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مـلـخـص الــدراســة

ضمن ما تؤديه من وظائف الصحافة املكتوبة،ساسية اليت تؤديها تعترب الوظيفة الثقافية من الوظائف األ
املواد اليت تقدمها خمتلف وهي تتمثل يف ، واإلعالن، والتوجيه، واإلرشاد، والتعليم، والرتويح...، اإلعالمكأخرى  

من ورائها إىل الرفع من املستوى احلضاري والفكري، والذوق الفين لدى املتلقي، 
تتجلى هذه الوظيفة يف ثالثة أشكال أسياسية، مت حتديدها من قبل الباحثني و والتأثري يف سلوكه فكريا واجتماعيا،

ة بالصحف اليومية العامة.

احلايل متأثرة بالطرح حنو الرتفيه يف عرضها للثقافة، تتجهالصحافة اليومية اجلزائريةلقد كشف الدراسة بأن 
نحصر أساسا يف الفنانني الذي ياملنوعات، عنصر لعالقة الثقافة بوسائل اإلعالم املختلفة، من خالل الرتكيز على 

وهي بذلك ال يف التعامل مع املشهد الثقايف اجلزائري،حنو الطابع اإلخباري السريع كذلك ، كما تتجه  وعاملهم
من صفحات ثقافية  ، سابقاللقارئ اجلزائري، عكس ما كان يقدم يروي الظمأ املعريفاوعميقامنتظم

كبرية يف تفعيل سامهت مسامهةاكمأو كاتب لعموم القراء،  ،الواجهة األساسية لتقدمي وتوصيل تياركانت مبنزلة
مبدع أو تيار جديد، ليؤكد إبداعه ، وبث دماء جديدة يف عروقها، وإتاحة الفرصة أمام اسماجلزائريةاحلياة الثقافية

.وحضوره، ويبين قاعدة من اجلمهور املتابع له

، من اجلزائريةما تقدمه الصفحات الثقافية باليومياتمن خالل ،تسطيح الثقافة""لأما اآلن فنجد ميًال عاماً 
وهو دليل على عدم اهتمام اجلرائد اليومية اخلاصة ، نيأخبار سريعة مليئة باالنطباعات الشخصية اخلاصة بالصحفي

ا، لدى اجلرائد اليومية اجلزائرية عمومأصال، اجلزائريلجمهورثقافة، وال باالحتياجات الثقافية لال بال
حتقيق الربح يكمن يف وإمنا هدفها احلقيقي بسبب غياب الدراسات العلمية الكاشفة عنه، وعن احتياجاته، 

السبب الداعي لزيادة عدد صفحات يومييت اتضح لنا بأنحيث ، باعتبارها مشاريع جتارية بالدرجة األوىلاملادي،
اإلشهار، وأمام ارتفاع نسبة ر ممكن من احلصول على أكرب قدهو صفحة، 32إىل 24"الشروق واخلرب" من 

اإلشهار يف اجلريدة اليومية تدفع الصفحات الثقافية الثمن فتحجب، أو يقلص حجمها.

مساعدة تكمن يفتسري هذه الدراسة على درب الدراسات اإلعالمية، اليت تؤكد بأن وظيفة وسائل اإلعالم 
والعمل على دعم الوضع القائم املناسب هلم، لذا فهذه داخلأصحاب السلطة 
عن انتشار منط معني من الثقافة اجلماهريية بديال عن الثقافة الراقية، كما رأت مدرسة إذن الوسائل مسئولة 
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