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ة يف الصحاف الرتبية لقضايا اإلعالمية للمعاجلة حتليلية دراسة
 يعداد الدخول الرتبوإخالل فرتة  املغربية املكتوبة

 حمد القصوارأ
 جامعة محمد الخامس السويسي

 كمية عموم التربية 
إلى تحميؿ المعالجة اإلعبلمية لقضايا التربية  الدراسة تىدف_الممخص

في الصحافة المكتوبة المغربية،   الدخوؿ التربوي والتعميـ في فترة إعداد
الكيفية، عمى مستوى المحتويات و وذلؾ بالوقوؼ عمى خصائصيا الكمية 

 .األشكاؿ اإلعبلمية البارزة والمصادر اإلخبارية أ وأ
ولبموغ ىذا اليدؼ، استخدـ الباحث أسموب تحميؿ المحتوى عمى      

 01عينة قصدية تشمؿ جميع المواد المنشورة في الفترة الممتدة ما بيف 
التي تمثؿ فترة "إعداد الدخوؿ  2011 أيموؿ مف سنة/بربتمس 08و

 106التربوي" في التنظيـ الدراسي المغربي. وقد اشتممت العينة عمى 
  .المادة اإلعبلمية( وحدة التحميؿ المعتمدة) حيث شكمتمادة إعبلمية، 

وبعد إجراء عممية التحميؿ انطبلقا مف استمارة تحميؿ المحتوى التي      
  :تـ اختبار صدقيا وثباتيا، خمص البحث إلى النتائج األساسية التالية

تبيف النتائج أف وزارة التربية الوطنية تحكمت في أجندة الصحافة  -1
ية في ما يخص قضايا التربية والتعميـ، حيث شكؿ "الدخوؿ المغرب

التربوي" بمختمؼ قضاياه وتفرعاتو موضوعا رئيسيا حصؿ عمى أعمى 
نسبة مف المواد المرصودة. ويبرز ىذا األمر بوضوح مف خبلؿ الربط 
بيف نسب الموضوعات والقضايا، ومصادرىا اإلخبارية وأىدافيا 

ة الغالبة، حيث يطغى البعد اإلخباري االتصالية، وأجناسيا الصحافي
 . نقؿ ببلغات ومعطيات الوزارة ووالتوجو العاـ نح

تبيف نتائج البحث أف الممفات المتعمقة بتدبير الحياة اإلدارية  -2
لمموظفيف تشكؿ موضوعا ثابتا في تعاطي الصحافة المكتوبة مع قضايا 

خبارية، حيث تحتؿ التعميـ. وىذا ما تجسده طبيعة المصادر اإلو التربية 
 .19.81النقابات التعميمية المرتبة الثانية بنسبة %

تبيف نتائج البحث ضعؼ حضور خطاب المواطنيف المعنييف بقضايا  -3
جمعيات اآلباء واألميات ) التربية والتعميـ، وكذا جمعيات المجتمع المدني

خاصة( في المواد االعبلمية المدروسة، حيث ال نصادفيا في الغالب 
%. ذلؾ أف 7.55ـ تشكؿ سوى سوى في االستطبلعات القميمة التي ل

الخطاب النقابي" يوازيو ضعؼ "الخطاب الحكومي الرسمي" وبروز "
 .الطمبةو حضور أصوات اآلباء واألميات والتبلميذ 

% مف المواد 57.55 تبيف النتائج أف الجرائد المستقمة نشرت -4
ىذا ما يعكس التحوؿ التاريخي في الحقؿ الصحافي المغربي و المرصودة. 

، حيث أصبحت الجرائد  منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف المنصـر
 .نسب مف المبيعات تحظى بأعمىالمستقمة عف األحزاب ىي التي 

الصادرة بالمغة ) تبيف نتائج البحث أف الصحافة المكتوبة المغربية -5
 تولي أىمية كبيرة لمعناصر الشكمية العربية عمى وجو الخصوص( ال

األدوات المينية و ال تستثمر كافة التقنيات و اإلخراجية لممواد المنشورة، و 
برازىا عمى نحو الكفيمة بتقديـ المادة  ميني مقبوؿ، سواء عمى مستوى  وا 
ىذا خبلفا و غيرىا. و الرسـو البيانية و العناويف الفرعية  والصور المجسدة أ

 المكتوبة الصادرة بالمغة الفرنسية التي أولت عناية ممحوظة ليذالمصحافة 
شكمت المواد المنشورة في الجرائد الجانب مف المعالجة اإلعبلمية )

 (.% مف المجموع26.41الصادرة بالفرنسية 
المعالجة اإلعبلمية، التربية، وسائؿ اإلعبلـ، الدخوؿ  :الكممات المفتاحية
 .التربوي في المغرب

 ةالمقدم .1
 يشكؿ الدخوؿ التربوي موضوعا أساسيا يشغؿ باؿ المجتمع     
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والمواطنيف بمختمؼ فئاتيـ وأوساطيـ، وتعبئ لو الدولة طاقات  
المستويات إلى و ميمة لضماف ولوج التبلميذ مف مختمؼ األسبلؾ 

الفصوؿ الدراسية. وعمى اعتبار أف وسائؿ اإلعبلـ تمعب دورا ميما 
في تشكيؿ الرأي العاـ الوطني ودعامة لنقؿ مشاكؿ وانتظارات 
المواطنيف، يطرح السؤاؿ عف كيفية تناوؿ الصحافة المغربية 
لمقضايا المتعمقة بالدخوؿ التربوي واتجاىاتيا وأىدافيا االتصالية 

 .المواد اإلعبلمية المنشورة في غضوف ىذه الفترة مف خبلؿ
 :االعبلـو العبلقة بيف التربية 

شكمت الصحافة المكتوبة تاريخيا في المغرب، دعامة مركزية      
التكويف، و االنتظارات الخاصة بالتربية و المشاكؿ و إلثارة القضايا 

مطالب األطر التعميمية، و كما عكست بصفة أساسية انشغاالت 
تمثيمياتيا النقابية المرتبطة باألحزاب التي تنطؽ باسميا تمؾ عبر 

الصحؼ )االستقبلؿ واالتحاد االشتراكي خاصة(، فضبل عف 
جزئيا في  مجاؿ الصحافة.  واشتغاؿ عدد مف المدرسيف كميا أ

وىذا ما يجعمنا نؤكد عمى العبلقة التاريخية المركبة بيف الجانبيف 
]1.[ 

إال أف نفس الحذر المنيجي يدفعنا إلى تنسيب قوة الصحافة      
. في ىذا اإلطار يؤكد الباحث احمد حيداس [2]المكتوبة المغربية 

في  50انو "بالنظر لنسبة األمية المرتفعة في المغرب والتي تناىز 
المائة مف الساكنة، وبالنظر لضعؼ الصحافة المكتوبة مف الناحية 

مقروئية، تعتبر اإلذاعة والتمفزة، كما في سائر المينية والتوزيع وال
األكثر جماىيرية، مما دفع بالسمطات  تواصؿلالدوؿ العربية أداة ا

تأطيرىا التحريري. و المغربية إلى وضعيا تحت وصايتيا القانونية 
ذا كانت الصحافة المكتوبة في المغرب تتميز بنوع مف التعددية  وا 

لرأي بالمقارنة مع دوؿ عربية واالختبلؼ وبقدر مف الجرأة في ا
وافريقية مماثمة، فاف األمر يختمؼ مع اإلذاعة والتمفزة. إنيا وحيدة 

  [3].الخطاب وتروج لمرسميات"
بالنظر لمتحوالت الممحوظة في عبلقة و عمى الرغـ مف ذلؾ،      

اإلعبلـ المغربي المكتوب بالتربية، ارتأينا أف نتفحص كيفية 

المعالجة اإلعبلمية في الصحافة المكتوبة، ميما كانت نسبة 
أخذا بعيف و بالنظر أيضا لمعبلقة التاريخية المركبة، و المقروئية، 

 .االعتبار الوظائؼ االجتماعية الميمة التي تضطمع بيا
وتؤكد الدراسات اإلعبلمية عمى الوظائؼ االجتماعية لوسائؿ      

ات الصمة بالتنمية البشرية عامة، مف بينيا القضايا ذو اإلعبلـ، 
اىتـ أساتذة اإلعبلـ واالتصاؿ  ...(التربية والتعميـ خاصة. فقد")و 
واالتصاؿ في المجتمع  وظائؼ االجتماعية لوسائؿ اإلعبلـبال

وحاولوا تحديد ادوار تمؾ الوسائؿ إزاء قضايا التنمية ورصد نتائج 
 لشييرعالـ االتصاؿ اتأثيرات ىذه األدوار في النيوض بيا، ويعد و 
ىتموا بيذه اإلشكالية حيث يرى أف رولد السويؿ" مف أوائؿ الذيف ا"

مراقبة البيئة االجتماعية مف خبلؿ  مف بيف وظائؼ وسائؿ اإلعبلـ
تجميع المعمومات وتوزيعيا حتى يتمكف المجتمع مف التكيؼ مع 
، الظروؼ المتغيرة، كما يرى أيضا أف لوسائؿ اإلعبلـ مياما أخرى

البيئة  اء المجتمع في االستجابة لتحدياتمنيا زيادة ترابط  أجز 
 تنمية المستدامة، أي خمؽ رأي عاـالنيوض بالو المحيطة بيـ 

موحد يساعد الحكومات لمقياـ بدوىا، مثمما تتولى وسائؿ اإلعبلـ 
، وبث األفكار لميراث االجتماعي مف جيؿ إلى آخرعممية نقؿ ا

تحقيؽ الرفاىية إلفراد الشعب عمى التنموية التي مف شانيا 
. كما تذىب الدراسات الحديثة إلى [4]المعنوي" و المستوى المادي 

أف وسائؿ اإلعبلـ تشارؾ التربية في جزء كبير مف الميمات 
كسابو اتجاىات جديدة و الفرد  سموؾ المتعمقة بتعديؿ أصبح و  .[5]ا 

تقرير عف  اكبر مفرير الشؤوف التعميمية في الصحافة الحديثة "تح
نظاـ تعميمي في الببلد، بؿ تعدى ذلؾ إلى كيفية تنفيذ نظـ التعميـ 

مدى اتفاقيا مع احتياجات المجتمع وتقدـ و طرؽ التدريس و نوعيتو و 
الطمبة مف كؿ ذلؾ و أكثر مف ىذا كمو مدى فائدة التبلميذ و الببلد، 
المسؤوليف عف و نوع العقبات التي تقؼ أماـ المدرسيف  ووما ى
 [6].سة لتؤدي رسالتيا" المدر 
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ىذا ما يفرض عمى الباحث الميتـ أف يقؼ عمى الخصائص و      
التعميـ، مع رصد و المميزة لتعاطي وسائؿ اإلعبلـ مع قضايا التربية 

  .اإلعبلـو تحميؿ المشكبلت التي تطرحيا العبلقة بيف التربية و 

 مشكمة الدراسة .2
تتمثؿ المشكمة المطروحة في الدراسة في تحميؿ كيفية       

التعميـ في فترة و معالجة الصحافة المكتوبة المغربية لقضايا التربية 
تحديدا فترة اإلعداد لمدخوؿ التربوي(، مف خبلؿ و الدخوؿ التربوي )
مميزات المعالجة اإلعبلمية لتمؾ القضايا سواء و وصؼ خصائص 

األشكاؿ  واألىداؼ أ ومصادر أال وعمى مستوى المحتويات أ
 .اإلعبلمية المييمنة
 أ. اسئمة الدراسة

 :تتمثؿ أسئمة الدراسة في
ما ىي القضايا التربوية التي تعالجيا الصحافة المغربية المكتوبة  

 )في فترة الدخوؿ التربوي؟ )ماذا قيؿ؟
يات الموقعة لممواد اإلعبلمية؟ الجو ما ىي المصادر اإلخبارية  
 )مف قاؿ؟)
التعميـ في و ىي أىداؼ الصحافة المغربية إزاء قضايا التربية  ما 

بالتالي التساؤؿ عف الوظيفة االتصالية و فترة الدخوؿ التربوي؟، 
 .)لماذا قيؿ؟منشورة )لممواد اإلعبلمية ال

مدرسي التعميـ الو كيؼ عالجت الصحافة المغربية قضايا التربية  
 )كيؼ قيؿ؟في فترة الدخوؿ التربوي؟ )

 أهمية الدراسة - ب
تبرز أىمية الدراسة في العمؿ عمى تحييف نتائج البحث في      

األطر و تجديد المقاربات و اإلعبلـ في المغرب و عبلقة التربية 
بالتالي الخروج بنتائج تعكس التحوالت و المنيجية، و النظرية 

  .التعميـو الحاصمة في المعالجة اإلعبلمية المغربية لقضايا التربية 
 ذلؾ اف وسائؿ اإلعبلـ تقـو بدور أساسي في تشكيؿ الرأي     

 اإلعبلميةو تشكؿ حقبل تنعكس فيو األجندات السياسية و العاـ،  

 تحميؿ المعالجة اإلعبلميةو المدنية، مما يستدعي وصؼ و النقابية و  
 .أسئمة بحثية محددةو مف خبلؿ مشكبلت  
 :التاليةىذا ما يجعؿ الدراسة تتوخى تحقيؽ األىداؼ و 
التعميـ في و وصؼ خصائص المعالجة اإلعبلمية لقضايا التربية  -

 .إعداد الدخوؿ التربوي في المغرب فترة
التي  التعميـو الموضوعات ذات الصمة بالتربية و رصد القضايا  -

 .تناولتيا الصحافة المكتوبة المغربية
الجيات الموقعة عمى المواد و تحديد المصادر اإلخبارية  -

 .رة في فترة إعداد الدخوؿ التربوياإلعبلمية المنشو 
الوقوؼ عمى أىداؼ الصحافة المغربية إزاء قضايا التربية  -
المتحكمة تحميؿ األجندة و التعميـ في فترة إعداد الدخوؿ التربوي و 

 .في المواد المنشورة
مقارنة المعالجة الفنية لممواد اإلعبلمية المنشورة في و وصؼ  -

 .كتوبة المغربيةالصحافة الم
 حدود الدراسة -ج

المواد الصادرة في فترة  مسح جميع حرص الباحث عمى     
مف دوف حصرىا  )2011/ايموؿ سبتمبر 08الى  01مف البحث )

محددة، مما سيساىـ في إضفاء طابع الشمولية  وفي جرائد معينة ا
ىي تشمؿ الصحؼ الحزبية الناطقة و العمومية عمى نتائج البحث. و 

الصحؼ المستقمة عف االحزاب في و باسـ احزاب سياسية مغربية، 
 .شكؿ مقاوالت صحافية

قد تـ رصد ىذه المواد مف خبلؿ نشرة الصحؼ التي تصدرىا و 
 .وزارة التربية الوطنية المغربية

 التعريفات االجرائية -د
 :المعالجة االعبلمية 
التعميـ مف و يقصد بيا أسموب تناوؿ اإلعبلـ لقضايا التربية و       

أبعاد طرح و مصادر المعمومات و المحتويات و حيث الموضوعات 
يبوغرافية إلخراج طالو األحداث، فضبل عف الجوانب الفنية المرئية 

  .المادة اإلعبلمية المتعمقة بيذا المجاؿ
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  :الدخوؿ التربوي في المغرب 
عممية كبيرة يشرؼ عمييا القطاع الحكومي الوصي عمى  وى     

تتضمف اجراءات يتـ القياـ بيا عمى األصعدة و التعميـ. و التربية 
أخيرا عمى صعيد المؤسسات و اإلقميمية، و الجيوية و المركزية 
 .التعميمية

حسب المقرر التنظيمي لمسنة الدراسية في المغرب برسـ و      
إلجراءات يتـ اتخاذ جممة مف ا، 2012-2011الموسـ الدراسي 

تواريخ التحاؽ مختمؼ األطر التربوية التنظيمية  تيـ خصوصا "
المعايير المعتمدة و تاريخ االنطبلؽ الفعمي لمدراسة و بمقرات عمميا، 

المدرسات، مع تحديد بعض  و في إسناد جداوؿ الحصص لممدرسيف 
دد ما يح... كية النطبلؽ السنة الدراسيةاألنشطة التربوية القبم

خاصة و ببداية الموسـ الدراسي   تواريخ بعض العمميات المرتبطة
تقويـ المستمزمات الدراسية التي و  ما يتعمؽ بتشخيص المكتسبات

تدارسيا و مات مف جية، ييتعيف استثمار نتائجيا في تنظيـ التعم
مناقشتيا خبلؿ انعقاد االجتماع األوؿ لممجالس التعميمية و 
 [7].ف جية أخرى" المجالس التربوية مو 

 : الصحافة المكتوبة المغربية 
 ويقصد بيا ممارسة وسائؿ اإلعبلـ المغربية المكتوبة أو      

أسبوعيا، خاصة بالمغتيف العربية  والورقية الصادرة يوميا أ
أف  يرى ىارولد السويؿو وسائؿ االتصاؿ الجماىيري(. الفرنسية )و 

مف بيف وظائؼ اإلعبلـ مراقبة البيئة االجتماعية مف خبلؿ تجميع 
توزيعيا حتى يتمكف المجتمع مف التكيؼ مع الظروؼ و المعمومات 

المتغيرة. كما يرى أيضا أف لوسائؿ اإلعبلـ مياما أخرى منيا زيادة 
ترابط أجزاء المجتمع في االستجابة لتحديات البيئة المحيطة بيـ 

نمية المستدامة، أي خمؽ رأي عاـ موحد يساعد النيوض بالتو 
 [8].الحكومات لمقياـ بدورىا 

 
 

 الدراسات السابقةاالطار النظري و  .3
 االطار النظريأ. 

  أوال: نظرية وضع األجندة
يستمد البحث إطاره النظري اإلعبلمي مف نظرية وضع      

ال سيما االتجاه البحثي الخاص و ،  Agenda settingاألجندة
كمف تو . Média Agenda setting بوضع أجندة وسائؿ اإلعبلـ

مف دائرة معينة انتقاؿ القضايا و نشوء أىمية النظرية في البحث في "
مف الجماىير إلى و مف اإلعبلـ إلى الجماىير أإلى دائرة أخرى )
العكس( إال  ومف األخيرة إلى وسائؿ اإلعبلـ أو الدوائر السياسية أ

اإلطار العممي المتكامؿ الذي يجمع بينيا" أنيا تكاد تفتقر إلى 
.[9] 
عبلقة التأثير لباحثوف أف دراسات وضع األجندة )يؤكد او      

أولويات قضايا الرأي العاـ و المتبادؿ بيف أولويات قضايا اإلعبلـ 
المجتمع  األكبر مف اىتماـ ة( تشغؿ "الحيزالسياسة العامو 

ليذه النوعية مف الدراسات األكاديمي العالمي منذ البدايات األولى 
 Maxwell Mcombs et Donald Shaw الباحثيف عمى يد

تحتؿ و . 1972عف وضع األجندة عاـ  صاحبا أوؿ دراسة منشورة
دراسات وضع األجندة أىمية خاصة في المجتمعات الديموقراطية 

توجياتو و التي تولي عناية خاصة الىتمامات الرأي العاـ 
وضع السياسات عمى كافة و لقرارات كمدخبلت في عمميات صنع ا

 [9].المستويات" 
كما ترجع األصوؿ الفكرية لدراسات وضع األجندة الى ما      
عف دور وسائؿ اإلعبلـ في  1922 عاـ LIPPMANN كتبو

الصور و ايجاد الصمة بيف األحداث التي تقع في العالـ الخارجي 
سنة  وبعد أربعيفالتي تنشأ في أذىاننا عف تمؾ األحداث. 

ف الصحافة قد ال تنجح معظـ أ(، كتب كوىف يقوؿ: "1963)
لكنيا تؤثر بقوة في تحديد و الوقت في التأثير في اتجاىات الناس 

 [9].نوعية القضايا التي ييتموف بيا" 



2112013 

 

1086 
 

في االختبار  1972 سنة Mccombs and Shaw لقد توصؿ
اف " ومفادهالذي تـ إجراؤه الى الفرض العاـ لنظرية وضع األجندة، 

ىناؾ عبلقة ايجابية بيف أولويات اىتمامات وسائؿ االتصاؿ 
قد تطورت النظرية و  أولويات اىتمامات الجماىير.و الجماىيري 

لتغطي البحث عف الكيفية التي توضع بيا أولويات اىتمامات 
األىـ أف مفيـو النظرية تطور و وسائؿ االتصاؿ الجماىيري ذاتيا، 

أولويات اىتمامات و ليشمؿ العبلقات الممكنة بيف السياسة العامة 
كذلؾ اثر الجميور و تمؾ الخاصة بالجميور، و وسائؿ االتصاؿ 

 [9].نفسو في ترتيب اىتمامات وسائؿ االتصاؿ" 
  نظرية األطر الخبرية وثانيا: نظرية اإلطار أ

النظري اإلعبلمي مف نظرية األطر كما يستمد البحث إطاره      
داللة و الخبرية. ذلؾ أف مفيـو اإلطار يعتبر مفيوما لو "مغزى 

إعبلمية، حيث انو يسيـ في التعرؼ عمى دور وسائؿ اإلعبلـ في 
الموضوعات و اتجاىات الرأي العاـ إزاء القضايا  وتشكيؿبناء 

نظرية إلى ا ترجع أىمية ال. كمعبلـ"المختمفة التي تقدميا وسائؿ اإل
منتظما لكيفية حدوث التأثيرات المعرفية و تقدـ تفسيرا عمميا أنيا "

لوسائؿ اإلعبلـ عمى الجميور بمختمؼ فئاتو  والوجدانية
 [10].خصائصو الديموغرافية" و 

تحديد جوانب معينة مف الواقع يتعمؽ ويعرؼ اإلطار بأنو "     
عبلمي. فاألطر جعميا أكثر بروزا في النص اإلو قضية  وبحدث أ

 وبناء اطر الجميور فيما يتعمؽ بالموضوع ا اإلعبلمية تسيـ في
 [10]." يتـ إبرازىا في المحتوى اإلعبلميالقضية التي 

  المسممات النظريةثالثا: 
انطبلقا مف اإلطار النظري، يستمد البحث مسمماتو النظرية      

في ايجاد مف فرضية عممية أساسية تؤكد عمى دور وسائؿ اإلعبلـ 
الصور التي و الصمة بيف األحداث التي تقع في العالـ الخارجي 

. مف ثمة، ينخرط البحث [9]تنشأ في أذىاننا عف ىذه األحداث" 
ضمف دراسات وضع األجندة، السيما اتجاه البحث في أجندة 
وسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ تحديد نوعية القضايا التي تيتـ بيا 

أف الزارسفيمد  الدراسات اإلعبلميةوتبيف بعض مواقفيا منيا. و 
أوؿ مف طرحا التساؤؿ الخاص بمف يضع أجندة وسائؿ وميرتوف "
كانت وجية نظرىما أف أولويات و ، 1984ذلؾ عاـ و اإلعبلـ 

ى االجتماعية السائدة بما في وسائؿ اإلعبلـ ليست إال نتيجة لمقو 
غيرىا مف الجيات المؤىمة و التجارية و المؤسسات الصناعية  ذلؾ

 [9].لممارسة الضبط االجتماعي.." 
 ب. الدراسات السابقة

يسجؿ الباحثوف "ندرة الدراسات اإلعبلمية التي تطرقت إلى      
، حيث إف اغمبيا عبارة عف بحوث جامعية "التعميـو قضايا التربية 

. )المعيد العالي لمصحافة سابقا (االتصاؿو بالمعيد العالي لئلعبلـ 
بطابع العمومية في تتسـ " كما سجموا أف اغمب ىذه الدراسات

تناوليا لقضايا التعميـ"؛ فضبل عف "عدـ وجود دراسات تيتـ بتحميؿ 
 اإلصبلحات التعميمية مف

 [11].الزاوية اإلعبلمية"  
 :ومف بينيا 

التعميـ في الصحافة الوطنية و احمد الغوماري: قضايا التربية  
 1985الشتراكي(، مركز تكويف المفتشيف الرباط،االتحاد او العمـ )

.[12] 
مغربي مف خبلؿ الصحافة المحجوب بنسعيد: قضايا التعميـ ال 

األنباء نموذجا، رسالة لنيؿ دبمـو و ( البياف 1989-1986الوطنية )
الدراسات العميا في الصحافة، المعيد العالي لمصحافة، الرباط، 

قد طرح الباحث السؤاؿ اإلشكالي المركزي التالي: كيؼ و  .1990
كانت متابعة الصحافة الوطنية لما يطرأ في قطاع التعميـ 

جؿ معالجة ىذه اإلشكالية اعتمدنا عمى منيج أبالمغرب؟ مف 
تحميؿ المحتوى بيدؼ استجبلء خصائص ىذه المتابعة الصحفية 

قد استخدـ البحث تحميؿ و   [1].لشؤوف التعميـ بالمغرب." 
خمص إلى عدـ وجود مختصيف في و تقنية المقابمة. و المضموف، 

عدـ وجود عبلقة و تحرير الشؤوف التعميمية في جريدتي العينة، 
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المؤسسات و اتصالية مستمرة وفعالة بيف الصحافة المكتوبة 
 .التعميمية

ـ :  تجربة التعميمسالة اإلصبلحو محمد حمودو، النظاـ التعميمي  
دراسة تحميمية  -األساسي مف منظور صحافة أحزاب المعارضة 

 1985أنواؿ ما بيف و لمضموف صحيفتي االتحاد االشتراكي 
 –رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا في الصحافة  ،1993و

ىدؼ البحث  قدو الرباط.  -المعيد العالي لمصحافة – 1994ويوني
التعميـ  وأنواؿ نحو كي إلى مقاربة اتجاه صحيفتي االتحاد االشترا

ذلؾ برصد الجوانب و ، 1993-1985األساسي في الفترة ما بيف 
 :التالية

 .حدتوو قياس االتجاه  
 .تماـ الصحافييف بالموضوع المدروسمعرفة مدى اى 
درجة مواكبتيا لمسمسؿ اإلصبلح )نظاـ التعميـ األساسي  

 .نموذجا(
االيديولوجي لمحزب  مدى التطابؽ بيف االتجاه الجريدة والطرح 

 .الناطقة باسمو
استخدـ البحث تحميؿ مضموف العينة المختارة. كما خمص و      

إلى االستنتاجات األساسية التي تتمثؿ في طغياف االتجاه السمبي 
مسايرة الجريدتيف و نظاـ التعميـ األساسي؛  وفي الجريدتيف نح

يف اتجاه تطبيقو، ووجود انسجاـ بو لمسمسؿ اإلصبلح منذ إقراره 
بيف موقؼ حزبييما مف ىذا و اإلصبلح المذكور  والجريدتيف نح
 [11].اإلصبلح" 
في الدراسات العربية ذات الصمة، صدر كتاب " و  
آخروف. و الجامعات" لمباحثة عواطؼ عبد الرحماف و الصحافة 

تناوؿ "عبلقة الصحافة المصرية بالتعميـ الجامعي، ويعرض لعدد و 
جو الجامعات المصرية، ومنيا استقبلؿ مف التحديات التي توا

مجانية التعميـ الجامعي، وأزمة و الجامعات، والحريات األكاديمية، 
البحث العممي في الجامعات والحركة الطبلبية. وقدـ الباحثوف في 
كتابيـ التجاىات الخطاب الصحفي إزاء قضايا التعميـ الجامعي" 

الصحؼ المصرية قد أظيرت الدراسة " تفاوت اىتماـ و . [13]
لشرح بالتعميـ الجامعي، فتميزت الصحؼ القومية بالعمؽ في ا

تحديد أسباب أزمة التعميـ  يوالتحميؿ، وبرز ذلؾ بوضوح ف
الجامعي، في الوقت الذي اىتمت فيو الصحؼ القومية بطرح 
القضايا الجامعية مثؿ تدىور المنظومة الجامعية والنشاط الطبلبي، 

خاصة فقد احتمت الدستور الترتيب األوؿ أما بالنسبة لمصحؼ ال
في اىتماميا بقضايا التعميـ وتمتيا المصري اليـو وجاءت األسبوع 

 [13].في الترتيب األخير" 

 االجراءاتو الطريقة  .4
 مجتمع الدراسة  - أ

يتحدد مجتمع الدراسة في المواد اإلعبلمية المنشورة في      
التي تخص بالدرجة األولى قضايا التربية و الصحافة المغربية 

  .التعميـو 
عمدية تتمثؿ في المواد المنشورة  وسنعتمد  عمى عينة قصدية أو 

في فترة الدخوؿ التربوي. ىكذا، تـ حصر العينة في الفترة الممتدة 
التي تمثؿ ما يسمى ب  2011 /أيموؿسبتمبر 08و 01ما بيف 

ىي و . [14]"إعداد الدخوؿ التربوي" في الوثائؽ الرسمية لموزارة 
توزعيا وزارة التربية الوطنية عمى المسؤوليف و المواد التي تجمعيا 

 –قسـ االتصاؿ ف خبلؿ "نشرة الصحؼ" اليومية )المعنييف م
ي البحث العمم وتشكؿ مادة خصبة لمدراسة أو مصمحة الصحافة(. 

أداة عممية ميمة تمكف الباحثيف مف الوقوؼ عمى قضايا التربية و 
انطبلقا مف مشكبلت بحثية و دراستيا مف زوايا مختمفة و التكويف و 

  .متنوعة
بالتالي و مادة إعبلمية،  106مف ثمة، اشتممت العينة عمى      

المادة اإلعبلمية المنشورة( ىي وحدة التحميؿ المعتمدة في تشكؿ )
 [15].الدراسة 

 اداة الدراسة - ب
 ث ػػػة، حيػػػػػة المسحيػػػوث الوصفيػػػػار البحػػػػتندرج الدراسة في إط     
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تحميؿ و الكيفي لرصد و سنستعمؿ أداة تحميؿ المضموف الكمي 
أسئمتو و خصائص المادة المدروسة انطبلقا مف مشكمة البحث 

 اإلعبلـكيد أف الباحثيف في مجاؿ جدير بالتأو اإلجرائية. 
المضموف و لوصؼ المحتوى الظاىر يستخدموف تحميؿ المضموف "

 ذلؾ طبقاو المحتوى، و مف حيث الشكؿ  الصريح لممادة اإلعبلمية
لتصنيفات موضوعية بيدؼ الحصوؿ عمى بيانات كمية متكاممة 
يتـ استخداميا في وصؼ المادة اإلعبلمية التي تعكس السموؾ 

الكتشاؼ الخمفية الفكرية  والعمني لمقائميف باالتصاؿ، أ االتصالي
العقائدية التي تنبع منيا الرسالة  والسياسية أ والثقافية أ وأ

بطريقة يشترط أف تتـ عممية التحميؿ "و  .[15]اإلعبلمية..." 
معايير موضوعية، مع االستناد في و وفؽ أسس منيجية و منظمة، 

ميميا عمى األسموب الكمي بصفة تحو تبويبيا و عممية جمع البيانات 
  [15].أساسية"

قد تـ إعداد استمارة أولى لمتحميؿ حاولت اإلحاطة بأسئمة و      
التطوير بعد و قد خضعت لمتعديؿ و فئات التحميؿ المحددة. و البحث 

االطبلع الموسع عمى مادة البحث و إجراء اختبار صدؽ األداة 
 في صيغتيا النيائية فئات التحميؿو تمخص أسئمة البحث و عينتو. و 
 .العناصر األساسية المكونة الستمارة التحميؿ 

يقصد و تعتبر الفئات مفيوما أساسيا في تحميؿ المضموف. و      
يتـ و الفرعية لممادة التي يتـ تحميميا، و بيا "التصنيفات الرئيسية 

 -تساؤالتوو تحديد فئات تحميؿ المضموف بناء عمى أىداؼ البحث 
. ىكذا، يتـ "تصنيؼ المادة  [15]مف متغيرات"فروضو بما فييا 

المرئية تحت فئات معينة وفؽ معايير  والمسموعة أ والمكتوبة أ
المحتوى" و محددة بما يكشؼ خصائص ىذه المادة مف حيث الشكؿ 

.[15] 
أسئمتو اإلجرائية، تـ استخبلص بعض و انطبلقا مف مشكمة البحث 

 .عمى األسئمةالفئات الكفيمة بالمساعدة عمى اإلجابة 
قيؿ؟(، ماذا وص السؤاؿ األوؿ/ المحور األوؿ )بخصو ىكذا،      

الموضوعات( عمى أف يتـ تـ تحديد فئة أساسية ىي )القضايا/

مف اجؿ تدقيؽ محتويات المواد ذات و تقسيميا إلى فئات فرعية. 
المشاكؿ ساسي، تـ اقتراح فئة سميناىا ب )الصمة بالسؤاؿ األ

المطالب( التي تكوف متضمنة في فئة ) أخرى ىيو المطروحة( 
ثنايا فقرات المواد المدروسة مف اجؿ إثراء واستكماؿ العناصر 

تجمياتو، عمى و الكفيمة باإلجابة عف سؤاؿ المحتوى بمختمؼ أبعاده  
محتويات و أف يتـ تقسيميا إلى فئات فرعية حسب خصوصيات 

( لموقوؼ القطاع التربويد. مف جية أخرى، تـ اقتراح فئة )الموا
عمى نسب المواد اإلعبلمية الخاصة بقطاعي التعميـ المدرسي 

بعد معالجة القضايا( لمتمييز بيف التعميـ العالي. كما وضعنا فئة )و 
أحيانا حتى الدولية )أي و اإلقميمية، و الجيوية و األبعاد الوطنية 
  (.المجالي لمقضايا المطروحةو المستوى التدبيري 

مف قاؿ؟(، فستتـ اإلجابة الثاني/المحور الثاني )أما السؤاؿ      
الفئة و الجريدة( ث فئات. تتعمؽ الفئة األولى ب )عميو مف خبلؿ ثبل

الثالثة و الثانية ب)جية التحرير( التي وقعت المادة اإلعبلمية، 
المصادر اإلخبارية(، أي الجيات التي استمدت منيا تخص )

 .المعطيات المنشورةو المعمومات و الجرائد المغربية األخبار 
 )لماذا قيؿ؟(، سيتـ تحديد في السؤاؿ الثالث/المحور الثالثو      

لمادة اإلعبلمية: ىؿ االمييمف عمى  والغالب أ )اليدؼ االتصالي( 
 موقؼ معيف؟ فضبل عف  فئة واإلقناع برأي ا واإلخبار أ وى
 .الجنس الصحافي( لممادة اإلعبلمية)

كيؼ قيؿ؟(، سيتـ الوقوؼ الرابع/المحور الرابع )في السؤاؿ و      
اإلخراجية لممواد اإلعبلمية المنشورة. و عمى كيفية المعالجة المينية 

نشرت فيو  ذيالموقع/الصفحة( اليتضمف ىذا المحور فئة )و 
استخداـ  خراج( مف خبلؿ التركيز رصد مدىفئة )اإلو المادة، 
 عدـ استخداميا في وة أالعناويف الفرعيو  لفقرات البارزةاو الصور 

 .إخراج المادة اإلعبلمية المنشورة
 ثباتهاو داة صدق األ -ج

بعد إعداد استمارة تحميؿ المضموف األولى، تـ إجراء اختبار      
الصدؽ لموقوؼ عمى مدى قياسيا لمموضوع الذي صممت مف 



2112013 

 

1089 
 

مف أصؿ  10عبلمية )ذلؾ عمى مجموعة مف المواد اإلو اجمو، 
ختبار، حيث خمص شيريف، تمت إعادة االبعد مرور و (. 106

فئات و بعض التعديبلت عمى أسئمة البحث  الباحث إلى ادخاؿ
 .عدـ التداخؿو الوضوح و تحميؿ المضموف، حتى تتسـ بالشموؿ 

كما تـ عرضيا عمى أساتذة متخصصيف في عمـو التربية      
 -متمرسيف عمى اسموب تحميؿ المضموف بكمية عمـو التربيةو 

مدبريف مطمعيف و عمى باحثيف و جامعة محمد الخامس السويسي، 
كما عرض عمييـ  التكويف في المغرب.و عمى قضايا التربية 

  .بعض المواد االعبلمية لتحميميا بغرض اختبار الثباتالباحث 
حميؿ في شكميا قد أفضت مبلحظاتيـ إلى صياغة استمارة التو 

 .النيائي الذي تـ اعتماده في التحميؿ

 نتائج الدراسة .5
ما ىي القضايا التربوية التي ) اوال: مضموف القضايا التربوية

تعالجيا الصحافة المغربية المكتوبة في فترة إعداد الدخوؿ 
 (التربوي؟

 القضايا المطروحةو الموضوعات  
 المواد المنشورة تتطرؽ% مف 25.47بينت نتائج البحث أف       

تنظيـ الدخوؿ و المعطيات ذات الصمة بإعداد و لعرض األخبار  
معيقات الدخوؿ و بمغت مشاكؿ و التربوي بقطاع التعميـ المدرسي. 

ؤسسات التعميمية العمومية التربوي الخاصة باألوضاع الداخمية لمم
مف المواد. كما شكمت "مشاكؿ األسر المغربية   11.32نسبة %

% 4.72"نسبة  يالتعميـ الخصوصي في فترة الدخوؿ التربو مع 
" ارتفاع تكاليؼ الدخوؿ قضية مف المواد المنشورة، فيما بمغت

مف ثمة، فاف  %.2.83أثره عمى األسر المغربية" نسبة و المدرسي 
% مف المواد المنشورة في ىذه الفترة تطرقت بشكؿ مباشر 44.34

 .لمقضايا ذات الصمة بالدخوؿ التربوي
خمص البحث إلى أف الموضوعات المتعمقة بتدبير الحياة و      
ترقية، انتقاالت، تغيير ة لموظفي قطاع التعميـ المدرسي )اإلداري

 .%12.27اإلطار، الخ( بمغت 

 1 جدول
 القضايا المطروحةتوزيع المواد حسب الموضوعات/

 القضايا/ الموضوعات التكرار النسبة
 تنظيـ الدخوؿ التربويو إعداد  27 25.47%
 مشاكؿ الدخوؿ التربوي في المؤسسات التعميمية العموميةو معيقات  12 11.32%
 التكويفو تسوية ممفات ترقية بعض فئات اطر التربية  11 10.38%
 األمية  وبرامج مح 9 8.49%
 الدخوؿ التربويمشاكؿ األسر المغربية مع التعميـ الخصوصي في فترة  5 4.72%
 أثره عمى األسر المغربيةو ارتفاع تكاليؼ الدخوؿ المدرسي  3 2.83%
 الرفع مف سف تقاعد أساتذة التعميـ العالي المساعديف 3 2.83%
 تنظيـ دورات تكوينية  2 1.89%
 الخصاص في الموارد البشرية 2 1.89%
 ممفات انتقاالت اطر التعميـ 2 1.89%
 الطمبة  وغياب خدمات النقؿ الحضري لمتبلميذ أ وضعؼ ا 2 1.89%
 إحداث مركز لمدراسات الصينية 2 1.89%
 اإلعداد لمدخوؿ الجامعي 1 0.94%
 نشر دليؿ حوؿ فرص تمويؿ التعميـ العالي 1 0.94%
 وضعية اجتماعية لمدرس متقاعد  بدار العجزة 1 0.94%
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 لعيد المغات 3 تنظيـ الدورة 1 0.94%
 التكويف المستمر و تنظيـ منتدى دولي لمماستر  1 0.94%
 تكوينات جديدة في كمية عمـو التربية 1 0.94%
 تمدرس أبناء الجالية المغربية العائدة مف ليبيا 1 0.94%
 تغييرات في نيابات الوزارة 1 0.94%
 نجاح المتعمـ وتأثير العوامؿ الثقافية االسرية في فشؿ أ 1 0.94%
 مراقبة البرنامج االستعجاليو آليات تتبع  1 0.94%
 تنظيـ مناظرة متوسطية حوؿ الطفولة خارج منظومة التعميـ 1 0.94%
 2016-2012إعداد مخطط العمؿ  1 0.94%
 االكتظاظ في المؤسسات التعميمية 1 0.94%
 التكويف عف بعد 1 0.94%
 مصطمحات تربوية 1 0.94%
 المغربية ضمف جامعات العالـترتيب الجامعات  1 0.94%
 تنظيـ الجامعة الصيفية 1 0.94%
 المشاركة في بطولة عربية لمرياضة المدرسية 1 0.94%
 وضعية كارثية لمؤسسة تعميمية 1 0.94%
 نزاع نقابي داخمي  1 0.94%
 التعريؼ بنقابة عالمية 1 0.94%
 إحداث أكاديمية لمغة العربية 1 0.94%
 المدارس العميا لحاممي الباكالورياو صعوبة ولوج المعيد  1 0.94%
 تأثير توظيؼ حاممي الشيادات العميا في اإلدارات المغربية عمى وضعية البحث العممي 1 0.94%
 حصوؿ المغرب عمى قرض  لتمويؿ البرنامج االستعجالي 1 0.94%
 مراجعة الممفات الخاصة بإعادة توجيو التبلميذ 1 0.94%
 المجموع 106 100%

 القطاع الوزاري -
بشكؿ غير  وكما بينت أف مجموع المواد التي تيـ مباشرة أ     

 ، في حيف بمغت %84.91مباشر قطاع التعميـ المدرسي بمغت 
 المبلحظ اف. و %15.09المواد التي تتعمؽ بقطاع التعميـ العالي 

تيـ التعميـ العالي ىي" رفض د؛ و القضية التي عرفت اكبر ترد 
 عميـ العالي المساعديف" حيت بمغتالرفع مف سف تقاعد أساتذة الت

مادة إعبلمية(. 106فقط مف مجموع المواد ) 2.83%

 2 جدول
 القطاعات مواد حسبتوزيع ال

 القطاع التعميمي التكرار  النسبة المائوية
 قطاع  التعميـ المدرسي مواد تيـ 90 84.91%
 مواد تيـ قطاع التعميـ العالي 16 15.09%

 المجموع  106 100.00%
مف المواد المنشورة تـ  %60.38خمص البحث إلى أف و       البعد ومستوى الطرح -

ات التي طرحت بمغت الموضوعالعاـ. و  طرحيا في بعدىا الوطني
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، % 17.92موضوعات جيوية( و وتيـ قضايا في بعدىا الجيوي )
المبلحظ انو و  .%14.15في حيف وصمت نسبة البعد اإلقميمي 

طرحت في بعدىا ت بعض المواد التي تيـ التربية والتعميـ، و سجم
 .%7.55الدولي، حيث بمغت 

 3جدول 
 توزيع المواد حسب بعد معالجة الموضوع

 البعد التكرار  النسبة
 دولي 8 7.55%
 وطني 64 60.38%
 جيوي 19 17.92%
 اقميمي 15 14.15%
 المجموع 106 100%

 المشاكؿ المطروحة -
 المطروحة فيا يمي جرد تركيبي ألىـ المشاكؿ في مو 
 في احتفظ الباحث اف االشارة مع) المواد المشكمة لعينة البحث 

 :(االعبلمية المواد في الواردة بالعبارات الغالب
بالمؤسسات التعميمية الخاصة  أىـ المشاكؿ المرصودةأوال: 

 العمومية:  
  ثرىا عمى ميزانية األسر أارتفاع تكاليؼ الدخوؿ التربوي و

 .المغربية
 اكتظاظ المدارس العمومية. 
  لجوء بعض األسر المغربية إلى تسجيؿ أبنائيـ في

ضماف تكمفتو المالية ل المدارس الخاصة؛ رغـ ارتفاع
 .حصوؿ أبنائيا عمى تعميـ جيد

 التمدرس  الوزارة الوصية لـ تفمح في رفع تحدي إلزامية
 .سنوات 6لؤلطفاؿ اقؿ مف 

 رص واليدر المدرسي وضعؼ الجودةعدـ تكافؤ الف. 
  تأثير أجواء االحتجاجات التي عرفيا القطاع في السنة

 .جيات المممكةفي الماضية عمى السير العاـ لمدراسة 
 ومة والنقابات في السنة فقداف البوصمة لدى الحك

 .الماضية
 الحقيقية  اكتفاء الفاعميف برد الفعؿ دوف حؿ المشكبلت

 .لقطاع التعميـ المدرسي

 ضياع الزمف المدرسي في اإلضرابات. 
 ىذه السنة بنسبة تتراوح بيف  ارتفاع ثمف األدوات المدرسية

 .في المائة 5و 3
 بناء بعض المؤسسات التعميمية غاؿتعثر أش. 
 الخاصة بالتعميـ الخصوصي: اىـ المشاكؿ المرصودةثانيا: 
  التي ال ترقى  جودة التعميـ الخصوصيتدني مستوى و

 .إلى تطمعات أباء وأولياء التبلميذ
  التعميـ الخصوصي ال يضع أماـ عينيو سوى الربح

في المادي الخالص، مما يفسر ارتفاع تكاليؼ الدراسة 
 .المدارس الخصوصية والدروس الخصوصية الموازية ليا

 ذا المجاؿ عمى الكفاءة عدـ توفر المستثمريف في ى
 .المينية والخبرة الميدانية

  يدرسوف في مدارس القطاع أغمبية أساتذة التعميـ
خرؽ سافر لمقانوف الذي يحتـ عمى  وىالخاص، و 

ف المدارس الخصوصية تشغيؿ أساتذة خاصيف محسوبي
 .عمييا طبقا لقانوف المقاوالت

  المستمر ألساتذة التعميـ التكويف غياب التكويف و
 .الخصوصي

  السبب الرئيسي وراء  القوانيف المبيمةالفراغ التشريعي و
 .الت التي يعرفيا القطاع الخصوصياالختبلالتبلعبات و 
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 أولياء ب المدارس الخاصة بسيارات أباء و ازدحاـ أبوا
 التبلميذ.
 المطالب المقدمة: 

 األميات:و أىـ مطالب اآلباء أوال: 
  دبير العقبلني لمموارد البشرية التاعتماد الصرامة و

 .والبنيات األساسية التربوية
 ابلؽ الدراسة في الوقت المحدد ليانط. 
  النيابة اإلقميمية بالحسيمة بتحمؿ  باءلآلمطالبة جمعية

المقاوؿ مسؤوليتيا اتجاه مؤسسة تعميمية عبر إلزاـ 
 .باحتراـ التزاماتو

  مطالبة بعض اآلباء بتدخؿ الحكومة لمتخفيؼ مف فاتورة
 .الدخوؿ المدرسي

 الوزارة لتنظيـ تجارة األدوات والكتب  المطالبة بتدخؿ
 .المدرسية

 األساسية الخاصة بكؿ  إعداد الئحة األدوات المدرسية
الموزعيف ميمي بشراكة مع األسواؽ الكبرى و مستوى تع

 لمتحكـ في األسعار.
 التكويفو ىـ المطالب النقابية لبعض فئات اطر التربية أثانيا: 
 لحاصمة عمى اإلجازة إلى السمـ ترقية األطر التعميمية ا

10. 
 التراجع عف مشروع تمديد سف تقاعد أساتذة التعميـ 

 .سنة 65العالي المساعديف إلى سف 
 احتراـ الحؽ في العمؿ النقابي. 
 التعميـ العالي إخراج نظاـ أساسي لموظفي. 
 حاممي الشيادات العميا مف  تمكيف الموظفيف القدامى

 .اإلطار إلى أستاذ التعميـ العالي تغيير

 ت برحيؿ نائب الوزارة بسيدي افنيمطالبة بعض النقابا 
 .عف االختبلالت والتجاوزاتمحاسبة المسؤوؿ و 

 المالية لعدد مف فئات طالبة بتسوية الوضعية اإلدارية و الم
ترقية حاممي عاممة في قطاع التعميـ المدرسي )األطر ال
تغيير  ،9السمـ الدكتوراه، اطر  والماستر أ واإلجازة أ

 .إطار بعض األطر..(
  ناصب المالية ذات الصمة بالترقيةلماالشفافية في تدبير. 
  المطالبة بمراجعة االنتقاالت خارج الحركة االنتقالية

ديدة إلنصاؼ الوطنية بإجراء حركة انتقالية ج
  .المتضرريف

 مراكز مف المراكز التربوية الجيوية و  معادلة دبمـو التخرج
 .التعميـ االبتدائي إلجازة مينية تكويف أساتذة

 تحسيف ظروؼ العمؿ وتوفير التجييزات األساسية. 
 استفادة بعض الفئات مف البرامج التكوينية. 
  محفزة لمموظفيف العامميف في إقرار تعويضات منصفة و

 النيابات.
صادر اإلخبارية وجيات التحرير )ماىي الجيات ثانيا: الم 
 المصادر اإلخبارية لممواد اإلعبلمية؟(و 

  المجبلت(الدعامات اإلعبلمية )الجرائد و 
المساء" نشرت في الفترة المدروسة تبيف النتائج أف جريدة "     

 %12.26مف المواد المنشورة، تمتيا جريدة "العمـ" ب  14.15%
جاءت و  .%10.38مف المواد، ثـ جريدة "االتحاد االشتراكي" ب

، تمييا %7.55األحداث المغربية" في الرتبة الرابعة بجريدة "
 .%6.60النيار المغربية" ب "
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 4جدول 
 توزيع المواد حسب الجرائد

  االنتماء -
( السياسية األحزاب عف) المستقمة الجرائد أف النتائج تكشؼ      

 البحث، عينة في المرصودة اإلعبلمية المواد مف% 57.55 نشرت

 في المشاركة السياسية األحزاب بمساف الناطقة الجرائد تمييا
 الناطقة الجرائد تبمغ لـ حيف في%. 39.62ب( آنذاؾ) الحكومة
 .%2.83 سوى المعارضة األحزاب بمساف

 
 
 
 
 

 الجريدة التكرار  %
 المساء 15 14.15%
 العمـ 13 12.26%
 االتحاد االشتراكي 11 10.38%
 األحداث المغربية 8 7.55%
 النيار المغربية 7 6.60%
5.66% 6 Le Matin 

4.72% 5 AlBayane 

3.77% 4 Libération  

 الصحراء المغربية 4 3.77%
 بياف اليوـ 4 3.77%
 أخبار اليوـ 4 3.77%
2.83% 3 Le soir échos 

2.83% 3 Les échos 

 الحركة 3 2.83%
 الصباح 2 1.89%
 رسالة األمة 2 1.89%
1.89% 2 Aujourd'hui le Maroc 

1.89% 2 L’économiste 

1.89% 2 L’opinion 

 مغرب اليوـ 1 0.94%
 الخبر 1 0.94%
0.94% 1 Le Temps 

 الشروؽ 1 0.94%
 المنعطؼ 1 0.94%
 المنتخب 1 0.94%
 المجموع 106 100%
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 5جدول 
 االنتماء حسب الجرائد توزيع

  االنتماء التكرار  %
 جرائد االغمبية   العمـ 13 12.26%

 االتحاد االشتراكي 11 %10.38 ) الحكومية(  
 الحركة 3 2.83%
4.72% 5 AlBayane 

3.77% 4 Libération 

 بياف اليوـ 4 3.77%
1.89% 2 L’opinion 

 المجموع 42 39.62%
 جرائد المعارضة رسالة األمة 2 1.89%
 المنعطؼ 1 0.94%
 المجموع 3 2.83%
 جرائد مستقمة المساء 15 14.15%
 المغربيةاألحداث  8 7.55%
 النيار المغربية 7 6.60%
5.66% 6 Le Matin 

 الصحراء المغربية 4 3.77%
 أخبار اليوـ 4 3.77%
2.83% 3 Le soir échos 

2.83% 3 Les échos 

 الصباح 2 1.89%
1.89% 2 Aujourd'hui le Maroc 

1.89% 2 L’économiste 

 مغرب اليوـ 1 0.94%
 الخبر 1 0.94%
0.94% 1 Le Temps 

 الشروؽ 1 0.94%
 المنتخب 1 0.94%

 المجموع 61 57.55%
 اإلخبارية المصادر -

 عمى تعتمد المواد مف% 53.77 أف التحميؿ نتائج تبيف     
 وأ الخارجية مصالحياو  الوزارة تمثميا رسمية حكومية مصادر
 عمى المواد مف% 19.81 اعتمدت كما .األولى بالدرجة اإلقميمية
. محمية وأ جيوية وأ مركزية( تعميمية نقابات) نقابية مصادر

 ؿ مصادرا/ مصدرا شكمت المدني المجتمع جمعيات أف ولوحظ
 كما(. 106 بيف مف مادة 12) المواد مجموع مف فقط% 11.32

 المحددة غير اإلعبلمية المواد تخص%( 11.32) النسبة نفس أف
 .وظاىر صريح بشكؿ المصدر
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 6 جدول
 المعتمدة اإلخبارية المصادر  حسب المواد توزيع

  المصادر االخبارية التكرار  النسبة المائوية
 مصادر وزارية رسمية 57 53.77%
 مصادر نقابية 21 19.81%
 مصادر جمعيات المجتمع المدني 12 11.32%
 مصادر أجنبية 4 3.77%
 مصادر غير محددة  12 11.32%
 المجموع 106 % .100

 اإلعبلمية المواد عمى الموقعة الجية -
 بأسماء موقعة المواد مف% 49.06 أف إلى البحث خمص     

 مف% 2.83 وقعت فيما ،(الكامؿ االسـ) الكتاب وا الصحافييف
 نسبة اف والمبلحظ. الصحافييف ألسماء األولى بالحروؼ المواد
 المغرب وكالة إلى مباشرة تحريرىا جية نسبت المواد مف كبيرة

 التشخيص ويبيف%. 44.34 بمغت حيث [16] لئلنباء العربي

  المجتمعو  اإلعبلـ حوؿ الوطني الحوار اطار في اجري الذي
 ينص حيث العمومية، والسمطات لمدولة الوكالة تبعيةو  خضوع
 السمطات لحساب" تقـو أنيا الثاني فصمو في األساسي قانونيا

 في فائدة السمطات ىذه ترى خبر كؿ بنشر الدستورية العمومية
 [2]." العمـو إلى إببلغو

 7 جدول
 التحرير جهة حسب المواد توزيع

 جهة التحرير  التكرار  النسبة
 مواد موقعة مف صحافييف  بأسمائيـ الكاممة 52 49.06%
 مواد موقعة بالحروؼ األولى 3 2.83%
 مواد منسوبة بشكؿ صريح لوكالة المغرب العربي لؤلنباء 47 44.34%
 مواد غير موقعة 4 3.77%

 المجموع 106 100.00%
  الصحافة أىداؼ ىي ما) اإلعبلمية والوظائؼ األىداؼ: ثالثا

 إعداد" فترة في المدرسي والتعميـ التربية قضايا إزاء المغربية
 ) ؟"التربوي الدخوؿ
 :المييمنة االتصالية األىداؼ
 ينقسـ الوسائطي التواصؿ أف إلى بروتوف فيميب  الباحث يذىب
 معينة رسالة لتشكيؿ ليا مساوية طرقا تطابؽ مختمفة أجناس إلى

 اف ما حسب ثبلثة، إلى الخطاب أجناس الباحث ويصنؼ [17]
  :المتكمـ كاف
 .يراه ما موضوعي بشكؿ يصؼ اف يريد -

 قرارا تستتبع معينة، وضعية حوؿ نظر وجية وأ رأي لديو -
 حجاجا.و 
 بيا يرى التي والذاتية جدا الشخصية بالكيفية التعبير يتمنى -

 .األشياء
 بكونو تحميمو يمكف صحفي مقاؿ كؿ أف إلى الباحث ويخمص     
  بالتواصؿ متعمقا كاف إذا ما حسب الحاالت، ىذه بإحدى يتعمؽ

 [17]. التعبيري التواصؿ وأ الحجاجي، التواصؿ وأ اإلخباري،
 ذات اإلعبلمية المواد مف% 86 أف البحث نتائج بينت     
 بمستجدات اإلخباري اليدؼ عمييا يغمب حيث إخبارية، وظيفة
 المشاكؿ ورصد والتنظيـ اإلعداد حيث مف التربوي الدخوؿ
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 فقط% 14 أف البحث نتائج وبينت. وغيرىا المطروحة واالختبلالت
 والدفاع خاصة أراء تقديـ إلى تيدؼ ةإقناعي وظيفة ذات المواد مف

 عمى بروتوف فيميب شدد فقد. بيا القراء إقناع عمى والعمؿ عمييا
 البحث مف أكثر المييمف – الغالب عف البحث" األفضؿ مف انو

 أف يمكف ممفوظ كؿ. جدا دقيؽ جنس داخؿ ممفوظ كؿ حبس عف
 اإلخبارية، الخاصية عميو  تغمب وأ التعبيرية، الخاصية عميو تغمب

 عمى لمداللة لمتواصؿ متعددة تصنيفات عف نتحدث أف يمكننا وأ
 [17]." عديدة ممزوجة ألجناس ينتمي انو

 8  جدول 
 االتصالي -التواصمي الهدف حسب المواد توزيع

 االتصالي الهدف  التكرار  النسبة
 إخباري )مواد يييمف عمييا اليدؼ اإلخباري( 91 86%
 ع بو(ايمف عميو ىدؼ إبداء الرأي والقنمواد ييإقناعي ) 15 14%

 المجموع  106 100
 الصحافية األجناس -

 المكتوبة الصحافة في المنشورة اإلعبلمية المواد تخضع     
 مف. الصحافية باألجناس يسمى ما خبلؿ مف مينية لتصنيفات

 االتصالية والوظيفة اليدؼ بخصوص المبينة النتائج فاف ثمة،
 األجناس داخؿ اإلعبلمية المواد تصنيؼ خبلؿ مف بوضوح تظير

 .عمييا المتعارؼ الصحافية
 ضمف تصنيفيا يمكف المواد مف% 60.38 اف النتائج بينت ىكذا،

 عف عبارة ىي المواد مف% 16.04 أف كما". اإلخباري التقرير"
 إلى المجوء ضعؼ البحث نتائج وتسجؿ". إخبارية مختصرات"

 فييا يمجأ التي" النبيمة" األجناس مف يعتبر الذي" االستطبلع" جنس
 مجموع مف% 7.55 سوى يبمغ لـ حيث الميداف، إلى الصحافيوف

 مجموع مف فقط مواد 8) المدروسة الفترة في المنشورة المواد
106.) 

" التحميمي المقاؿ" أف النتائج بينت ،"التعميؽ أجناس" وبخصوص
 ،"االفتتاحية" استخداـ ضعؼ يسجؿ كما. المواد مف% 5.66 بمغ

 مف والتعميـ لمتربية مخصصة واحدة افتتاحية سوى ترصد لـ حيث
 (.%0.94) مادة 106 مجموع

 9 جدول
 الصحافي الجنس حسب المواد توزيع

 الجنس الصحافي  التكرار  النسبة 
 تقرير إخباري 64 60.38%
 مختصر إخباري 17 16.04%
 االستطبلع 8 7.55%
 المقاؿ التحميمي 6 5.66%
 مقاؿ الرأي 3 2.83%
 العمود 3 2.83%
 الحوار اإلعبلمي 2 1.89%
 االفتتاحية  1 0.94%
 أخرى ) تعريؼ بمصطمحات( 2 1.89%
 المجموع  106 100%
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 (قيؿ؟ كيؼ) الشكمية المعالجة: رابعا
 :اإلعبلمية الدعامات في المواد موقع
 مدى توضح" التي الشكمية الفئات بإحدى ىنا األمر يتعمؽ     

 عمى صحؼ قراءة دراسات دلت حيث الموضوع، بعرض االىتماـ
 ثـ األخيرة، الصفحة تمييا المقدمة، في تأتي األولى الصفحة أف

 ذلؾ، بعد الصفحات بقية ثـ الوسط، صفحتي ثـ الثالثة، الصفحة
 صفحة، كؿ بموقع الخاصة األخرى الدراسات إلى باإلضافة ىذا

 المغة في اليسرى فالصفحات منيا، ركف لكؿ النسبية واألىمية
 والربع السفمي مف أىـ العموي والنصؼ اليمنى مف أىـ العربية
  [18]."وىكذا أجزائيا، أىـ اليسرى الصفحة في األيسر األعمى
 في نشرت المواد مف فقط% 9.43 أف البحث نتائج بينت وقد     

 منيا% 28.30 نشر تـ كما. والمجبلت لمجرائد األولى الصفحات
 نشر تـ حيف في .المتخصصة التربوية والمبلحؽ الصفحات في

 اليوميات اف والمبلحظ. الداخمية الصفحات في منيا% 62.26

 بالتربية خاصة مبلحؽ وأ صفحات كميا تخصص ال المغربية
 التي بالجرائد المنشورة المواد نسبة ارتفاع يفسر ما وىذا. والتعميـ

 كما. تخصصيا ال أخرى جرائد مع مقارنة الصفحات تمؾ تخصص
 العطمة نياية مع تتزامف البحث عينة أف إلى اإلشارة تجدر

 التربوية لمبلحقيا الجرائد بعض إصدار عدـ وبالتالي الصيفية،
 ).مثبل التربوي الصباح) الفترة ىذه في المعتادة
 شانو مف أخرى زمنية فترة في الموضوع دراسة فاف ثمة مف      

 يمكف الذي العاـ التوجو اف غير. نسبيا مغايرة نتائج يعطي أف
 البحث، ىذا في جميا يظير والذي الفترات، مختمؼ عمى تعميمو

 المستقمة الجرائد في بقوة تحضر والتعميـ التربية قضايا أف وى
 مقارنة ميما تحوال يشكؿ مما التقميدية، الحزبية الجرائد مع مقارنة

 القرف مف والتسعينيات الثمانينيات في يحصؿ كاف ما مع
 .المنصـر

 
 10 جدول

 الصفحات حسب المواد توزيع
 الصفحات التكرار  النسبة

 المواد المنشورة في الصفحة األولى 10 9.43%
 عدد المواد المنشورة في المبلحؽ التربوية 30 28.30%
 عدد المواد المنشورة في الصفحات الداخمية غير التربوية  66 62.26%
 المجموع 106 100%

 الفرعية العناويفو  الرسـوو  الصور استخداـ -
 مف الخ الفرعية، والعناويف والرسـو الصور استخداـ يزيد     

 المادة عمى والرسـو الصور تضفيو لما نظرا المضموف قيمة تدعيـ"
 ماو وى والمصداقية، والتأكيد اإليضاح، في زيادة مف التحميؿ موضع
 تعكسو عما فضبل التحميؿ موضع بالمادة االىتماـ زيادة الى يشير

 الموضوعية القيمة الى تضاؼ وأفكار معاف مف الرسـوو  الصور
 [18]." لممضموف 

 مف خالية المواد مف% 61.32 أف إلى البحث نتائج خمصت     
 21.70% استخدمت حيف في. الفرعية العناويف وأ الصور
 بمغت كما (.الخ تبلميذ، صور لمسؤوليف، شخصية صور) الصور
 عناويف وأ/و بارزة مؤطرة فقرات تضمنت التي اإلعبلمية المواد
 المغة تستعمؿ التي الجرائد أف والمبلحظ. فقط% 16.98  فرعية

 لممواد المينية اإلخراجية المعالجة عمى حرصا أكثر الفرنسية
 .العربية المغة تستعمؿ التي الجرائد مف المنشورة اإلعبلمية
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 11 جدول
 الفرعية والعناوين الصور استخدام حسب المواد توزيع

 العناصر المستخدمة التكرار  النسبة
 المواد المصحوبة بالصور 23 21.70%
 ارقاـ بارزة، صدر المقاؿ بارز..(عناويف فرعية ) وو/ ا فقرات مؤطرة المواد التي تتضمف   18 16.98%
 العناويف الفرعية  وأ فقرات البارزةال وأالمواد الخالية مف الصور  65 61.32%
 المجموع 106 100%

 مناقشة النتائج .6
تبيف النتائج أف وزارة التربية الوطنية نجحت في التحكـ في  -1

أجندة الصحافة المغربية في ما يخص القضايا المتعمقة بالتربية 
تفرعاتو و التعميـ، حيث شكؿ " الدخوؿ التربوي" ، بمختمؼ قضاياه و 

موضوعا رئيسيا حصؿ عمى أعمى نسبة مف المواد المرصودة. 
يبرز ىذا األمر بوضوح مف خبلؿ الربط بيف نسب الموضوعات و 
أجناسيا و أىدافيا االتصالية، و مصادرىا اإلخبارية و القضايا، و 

 والتوجو العاـ نحو الصحافية الغالبة، حيث يطغى البعد اإلخباري 
 ومصالحيا(.) رةمعطيات الوزاو نقؿ ببلغات 

ىذا ما يزيد مف تأكيده النسب المتعمقة ب )جية التحرير(، و      
% مف المواد موقعة مف وكالة المغرب العربي 44.34 حيث إف

لئلنباء، مما يبيف أف الصحؼ قد اعتمدت كميا في نشر تمؾ المواد 
عمى مادة جاىزة منقولة مف وكالة األنباء الرسمية. كما يعكس ذلؾ 

 % مف المواد المنشورة.60.38لوطني الغالب عمى البعد ا
 ضور قوي ؿمف ثمة، نبلحظ أف الفترة المدروسة تميزت بح     

مصالحيا الجيوية و خطاب الرسمي" الذي تنتجو الوزارة ال" 
مواعيد و الذي يتمظير في شكؿ تواريخ محددة و اإلقميمية، و 

حصائيات وطنية أو أرقاـ و إلجراءات معينة  ، قميميةإلواجيوية  وا 
فضبل عف التشديد عمى "الرىانات الرسمية" األساسية التي تميز 

 [19]. 2012-2011 الدخوؿ التربوي
تبيف نتائج البحث أف الممفات المتعمقة بتدبير الحياة اإلدارية  -2

لمكتوبة مع المموظفيف تشكؿ موضوعا ثابتا في تعاطي الصحافة 
بيعة المصادر اإلخبارية، ىذا ما تجسده طو التعميـ. و قضايا التربية 

. كما 19.81حيث تحتؿ النقابات التعميمية المرتبة الثانية بنسبة %
يمكف تأكيده مف خبلؿ اطبلعنا عمى المواد اإلعبلمية المنشورة في 

الواقع أف الحضور القوي لممطالب النقابية و الحقة.  وفترات سابقة أ
في الصحافة المكتوبة تحكمو عوامؿ تاريخية تتعمؽ بالوشائج 

التعميمي في السبعينيات و النقابي و العبلقات المركبة بيف السياسي و 
. كما تحكميا عوامؿ تنظيمية و  الثمانينيات مف القرف المنصـر

اتصاال منظما  داخمية خاصة بالتنظيمات النقابية، حيث تعتمد
مكنيا مف ولوج وسائؿ اإلعبلـ المغربية المكتوبة بشكؿ مستمر، 

 الفترات الزمنية.و ميما تغيرت الظروؼ و 
تبيف نتائج البحث ضعؼ ولوج خطاب المواطنيف المعنييف  -3

كذا جمعيات المجتمع المدني ذات الصمة و التعميـ، و بقضايا التربية 
، حيث ال نصادفيا في األميات خاصة(و جمعيات اآلباء ) بو

الغالب سوى في االستطبلعات القميمة التي لـ تشكؿ سوى 
الخطاب و"الخطاب الحكومي الرسمي" " %. ذلؾ أف بروز7.55

الطمبة، و التبلميذ و األميات و النقابي" يوازيو ضعؼ صوت اآلباء 
 الخ.
 % مف المواد57.55 تبيف النتائج أف الجرائد المستقمة نشرت -4
ىذا ما يعكس التحوؿ التاريخي في الحقؿ الصحافي و المرصودة.  

، حيث  المغربي منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف المنصـر
أصبحت الجرائد المستقمة عف األحزاب ىي التي تحظى بأعمى 
نسب مف المبيعات. كما أصبحت في بعض األحياف تقـو بدور 

ضد السياسات  والمعارضة السياسية ، وتنتج خطابات مع ا
مومية. غير انو ال بد مف التأكيد عمى الدور الذي أصبحت الع
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ظيور ذلؾ بشكؿ و المبلحؽ األسبوعية، و تضطمع بو الصفحات 
المنشورة في تمؾ و ممموس في نسبة المواد اإلعبلمية المرصودة 

المساء"(، و""االتحاد االشتراكي" وخاصة بجرائد "العمـ" ) المبلحؽ
 .   [37]106صؿ مادة مف أ 30%، أي 28.30حيث بمغت 

 جدير باإلشارة أف ىذه المبلحؽ قد رسخت عادات تحريريةو      
شكمت و أعمدة ثابتة، ممفات أسبوعية، حوارات، مقاالت رأي(، )

الموضوعات ذات الصمة بالتربية و فضاء صحافيا لطرح القضايا 
 أسبوعي. ونح ىالتعميـ في المغرب عمو 
الصادرة بالمغة العربية ) تبيف نتائج البحث اف الجرائد المغربية -5

عمى وجو الخصوص( ال تولي أىمية كبيرة لمعناصر الشكمية 
األدوات و ال تستثمر كافة التقنيات و اإلخراجية لممواد المنشورة، و 

برازىا عمى نحو المينية الكفيمة بتقديـ المادة  ميني مقبوؿ، سواء  وا 
المؤطرات  والعناويف الفرعية أ والمجسدة أمستوى الصور  ىعم
ىذا خبلفا لمجرائد الصادرة بالمغة الفرنسية و غيرىا. و الرسـو البيانية و 

 التي أولت عناية ممحوظة ليذا الجانب مف المعالجة اإلعبلمية
% 26.41شكمت المواد المنشورة في الجرائد الصادرة بالفرنسية )

ة لمجرائد بالمغة الفرنسية المبلحظ أف أعمى نسبو مف المجموع(. 
ىي جريدة مستقمة عف األحزاب و (؛ %5.66" )تحتميا "لوماتاف

حتى و السياسية، لكنيا عادة ما تصنؼ في األوساط اإلعبلمية 
 األكاديمية عمى أنيا مقربة مف دوائر صنع القرار الرسمية.

 التوصيات .7
ضرورة تفعيؿ تأثير أجندة الجميور في أجندة وسائؿ اإلعبلـ،  -1
ذلؾ حتى و التعميـ، و بالتالي في أجندة السمطات المكمفة بالتربية و 

الفئات المستيدفة بالتربية، بدؿ أف يتـ و يبرز خطاب المجتمع 
 .النقابية والتركيز عمى نقؿ األجندات الحكومية أ

الصحافة المكتوبة ) ضرورة أف تبذؿ وسائؿ اإلعبلـ -2
تحميؿ خطاب المواطنيف المعنييف و تحديدا( مجيودا اكبر في نقؿ 

ذلؾ مف خبلؿ االنفتاح أكثر عمى و مباشرة بقضايا التربية؛ 

االستطبلعات و االىتماـ بالتحقيقات و األميات و جمعيات اآلباء 
  .الصحافية

تقوية األدوار اإلعبلمية التي تقـو بيا و ضرورة تعزيز  -3
المبلحؽ التربوية المتخصصة في الصحافة المغربية، و ات فحالص

مف دوف و مع ايبلء االىتماـ بعممية "الدخوؿ التربوي" قبؿ بدايتيا، 
  .انتظار الببلغات الرسمية

المغربية أىمية اكبر لمعناصر  ضرورة أف تولي الصحؼ -4
اإلخراجية المينية في تقديـ المواد اإلعبلمية ذات و بوغرافية يطال

 .التعميـو الصمة بالتربية 
األرقاـ و ضرورة االشتغاؿ الميني عمى المعطيات  -5
تقارير الوزارة الوصية، سواء و اإلحصاءات الواردة في ببلغات و 

 .المضموفعمى مستوى  وعمى مستوى الشكؿ أ
عات أخرى تتعمؽ موضو و ضرورة إجراء دراسات تتناوؿ فترات  -6

التعميـ في وسائؿ اإلعبلـ لموقوؼ عمى مدى و بقضايا التربية 
عمومية النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة، خاصة في ما يتعمؽ 

وسائؿ و التأثر بيف الجميور و عبلقات التأثير و بوضع األجندة 
 السمطة السياسية. و اإلعبلـ 

 المراجع
 أ. المراجع العربية

 مف المغربي التعميـ قضايا(. "1990. )المحجوب بنسعيد، [1]
 واألنباء البياف( 1989-1986) الوطنية الصحافة خبلؿ
 غير الصحافة في العميا الدراسات دبمـو لنيؿ رسالة ،"نموذجا
 .3 ص المغرب، - الرباط لمصحافة، العالي المعيد منشورة،

 محط و معقدة ىي ما بقدر التعميـ قضايا" اف الباحث يؤكد
 يكشفيا قار إعبلمي منبر إلى تفتقر ما بقدر الجميع، اىتماـ

 الناحية مف التعميـ بقضايا فاالىتماـ. موثقة يجعميا و
 الوطنية الصحافة تخصصو ما في ينحصر يكاد اإلعبلمية

 الدخوؿ بمناسبة وافتتاحيات وأخبار ومقاالت أعمدة مف
 ىذه اف. نتائجيا عف واإلعبلف االمتحانات وفترة المدرسي
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 الصحافية الكتابات ىذه تمثؿ ىؿ نتساءؿ جعمتنا الخاصية
 لذلؾ تعميمية؟ تربوية صحافة دقيؽ بشكؿ او تربويا إعبلما
 الكتابات ىذه مضموف تحميؿ عمى الدراسة ىذه تركز

 ."المغربي التعميـ حوؿ المتمحورة

: المغرب في والمجتمع اإلعبلـ (2011. )جماعي تقرير [2]
 النشر دار المغرب، ،1ط ،"الطريؽ وخارطة التشخيص
 .73 ص المغربية،

اإلعبلـ السمعي البصري " (2007) حيداس، احمد حيداس. [3]
، مجمة اإلذاعات العربيةفي المغرب: تشريعات جديدة"، 

 . 1العدد

دور وسائؿ (. "2012) الداغر، مجدي محمد عبد الجواد.[4] 
المستدامة في االتصاؿ في دعـ خطط التنمية و اإلعبلـ 

، العدد العمـو اإلنسانيةو حوليات اآلداب ، "البمداف العربية
 مجمس النشر العممي. -، جامعة الكويت33

ماذا يريد التربويوف (. "1987) فرجاني، عبد المطيؼ حسيف. [5]
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Abstract_ Research aims to analyze the media treatment of the education's issues during the period of the 

preparation of the "Educational return" in the written press, and standing on the qualitative and 

quantitative characteristics, the level of content, news sources or prominent media formats. To achieve this 

goal, the researcher used the style of content analysis on a sample deliberate, includes all articles 

published in the period between 01 and 08 September of the year 2011, which represents the "Preparation 

of the Educational return" in the Moroccan School organization. And the sample included 106 media 

material, where it formed (Article media) and the unit of analysis adopted also. And after an analysis on 

the basis of the content one form that have been tested seriously and with a big persistence, the research 

concluded the following key findings: 1- The results shows that the Ministry of National Education 

controlled the agenda of the Moroccan press in regards to the issues of Education, where the form of "the 

return to school" of all its issues and its variants major topic got the highest proportion of the observed 

material. And clearly highlights this by linking between ratios topics and issues, and news sources and 

communication objectives, and the dominant journalistic genres, where dominates the news dimension and 

the general trend towards the transfer of data and press releases of the ministry   . 2- Search results shows 

that the files relating to the life of masterminding the administrative staff pose a constant theme in the use 

of the written press with issues of Education. And this is what embodies the nature of news sources, where 

the educational unions ranks second with 19.81  % .  3- Search results indicate weakness of the presence of 

the citizens ' s speech concerned with education issues, as well as civil society associations (especially 

associations of parents and mothers) in the information materials studied, where we encounter often only a 

few in the reportages, which did not constitute only 7.55%. The emergence of "official government 

discourse" and "associative discourse" matched weakness presence of parents, pupils and students voices. 

4- The results show that independent newspapers published 57.55 % of the observed material. This reflects 

the historic transformation in the field of Moroccan journalist since the mid- nineties of the last century, 

where it became independent newspapers all parties are given the highest percentages of sales. 5-The 

results of the research show that The written press (published in Arabic in particular) don’t attach great 

importance to the elements of form, and don’t invest all techniques and professional tools that could 

provide material and highlighted as a professional acceptable, both at the level of images embodied or 

sub-headings, charts and others. And this is in contrast to the French language written press that paid 

significant attention to this aspect of information processing (formed material published in French 

language written press issued 26.41% of the total). 

Keywords: Media treatment, Education, Media, Educational return in Morocco. 

 


