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تمهيد

غــرت وســائل االتصــال الحديثــة والطفــرة التكنولوجيــة التــي حدثــت يف الســنوات األخــرة، معــامل كثــرة يف حياتنــا االجتامعيــة واملهنيــة والعائليــة. فهــذه التحــوالت التكنولوجيــة 
املتســارعة، التــي مل يســتوعبها مجتمعنــا، بحســب عــدد مــن الخــرباء يف مجــال علــوم الرتبيــة وعلــم النفــس وعلــم االجتــامع وعلــوم اإلعــالم واالتصــال، بــدأت بخلــق مفاهيــم 
مســتحدثة يف العالقــات األرسيــة، كــام ســاهمت يف إعــادة تشــكيل مفهــوم األرسة مبعايــر معوملــة قــد تبتعــد نســبيا أو كليــا يف بعــض األحيــان عــن قيمنــا العربيــة واإلســالمية، 

وعــن األخالقيــات والســلوكيات التــي يجــب أن تســود يف املجتمــع املســلم.

وللحفــاظ عــى الصــورة النمطيــة لــأرسة العربيــة املســلمة، ســعى عــدد مــن الباحثــن واملفكريــن واإلعالميــن إىل إعــادة زرع مقومــات ثقافتنــا األرسيــة ونــرش دعامئهــا عــرب 
وســائل اإلعــالم الجديــد، مــن خــالل إحــداث مواقــع إلكرتونيــة ومجــالت افرتاضيــة ترفــع شــعار »األرسة الســعيدة«، مــن ذلــك املجلــة التــي أنشــأها ويــرشف عليهــا الدكتــور جاســم 

املطــوع، وهــو دكتــور مختــص يف علــوم الرتبيــة والتنشــئة االجتامعيــة. 

اإلشــكالية: ســننطلق يف ورقتنــا هــذه مــن ســؤال محــوري: ماهــي املالمــح العامــة لإلعــالم األرسي العــريب املنشــور عــرب املجلــة االلكرتونيــة »األرسة الســعيدة«؟ وإىل أي مــدى 
ميكــن الجــزم بفعاليتــه يف ترســيخ القيــم األرسيــة يف املجتمــع املســلم؟ 

الفرضيات: ينطلق البحث من فرضيتني:
1- تتنــوع املــواد اإلعالميــة املعروضــة عــرب املوقــع االلكــرتوين املــدروس تنــوع املجــاالت األرسيــة. إذ يحــاول القامئــون عــى املوقــع االملــام بــكل املواضيــع الرتبويــة واألخالقيــة 

واالجتامعيــة التــي متــس األرسة باألســاس دون إثــارة مواضيــع شــمولية قــد تتجــاوز املجــال العائــي.

2- تحــد املنافســة الشــديدة يف عــامل اإلعــالم الجديــد، مــن نســبة اإلقبــال عــى املجلــة اإللكرتونيــة »األرسة الســعيدة«، التــي تكتــي طابعــا جديــا ومعمقــا يف طــرح املواضيــع ذات 
العالقــة بــاألرسة، وهــو مــا يحــد بــدوره مــن فعاليتهــا يف ترســيخ القيــم األخالقيــة والرتبويــة واألرسيــة يف املجتمــع املســلم.

األهداف:
- التعرف عى خصائص اإلعالم األرسي املرصود يف اإلعالم الجديد، من خالل رصد مناذج عربية وتحليل مضمونها الرتبوي واالجتامعي واألخالقي. 

- تحديد بعض اسرتاتيجيات اإلعالم الجديد يف مجال األرسة.



5 إعداد: ثريا السنويس           تجربة األرسة السعيدة اإللكرتونية: رؤية تقييمية            

-  قياس مدى تأثر اإلعالم الجديد املخصص للمجال األرسي 

املنهجيــة: ســنقوم خــالل هــذه الدراســة بتحليــل مضمــون محتــوى املجلــة االلكرتونيــة »األرسة الســعيدة« للدكتــور جاســم املطــوع )فئــات مــاذا قيــل؟ وكيــف قيــل؟( حتــى نتمكــن 
مــن رصــد أهــم مالمــح اإلعــالم األرسي املقــدم، ثــم قيــاس مســتوى اإلقبــال عــى املجلــة االلكرتونيــة ونوعيــة املواضيــع التــي تفاعــل معهــا املبحــرون أكــر مــن غرهــا، وهــو مــا 

ســيعطينا فكــرة عــن مــدى فاعليــة مجلــة »األرسة الســعيدة« كنمــوذج لإلعــالم اإللكــرتوين يف املجــال األرسي.

1/حتليل املضمون:
 هــو أداة يســتخدمها الباحــث ضمــن أســاليب وأدوات أخــرى يف إطــار منهــج متكامــل وهــو منهــج »الحــر« يف الدراســات اإلعالميــة، مــن أجــل الوقــوف عــى محتــوى االتصــال 

أو ثقافــة املجتمــع أو عمليــات التفاعــل االجتامعــي. وهــو يعتمــد يف دقتــه عــى تصنيــف املــادة حســب مضمونهــا. ويجــب أن تكــون الفئــات محــددة تحديــدا واضحــا وجامعــا.

ونحن سنعتمد يف تحليل مضمون االتصال يف العينة املدروسة، عى: 

أ-فئات ماذا قيل؟

وقــد اخرتنــا فئــة موضــوع االتصــال، أي املواضيــع التــي تــم نرشهــا باملجلــة، وكذلــك فئــة اتجــاه مضمــون االتصــال حتــى نتعــرف عــى وجهــة نظــر البــاث حــول اإلعــالم األرسي 
وكيفيــة تصويــره ملحتــواه. ســنعمد أيضــا إىل دراســة فئــة القيــم، للوقــوف عنــد األفــكار والقيــم التــي يدعــوا إليهــا البــاث مــن خــالل مجلتــه، إضافــة إىل فئــة املخاطبــن، ونعنــي 
بذلــك فئــات الجمهــور املســتهدف مــن اإلعــالم األرسي يف هــذه املجلــة االلكرتونيــة. كــام ســنقوم بتحديــد معايــر نطبقهــا عــى مــادة االتصــال لتحديــد املعطيــات الكميــة الالزمــة 

واملحــددة لالتجاهــات.

ب- فئات »كيف قيل؟«

ــة اإللكرتونيــة يف هــذا البحــث(، وكذلــك فئــة شــكل املوضــوع، ونقصــد بهــا  ســنعتمد يف هــذا املقــام عــى فئــة نــوع /أنــواع االتصــال، لتحديــد مالمــح القنــاة االتصاليــة )املجل
األشــكال الصحفيــة وغــر الصحفيــة التــي تــم اعتامدهــا يف العينــة املدروســة مــن اإلعــالم األرسي. وأخــرا فئــة الوســيلة التــي يتبعهــا املضمــون كالتقييــم أو االستشــهاد مبصــادر 

أخرى...إلــخ.

2/مجلة »األرسة السعيدة«:

تضــم املجلــة االلكرتونيــة املدروســة تســع أركان رئيســية احتلــت أماكــن بــارزة يف الصفحــة الرئيســية للمجلــة. وســنقوم بتحليــل مضمونهــا يف ثنايــا البحــث، باإلضافــة إىل بعــض 
األركان الثانويــة مــن حيــث حجمهــا وتفاعــل الجمهــور معهــا، مثــل: »عدســة املوقــع«: وهــو عبــارة عــن صــور التقطــت لصاحــب املجلــة خــالل نشــاطاته اإلعالميــة واألكادمييــة 
والرتبويــة. و«اصــدارات ومؤلفــات«: وهــو عبــارة عــن ركــن دعــايئ، أللبــوم صــويت يتــم عرضــه للبيــع، مكــون مــن حلقــات برنامــج »العائلــة الســعيدة« لصاحــب املجلــة االلكرتونيــة 
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املدروســة، وعــدة برامــج مســجلة أخــرى، و«شــارك معنــا«: وهــو جــزء مخصــص للتفاعــل مــع جمهــور القــراء، يتضمــن ســؤالن حــول قيمــة الكتــاب الورقــي يف عــر الكتــاب 
االلكــرتوين.  وقــد جــاء الســؤال األول مغلقــا: هــل أنــت ممــن تفضــل الكتــاب الورقــي أم االلكــرتوين؟ والثــاين مفتــوح: مــا الــذي مييــز الكتــاب االلكــرتوين عــن الورقــي والعكــس؟

وقــد الحظنــا أنــه مل يتــم اإلجابــة عــن أي مــن الســؤالن. فبــات هــذا الركــن مــن قبيــل الدعــوة الفاشــلة للتفاعليــة. وهــذا يفــر يف رأينــا بســوء اختيــار الســؤالن املطروحــن، 
فاملوضــوع الــذي وقعــت إثارتــه ليــس بــأرسي بقــدر مــا هــو ثقــايف وتوعــوي يحــدد عالقــة املتصفــح بالكتــاب.

3/ حتليل مضمون اجمللة اإللكرتونية »األسرة السعيدة«:
نتــوىل فيــام يــي تحليــل مضمــون املحتــوى املكتــوب للمجلــة، ونعنــي بذلــك كل املقــاالت الــواردة يف الصفحــة الرئيســية وكافــة الصفحــات الداخليــة، دون الرتكيــز عــى العنــارص 

والروابــط املســموعة واملرئيــة واإلعالنــات الجانبيــة. ونظــرا لكــرب حجــم العينــة، فقــد قســمنا املجلــة إىل جزئيــن: جــزء علــوي وجــزء ســفي، لتســهيل عمليــة التحليــل.

- تحليل مضمون الجزء العلوي للصفحة الرئيسة للمجلة:

يتكــون الجــزء العلــوي للمجلــة االلكرتونيــة »العائلــة الســعيدة »مــن الفضــاء الخــاص بالعنــوان، وهــو فضــاء مصمــم بطريقــة متــزج بــن الصــور اإليحائيــة والرمــوز املدروســة التــي 
تنســجم مــع مفهــوم العائلــة الســعيدة يف مخيلــة املصمــم. وهــو فضــاء طغــى عليــه اللــون األخــر، وهــو حســب املعيــار األنروبولوجــي الــذي نعتمــده يف الدراســات الســيامئية، لــون 
إيحــايئ يرمــز إىل الجنــة التــي هــي رمــز الســعادة األبديــة عنــد املســلمن. كــام جــاءت الخطــوط والكلــامت باألبيــض، وهــو لــون الصفــاء والســالم والســكينة. ويف اعتقادنــا فــإن 
املصمــم قــد أصــاب حيــث ربــط املشــهد اإليحــايئ بالعنــوان »األرسة الســعيدة«، كــام لخــص مفهــوم الســعادة أيضــا مــن خــالل رســوم خطيــة تــربز كوخــا وشمســا وأبنــاء صغــارا، 
فأصبــح املشــهد مكتمــال يف تعريــف الســعادة الحقيقيــة عنــده، فالشــمس ترمــز إىل الضيــاء واإلشــعاع، والكــوخ هــو البيــت الــذي يأوينــا ويســرتنا، واألبنــاء هــم إشــارة إىل مصــدر 

مهــم للســعادة يف الحيــاة عنــد املجتمــع العــريب املســلم، لقولــه تعــإىل بعــد بســم اللــه الرحمــن الرحيــم« املــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا« صــدق اللــه العظيــم.

كام تضمن هذا الجزء مادة إعالمية متنوعة جاءت يف شكل أركان ستة، نستعرضها كالتايل:

ركن »أخبارنا«: 
أ- مضمون ركن »أخبارنا«:

جدول رقم 1: حجم مقاالت ركن »أخبارنا«



7 إعداد: ثريا السنويس           تجربة األرسة السعيدة اإللكرتونية: رؤية تقييمية            

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 54 تخرج دفعة جديدة من كريس النور لتأهيل القيادات

Traditional Arabic 11 48 افتتاح مؤمتر السويد

Traditional Arabic 11 59 اللقاء األول مبنسوبات املدارس املطبقة ملنهج عاملي املمتع

Traditional Arabic 11 58 دورة الرتبية خمس نجوم والتخطيط العائي حاليا يف أبها
Traditional Arabic 11 128 أريد أمنا وال أريد سعادة

347 الجملة

يضــم ركــن »أخبارنــا« يف الصفحــة الرئيســية بدايــة خــرب حــول »تخــرج دفعــة جديــدة مــن كــريس النــور« الــذي يديــره مؤســس موقــع »العائلــة الســعيدة«. وعندمــا ضغطنــا عــى 
الرابــط املوجــود )اقــرأ املزيــد(، تفطنــا إىل وجــود روابــط لخمســة مقــاالت قدميــة، كــام تبــن لنــا مــن خــالل الصفحــات الداخليــة عــدد القــراءات الخاصــة بــكل خــرب. 

وقــد قمنــا بدراســة املضمــون املنشــور يف املجلــة االلكرتونيــة »العائلــة الســعيدة«، قصــد التعــرف عــى اتجــاه مضمــون االتصــال بداخلهــا والوقــوف عنــد املعايــر الكميــة املعتمــدة 
وطــرق تحقيــق غايــات االتصــال فضــال عــن كشــف هويــة املخاطبــن األساســين )الجمهــور املســتهدف( والقيــم األساســية التــي يريــد املرجــع )القائــم عــى املجلة/البــاث( تكريســها 
عــرب مختلــف املــواد اإلعالميــة املعروضــة. لنســتطيع أن نحــدد بدقــة »مــاذا قيــل؟«، قبــل الولــوج إىل الشــق الثــاين مــن تحليــل املضمــون ومحاولــة اإلجابــة عــن فئــات »كيــف قيــل؟« 

التــي تــم اختيارهــا يف هــذا الســياق.

ونستعرض فيام يي أهم املواضيع االتصالية التي ضمتها املجلة يف جزئها العلوي.

1(«تخــرج دفعــة جديــدة مــن كــريس النــور«، جــاء املقــال قصــرا ال يتجــاوز 54كلمــة، حــول حــدث آين مرتبــط بأحــد املجــاالت التعليميــة التابعــة لصاحــب املوقــع. كــام رافقــت 
الخــرب صــورة للطلبــة الخريجــن.

2( افتتــاح مؤمتــر الســويد، حــول »الديــن معاملــة« وهــو أيضــا عبــارة عــن مقــال، مــع صــورة عــى اليســار تبــن صاحــب املجلــة االلكرتونيــة املدروســة، وهــو يلقــي محارضتــه 
باملناســبة املذكــورة.

3(«اللقــاء األول مبنســوبات املــدارس املطبقــة ملنهــج عاملــي املمتــع«، ويشــر املقــال إىل محــارضة ألقاهــا الدكتــور جاســم املطــوع باعتبــاره رئيــس مجلــس إدارة مكتبــة »عاملــي«، أمــام 
منســوبات املــدارس املنخرطــة يف التعليــم مبنهــج »عاملي«.

4(«دورة الرتبية خمس نجوم والتخطيط العائي حاليا يف أبها«، وهو إعالن قديم، يرجع إىل سنة 2010، حول قرب موعد الدورة ومكان انعقادها. 
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5(«أريد أمنا وال أريد سعادة«، وهو إعالن يقدم موضوع حلقة من برنامج تلفزيوين يبث عى قناة »اقرأ«، تحت عنوان » األرسة السعيدة« للدكتور جاسم املطوع.

إذن، مــا ميكــن أن نســتنتجه يف هــذا البــاب هــو أن ركــن »أخبارنــا« قــد خصــص مضمونــه بصفــة كليــة إىل تغطيــة نشــاطات باعــث املجلــة االلكرتونيــة املدروســة، وقــد اعتمــد يف 
ذلــك عــى مقــاالت قصــرة يــرتاوح طولهــا مــا بــن 54 و128 كلمــة، كتبــت بالبنــط11 كــام ظهــرت العناويــن بالبنــط 15 بالخــط »العــريب التقليــدي«.

 وقد استعملنا يف عد الكلامت وكشف نوعية البنط والخط عى برنامج »وورد أكاونت«، حيث قمنا بنسخ كل مقاالت املجلة، وإلصاقها عى صفحات »الوورد«.

 ورغــم صغــر حجــم املقــاالت، فــإن ركــن »أخبارنــا« قــد تبــوأ موقعــا اســرتاتيجيا يف املجلــة، حيــث حــاز الفضــاء األعــى يف املجلــة مبــارشة بعــد العنــوان، وهــو مــا يؤمــن نســبة 
عاليــة مــن املقروئيــة للمقــاالت املنشــورة. وهــو مــؤرش ينبئنــا بــأن مســألة االعتنــاء بإشــعاعية صــورة باعــث املجلــة والرتويــج لنشــاطاته كانــت مــن ضمــن األولويــات املطلقــة عنــد 
تصميــم الصفحــة األوىل للمجلــة »األرسيــة« املدروســة. فاالتجــاه البــارز يف هــذا الركــن هــو »دعــايئ«، أكــر منــه إخبــاري، وســنوضح ذلــك أكــر مــن خــالل دراســة فئــات »كيــف 
قيــل؟« حيــث ســركز عــى فئــة شــكل املوضــوع، أي األشــكال الصحفيــة املعتمــدة يف املقــاالت بقصــد الكشــف عــن أســاليب الكتابــة يف هــذه املجلــة، وقيــاس مــدى تطابقهــا ومعايــر 

الكتابــة الصحفيــة االلكرتونيــة ومــدى تناغمهــا أيضــا مــع القيــم األرسيــة التــي يريــد البــاث نرشهــا وتكريســها مــن خــالل املجلــة.

ب- األشكال الصحفية

جدول رقم3: األشكال الصحفية يف ركن »أخبارنا«

الصور الشكل الصحفي عنوان املقال

صورة  للخريجن خرب بسيط تخرج دفعة جديدة من كريس النور لتأهيل القيادات

صورة الكاتب وهو يلقي محارضة خرب بسيط افتتاح مؤمتر السويد

صورة الكاتب وهو يلقي محارضة خرب بسيط اللقاء األول مبنسوبات املدارس املطبقة ملنهج عاملي 

صورة مدينة  أبها إعالن دورة الرتبية خمس نجوم والتخطيط العائي يف أبها

صورة الكاتب وهو يقدم برنامج تلفزيوين إعالن أريد أمنا وال أريد سعادة

نســتنتج أن البــاث اعتمــد عــى األخبــار البســيطة، ونقصــد بهــا األخبــار القصــرة، وهــي تقاريــر آنيــة رسيعــة عــن األحــداث تحتــوي عــى العنــارص األساســية للحــدث يف تركيــز 
واقتضــاب وال تقــدم اإلجابــة الشــافية عــن الجوانــب وعــادة مــا تنرشهــا الصحــف يف صــدر صفحاتهــا األوىل.

ضــم الركــن، ثــالث أخبــار رسيعــة وإعالنــن، وهــي مــواد دعائيــة أكــر منهــا إعالميــة، والهــدف منهــا هــو الرتويــج لنشــاطات القائــم باالتصــال باملجلــة، خاصــة إذا مــا أخذنــا 
بعــن االعتبــار أنــه كان العنــر البــارز يف الصــور املصاحبــة مــا عــدى إعــالن الــدورة التــي كانــت مرتقبــة يف أبهــا، حيــث اختــار الكاتــب مشــهدا طبيعيــا يجســد حســن املدينــة، 

وكذلــك صــورة الخريجــن يف الخــرب األول.

يشــكل ركــن »أخبارنــا« دعايــة لنشــاطات صاحــب »العائلــة الســعيدة« وإنتاجاتــه وبرامجــه ذات الصبغــة الرتبويــة، باعتبــار أن الدكتــور جاســم املطــوع هــو مختــص يف علــوم الرتبية. 
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وهــو مــا يجعــل مــن هــذا الركــن إعالنــا مقنعــا يف شــكل أخبــار ال يهــدف إىل التوعيــة والتثقيــف األرسي بقــدر مــا يرمــي إىل الرتويــج إلنجــازات املــرشف عــى املجلــة اإللكرتونيــة 
املدروســة، إذ يــكاد هــذا الركــن يخلــو مــن الــدور التوعــوي التثقيفــي األرسي، ألنــه ركــن يقتــر عــى اإلعــالن عــن فعاليــات ذات عالقــة باملجــال الرتبــوي واألرسي بشــكل خاطــف 

دون تنــاول موضوعــات تلــك الفعاليــات بالعــرض والتفصيــل.

 ميكننا القول بالتايل أن املواد املنشورة قد أشارت إىل مواضيع متس مسائل عائلية وتهم األرسة واملجتمع عامة، لكنها ال ترقي إىل مستوى الدور التوعوي واالرشادي.

 املالحظــة األخــرة التــي ميكــن أن ندرجهــا يف هــذا الســياق، هــي التناقــض بــن عنــوان الركــن »أخبارنــا« الــذي يوحــي مبحتــوى صحفــي بحــت، وبــن مضمــون املقــاالت الــواردة 
التــي طغــى عليهــا جانــب العالقــات العامــة واإلعــالن.

بقــي يف الشــق األخــر مــن دراســة مضمــون هــذا الركــن، قيــاس مــدى فعاليتــه عــرب رصــد عــدد القــراءات لــكل مقــال وعــدد التعليقــات. وهدفنــا هــو معرفــة مــا إذا أمكننــا الحديث 
عــن تأثــر مرتقــب عــى املتصفحــن، وإىل أي مدى؟

ج- تفاعل القراء مع ركن »أخبارنا«:

_جدول 3: حجم تعرض املتصفحن لركن »أخبارنا«:

عدد التعليقات عدد القراءات عنوان املقال

0 10595 تخرج دفعة جديدة من كريس النور لتأهيل القيادات

0 5914 افتتاح مؤمتر السويد

0 6941 اللقاء األول مبنسوبات املدارس املطبقة ملنهج عاملي املمتع

0 6090 دورة الرتبية خمس نجوم والتخطيط العائي حاليا يف أبها

0 5940 أريد أمنا وال أريد سعادة

0 35.480 الجملة:
*تم تدوين عدد القراءات لكل مقاالت املجلة ما بن 28 و30سبتمرب 2015.

لعــل اقتصــار البــاث عــى انتهــاج األســلوب االخبــاري املبســط يف نقــل األحــداث اآلنيــة التــي ترتبــط بــاألرسة واملجتمــع هــو الــذي أثنــى القــراء عــى عــدم التفاعــل مــع مختلــف 
مقــاالت الركــن االخباريــة، إذ مل نســجل ولــو تعليقــا واحــدا يف املســاحة املخصصــة للتعليقــات يف ركــن »أخبارنــا«. ويف نفــس الســياق نالحــظ أن نســب القــراءة كانــت متفاوتــة، 
أي مــا بــن 5940 شــخص وهــو عــدد قــراء الخــرب الخــاص باإلعــالن عــن موضــوع حلقــة برنامــج »العائلــة الســعيدة«، و10595 شــخص، وهــو عــدد الذيــن قــرأوا آخــر خــرب، حــول 

تخــرج دفعــة جديــدة مــن كــريس النــور.
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مــن جهــة أخــرى، يقبــع الخــرب اإلعــالين الدعــايئ يف الرتتيــب األخــر، رغــم الحبكــة العاليــة التــي متيــز بهــا العنــوان حيــث يحيلنــا ألول وهلــة إىل قصــة واقعيــة طريفــة، وعنــر 
الطرافــة يكمــن يف ازدراء قيمــة الســعادة، وتخيــر قيمــة األمــان. أمــا مركــز الصــدارة فقــد كان للخــرب األخــر الخــاص بحــدث آين، يكتــي طابعــا تعليميــا أكادمييــا.

يهتــم قــراء »العائلــة الســعيدة« يف ركــن »أخبارنــا« باملواضيــع التــي يغلــب عليهــا الطابــع األكادميــي وهــو مــا يعطينــا فكــرة عــن نوعيــة املتصفحــن للمجلــة االلكرتونيــة املدروســة. 
فهــذا املعطــى هــو مبثابــة املــؤرش الــذي ينبئنــا بنخبويــة الجمهــور املســتقطب مــن طــرف املجلــة مــن خــالل إقبالــه عــى شــق مــن املواضيــع مرتبــط أساًســا بالعلــم واملعرفــة. وهــو 

جمهــور يفــرق جيــدا بــن الخــرب واإلعــالن املقنــع.

ركن »األخبار األسرية«:
أ- مضمون ركن »األخبار األرسية«

-جدول رقم 4: حجم مقاالت ركن »األخبار األرسية«:

الخط البنط عدد الكلامت عنوان الخرب

Traditional Arabic 11 162 مناقشات حول صحة الطفل باملجلس القومي للطفولة
Traditional Arabic 11 232 رضب األطفال يساعدهم عى النجاح
Traditional Arabic 11 583 العمل عن بعد يف السعودية ...النساء املستفيد األكرب
Traditional Arabic 11 276 20 يوما بالصحراء ليساعد املعوقن
Traditional Arabic 11 222 جلد املرأة أرسع تجعدا من الرجل
Traditional Arabic 11 335 تحذير من تفاقم التحرش الجني عريب
Traditional Arabic 11 230 املسلمون يف بريطانيا األكر وطنية يف أوروبا

2040 الجملة:
توســط ركــن » األخبــار األرسيــة« الجانــب العلــوي مــن الصفحــة األوىل، كــام احتــوى عــى مقدمــة لخربيــن: األول: حــول مناقشــات صحــة الطفــل باملجلــس القومــي لأمومــة، 
والثــاين: حــول رضب األطفــال. وعــى خــالف ركــن »أخبارنــا«، حيــث غابــت الروابــط الخاصــة ببقيــة املقــاالت عــن الصفحــة األوىل، فقــد تــم تطعيــم هــذه الصفحــة يف ركــن 

»األرسة الســعيدة«، بخمســة روابــط. وتناولــت املقــاالت عــدة مواضيــع تهــم األرسة.

1(«مناقشــات حــول صحــة الطفــل باملجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة«، وهــو عبــارة عــن تغطيــة صحفيــة للحــدث. وقــد جــاء تصديــر قصــر للخــرب يف الصفحــة الرئيســية، 
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)حــوايل 30 كلمــة( يف حــن ضمــت الصفحــة الداخليــة بقيــة الخــرب حيــث تنــاول البــاث مختلــف القضايــا املطروحــة عــى املجلــس بــيء مــن التوســع مقارنــة باملقــاالت القصــرة 
التــي احتلــت الركــن الســابق. ويف هــذا اإلطــار نالحــظ غيــاب الصــور الحينيــة للخــرب، فقــد اكتفــى الكاتــب بتضمــن صــورة »لوقــو« املجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة.

2( »رضب األطفــال يســاعدهم عــى النجــاح«، ويتعــرض املقــال إىل نتائــج دراســة نــرشت يف صحيفــة »ديــي تلغــراف«، وأثــارت جــدال مــع جمعيــات مناهضــة لــرب األطفــال. 
ورغــم أن املوضــوع يشــكل أهميــة بالغــة يف الحقــل األرسي، فــإن املحــرر تنــاول عــى عاتقــه فقــط الــدور االخبــاري، إذ مل يتــم التعمــق يف مســألة رضب األطفــال وإبــداء الــرأي 

فيهــا مــن الناحيــة االجتامعيــة واألرسيــة والدينية...إلــخ.

3(«العمل عن بعد يف السعودية...النساء املستفيد األكرب«، وهو مقال قديم )2009(، يستعرض نتائج دراسة بحثية صادرة عن صندوق تنمية املوارد البرشية السعودي. 

4(«20 يومــا بالصحــراء ليســاعد املعوقــن »، وهــو مقــال مطــول نســبيا حــول شــاب إمــارايت الجنســية قــام برحلــة ســرا عــى األقــدام ملــدة شــهر تقريبــا يف صحــراء الربــع الخــايل 
مــن أجــل جمــع تربعــات للمعوقــن. وقــد اكتفــى محــرر الخــرب بــرد تفاصيــل رحلــة الشــاب دون ربطهــا باملغــزى العميــق للبــادرة، وهــو رضورة التكافــل والتعــاون وحــب الخــر 

لآلخرين. 

5( »جلد املرأة أرسع تجعدا من الرجل«، وهو مقال يلخص أهم النتائج التي أفضت إليها دراسة بحثية طبية قام بها ثلة من األطباء الغربين.

6(«تحذيــر مــن تفاقــم التحــرش الجنــي«، وهــو نقــل لفعاليــات نــدوة حــول التحــرش الجنــي بالقاهــرة، دون الخــوض يف املســألة/ املوضــوع املطــروح، مــن الناحيــة األخالقيــة 
واالجتامعيــة والدينيــة.

7(«املســلمون يف بريطانيــا األكــر وطنيــة يف أوروبــا«، وهــو مقــال مســتوحى مــن مقــال مأخــوذ عــن جريــدة »ســانداي تاميــز« حــول تقريــر أعــده معهــد املجتمــع املفتــوح يف 
بريطانيــا حــول مــدى انصهــار املســلمن يف الغــرب. 
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ب- االشكال الصحفية:

الصور األشكال الصحفية عنوان الخرب

لوقو  خرب بسيط مناقشات حول صحة الطفل باملجلس القومي للطفولة

رسم  تقرير رضب األطفال يساعدهم عى النجاح

صورة لصحفية باإلذاعة تقرير العمل عن بعد يف السعودية ...النساء املستفيد األكرب

رسم رمزي تقرير)بورتريه( 20 يوما بالصحراء ليساعد املعوقن

صورة المرأة مسنة مجعدة تقرير  جلد املرأة أرسع تجعدا من الرجل

رسم رمزي تقرير تحذير من تفاقم التحرش الجني عريب

صورة ملسلمن يف مسجد تقرير  املسلمون يف بريطانيا األكر وطنية يف أوروبا

يعــرف التقريــر اإلخبــاري عــى أنــه شــكل صحفــي يقــع يف مرحلــة وســطى بــن الخــرب الريــع القصــر وبــن التحقيــق الصحفــي )االســتقصايئ(. ويقــوم عــى عــرض الوقائــع مــع 
خلفياتهــا وتفصيالتهــا )وهــو الشــكل الصحفــي الرئيــي يف املجــالت اإلخباريــة العامليــة مثــل مجلــة نيويــورك تاميــز( وهــو القالــب املناســب للتغطيــة التفســرية ويســمى يف بعــض 

األحيــان تقريــر معلومــات، وأحيانــا تقريــر موضوعــي. وإذا زادت فيــه جرعــة الــرأي يســمى تحليــال إخباريــا. 

وقــد اشــتمل ركــن »األخبــار األرسيــة« عــى أربعــة تقاريــر تناولــت تغطيــات لفعاليــات مؤمتــرات، ونتائــج أبحــاث ودراســات علميــة فضــال عــن بورتريــه )تقريــر حــول شــخصية 
الشــاب الــذي قــرر العــدو لجمــع املــال للمعوقــن(. أمــا الصــور املصاحبــة فقــد جــاءت يف أغلبهــا رســوما رمزيــة، مــع »لوقــو« للمجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة. حيــث مل نســجل 

وجــود أي صــورة حيــة توثــق للخــرب املنشــور بطريقــة دقيقــة رغــم أن مســمى الركــن يوحــي بالطابــع الصحفــي. 

ج- تفاعل القراء مع ركن« األخبار األرسية«

  جدول رقم5: حجم تعرض املتصفحن لركن » األخبار األرسية«

عدد التعاليق عدد القراءات عنوان الخرب

0 20178 مناقشات حول صحة الطفل باملجلس القومي للطفولة

0 48206 رضب األطفال يساعدهم عى النجاح
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0 23155 العمل عن بعد يف السعودية ...النساء املستفيد األكرب

0 18262 20 يوما بالصحراء ليساعد املعوقن

0 24328 جلد املرأة أرسع تجعدا من الرجل

0 10755 تحذير من تفاقم التحرش الجني عريب
0 9607 املسلمون يف بريطانيا األكر وطنية يف أوروبا

0 144.98 الجملة:

أحــرز مقــال« رضب الطفــل يســاعده عــى النجــاح«، عــى أعــى مرتبــة مــن حيــث عــدد القــراءات )48206(، وهــو مــؤرش يــدل عــى أن حاجــات القــراء يف مجــال اإلعــالم األرسي 
ترتبــط أساســا باملجــال الرتبــوي التعليمــي للطفــل داخــل إطــار األرسة والبيــت. أمــا املقالــن الثــاين والثالــث، مــن حيــث الرتتيــب، فيشــران إىل أن الحديــث عــن إعــالم أرسي 
ناجــح ال يســتقيم اال إذا خصصنــا جــزءا مهــام للتطــرق إىل عــامل املــرأة، مــن الناحيــة الجامليــة والصحيــة واالجتامعيــة والنفســية، الســيام مســألة محافظتهــا عــى نضارتهــا، وكذلــك 

مشــكلة تأثــر عملهــا خــارج البيــت عــى األرسة ورضورة إيجــاد حلــول مالمئــة للتوفيــق بــن عملهــا كموظفــة ودورهــا كربــة بيــت.

ــة االلكرتونيــة يف اســتقطابه، فهــو جمهــور اختــار االطــالع عــى فحــوى األخبــار التــي تصــب يف عمــق القضايــا  تؤكــد هــذه املالحظــات نخبويــة الجمهــور الــذي نجحــت املجل
املطروحــة داخــل العائلــة العربيــة عمومــا، وأغفــل األخبــار التــي تبتعــد عــن املجــال األرسي، مــن ذلــك التقريــر الخــاص مبســألة انصهــار املســلمن يف املجتمعــات الغربيــة. وهــو 

مقــال تبــوأ املرتبــة األخــرة يف ترتيــب املقــاالت املنشــورة مــن حيــث عــدد القــراءات. 

مــن جهــة أخــرى نؤكــد نســبية »التفاعليــة« بــن محتــوى املجلــة االلكرتونيــة املدروســة وبــن قراءهــا، يف هــذا الركــن أيضــا، حيــث اكتفــى املتصفحــون بالقــراءة دون إضافــة أي 
تعليــق أو استفســار عــن بعــض النقــاط. 
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ركن »بقلم املطوع«:
أ-مضمون ركن »بقلم املطوع«:

جدول رقم6: حجم مقاالت ركن »بقلم املطوع«:

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 422 عمر املختار مازال حيا...
Traditional Arabic 11 374 سألت ابني ...من هو الغني؟
Traditional Arabic 11 338 تكنولوجيا الشباب من املدينة املنورة
Traditional Arabic 11 347 دولة بال أطفال
Traditional Arabic 11 403 املهم كيف ننظر لالبتالء عندما يأيت

1884 الجملة
احتوت الصفحة األوىل بداية مقال حول رحلة قام بها الكاتب إىل ليبيا، بلد عمر املختار. كام ضمت الصفحة الداخلية أربعة روابط ملقاالت أخرى تحت نفس الركن.

1-« عمر املختار مازال حيا«، وهو مقال عن رحلة قام بها الكاتب يف ربوع ليبيا وزار خاللها أماكن تاريخية ارتبط اسمها بشخصية تاريخية »عمر املختار«. 

2-«ســألت ابنــي مــن هــو الغنــي؟«، وهــو مقــال يتعــرض إىل معيــار الغنــى والفقــر. وقــد أصــاب البــاث يف إثــارة مســألة يف غايــة األهميــة تتعلــق بالقيــم، معلنــا يف نهايــة املقــال 
خوفــه مــن الفهــم املغلــوط للغنــى مــن قبــل األجيــال القادمــة.

3-«تكنولوجيــا الشــباب مــن املدينــة املنــورة«، وهــو تغطيــة لتفاصيــل اللقــاء الــذي جمــع الكاتــب بشــباب مكتبــة »امللــك عبــد العزيــز« باملدينــة املنــورة، حيــث ألقــى محــارضة حــول 
»الشــباب ووســائل االتصــال الحديــث«، وتنــاول خاللهــا مفهــوم الــذكاء التكنولوجــي ومســألة اســتثامره لخدمــة االســالم واملســلمن ونــرش القيــم يف العــامل. 

4-«دولــة بــال أطفــال«، يناقــش فيــه البــاث فكــرة العــزوف عــن الــزواج، مركــزا عــى تداعياتهــا يف املجتمــع، مشــرا إىل أن املنهــج الصحيــح هــو مــا وجهنــا بــه اللــه ســبحانه وتعــاىل 
مــن تحقيــق الخالفــة بــاألرض عــن طريــق الــزواج.

5-«املهــم كيــف ننظــر لالبتــالء عندمــا يــأيت؟«، قــام الكاتــب بــرد قصتــن حــول االبتــالء، وختــم بوجــوب النظــر إىل االبتــالء عــى أنــه طريــق للجنــة، وهــي مــن وجهــة نظــره 
الطريقــة املثــى التــي تحقــق الســعادة يف الداريــن. 
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ب- األشكال الصحفية

جدول رقم6: األشكال الصحفية يف ركن »بقلم املطوع«:

الصور األشكال الصحفية عنوان املقال

صورة للكاتب يف ليبيا تقرير عمر املختار مازال حيا...

صورة رمزية تقرير سألت ابني ...من هو الغني؟

صورة رمزية تقرير تكنولوجيا الشباب من املدينة املنورة

صورة الفاتيكان تقرير  دولة بال أطفال

صورة رمزية  تقرير املهم كيف ننظر لالبتالء عندما يأيت

الجملة
 ضــم ركــن »بقلــم املطــاوع« خمــس تقاريــر إخباريــة تقــرتب مــن مقــاالت الــرأي حينــا ومــن االفتتاحيــة حينــا آخــر أثــار خاللهــا جملــة مــن املواضيــع املهمــة كقيمــة األطفــال يف 
الحيــاة ورضورة تغليــب االتجــاه االيجــايب يف التفكــر عنــد املحــن، وتصويــب الفهــم املغلــوط للغنــى. وهــي مواضيــع تنســجم مــع احتياجــات املحيــط األرسي ومــع حاجــة املجتمــع 
ككل لرتســيخ املبــادئ االنســانية النبيلــة وغــرس املامرســات الحميــدة لــدى النــشء. وقــد اســتأنس البــاث يف مقاالتــه بالصــور الرمزيــة إلدخــال األلــوان عــى الصفحــة وتدعيــم 

املضمــون مــن خــالل االيحــاء.

ج- تفاعل القراء مع ركن »بقلم املطوع«

جدول رقم7: حجم تعرض املتصفحن لركن » بقلم املطوع«:

عدد التعليقات عدد القراءات عنوان املقال

0 20936 عمر املختار مازال حيا...

0 14497 سألت ابني ...من هو الغني؟

0 8318 تكنولوجيا الشباب من املدينة املنورة

0 11512 دولة بال أطفال

0 11495 املهم كيف ننظر لالبتالء عندما يأيت

66758 الجملة
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نالحــظ مــن خــالل املعطيــات الكميــة أعــاله أن الخــرب األول والثــاين قــد حــازا عــى أكــرب عــدد مــن القــراءات. وهــو يف تقديرنــا مــؤرش يــدل عــى بدايــة تجــذر املجلــة االلكرتونيــة، 
ومتكنهــا مــن خلــق جمهــور مخصــوص يتابعهــا بانتظــام، نظــرا ألن األخبــار املقــروءة أكــر مــن غرهــا هــي أخبــار حديثــة مقارنــة ببقيــة األخبــار التــي يرجــع تاريــخ نرشهــا إىل 

 2009

مــن جهــة أخــرى فــإن طبيعــة املوضــوع يف الخــرب األول تختلــف عــن منــط املقــاالت املنشــورة يف ركــن »بقلــم املطــوع«، فقــد خــرج الكاتــب عــن املألــوف وجمــع بــن الحــس 
الوصفــي للمــكان واإلرث الحضــاري والتاريخــي للشــخصية التــي يتحــدث عنهــا والتــي دعــا إلدماجهــا ضمــن مناهــج التدريــس. يتضــح عنــر الشــد أيضــا مــن خــالل العنــوان« 

عمــر املختــار مــازال حيــا«، فهــو ال يخلــو مــن طرافــة وغرابــة نجحــت يف شــد انتبــاه القــارئ، حيــث تحصــل املقــال عــى 20936 قــراءة.

كذلــك فقــد جلــب املقــال املخصــص ملفهــوم الغنــى عــددا كبــرا مــن القــراء، فتبــوأ املرتبــة الثانيــة. ولعــل طريقــة طــرح املوضــوع، كان لهــا دور كبــر يف جــذب القــارئ، حيــث راوح 
الكاتــب بــن الــرد والحــوار واملخاطبــة املبــارشة للقــراء. 

وهــذه النتائــج تنبئنــا أيضــا بــأن القــارئ املتصفــح للمجلــة االلكرتونيــة »العائلــة الســعيدة«، هــو عــى قــدر مــن الثقافــة تجعلــه يفــرق بــن املقــال ال »مســبوك« والخــرب البســيط 
والســطحي. ورغــم ذلــك فقــد بقــي بــاب التعليقــات موصــدا!!!

أخــرا ميكننــا أن نجــزم بــأن التفاعليــة املرتبطــة بالقــراءة قــد تحققــت يف هــذا الركــن، ولكــن املعطيــات الكميــة بقيــت متواضعــة مقارنــة مبــا متــت قراءتــه مــن أخبــار يف مســتوى 
الجــزء الســفي للمجلــة والــذي جــاء تحــت محــور »تعليــم وثقافــة«.

- تحليل مضمون الجزء السفي للصفحة الرئيسية للمجلة

يضــم الجــزء الســفي عــدة أركان تحــت مظلــة عنــوان كبــر قســم بــه مصمــم املجلــة الصفحــة الرئيســية إىل نصفــن )ثقافــة وتعليــم(. ففــي حــن أراد البــاث أن يصبــغ الجــزء األول 
بصبغــة إخباريــة مــن خــالل نقــل أحــداث لهــا عالقــة بــاألرسة أو مبيــدان مــن املياديــن التــي تهــم األرسة كالرتبيــة، فإنــه خــر يف الجــزء الســفي الوعــظ واإلرشــاد، فانتقلــت املجلــة 
مــن االتجــاه الصحفــي اإلعالمــي إىل االتجــاه التعليمــي والتلقينــي أحيانــا. كــام تغــر أســلوب الكتابــة مــن صحفــي مبســط ومختــر، إىل محــارضات ودروس، متيــزت باإلســهاب، 

والعمــق. وقــد ضــم هــذا الجــزء ســتة أركان.
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ركن أسرة سعيدة:
أ-مضمون ركن »أرسة سعيدة«

جدول رقم 8: حجم مقاالت ركن »أرسة سعيدة«:

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 29133 االتفاق املسبق بن األبوين عى تقسيم األدوار
Traditional Arabic 11 22507 دليل األزواج ملنع تدهور العالقة الزوجية
Traditional Arabic 11 24117 عرشة طرق للحصول عى حياة هادئة
Traditional Arabic 11 12148 كيف يتجنب الزوجان خطر الغرة
Traditional Arabic 11 23198 برنامج عمي لحياة زوجية سعيدة
Traditional Arabic 111103 الجملة

 يضم هذا الركن خمسة مقاالت:

 1( »االتفاق املسبق عى تقسيم األدوار«: وهو مقال بحثي مفصل حول أركان تربية الطفل وقواعدها وأسسها. 

2( »دليــل األزواج ملنــع تدهــور العالقــة الزوجيــة«: وقــد رسد املقــال تفاصيــل »دليــل العالقــات الزوجيــة« الــذي وضعــه املعهــد االجتامعــي الربازيــي. وقــد اكتفــى البــاث بعــرض 
املعلومــات دون ربطهــا بالواقــع األرسي يف املجتمــع العــريب.

3( »10 طــرق للحصــول عــى حيــاة هادئــة«: وهــي محــارضة حــول التخلــص مــن التوتــر وتنظيــم الوقــت بطريقــة تحقــق االســتقرار العائــي. وقــد اكتفــى الكاتــب باســتعراض 
ــة حــول املوضــوع. ــح دون الخــوض يف الدراســات البحثي النصائ

4(«كيف يتجنب الزوجان خطر الغرة«، وهو درس يف رضورة تجاوز الشكوك بن الزوجن والحفاظ عى االحرتام املتبادل ليتحقق االستقرار العائي.

5(«برنامج عمي لحياة زوجية سعيدة«، وهو درس قصر يف كيفية التعامل داخل األرسة.
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ب- األشكال الصحفية:

جدول رقم9: األشكال الصحفية يف ركن »أرسة سعيدة«:

الصور األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية عنوان املقال

صورة رمزية محارضة/درس االتفاق املسبق بن األبوين عى تقسيم األدوار

صورة رمزية تقرير دليل األزواج ملنع تدهور العالقة الزوجية

صورة رمزية محارضة/درس عرشة طرق للحصول عى حياة هادئة

صورة رمزية محارضة/درس كيف يتجنب الزوجان خطر الغرة

صورة رمزية محارضة/درس برنامج عمي لحياة زوجية سعيدة

الجملة
لعــل املالحظــة الصارخــة يف هــذا املســتوى هــي تقريبــا تخــي البــاث عــن األشــكال الصحفيــة مقابــل تبنــي األســلوب األكادميــي لطــرح املضامــن، حيــث طغــت املحــارضات املطولــة، 
رغــم أن الركــن يصــب يف عمــق اإلعــالم األرسي. وكأننــا نتلمــس قناعــة البــاث تحيــل إىل عجــز القوالــب الصحفيــة يف توصيــل الخطــاب األرسي. والســؤال الــذي ميكننــا طرحــه 

يف هــذا املســتوى هــو مــدى إميــان البــاث مبرشوعيــة الحديــث عــن إعــالم أرسي؟ 

ج- تفاعل القراء مع ركن »أرسة سعيدة«

جدول رقم10: حجم تعرض املتصفحن لركن »أرسة سعيدة«

عدد التعاليق عدد القراءات عنوان املقال

0 734 االتفاق املسبق بن األبوين عى تقسيم األدوار

0 835 دليل األزواج ملنع تدهور العالقة الزوجية

0 549 عرشة طرق للحصول عى حياة هادئة

0 231 كيف يتجنب الزوجان خطر الغرة

0 1042 برنامج عمي لحياة زوجية سعيدة

0 3391 الجملة
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انحــر حجــم القــراءات بــن 231 و1042 قــراءة، يف حــن بلــغ عــدد القــراءات 20936 قــراءة ملقــال »عمــر املختــار مــازال حيــا« الــذي نــرش ضمــن ركــن »بقلــم املطــوع«، والــذي 
تضمــن فقــط 422 كلمــة. يجرنــا هــذا املعطــى لالعتقــاد أن طــول مقــاالت هــذا الركــن ميكــن أن يكــون ســببا يف نفــور القــراء.

ركن »أزواج وزوجات«: 
أ-مضمون مقاالت ركن »أزواج وزوجات«                   جدول رقم11: حجم مقاالت ركن »أزواج وزوجات«

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 768 كيف تصبحن زوجة راقية وتكسبن محبة وقلب زوجك؟

Traditional Arabic 11 575 النقطة العمياء يف الحوار الزوجي

Traditional Arabic 11 276 مشكالت املايض تسمم حياة األزواج

Traditional Arabic 11 524 كيف نحول العنف الزوجي إىل حوار هادئ

Traditional Arabic 11 1002 ملسات نفسية يف الحياة الزوجية

11 3145 الجملة
اندرج تحت هذا الركن خمسة مقاالت:

 1(«كيف تصبحن زوجة راقية وتكتسبن محبة وقلب زوجك؟«، وهو درس عن كيفية التعامل مع الزوج.

2(«النقطــة العميــاء يف الحــوار الزوجــي«، وهــو أيضــا درس يف أهميــة االســتامع عنــد املحــاورة بــن الزوجــن. وقــد استشــهد البــاث بعــدة آراء لعلــامء نفــس واجتــامع غربيــن 
الســيام »جــون غــر وهــول« املختــص يف دراســة العالقــات الزوجيــة.

3(«مشــكالت املــايض تســمم حيــاة األزواج«، وفيــه تعــرض الكاتــب إىل نتيجــة دراســة قامــت بهــا صحفيــة أمريكيــة حــول مســببات الخالفــات الزوجيــة اليوميــة، ليشــدد يف نهايــة 
املقــال عــى رضورة الحــوار.

4(«كيــف نحــول العنــف الزوجــي إىل حــوار هــادئ؟« ويركــز هــذا املقــال عــى أســباب حــدوث العنــف األرسي وجــذوره االجتامعيــة، ويحــذر مــن اللجــوء إىل الــرب عنــد احتــدام 
الخــالف بــن الزوجــن.

5(«ملســات نفســية يف الحيــاة الزوجيــة«، وهــو عبــارة عــن رؤيــة نقديــة للواقــع األرسي، يف ظــل تفاقــم الخالفــات. وقــد حــاول الكاتــب أن يجيــب عــن ســؤال طرحــه يف البدايــة: 
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مــا الــذي يجــب عــى الــزوج أن يفعلــه حتــى ال يخــر زوجتــه؟

ولعل أهم مالحظة نسوقها يف هذا املستوى هي قر املقاالت الواردة مقارنة باملقاالت يف الركن السابق.

ب- األشكال الصحفية:

جدول رقم 11: األشكال الصحفية يف ركن »أزواج وزوجات«:

الصور األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية   عنوان املقال

صورة رمزية محارضة/درس كيف تصبحن زوجة راقية وتكسبن محبة وقلب زوجك؟

صورة رمزية محارضة/درس النقطة العمياء يف الحوار الزوجي

صورة رمزية تقرير مشكالت املايض تسمم حياة األزواج

صورة رمزية محارضة/درس كيف نحول العنف الزوجي إىل حوار هادئ

صورة رمزية محارضة/درس ملسات نفسية يف الحياة الزوجية

الجملة

اعتمــد هــذا الركــن عــى املحــارضات كســابقه، كــام اعتمــد عــى الصــور الرمزيــة. فابتعــد عــن الشــكل الصحفــي االخبــاري مقابــل تكريــس األســلوب األكادميــي ملعالجــة املضمــون 
الرئيــي للمجلــة )القضايــا واملســائل األرسيــة(.

ج- تفاعل القراء مع ركن »أزواج وزوجات«

جدول رقم12: حجم تعرض املتصفحن لركن »أزواج وزوجات«

عدد التعليقات عدد القراءات عنوان املقال 

0 80823 كيف تصبحن زوجة راقية وتكسبن محبة وقلب زوجك؟

0 21788 النقطة العمياء يف الحوار الزوجي
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0 14858 مشكالت املايض تسمم حياة األزواج

0 17478 كيف نحول العنف الزوجي إىل حوار هادئ

0 29572 ملسات نفسية يف الحياة الزوجية

0 164.519 الجملة

لقــد متكــن املقــال األول مــن جــذب العــدد األكــرب القــراءات حيــث تجــاوز الثامنــن ألــف. وقــد جــاء هــذا املقــال يف شــكل محــارضة. ولعــل طبيعــة املضمــون املعــروض تــي بهويــة 
القــراء، حيــث نرجــح أن املســائل املذكــورة قــد نجحــت يف اســتقطاب املــرأة باألســاس ألنهــا املســتهدف األول مــن الســؤال. 
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ركن »آباء وأمهات«:
أ-مضمون مقاالت ركن »آباء وأمهات:«

جدول رقم13: حجم مقاالت ركن »آباء وأمهات«:

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 228 األبناء وغضب اآلباء

Traditional Arabic 11 151 كيف تتعامل مع مزاج ابنك املتقلب؟

Traditional Arabic 11 261 انسجام اآلباء يقوم سلوك األبناء

Traditional Arabic 11 509 كيف تشجع ابنك عى الحوار معك؟

Traditional Arabic 11 1051 علمي طفلك الثقة منذ لحظة والدته

2200 الجملة

ورد ضمن هذا الركن كام هو مبن يف الجدول، خمسة مقاالت:

1(«األبناء وغضب اآلباء«، ويتناول تعريف الغضب وتأثره عى العالقة بن أفراد األرسة. وهو مقال قصر. 

2(«كيف تتعامل مع مزاج ابنك املتقلب؟«، وفيه جملة من النصائح حول الطرق املثى للتعامل مع األبناء.

3(«انســجام اآلبــاء يقــوم ســلوك األبنــاء«، ويســتعرض املقــال آراء عضــو باملؤمتــر االتحــادي لالستشــارات الرتبويــة بأملانيــا، حــول أهميــة التوصــل يف حــاالت الخــالف إىل تحديــد 
الشــخص الــذي يجــب أن يتخــذ القــرارات إليجــاد الحلــول، ورضورة وعــي اآلبــاء بوجــه عــام لكافــة التصــورات الرتبويــة مثــل ازديــاد اتفاقهــام يف الفــرتات الحساســة.

4(«كيف تشجع ابنك عى الحوار معك؟«، ويضم املقال ست نقاط لتقريب األبناء وتيسر الحوار املفتوح.

5(«علمــي طفلــك الثقــة بالنفــس منــذ لحظــة والدتــه«، ويركــز املقــال عــى رضورة تعزيــز ثقــة الطفــل بنفســه وبقدراتــه منــذ الصغــر حتــى يتمكــن مــن مواجهــة الحيــاة بشــكل 
أفضــل. وتضمــن النــص شــواهد لعلــامء النفــس والرتبيــة.
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ب- األشكال الصحفية:

جدول رقم 14: األشكال الصحفية يف ركن »آباء وأمهات«:

الصور األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية عنوان املقال

صورة رمزية مقال رأي األبناء وغضب اآلباء

صورة رمزية محارضة/درس كيف تتعامل مع مزاج ابنك املتقلب؟

صورة رمزية تقرير انسجام اآلباء يقوم سلوك األبناء

صورة رمزية محارضة/درس كيف تشجع ابنك عى الحوار معك؟

صورة رمزية محارضة/درس علمي طفلك الثقة منذ لحظة والدته
تــم يف ركــن »آبــاء وأمهــات« املــزج بــن الشــكل الصحفــي )التقريــر ومقــال الــرأي(، والشــكل األكادميــي يف بقيــة املضامــن التعليميــة املنشــورة. لعــل حضــور »الوعــاء اإلعالمــي« 

لبعــض املضامــن يرتجــم وعــي البــاث بــرورة االلتــزام مبقتضيــات الســياق )مجلــة إلكرتونيــة(، متــى مــا تســنى لــه ذلــك.

ج- تفاعل القراء مع ركن »آباء وأمهات«

جدول رقم15: حجم تعرض املتصفحن لركن »آباء وأمهات«

عدد التعليقات عدد القراءات عنوان املقال

0 21144 األبناء وغضب اآلباء

0 12690 كيف تتعامل مع مزاج ابنك املتقلب؟

0 10479 انسجام اآلباء يقوم سلوك األبناء

0 13244 كيف تشجع ابنك عى الحوار معك؟

0 16986 علمي طفلك الثقة منذ لحظة والدته

0 74.543 الجملة

ــراءة، دون الوصــول إىل درجــة  ــربز تفاعــل الجمهــور االلكــرتوين املســتهدف فقــط مــن خــالل الق ــا مــن دراســة األركان الســابقة: ي ــا به ــي خرجن نســوق نفــس املالحظــات الت
ــه تحــت كل مقــال. ــاث عــى تخصيــص أماكــن ل ــق. بقــي رجــع الصــدى مفقــودا رغــم حــرص الب التشــاركية مــن حيــث التعلي



تجربة األرسة السعيدة اإللكرتونية: رؤية تقييمية          إعداد: ثريا السنويس 24

ركن »مقبلون على الزواج«:
أ-مضمون مقاالت ركن »مقبلون عىل الزواج«

جدول رقم16: حجم مقاالت ركن »مقبلون عى الزواج«:

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 392 أخطاء الزواج القاتلة 

Traditional Arabic 11 1069 عالقتنا بأهلنا ..هل تتغر بعد الزواج؟

Traditional Arabic 11 71 خمس نصائح لزواج بال مشكالت

Traditional Arabic 11 720 الحوار بن الزوجن

Traditional Arabic 11 1129 فهم الرشيك أساس الزواج الناجح

3.381 الجملة

تضمن الركن بناء عى معطيات الجدول أعاله، خمسة مقاالت: 

1(يعالج املقال األول أسباب الطالق ويعدد األسباب مستعينا بنتائج بعض البحوث األكادميية. وقد ورد تحت عنوان »أخطاء الزواج القاتلة«.

2(«عالقتنــا بأهلنــا تتغــر بعــد الــزواج؟«، ويتنــاول البــاث واقــع التغيــرات التــي تحصــل لعالقــة األهــل بأبنائهــم بعــد الــزواج، وكيفيــة تفســر األبنــاء لهــذا التغــر وأســبابه. وقــد 
تضمــن املقــال عــدة شــواهد وأمثلــة مــن الواقــع.

3(«خمــس نصائــح لــزواج بــال مشــكالت«، وهــو أقــر املقــاالت يف املجلــة )71 كلمــة فقــط(، تضمــن طرحــا رسيعــا لخمــس نقــاط يراهــا الكاتــب رئيســية يف طــرد شــبح املشــاكل 
األرسيــة. وقــد تخــى الكاتــب عــن املقدمــة التقليديــة التــي اعتدنــا وجودهــا يف كل مــا ســبق مــن مقــاالت، وكــام مل تــرد خامتــة يف املوضــوع املطــروح.

4(«الحوار بن الزوجن«، وهو درس معمق حول أهمية الحوار بن الزوجن واألسس التي يجب أن يقوم عليها. 

5(«فهــم الرشيــك أســاس الــزواج الناجــح«، وقــد تعــرض املقــال إىل أهميــة محاولــة فهــم الطــرف اآلخــر يف اإلطــار األرسي، خاصــة بــن الــزوج والزوجــة، مســتنرا بــآراء خــرباء 
يف علــم النفــس االجتامعــي.

 أهــم مالحظــة نوردهــا يف هــذا املســتوى هــي املــزج بــن املقــاالت القصــرة واملتوســطة الطــول )بــن 1129 كلمــة و71 كلمــة فقــط(. وهــي مقــاالت ركــزت عــى محــور وحيــد وهــو 
الحيــاة الزوجيــة. وركــز البــاث عــى تحديــد آليــات الــزواج الناجــح، دون أن ينــى إثــارة مســألة مهمــة للمقبلــن عــى الــزواج وهــي عــدم إهــامل الوالديــن بعــد الــزواج.
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ب- األشكال الصحفية:

جدول رقم 17: األشكال الصحفية يف ركن »مقبلون عى الزواج«:

الصور األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية عنوان املقال

صورة رمزية محارضة/درس أخطاء الزواج القاتلة 

صورة رمزية تحقيق عالقتنا بأهلنا ..هل تتغر بعد الزواج؟

صورة رمزية محارضة/درس خمس نصائح لزواج بال مشكالت**71 كلمة

صورة رمزية محارضة/درس الحوار بن الزوجن

صورة رمزية محارضة/درس فهم الرشيك أساس الزواج الناجح

نكتفي يف هذا املستوى باإلشارة إىل طغيان الشكل األكادميي للمضامن مقابل إهامل شبه كي لأشكال الصحفية.

ج- تفاعل القراء مع ركن »مقبلون عىل الزواج«

جدول رقم18: حجم تعرض املتصفحن لركن »مقبلون عى الزواج«

عدد التعليقات عدد الكلامت عنوان املقال

0 42352 أخطاء الزواج القاتلة 

0 15408 عالقتنا بأهلنا ..هل تتغر بعد الزواج؟

0 25641 خمس نصائح لزواج بال مشكالت

0 24764 الحوار بن الزوجن

0 26235 فهم الرشيك أساس الزواج الناجح

0 134.400 الجملة

احتــل موضــوع األخطــاء القاتلــة صــدارة الرتتيــب مــن حيــث حجــم تعــرض القــراءات، وهــو مقــال متيــز بجاذبيــة خاصــة يف العنــوان. نجــح البــاث يف إثــارة انتبــاه القــراء بأســلوب 
تحذيــري اســتخدم خاللــه كلمــة ذات معنــى قــوي »قاتــل«، ليحــدث بذلــك رجــة يف أذهــان املقبلــن عــى الــزواج تجعلهــم يقبلــون عــى قــراءة املقــال لتجنــب األخطــاء الجســيمة 
يف بيــت الزوجيــة. ولعــل مســألة إعــادة النظــر يف عالقــة املتزوجــن الجــدد بعائالتهــم األصليــة مل تكــن مــن أولويــات الشــباب املقبــل عــى الــزواج أمــام حرصــه وتركيــزه عــى 

إنجــاح تجربــة مصريــة يف الحيــاة، وهــي الــزواج.
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ركن »ميزانية األسرة«: 
أ-مضمون مقاالت ركن »ميزانية األرسة«: جدول رقم19: حجم مقاالت ركن »ميزانية األرسة«

الخط البنط عدد الكلامت عنوان  املقال

Traditional Arabic 11 115 اإلرساف يف مواد التنظيف خطر!

Traditional Arabic 11 3206 ميزانية األرسة 

Traditional Arabic 11 844 كيف نحسب اإليرادات واملروفات السنوية لأرسة؟

Traditional Arabic 11 338 طرق تدبر امليزانية

Traditional Arabic 11 943 ميزانية األرسة ومشكلة االنفاق ورضورة التوفر

5.446 الجملة

تنــاول الكاتــب يف هــذا الركــن خمســة أخبــار امتــاز أغلبهــا بالقــر وااليجــاز. إال أننــا ســجلنا يف نفــس الركــن وجــود مقــال هــو مــن أطــول املقــاالت املنشــورة باملجلــة )ميزانيــة 
األرسة(.

ــواد  ــدم االرساف يف رشاء م ــا إىل ع ــواء، ودع ــات ومعطــرات اله ــة املوجــودة يف املنظف ــواد الكيميائي ــن مضــار امل ــف ع ــف خطــر!«، تحــدث املؤل ــواد التنظي 1( »االرساف يف م
ــة ملــا فيهــا مــن أخطــار. التنظيــف واســتعاملها بصفــة متقارب

2(«ميزانيــة األرسة«، دعــا فيــه الكاتــب إىل رضورة تحديــد ميزانيــة للعائلــة كمقــوم مــن مقومــات النجــاح األرسي، وتعــرض إىل تفاصيــل كثــرة، كــام اســتعان بأمثلــة مــن الســنة 
النبويــة يف حســن تســير امليزانيــة الخاصــة بالبيــت. وكان املقــال مــن أطــول املقــاالت املنشــورة يف املجلــة االلكرتونيــة املدروســة )3206 كلمــة(. 

3(«كيف نحسب اإليرادات السنوية لأرسة«، وهو درس تلقيني مفصل حول كيفية تحديد الدخل السنوي. 

ــاول املقــال كيفيــة تحديــد االســتهالك األمثــل يف ضــل اختــالف عــدد أفــراد األرس واختــالف املشــرتيات واختــالف املدخــالت. وقــد جــاء النــص  4(«طــرق تدبــر امليزانيــة«، تن
مختــرا نســبيا وغــر معمــق كســابقه مــن النصــوص.

5( »ميزانيــة األرسة. مشــكلة اإلنفــاق.. ورضورة التوفــر«، تعــرض املقــال إىل عــدة منــاذج مــن املشــاكل التــي تعانيهــا بعــض األرس نتيجــة ســوء التدبــر والتــرف املــايل. كــام 
تضمــن عــددا مــن النصائــح حــول التدبــر الناجــح.
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ب- األشكال الصحفية:

جدول رقم 20: األشكال الصحفية يف ركن »ميزانية العائلة«:

الصور األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية عنوان  املقال

صورة رمزية مقال رأي االرساف يف مواد التنظيف خطر!

صورة رمزية محارضة/درس ميزانية األرسة

صورة رمزية محارضة/درس كيف نحسب اإليرادات واملروفات السنوية لأرسة؟

صورة رمزية محارضة/درس طرق تدبر امليزانية

صورة رمزية محارضة/درس ميزانية األرسة ومشكلة االنفاق ورضورة التوفر

نفــس املالحظــات نســوقها حــول طغيــان الطابــع األكادميــي التعليمــي يف الكتابــة، مــن خــالل إدراج عــدد مــن املحــارضات التــي ســبق وقدمهــا البــاث يف مؤمتــرات ســابقة ونرشهــا 
يف مجــالت علميــة وتربويــة متخصصــة يف الدراســات البحثيــة. وهــو األمــر الــذي ســجلناه أيضــا يف مســتوى املكتبــة الصوتيــة وكذلــك املكتبــة املرئيــة املعروضتــن يف املجلــة، فقــد 
عمــد البــاث إىل عمــل توثيقــي هــام لــكل الربامــج االذاعيــة والتلفزيونيــة التــي أعدهــا وقدمهــا، حيــث وضعهــا عــى ذمــة املتصفحــن للرجــوع إليهــا واالســتفادة منهــا عنــد الحاجــة. 

ج- تفاعل القراء مع ركن »ميزانية األرسة«

جدول رقم21: حجم تعرض املتصفحن لركن »ميزانية األرسة«

عدد التعليقات عدد الكلامت عنوان  املقال 

0 19968 االرساف يف مواد التنظيف خطر!

0 38707 ميزانية األرسة **

0 16744 كيف نحسب اإليرادات واملروفات السنوية لأرسة؟

0 28140 طرق تدبر امليزانية

0 21315 ميزانية األرسة ومشكلة االنفاق ورضورة التوفر

0 146.189 الجملة
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لعلنــا نكتفــي يف هــذا املســتوى بتســجيل مالحظــة هامــة حــول حاجــة القــراء للتوعيــة واملعرفــة يف مجــال االقتصــاد األرسي. فرغــم أن مقــال »ميزانيــة األرسة« كان أطــول مقــال 
يف الركــن، حيــث تضمــن 3206كلمــة، فإنــه قــد اســتوعب أكــرب عــدد مــن القــراءات )38707 قــراءة(. ولعــل البــاث قــد أصــاب يف التطــرق للمضمــون االقتصــادي بشــكل تبســيطي 

وتلقينــي يفــي بحاجــة الجمهــور املســتهدف ويقــدم لــه إضافــة نوعيــة.

ركن »شبهات وردود«:
أ-مضمون مقاالت ركن »شبهات وردود«:

جدول رقم22: حجم مقاالت ركن »شبهات وردود«:

الخط البنط عدد الكلامت عنوان املقال

Traditional Arabic 11 203 زعموا أن السفور حق للمرأة والحجاب ظلم

Traditional Arabic 11 539 الحجاب تزمت والدين ير

Traditional Arabic 11 739 شبهة أن مراث األنثى نصف مراث الذكر

Traditional Arabic 11 447 فهم حديث ال يؤذن للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

Traditional Arabic 11 512 شبهة أن املرأة ضلع أعوج

2.440 الجملة

 خصص الركن للحديث عن عدة موضوعات تهم املرأة من الناحية الرشعية والدينية.

1(«زعموا أن السفور حق للمرأة والحجاب ظلم«، يعالج مسألة دينية عقائدية تهم املرأة املسلمة وفرض الحجاب.

2(«الحجــاب تزمــت والديــن يــر«، وهــو مقــال مخصــص أيضــا ملســألة الحجــاب، كتــب بأســلوب حجاجــي قيــايس اســتأنس فيــه الكاتــب بالقــرآن والســنة، كــام بــن مواطــن 
ــه فــرض وال يجــوز اســقاطه.  ــزام بالحجــاب ألن ــه شــدد يف األخــر عــى رضورة االلت ــم لكن التيســر يف القــرآن الكري

3(«شــبهة أن مــراث األنثــى نصــف مــراث الذكــر«، وقــد بــن  املقــال أن مســألة توريــث املــرأة عــى النصــف مــن الرجــل ليــس موقفــا عامــا وال قاعــدة مطــردة يف توريــث االســالم 
لــكل الذكــور وكل االناث.

4(«فهم حديث ال يؤذن للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه »، وهو مقال حول وجوب استشارة الزوجة لزوجها قبل نية الصيام، استند فيه الكاتب للقرآن والسنة.
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5(«شــبهة أن املــرأة ضلــع أعــوج«، وفيــه يعــرض البــاث فهمــه لحديــث الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم »املــرأة كالضلــع إن أقمتهــا كرتهــا وإن اســتمتعت بهــا اســتمتعت 
بهــا وفيهــا عــوج« )صحيــح البخــاري(.

ب- األشكال الصحفية:

جدول رقم 23: األشكال الصحفية يف ركن »شبهات وردود«: 

الصور األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية عنوان املقال

صورة رمزية مقال رأي زعموا أن السفور حق للمرأة والحجاب ظلم

صورة رمزية مقال رأي الحجاب تزمت والدين ير

صورة رمزية مقال رأي شبهة أن مراث األنثى نصف مراث الذكر

صورة رمزية مقال رأي فهم حديث ال يؤذن للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

صورة رمزية مقال رأي شبهة أن املرأة ضلع أعوج

يحيلنــا بنــاء هــذا الركــن بــادئ األمــر إىل بريــد القــراء، ألنــه يقــوم بالــرد عــى مســائل أثــر حولهــا جــدال، غــر أنــه ال يوجــد يف املجلــة مــا يحيــل إىل أن هــذه املقــاالت جــاءت 
ردودا عــى استفســارات املتصفحــن. لذلــك رجحنــا أن نعتربهــا مقــاالت رأي باعتبــار أن مــا يعــرب عنــه البــاث مــن مواقــف ال تلزمــه إال هــو، وليســت نتائــج لدراســة بحثيــة منشــورة 

أو فتــاوى لشــيوخ ديــن.

ج-تفاعل القراء مع ركن »شبهات وردود«

جدول رقم24: حجم اطالع املتصفحن عى ركن »شبهات وردود«

عدد التعاليق عدد القراءات عنوان املقال

0 14062 زعموا أن السفور حق للمرأة والحجاب ظلم

0 6122 الحجاب تزمت والدين ير
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0 7189 شبهة أن مراث األنثى نصف مراث الذكر

0 7816 فهم حديث ال يؤذن للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

0 7925 شبهة أن املرأة ضلع أعوج

0 43.114 الجملة

مل يتمكــن هــذا الركــن مــن الحصــول عــى عــدد عــايل مــن القــراءات. وميكــن أن نرجــع ذلــك إىل طبيعــة املضمــون الــذي ال يعالــج املســائل األرسيــة بصفــة مبــارشة بــل يدخــل 
ضمــن دائــرة اهتــامم جــزء مــن أفرادهــا.
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 استنتاجات عامة 

*/ مضامن املجلة: جدول عدد 25: توزيع املواد اإلعالمية املنشورة حسب األركان:

% عدد الكلامت % عدد املقاالت األركان

0.26 347 10.63 5 أخبارنا

1.54 2040 14.89 7 األخبار األرسية

1.42 1884 10.63 5 بقلم املطوع

84.17 111103 10.63 5 أرسة سعيدة

2.382 3145 10.63 5 أزواج وزوجات

1.666 2200 10.63 5 آباء وأمهات

2.56 3381 10.63 5 مقبلون عى الزواج

4.12 5446 10.63 5 ميزانية العائلة

1.84 2440 10.63 5 شبهات وردود

100 131986 100 47 الجملة

ــة  ــوم الرتبوي ــاره خبــرا يف العل ــة، عــى اعتب ــة والدولي ــدوات العربي ــي ألقاهــا ســابقا يف عــدد مــن املؤمتــرات والن ــه الت ــة الجــزء الســفي لنــرش محارضات كــرس صاحــب املجل
ــاة اقــرأ. وقــد جــاء الجــزء ثريــا مــن حيــث املواضيــع املطروحــة: التكامــل يف تربيــة األطفــال بــن األبويــن، وأســس العالقــة الســوية بــن الزوجــن، ومشــكل  وإعالميــا يف قن
الخالفــات العائليــة بــن الوالديــن واألبنــاء، ومســألة رشعيــة الحجــاب للمــرأة املســلمة دون نســيان الجانــب االقتصــادي لــأرسة. وهــذا التنــوع يف فئــات »مــاذا قيــل« يرافقــه عمــق 
وجديــة ومنطــق حجاجــي يف مســتوى أســلوب الطــرح، عمــد البــاث خاللــه إىل التخــي عــى األشــكال الصحفيــة واعتــامد األســاليب األكادمييــة التعليميــة. وقــد هيمــن ركــن »أرسة 
ســعيدة« الــذي يقــع يف الجــزء الســفي عــى نســبة 84.17 % مــن الحجــم الجمــي للمضامــن املعروضــة يف املجلــة. وهــو أمــر نعتــربه منطقيــا باعتبــار أن املحتــوى غلــب عليــه طابــع 

املحــارضات املطولــة والــدروس املفصلــة. 
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ــا  ــل مكان ــذي احت ــايئ ال ــب الدع ــال الجان ــوي، دون إغف ــزء العل ــيطة يف الج ــار بس ــاء ألخب ــن وع ــت م ــد تحول ــة ق ــة املدروس ــة االلكرتوني ــتنتج أن املجل ــتوى، نس ــذا املس ويف ه
اســرتاتيجيا يف الصفحــة الرئيســية، إىل منــرب خطــايب يف الجــزء الســفي، دفــع بالبــاث إىل التخــي عــن قواعــد الكتابــة اإلعالميــة يف كثــر مــن األحيــان، لالضطــالع بــدور املرشــد 
األخالقــي والرتبــوي والنفــي واالجتامعــي والدينــي، يف إملــام شــبه تــام بالقضايــا املتعلقــة بــاألرسة. فانتقلــت املجلــة مــن الــدور اإلخبــاري اإلعالمــي إىل الــدور الرتبــوي التعليمــي 

والتثقيفــي. وفقــدت أحيانــا بعــض مقومــات املجلــة مــن الناحيــة األســلوبية. )40.42% مــن املضامــن نــرشت يف شــكل أكادميــي(.

جدول رقم 26: توزيع األشكال الصحفية حسب األركان

األشكال غر الصحفية األشكال الصحفية
األركان

املحارضة/الدرس اإلعالن التحقيق مقال الرأي التقرير الخرب البسيط

2 3 أخبارنا

6 1 األخبار األرسية

5 بقلم املطوع

4 1 أرسة سعيدة

4 1 أزواج وزوجات

3 1 1 آباء وأمهات

4 1 مقبلون عى الزواج
4 1 ميزانية العائلة

5 شبهات وردود

47/19 47/2 47/1 47/7 47/14 47/4 الجملة )من 47 مقال(

40.42 4.25 2.12 14.89 29.78 8.51 %

نالحظ يف نفس السياق أن شكل املضامن املنشورة عموما يذكرنا مبا يعرف يف مجال قواعد الكتابة للصحيفة اإللكرتونية، باتجاه »بوينرت« 

وهــو اتجــاه يشــر إىل أن مفهــوم النــرش االلكــرتوين ميــر عــرب اســتثامر النــص الــذي يتــم تحريــره بهــدف النــرش يف وســائل اإلعــالم املطبوعــة مــع إضافــة التصميــم وإدمــاج 
الوســائط املتعــددة. وبالتــايل يصبــح مــن الطبيعــي أن نقــرأ مقــاال يف الصحــف واملجــالت اإللكرتونيــة، يحيلنــا إىل أســاليب الكتابــة للصحافــة املكتوبــة مبــا يضــم مــن مقــاالت 
مطولــة وجمــل مركبــة واســتعارات وجمــل اعرتاضيــة. فتصبــح الصحــف اإللكرتونيــة بهــذا املعنــى وعــاء ملضامــن الصحــف املطبوعــة، تقتــر عــى إعــادة نرشهــا مــع تعزيزهــا 

بالروابــط وخلــق عنــر التفاعليــة مــع املتصفــح.
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ورغــم أن هــذا االتجــاه قــد تعــرض إىل النقــد خاصــة فيــام يخــص مســألة اإلســهاب، حيــث دعــا كثــر مــن املختصــن يف مجــال علــوم اإلعــالم واالتصــال إىل رضورة االيجــاز يف 
الســياق االفــرتايض، فــإن العديــد مــن املجــالت اإللكرتونيــة وخاصــة املتخصصــة تعمــد إىل عــرض مقــاالت ســبق وأن نــرشت يف الصحــف املطبوعــة. يقــول »جونثــون دوب« يف 
هــذا اإلطــار:« إن الشــكل الرئيــي املتبــع يف الغالبيــة العظمــى مــن الصحــف اإللكرتونيــة هــو إعــادة تقديــم املــواد املطبوعــة التــي ســبق نرشهــا، مضافــا إليهــا عنــارص أخــرى مثــل 

تطبيقــات الوســائط املتعــددة وامكانيــات الربــط واإلحالــة عــن طريــق الوصــالت. وهــو مــا يطلــق عليــه REPACKAGE«.)جوناثــان دوب، 2014(

وهــو منهــج تبنــاه البــاث لنــرش مضمــون املجلــة اإللكرتونيــة املدروســة. ومــن جهتنــا، نقــر بــأن املجــال اإللكــرتوين هــو فضــاء يســمح بالتخزيــن وبالتــايل بالرجــوع إىل املعلومــة 
متــى أردنــا، وهــو مــا يــربر إعــادة بــث املضامــن املنشــورة يف اإلعــالم املكبوت/املطبــوع عــرب الــواب، ولكــن اإلشــكالية تطــرح يف مســتوى مــدى نجــاح هــذه املقــاالت املطولــة يف 

اســتقطاب القــراء بالدرجــة األوىل وبالتــايل يف مــدى فاعليتهــا. 
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*/فاعلية المجلة:

فيــام يتعلــق مبــدى تفاعــل املتصفحــن مــع املضامــن املنشــورة، ميكننــا القــول، بــأن التفاعــل كان ذا أهميــة أكــرب حجــام يف الجــزء الســفي، مقارنــة بالجــزء العلــوي. فقــد تجــاوز 
حجــم قــراءات مقــال »كيــف تصبحــن زوجــة راقيــة وتكســبن محبــة وقلــب زوجــك؟« الثامنــن ألــف. وقــد تصــدر بذلــك املركــز األول يف املجلــة. ولكــن طبيعــة التفاعــل بقيــت 
محــدودة، حيــث اكتفــى املتابعــون »لــأرسة الســعيدة« بالقــراءة، ومل يبلغــوا درجــة التفاعليــة املثــى التــي تــأيت عــن طريــق رجــع الصــدى )ال     تعليقــات واإلجابــة عــن األســئلة 

املطروحــة يف ركــن »شــارك معنــا« الــذي بقــي بــال إجابــات(. 

وهــذه التفاعليــة النســبية تحــد بدورهــا مــن فعاليــة املضمــون خاصــة وأن األعــداد املســجلة للقــراءات ال تعنــي بالــرورة أن عمليــة القــراءة قــد متــت فعــال وبصفــة شــاملة لــكل 
املقــال. إمكانيــة قــراءة جــزء ثــم تغيــر الصفحــة وارد جــدا. مــن جهــة أخــرى، ميكــن اعتبــار عــدم إدراج أي تعليقــات، مــؤرش لعــدم وصــول الرســالة بالشــكل الــذي يرتأيــه البــاث، 
أي أن إمكانيــة وجــود تشــويش يف مســتوى الرســالة وارد أيضــا. ونعنــي بالتشــويش إمــا عــدم فهــم املصطلحــات املســتخدمة رغــم الجهــد التبســيطي الــذي الحظنــاه، أو عــدم فهــم 

املقاصــد الرتبويــة واألرسيــة التــي أثارهــا البــاث عــرب مقاالتــه.

جدول رقم 27: نسب تفاعل الجمهور حسب األركان

% عدد التعليقات % عدد القراءات األركان

00 00 5.19 35480 أخبارنا

00 00 12.2 14498 األخبار األرسية

00 00 9.77 66758 بقلم املطوع

00 00 0.05 3391 أرسة سعيدة

00 00 24.10 164519 أزواج وزوجات

00 00 10.91 74543 آباء وأمهات

00 00 19.681 134400 مقبلون عى الزواج

00 00 21.40 146189 ميزانية العائلة

00 00 6.31 43114 شبهات وردود

00 00 100 682892 الجملة
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أمــا املواضيــع التــي حــازت انتبــاه القــراء أكــر مــن ســواها، فتتمحــور يف العالقــة بــن الزوجــن وأســاليب التعامــل املثــايل بينهــام )24.10%( واألخطــاء التــي ميكــن أن يتفادوهــا 
للحفــاظ عــى االنســجام العائــي ثــم موضــوع تربيــة األبنــاء. 

مــن جهــة أخــرى، مل يجــذب موضــوع الحجــاب عــددا كبــرا مــن املتصفحــن، وقــد ورد يف آخــر الرتتيــب الخــاص بعــدد القــراءات الخاصــة بركــن »شــبهات وردود«. وذلــك 
راجــع يف اعتقادنــا إىل طبيعــة املوضــوع املطــروح الــذي ميكــن أن يقــرتب أكــر مــن املســائل العقائديــة، وبالتــايل فــإن املقــال وإن كان يعالــج مســألة تخــص فــردا مــن أفــراد 

األرسة، إال أنــه قــد ينــرف بالقــارئ مــن املجــال األرسي ليبحــر بــه بعيــدا، يف ثنايــا اإلعــالم الدينــي.

أخــرا ميكننــا أن ندعــم فرضيتنــا األوىل، حــول تنــوع املــواد اإلعالميــة املعروضــة. إذ حــاول البــاث اإلملــام بــكل املواضيــع الرتبويــة واألخالقيــة واالجتامعيــة التــي متــس األرسة، 
ولكــن مــع الخــوض أحيانــا يف مواضيــع شــمولية تتجــاوز املجــال العائــي مثــل موضــوع اندمــاج الجاليــات املســلمة يف أوروبــا، ومســألة تخيــر القــارئ بــن الكتــاب الورقــي 
والكتــاب االفــرتايض. ويف نفــس الســياق ثبتــت لدينــا نســبية فعاليــة املجلــة اإللكرتونيــة »األرسة الســعيدة«، مــن خــالل محدوديــة تفاعــل الجمهــور املســتهدف معهــا، حيــث اكتفــى 
بالقــراءة. وهــو مــا يحــد بــدوره مــن فعاليتهــا يف ترســيخ القيــم األخالقيــة والرتبويــة واألرسيــة يف املجتمــع املســلم، خاصــة مــع املنافســة الرشســة يف عــامل اإلعــالم االفــرتايض 
وطغيــان املــواد اإلعالميــة األقــل جديــة وعمقــا واألكــر جاذبيــة وإغــراء مثــل املــواد ذات الطابــع الرتفيهــي. وهــو مــا يجعلنــا نطــرح الســؤال حــول هويــة الوعــاء املثــايل لإلعــالم 

األرسي.
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