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دراسة حتليلية للمعاجلة اإلعالمية لقضايا الرتبية يف الصحافة
املكتوبة املغربية خالل فرتة إعداد الدخول الرتبوي
أحمد القصوار
جامعة محمد الخامس السويسي
كمية عموم التربية
الممخص_ىدفت الدراسة إلى تحميؿ المعالجة اإلعبلمية لقضايا التربية

 -3تبيف نتائج البحث ضعؼ حضور خطاب المواطنيف المعنييف بقضايا

والتعميـ في فترة إعداد الدخوؿ التربوي في الصحافة المكتوبة المغربية،

التربية والتعميـ ،وكذا جمعيات المجتمع المدني (جمعيات اآلباء واألميات

وذلؾ بالوقوؼ عمى خصائصيا الكمية والكيفية ،عمى مستوى المحتويات

خاصة) في المواد االعبلمية المدروسة ،حيث ال نصادفيا في الغالب

أو المصادر اإلخبارية أو األشكاؿ اإلعبلمية البارزة.

سوى في االستطبلعات القميمة التي لـ تشكؿ سوى  .%7.55ذلؾ أف
بروز "الخطاب الحكومي الرسمي" و"الخطاب النقابي" يوازيو ضعؼ

ولبموغ ىذا اليدؼ ،استخدـ الباحث أسموب تحميؿ المحتوى عمى
عينة قصدية تشمؿ جميع المواد المنشورة في الفترة الممتدة ما بيف 01

حضور أصوات اآلباء واألميات والتبلميذ والطمبة.

و 08سبتمبر/أيموؿ مف سنة  2011التي تمثؿ فترة "إعداد الدخوؿ

 -4تبيف النتائج أف الجرائد المستقمة نشرت  %57.55مف المواد

التربوي" في التنظيـ الدراسي المغربي .وقد اشتممت العينة عمى 106

المرصودة .وىذا ما يعكس التحوؿ التاريخي في الحقؿ الصحافي المغربي

مادة إعبلمية ،حيث شكمت (المادة اإلعبلمية) وحدة التحميؿ المعتمدة.

منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف المنصرـ ،حيث أصبحت الجرائد
المستقمة عف األحزاب ىي التي تحظى بأعمى نسب مف المبيعات.

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

 -5تبيف نتائج البحث أف الصحافة المكتوبة المغربية (الصادرة بالمغة

 -1تبيف النتائج أف و ازرة التربية الوطنية تحكمت في أجندة الصحافة

العربية عمى وجو الخصوص) ال تولي أىمية كبيرة لمعناصر الشكمية

المغربية في ما يخص قضايا التربية والتعميـ ،حيث شكؿ "الدخوؿ

واإلخراجية لممواد المنشورة ،وال تستثمر كافة التقنيات واألدوات المينية

التربوي" بمختمؼ قضاياه وتفرعاتو موضوعا رئيسيا حصؿ عمى أعمى

الكفيمة بتقديـ المادة وابرازىا عمى نحو ميني مقبوؿ ،سواء عمى مستوى

نسبة مف المواد المرصودة .ويبرز ىذا األمر بوضوح مف خبلؿ الربط

الصور المجسدة أو العناويف الفرعية والرسوـ البيانية وغيرىا .وىذا خبلفا

بيف نسب الموضوعات والقضايا ،ومصادرىا اإلخبارية وأىدافيا

لمصحافة المكتوبة الصادرة بالمغة الفرنسية التي أولت عناية ممحوظة ليذا

االتصالية ،وأجناسيا الصحافية الغالبة ،حيث يطغى البعد اإلخباري

الجانب مف المعالجة اإلعبلمية (شكمت المواد المنشورة في الجرائد

والتوجو العاـ نحو نقؿ ببلغات ومعطيات الو ازرة.

الصادرة بالفرنسية  %26.41مف المجموع).

 -2تبيف نتائج البحث أف الممفات المتعمقة بتدبير الحياة اإلدارية

الكممات المفتاحية :المعالجة اإلعبلمية ،التربية ،وسائؿ اإلعبلـ ،الدخوؿ

لمموظفيف تشكؿ موضوعا ثابتا في تعاطي الصحافة المكتوبة مع قضايا

التربوي في المغرب.

التربية والتعميـ .وىذا ما تجسده طبيعة المصادر اإلخبارية ،حيث تحتؿ

 .1المقدمة

النقابات التعميمية المرتبة الثانية بنسبة .19.81%

يشكؿ الدخوؿ التربوي موضوعا أساسيا يشغؿ باؿ المجتمع
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والمواطنيف بمختمؼ فئاتيـ وأوساطيـ ،وتعبئ لو الدولة طاقات

المعالجة اإلعبلمية في الصحافة المكتوبة ،ميما كانت نسبة

ميمة لضماف ولوج التبلميذ مف مختمؼ األسبلؾ والمستويات إلى

المقروئية ،وبالنظر أيضا لمعبلقة التاريخية المركبة ،وأخذا بعيف

الفصوؿ الدراسية .وعمى اعتبار أف وسائؿ اإلعبلـ تمعب دو ار ميما

االعتبار الوظائؼ االجتماعية الميمة التي تضطمع بيا.

في تشكيؿ الرأي العاـ الوطني ودعامة لنقؿ مشاكؿ وانتظارات

وتؤكد الدراسات اإلعبلمية عمى الوظائؼ االجتماعية لوسائؿ

المواطنيف ،يطرح السؤاؿ عف كيفية تناوؿ الصحافة المغربية

اإلعبلـ ،ومف بينيا القضايا ذات الصمة بالتنمية البشرية عامة،

لمقضايا المتعمقة بالدخوؿ التربوي واتجاىاتيا وأىدافيا االتصالية

والتربية والتعميـ خاصة .فقد"( )...اىتـ أساتذة اإلعبلـ واالتصاؿ

مف خبلؿ المواد اإلعبلمية المنشورة في غضوف ىذه الفترة.

بالوظائؼ االجتماعية لوسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ في المجتمع

العبلقة بيف التربية واالعبلـ:

وحاولوا تحديد ادوار تمؾ الوسائؿ إزاء قضايا التنمية ورصد نتائج

شكمت الصحافة المكتوبة تاريخيا في المغرب ،دعامة مركزية

وتأثيرات ىذه األدوار في النيوض بيا ،ويعد عالـ االتصاؿ الشيير

إلثارة القضايا والمشاكؿ واالنتظارات الخاصة بالتربية والتكويف،

"رولد السويؿ" مف أوائؿ الذيف اىتموا بيذه اإلشكالية حيث يرى أف

كما عكست بصفة أساسية انشغاالت ومطالب األطر التعميمية،

مف بيف وظائؼ وسائؿ اإلعبلـ مراقبة البيئة االجتماعية مف خبلؿ

عبر تمثيمياتيا النقابية المرتبطة باألحزاب التي تنطؽ باسميا تمؾ

تجميع المعمومات وتوزيعيا حتى يتمكف المجتمع مف التكيؼ مع

الصحؼ (االستقبلؿ واالتحاد االشتراكي خاصة) ،فضبل عف

الظروؼ المتغيرة ،كما يرى أيضا أف لوسائؿ اإلعبلـ مياما أخرى،

اشتغاؿ عدد مف المدرسيف كميا أو جزئيا في مجاؿ الصحافة.

منيا زيادة ترابط

أجزاء المجتمع في االستجابة لتحديات البيئة

وىذا ما يجعمنا نؤكد عمى العبلقة التاريخية المركبة بيف الجانبيف

المحيطة بيـ والنيوض بالتنمية المستدامة ،أي خمؽ رأي عاـ

].[1

موحد يساعد الحكومات لمقياـ بدوىا ،مثمما تتولى وسائؿ اإلعبلـ
إال أف نفس الحذر المنيجي يدفعنا إلى تنسيب قوة الصحافة

عممية نقؿ الميراث االجتماعي مف جيؿ إلى آخر ،وبث األفكار

المكتوبة المغربية ] .[2في ىذا اإلطار يؤكد الباحث احمد حيداس

التنموية التي مف شانيا تحقيؽ الرفاىية إلفراد الشعب عمى

انو "بالنظر لنسبة األمية المرتفعة في المغرب والتي تناىز  50في

المستوى المادي والمعنوي" ] .[4كما تذىب الدراسات الحديثة إلى

المائة مف الساكنة ،وبالنظر لضعؼ الصحافة المكتوبة مف الناحية

أف وسائؿ اإلعبلـ تشارؾ التربية في جزء كبير مف الميمات

المينية والتوزيع والمقروئية ،تعتبر اإلذاعة والتمفزة ،كما في سائر

المتعمقة بتعديؿ سموؾ الفرد واكسابو اتجاىات جديدة ] .[5وأصبح

الدوؿ العربية أداة التواصؿ األكثر جماىيرية ،مما دفع بالسمطات

تحرير الشؤوف التعميمية في الصحافة الحديثة "اكبر مف تقرير عف

المغربية إلى وضعيا تحت وصايتيا القانونية وتأطيرىا التحريري.

نظاـ تعميمي في الببلد ،بؿ تعدى ذلؾ إلى كيفية تنفيذ نظـ التعميـ

واذا كانت الصحافة المكتوبة في المغرب تتميز بنوع مف التعددية

ونوعيتو وطرؽ التدريس ومدى اتفاقيا مع احتياجات المجتمع وتقدـ

واالختبلؼ وبقدر مف الجرأة في الرأي بالمقارنة مع دوؿ عربية

الببلد ،وأكثر مف ىذا كمو مدى فائدة التبلميذ والطمبة مف كؿ ذلؾ

وافريقية مماثمة ،فاف األمر يختمؼ مع اإلذاعة والتمفزة .إنيا وحيدة

وما ىو نوع العقبات التي تقؼ أماـ المدرسيف والمسؤوليف عف

الخطاب وتروج لمرسميات" ].[3

المدرسة لتؤدي رسالتيا" ].[6

عمى الرغـ مف ذلؾ ،وبالنظر لمتحوالت الممحوظة في عبلقة
اإلعبلـ المغربي المكتوب بالتربية ،ارتأينا أف نتفحص كيفية
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والنقابية والمدنية ،مما يستدعي وصؼ وتحميؿ المعالجة اإلعبلمية
مف خبلؿ مشكبلت وأسئمة بحثية محددة.

المميزة لتعاطي وسائؿ اإلعبلـ مع قضايا التربية والتعميـ ،مع رصد

وىذا ما يجعؿ الدراسة تتوخى تحقيؽ األىداؼ التالية:

وتحميؿ المشكبلت التي تطرحيا العبلقة بيف التربية واإلعبلـ.

 -وصؼ خصائص المعالجة اإلعبلمية لقضايا التربية والتعميـ في

 .2مشكمة الدراسة

فترة إعداد الدخوؿ التربوي في المغرب.

تتمثؿ المشكمة المطروحة في الدراسة في تحميؿ كيفية

 -رصد القضايا والموضوعات ذات الصمة بالتربية والتعميـ التي

معالجة الصحافة المكتوبة المغربية لقضايا التربية والتعميـ في فترة

تناولتيا الصحافة المكتوبة المغربية.

الدخوؿ التربوي (وتحديدا فترة اإلعداد لمدخوؿ التربوي) ،مف خبلؿ

 -تحديد المصادر اإلخبارية والجيات الموقعة عمى المواد

وصؼ خصائص ومميزات المعالجة اإلعبلمية لتمؾ القضايا سواء

اإلعبلمية المنشورة في فترة إعداد الدخوؿ التربوي.

عمى مستوى المحتويات أو المصادر أو األىداؼ أو األشكاؿ

 -الوقوؼ عمى أىداؼ الصحافة المغربية إزاء قضايا التربية

اإلعبلمية المييمنة.

والتعميـ في فترة إعداد الدخوؿ التربوي وتحميؿ األجندة المتحكمة

أ .اسئمة الدراسة

في المواد المنشورة.

تتمثؿ أسئمة الدراسة في:

 -وصؼ ومقارنة المعالجة الفنية لممواد اإلعبلمية المنشورة في

ما ىي القضايا التربوية التي تعالجيا الصحافة المغربية المكتوبة

الصحافة المكتوبة المغربية.

في فترة الدخوؿ التربوي؟ (ماذا قيؿ؟(

ج -حدود الدراسة

ما ىي المصادر اإلخبارية والجيات الموقعة لممواد اإلعبلمية؟

حرص الباحث عمى مسح جميع المواد الصادرة في فترة

(مف قاؿ؟(

البحث (مف  01الى  08سبتمبر/ايموؿ  (2011مف دوف حصرىا

ما ىي أىداؼ الصحافة المغربية إزاء قضايا التربية والتعميـ في

في جرائد معينة او محددة ،مما سيساىـ في إضفاء طابع الشمولية

فترة الدخوؿ التربوي؟ ،وبالتالي التساؤؿ عف الوظيفة االتصالية

والعمومية عمى نتائج البحث .وىي تشمؿ الصحؼ الحزبية الناطقة

لممواد اإلعبلمية المنشورة (لماذا قيؿ؟(.

باسـ احزاب سياسية مغربية ،والصحؼ المستقمة عف االحزاب في

كيؼ عالجت الصحافة المغربية قضايا التربية والتعميـ المدرسي

شكؿ مقاوالت صحافية.

في فترة الدخوؿ التربوي؟ (كيؼ قيؿ؟(

وقد تـ رصد ىذه المواد مف خبلؿ نشرة الصحؼ التي تصدرىا

ب -أهمية الدراسة

و ازرة التربية الوطنية المغربية.

تبرز أىمية الدراسة في العمؿ عمى تحييف نتائج البحث في

د -التعريفات االجرائية

عبلقة التربية واإلعبلـ في المغرب وتجديد المقاربات واألطر

المعالجة االعبلمية:

النظرية والمنيجية ،وبالتالي الخروج بنتائج تعكس التحوالت

ويقصد بيا أسموب تناوؿ اإلعبلـ لقضايا التربية والتعميـ مف

الحاصمة في المعالجة اإلعبلمية المغربية لقضايا التربية والتعميـ.

حيث الموضوعات والمحتويات ومصادر المعمومات وأبعاد طرح

ذلؾ اف وسائؿ اإلعبلـ تقوـ بدور أساسي في تشكيؿ الرأي

األحداث ،فضبل عف الجوانب الفنية المرئية والطيبوغرافية إلخراج

العاـ ،وتشكؿ حقبل تنعكس فيو األجندات السياسية واإلعبلمية

المادة اإلعبلمية المتعمقة بيذا المجاؿ.
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 .3االطار النظري والدراسات السابقة

ىو عممية كبيرة يشرؼ عمييا القطاع الحكومي الوصي عمى

أ .االطار النظري

التربية والتعميـ .وتتضمف اجراءات يتـ القياـ بيا عمى األصعدة

أوال :نظرية وضع األجندة

المركزية والجيوية واإلقميمية ،وأخي ار عمى صعيد المؤسسات

يستمد البحث إطاره النظري اإلعبلمي مف نظرية وضع

التعميمية.

األجندة  ،Agenda settingوال سيما االتجاه البحثي الخاص

وحسب المقرر التنظيمي لمسنة الدراسية في المغرب برسـ

بوضع أجندة وسائؿ اإلعبلـ Média Agenda setting .وتكمف

الموسـ الدراسي  ،2012-2011يتـ اتخاذ جممة مف اإلجراءات

أىمية النظرية في البحث في "نشوء وانتقاؿ القضايا مف دائرة معينة

التنظيمية تيـ خصوصا "تواريخ التحاؽ مختمؼ األطر التربوية

إلى دائرة أخرى (مف اإلعبلـ إلى الجماىير أومف الجماىير إلى

بمقرات عمميا ،وتاريخ االنطبلؽ الفعمي لمدراسة والمعايير المعتمدة

الدوائر السياسية أومف األخيرة إلى وسائؿ اإلعبلـ أو العكس) إال

في إسناد جداوؿ الحصص لممدرسيف والمدرسات ،مع تحديد بعض

أنيا تكاد تفتقر إلى اإلطار العممي المتكامؿ الذي يجمع بينيا"

األنشطة التربوية القبمية النطبلؽ السنة الدراسية ...كما يحدد

].[9

تواريخ بعض العمميات المرتبطة ببداية الموسـ الدراسي وخاصة

ويؤكد الباحثوف أف دراسات وضع األجندة (عبلقة التأثير

ما يتعمؽ بتشخيص المكتسبات وتقويـ المستمزمات الدراسية التي

المتبادؿ بيف أولويات قضايا اإلعبلـ وأولويات قضايا الرأي العاـ

يتعيف استثمار نتائجيا في تنظيـ التعميمات مف جية ،وتدارسيا

والسياسة العامة) تشغؿ "الحيز األكبر مف اىتماـ المجتمع

ومناقشتيا خبلؿ انعقاد االجتماع األوؿ لممجالس التعميمية

األكاديمي العالمي منذ البدايات األولى ليذه النوعية مف الدراسات

والمجالس التربوية مف جية أخرى" ].[7

عمى يد الباحثيفMaxwell Mcombs et Donald Shaw

الصحافة المكتوبة المغربية:

صاحبا أوؿ دراسة منشورة عف وضع األجندة عاـ  .1972وتحتؿ

ويقصد بيا ممارسة وسائؿ اإلعبلـ المغربية المكتوبة أو

دراسات وضع األجندة أىمية خاصة في المجتمعات الديموقراطية

الورقية الصادرة يوميا أو أسبوعيا ،خاصة بالمغتيف العربية

التي تولي عناية خاصة الىتمامات الرأي العاـ وتوجياتو

والفرنسية (وسائؿ االتصاؿ الجماىيري) .ويرى ىارولد السويؿ أف

كمدخبلت في عمميات صنع الق اررات ووضع السياسات عمى كافة

مف بيف وظائؼ اإلعبلـ مراقبة البيئة االجتماعية مف خبلؿ تجميع

المستويات" ].[9

المعمومات وتوزيعيا حتى يتمكف المجتمع مف التكيؼ مع الظروؼ

كما ترجع األصوؿ الفكرية لدراسات وضع األجندة الى ما

المتغيرة .كما يرى أيضا أف لوسائؿ اإلعبلـ مياما أخرى منيا زيادة

كتبو  LIPPMANNعاـ  1922عف دور وسائؿ اإلعبلـ في

ترابط أجزاء المجتمع في االستجابة لتحديات البيئة المحيطة بيـ

ايجاد الصمة بيف األحداث التي تقع في العالـ الخارجي والصور

والنيوض بالتنمية المستدامة ،أي خمؽ رأي عاـ موحد يساعد

التي تنشأ في أذىاننا عف تمؾ األحداث .وبعد أربعيف سنة

الحكومات لمقياـ بدورىا ].[8

( ،)1963كتب كوىف يقوؿ" :أف الصحافة قد ال تنجح معظـ
الوقت في التأثير في اتجاىات الناس ولكنيا تؤثر بقوة في تحديد
نوعية القضايا التي ييتموف بيا" ].[9
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لقد توصؿ  Mccombs and Shawسنة  1972في االختبار

ومواقفيا منيا .وتبيف بعض الدراسات اإلعبلمية أف الزارسفيمد

الذي تـ إجراؤه الى الفرض العاـ لنظرية وضع األجندة ،ومفاده "اف

وميرتوف "أوؿ مف طرحا التساؤؿ الخاص بمف يضع أجندة وسائؿ

ىناؾ عبلقة ايجابية بيف أولويات اىتمامات وسائؿ االتصاؿ

اإلعبلـ وذلؾ عاـ  ،1984وكانت وجية نظرىما أف أولويات

الجماىيري وأولويات اىتمامات الجماىير .وقد تطورت النظرية

وسائؿ اإلعبلـ ليست إال نتيجة لمقوى االجتماعية السائدة بما في

لتغطي البحث عف الكيفية التي توضع بيا أولويات اىتمامات

ذلؾ المؤسسات الصناعية والتجارية وغيرىا مف الجيات المؤىمة

وسائؿ االتصاؿ الجماىيري ذاتيا ،واألىـ أف مفيوـ النظرية تطور

لممارسة الضبط االجتماعي.[9] "..

ليشمؿ العبلقات الممكنة بيف السياسة العامة وأولويات اىتمامات

ب .الدراسات السابقة

وسائؿ االتصاؿ وتمؾ الخاصة بالجميور ،وكذلؾ اثر الجميور

يسجؿ الباحثوف "ندرة الدراسات اإلعبلمية التي تطرقت إلى

نفسو في ترتيب اىتمامات وسائؿ االتصاؿ" ].[9

قضايا التربية والتعميـ" ،حيث إف اغمبيا عبارة عف بحوث جامعية

ثانيا :نظرية اإلطار أو نظرية األطر الخبرية

بالمعيد العالي لئلعبلـ واالتصاؿ )المعيد العالي لمصحافة سابقا(.

كما يستمد البحث إطاره النظري اإلعبلمي مف نظرية األطر

كما سجموا أف اغمب ىذه الدراسات تتسـ "بطابع العمومية في

الخبرية .ذلؾ أف مفيوـ اإلطار يعتبر مفيوما لو "مغزى وداللة

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

إعبلمية ،حيث انو يسيـ في التعرؼ عمى دور وسائؿ اإلعبلـ في

اإلصبلحات التعميمية مف

بناء وتشكيؿ اتجاىات الرأي العاـ إزاء القضايا والموضوعات

الزاوية اإلعبلمية" ].[11

المختمفة التي تقدميا وسائؿ اإلعبلـ" .كما ترجع أىمية النظرية إلى

ومف بينيا:

أنيا "تقدـ تفسي ار عمميا ومنتظما لكيفية حدوث التأثيرات المعرفية

احمد الغوماري :قضايا التربية والتعميـ في الصحافة الوطنية

والوجدانية لوسائؿ اإلعبلـ عمى الجميور بمختمؼ فئاتو

(العمـ واالتحاد االشتراكي) ،مركز تكويف المفتشيف الرباط1985،

وخصائصو الديموغرافية" ].[10

].[12

ويعرؼ اإلطار بأنو "تحديد جوانب معينة مف الواقع يتعمؽ

المحجوب بنسعيد :قضايا التعميـ المغربي مف خبلؿ الصحافة

بحدث أو قضية وجعميا أكثر برو از في النص اإلعبلمي .فاألطر

الوطنية ( )1989-1986البياف واألنباء نموذجا ،رسالة لنيؿ دبموـ

اإلعبلمية تسيـ في بناء اطر الجميور فيما يتعمؽ بالموضوع او

الدراسات العميا في الصحافة ،المعيد العالي لمصحافة ،الرباط،

القضية التي يتـ إبرازىا في المحتوى اإلعبلمي" ].[10

 .1990وقد طرح الباحث السؤاؿ اإلشكالي المركزي التالي :كيؼ

ثالثا :المسممات النظرية

كانت متابعة الصحافة الوطنية لما يط أر في قطاع التعميـ

انطبلقا مف اإلطار النظري ،يستمد البحث مسمماتو النظرية

بالمغرب؟ مف أجؿ معالجة ىذه اإلشكالية اعتمدنا عمى منيج

مف فرضية عممية أساسية تؤكد عمى دور وسائؿ اإلعبلـ في ايجاد

تحميؿ المحتوى بيدؼ استجبلء خصائص ىذه المتابعة الصحفية

الصمة بيف األحداث التي تقع في العالـ الخارجي والصور التي

لشؤوف التعميـ بالمغرب.[1] ".

وقد استخدـ البحث تحميؿ

تنشأ في أذىاننا عف ىذه األحداث" ] .[9مف ثمة ،ينخرط البحث

المضموف ،وتقنية المقابمة .وخمص إلى عدـ وجود مختصيف في

ضمف دراسات وضع األجندة ،السيما اتجاه البحث في أجندة

تحرير الشؤوف التعميمية في جريدتي العينة ،وعدـ وجود عبلقة

وسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ تحديد نوعية القضايا التي تيتـ بيا
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اتصالية مستمرة وفعالة بيف الصحافة المكتوبة والمؤسسات

] .[13وقد أظيرت الدراسة " تفاوت اىتماـ الصحؼ المصرية

التعميمية.

بالتعميـ الجامعي ،فتميزت الصحؼ القومية بالعمؽ في الشرح

محمد حمودو ،النظاـ التعميمي ومسالة اإلصبلح :تجربة التعميـ

والتحميؿ ،وبرز ذلؾ بوضوح في تحديد أسباب أزمة التعميـ

األساسي مف منظور صحافة أحزاب المعارضة  -دراسة تحميمية

الجامعي ،في الوقت الذي اىتمت فيو الصحؼ القومية بطرح

لمضموف صحيفتي االتحاد االشتراكي وأنواؿ ما بيف 1985

القضايا الجامعية مثؿ تدىور المنظومة الجامعية والنشاط الطبلبي،

و ،1993رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا في الصحافة –

أما بالنسبة لمصحؼ الخاصة فقد احتمت الدستور الترتيب األوؿ

يونيو – 1994المعيد العالي لمصحافة -الرباط .وقد ىدؼ البحث

في اىتماميا بقضايا التعميـ وتمتيا المصري اليوـ وجاءت األسبوع

إلى مقاربة اتجاه صحيفتي االتحاد االشت اركي وأنواؿ نحو التعميـ

في الترتيب األخير" ].[13

األساسي في الفترة ما بيف  ،1993-1985وذلؾ برصد الجوانب

 .4الطريقة واالجراءات

التالية:

أ -مجتمع الدراسة

قياس االتجاه وحدتو.

يتحدد مجتمع الدراسة في المواد اإلعبلمية المنشورة في

معرفة مدى اىتماـ الصحافييف بالموضوع المدروس.

الصحافة المغربية والتي تخص بالدرجة األولى قضايا التربية

درجة مواكبتيا لمسمسؿ اإلصبلح (نظاـ التعميـ األساسي

والتعميـ.

نموذجا).

وسنعتمد عمى عينة قصدية أو عمدية تتمثؿ في المواد المنشورة

مدى التطابؽ بيف االتجاه الجريدة والطرح االيديولوجي لمحزب

في فترة الدخوؿ التربوي .ىكذا ،تـ حصر العينة في الفترة الممتدة

الناطقة باسمو.

ما بيف  01و 08سبتمبر/أيموؿ  2011التي تمثؿ ما يسمى ب

واستخدـ البحث تحميؿ مضموف العينة المختارة .كما خمص

"إعداد الدخوؿ التربوي" في الوثائؽ الرسمية لمو ازرة ] .[14وىي

إلى االستنتاجات األساسية التي تتمثؿ في طغياف االتجاه السمبي

المواد التي تجمعيا وتوزعيا و ازرة التربية الوطنية عمى المسؤوليف

في الجريدتيف نحو نظاـ التعميـ األساسي؛ ومسايرة الجريدتيف

المعنييف مف خبلؿ "نشرة الصحؼ" اليومية (قسـ االتصاؿ –

لمسمسؿ اإلصبلح منذ إق ارره وتطبيقو ،ووجود انسجاـ بيف اتجاه

مصمحة الصحافة) .وتشكؿ مادة خصبة لمدراسة أو البحث العممي

الجريدتيف نحو اإلصبلح المذكور وبيف موقؼ حزبييما مف ىذا

وأداة عممية ميمة تمكف الباحثيف مف الوقوؼ عمى قضايا التربية

اإلصبلح" ].[11

والتكويف ودراستيا مف زوايا مختمفة وانطبلقا مف مشكبلت بحثية

وفي الدراسات العربية ذات الصمة ،صدر كتاب "

متنوعة.

الصحافة والجامعات" لمباحثة عواطؼ عبد الرحماف وآخروف.

مف ثمة ،اشتممت العينة عمى  106مادة إعبلمية ،وبالتالي

وتناوؿ "عبلقة الصحافة المصرية بالتعميـ الجامعي ،ويعرض لعدد

تشكؿ (المادة اإلعبلمية المنشورة) ىي وحدة التحميؿ المعتمدة في

مف التحديات التي تواجو الجامعات المصرية ،ومنيا استقبلؿ

الدراسة ].[15

الجامعات ،والحريات األكاديمية ،ومجانية التعميـ الجامعي ،وأزمة

ب -اداة الدراسة

البحث العممي في الجامعات والحركة الطبلبية .وقدـ الباحثوف في

تندرج الدراسة في إط ػ ػار البح ػ ػوث الوصفيػ ػة المسحيػ ػ ػة ،حيػ ػث

كتابيـ التجاىات الخطاب الصحفي إزاء قضايا التعميـ الجامعي"
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سنستعمؿ أداة تحميؿ المضموف الكمي والكيفي لرصد وتحميؿ

تقسيميا إلى فئات فرعية .ومف اجؿ تدقيؽ محتويات المواد ذات

خصائص المادة المدروسة انطبلقا مف مشكمة البحث وأسئمتو

الصمة بالسؤاؿ األساسي ،تـ اقتراح فئة سميناىا ب (المشاكؿ

اإلجرائية .وجدير بالتأكيد أف الباحثيف في مجاؿ اإلعبلـ

المطروحة) وأخرى ىي فئة (المطالب) التي تكوف متضمنة في

يستخدموف تحميؿ المضموف "لوصؼ المحتوى الظاىر والمضموف

ثنايا فقرات المواد المدروسة مف اجؿ إثراء واستكماؿ العناصر

الصريح لممادة اإلعبلمية مف حيث الشكؿ والمحتوى ،وذلؾ طبقا

الكفيمة باإلجابة عف سؤاؿ المحتوى بمختمؼ أبعاده وتجمياتو ،عمى

لتصنيفات موضوعية بيدؼ الحصوؿ عمى بيانات كمية متكاممة

أف يتـ تقسيميا إلى فئات فرعية حسب خصوصيات ومحتويات

يتـ استخداميا في وصؼ المادة اإلعبلمية التي تعكس السموؾ

المواد .مف جية أخرى ،تـ اقتراح فئة (القطاع التربوي) لموقوؼ

االتصالي العمني لمقائميف باالتصاؿ ،أو الكتشاؼ الخمفية الفكرية

عمى نسب المواد اإلعبلمية الخاصة بقطاعي التعميـ المدرسي

أو الثقافية أو السياسية أو العقائدية التي تنبع منيا الرسالة

والتعميـ العالي .كما وضعنا فئة (بعد معالجة القضايا) لمتمييز بيف

اإلعبلمية .[15] "...ويشترط أف تتـ عممية التحميؿ "بطريقة

األبعاد الوطنية والجيوية واإلقميمية ،وأحيانا حتى الدولية (أي

منظمة ،ووفؽ أسس منيجية ومعايير موضوعية ،مع االستناد في

المستوى التدبيري والمجالي لمقضايا المطروحة).
أما السؤاؿ الثاني/المحور الثاني (مف قاؿ؟) ،فستتـ اإلجابة

عممية جمع البيانات وتبويبيا وتحميميا عمى األسموب الكمي بصفة

عميو مف خبلؿ ثبلث فئات .تتعمؽ الفئة األولى ب (الجريدة) والفئة

أساسية" ].[15
وقد تـ إعداد استمارة أولى لمتحميؿ حاولت اإلحاطة بأسئمة

الثانية ب(جية التحرير) التي وقعت المادة اإلعبلمية ،والثالثة

البحث وفئات التحميؿ المحددة .وقد خضعت لمتعديؿ والتطوير بعد

تخص (المصادر اإلخبارية) ،أي الجيات التي استمدت منيا

إجراء اختبار صدؽ األداة واالطبلع الموسع عمى مادة البحث

الجرائد المغربية األخبار والمعمومات والمعطيات المنشورة.
وفي السؤاؿ الثالث/المحور الثالث (لماذا قيؿ؟) ،سيتـ تحديد

وعينتو .وتمخص أسئمة البحث وفئات التحميؿ في صيغتيا النيائية

(اليدؼ االتصالي) الغالب أو المييمف عمى المادة اإلعبلمية :ىؿ

العناصر األساسية المكونة الستمارة التحميؿ.

ىو اإلخبار أو اإلقناع برأي او موقؼ معيف؟ فضبل عف فئة

وتعتبر الفئات مفيوما أساسيا في تحميؿ المضموف .ويقصد

(الجنس الصحافي) لممادة اإلعبلمية.

بيا "التصنيفات الرئيسية والفرعية لممادة التي يتـ تحميميا ،ويتـ
تحديد فئات تحميؿ المضموف بناء عمى أىداؼ البحث وتساؤالتو-

وفي السؤاؿ الرابع/المحور الرابع (كيؼ قيؿ؟) ،سيتـ الوقوؼ

فروضو بما فييا مف متغيرات" ] .[15ىكذا ،يتـ "تصنيؼ المادة

عمى كيفية المعالجة المينية واإلخراجية لممواد اإلعبلمية المنشورة.

المكتوبة أو المسموعة أو المرئية تحت فئات معينة وفؽ معايير

ويتضمف ىذا المحور فئة (الموقع/الصفحة) الذي نشرت فيو

محددة بما يكشؼ خصائص ىذه المادة مف حيث الشكؿ والمحتوى"

المادة ،وفئة (اإلخراج) مف خبلؿ التركيز رصد مدى استخداـ

].[15

الصور والفقرات البارزة والعناويف الفرعية أو عدـ استخداميا في

انطبلقا مف مشكمة البحث وأسئمتو اإلجرائية ،تـ استخبلص بعض

إخراج المادة اإلعبلمية المنشورة.

الفئات الكفيمة بالمساعدة عمى اإلجابة عمى األسئمة.

ج -صدق األداة وثباتها

ىكذا ،وبخصوص السؤاؿ األوؿ /المحور األوؿ (ماذا قيؿ؟)،

بعد إعداد استمارة تحميؿ المضموف األولى ،تـ إجراء اختبار

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

الصدؽ لموقوؼ عمى مدى قياسيا لمموضوع الذي صممت مف
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الموضوعات والقضايا المطروحة

 .)106وبعد مرور شيريف ،تمت إعادة االختبار ،حيث خمص

بينت نتائج البحث أف  %25.47مف المواد المنشورة تتطرؽ

الباحث إلى ادخاؿ بعض التعديبلت عمى أسئمة البحث وفئات

لعرض األخبار والمعطيات ذات الصمة بإعداد وتنظيـ الدخوؿ
التربوي بقطاع التعميـ المدرسي .وبمغت مشاكؿ ومعيقات الدخوؿ

تحميؿ المضموف ،حتى تتسـ بالشموؿ والوضوح وعدـ التداخؿ.
كما تـ عرضيا عمى أساتذة متخصصيف في عموـ التربية

التربوي الخاصة باألوضاع الداخمية لممؤسسات التعميمية العمومية

ومتمرسيف عمى اسموب تحميؿ المضموف بكمية عموـ التربية-

نسبة  11.32%مف المواد .كما شكمت "مشاكؿ األسر المغربية

جامعة محمد الخامس السويسي ،وعمى باحثيف ومدبريف مطمعيف

مع التعميـ الخصوصي في فترة الدخوؿ التربوي "نسبة %4.72

عمى قضايا التربية والتكويف في المغرب .كما عرض عمييـ

مف المواد المنشورة ،فيما بمغت قضية" ارتفاع تكاليؼ الدخوؿ

الباحث بعض المواد االعبلمية لتحميميا بغرض اختبار الثبات.

المدرسي وأثره عمى األسر المغربية" نسبة  .%2.83مف ثمة ،فاف

وقد أفضت مبلحظاتيـ إلى صياغة استمارة التحميؿ في شكميا

 %44.34مف المواد المنشورة في ىذه الفترة تطرقت بشكؿ مباشر

النيائي الذي تـ اعتماده في التحميؿ.

لمقضايا ذات الصمة بالدخوؿ التربوي.
وخمص البحث إلى أف الموضوعات المتعمقة بتدبير الحياة

 .5نتائج الدراسة

اإلدارية لموظفي قطاع التعميـ المدرسي (ترقية ،انتقاالت ،تغيير

اوال :مضموف القضايا التربوية (ما ىي القضايا التربوية التي

اإلطار ،الخ) بمغت .%12.27

تعالجيا الصحافة المغربية المكتوبة في فترة إعداد الدخوؿ
التربوي؟)

جدول 1

توزيع المواد حسب الموضوعات/القضايا المطروحة
القضايا /الموضوعات

التكرار

النسبة

إعداد وتنظيـ الدخوؿ التربوي

27

25.47%

معيقات ومشاكؿ الدخوؿ التربوي في المؤسسات التعميمية العمومية

12

11.32%

تسوية ممفات ترقية بعض فئات اطر التربية والتكويف

11

10.38%

برامج محو األمية

9

8.49%

مشاكؿ األسر المغربية مع التعميـ الخصوصي في فترة الدخوؿ التربوي

5

4.72%

ارتفاع تكاليؼ الدخوؿ المدرسي وأثره عمى األسر المغربية

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%

ضعؼ او غياب خدمات النقؿ الحضري لمتبلميذ أو الطمبة

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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تنظيـ الدورة  3لعيد المغات

1

0.94%

تنظيـ منتدى دولي لمماستر والتكويف المستمر

1

0.94%

تكوينات جديدة في كمية عموـ التربية

1

0.94%

تمدرس أبناء الجالية المغربية العائدة مف ليبيا

1

0.94%

تغييرات في نيابات الو ازرة

1

0.94%

تأثير العوامؿ الثقافية االسرية في فشؿ أو نجاح المتعمـ

1

0.94%

آليات تتبع ومراقبة البرنامج االستعجالي

1

0.94%

تنظيـ مناظرة متوسطية حوؿ الطفولة خارج منظومة التعميـ

1

0.94%

إعداد مخطط العمؿ 2016-2012

1

0.94%

االكتظاظ في المؤسسات التعميمية

1

0.94%

التكويف عف بعد

1

0.94%

مصطمحات تربوية

1

0.94%

ترتيب الجامعات المغربية ضمف جامعات العالـ

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%

صعوبة ولوج المعيد والمدارس العميا لحاممي الباكالوريا

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%

القضية التي عرفت اكبر تردد؛ وتيـ التعميـ العالي ىي" رفض

 -القطاع الوزاري

الرفع مف سف تقاعد أساتذة التعميـ العالي المساعديف" حيت بمغت

كما بينت أف مجموع المواد التي تيـ مباشرة أو بشكؿ غير

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

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

جدول 2
توزيع المواد حسب القطاعات
القطاع التعميمي

التكرار

النسبة المائوية

مواد تيـ قطاع التعميـ المدرسي

90

84.91%

مواد تيـ قطاع التعميـ العالي

16

15.09%

المجموع

106

100.00%

وخمص البحث إلى أف  %60.38مف المواد المنشورة تـ

 -البعد ومستوى الطرح

طرحيا في بعدىا الوطني العاـ .وبمغت الموضوعات التي طرحت
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في بعدىا الجيوي (وتيـ قضايا وموضوعات جيوية) ،% 17.92

سجمت بعض المواد التي تيـ التربية والتعميـ ،وطرحت في بعدىا

في حيف وصمت نسبة البعد اإلقميمي  .%14.15والمبلحظ انو

الدولي ،حيث بمغت .%7.55

جدول 3
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



ضياع الزمف المدرسي في اإلضرابات.

وفي ما يمي جرد تركيبي ألىـ المشاكؿ المطروحة في



ارتفاع ثمف األدوات المدرسية ىذه السنة بنسبة تتراوح بيف
 3و 5في المائة.

المواد المشكمة لعينة البحث (مع االشارة اف الباحث احتفظ في
الغالب بالعبارات الواردة في المواد االعبلمية):



أوال :أىـ المشاكؿ المرصودة الخاصة بالمؤسسات التعميمية

ثانيا :اىـ المشاكؿ المرصودة الخاصة بالتعميـ الخصوصي:

العمومية:


تعثر أشغاؿ بناء بعض المؤسسات التعميمية.


ارتفاع تكاليؼ الدخوؿ التربوي وأثرىا عمى ميزانية األسر

تدني مستوى وجودة التعميـ الخصوصي التي ال ترقى
إلى تطمعات أباء وأولياء التبلميذ.

المغربية.



التعميـ الخصوصي ال يضع أماـ عينيو سوى الربح



اكتظاظ المدارس العمومية.

المادي الخالص ،مما يفسر ارتفاع تكاليؼ الدراسة في



لجوء بعض األسر المغربية إلى تسجيؿ أبنائيـ في

المدارس الخصوصية والدروس الخصوصية الموازية ليا.

المدارس الخاصة؛ رغـ ارتفاع تكمفتو المالية لضماف



حصوؿ أبنائيا عمى تعميـ جيد.


عدـ توفر المستثمريف في ىذا المجاؿ عمى الكفاءة
المينية والخبرة الميدانية.

الو ازرة الوصية لـ تفمح في رفع تحدي إلزامية التمدرس



أغمبية أساتذة التعميـ يدرسوف في مدارس القطاع

لؤلطفاؿ اقؿ مف  6سنوات.

الخاص ،وىو خرؽ سافر لمقانوف الذي يحتـ عمى



عدـ تكافؤ الفرص واليدر المدرسي وضعؼ الجودة.

المدارس الخصوصية تشغيؿ أساتذة خاصيف محسوبيف



تأثير أجواء االحتجاجات التي عرفيا القطاع في السنة

عمييا طبقا لقانوف المقاوالت.

الماضية عمى السير العاـ لمدراسة في جيات المممكة.




فقداف البوصمة لدى الحكومة والنقابات في السنة

الخصوصي.

الماضية.


غياب التكويف والتكويف المستمر ألساتذة التعميـ



اكتفاء الفاعميف برد الفعؿ دوف حؿ المشكبلت الحقيقية

الفراغ التشريعي والقوانيف المبيمة السبب الرئيسي وراء
التبلعبات واالختبلالت التي يعرفيا القطاع الخصوصي.

لقطاع التعميـ المدرسي.
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التبلميذ.

مطالبة بعض النقابات برحيؿ نائب الو ازرة بسيدي افني
ومحاسبة المسؤوؿ عف االختبلالت والتجاوزات.

المطالب المقدمة:



أوال :أىـ مطالب اآلباء واألميات:


2013

المطالبة بتسوية الوضعية اإلدارية والمالية لعدد مف فئات
األطر العاممة في قطاع التعميـ المدرسي (ترقية حاممي

اعتماد الصرامة والتدبير العقبلني لمموارد البشرية

اإلجازة أو الماستر أو الدكتوراه ،اطر السمـ  ،9تغيير

والبنيات األساسية التربوية.

إطار بعض األطر.)..



انطبلؽ الدراسة في الوقت المحدد ليا.



الشفافية في تدبير المناصب المالية ذات الصمة بالترقية.



مطالبة جمعية لآلباء النيابة اإلقميمية بالحسيمة بتحمؿ



المطالبة بمراجعة االنتقاالت خارج الحركة االنتقالية



مسؤوليتيا اتجاه مؤسسة تعميمية عبر إلزاـ المقاوؿ

الوطنية

باحتراـ التزاماتو.

المتضرريف.

مطالبة بعض اآلباء بتدخؿ الحكومة لمتخفيؼ مف فاتورة



الدخوؿ المدرسي.




معادلة دبموـ التخرج مف المراكز التربوية الجيوية ومراكز
تكويف أساتذة التعميـ االبتدائي إلجازة مينية.

المطالبة بتدخؿ الو ازرة لتنظيـ تجارة األدوات والكتب



تحسيف ظروؼ العمؿ وتوفير التجييزات األساسية.

المدرسية.



استفادة بعض الفئات مف البرامج التكوينية.

إعداد الئحة األدوات المدرسية األساسية الخاصة بكؿ



إقرار تعويضات منصفة ومحفزة لمموظفيف العامميف في

مستوى تعميمي بشراكة مع األسواؽ الكبرى والموزعيف

النيابات.

لمتحكـ في األسعار.

ثانيا :المصادر اإلخبارية وجيات التحرير (ماىي الجيات

ثانيا :أىـ المطالب النقابية لبعض فئات اطر التربية والتكويف


بإجراء

حركة

انتقالية

جديدة

إلنصاؼ

والمصادر اإلخبارية لممواد اإلعبلمية؟)
الدعامات اإلعبلمية (الجرائد والمجبلت)

ترقية األطر التعميمية الحاصمة عمى اإلجازة إلى السمـ



.10

تبيف النتائج أف جريدة "المساء" نشرت في الفترة المدروسة

التراجع عف مشروع تمديد سف تقاعد أساتذة التعميـ

 14.15%مف المواد المنشورة ،تمتيا جريدة "العمـ" ب 12.26%

العالي المساعديف إلى سف  65سنة.

مف المواد ،ثـ جريدة "االتحاد االشتراكي" ب .10.38%وجاءت



احتراـ الحؽ في العمؿ النقابي.

جريدة "األحداث المغربية" في الرتبة الرابعة ب ،7.55%تمييا



إخراج نظاـ أساسي لموظفي التعميـ العالي.

"النيار المغربية" ب .6.60%



تمكيف الموظفيف القدامى حاممي الشيادات العميا مف



تغيير اإلطار إلى أستاذ التعميـ العالي.

1092

11

2

2013

جدول 4

توزيع المواد حسب الجرائد
الجريدة

التكرار

%

المساء

15

14.15%

العمـ

13

12.26%

االتحاد االشتراكي

11

10.38%

األحداث المغربية

8

7.55%

النيار المغربية
Le Matin

7

6.60%

6

5.66%

AlBayane

5

4.72%

Libération

4

3.77%

الصحراء المغربية

4

3.77%

بياف اليوـ

4

3.77%

أخبار اليوـ
Le soir échos

4

3.77%

3

2.83%

Les échos

3

2.83%

الحركة

3

2.83%

الصباح

2

1.89%

رسالة األمة
Aujourd'hui le Maroc

2

1.89%

2

1.89%

L’économiste

2

1.89%

L’opinion

2

1.89%

مغرب اليوـ

1

0.94%

الخبر
Le Temps

1

0.94%

1

0.94%

الشروؽ

1

0.94%

المنعطؼ

1

0.94%

المنتخب

1

0.94%

المجموع

106

100%

تمييا الجرائد الناطقة بمساف األحزاب السياسية المشاركة في

 -االنتماء

الحكومة (آنذاؾ) ب .%39.62في حيف لـ تبمغ الجرائد الناطقة

تكشؼ النتائج أف الجرائد المستقمة (عف األحزاب السياسية)

بمساف األحزاب المعارضة سوى .%2.83

نشرت  %57.55مف المواد اإلعبلمية المرصودة في عينة البحث،
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جدول 5

توزيع الجرائد حسب االنتماء
جرائد االغمبية

( الحكومية)

االنتماء

التكرار

%

العمـ

13

12.26%

االتحاد االشتراكي

11

10.38%

الحركة
AlBayane

3

2.83%

5

4.72%

Libération

4

3.77%

بياف اليوـ
L’opinion

4

3.77%

2

1.89%

42

39.62%

رسالة األمة

2

1.89%

المنعطؼ

1

0.94%

3

2.83%

المجموع
جرائد المعارضة

جرائد مستقمة

المجموع

المساء

15

14.15%

األحداث المغربية

8

7.55%

النيار المغربية
Le Matin

7

6.60%

6

5.66%

الصحراء المغربية

4

3.77%

أخبار اليوـ
Le soir échos

4

3.77%

3

2.83%

Les échos

3

2.83%

الصباح
Aujourd'hui le Maroc

2

1.89%

2

1.89%

L’économiste

2

1.89%

مغرب اليوـ

1

0.94%

الخبر
Le Temps

1

0.94%

1

0.94%

الشروؽ

1

0.94%

المنتخب

1

0.94%

61

57.55%

المجموع

ولوحظ أف جمعيات المجتمع المدني شكمت مصد ار /مصاد ار ؿ

 المصادر اإلخباريةتبيف نتائج التحميؿ أف  %53.77مف المواد تعتمد عمى

 %11.32فقط مف مجموع المواد ( 12مادة مف بيف  .)106كما

مصادر حكومية رسمية تمثميا الو ازرة ومصالحيا الخارجية أو

أف نفس النسبة ( )%11.32تخص المواد اإلعبلمية غير المحددة

اإلقميمية بالدرجة األولى .كما اعتمدت  %19.81مف المواد عمى

المصدر بشكؿ صريح وظاىر.

مصادر نقابية (نقابات تعميمية) مركزية أو جيوية أو محمية.
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جدول 6

توزيع المواد حسب المصادر اإلخبارية المعتمدة
المصادر االخبارية

التكرار

النسبة المائوية

مصادر و ازرية 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. %

الذي اجري في اطار الحوار الوطني حوؿ اإلعبلـ والمجتمع

 الجية الموقعة عمى المواد اإلعبلميةخمص البحث إلى أف  %49.06مف المواد موقعة بأسماء

خضوع وتبعية الوكالة لمدولة والسمطات العمومية ،حيث ينص

الصحافييف او الكتاب (االسـ الكامؿ) ،فيما وقعت  %2.83مف

قانونيا األساسي في فصمو الثاني أنيا تقوـ "لحساب السمطات

المواد بالحروؼ األولى ألسماء الصحافييف .والمبلحظ اف نسبة

العمومية الدستورية بنشر كؿ خبر ترى ىذه السمطات فائدة في

كبيرة مف المواد نسبت جية تحريرىا مباشرة إلى وكالة المغرب

إببلغو إلى العموـ" ].[2

العربي لئلنباء ] [16حيث بمغت  .%44.34ويبيف التشخيص
جدول 7

توزيع المواد حسب جهة التحرير
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%

ثالثا :األىداؼ والوظائؼ اإلعبلمية (ما ىي أىداؼ الصحافة

 -لديو رأي أو وجية نظر حوؿ وضعية معينة ،تستتبع ق ار ار

المغربية إزاء قضايا التربية والتعميـ المدرسي في فترة "إعداد

وحجاجا.

الدخوؿ التربوي"؟(

 -يتمنى التعبير بالكيفية الشخصية جدا والذاتية التي يرى بيا

األىداؼ االتصالية المييمنة:

األشياء.
ويخمص الباحث إلى أف كؿ مقاؿ صحفي يمكف تحميمو بكونو

يذىب الباحث فيميب بروتوف إلى أف التواصؿ الوسائطي ينقسـ
إلى أجناس مختمفة تطابؽ طرقا مساوية ليا لتشكيؿ رسالة معينة

يتعمؽ بإحدى ىذه الحاالت ،حسب ما إذا كاف متعمقا بالتواصؿ

] [17ويصنؼ الباحث أجناس الخطاب إلى ثبلثة ،حسب ما اف

اإلخباري ،أو التواصؿ الحجاجي ،أو التواصؿ التعبيري ].[17
بينت نتائج البحث أف  %86مف المواد اإلعبلمية ذات

كاف المتكمـ:

وظيفة إخبارية ،حيث يغمب عمييا اليدؼ اإلخباري بمستجدات

 -يريد اف يصؼ بشكؿ موضوعي ما يراه.

الدخوؿ التربوي مف حيث اإلعداد والتنظيـ ورصد المشاكؿ
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واالختبلالت المطروحة وغيرىا .وبينت نتائج البحث أف  %14فقط

عف حبس كؿ ممفوظ داخؿ جنس دقيؽ جدا .كؿ ممفوظ يمكف أف

مف المواد ذات وظيفة إقناعية تيدؼ إلى تقديـ أراء خاصة والدفاع

تغمب عميو الخاصية التعبيرية ،أو تغمب عميو الخاصية اإلخبارية،

عمييا والعمؿ عمى إقناع القراء بيا .فقد شدد فيميب بروتوف عمى

أو يمكننا أف نتحدث عف تصنيفات متعددة لمتواصؿ لمداللة عمى

انو مف األفضؿ "البحث عف الغالب – المييمف أكثر مف البحث

انو ينتمي ألجناس ممزوجة عديدة" ].[17

جدول 8
توزيع المواد حسب الهدف التواصمي -االتصالي
الهدف االتصالي

التكرار

النسبة

إخباري (مواد يييمف عمييا اليدؼ اإلخباري)

91

%86

إقناعي (مواد يييمف عميو ىدؼ إبداء الرأي والقناع بو)

15

%14

المجموع

106

100

جنس "االستطبلع" الذي يعتبر مف األجناس "النبيمة" التي يمجأ فييا

 األجناس الصحافيةتخضع المواد اإلعبلمية المنشورة في الصحافة المكتوبة

الصحافيوف إلى الميداف ،حيث لـ يبمغ سوى  %7.55مف مجموع

لتصنيفات مينية مف خبلؿ ما يسمى باألجناس الصحافية .مف

المواد المنشورة في الفترة المدروسة ( 8مواد فقط مف مجموع

ثمة ،فاف النتائج المبينة بخصوص اليدؼ والوظيفة االتصالية

.)106

تظير بوضوح مف خبلؿ تصنيؼ المواد اإلعبلمية داخؿ األجناس

وبخصوص "أجناس التعميؽ" ،بينت النتائج أف "المقاؿ التحميمي"

الصحافية المتعارؼ عمييا.

بمغ  %5.66مف المواد .كما يسجؿ ضعؼ استخداـ "االفتتاحية"،

ىكذا ،بينت النتائج اف  %60.38مف المواد يمكف تصنيفيا ضمف

حيث لـ ترصد سوى افتتاحية واحدة مخصصة لمتربية والتعميـ مف

"التقرير اإلخباري" .كما أف  %16.04مف المواد ىي عبارة عف

مجموع  106مادة (.)%0.94

"مختصرات إخبارية" .وتسجؿ نتائج البحث ضعؼ المجوء إلى
جدول 9

توزيع المواد حسب الجنس الصحافي
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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رابعا :المعالجة الشكمية (كيؼ قيؿ؟)

المغربية ال تخصص كميا صفحات أو مبلحؽ خاصة بالتربية

موقع المواد في الدعامات اإلعبلمية:

والتعميـ .وىذا ما يفسر ارتفاع نسبة المواد المنشورة بالجرائد التي

يتعمؽ األمر ىنا بإحدى الفئات الشكمية التي "توضح مدى

تخصص تمؾ الصفحات مقارنة مع جرائد أخرى ال تخصصيا .كما

االىتماـ بعرض الموضوع ،حيث دلت دراسات قراءة صحؼ عمى

تجدر اإلشارة إلى أف عينة البحث تتزامف مع نياية العطمة

أف الصفحة األولى تأتي في المقدمة ،تمييا الصفحة األخيرة ،ثـ

الصيفية ،وبالتالي عدـ إصدار بعض الجرائد لمبلحقيا التربوية

الصفحة الثالثة ،ثـ صفحتي الوسط ،ثـ بقية الصفحات بعد ذلؾ،

المعتادة في ىذه الفترة (الصباح التربوي مثبل(.

ىذا باإلضافة إلى الدراسات األخرى الخاصة بموقع كؿ صفحة،

مف ثمة فاف دراسة الموضوع في فترة زمنية أخرى مف شانو

واألىمية النسبية لكؿ ركف منيا ،فالصفحات اليسرى في المغة

أف يعطي نتائج مغايرة نسبيا .غير اف التوجو العاـ الذي يمكف

العربية أىـ مف اليمنى والنصؼ العموي أىـ مف السفمي والربع

تعميمو عمى مختمؼ الفترات ،والذي يظير جميا في ىذا البحث،

األعمى األيسر في الصفحة اليسرى أىـ أجزائيا ،وىكذا" ].[18

ىو أف قضايا التربية والتعميـ تحضر بقوة في الجرائد المستقمة

وقد بينت نتائج البحث أف  %9.43فقط مف المواد نشرت في

مقارنة مع الجرائد الحزبية التقميدية ،مما يشكؿ تحوال ميما مقارنة

الصفحات األولى لمجرائد والمجبلت .كما تـ نشر  %28.30منيا

مع ما كاف يحصؿ في الثمانينيات والتسعينيات مف القرف

في الصفحات والمبلحؽ التربوية المتخصصة .في حيف تـ نشر

المنصرـ.

 %62.26منيا في الصفحات الداخمية .والمبلحظ اف اليوميات
جدول 10

توزيع المواد حسب الصفحات
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%

خمصت نتائج البحث إلى أف  %61.32مف المواد خالية مف

 استخداـ الصور والرسوـ والعناويف الفرعيةيزيد استخداـ الصور والرسوـ والعناويف الفرعية ،الخ مف

الصور أو العناويف الفرعية .في حيف استخدمت 21.70%

"تدعيـ قيمة المضموف نظ ار لما تضفيو الصور والرسوـ عمى المادة

الصور (صور شخصية لمسؤوليف ،صور تبلميذ ،الخ) .كما بمغت

موضع التحميؿ مف زيادة في اإليضاح ،والتأكيد والمصداقية ،وىوما

المواد اإلعبلمية التي تضمنت فقرات مؤطرة بارزة و/أو عناويف

يشير الى زيادة االىتماـ بالمادة موضع التحميؿ فضبل عما تعكسو

فرعية  %16.98فقط .والمبلحظ أف الجرائد التي تستعمؿ المغة

الصور والرسوـ مف معاف وأفكار تضاؼ الى القيمة الموضوعية

الفرنسية أكثر حرصا عمى المعالجة اإلخراجية المينية لممواد
اإلعبلمية المنشورة مف الجرائد التي تستعمؿ المغة العربية.

لممضموف" ].[18

1097

2

2013

11

جدول 11

توزيع المواد حسب استخدام الصور والعناوين الفرعية
العناصر المستخدمة

التكرار

النسبة

المواد المصحوبة بالصور

23

21.70%

المواد التي تتضمف فقرات مؤطرة و /او عناويف فرعية (ارقاـ بارزة ،صدر المقاؿ بارز)..

18

16.98%

المواد الخالية مف الصور أو الفقرات البارزة أو العناويف الفرعية

65

61.32%

المجموع

106

100%

حيث تحتؿ النقابات التعميمية المرتبة الثانية بنسبة  .19.81%كما

 .6مناقشة النتائج

يمكف تأكيده مف خبلؿ اطبلعنا عمى المواد اإلعبلمية المنشورة في

 -1تبيف النتائج أف و ازرة التربية الوطنية نجحت في التحكـ في

فترات سابقة أو الحقة .والواقع أف الحضور القوي لممطالب النقابية

أجندة الصحافة المغربية في ما يخص القضايا المتعمقة بالتربية

في الصحافة المكتوبة تحكمو عوامؿ تاريخية تتعمؽ بالوشائج

والتعميـ ،حيث شكؿ " الدخوؿ التربوي"  ،بمختمؼ قضاياه وتفرعاتو

والعبلقات المركبة بيف السياسي والنقابي والتعميمي في السبعينيات

موضوعا رئيسيا حصؿ عمى أعمى نسبة مف المواد المرصودة.

والثمانينيات مف القرف المنصرـ .كما تحكميا عوامؿ تنظيمية

ويبرز ىذا األمر بوضوح مف خبلؿ الربط بيف نسب الموضوعات

داخمية خاصة بالتنظيمات النقابية ،حيث تعتمد اتصاال منظما

والقضايا ،ومصادرىا اإلخبارية وأىدافيا االتصالية ،وأجناسيا

مكنيا مف ولوج وسائؿ اإلعبلـ المغربية المكتوبة بشكؿ مستمر،

الصحافية الغالبة ،حيث يطغى البعد اإلخباري والتوجو العاـ نحو

وميما تغيرت الظروؼ والفترات الزمنية.

نقؿ ببلغات ومعطيات الو ازرة (ومصالحيا).

 -3تبيف نتائج البحث ضعؼ ولوج خطاب المواطنيف المعنييف

وىذا ما يزيد مف تأكيده النسب المتعمقة ب (جية التحرير)،

بقضايا التربية والتعميـ ،وكذا جمعيات المجتمع المدني ذات الصمة

حيث إف  %44.34مف المواد موقعة مف وكالة المغرب العربي

بو (جمعيات اآلباء واألميات خاصة) ،حيث ال نصادفيا في

لئلنباء ،مما يبيف أف الصحؼ قد اعتمدت كميا في نشر تمؾ المواد

الغالب سوى في االستطبلعات القميمة التي لـ تشكؿ سوى

عمى مادة جاىزة منقولة مف وكالة األنباء الرسمية .كما يعكس ذلؾ

 .%7.55ذلؾ أف بروز "الخطاب الحكومي الرسمي" و"الخطاب

البعد الوطني الغالب عمى  %60.38مف المواد المنشورة.

النقابي" يوازيو ضعؼ صوت اآلباء واألميات والتبلميذ والطمبة،

مف ثمة ،نبلحظ أف الفترة المدروسة تميزت بحضور قوي ؿ

الخ.

"الخطاب الرسمي" الذي تنتجو الو ازرة ومصالحيا الجيوية

 -4تبيف النتائج أف الجرائد المستقمة نشرت  %57.55مف المواد

واإلقميمية ،والذي يتمظير في شكؿ تواريخ محددة ومواعيد

المرصودة .وىذا ما يعكس التحوؿ التاريخي في الحقؿ الصحافي

إلجراءات معينة وأرقاـ واحصائيات وطنية أو جيوية واإلقميمية،

المغربي منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف المنصرـ ،حيث

فضبل عف التشديد عمى "الرىانات الرسمية" األساسية التي تميز

أصبحت الجرائد المستقمة عف األحزاب ىي التي تحظى بأعمى

الدخوؿ التربوي .[19] 2012-2011

نسب مف المبيعات .كما أصبحت في بعض األحياف تقوـ بدور

 -2تبيف نتائج البحث أف الممفات المتعمقة بتدبير الحياة اإلدارية

المعارضة السياسية  ،وتنتج خطابات مع او ضد السياسات

لمموظفيف تشكؿ موضوعا ثابتا في تعاطي الصحافة المكتوبة مع

العمومية .غير انو ال بد مف التأكيد عمى الدور الذي أصبحت

قضايا التربية والتعميـ .وىذا ما تجسده طبيعة المصادر اإلخبارية،
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تضطمع بو الصفحات والمبلحؽ األسبوعية ،وظيور ذلؾ بشكؿ

جمعيات اآلباء واألميات واالىتماـ بالتحقيقات واالستطبلعات

ممموس في نسبة المواد اإلعبلمية المرصودة والمنشورة في تمؾ

الصحافية.

المبلحؽ (خاصة بجرائد "العمـ" و"االتحاد االشتراكي" و"المساء")،

 -3ضرورة تعزيز وتقوية األدوار اإلعبلمية التي تقوـ بيا

حيث بمغت  ،%28.30أي  30مادة مف أصؿ .[37] 106

الصفحات والمبلحؽ التربوية المتخصصة في الصحافة المغربية،
مع ايبلء االىتماـ بعممية "الدخوؿ التربوي" قبؿ بدايتيا ،ومف دوف

وجدير باإلشارة أف ىذه المبلحؽ قد رسخت عادات تحريرية
(أعمدة ثابتة ،ممفات أسبوعية ،حوارات ،مقاالت رأي) ،وشكمت

انتظار الببلغات الرسمية.

فضاء صحافيا لطرح القضايا والموضوعات ذات الصمة بالتربية

 -4ضرورة أف تولي الصحؼ المغربية أىمية اكبر لمعناصر

والتعميـ في المغرب عمى نحو أسبوعي.

الطيبوغرافية واإلخراجية المينية في تقديـ المواد اإلعبلمية ذات

 -5تبيف نتائج البحث اف الجرائد المغربية (الصادرة بالمغة العربية

الصمة بالتربية والتعميـ.
ضرورة

االشتغاؿ

عمى وجو الخصوص) ال تولي أىمية كبيرة لمعناصر الشكمية

-5

واإلخراجية لممواد المنشورة ،وال تستثمر كافة التقنيات واألدوات

واإلحصاءات الواردة في ببلغات وتقارير الو ازرة الوصية ،سواء

المينية الكفيمة بتقديـ المادة وابرازىا عمى نحو ميني مقبوؿ ،سواء

عمى مستوى الشكؿ أو عمى مستوى المضموف.

عمى مستوى الصور المجسدة أو العناويف الفرعية أو المؤطرات

 -6ضرورة إجراء دراسات تتناوؿ فترات وموضوعات أخرى تتعمؽ

والرسوـ البيانية وغيرىا .وىذا خبلفا لمجرائد الصادرة بالمغة الفرنسية

بقضايا التربية والتعميـ في وسائؿ اإلعبلـ لموقوؼ عمى مدى

التي أولت عناية ممحوظة ليذا الجانب مف المعالجة اإلعبلمية

عمومية النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة ،خاصة في ما يتعمؽ

(شكمت المواد المنشورة في الجرائد الصادرة بالفرنسية %26.41

بوضع األجندة وعبلقات التأثير والتأثر بيف الجميور ووسائؿ

مف المجموع) .والمبلحظ أف أعمى نسبة لمجرائد بالمغة الفرنسية

اإلعبلـ والسمطة السياسية.

تحتميا "لوماتاف" ()%5.66؛ وىي جريدة مستقمة عف األحزاب

الميني

عمى

المعطيات

واألرقاـ

المراجع

السياسية ،لكنيا عادة ما تصنؼ في األوساط اإلعبلمية وحتى

أ .المراجع العربية

األكاديمية عمى أنيا مقربة مف دوائر صنع القرار الرسمية.

] [1بنسعيد ،المحجوب" .)1990( .قضايا التعميـ المغربي مف
خبلؿ الصحافة الوطنية ( )1989-1986البياف واألنباء

 .7التوصيات

نموذجا" ،رسالة لنيؿ دبموـ الدراسات العميا في الصحافة غير

 -1ضرورة تفعيؿ تأثير أجندة الجميور في أجندة وسائؿ اإلعبلـ،

منشورة ،المعيد العالي لمصحافة ،الرباط  -المغرب ،ص .3

وبالتالي في أجندة السمطات المكمفة بالتربية والتعميـ ،وذلؾ حتى

يؤكد الباحث اف "قضايا التعميـ بقدر ما ىي معقدة و محط

يبرز خطاب المجتمع والفئات المستيدفة بالتربية ،بدؿ أف يتـ

اىتماـ الجميع ،بقدر ما تفتقر إلى منبر إعبلمي قار يكشفيا

التركيز عمى نقؿ األجندات الحكومية أو النقابية.
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و يجعميا موثقة .فاالىتماـ بقضايا التعميـ مف الناحية

ضرورة أف تبذؿ وسائؿ اإلعبلـ (الصحافة المكتوبة

اإلعبلمية يكاد ينحصر في ما تخصصو الصحافة الوطنية

تحديدا) مجيودا اكبر في نقؿ وتحميؿ خطاب المواطنيف المعنييف

مف أعمدة ومقاالت وأخبار وافتتاحيات بمناسبة الدخوؿ

مباشرة بقضايا التربية؛ وذلؾ مف خبلؿ االنفتاح أكثر عمى

المدرسي وفترة االمتحانات واإلعبلف عف نتائجيا .اف ىذه
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الخاصية جعمتنا نتساءؿ ىؿ تمثؿ ىذه الكتابات الصحافية
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AN ANALYTICAL STUDY OF THE MEDIA TREATMENT
OF THE EDUCATION’S ISSUES IN THE MOROCCAN
WRITTEN PRESS DURING THE PERIOD OF
PREPARATION OF EDUCATIONAL RETURN
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University of Mohamed V - Souissi
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.
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