٠اعالن قديم، منذ   دورة التربية خمس نجوم والتخطيط العائلي حاليا في أبها
  الدورة ومكان انعقادها.

  مدينة أبها  ٥٨
  

Traditional arabic  ١١  

  أريد أمنا وال أريد سعادة

وهو إعالن يقدم موضوع حلقة من 
على قناة "إقرأ"، برنامج تلفزيوني يبث 

تحت عنوان " األسرة السعيدة" لصاحب 
  المجلة.

  ١١ Traditional arabic  واجهة البرنامج  ١٢٨

        ٣٤٧  ٥  المجموع:
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نشاطات  لتغطية"أخبارنا" قد خصص بصفة كلية  ركنمن خالل الجدول أعاله أن مضمون  نالحظ
كلمة،  ١٢٨و ٥٤ة يتراوح طولها ما بين المدروسة، من خالل مقاالت قصير ةباعث المجلة االلكتروني

  بالخط "العربي التقليدي". ١٥كما ظهرت العناوين بالبنط  ١١كتبت بالبنط
األعلى مباشرة  الفضاء حازاستراتيجيا في المجلة، و موقعاركن "أخبارنا" جهة أخرى، تبوأ  من

" دعائيمما قد يشي بهدف " ؛ةللمقاالت المنشور يةتحت العنوان، وهو موقع يؤمن نسبة عالية من المقروئ
  أكثر منه إخباري لصالح صاحب المجلة.

  ":موضوعات ركن "األخبار األسرية/٢ 
األسرية" الجانب العلوي من الصفحة األولى، كما احتوى على مقدمة  ورابط  األخبارركن " توسط

أما  ،ب األطفالوالثاني حول ضر ألمومة،لخبرين: األول حول مناقشات صحة الطفل بالمجلس القومي ل
  وتناولت المقاالت عدة مواضيع تهم األسرة. ،روابط مسةفي الصفحات الداخلية للركن، فقد سجلنا وجود خ

 
  الجزء العلوي (ركن "األخبار األسرية") وحجم المقاالت (بالمفردة): موضوعات: ٢رقم  جدول

 معلومات عن املقاالت
  

  العناوين

  

    املوضوعات
  البنط  اخلط  احبةالصور املص  احلجم (م)

لس القومي للطفولة تغطية صحفية تناول فيها الباث خمتلف القضايا   مناقشات حول صحة الطفل با
لس بشيء من التوسع   املطروحة على ا

لس القومي   ١٦٢ صورة "لوقو" ا
  للطفولة واألمومة.

Traditional arabic  ١١  

  ضرب األطفال يساعدهم على النجاح
ىل نتائج دراسة نشرت يف صحيفة يتعرض املقال ا

"ديلي تلغراف"، وأثارت جدال مع مجعيات مناهضة 
  لضرب األطفال

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي جيسد املوضوع  ٢٣٢

  العمل عن بعد يف السعودية ...النساء املستفيد األكرب
)، يستعرض نتائج دراسة ٢٠٠٩وهو مقال قدمي (

وارد البشرية حبثية صادرة عن صندوق تنمية امل
  السعودي.

  ١١  Traditional arabic  صورة لصحفية يف السعودية  ٥٨٣

  يوما بالصحراء ليساعد املعوقني ٢٠
مقال اخباري حول شاب إمارايت اجلنسية قام برحلة 
سريا على األقدام ملدة شهر تقريبا يف صحراء الربع 

  اخلايل من أجل مجع تربعات للمعوقني.

كض يف رسم رمزي لشاب ير   ٢٧٦
  الصحراء

Traditional arabic  ١١  

مقال يلخص أهم النتائج اليت أفضت إليها دراسة   جلد املرأة أسرع جتعدا من الرجل
ا ثلة من األطباء الغربيني.   حبثية طبية قام 

  صورة لعجوز جمعدة  ٢٢٢
  

Traditional arabic  ١١  

  حتذير من تفاقم التحرش اجلنسي عربيا
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي حول املوضوع  ٣٣٥  حول التحرش اجلنسي بالقاهرةتغطية لفعاليات ندوة 

  المسلمون في بريطانيا األكثر وطنية في أوروبا

مقال ملخص ملقال مأخوذ عن جريدة "سانداي 
  تاميز" حول تقرير أعده معهد

تمع املفتوح يف بريطانيا حول مدى انصهار  ا
  املسلمني يف الغرب.

  ١١  Traditional arabic  ملسلمني يف مسجدصورة   ٢٣٠

        ٢٠٤٠  ٧  المجموع:
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األسرية"، حيث تطرقت  األخبارفي المواضيع المطروحة في ركن " تنوعاالجدول أعاله  يعكس
المجلة في هذا المستوى إلى عدة موضوعات من شأنها أن تنمي الثقافة األسرية، مثل مسألة ضرب 

العطاء من خالل مقال يسرد تفاصيل شاب إماراتي قطع  افة، وثقاألطفال وعمل المرأة خارج البيت
  الصحراء لجمع التبرعات للمعوقين، فضال عن مسائل صحية وطبية تهم المرأة. 

 مثلالمرسل  إليهادعا  التي القيمخالل الموضوعات المرصودة في هذا الركن، نقف عند عينة من  ومن
 ،يوما بالصحراء ليساعد المعوقين" ٢٠نها من خالل مقال "قيمة العطاء/الجود التي أسهب في الحديث ع

الجنسي والتحذير من تفاقم الظاهرة في البلدان  لتحرشمثل ا ،التي نبذها القيموكذلك نقف عند عدد من 
   العربية.

ضم مقالة تتحدث عن  قدلكن المالحظة التي يجب أن ال نغفلها في هذا السياق هي أن الركن 
هذه المالحظة  ،تصنيفه كموضوع أسري، وهو مسألة انصهار المسلمين في الغربيمكن  الموضوع عام 

 أماممفتوحا  ظلتخصصه في المسائل األسرية، ي رغمالمدروسة  ةقد توحي بأن محتوى المجلة االلكتروني
في تحسين مستوى الثقافة  همألنه قد يس ؛وهو في تقديرنا اختيار صائب ،المواضيع ذات الصبغة العامة

  امة لدى الجمهور المستهدف بالدرجة األولى من المجلة (أفراد األسرة). الع
ناحية حجم المقاالت الواردة في الركن المدروس (األخبار األسرية)، نالحظ أن المقاالت  ومن

ما جعل عدد  وهو ؛األول الذي ضم مقاالت قصيرة ركنبال رنةالواردة فيه جاءت مطولة بعض الشيء مقا
  مفردة فقط بالنسبة للركن األول. ٣٤٧مفردة مقابل  ٢٠٤٠في هذا الركن إلى  المفردات ترتفع
هي إما صور قديمة أو رسوم  ركنينيجب أن نعرج على أن الصور المستخدمة في ال أخيرا،

 اسيألن الصورة لها وزنها في الخبر، فهي مكمل أس ؛غير مدروس ختياروفي اعتقادنا فإن هذا اال ،رمزية
على تطعيم مقاالته بصور آنية ومحينة/  الحرصلذلك كان على المرسل  ؛كلمة ١٠٠٠عن  له، وهي تغنينا

  مواكبة لألخبار المغطاة. 
  موضوعات ركن "بقلم المطوع":-٣

كما ضمت  ،إلى ليبيا، بلد عمر المختار كاتبالصفحة األولى بداية مقال حول رحلة قام بها ال احتوت
  ت أخرى تحت نفس الركن.الصفحة الداخلية أربعة روابط لمقاال
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  الجزء العلوي (ركن "بقلم المطوع") وحجم المقاالت (بالمفردة): موضوعات: ٣رقم  جدول
معلومات عن املقاالن                      

  
    املوضوعات  العناوين

  البنط  اخلط  الصور املصاحبة  احلجم (م)

  عمر املختار مازال حيا...
ا الكاتب يف ربوع ليبيا وزار تقرير عن رحلة قام 

خالهلا أماكن تارخيية ارتبط امسها بشخصية تارخيية 
  "عمر املختار"

صورة للكاتب وهو يف   ٤٢٢
  ليبيا

Traditional arabic  ١١  

  سألت ابين ...من هو الغين؟
مقال رأي يتعرض إىل معيار الغىن والفقر، وإىل الفهم 

  املغلوط لقيمة الغىن لدى لشباب 
  ١١  Traditional arabic  م رمزيرس  ٣٧٤

  تكنولوجيا الشباب من املدينة املنورة

لة بشباب  وهو تغطية لتفاصيل لقاء مجع صاحب ا
باملدينة املنورة، حول مفهوم الذكاء التكنولوجي 

ومسألة استثماره خلدمة االسالم واملسلمني ونشر 
  القيم والثقافة اإلسالمية يف العامل.

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٣٣٨

مقال رأي يناقش فيه الباث فكرة العزوف عن الزواج،   دولة بال أطفال
تمع ا يف ا   مركزا على تداعيا

  ١١  Traditional arabic  صورة للفاتيكان  ٣٤٧

مقال رأي سرد فيه الكاتب قصتني حول االبتالء،   املهم كيف ننظر لالبتالء عندما يأيت
  بتالء على أنه طريق للجنةوختم بوجوب النظر إىل اال

٤٠٣    
  رسم رمزي

Traditional arabic  ١١  

موع:         ١٨٨٤  ٥  ا

 ة،مما ورد في الجدول أن موضوعات ركن "بقلم المطوع"، أي بقلم باعث المجلة االلكتروني نالحظ
المختلفة  اضيعفي المو والتوسعاإلخبارية حول رحالت ميدانية قام بها المرسل  تغطياتقد زاوجت بين ال
اإلنسانية  القيموطرح وجهة نظر الكاتب حولها، وهي مواضيع تحيلنا إلى جملة من  هاالتي تم التعرض ل

تمثل قواعد ثابتة في الثقافة العربية المسلمة، مثل قيمة "الغنى" الحقيقية، ومكانة "الزواج" في الثقافة  التي
ها "ابتالء" من اهللا عز وجل البد أن يصبر عليه الفرد تقبل األزمات على أن وكيفيةالعربية اإلسالمية، 

  العربي المسلم. 
مقاالت  ةمن ناحية حجم المقاالت الواردة، ورغم انخفاض عددها مقارنة بالركن السابق (خمس أما

في الركن  ٢٠٤٠ مقابلمفردة  ١٨٨٤مقابل سبعة في الركن السابق)، فإن عدد المفردات جاء متقاربا (
الركن، خاصة إذا ما قارناه بالركن األول  هذامؤشر يدلنا على طول المقاالت الواردة في  وهو ،السابق)

  مقاالت. ةمفردة فقط موزعة على خمس ٣٤٧"أخبارنا"، الذي تضمن
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  :القوالب الصحفية المستخدمة في الجزء العلوي -
  في عرض مضمون الجزء العلوي: تخدمةالصحفية المس القوالب: ٤رقم  جدول

    
  القوالب املستخدمة               

  
  ركاناأل

أشكال غري   مقال رأي  قيقحت  مقابلة  تقرير  خرب بسيط
  صحفية
  (تذكر)
  

موع   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  29.41  ٥  11.76  *٢  -   -   -   -   -   -   -   -  17.64  ٣  أخبارنا

  41.17  ٧  -   -   -   -   -   -   -   -   35.29  ٦  5.88  ١  األخبار األسرية
  29.41  ٥  -   -   17.64  ٣  -   -   -   --   11.76  ٢  -   -   املطوع بقلم

موع   ١٠٠  ١٧  11.76  ٢  17.64  ٣  -   -   -     47.05  ٨  23.52  ٤  ا

للصفحة  لعلويأن التقارير كشكل من األشكال الصحفية، تطغى على محتوى الجزء ا نالحظ
اإلخباري على أنه شكل صحفي التقرير  يعرفو .%٤٧.٠٥المدروسة بنسبة  ةااللكتروني للمجلةالرئيسية 

ويقوم على عرض  ،الصحفي (االستقصائي) التحقيقبين الخبر السريع القصير و طىيقع في مرحلة وس
مثل مجلة  لعالميةاإلخبارية ا المجالت(وهو الشكل الصحفي الرئيس في  يالتهاالوقائع مع خلفياتها وتفص

معلومات،  ررية، ويسمى في بعض األحيان تقريوهو القالب المناسب للتغطية التفسي ،نيويورك تايمز)
  وإذا زادت فيه جرعة الرأي يسمى تحليال إخباريا. ا،موضوعي اوأحيانا تقرير

فهي أركان إخبارية  لجزء،مع طبيعة األركان التي يضمها ا ينسجموفي تقديرنا فإن اختيار المرسل    
 %٤٧.٠٥مقابل  أخبار %٢٣.٥٢جة أقل (األخبار البسيطة ولكن بدر علىكما اعتمد المرسل  ،باألساس
  تقارير).

  من عرض المضمون في الجزء العلوي: األهداف -
  : أهداف المضامين الواردة في الجزء العلوي للمجلة٥رقم  جدول

  األهداف               
  
  ركاناأل

نقد الواقع   الشرح والتفسري  االعالم واإلخبار
وتقدمي  جتماعياال

  احللول

  أخرى   عالنالدعاية واإل
  (تذكر)

موع   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ٢٩.٤١  ٥  -   -   ١١.٧٦  ٢  -   -   -   -   ١٧.٦٤  ٣  أخبارنا

  ٤١.١٧  ٧  -   -   -   -   -   -   ٣٥.٢٩  ٦  ٥.٨٨  ١  األخبار األسرية
  ٢٩.٤١  ٥  -   -   -   -   ١٧.٦٤  ٣  ١١.٧٦  ٢  -   -   بقلم املطوع

موع   ١٠٠  ١٧  -   -   ١١.٧٦  ٢  ١٧.٦٤  ٣  ٤٧.٠٥  ٨  ٢٣.٥٢  ٤  ا
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الجزء  فيالمذكورة في الجدول، حيث اختار المرسل  فاألهدا ائمةهدف التبسيط والشرح ق يتصدر

المجلة أن ينشر رسائل توعوية تثقيفية مبسطة يستطيع المتلقي االفتراضي فهمها مهما اختلفت  منالعلوي 
  مستويات القراء.

نماط الصحفية المعتمدة، والتي خاصة إذا ما ربطناه بطبيعة األ ،وهو في اعتقادنا اختيار منطقي
  . خباريةاإل التقاريريغلب عليها 

  مضمون الجزء العلوي: اتجاه -
عرض أهم الموضوعات المرتبطة  فيباالتجاه في هذا الباب أسلوب الطرح الذي اختاره المرسل  ونقصد

  باألسرة وكيفية تقديمه لها وموقفه منها.
  الجزء العلوي للمجلة:المضامين الواردة في  اتجاه: ٦رقم  جدول

  اجتاه امضمون               
  
  ركاناأل

موع  سليب  متوازن  اجيايب   ا
  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ٢٩.٤١  ٥  -   -   ٢٩.٤١  ٥  -   -   أخبارنا

  ٤١.١٧  ٧  -   -   ٣٥.٢٩  ٦  ٥.٨٨  ١  األخبار األسرية
  ٢٩.٤١  ٥  ٥.٨٨  ١  ١٧.٦٤  ٣  ٥.٨٨  ١  بقلم املطوع

موع   ١٠٠  ١٧  ٥.٨٨  ١  ٨٢.٣٥  ١٤  ١١.٧٦  ٢  ا

اإليجابي قد طغى على محتوى الجزء  تجاهأن اال :من معطيات الجدول أعاله نالحظ انطالقا
معظم   وكذلكمقاالت)،  ةفي مجمل مقاالت ركن  "أخبارنا" (خمس ظهرحيث  ة،العلوي للمجلة االلكتروني

ين ضم الركن المذكور مقاال مقاالت من جملة سبعة)، في ح ٦الخاص باألخبار األسرية ( انيالركن الث
يوما بالصحراء ليساعد  ٢٠يحمل اتجاها إيجابيا حول موضوع إنساني يحث على العطاء، وهو مقال"

المعوقين" ، حيث قدم الكاتب المبادرة بشكل إيجابي ليحث القارئ على االقتداء بما فعل الشاب اإلماراتي 
  في المقال. 

لمطوع)، فإن االتجاه اإليجابي ورد في مقال حول استثمار التكنولوجيا أما بالنسبة للركن األخير ( بقلم ا -
  دون التعرض لسلبياتها. نترنتالجوانب اإليجابية لإل علىفقد ركز المرسل  سالمية،في نشر الثقافة اإل

 فيوهو أمر نسبي  ،كبيرة لةسلبيا في مقال يتناول مسألة العزوف عن الزواج  كمعض اتجاهالمسنا  -
  وال يرقى لدرجة المعضلة (مقال دولة بال أطفال). ،تقديرنا
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 ظمهافي مع تجاهالجزء العلوي من المجلة جاءت متوازنة اال مقاالت إنيمكن القول  ،العموم وعلى
والبد أن نالحظ أن الكاتب قد  ،لقواعد الكتابة اإلعالمية واحترامهبمهنية المرسل  وتشي ،%) ٨٢.٣٥(

  تحريره لمقالي الرأي قبل طرح رأيه على القارىء االلكتروني. ناءفة أثإلى طروحات مختل التعرضتعمد 
  فئة/فئات المخاطبين في الجزء العلوي للمجلة:-

األسري في هذه المجلة  - بفئة المخاطبين الفئات الفرعية للجمهور المستهدف من اإلعالم الثقافي ونعني
  . ةااللكتروني

  لوي للمجلة:: فئات المخاطبين في الجزء الع٧رقم جدول
فئات                

  املخاطبني
  
  ركاناأل

  الشباب   األسرة  الطفل  الرجل  املرأة
  (املراهقني)

موع  عامة الناس   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٩.٤١  ٥  ١١.٧٦  ٢  -   -   ٥.٨٨  ١  -   -   -   -   ١١.٧٦  ٢  أخبارنا
  ٤١.١٧  ٧  ١٧.٦٤  ٣  -   -   -   -   ١١.٧٦  ٢  -   -   ١١.٧٦  ٢  األخبار األسرية

  ٢٩.٤١  ٥  ١١.٧٦  ٢  ١٧.٦٤  ٣  -   -   -   -   -   -   -   -   بقلم املطوع
موع   ١٠٠  ١٧  ٤١.١٧  ٧  ١٧.٦٤  ٣  ٥.٨٨  ١  ١١.٧٦  ٢  -   -   ٢٣.٥٢  ٤  ا

معظم  ألن ؛في أغلبه عاما أسرياخطابا  كانمن خالل الجدول أعاله أن خطاب المرسل  نالحظ
)، في حين احتلت المقاالت الخاصة %٤١.١٧ينها (المواضيع المطروحة لم تأت  حكرا على فئة أسرية بع

 وعموما ،)%١٧.٦٤ثم مقاالت حول الشباب في المرتبة الثالثة (  ،)%٢٣.٥٢بالمرأة المرتبة الثانية (
  فئة الرجال. عدانالحظ تنوعا إيجابيا في فئات المخاطبين، حيث تم استهداف معظم الفئات ما 

على  التعرففي هذا الركن  سنحاول جزء العلوي للمجلة:حجم تعرض المتصفحين وتفاعلهم مع ال -
المدروسة  ةالجزء العلوي للمجلة االلكتروني فيالموضوعات التي نجحت أكثر في استقطاب القارئ، 

  عبر رصد عدد القراءات لكل مقال وعدد التعليقات إن وردت.  ،"العائلة السعيدة"
ة على قراءات فعلية، بل يمكن أن تشير إلى عدد الذين : عدد القراءات المرصودة ال تدل بالضرورمالحظة
ما إذا كانت قراءة  المقاالت  أولصفحات المقاالت دون إثبات ما إذا تمت القراءة بالفعل أم ال،  اتعرضو

 للموضوععلى مستوى انجذاب القارئ  يدلناومع ذلك فعدد القراءات المسجل يبقى مؤشرا  ،جزئية أم كلية
  الصفحات. تصميمو
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  العلوي للمجلة: لجزءتعرض المتصفحين وتفاعلهم مع ا حجم: ٨ جدول
حجم التعرض                

  والتفاعل
  ركاناأل

  عدد التعليقات  عدد القراءات*

    %  ك
  ك

  
%  

  -   -   ٣٠  ٣٥٤٨٠  أخبارنا
  -   -   ١٢.٤١  ١٤٤٩٨  األخبار األسرية
  -   -   ٥٧.١٨  ٦٦٧٥٨  بقلم املطوع

موع   -   -   ١٠٠  ١١٦٧٣٦  ا

  خالل الجدول أعاله، يمكننا إدراج المالحظات التالية: من
حين قبع ركن  في)، %٥٧.١٨احتل ركن "بقلم المطوع" المرتبة األولى من حيث عدد القراءات (-

  ). %١٢.٤١( ات"األخبار األسرية" في المرتبة األخيرة بعدد قليل من القراء
إبداء رأي أو  دونالقراء بالتعرض للمقاالت  كتفىاغابت التعليقات بصفة كلية عن كل المقاالت، حيث -

رجع الصدى على مجمل صفحات الجزء العلوي للمجلة هو في تقديرنا مؤشر قد  يابوغ ،تعليق أو تساؤل
أو العكس  إبهارهعلى أن المجلة لم تكن جاذبة بالقدر الذي يؤمن عملية أسر المتلقي االلكتروني و دلي

(حيث ال يمكننا أن نصف  ،رغبة التعليق أو الرد لديه محتوىة يحرك فيها الإثارته واستفزازه سلبا، لدرج
األولى ويتجاوب مع المحتوى  جةهو متلق نشط بالدر بلبالمتلقي السلبي،  نترنتالمبحر على اإل

  متى أثار إعجابه أو امتعاضه). فتراضياال
األقل بقي  التعرض على/التصفحأو  ةنيااللكترو لقراءةيمكننا أن نجزم بأن التفاعلية المرتبطة با أخيرا-

تحت  اءج الذيالجزء السفلي للمجلة و بمستوىتسجيله من أرقام خاصة  تمبما  مقارنةمتواضعا 
  الحقا. ها"تعليم وثقافة"، والتي سنتعرض لورمح
أركان تحت مظلة  ستةالجزء السفلي  يضم :لمجلةا فيالسفلي للصفحة الرئيسية  جزءال نتحليل مضمو -

 أنالمرسل  أرادففي حين  ؛نصفين (ثقافة وتعليم) إلىان كبير قسم به مصمم المجلة الصفحة الرئيسية عنو
التي  ميادينلها عالقة باألسرة أو بميدان من ال حداثخالل نقل أ منإخبارية  بصبغةيصبغ الجزء األول 

من  جلةفانتقلت الم ،المباشرواإلرشاد  الوعظ أسلوباختار في الجزء السفلي  إنهف كالتربية،تهم األسرة  
 مبسطكما تغير أسلوب الكتابة من صحفي  ا،أحيان والتلقينيإلى االتجاه التعليمي  عالمياالتجاه الصحفي اإل

والعمق والطول المفرط في مناسبات  سهابتميزت باإل ودروس، محاضراتإلى خطب و ،أحيانا مختصرو
  كثيرة.
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 ةنشرت في الجزء السفلي للمجلة االلكتروني في ما يلي موضوعات األركان التي نستعرض
  المدروسة حسب األركان الواردة بها:
  ركن "أسرة سعيدة": موضوعات: ٩رقم  جدول

       تمعلومات عن املقاال               
  

  العناوين

  

    املوضوعات
    الصور املصاحبة  احلجم (م)

  البنط  اخلط

وقواعدها  حول أركان تربية الطفلمفصل مقال حبثي   ألدواراالتفاق املسبق بني األبوين على تقسيم ا
  وأسسها

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٩١٣٣

  دليل األزواج ملنع تدهور العالقة الزوجية
موضوع يهم العالقة بني الرجل واملرأة وكيفية احلفاظ 

  على االنسجام داخل األسرة.
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٢٥٠٧

التخلص من التوتر وتنظيم الوقت بطريقة  حولحماضرة   طرق للحصول على حياة هادئة عشرة
  حتقق االستقرار العائلي

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٤١١٧

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١٢١٤٨  موضوع يتناول الغرية وكيفية جتاوزها عند الزوجني  كيف يتجنب الزوجان خطر الغرية
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٣١٩٨  موضوع إرشادي يبسط نصائح حتقق السعادة الزوجية  عملي حلياة زوجية سعيدة برنامج

موع:         ١١١١٠٣  ٥  ا

المشاكل التي  ألهم لتعرضحيث تم ا ؛المواضيع األسرية على محتوى ركن "أسرة سعيدة" طغت
وجاءت  ،توفير الجو الهادئ داخل البيت أو األسرة سواء في تربية األطفال هايمكن أن تتعرض ل

 ؛وتوعيته إرشادهمن أجل  االفتراضي للمتلقيالمواضيع في شكل دروس تعليمية تلقينية يوجهها المرسل 
بالطول من حيث عدد المفردات الواردة في مقاالت الركن مقارنة باألركان الواردة أعاله  اتسمتولذلك 

  موالي("أزواج وزوجات").(ركن "أخبارنا")، وكذلك الركن ال
    : موضوعات ركن "أزواج وزوجات":١٠جدول

       تمعلومات عن املقاال               
  

  العناوين

  

    املوضوعات
  البنط  اخلط  الصور املصاحبة  احلجم (م)

كيف تصبحني زوجة راقية وتكسبني حمبة وقلب 
  زوجك؟

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٧٦٨  كيفية التعامل مع الزوج

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٥٧٥  أمهية االستماع عند احملاورة بني الزوجني  النقطة العمياء يف احلوار الزوجي

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٧٦  مسببات اخلالفات الزوجية اليومية  مشكالت املاضي تسمم حياة األزواج
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٥٢٤  أسباب حدوث العنف األسري وجذوره االجتماعية  دئكيف حنول العنف الزوجي إىل حوار ها

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١٠٠٢  وجتهما الذي جيب على الزوج أن يفعله حىت ال خيسر ز    ملسات نفسية يف احلياة الزوجية
موع:         ٣١٤٥  ٥  ا

 في الواردةالمستوى هي قصر المقاالت الواردة مقارنة بالمقاالت  أهم مالحظة نسوقها في هذا لعل -
  ).١١١١٠٣مفردة مقابل  ٣١٤٥الركن السابق (
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المتعلقة  ائلالمواضيع الخاصة بعالقة األزواج وإثارة أهم المس تناولمواضيع الركن  احتكرت -
  بالسلوكيات الزوجية، ولكن بأقل إطناب من الركن السابق.

  وعات ركن "آباء وأمهات":: موض١١رقم جدول
       تمعلومات عن املقاال               

  
  العناوين

  

    املوضوعات
    الصور املصاحبة  احلجم (م)

  البنط  اخلط

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٢٨  الغضب وتأثريه على العالقة بني أفراد األسرة  األبناء وغضب اآلباء

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١٥١  مع األبناء ملنصائح حول الطرق املثلى للتعا  لب؟كيف تتعامل مع مزاج ابنك املتق

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٦١  ضرورة وعي اآلباء بوجه عام لكافة التصورات الرتبوية  انسجام اآلباء يقوم سلوك األبناء
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٥٠٩  احلوار املفتوح تقريب األبناء وتيسريلنقاط   كيف تشجع ابنك على احلوار معك؟

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١٠٥١  قدراته منذ الصغربضرورة تعزيز ثقة الطفل بنفسه و   علمي طفلك الثقة منذ حلظة والدته
موع:       رسم رمزي  ٢٢٠٠  ٥  ا

بطريقة التعامل مع األبناء يشير إلى ذلك عنوان الركن، جاءت كل الموضوعات خاصة  كما
وهي موضوعات تنسجم أيضا مع  ،التربية السوية من منظور المرسل توضرورة الحوار العائلي وأبجديا

  التثقيفية األسرية.  ةتوجه المجلة االلكتروني
  ركن "مقبلون على الزواج": موضوعات: ١٢رقم جدول

       تمعلومات عن املقاال               
  

  العناوين

  

    املوضوعات
    الصور املصاحبة  احلجم (م)

  البنط  اخلط

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٣٩٢  حسب علماء النفس أسباب الطالق  أخطاء الزواج القاتلة

واقع التغيريات اليت حتصل لعالقة األهل بأبنائهم بعد   عالقتنا بأهلنا ..هل تتغري بعد الزواج؟
  هلذا التغري وأسبابهالزواج، وكيفية تفسري األبناء 

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١٠٦٩

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٧١  نصائح لطرد شبح املشاكل األسرية  مخس نصائح لزواج بال مشكالت
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٧٢٠  احلوار بني الزوجني واألسس اليت جيب أن يقوم عليها.  احلوار بني الزوجني

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١١٢٩  أمهية حماولة فهم الطرف اآلخر يف االطار األسري  هم الشريك أساس الزواج الناجحف
موع:         ٣.٣٨١  ٥  ا

القصيرة  للمقاالتمالحظة نوردها في هذا المستوى هي المزج بين األحجام المتباينة  أول
محور وحيد وهو الحياة  لىوهي مقاالت ركزت ع ،كلمة فقط) ٧١كلمة و ١١٢٩(بين  ولوالمتوسطة الط

تحديد آليات الزواج الناجح، دون أن ينسى إثارة مسألة مهمة للمقبلين على  علىوركز المرسل  ،الزوجية
  الزواج وهي عدم إهمال الوالدين بعد الزواج.

ات"، حيث ركز المرسل تشابه مضمون هذا الركن مع المواضيع التي تم طرحها في ركن "أزواج وزوج -
ما يجعلنا نعتقد أن هذا الركن  هوو ،العالئقي بين الزوجين وأهمية الحوار والفهم المتبادل لجانبا على

  مع الركن الخاص بالمتزوجين. دمجه(مقبلون على الزواج) هو ركن زائد يمكن االستغناء عنه أو 
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  :ركن "ميزانية األسرة" موضوعات: ١٣رقم جدول
       تمعلومات عن املقاال               

  
  العناوين

  

    املوضوعات
    الصور املصاحبة  احلجم (م)

  البنط  اخلط

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ١١٥  ضار املواد الكيميائية يف املنظفات ومعطرات اهلواءم  االسراف يف مواد التنظيف خطر!
  ١١  Traditional arabic  م رمزيرس  ٣٢٠٦  د ميزانية للعائلةحتديضرورة   ميزانية األسرة

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٨٤٤  .السنوي الدخل حتديد كيفية  حول درس  كيف حنسب اإليرادات واملصروفات السنوية لألسرة؟
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٣٣٨  كيفية حتديد االستهالك األمثل  طرق تدبري امليزانية

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٩٤٣  املشاكل اليت تعانيها بعض األسر نتيجة سوء التدبري  نفاق وضرورة التوفريميزانية األسرة ومشكلة اال
موع:         ٥٤٤٦  ٥  ا

 منالركن مواضيع ذات بعد اقتصادي تعليمي/تلقيني حول حسن التدبير في المنزل، أراد المرسل  يضم -
  لوكيات حكيمة في التدبير المنزلي. يؤسس لثقافة اقتصادية مثالية وس أنخاللها 

هذا الركن إضافة نوعية للموضوعات المنشورة في المجلة، من شأنها إثراء الموضوعات  يعد -
  . ينشرائح  مختلفة من القراء االلكتروني/نخب استقطاب كذلكو ،المطروحة وتنويع المحتوى الثقافي للمجلة

  : موضوعات ركن "شبهات وردود":١٤رقم جدول
       تمعلومات عن املقاال               

  
  العناوين

  

    املوضوعات
    الصور املصاحبة  احلجم (م)

  البنط  اخلط

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٢٠٣  املرأة املسلمة وفرض احلجاب  زعموا أن السفور حق للمرأة واحلجاب ظلم
  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٥٣٩  جاباحلسألة مل أيضامقال خمصص   احلجاب تزمت والدين يسر

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٧٣٩  توريث املرأة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما  شبهة أن مرياث األنثى نصف مرياث الذكر
  ١١  Traditional arabic  م رمزيرس  ٤٤٧  وجوب استشارة الزوجة لزوجها قبل نية الصيام  فهم حديث ال يؤذن للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

  ١١  Traditional arabic  رسم رمزي  ٥١٢  تفسري حديث نبوي  شبهة أن املرأة ضلع أعوج
موع:         ٢٤٤٠  ٥  ا

وهو بذلك يمثل  ،من الناحية الشرعية والدينية رأةخصص الركن للحديث عن عدة موضوعات تهم الم -
  ي المجلة.إضافة نوعية من حيث الموضوعات المطروحة ف

وهو ما يشي بهوية الجمهور المستهدف من المجلة  ،الموضوعات على الجانب الديني اإلسالمي تركزت -
كما نالحظ تركيزا  كبيرا على مسألة العالقة بين الرجل  ،دون سواها) ةاألولى المرأة المسلم بالدرجة(يهم 

  والمرأة ومكانة كليهما في المجتمع العربي المسلم.
واقتصر المضمون على مسألة جزئية  ،التي تهم األسرة عموما األحكاممسائل المتعلقة بالرجل وال غابت -

ما يضفي كالسيكية  وهو  عاصرة،العربية المسلمة الم المرأةدقيقة قد ال تكون بالضرورة أولى اهتمامات 
ة والثرية والمثيرة ورتابة وقدما على  نوعية المضمون المنشور، ال يمكنها أن تنافس المضامين المتنوع
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 في - اعتقادنا  في -أمر سيؤثر سلبا  وهو ،في عصرنا الحالي نترنتالتي تعج بها صفحات اإل والمستجدة
  المجلة ونسب القراءة والتفاعلية.  جاذبية

  :القوالب الصحفية المستخدمة في الجزء السفلي -
  :لسفليتخدمة في عرض مضمون الجزء ا: القوالب الصحفية المس١٥رقم  جدول

القوالب                 
  املستخدمة

  
  ركاناأل

  تقرير  ر بسيطخ
  

أشكال غري   مقال رأي  قيقحت  مقابلة
  صحفية
  *(تذكر)

موع   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ١٦.٦٦  ٥  ١٣.٣٣  ٤  -   -   -   -   -   -   ٣.٣٣  ١  -   -   "أسرة سعيدة "

  ١٦.٦٦  ٥  ١٣.٣٣  ٤  -   -   -   -   -   -   ٣.٣٣  ١      "أزواج وزوجات"
  ١٦.٦٦  ٥  ١٠  ٣  ٣.٣٣  ١  -   -   -   -   ٣.٣٣  ١  -   -   "آباء وأمهات"

  ١٦.٦٦  ٥  ١٣.٣٣  ٤  -   -   ٣.٣٣  ١  -   -   -   -   -   -   "مقبلون على الزواج"
  ١٦.٦٦  ٥  ١٣.٣٣  ٤  ٣.٣٣  ١  -   -   -   -   -   -   -   -   "ميزانية األسرة"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   -   -   -   -   "شبهات وردود"

موع   ١٠٠  ٣٠  ٦٣.٣٣  ١٩  ٢٣.٣٣  ٧  ٣.٣٣  ١  -   -   ١٠  ٣  -   -   ا
  تمحاضرا *

 حيثالمضامين،  طرحالمالحظة الصارخة في هذا المستوى هي طغيان األنماط غير الصحفية في  لعل -
  ).%٦٣.٣٣( مجلةالفضاء السفلي في ال أغلبيةحازت المحاضرات/الدروس 

قواعد الكتابة  الجفي نفس السياق أن شكل المضامين المنشورة عموما يذكرنا بما يعرف في م نالحظ -
يشير إلى أن مفهوم النشر االلكتروني يمر عبر استثمار  اتجاه وهوباتجاه "بوينتر"  ة،للصحيفة االلكتروني

وإدماج الوسائط  التصميمالنص الذي يتم تحريره بهدف النشر في وسائل اإلعالم المطبوعة مع إضافة 
يحيلنا إلى أساليب  ة،الصحف والمجالت االلكتروني وبالتالي يصبح من الطبيعي أن نقرأ مقاال في ؛المتعددة

فتصبح  ،مركبة واستعارات وجمل اعتراضية لالكتابة للصحافة المكتوبة بما يضم من مقاالت مطولة وجم
لمضامين الصحف المطبوعة، تقتصر على إعادة نشرها مع  بهذا المعنى وعاء ةالصحف االلكتروني

  لية مع المتصفح.تعزيزها بالروابط وخلق عنصر التفاع
خاصة فيما يخص مسألة اإلسهاب، حيث دعا كثير من  ،أن هذا االتجاه قد تعرض إلى النقد ورغم

فإن العديد من  فتراضي،في السياق اال يجازإلى ضرورة اإل تصالفي مجال علوم اإلعالم واال مختصينال
رت في الصحف نش أنتعمد إلى عرض مقاالت سبق  تخصصةوخاصة الم ةالمجالت االلكتروني

  المطبوعة. 
هذا اإلطار:" إن الشكل الرئيس المتبع في الغالبية العظمى من الصحف  في"جونثون دوب"  يقول

المواد المطبوعة التي سبق نشرها، مضافا إليها عناصر أخرى مثل تطبيقات  قديمهو إعادة ت ةااللكتروني
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ما يطلق عليه  وهو ،التواإلحالة عن طريق الوص الربطالوسائط المتعددة وامكانيات 
REPACKAGE." ،ةمضمون المجلة االلكتروني لنشرمنهج تبناه المرسل  وهو )٤()٢٠١٤(جوناثان دوب 

إلى  الرجوعوبالتالي  ؛ومن جهتنا، نقر بأن المجال االلكتروني هو فضاء يسمح بالتخزين ،المدروسة
المطبوع عبر /بفي اإلعالم المكتو المنشورة ضامينالمعلومة متى أردنا، وهو ما يبرر إعادة بث الم

ولكن اإلشكالية تطرح في مستوى مدى نجاح هذه المقاالت المطولة في استقطاب القراء بالدرجة  يب،الو
 ظلفي مدى فاعليتها، وكذلك مدى مشروعية الحديث عن "إعالم إلكتروني أسري" في  لتاليوبا ،األولى

  !.  اضيفترالصحفية المطبوعة للفضاء اال نماطغزو األ
ألنه يقوم بالرد على مسائل أثير حولها  ؛" بادئ األمر إلى بريد القراءدوديحيلنا بناء  ركن  "شبهات ور -

ردودا على استفسارات  تجدال، غير أنه ال يوجد في المجلة ما يحيل إلى أن هذه المقاالت جاء
بعض القضايا  منلمرسل عن موقف ا تعبر وصفهامقاالت رأي ب دهالذلك  رجحنا أن نع ؛المتصفحين

حثية منشورة أو أحدا إال هو، وليست نتائج لدراسة ب لزمالمطروحة على الرأي العام، وهي مواقف ال ت
  فتاوى لشيوخ دين.

  األهداف من عرض المضمون في الجزء السفلي: -
  : أهداف المضامين الواردة في الجزء السفلي للمجلة١٦رقم  جدول

  األهداف               
  
  ركاناأل

  الشرح والتفسري  االعالم واإلخبار
  (توعية)

نقد الواقع 
وتقدمي  جتماعياال

  احللول

  أخرى   الدعاية واإلعالن
  (تذكر)

موع   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   ٦.٦٦  ٢  ١٠  ٣  -   -   "أسرة سعيدة "

  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   ١٣.٣٣  ٤  ٣.٣٣  ١  -   -   "أزواج وزوجات"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   ٦.٦٦  ٢  ١٠  ٣  -   -   ات""آباء وأمه

  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   ١٠  ٣  ٦.٦٦  ٢  -   -   "مقبلون على الزواج"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   ٣.٣٣  ١  ١٣.٣٣  ٤  -   -   "ميزانية األسرة"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -     -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   "شبهات وردود"

موع   ١٠٠  ٣٠  -   -   -   -   ٤٠  ١٢  ٦٠  ١٨  -   -   ا

التوعية  هما ؛المدروسة على هدفين محددين ةي للمجلة االلكترونيالجزء السفل فيركز المرسل  -
 وهو ،مع تقديم الحلول جتماعيالواقع اال قد)، وكذلك ن%٦٠من خالل مقاالت شرحية تفسيرية ( ،والتثقيف

  نفس المعطى الذي وجدناه في الجزء العلوي.
بدرجة  اإلعالن(وعالم/اإلخبار، األهداف األخرى التي تقفينا أثرها في الجزء العلوي مثل اإل غابت -

  أقل). 
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  :مضمون الجزء السفلي اتجاه -
  المضامين الواردة في الجزء السفلي للمجلة: اتجاه: ١٧رقم  جدول

    
  اجتاه امضمون               

  
  ركاناأل

موع  سليب  متوازن  اجيايب   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   "أسرة سعيدة "
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   "أزواج وزوجات"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   "آباء وأمهات"

  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   "مقبلون على الزواج"
  ١٦.٦٦  ٥  ٦.٦٦  ٢  ١٠  ٣  -   -   "ميزانية األسرة"
  ١٦.٦٦  ٥  ٣.٣٣  ١  ١٣.٣٣  ٤  -   -   "شبهات وردود"

موع   ١٠٠  ٣٠  ١٠  ٣  ٩٠  ٢٧  -   -   ا

جاء  ةااللكتروني لمجلةا فيالساحقة لمقاالت الجزء السفلي  ةاألغلبي اتجاهالجدول أن  لالمن خ نالحظ -
والذي اعتمد فيه  ،من خالل األسلوب الذي يستعمله الكاتب قاالتويظهر لنا توازن الم ،)%٩٠متوازنا (

 ،ة للموضوع الواحدالمختلف الزوايافضال عن التوسع في المعاني وإثارة  اد،إلى حد كبير الموضوعية والحي
وعلى مهنية عالية تزيد من مصداقية األخبار  ،وهو أمر يدل في تقديرنا على نضج واضح للمرسل

  والمعلومات  الواردة في المجلة.
  فئات المخاطبين في الجزء السفلي للمجلة:/فئة -

    للمجلة: ي: فئات المخاطبين في الجزء السفل١٨رقم  جدول  
فئات                

  املخاطبني
  
  ركاناأل

  الشباب   األسرة  الطفل  الرجل  املرأة
  (املراهقني)

موع  عامة الناس   ا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   -   -   "أسرة سعيدة "
  ١٦.٦٦  ٥          ١٦.٦٦  ٥              "أزواج وزوجات"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ٣.٣٣  ١  ٦.٦٦  ٢  ٦.٦٦  ٢  -   -   -   -   "آباء وأمهات"

  ١٦.٦٦  ٥  -   -   ٣.٣٣  ١  ١٣.٣٣  ٤  -     -   -       "مقبلون على الزواج"
  ١٦.٦٦  ٥  ١٣.٣٣  ٤  -   -   ٣.٣٣  ١  -   -   -   -   -   -   "ميزانية األسرة"
  ١٦.٦٦  ٥  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ١٦.٦٦  ٥  "شبهات وردود"

موع   ١٠٠  ٣٠  ١٣.٣٣  ٤  ٦.٦٦  ٢  ٥٦.٦٦  ١٧  ٦.٦٦  ٢  -   -   ١٦.٦٦  ٥  ا

المدروسة تخاطب األسرة بصفة مركزة  نيةة الموضوعات المنشورة في المجلة االلكتروأن أغلبي نالحظ -
  : "األسرة السعيدة".انوهو معطى يؤكد توجه المجلة المعلن منذ العنو ،)%٥٦.٦٦(
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وردود"،  هاتمقاالت ركن "شب بمجملالمرأة  ظيتالخاصة بالرجل تماما، في حين ح تالمقاال غابت -
بمكانة المرأة في المجتمع المسلم وبدورها داخل  متعلقةثارة جملة من المسائل الدينية الالذي تم من خالله إ

  األسرة.
  للمجلة: يوتفاعلهم مع الجزء السفل لمتصفحينحجم تعرض ا -

    للمجلة: يالسفل لجزء: حجم تعرض المتصفحين وتفاعلهم مع ا١٩جدول 
حجم                

  التعرض والتفاعل
  ركاناأل

  عدد التعليقات  *عدد القراءات

  %  ك  %  ك

  -   -   ٠.٥٩  ٣٣٩١  "أسرة سعيدة"

  -   -   ٢٩.٠٥  ١٦٤٥١٩  "أزواج وزوجات"

  -   -   ١٣.١٦  ٧٤٥٤٣  "آباء وأمهات"

  -   -   ٢٣.٧٣  ١٣٤٤٠٠  "مقبلون على الزواج"

  -   -   ٢٥.٨٢  ١٤٦١٨٩  "ميزانية األسرة"

  -   -   ٧.٦١  ٤٣١١٤  "شبهات وردود"

موع   ٠٠  ٠٠  ١٠٠  ٥٦٦١٥٦  ا
  .٢٠١٥ سبتمبر٢٩و ٢٨ما بين في الليلة الفاصلة تم تدوين عدد القراءات لكل مقاالت المجلة *

  للمجلة ككل: حجم تعرض المتصفحين:٢٠جدول 
حجم                

  التعرض والتفاعل
  
  ركاناأل

  عدد التعليقات  *عدد القراءات

  %  ك
  
  ك

  
%  

  -   -   %١٧.٠٩  ١١٦٧٣٦  اجلزء العلوي

  -   -   .%٨٢.٩١  ٥٦٦١٥٦  اجلزء السفلي 

موع   -   -   ١٠٠  ٦٨٢٨٩٢  ا
  .٢٠١٥سبتمبر ٢٩و ٢٨ما بين في الليلة الفاصلة تم تدوين عدد القراءات لكل مقاالت المجلة *

  أعاله: ينولنالحظ من خالل الجد
للجزء  %٨٢.٩٠مقابل %١٧.٠٩تفوق الجزء السفلي للمجلة من حيث عدد القراءات تفوقا كبيرا ( -

هو الحال بالنسبة للجزء العلوي. ويمكن أن غابت التعليقات غيابا تاما في الجزء السفلي كما ، بينما السفلي
في  لزوجات واألزواجستقطبت المواضيع الخاصة با، كما االمقاالت له دور في نفور القارئ يكون طول

أعلى نسبة قراءة، ثم تلتها المواضيع الخاصة بالحياة االقتصادية األسرية. وهو مؤشر  الجزء السفلي على
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فتراضيون، ويتعطشون إلى االطالع على تفاصيلها. اال القراءيميل إليها ينبؤنا بطبيعة الموضوعات التي 
  فتراضي في مجال الثقافة األسرية.في رسم مالمح حاجات المتلقي اال كمؤشر أولي، وهو ما يساعدنا

  ظات التالية: خالل الجدول أعاله، يمكننا إدراج المالح من
ما  وهو ،يللجزء العلو ةقراء ١١٦٧٣٦تفوقا كبيرا  تللمجلة من حيث عدد القراءا السفليتفوق الجزء  -

مجموع القراءات  يبلغ. (%٨٢.٩٠ما يقابل  ،السفلي للجزء ٥٦٦١٥٦مقابل، %١٧.٠٩يعني نسبة 
  لقراءات ككل).من حجم ا %١٠٠وهو ما يمثل  ،مرة ٦٨٢٨٩٢المسجلة في كامل مقاالت المجلة 

ويمكن أن يكون طول  ،التعليقات غيابا تاما في الجزء السفلي كما هو الحال بالنسبة للجزء العلوي ابتغ -
  المقاالت له دور في نفور القارئ.

بالحياة  خاصةنسبة قراءة، ثم تلتها المواضيع ال أعلىواألزواج  لزوجاتاستقطبت المواضيع الخاصة با -
 االفتراضيون، القراء إليهابطبيعة الموضوعات التي يميل  ئناوهو مؤشر ينب ،االقتصادية األسرية

في  فتراضيرسم مالمح حاجات المتلقي اال في يساعدناما  وهو ،إلى االطالع على تفاصيلها ويتعطشون
  مجال الثقافة األسرية.

  عامة: ستنتاجاتا -
 ستنتاجاتإلى جملة من اال توصلنا ة،تروني" االلكة"األسرة السعيد جلةخالل دراسة تحليلية لمضمون م من

  نوردها تباعا: 
 ؛التحليل والدراسة ةمن أجل تسهيل عملي ءين؛جز علىأركان مختلفة تم تحليلها  تسعة جلةالم ضمت-

الجزء  احتوىالجزء العلوي للمجلة ثالثة أركان إضافة إلى الفضاء الخاص بالعنوان، في حين  تضمن
  وتعليم". ثقافة" كبيررجت تحت مظلة عنوان  موحد أركان اند ستة علىالسفلي 

المجلة من حيث المحتوى، (وهو ما أوردناه في الشق األول من فرضيتنا األولى)، حيث  ثراءثبت لدينا  -
عدة موضوعات تهدف إلى تنمية الثقافة  إلىتطرق فيها المرسل  ،سجلنا تنوعا في المواضيع المطروحة

وحسن التدبير  لتزامخارج البيت، وثقافة العطاء واال ةطفال وعمل المرأاألسرية، مثل مسألة ضرب األ
  .الخالمنزلي...

التوعية والتثقيف  هما ،المدروسة على هدفين محددين ةالجزء السفلي للمجلة االلكتروني فيالمرسل  ركز-
ما  وهو ،)%٤٠مع تقديم الحلول ( جتماعي)، وكذلك نقد الواقع اال%٦٠من خالل مقاالت شرحية تفسيرية(

لهدف نقد  %١٧.٦٧و سير،لهدف الشرح والتف %٤٧.٠٥تم التركيز عليه أيضا في الجزء العلوي بنسبة 
 ،األهداف التي تقفينا أثرها في الجزء العلوي بعضجهة أخرى، الحظنا غياب  ومن جتماعي،الواقع اال

  . %١١.٦٤)، وكذلك اإلعالن بنسبة %٢٣.٥٢مثل اإلعالم/اإلخبار(
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العلوي أو السفلي، وهو ما  ءلى المجلة األسلوب المتوازن في طرح الموضوعات سواء في الجزع طغى -
الكتابة اإلعالمية (كالحياد والموضوعية وطرح مختلف وجهات  قواعد همعالية والتزام جيد أل بمهنية بيءين

  النظر ...الخ).
ى غرار الجود والعطاء والصبر على التقيد بعدد من القيم اإلنسانية والتشبث بها عل إلىدعا المرسل -

الجمهور المستهدف بالدرجة األولى  عليهاالمحن، وهي قيم تتالءم والقيم العربية اإلسالمية التي ينشأ 
وبين  تداعياته  ،مثل التحرش الجنسي أخالقية،نبذ عددا من القيم الال حينالعربية والمسلمة)، في  رة(األس

  وهو ما يرسخ الدور التوعوي الذي سعى إليه المرسل.  ،بيةما انتشر في المجتمعات العر اإذ
 ةفي ما يخص فئة المخاطبين، يمكن الجزم بأن أغلبية الموضوعات المنشورة في المجلة االلكتروني -

 األزواجمثل المرأة و ،لكل فئة فرعية ركناالمدروسة تخاطب األسرة بصفة مركزة. فقد خصص المرسل 
  وهو معطى يؤكد توجه المجلة المعلن منذ العنوان: "األسرة السعيدة". الخ،على الزواج... ينوالمقبل

أهمية  ذاكان  التعرض إنيمكننا القول،  المنشورة، للمضامينالمتصفحين  تعرضما يتعلق بمدى  في-
تصبحين زوجة  كيفمقال " اتحجم قراء تجاوز فقد علوي،ال لجزءمقارنة بافي الجزء السفلي،  حجماأكبر 
 نعتقد ولكن ،وقد تصدر بذلك المركز األول في المجلة فًا،أل الثمانينوتكسبين محبة وقلب زوجك؟" راقية 

 ،في تبيان نسبة اإلقبال الحقيقي على محتوى المجلة عدد القراءات المسجلة يبقى مؤشرا غير حاسم أن
لمثلى التي تأتي عن طريق ولم يبلغوا درجة التفاعلية ا ءة،السعيدة" بالقرا لألسرةالمتابعون " ىحيث اكتف

  ). تواإلجابة عن األسئلة المطروحة في ركن "شارك معنا" الذي بقي بال إجابا التعليقاترجع الصدى (
أو التلقائي للمحتوى)، تحد بدورها من  نتقائيفي عملية التعرض اال المحدودة( التفاعليةفي  النسبية هذه -

فعال  تمتلقراءات ال تعني بالضرورة أن عملية القراءة  قد األعداد المسجلة ل أنخاصة  ،فعالية المضمون
  جدا. ةتغيير الصفحة وارد ثمالمقاالت  منقراءة جزء  إمكانيةتبقى  إذ ؛وبصفة شاملة لكل المقال

 يطمحلعدم وصول الرسالة بالشكل الذي  مؤشرا ،عدم إدراج أي تعليقات اعتبارمن جهة أخرى، يمكن  
ونعني بالتشويش إما عدم فهم  ،في مستوى الرسالة وارد أيضا شويشنية وجود تأي أن إمكا ،إليه المرسل

التي  ةرغم الجهد التبسيطي الذي الحظناه، أو عدم فهم المقاصد التربوية واألسري المستخدمةالمصطلحات 
كي) أو مقاالته، أو عدم انجذاب القارئ للشكل الذي ورد عليه المقال (التصميم الجرافي عبرأثارها المرسل 

  المفرط لبعض المقاالت.الطول 
بين الزوجين وأساليب التعامل  العالقةفي  ،أكثر من سواها القراءالمواضيع التي حازت انتباه  تمحورت - 

ما يجعلنا ندعم  وهو ي،العائل نسجامللحفاظ على اال يتفادوهاالتي يمكن أن  واألخطاء هماالمثالي بين
  فرضيتنا الثانية. 
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ورد في آخر الترتيب  وقد متصفحين،الحجاب عددا كبيرا من ال ، لم يجذب موضوعجهة أخرى من-
 وضوعراجع في اعتقادنا إلى طبيعة الم وذلك ،الخاص بعدد القراءات الخاصة بركن "شبهات وردود"

المقال وإن كان يعالج مسألة  إنوبالتالي ف دية؛المسائل العقائ منأكثر  يقتربيمكن أن  ذيالمطروح ال
ثنايا  فيالمجال األسري ليبحر به بعيدا  نقد ينصرف بالقارئ م فإنهفردا من أفراد  األسرة،  تخص

  الديني. عالماإل
المواضيع  بجل اإللمامحاول المرسل  فقد ،يمكننا أن نفند الجزء الثاني من فرضيتنا األولى أخيرا -

 تجاوزأحيانا في مواضيع شمولية ت التي تمس األسرة، ولكن مع الخوض جتماعيةواال خالقيةالتربوية واأل
الجاليات المسلمة في أوروبا، ومسألة تخيير القارئ بين الكتاب  اندماجالمجال العائلي مثل موضوع 

حجم التعرض في استنباط حجم  داللةلدينا محدودية  ثبتت نفسه السياقوفي  فتراضي،الورقي والكتاب اال
نعتقد أن المتلقي قد اكتفى بالتصفح أو بالقراءة (الجزئية  حيث ،تفاعل الجمهور المستهدف مضمون المجلة

رغم ما يمتلكه المبحر االلكتروني من صفات المتقبل  ،إلى رجع الصدى ولم يرتق ،أو الكلية للمقاالت)
أن غياب رجع الصدى هو مؤشر أولي يوحي  نعتقد كما .يةاالتصال مليةالنشط والفاعل والمتفاعل في الع

أمر علينا إثبات صحته بأكثر دقة  وهو ،المرجوة من نشر المجلة  الفعالية نسبيةوبالتالي  ؛بضعف التفاعل
في بحث مستقبلي نركز فيه على مسألة التلقي االلكتروني للمحتوى الثقافي السيما من خالل مجلة "األسرة 

  السعيدة".
  ع:ـالمراج

ات لدى الشباب، دراسة استطالعية بمنطقة البليدة، أطروحـة مقدمـة لنيـل    السعيد بومعيزه، أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكي ١-
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥شهادة دكتوراه الدولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، 

محمد عبد الرؤوف كامل، دور اإلعالم في البناء الثقافي واالجتماعي للمصريين، المؤتمر الثالث عشـر لجامعـة القـاهرة، مـايو      -٢
٢٠٠٧، http://www.must.edu.eg/Publications/Media_Articale.pdf.  

محمد صالح أبو رجب، تأثير اإلعالم على الرأي العام وانعكاس ذلك على السياسة األمنية، البوابـة اإللكترونيـة الوفـد، أفريـل      -٣
٢٠١٢.  

٤-Jonathan Dube, ”Online Storytelling Forms”, ٢٠١٠ 
http://www.cyberjournalist.net/storyforms.htm  

 .٢٠٠٦- ٢٠٠٥اليمين شعبان، اإلعالم والتوعية األسرية في المجتمع الجزائري، رسالة ماجستير،  -٥
http://www.noorsa.net/files/file/taw3ea%20osarea.pdf  

  موقع األسرة السعيدة على األنترنت -٦
http://www.e-happyfamily.com/  

   .سورة الكهف-٧
  ٢٠١٢عد الكتابة للصحيفة اإللكترونية على اإلنترنت،السيد بخيت، قوا-٨
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http://jadeedmedia.com/2012-04-20-17-59-06/85-2012-05-01-10-50-08/181-2012-05-01-13-
13-05.html?start=3 

9-David Morley,” Family Television: Cultural power and domestic leisure, 1988  
avid_Family_Television_Cultural_Power_and_Dohttps://monoskop.org/images/9/97/Morley_D

mestic_Leisure_1988.pdf 
10-Suzanne Franks, “Women and Journalism”, I. B. Taurus in association with Reuters Institute 
for the studies of Journalism, University of Oxford, London, 2013 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Women%20and%20Journalism.pdf 

 :البحث ومالحق عينة
  السعيدة العائلة صفحة
  المطوع جاسم. د اشراف تحت

http://www.e-happyfamily.com/index.jsp?inc=76  
  الجزء العلوي للمجلة: -
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  الجزء السفلي للمجلة:

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 

  
 


