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      الدراســـةملخـص 

 )المعالجة اإلعالمٌة لظاهرة اختطاف األطفال(

تلعب وسائل أتصال دورا مهما فً التوعٌة والتأثٌر فً أتجاهات والسلوكٌات 

وكذا معالجة المشاكل أجتماعٌة والظواهر الخطٌرة ونظرا ِهمٌة القنوات 

الفضائٌة الخاصة ضمن وسائل أتصال الحدٌثة قمنا بدراستنا هذه والتً جمعت بٌن 

ٌة الخطٌر والتً باتت منتشرة وبكثرة جتماعوإحدى الظواهر أالفضائٌات الخاصة 

وكٌؾ عالجتها قناة والمتمثلة فً ظاهرة اختطاؾ اِطفال  اِخٌرة اَونةخاصة فً 

التً أولت أهمٌة كبٌرة لهذه الظاهرة حٌث جعلتها من أولوٌات اهتماماتها     tvالنهار 

خٕل عٌنة  وقد تبٌن ذلك منوهنا تطرقنا فً دراستنا إلى نظرٌة ترتٌب اِولوٌات ,

دراستنا والمتمثلة فً مجموعة حصص لبرنامج تحرٌات حٌث أكدت قناة النهار من 

خٕل هذا البرنامج على اهتمامها بمتابعة مشاكل وقضاٌا المجتمع التً حركت  

الرأي العام ,وقد اعتمدنا فً تحلٌلنا لمضمون تلك العٌنات على المنهج المسحً 

فضٕ عن اْطار المنهجً فصل نظري تضمن ,كما تضمنت هذه الدراسة  الوصفً

مبحثٌن اِول خصصناه لظاهرة اختطاؾ اِطفال اما المبحث الثانً فتطرقنا فٌه 

إلى الفضائٌات الخاصة فً الجزائر وتناولت الدراسة فً إطارها التطبٌقً عرض 

المضامٌن المدروسة وتحلٌل نتائجها والتً استخلصنا من خٕلها أن كل من بٌانات 

للقناة هً التً تتحكم معاٌٌر ,أهمٌة الحدث,وخصوصٌة وطبٌعة النظام اْعٕمً ال

معالجة مختلؾ المواضٌع والقضاٌا التً تطرح .فً مضمون وكٌفٌة 



 

عموما فان قناة النهار ساهمت وبشكل كبٌر فً معالجة هذه الظاهرة وتوعٌة وتحذٌر 

رة اختطاؾ اِطفال. المجتمع من مخاطر تفاقم انتشار ظاه



Résumé de l'étude 

(Traitement médiatique du phénomène d'enlèvement d'enfant) 

Les moyens de communication joue un rôle important dans la 

sensibilisation et influencer les attitudes et les comportements, 

ainsi que la résolution des problèmes sociaux et des 

phénomènes et sérieux, compte tenu de l'importance des 

chaînes par satellite pour l'intérieur des moyens de 

communication modernes, nous avons cette étude en cause et 

collectées entre les chaînes satellitaires privées et l'un des 

phénomènes sociaux graves qui prévalent particulièrement 

souvent récemment représentés dans le phénomène 

d'enlèvement les enfants et comment le jour traité canal 

El nahar TV, qui attache une grande importance à ce 

phénomène, qui a fait une des préoccupations prioritaires et ici 

nous avons discuté dans notre étude à l'ordre des priorités de 

la théorie, a été montré à travers un échantillon de notre étude 

d'une enquête du programme de quotas de groupe, où le canal 

de jour confirmé par ce programme sur leur intérêt à suivre les 

questions des problèmes de la société qui se sont déplacés 

l'opinion publique, nous avons adopté dans notre analyse du 

contenu de ces échantillons sur la méthode d'enquête 

descriptive, comme cette étude a porté sur le cadre 

méthodologique ainsi qu'un chapitre théorique comprenait les 

deux premières sections 

Dédié au phénomène de l'enlèvement d'enfants Le deuxième 

sujet Vttrguena dans lequel propre télévision par satellite en 

Algérie, et porté sur l'étude dans laquelle le contenu 

d'affichage appliqués ont étudié et analysé les résultats que 

nous avons appris à travers lequel chacun des critères, 



l'importance de l'événement, ainsi que la spécificité et la 

nature du système d'information du canal est que le contrôle 

du contenu et comment les différentes données de traitement 

sujets et questions qui se posent. 

D'une manière générale, le canal de jour a contribué de 

manière significative à lutter contre ce phénomène et à 

sensibiliser le public et prévenir des dangers de la société 

exacerber la propagation du phénomène de l'enlèvement .



Study Summary 

(Information processing of the abduction of children in 

Alegria) 

Communication means Play an important role in raising 

awareness and influencing trends and behaviors as well as 

addressing social problems and serious phenomena. Due 

to the importance of private satellite channels within the 

modern means of communication, we conducted this 

study, which brought together the private basalties and 

one of the serious social phenomena that have become 

widespread, especially in recent times, Children and how 

it was treated by Al-Nahar television channel, which gave 

great importance to this phenomenon, which made it one 

of the priorities of its concerns and here we touched on 

the theory of prioritization, and This was evidenced by the 

sample of our study, An investigation program confirmed 

by Al - Nahar 

Through this program the interest to follow up the 

problems and issues of society that moved the public 

opinion, and we have adopted in our analysis of the 

content of these samples descriptive descriptive method, 

as included in this study as well as the methodological 

framework theoretical separation included the first two 

sections we devoted to the phenomenon of kidnapping 

children, Satellite TV in Algeria  
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ةـــمقدم  

 

ها نحن امام  اْرهابٌةمن عقد من الزمن قضاه الجزائرٌون فً مكافحة الجرائم  أكثربعد  

عنؾ  أعمالظواهر اجتماعٌة خطٌرة انتشرت بشكل ٔفت فً المجتمع الجزائري من 

عٕم تطلعهم وسائل اْ أنبحٌث ٔ ٌكاد ٌمر ٌوم على الجزائرٌٌن من دون . وسرقة ..

أجتماعً فهً  مناِتشكل خطرا على مستقبل  أصبحتالجرائم المتنوعة والتً  بإخبار

نفسٌة  أثاروالقٌم والتقالٌد وأقتصاد وٌنجم عنها  لّخٕقتتضمن تهدٌدات واضحة 

 أمنهموالمجتمع فً  واِسرةواجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة وخٌمة وخطٌرة تهدد الفرد 

 واستقرارهم .

تمع الجزائري ظاهرة جالتً باتت منتشرة وبكثرة فً الم من بٌن الظواهر أجتماعٌة

سواء من خٕل ما تمدنا به  اْحصائٌات إلٌهتشٌر  وهذا حسب ما  اِطفالاختطاؾ 

وتعتبر القنوات الفضائٌة , عٕم المختلفةٌتم بثه  عبر وسائل اْ ما أوالرسمٌة  اتاْحصائٌ

الخاصة التً برزت مؤخرا فً ظل القانون العضوي الجدٌد النافذة التً ٌطل منها المشاهد 

التً تمس المجتمع كما تلعب دورا مهما فً معالجة هذه  حداثواِ خباراِ أخرعلى 

والحقائق للناس  حٌث ترتبط بالجمهور  اِفكارونشر  خباراِاهر من خٕل نقل الظو

التً تتمٌز بها مما ساعدها على التطور وأستمرارٌة  اْعٕمٌةارتباطا وثٌقا بسبب الحرٌة 

تعلق منها  تناول ومعالجة مختلؾ القضاٌا أجتماعٌة خاصة ما إلى,وتهدؾ هذه القنوات 

ولها لموضوع اختطاؾ فً تنا tvالمجتمع وهذا ما جسدته قناة النهار أفرادواستقرار  بأمن

المكثفة  اْعٕمٌةكبٌرة من خٕل التؽطٌة  أهمٌة أولتهفً الجزائر والذي  اِطفال

وتخصٌص الوقت الكافً لتناول الموضوع  والذي ساهم فً دق ناقوس الخطر ولفت انتباه 

استاهاب كافة  ع حالة الطوارئ ٔستعداد وورف اِطفالالسلطات للحد من ظاهرة اختطاؾ 

المعنٌة بمسالة امن وسٕمة حٌاة  طراؾاِودعوة كافة  واِمنٌةالمؤسسات أجتماعٌة 

الكامنة وراء تنامً هذه الظاهرة والبحث عن الحلول  اِسباب إٌجادومحاولة  اِطفال

 ت  التنشئة الكفٌلة بمعالجتها وضرورة نشر الوعً لدى المواطنٌن وجمٌع مؤسسا
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 وإنتاجالدور الذي تلعبه فً حماٌة  بأهمٌةات الضبط أجتماعً  سأجتماعٌة وكافة مؤس

قادرة على المساهمة الفعالة فً تنمٌة المجتمع وحماٌته من كافة الظواهر أجتماعٌة  أجٌال

وحثهم على بذل المزٌد من الجهد فً سبٌل تحقٌق  اِطفالظاهرة اختطاؾ  وباِخص

ما وقؾ المواطنٌن والمؤسسات أجتماعٌة المعنٌة موقفا  إذالن ٌستقر  اِمنذلك,ؤن 

 لوحدها فقط فٕ  اِمن أجهزة إلىل مهمتها ٌكتو أو اِطفالاتجاه ظاهرة اختطاؾ سلبٌا 

محاولة معالجتها  وإنماأجتماعً منها  و اِخٕقًقلقنا  إبداءٌمكن حل هذه المشكلة بمجرد 

 معالجة عملٌة شاملة.

وهً ظاهرة معقدة  اِخرىفأختطاؾ ظاهرة متداخلة ومتشابكة مع الظواهر أجتماعٌة 

واحد فهً تعنً المتورطٌن فٌها كما  نآوتتمتع بالخصوصٌة والعمومٌة فً  اِبعادومتعددة 

 ًاسٌسال أجتماعً وأقتصادي وبالسٌاق  وهً ترتبط ارتباطا قوٌاتعنً المجتمع كله 

تولً قناة  إنعلٌه كان من الطبٌعً  وظروؾ الحٌاة أجتماعٌة وأقتصادٌة والثقافٌة ...و

 جة قضٌة أختطاؾ لاهتماما كبٌرا لمعا tvالنهار

لمحة عن كٌفٌة معالجة قناة النهار لظاهرة  أوفكرة  أٌدٌناتعتبر هذه الدراسة التً بٌن  

خصائصها بقدر ما من الحٌاد و انتشارها وأسبابفً الجزائر  اِطفالاختطاؾ 

عن التساؤل المطروح والذي  اْجابةهذه الدراسة قد تساعدنا فً  نأوالموضوعٌة ,كما 

ظاهرة tvهارالن كٌف عالج برنامج تحرٌات لقناةترتكز علٌه هذه الدراسة والذي مفاده: 

 اختطاف األطفال فً الجزائر؟

مبرزٌن  اِطفالنسلط الضوء على ظاهرة اختطاؾ  أنمن وجهة نظرنا  أردناوعلٌه 

من خٕل برنامج تحرٌات فً طرحها لهذه الظاهرة  tvالدور الذي لعبته قناة النهار

عبر ثٕث فصول وهً على النحو متسلسلة الخطوات  ثعلى خطة بح فً ذلك معتمدٌن

 التالً:
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اْطار المنهجً والذي  ٌشمل كل الخطوات المنهجٌة للدراسة,حٌث الفصل األول:

تناولنا فٌه موضوع الدراسة وأهمٌتها والمشكلة  الرئٌسٌة التً تعالجها ,حٌث تفرع 

عن السؤال لذات اْشكالٌة مجموعة من التساؤٔت الفرعٌة باْضافة إلى أسباب 

لدراسة , وقد اعتمدنا فً هذه اتً سعٌنا إلى تحقٌقهاواِهداؾ الاختٌار الموضوع 

كما اعتمدنا على تحلٌل المضمون كأداة لجمع  ,على المنهج الوصفً المسحً

البٌانات ,ثم تحدٌد عٌنة البحث باْضافة إلى استعراض المقاربة النظرٌة والتً 

رضنا تمثلت فً نظرٌة ترتٌب اِولوٌات كذا تحدٌد مفاهٌم الدراسة , كما استع

مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة متبوعة فً اِخٌر 

 بتعلٌقنا حول هذه الدراسات .

ٌتعلق باْطار النظري للدراسة والذي بدوره ٌنقسم إلى محورٌن رئٌسٌٌن تم  الفصل الثانً:

لى المحور التطرق فً بادئ اِمر إلى اختطاؾ اِطفال فً الجزائر وبعد ذلك تم التطرق إ

الثانً للدراسة والذي كان حول اْعٕم الفضائً والقنوات الفضائٌة الخاصة بالتفصٌل فً 

 كٕ من المحورٌن .

اِول حول اْطار  بٌقً للدراسة والذي تضمن مبحثٌن,التط وشمل اْطار الفصل الثالث:

فٌه بطاقة فنٌة لبرنامج  أما المبحث الثانً فقد تناولنا, tvالتارٌخً والتنظٌمً لقناة النهار

ثم التحلٌل الكمً والكٌفً للبرنامج ,وفً اِخٌر تطرقنا إلى النتائج العامة للدراسة  تحرٌات,

 .
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  األول : اإلطار المنهجً الفصل

  اْشكالٌة 

  تحدٌد موضوع الدراسة 

  أسباب اختٌار الموضوع 

  أهداؾ الدراسة 

  أهمٌة الدراسة 

  منهج الدراسة 

  أداة البحث 

 حدود الدراسة الزمانٌة و المكانٌة 

  تعٌن عٌنة الدراسة و مجتمع البحث 

  المقاربة النظرٌة 

 تحدٌد مفاهٌم الدراسة 

 الدراسات السابقة 

 التعلٌق على الدراسات السابقة 
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  :اإلشكالٌة

ٌواجه المجتمع الجزائري المعاصر الٌوم الكثٌر من التحدٌات الثقافٌة وأقتصادٌة التً      

أفرزتها مجموع تلك المتؽٌرات التً لحقت بكٌان ووظٌفة المؤسسات أجتماعٌة التقلٌدٌة 

العاملة فً مٌادٌن الضبط أجتماعً كاِسرة والمدرسة والحً والمجتمع المحلً ,وبقٌمة 

ٔجتماعٌة اِخرى ومن ثم تزاٌدت أهمٌة دراسة الظواهر أجتماعٌة الخطٌرة المؤسسات ا

تكمن فً الظاهرة بقدر ما  تكمن فً  لكن المشكلة كما ٌقول عالم أجتماع أٌمٌل دوركاٌم ٔ

ارتفاع معدٔتها لذا ٌجب أنتباه لها و اْحاطة بعواملها وتحدٌد مظاهرها وتأثٌراتها  

اجمة عنها وٌنبؽً اْشارة أؤ إلى أن الظواهر أجتماعٌة متعددة لمعرفة المخاطر الن

ومختلفة وانتشارها أصبح واسعا لذلك فإحصائها ٌعد ركٌزة أساسٌة فً محاولة فهمها كما 

انه ٌشكل فً اعتقادنا احد الخطوات الضرورٌة للتعرؾ ٔ على الظاهرة وتحدٌد حجمها 

 بها ونوعٌات المجرمٌن والضحاٌا بصفة عامة وكذا معرفة كٌفٌاتها وأسالٌ

إن المتصفح للمشهد أجتماعً فً الجزائر ٌخلص إلى أن انتشار هذه الظواهر ٌتخذ  

أشكأ وأبعادا خطٌرة  بوصولها معدٔت قٌاسٌة تجاوزت الخطوط الحمراء التً وضعها 

متعددة المجتمع كصمام أمان ِمنه واستقراره حٌث عرفت الجزائر منذ أستقٕل مشاكل 

والتً لقٌت اهتماما  ظاهرة اختطاؾ اِطفالمست كل أنواع الحٌاة أجتماعٌة من بٌنها 

( من قبل الرأي العام نتٌجة التناول 2016-2015كبٌرا خاصة خٕل السنوات اِخٌرة)

 من قبل القنوات الفضائٌة الخاصة اْعٕمً الكبٌر للظاهرة  

ظهرت العدٌد من القنوات الفضائٌة الخاصة فً الجزائر وهً القنوات التً عملت 

على إٌجاد مساحة لها والحصول على قدر من أهتمام ومتابعة المواطن من خٕل اهتمامها  

 مما جعلها تكشؾ العدٌد من خباٌاهبجمٌع القضاٌا و الظواهر المرتبطة بالمجتمع  

إلى قدرتها على التعامل مع الظروؾ باْضافة عٕم لوسائل اْ لثٕثٌةفالطبٍعة ا

 ها نفس  اِعمالوإضفاء الحٍوٍة على أجتماعٌة  الراهنة والمستجدة  وطرح القضاٍا 

اول أوسع شرٍحة ممكنة من فً متنتلك القضٌة أو ذلك الموضوع تساهم بالتالً فً وضع 

 المتلقً .  الجمهور
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وفً مقدمتهم قناة  ختطاؾأزائرٌة على قضاٌا الفضائٌة الجحٌث ركزت جل القنوات    

فً اْخبارٌة الجزائرٌة التً خصصت مساحة واسعة فً تؽطٌتها لظاهرة  tvالنهار 

اختطاؾ اِطفال وفً هذا السٌاق تندرج دراستنا التً تحاول أن تتناول أستراتٌجة التً 

فً معالجتها لظاهرة اختطاؾ اِطفال ,وعلى هذا اِساس نطرح  tvاتبعتها قناة النهار

 التساؤل الجوهري الذي مفاده:

 لظاهرة اختطاف األطفال فً الجزائر؟. TVكٌف عالج برنامج تحرٌات فً  قناة النهار   

 انطٕقا من هذه اْشكالٌة تتفرع مجموعة من التساؤٔت الفرعٌة التالٌة :

  علٌها قناة النهارما المصادر التً اعتمدتTV .فً برنامج تحرٌات ؟  

 ما أسالٌب اْقناع التً اعتمدت علٌها برنامج تحرٌات لقناة النهارTV  فً معالجتها

 لظاهرة اختطاؾ اِطفال ؟

 ما اِهداؾ التً ترمً قناة النهارTV  بتؽطٌتها لقضاٌا اختطاؾ اِطفال من خٕل

 برنامج تحرٌات ؟

 ٌمكن صٌاؼة الفرضٌات التالٌة:بناءا على هذه التساؤٔت 

 معظم برامج قناة النهارTV . ًٌطؽى علٌها الطابع أجتماعً اْنسان 

 أسهمت قناة النهارTV   فً صناعة و تشكٌل رأي عام حول قضاٌا اختطاؾ اِطفال

 فً الجزائر من خٕل برنامج تحرٌات.
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 :  الدراسة وضوعمتحدٌد 

من بٌن الموضوعات التً نالت اهتمام الدارسٌن  اِطفالتعتبر ظاهرة اختطاؾ           

ومن هنا ,والباحثٌن وذلك ٔرتباطها بالبناء أجتماعً للمجتمع وتهدٌده وعدم استقراره 

واِشكال التً تتجلى فٌها ظاهرة  اِسباببتناول  اِخٌرةتزاٌد أهتمام فً السنوات 

وباِخص من طرؾ القنوات الفضائٌة الخاصة فً ظل بروز  إعٕمٌاأختطاؾ خاصة 

الفرد على اطٕع دائم بما ٌحدث عبر ربوع الوطن وما ٌخص هذه  أصبححٌث ,العدٌد منها 

 اهتماما كبٌرا بها حسب ما تبٌن من نسب المشاهدة . أبدىالظاهرة الخطٌرة والذي 

 اِخبارلبعض  اِولٌةٕحظتنا هذا ما وجدناه بالفعل عند مشاهدتنا لبعض القنوات و م 

على وجه الخصوص بدافع  اِطفالظاهرة اختطاؾ  أخباروالتً توقفنا فً كل مرة عند 

وعن كٌفٌة تناول هذه  -وأتصال  اْعٕمكباحثٌن فً علوم  -العلمً  أوالفضول المعرفً 

ذج نظرا وقد كان اختٌارنا لقناة النهار كنمو اِطفالالقنوات لموضوع حساس كاختطاؾ 

اهتماما  أولتوِنها , ها من القنوات الجزائرٌة الخاصةٔرتفاع نسب مشاهدتها عن ؼٌر

 كبٌرا فً معالجتها للموضوع .

هو  اِطفاللظاهرة اختطاؾ  اْعٕمٌةمبررات اختٌار موضوع المعالجة  أهمولعل من 

مجتمع الجزائري وما فهمها وتحلٌلها فً سٌاق التؽٌرات التً ٌشهدها ال إلىرؼبتنا وتطلعنا 

النظرٌة السائدة والمعطٌات  اِطرٌتعرض له من تحدٌات ومشكٕت ٌتطلب دراستها وفق 

 الواقعٌة .

هذا البحث نهائً ِنه من البحوث التً ٌنبؽً تكرارها على فترات  أنلكن هذا ٔ ٌعنً  

وطرٌقة  اْعٕمًالتناول  أوزمنٌة تحسبا للمتؽٌرات الكثٌرة التً تطرأ سواء على المجتمع 

 على الظاهرة فً حد ذاتها . أوالمعالجة  
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 :لموضوعاختٌار اأسباب 

المتعارؾ علٌه أن ْجراء أي دراسة أو بحث هناك جملة من اِسباب من        

التقصً والتعمق بهدؾ الوصول إلى نتائج موضوعٌة وعلمٌة  إلى التً تدفع الباحث

 :ومنه نقسم أسباب تناولنا لهذا الموضوع إلى

  أسباب ذاتٌة: 

مٕحظتنا للتهافت الكبٌر لمختلؾ فئات المجتمع الجزائري على مشاهدة قناة             -

 tvالنهار

اعتداء علٌهم هو بمثابة أعتداء  أي اِطفال هم زٌنة الحٌاة وؼالبٌتنا لدٌنا أطفال و-

 علٌنا 

 األسباب الموضوعٌة: 

انشؽال الرأي العام بهذه الظاهرة والصدى الذي أخذته داخل المجتمع من خٕل -           

 الشعور بانعدام المن وأستقرار

 tvارتفاع نسب مشاهدة قناة النهار-           

 وإبراز أهم مقوماته.المساهمة فً إثراء الموضوع            - 
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    : الدراسة أهداف

معرفة و تشخٌص طرٌقة معالجة قناة النهار لظاهرة اختطاؾ  إلىترمً هذه الدراسة     

وكٌفٌة نقلها للوقائع واِحداث  ارباِخفً الجزائر من خٕل ما تنشره عبر    اِطفال

تبثه وما مدى مصداقٌة القناة  واِبعاد المستقرأة من خٕل ما اِهداؾمعرفة  إلى إضافة

فً تناولها لقضٌة اختطاؾ  اْعٕممدى تلتزم بمبادئ وأخٕقٌات  أيوموضوعٌتها والى 

 لتوضٌح الرؤٌة وإزالة الؽموض. اِطفال

تناول قناة النهار لظاهرة أختطاؾ وأبعادها فً المجتمع الجزائري وكذا التعرؾ  إن   

ٌٌسر الوقاٌة منها والتصدي ِخطارها وكذا  أنعلى دوافعها وطرق عٕجها من شانه 

تبنً  إلىوالمظاهر السلبٌة التً تدفع بالفرد  اِوضاعوضع استراتٌجٌات مناسبة لمعالجة 

 .دٌه مستقبٕهذا السلوك المنحرؾ وتفا

 فً النقاط التالٌة : أساساهذه الدراسة  أهداؾوٌمكن تحدٌد مجمل 

  ثارها على الطفل والمجتمع .أى خطورة انتشار ظاهرة أختطاؾ ولإلفت أنتباه 

  طفال فً الجزائر .سباب انتشار ظاهرة اختطاؾ اِأالتعرؾ على 

  طفال فً الجزائر ووجهة بقضٌة اختطاؾ اِالتعرؾ على مدى اهتمام قناة النهار

 نظرها اتجاه الظاهرة .

  اة فً معالجتها لظاهرة اختطاؾ و الطرٌقة التً اتبعتها القنأالتعرؾ على الخطة

 طفال.اِ

 لومات المتعلقة بظاهرة معرفة المصادر التً اعتمدت علٌها قناة النهار فً نشر المع

 طفال.اختطاؾ اِ

 وهذا قد ٌفٌدنا من ناحٌتٌن :  
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المنهجٌة لفهم المشكلة  اِسسمحاولة التدرٌب على البحث العلمً وتطبٌق  الناحٌة العلمٌة:

 وتفسٌرها علمٌا بعد تحلٌلها تحلٌٕ موضوعٌا .

تفٌد  كثر على جونب ظاهرة أختطاؾ التً قدأمن خٕل تسلٌط الضوء الناحٌة العملٌة:

تعددة ِجل عملٌات التوعٌة وذلك و الحد منها وإنتاج سبل مأبعض المصالح سواء للتؽٌٌر 

الحٌلولة دون  أوعٕم للوقاٌة منها سسات أجتماعٌة ٔسٌما وسائل اْبتسخٌر مختلؾ المؤ

 وقوعها.
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 : الدراسة أهمٌة

 اَونةباتت ظاهرة أختطاؾ منتشرة بكثرة فً المجتمع الجزائري خاصة فً        

 ٔ أنهاوسط محدد داخل المجتمع كما  أووهً لٌست محصورة على منطقة معٌنة  اِخٌرة

تختلؾ كما ونوعا من فترة  أنها إٔكانت موجودة  أنهاصحٌح  ,فترة محددة  أوترتبط بوقت 

تقع علٌهم وعلى المجتمع  أخطارها و اِطفالفهً ظاهرة  تمس  , ِخرومن جٌل  ِخرى

عامة وذوٌهم خاصة  وهً فعل اجتماعً ؼٌر مرؼوب فٌه ٌشكل خطرا ٌهدد المجتمع  

الدراسة والتمحٌص المستمران خاصة فً  إلىوالذي ٔبد من التصدي له لدلك فهً بحاجة 

 ظل التزاٌد المستمر لها فً ظل المتؽٌرات أجتماعٌة وأقتصادٌة والثقافٌة ...

بؽٌة  اْعٕمقا من الخطورة التً تتسم بها هذه الظاهرة فقد اهتمت بنقلها وسائل وانطٕ

سلبٌة على المجتمع وعلى  أثارحلول لمعالجتها والحد من انتشارها لما لها من  إلىالوصول 

كابوسا ٌهدد حٌاتهم وٌمنعهم من مزاولتها بشكل طبٌعً لما  أصبحت إذ اِطفالنفسٌة 

وٌة فً كل حل من الحأت التً شهدها المجتمع والتً خرقت كل نسمعه من نهاٌات مأسا

 .كبٌر باختٕلللمجتمع   لقٌمًأالمعاٌٌر والقواعد أجتماعٌة وأصٌب من خٕلها  النسق 

هذه الدراسة بأنها جاءت لتناول موضوع هام نال حٌزا كبٌرا فً  أهمٌةومن هنا تبرز 

الموضوع فً كونها  أهمٌةكما تكمن  ,ولفت انتباه الرأي العام الوطنً  اْعٕمًالحقل 

 تعالج موضوعا على صلة وثٌقة بأمن المجتمع فً حاضره ومستقبله .
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 منهج الدراسة:

:مجموع اْجراءات والخطوات الدقٌقة التً المنهج انه Maurice Angersٌعرؾ 

معٌنة.ٌتبناها الباحث من اجل الوصول إلى نتائج 
(1) 

الطرٌق المؤدي إلى كشؾ الحقٌقة فً العلوم, بواسطة طائفة بأنه: الرحمن بدويعبد  عرفه

من القواعد العامة, تهٌمن على سٌر العقل, وتحدد عملٌاته, حتى ٌصل إلى نتٌجة 

معلومة.
(2) 

ٌتضح من خٕل التعرٌفات السابقة ,بان المنهج عبارة عن جملة من الخطوات التً ٌجب 

الباحث إتباعها فً إطار ألتزام بتطبٌق قواعد معٌنة تمكنه من الوصول الى النتائج على 

المسطرة ,لذلك نجد أن كل بحث علمً مرتبط بمنهج علمً واضح ومحدد ٌمكن الباحث من 

 التدرج فً دراسته للوصول إلى النتائج المرجوة .

مٌة لظاهرة اختطاؾ اِطفال من إن إشكالٌة بحثنا الرئٌسٌة تكمن فً كٌفٌة المعالجة اْعٕ

خٕل قناة النهار باعتبارها القناة الجزائرٌة اِكثر مشاهدة مبرزٌن دورها فً معالجة 

الظواهر أجتماعٌة ,وبناءا على هذا اِساس تصنؾ هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفٌة 

عً الذي المسحٌة ,وهو منهج ٌفٌد فً التعرؾ على الظاهرة المدروسة فً الوضع الطبٌ

 تنتمً إلٌه ,من خٕل جرد )مسح(المعلومات ذات العٕقة بمكوناتها اِساسٌة.

 

 

 

 ,2006,د.طالقصبة للنشر,دار  , الجزائر , ت: بوزٌد صحراوي و آخرون,تدرٌبات عملٌة , مورٌس أنجرس,منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اْنسانٌة -1

  98ص

   .283ص , 2005, 2ط,دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ,الجزائر ,مناهج البحث العلمً لعلوم اْعٕم و أتصال , احمد بن مرسلً  -2
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ٌستخدم وٌقوم بجمع المعلومات والبٌانات والظواهر والتحلٌل لهذه الوصفً : المنهج

المعلومات والبٌانات للوصول إلى استنتاجات تساهم فً فهم الواقع وتطوٌره,وتتخذ 

سات الوصفٌة عدة أنماط ,الدرا
(1)

 وٌرتبط مفهوم البحث الوصفً بدراسة واقع اِحداث

و الظواهر والمواقؾ واَراء وتحلٌلها وتفسٌرها بؽرض الوصول إلى استنتاجات مفٌدة أما 

لتصحٌح هذا الواقع أو تحدٌثه أو استكماله أو تطوٌره.
(2) 

لذي نتوخى من خٕله الوصول إلى وبحكم طبٌعة دراستنا "دراسة تحلٌلٌة"  فإن المنهج ا

النتائج المرجوة والمٕئمة هو المنهج الوصفً والذي ٌعتبر من أكثر المناهج استخداما فً 

 البحوث الكشفٌة والوصفٌة والتحلٌلٌة  .

:أسلوب من أسالٌب التحلٌل المرتكز على معلومات كافٌة  حٌث ٌعرف المنهج الوصفً بأنه

ودقٌقة عن الظاهرة أو موضوع محدد من خٕل فترة أو فترات زمنٌة معلومة وذلك من 

اجل الحصول على نتائج عملٌة ثم تفسٌرها بطرٌقة موضوعٌة مما ٌنسجم مع المعطٌات 

أو الظاهرة كما توجد فً الواقع الفعلٌة للظاهرة ,وٌهدؾ البحث الوصفً إلى دراسة الواقع  

,وٌعبر عنها بتعبٌر كمً أو كٌفً وهذا ٌعنً أن البحث الوصفً ٌهتم بدراسة الظواهر 

واِحداث .
(3) 

هً الدراسات التً تقوم أو تحاول تحلٌل وتفسٌر وعرض واقع ظاهرة  :الدراسة المسحٌة

مٌمات تتعلق بالواقع او ما أو تحاول تحلٌل محتوى الوثائق للوصول إلى استنتاجات أو تع

وصؾ المهام والمسؤولٌات المرتبة بعمل أو وظٌفة .
(4)

  

 .84ص,2,2007ط,عمان ,دار حامد ,البحث العلمً فً العلوم اْنسانٌة وأجتماعٌةالتل, وائل عبد الرحمن  -1

 .46ص,1983,جدة ,دار الشروق للنشر والتوزٌع,تحلٌل المحتوى فً بحوث اْعٕم, محمد عبد الحمٌد -2

 .46ص,1999, 1ط,دار وائل للنشر,عمان ,منهجٌة البحث العلمً ,محمد عبٌدات وآخرون  -3

 .50ص,2007, 1ط,عمان ,دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,أسالٌب البحث العلمً ,جودت عزت عطوي -4
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المسببة للمتؽٌرات ٔن نوع الدراسة وهدفها هو الذي ٌحدد عادة نوع المنهج أو الطرٌقة 

عها الباحث فً دراسة المشكلة واكتشاؾ الحقٌقة واْجابة عن اِسئلة التً ٌثٌرها التً ٌتب

موضوع البحث وٌتحكم فً نوع المنهج المناسب للدراسة كما ٌمكن اختٌار المنهج 

ٔعتبارات أخرى كالوقت المحدد للدراسة وحجم ونوعٌة العٌنة التً سوؾ ٌتعامل معها 

 الباحث و إمكاناتها المتاحة .

فتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوضعٌة التحلٌلٌة من حٌث كونها أبحاث ٌتم فٌها 

دراسة الوضع الراهن للظاهرة أو ظواهر سواء كانت ذات صلة بموقؾ معٌن أو مجموعة 

من اِشخاص أو الناس أو بأحداث معٌنة أو بأوضاع مختلفة دراسة تحلٌلٌة دقٌقة من حٌث 

سعى الدراسة الوصفٌة التحلٌلٌة إلى وصؾ الظواهر أو اِحداث العناصر المكونة لها ,وت

 المعاصرة أو الراهنة و تقدم بٌانات عن خصائص معٌنة فً الواقع ؤ تبحث عن العٕقات.
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 البحث: أداة

ٌوجد فً إطار العلوم أجتماعٌة عامة وعلوم اْعٕم وأتصال بصفة خاصة مجموعة من 

التً ٌستعملها الباحث فً تقصً وجمع المعلومات والحقائق وذلك عند الوسائل المتنوعة 

استخدامه لمنهج معٌن,وبحكم استخدامنا للمنهج الوصفً التحلٌلً فً دراستنا هذه  لجمع 

المعلومات المستهدفة ,فوجدنا انه من اِنسب أن نوظؾ أداة تحلٌل المضمون التً تعتبر 

 من اِدوات المناسبة له.

 تعرٌفات لتحلٌل المضمون نذكر منها:وهناك عدة 

هو احد أسالٌب البحث التً تستخدم فً وصؾ المحتوى الظاهر تعرٌف برنارد بٌرلسون:

أو المضمون الصرٌح للمادة اْعٕمٌة وصفا موضوعٌا منتظما وكمٌا.
(1) 

تحلٌل المضمون هو مجموعة متداخلة من التقنٌات تعرٌف بول هنري وسارج موسكوفً:

أساسا عند تناول الوسائل اللسانٌة .تستعمل 
(2) 

للوصؾ الموضوعً داة ٌرى أن تحلٌل المضمون هو منهج وأتعرٌف زٌدان عبد الباقً:

المنظم والكمً للمحتوى الظاهر لٕتصال وانه ٌستخدم فً تصوٌر اِوضاع أجتماعٌة 

وأقتصادٌة والسٌاسٌة القائمة فً المجتمع.
(3) 

 : تقنٌة ؼٌر مباشرة تطبق على مادة مكتوبة, مسموعة أو فٌعرفه أما مورٌس أنجرس 

 

 

 

 .124ص,2006, 1ط,عمان,دار أسامة للنشر والتوزٌع ,المعجم اْعٕمً,محمد جمال الفار  -1

2- Henry Paul et Serge Moscovici, Problèmes de l’Analyse de Contenu , langage n°11,1998 ,p63 . 

 .52ص, 1974,د.ط ,القاهرة,الهٌئة العامة للكتاب ,أجتماعًقواعد البحث عبد الباقً زٌدان, -3
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سمعٌة بصرٌة, تصدر عن أفراد أو جماعات أو تتناولهم, والتً ٌعرض محتواها بشكل 

 ؼٌر رقمً. إنها تسمح بالقٌام بسحب كمً أو كٌفً. إن تقنٌة تحلٌل المحتوى هً من دون

انوٌة. إنها أفضل التقنٌات لتحلٌل لٌس شك أشهر التقنٌات المطبقة فً تحلٌل المعطٌات الث

فقط المواد المنتجة حالٌا, بل محتوى المواد التً أنتجت فً الماضً, ِنها تسمح بتسلٌط 

اِضواء على حادثة أو فعل فردي أو جماعً توجد حوله آثار مكتوبة. إن تحلٌل المحتوى 

 علماء أجتماع وعلماء  هو اِداة اِكثر استعمأ بالنسبة إلى المؤرخٌن والمؤرخات و

السٌاسة وعلماء النفس المهتمٌن بدراسة الثقافات اِجنبٌة ووسائل اْعٕم بصفة عامة       

)اَداب, الكتب المدرسٌة, المسلسٕت التلفزٌونٌة, حصص اِطفال, رسائل إشهارٌة , 

دى القصص واِؼانً(, بدراسة الشخصٌة, اٌْدٌولوجٌات وأشكال أخرى للتصورات ل

اِفراد والتنظٌمات.
(1) 

لظاهرة  TVأما عن احتٌارنا ِداة تحلٌل المضمون فكان لمعرفة كٌؾ عالجت قناة النهار

ج تحرٌات وقد اعتمدنا على طفال فً الجزائر من خٕل تحلٌل مضمون برناماختطاؾ اِ

 :داة فً تحلٌلنا لهذا البرنامج على الخطوات التالٌةهذه اِ

 الفئات :تحدٌد وتصنٌف  (1

عملٌة وضع الفئات هً من بٌن اِسس التً ٌقوم علٌها تحلٌل المضمون وهً تتمثل فً  إن

تقسٌم أجزاء المضمون المراد تحلٌله إلى أجزاء أخرى ذات سمات وصفات مشتركة, وهذه 

اِجزاء وتلك اِصناؾ ٌحددها الباحث انطٕقا من إشكالٌة بحثه والهدؾ منه وكما هو 

لفئات الشكل ٌعتمد تحلٌل المضمون على فئات المضمون أٌضا . الحال بالنسبة
(2) 

  

 .477ص ,2013,د.ط ,الجزائر,دار القصبة للنشر ,منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اْنسانٌة,مورٌس أنجرس -1

 ,2005,جامعة الجزائر ,أعٕم وأتصال مذكرة لنٌل دراسة ماجستر فً علوم,دٔلة الصورة الفنٌة :دراسة تحلٌلٌة لمنمنمات محمد راسم ,إٌمان عفاؾ  -2

 .59ص
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سة ٌتوقؾ على الفئات المستخدمة ْجراء ي دراوبناءا علٌه ٌمكن القول أن نجاح أو فشل أ

 هذه الدراسة, ومنه خلصت دراستنا إلى أعتماد على الفئات التالٌة:

 :وذلك وهً من أكثر الفئات استخداما فً بحوث أعٕم وأتصال  فئة الموضوع

للسهولة النسبٌة التً ٌتطلبها إذ أنها تحاول اْجابة عن السؤال : على ما ٌبدو 

المحتوى ؟أي ماهٌة المواضٌع اِكثر بروزا فً المحتوى؟ ففً دراستنا حول 

البرامج أجتماعٌة حٌث قمنا باختٌار فئة الموضوع كفئة رئٌسٌة لتحلٌل محتوى 

ناها إلى فئات فرعٌة على الشكل مجموعة حصص من برنامج تحرٌات وقد قسم

 التالً: 

 المواضٌع الرئٌسٌة:

 الموضوع الرئٌسً اِول :ظاهرة اؼتصاب اِطفال 

 .الموضوع الرئٌسً الثانً :جرائم القتل و أنتقام 

  الموضوع الثالث :ظاهرة المتاجرة باِطفال 

 المواضٌع الفرعٌة للموضوع الرئٌسً األول: 

 : اؼتصاب الطفلة نادٌةالموضوع الفرعً األول. 

 :ًأعتداء جنسٌا على الطفلة شٌماءالموضوع الفرعً الثان. 

  :قتل مٌلود خوفا من الفضٌحة الموضوع الفرعً الثالث. 

 المواضٌع الفرعٌة للموضوع الرئٌسً الثانً:

 :سباب مجهولةمصرع الرضٌع إسٕم ِالموضوع الفرعً األول. 

 :ًالثانٌة لزوجة  بالتسلسل جعل سندس الضحٌةالقتل الموضوع الفرعً الثان

 . العم

 

 :نصر الدٌن مات والقاتلة فرد من العائلة.الموضوع الفرعً الثالث 
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 المواضٌع الفرعٌة للموضوع الرئٌسً الثالث:

 :اختطاؾ الطفل زكرٌا ِسباب مجهولة.الموضوع الفرعً األول 

 : ًمادٌة. الطفل أمٌن ضحٌة تصفٌة حساباتالموضوع الفرعً الثان 

 ثباتلٌها ْع عتمادعن المصادر التً تم أ وتستعمل هده الفئة للكشؾدر:فئة المص 

 التً تبث فً برنامج تحرٌات . حداث والوقائعمصداقٌة اِ

اعتمدت علٌها برنامج تحرٌات  هذه الفئة لمعرفة المصادر التً تم لرنا ٌااخت فكان

 وتنقسم إلى:ى المعلومات علللحصول  TV على قناة النهار

 : وتتمثل فً المصادر التً اعتمد علٌها برنامج فئة المصادر الرسمٌة

وتكون لها مصداقٌة أكثر وحددت فً )مصالح TVتحرٌات بقناة النهار 

 الدرك الوطنً,الشرطة العلمٌة , المراسلون ...الخ(.

 : و تتمثل فً شهود العٌان التً اعتمد علٌها برنامج مصادر غٌر رسمٌة

 و حددت فً )أهل الضحٌة , جٌران ... الخ (. TVتحرٌات لقناة النهار 

 : تستعمل هذه الفئة آلٌات و أسالٌب مختلفة تهدؾ من خٕلها إلى فئة أسالٌب اإلقناع

إبٕغ و إقناع الجمهور بالمضمون المدروس و تختلؾ أسالٌب كل مضمون عن 

 ِخر بمعنى أن كل مضمون له أسالٌبه الخاصة به.ا

ونقصد به فً دراستنا هذه مجموع اِفكار , المٌؤت و التقنٌات المستخدمة من اجل 

من خٕل برنامج تحرٌات و التً تتضح فً TVتحقٌق الرسائل المراد إٌصالها لقناة النهار 

 ما ٌلً :

  : و تتمثل فً مجموع اِفكار التً ٌقدمها برنامج تحرٌات على فئة األسالٌب العقلٌة

 و التً تخاطب عقول الجزائرٌٌن بشكل منطقً كاِرقام و  TVقناة النهار 

 التوارٌخ... الخ.
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  : و تتمثل فً مجموع المٌؤت التً ٌقدمها برنامج تحرٌات فئة األسالٌب العاطفٌة

و التً تستهدؾ عاطفة الجمهور الجزائري حول قضاٌا اختطاؾ TVعلى قناة النهار 

 الصراخ و طلب النجدة...الخ. ,اِطفال فً الجزائر كالبكاء 

 : و تستخدم هذه الفئة بالنسبة للقائم بأتصال فً اْجابة على نوعٌة فئة األهداف

كار رفض الفكرة بث أف,اِهداؾ التً ٌسعى المضمون إلى تحقٌقها ؟تأٌٌد الفكرة 

  و ؼٌرها من اِهداؾ التً ٌمكن أستدٔل علٌها,جدٌدة و تحوٌل المجتمعات ...الخ

من خٕل المحتوى .
(1)

  

 TVو أما فً دراستنا هذه فقد انقسمت اِهداؾ التً ٌرمً برنامج تحرٌات على قناة النهار

 لتحقٌقها إلى ما ٌلً :

 : حقٌقها من خٕل برنامج و تتمثل فً اِفكار المراد تفئة األهداف المباشرة

 تحرٌات.

 : و تتمثل فً معانً و أراء برنامج تحرٌات و الخلفٌات فئة األهداف غٌر المباشرة

 المراد إٌصالها بطرٌقة مباشرة 

 حدود الدراسة الزمانٌة و المكانٌة :

تتمل الحدود المكانٌة لهذا البحث فً الجزائر و هذه الدراسة تخص برنامج تحرٌات لقناة 

 .  tvالنهار 

 , 2017 24/04إلى ؼاٌة  2016جوٌلٌةما الحدود الزمانٌة فقد بدأت دراستنا من شهر أ

إلى  22/03/2014حٌث تم تحلٌل مضمون برنامج تحرٌات فً الفترة الممتدة من تارٌخ 

 . 18/10/2016ؼاٌة 
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 .167ص  ,الجزائر ,دٌوان المطبوعات الجامعٌة ,تحلٌل المحتوى فً بحوث اْعٕم  ,محمد عبد الحمٌد -1

 

 تحدٌد وحدات التحلٌل :  (6

و بناءا علٌه قمنا بتقسٌم  ,ٌهدؾ تحلٌل المضمون إلى وصؾ عناصر المضمون كلٌا  

النصوص إلى فئات حتى نتمكن من دراسة و حساب الفئات و تكرارها و ذلك بعد 

 إخضاعها إلى وحدات تحلٌلٌة وقٌاسٌة .

فقد وقع اختٌارنا على الوحدات التالٌة: ,وحدات التسجٌل :و نقصد بها وحدات التحلٌل 

ل قابلتٌن للعد و القٌاس للوصول إلى العبارة و الجملة كوحدات تسجٌل أو تحلٌ ,الكلمة 

 النتائج المرجوة .
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بطاقة فنٌة حول الموضوع ٌطرح  تتمثل فً إعداد الباحث: تصمٌم استمارة التحلٌل (3

 .                  السؤال الجوهري له,عنوان البحث :فٌها 

 :ستمارة تقدٌم اإل - أ

 

 

فً إطار إنجاز مذكرة ماستر وسائل اْعٕم و المجتمع والتً جاءت بعنوان      

دراسة لظاهرة اختطاؾ اِطفال فً الجزائر "  tv"المعالجة اْعٕمٌة فً قناة النهار

 تحلٌلٌة " لبرنامج تحرٌات"

لذلك نطلب من سٌادتكم التمعن فً أستمارة و التطلع على دلٌلها و كذا تقدٌم –

 حظات التً تسجل فً مكان مخصص لها أو ورقة مستقلة .المٕ

 كما نحٌطكم 

 

 

 اسم و لقب الباحثتٌن                                             اسم ولقب المشرؾ          

 العربً بوعمامة  -طٌب جهاد                                                        -        

 عبو فوزٌة-بودالٌـة ؼـزٌل                                                   -         
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تقوم أستمارة على فروع ٌنجزها الباحث لٌصب فٌها نتائج  بناء االستمارة : - ب 

الحسابات التً قام بها على مضمونها ثم ٌجمع المعلومات لٌتم تفرٌػ محتواها فً جداول 

لكمً حٌث ٌعتمد كل بحث على استمارة خاصة به إذ انه ٔ توجد استمارة نمطٌة التحلٌل ا

صالحة لكل البحوث التً تستعمل تحلٌل المضمون , و بناءا علٌه جاءت استمارتنا على 

 النحو التالً :

 تبنى أستمارة على ثٕثة محاور أساسٌة هً :   

معلومات الخاصة ببرنامج تحرٌات و التً جاءت و التً تحتوي على ال ولٌة :البٌانات األ-0

 فً شكل خانات مرقمة تشٌر كل منها إلى معلومة معٌنة مثٕ :

         اسم القناة                    

 اسم البرنامج                  

 اسم مقدم البرنامج                  

 دورٌة البرنامج                  

 نوع البرنامج             

نقوم بترقٌم فئات التحلٌل المستخدمة من فئات رئٌسٌة و و فئات التحلٌل :تحلٌل البٌانات أ-6

(فئات 03فرعٌة و التً تتمثل فً ثٕثة فئات رئٌسٌة و هً : فئة الموضوع وقد تضمنت )

فئة أسالٌب اْقناع المصدر تضمنت فئتٌن فرعٌتٌن ,ٌة , فئة (فئات تحت الفرع08فرعٌة و)

تضمنت فئتٌن فرعٌتٌن  ,وفئة اِهداؾ تضمنت فئتٌن فرعٌتٌن ,والتً جاءت على النحو 

 التالً  :

 

 

1

1

1 2

1

1 3

1

1

1 

4

4

1

1

1 

5

1

1

1 
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 فئة الموضوع               فئة المصدر             فئة اِسالٌب العاطفٌة

             

 فئة اِهداؾ        

 

     

 

 

  

 

  

( الموضحة فً اِعلى إلى وجود ثٕث فئات رئٌسٌة للتحلٌل حٌث 988876تمثل اِرقام )

(تمثل المواضٌع الرئٌسٌة 6/3-6/2-6/1( فئات فرعٌة )03تتفرع فئة الموضوع إلى )

 تنقسم بدورها إلى فئات تحت الفرعٌة على النحو اِتً :,وهً 

 (  3/ 6/1 - 6/1/2 - 6/1/1الموضوع الرئٌسً اِول:)

 (6/2/3- 6/2/2– 6/2/1الموضوع الرئٌسً الثانً:)

  ( 6/3/2 – 6/3/1الموضوع الرئٌسً الثالث: )

اْقناع حٌث ( وكذلك فئة أسالٌب  7/2- 7/1كما تتفرع فئة المصدر إلى فئتٌن فرعٌتٌن )

 (9/2- 9/1( ونفس الشًء بالنسبة لفئة اِهداؾ ) 8/2- 8/1تنقسم إلى فئتٌن فرعٌتٌن )

ٌمثل دلٌل اْستمارة معانً اِرقام واِعداد المستعملة فً أشكال  دلٌل الستمارة: -3

مختلفة مما ٌوضح للقارئ دور كل رقم من اِرقام  وٌتم توظٌؾ هذا الدلٌل مباشرة مقابل 

 محور من محاور اْستمارة .كل 

2 2 8 

9 

2/0 2/6 2/3 

2/0 2/6 

8/0 8/6 

9/0 9/6 
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ٕحظات أخر الخطوات فً تصمٌم اْستمارة حٌث ٌدن فٌها تعتبر الم المالحظات: -جـ 

اِساتذة  المحكمٌن مختلؾ المٕحظات واْرشادات المتعلقة باِشكال والدلٌل أو اِرقام 

 وؼٌرها من المٕحظات اِخرى المتعلقة بالفئات ووحدات التحلٌل .

 

و هً من أهم مراحل تحلٌل المضمون فً التحلٌل الكمً )الجداول التكمٌمٌة ( :مرحلة  -4

عملٌة الوصؾ الكمً لوحدات التحلٌل المتبعة و المتمثلة فً )وحدة الكلمة ,وحدة العبارة  

 ووحدة الجملة( والتً تلً مرحلة تصمٌم  أستمارة و التً تساعدنا فً عملٌة التفرٌػ .

( فً توارٌخ بث مفردات 01( جداول تمثل الجدول رقم )09لتحلٌل )لقد استعملنا فً هذا ا

( جداول توضح المواضٌع الرئٌسٌة والمواضٌع الفرعٌة التً تتفرع عنها 05العٌنة, و )

( ٌمثل 01( ٌمثل فئة المصدر, جدول )01بالتكرار والنسبة المئوٌة لكل موضوع, وجدول )

 ة اِهداؾ.( ٌمثل فئ01فئة اِسالٌب العاطفٌة وجدول )

 مرحلة التحلٌل الكٌفً )التفسٌر و التأوٌل ( : -5 

و هً أخر خطوة فً تحلٌل مضمون برنامج تحرٌات و هً تعكس مرحلة الوصؾ الكمً 

من خٕل عملٌة التحلٌل و التفسٌر و التأوٌل لتلك اِرقام بواسطة الجداول التكمٌمٌة , و 

منة لوحدات التحلٌل المستخدمة من كلمات تظهر هنا الدٔٔت و المعانً الظاهرة و الكا

 وعبارات وجمل .

كما تعكس هذه المرحلة تفسٌر و تأوٌل النتائج العامة و الفرعٌة الخاصة بكل فئة من الفئات 

اعتمادنا على اْطار النظري و الزمكانً للعٌنة و الظروؾ المحٌطة و السٌاق العام بالنسبة 

 لبث ذلك البرنامج . 
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 عٌنة الدراسة ومجتمع البحث :تحدٌد 

بأنها اختٌار عدد محدود من المفردات أو الوحدات ٌكون ممثٕ فً  العٌنةتعرؾ 

خصائصه وسماته لمجموع أفراد مجتمع البحث, وهذا بما ٌتفق مع أهداؾ الدراسة فً 

حدود الوقت واْمكانٌات المتاحة.
(1) 

ما كبر حجم العٌنة كلما كان , بحٌث كلالعٌنة هً جزء من مجتمع البحثوعلٌه فإن 

 تمثٌلها لمجتمع الدراسة اصدق وتصمٌم نتائج بشكل أفضل .

وقد اعتمدنا فً دراستنا هذه على العٌنة القصدٌة التً ٌتم انتقاء مفرداتها بشكل مقصود 

من قبل الباحث ,نظرا لتوافر بعض الخصائص فً تلك المفردات دون ؼٌرها ولكون 

ر الهامة بالنسبة للدراسة .تلك الخصائص هً من اِمو
(2)

  

أما فٌما ٌتعلق بعٌنة البحث فقد وقع اختٌارنا للعٌنة القصدٌة ,ٔن طرٌقة أختٌار تمت 

 بصفة عمدٌة هذا فٌما ٌتعلق بمفردات البحث من جهة ونوعٌة البرامج من جهة ثانٌة ,

(سبع 07ٌنة بلػ )حٌث وقع اختٌارنا لمفردات العٌنة بطرٌقة مباشرة مع العلم أن حجم الع

 ( ثٕثة عشر مفردة إٔ أن البرنامج ٔزال ٌبث إلى حد اَن. 13مفردات من مجموع )

أما مجتمع البحث فهو خطوة مهمة من خطوات البحث حٌث ٌتطلب من الباحث أن ٌحدد 

المجتمع الذي ٌود إجراء الدراسة علٌه, وهذا له عٕقة بالتحدٌد الزمانً والمكانً 

للبحث.
(3)

   

 

 .129ص ,2002 ,1ط, ,القاهرةعالم الكتب,البحث العلمً فً الدراسات اْعٕمٌة, عبد الحمٌد محمد  -1

 .96صمحمد عبٌدات وآخرون ,المرجع السابق , -2

 .261-260ص ص,1,2006ط,عمان,اِهلٌة للنشر والتوزٌع ,منهجٌة البحث فً العلوم أجتماعٌة ,عبد الهادي نبٌل احمد -3
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إن مجتمع البحث فً لؽة العلوم اْنسانٌة هو مجموعة أنجرس:وقد عرفه مورس 

منتهٌة أو ؼٌر منتهٌة من العناصر المحددة مسبقا والتً تركز علٌها المٕحظات.
(1) 

وعلٌه فان مجتمع بحثنا ٌتمثل فً مجموعة حصص لبرنامج تحرٌات التً تناولت موضوع 

مكانة القضاٌا أجتماعٌة فً  ظاهرة اختطاؾ اِطفال فً الجزائر وذلك من اجل معرفة

 هذه القناة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .289ص,بقاسالمرجع ,المورس أنجرس -1
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 :المقاربة النظرٌة

ي دراسة ترتكز على نظرٌة تؤطر وتحدد هذه الدراسة والتً من المتعارؾ علٌه انه أ  

 .وفرضٌاتهاٌعمل الباحث من خٕلها على تفسٌر وتحلٌل النتائج فً ظل اتجاهاتها 

ومنه ٌمكن تعرٌؾ النظرٌة على أنها مجموعة من المفاهٌم والتعرٌفات المتداخلة التً تفسر  

وتتنبأ بالظواهر ,كما ٌعرفها البعض اِخر بأنها مجموعة التنظٌمات التً تحدد العٕقة 

السببٌة بٌن المتؽٌرات .
(1) 

ض الدارسٌن أن النظرٌة تساعد ولتوضٌح العٕقة بٌن النظرٌة والبحث أجتماعً ,ٌؤكد بع

الباحث على تحدٌد المتؽٌرات أو العناصر الهامة فً نطاق دراسته , وتزٌد من ثمرة البحث 

المٌدانً ,من خٕل إمداده بالموضوعات والقضاٌا التً تستحق الدراسة ,وربط النتائج 

دانً هذا باْضافة الجزئٌة بالتعمٌمات النظرٌة ,وتفسٌر النتائج التً ٌخرج بها الباحث المٌ

إلى كونها تشكل إطارا منظما تشتق منه قضاٌا البحث وفروضه كما ٌعد البحث أجتماعً  

احد آلٌات النظرٌة أجتماعٌة التً بواسطتها تستطٌع النظرٌة أن تبرهن على احد أهدافها 

ا أو قضاٌاها أو قوانٌنها التً ترٌد الوصول إلٌها فً صٌاؼتها  أو توسع من تعمٌمه
(2) 

 وبناءا علٌه تم أعتماد على نظرٌة ترتٌب اِولوٌات ِنها اِقرب لدراستنا هذه 

 

 

 

 .78ص ,2009 ,2ط ,عمان,دار المٌسرة للنشر والتوزٌع,أساسٌات البحث العلمً ,عبد الحمٌد منذر الضامن -1

 .46-45ص ص,2011 ,1ط,لبنان ,المؤسسة اْعٕمٌة للنشر والتوزٌع ,أسالٌب البحث العلمً فً علم أجتماع ,طاهر حسو الزٌباوي  -2
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 نظرٌة ترتٌب األولوٌات:

ت التأثٌر المعتدلة )أي بعٌدة المدى فً التأثٌر(مسماها ٌوحً رٌاتعتبر هذه النظرٌة من نظ

إلٌك بمعناها الترابً  )اِهم فاِقل أهمٌة(, اسمها مأخوذ من جدولة اِعمال تدعمها نظرٌتا 

 التأطٌر و اْبراز.

تفترض هذه النظرٌة أن وسائل اْعٕم ٔ تستطٌع أن تقدم جمٌع الموضوعات والقضاٌا 

التً تقع فً المجتمع وإنما ٌختار القائمون على وسائل اْعٕم بعض الموضوعات التً ٌتم 

ٌر التركٌز علٌها بشدة والتحكم فً طبٌعتها ومحتواها بحٌث تصبح هذه الموضوعات أهم بكث

 مما ٔ تطرحه وسائل اْعٕم من موضوعات أخرى.

 أصول النظرٌة:

ترجع أصول هذه النظرٌة لبحوث )ترتٌب اِولوٌات(إلى )لٌبمان( من خٕل كتابه الرأي  

م,حٌث ٌرى لٌب مان أن وسائل اْعٕم تساعد فً بناء الصورة الذهنٌة 1922العام سنة

ٌئات زائفة فً عقول الجماهٌر وتعمل هذه لدى الجماهٌر وتقدم فً كثٌر من اِحٌان ب

 الوسائل على تكوٌن الرأي العام من خٕل تقدٌم القضاٌا التً تهم المجتمع.

تركز هذه النظرٌة على انه بمقدور وسائل اْعٕم تؽٌٌر أتجاهات حسب نموذج اَثار 

ٌنات الموحدة فً دراسات اْعٕم المبكرة, وقد تم تجاهل هذه النظرٌة فً اِربع

 والخمسٌنات من القرن الماضً .

وٌرجع الفضل إلى الثنائً )مكومبٌس وشاو (فً إجراء أول اختبار  منحنى امبرٌقً :

 فبٌنما قد ٌكون لوسائل اْعٕم تأثٌر محدود أو شدة أتجاهات إٔ,امبرٌقً لنظرٌة اِجندة 

 

 .24ص ,1433,د. طب,د .,نظرٌات التأثٌر اْعٕمٌة ,أسامة بن مساعد المحٌا  -1
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وٌكون لتلك الوسائل ,انه ٌفترض أن تقوم الوسائل بتحدٌد اِولوٌات للحمٕت السٌاسٌة 

 تأثٌر على شدة أتجاهات نحو القضاٌا السٌاسٌة المثارة.

 العوامل المؤثرة فً وضع األولوٌات :

 :وقد تكون ملموسة أو ؼٌر ملموسةطبٌعة القضاٌا 

 :القضاٌا التً تسبب هاجسا كبٌرا لدى الجماهٌر مثل وٌقصد بها تلك أهمٌة القضاٌا

تكون ذات تهدٌد مباشر كأحتباس  بعكس القضاٌا التً ٔ. التلوث و أٌدز..

 وانات النادرة.الحراري وانقراض أنواع من الحٌ

 الخصائص الدٌمغرافٌة : 

وسائل وٌنتً : ٌرى بان متؽٌر التعلٌم ٌلعب دور فً تحدٌد القضاٌا المثارة عبر  -

 اْعٕم .

 شاو ومارتن :ٌرٌان عدم وجود ارتباط بٌن المتؽٌرات الدٌمؽرافٌة  -

 بسٌونً ومكاوي : فً دراستهما ٌوافقان ما ذكره شاو ومارتن. -

 :ًتستطٌع أتصأت الشخصٌة تقرٌر تأثٌر وضع اِولوٌات االتصال الشخص

الخاصة 1987ة )موتز( للقضاٌا التً تحظى بتؽطٌة إعٕمٌة مكثفة ,مثال ذلك دراس

 بادراك الجمهور لقضٌة المخدرات بوصفها قضٌة شخصٌة أو مشكلة اجتماعٌة.

 : أشارت أكثر الدراسات أن أخبار التلفزٌون ذات تأثٌر محدود توقٌت إثارة القضٌة

على وعً الناس بالقضاٌا أجتماعٌة .
(1) 

 ؾ و التلفزٌون م من هذه الدراسات إلى أن الصح1977وٌخلص خالد صٕح الدٌن 

 لها تأثٌرات فعالة ولكن التلفزٌون تأثٌره على المدى القصٌر فً حٌن أن الصحؾ تأثٌرها 

 

 .25ص ,المرجع السابق  ,أسامة بن مساعد المحٌا -1
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 أقوى على المدى الزمنً البعٌد.

 المدى الزمنً لوضع األولوٌات :

للتأثٌر ولكن  بوجه عام إن طبٌعة القضٌة المثارة قد تفرض زمنا قصٌرا أو طوٌٕ 

 ٌكون المدى الزمنً لوضع اِولوٌات فً التلفزٌون اقصر منه فً الصحؾ .ؾ

   ٌتلخص مفهوم هذه النظرٌة فً النقاط التالٌة:

  إن تركٌز وسائل اْعٕم على موضوع معٌن أو شخص كعٌن وإعطائه حٌزا كبٌرا

اِهمٌة ما ٌجعله حاضرا ٌدل لدى الجمهور على إن الموضوع أو الشخص له من 

باستمرار أو بكثرة فً وسائل اْعٕم وان الموضوعات اِخرى أو اِشخاص 

 اَخرٌن لٌس لهم حضور أو أهمٌة لدى الجمهور .

  إن إبراز وسائل اْعٕم لقضاٌا معٌنة وأشخاص محددٌن ٔ ٌؤدي فقط إلى تضخٌم

أثار بعٌدة على الوعً العام تلك القضاٌا على حساب قضاٌا أهم ... بل أن لذلك كله 

 بقضاٌا اِمة .

  إن تأثٌر وسائل اْعٕم على الناس من خٕل قصر الحصٌلة المعرفٌة لدى الجمهور

على مسائل محددة ٔ تتعدى فً الؽالب البرامج الرٌاضٌة والترفٌهٌة والموضوعات 

 مشٌة .العاطفٌة ,وتقدٌم قدوات مزٌفة له من عناصر وؼٌر المنتجة المجتمع الها

  أن إدمان الجمهور على استهٕك المواد اْعٕمٌة التً تقدمها له وسائل اْعٕم

على أساس ترتٌبها هو قد ٌؤدي إلى تشكٌله وتأثره بما تشمل علٌه تلك المواد فهذا 

.عٕم وسائل اْثٌر التراكمً لوجه من أوجه التأ
(1) 

 

 

 .25صأسامة بن مساعد المحٌا ,المرجع السابق , -1
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 تحدٌد مفاهٌم الدراسة :

 المعالجة اإلعالمٌة :

 المعالجة: - أ

معنى "عالج الشًء معالجة و عٕجا زاوله و كل شًء زاولته و مارسته فقد لغة :

عالجته ,و عالج المرٌض معالجة و عٕجا عاناه و المعالج المداوي 
(1) 

شكلة المو مصطلح المعالجة مأخوذ من :"عالج اِمر أصلحه ,معالجة اصطالحا :

عالجه عٕجا و معالجة زاوله و داواه .
(2) 

كما تأتً المعالجة بمعنى الممارسة ,إذ نقول :"عالج أي مارس العمل , و عمل به و 

زاوله و كل شًء زاولته و مارسته قد عالجته "
(3) 

 اإلعالم : - ب

 لؽة :" كلمة مشتقة من علم , العلم هو إدراك الشًء بحقٌقته و تعالم فٕن اظهر العلم

و جمع الشًء علموه ".
(4) 

"هو أتصال بٌن طرفٌن بقصد إٌصال معنى أو قضٌة أو فكرة للعلم بها اصطالحا :

أو اتخاذ موقؾ تجاهها ".
(5) 

ٌعرؾ محمد كمال الدٌن إمام اْعٕم "بأنه بث رسائل واقعٌة أو خٌالٌة موحدة على
 

 

 

 .3066ص القاهرة,د.ت, المعارؾ دار, د .ط,1مجمحمد احمد حسب هللا وآخرون ابن منظور, لسان العرب,تحقٌق عبد هللا علً الكبٌر , .1

 .858ص ,د.ط ,د.ت تربٌة والثقافة والعلوم,المنظمة العربٌة لل, المعجم العربً اِساسً .2

 .297ص, 3,دار الفكرط 3البٕؼة,ج ترتٌب القاموس المحٌط على طرٌقة المصباح المنٌر وأساس .3

 .624صم,2004هـ,1425 ,4,جمهورٌة مصر العربٌة  ,ط مكتبة الشروق الدولٌة العربٌة, ةالمعجم الوسٌط,مجمع اللؽ .4

 .5صتد.لؤي خلٌل ,اْعٕم الصحفً ,دار أسامة للنشر والتوزٌع,د.ط , .5
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 ٌختلفون فٌما بٌنهم من النواحً أجتماعٌة و الثقافٌةكبٌرة من الناس , عدادأ         

متفرقة .و السٌاسٌة و ٌنتشرون فً مناطق  
(1) 

ٌطلق العلماء على عملٌة اْعٕم بأنها تزوٌد الناس  باِخبار الصحفٌة و المعلومات 

السلٌمة و الحقائق الثابتة .
(2) 

و ٌقصد به "صٌرورة انتقال المعلومات من مرسل إلى متلقً )جمهور( و ٌرمز 

افٌة اْعٕم فً الصحافة مكتوبة ,إذاعة و تلفزٌون من محتوٌات إخبارٌة , ثق

اجتماعٌة و ترفٌهٌة إلى قطاع واسع من المجتمع .,
(3) 

هً عملٌة كشؾ اتجاهات و مادٌات و استراتٌجٌات التؽطٌة المعالجة اإلعالمٌة :

اْعٕمٌة من قبل جهة ما باتجاه قضٌة معٌنة .
(4) 

بالجمع بٌن لفظً المعالجة و اْعٕم وٌمكننا التعرٌف اإلجرائً للمعالجة اإلعالمٌة :

نقر أن المقصود بالمعالجة اْعٕمٌة فً دراستنا هذه هو العمل اْعٕمً الذي  أن

زاولته قناة النهار فً تؽطٌتها لقضٌة اختطاؾ اِطفال التً ٌتم من خٕلها عرض 

 وقائع أو أحداث و كٌفٌة معالجتها لها .

ا علٌه و التعرؾواقعة ٌمكن مٕحظتها أ وأي موضوع أ هًتعرٌف مصطلح الظاهرة: 

.عن طرٌق الحواس
(5) 

 

 

 

 

 .6ص,2005,أزارٌطة,د.ط ,دار الجامعة الجدٌدة السٌاسً , اْعٕم, مامامحمد كمال الدٌن – 1

 .13ص,د.ت,4لمطبوعات الجامعٌة,الجزائر ,طدٌوان اوأتصال , مدخل لعلوم اْعٕم, زهٌر احد ادن -2

 .50ص,2007, 1قٌم ,دار الفجر,الجزائر,طاْعٕم والاْعٕم والبعد الحضاري دراسات فً نصٌر بوعلً , -3

جامعة الشرق , رسالة ماجستر فً اْعٕمللعراق ,تحلٌل مضمون مجلة نٌوز وٌك,النسخة العربٌة, المعالجة اْعٕمٌة لٕحتٕل اِمرٌكًفؤاد وهٌب , إستبرق -4

 .10ص,2009,كلٌة اْعٕم,اِوسط للدراسات العلٌا

 .255ص ,2013 ,1ط, عمان,دار البداٌة ناشرون وموزعون, قاموس علم أجتماع وعلم النفس, السٌدإبراهٌم جابر  -5
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 :الظاهرة االجتماعٌة

شكل هذا المفهوم جانبا مهما فً نظرٌة دوركاٌم أجتماعٌة وأنتروبولوجٌة.وٌشٌر 

بؽً أن المصطلح إلى المبدأ اِساسً الذي طرحه دوركاٌم وقرر فٌه إن "أجتماعً" ٌن

أخر كالنفسً أو  ٌفسر فً ضوء ماهر اجتماعً ؤ ٌجب أن ٌختزل إلى مستوى تفسٌري

وبالتالً فهً تشكل واهر أجتماعٌة لها وجود مستقل ,وذلك ٔن الظالبٌئً أو ؼٌره ,

مستوى من الوجود الواقعً المستقل تحلٌلٌا وقد ٔقى هذا المبدأ قبؤ واسع النطاق فً 

و كان من أثاره إن أدى روبولوجٌا أجتماعٌة البرٌطانٌة,الوظٌفً لدى اِنتالتراث البنائً 

إلى الفشل فً استكشاؾ ارتباطات اِبعاد المختلفة للسلوك البشري )أي اِبعاد البٌولوجٌة و 

و قد أدى ذلك إلى تعاظم حدة اعتراض النفسٌة و أجتماعٌة الثقافٌة(, البٌئٌة و

.لى التضمٌنات الفلسفٌة و النظرٌة لهذه الحتمٌة  اِنتروبولوجٌا الحدٌثة ع
(1) 

ٌتضح من خٕل التعرٌفٌن السابقٌن أن الظاهرة هً واقعة : جرائً للظاهرةالتعرٌف اإل

 تحدث باستمرار تكون أثارها سلبٌة على المجتمع مثل ظاهرة اختطاؾ اِطفال

أخذه أو اعتقاله أو  وأأو حجزه أو القبض علٌه  هو نقل طفل دون الثامنة عشر:االختطاف

.و الخداعاحتجازه أو أسره بصفة مؤقتة أو دائمة باستعمال القوة أو التهدٌد أ
(2) 

هو اخذ وسرقة كل طفل ٔ ٌتجاوز عمره الثامنة عشر التعرٌف اإلجرائً لالختطاف :

 بالقوة.

 

ٌم والمصطلحات وأنتروبولوجٌة ,المركز القومً للترجمة ,القاهرة موسوعة علم اْنسان مفاه, ترجمة محمد الجوهري و آخرونسمٌث , شار لوت سٌفور-1

 .384ص ,2009, 2,ط

-20المؤتمر الدولً السادس,الحماٌة الدولٌة للطفل ,طرابلس , أعمالمع الجزائري بٌن العوامل واَثار,ظاهرة اختطاؾ اِطفال فً المجتمصابٌح فوزٌة ,-2

 .2ص, 22/11/2014
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 الدراسات السابقة:

فً محاولة لنا للوصول إلى دراسات حول المعالجة اْعٕمٌة لظاهرة اختطاؾ اِطفال   

ورؼم أهتمام اْعٕمً الكبٌر بها خٕل السنوات اِخٌرة إٔ أنها لم تحظى بنفس أهتمام 

اِمر الذي شكل عائق فً الحصول على دراسات أكادٌمٌة , فً البحوث العلمٌة اِكادٌمٌة

لظاهرة ؼٌر أن الدراسات حول ظاهرة أختطاؾ بصفة عامة متاحة حدٌثة تعنى با

أي أن إٌجاد , ومتوفرة لكن لم ٌسبق أن كانت هناك دراسات حول الظاهرة و وسائل اْعٕم

دراسات أكثر تخصصا حول المعالجة اْعٕمٌة لظاهرة اختطاؾ اِطفال خٌار لم ٌكن 

رٌبة من الموضوع تمثلت فً دراسات متاح ورؼم ذلك تمكنا من الحصول على دراسات ق

 حول المعالجة اْعٕمٌة وأخرى حول ظاهرة اختطاؾ اِطفال .

دراسة البار الطٌب بعنوان "المعالجة اإلعالمٌة لظاهرة التنصٌر فً الصحافة الجزائرٌة 

مذكرة تخرج لنٌل  -صحٌفة الشروق الٌومً نموذجا–المكتوبة "دراسة وصفٌة تحلٌلٌة 

شهادة ماجستٌر  فً علوم اإلعالم واالتصال ,كلٌة العلوم اإلنسانٌة والعلوم االجتماعٌة 

 .6101-6119جامعة منتوري ,قسنطٌنة 

 من بٌن أهداؾ الدراسة ماٌلً :

ٌٌر التحقق من احترافٌة الشروق الٌومً فً معالجتها لقضٌة جوهرٌة تمس بالمعا .1

 أجتماعٌة والثوابت الدٌنٌة للمجتمع الجزائري .

محاولة معرفة اِسالٌب المستخدمة من طرؾ صحٌفة "الشروق الٌومً" فً نوعٌة  .2

الجمهور المستهدؾ لهذه الظاهرة ومعالجتها من خٕل تحلٌل بعض مضامٌن المادة 

 اْعٕمٌة .

التعرؾ على نوعٌة المنابع)المصادر( التً اعتمدتها الصحٌفة فً تؽطٌتها لظاهرة  .3

 التنصٌر والتً تشكل بدورها فً معرفة مدى سعً الصحٌفة فً الحصول على 

 مصادر المعلومات .
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التً  تحدٌد المحرك اِساسً فً هذه الظاهرة من خٕل مضامٌن المواد اْعٕمٌة .4

لً معرفة طرٌقة التفكٌر و اِسلوب الخطابً الموجه وبالتا تناولتها الصحٌفة,

 للجمهور المستهدؾ وكذا الرأي العام للمجتمع الجزائري .

تقصً ردود اِفعال من خٕل مضمون المواد الصحفٌة المطروحة وكذا معرفة  .5

الجمهور المستهدؾ الذي ٌرٌد القائم بأتصال استهدافه أو الوصول إلٌه,وذلك عن 

ته وسماته وبالتالً الكشؾ عن الخلفٌة و اِسباب الكامنة وراء طرٌق وصؾ طبٌع

 هذا النشاط التنصٌري .

الذي ٌحقق مسعى قٌاس حجم الظاهرة محل  المنهج الوصفً التحلٌلًاستخدم الباحث 

الدراسة حٌث أن تناول تحلٌل المادة الصحفٌة ٌفسر وٌحلل هذه المعالجة اْعٕمٌة وبالتالً 

تحلٌل ى الصحٌفة إلى تحقٌقه أما اِداة المستخدمة فتمثلت فً الوصول إلى ما تسع

 .المحتوى

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالٌة:

  تعطً صحٌفة " الشروق الٌومً" اِفضلٌة فً تؽطٌتها لوصؾ أسباب تنصٌر

 بعض اِفراد مقارنة بالمواضٌع اِخرى.

 لٌن فً موضوع أهم محرك أساسً أبرزته صحٌفة "الشروق الٌومً" ضمن الفاع

 التنصٌر هً التنظٌمات التنصٌرٌة والشخصٌات الحكومٌة التابعة للدولة الجزائرٌة .

  استهدفت الصحٌفة منطقة الوسط الجزائري بالدرجة اِولى ضمن مجموع ما

 استهدفت به مادتها اْعٕمٌة.

  تقارب المراسلٌن الصحفٌٌن كمصادر للمعلومات بالمصادر المجهولة وعلٌه من

 ً الصحٌفة بتراجع مصداقٌة الخبر.مكن  أن تتقارب ثقة القارئ فالم
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  أهم أهداؾ المعالجة الصحفٌة للظاهرة المدروسة التً سعت صحٌفة" الشروق

الٌومً"ْبرازها هً اِهداؾ النقدٌة وذلك على حساب اِهداؾ التوجٌهٌة وهو ما 

 اتضح فً فئة المواضٌع المثارة فً موضوع التنصٌر.

 ال المادة اْعٕمٌة تم توظٌؾ قالب الخبر الصحفً بنٌة مقاربة للتعلٌق وذلك فً أشك

لتقارب الوظٌفة اْخبارٌة بالوظٌفة التفسٌرٌة فً هذا الموضوع و إلزامٌة تدخل 

 الرأي فً ذلك.

  لم تعطً الصحٌفة أي اهتمام لموضوع التنصٌر من حٌث استخدام المواقع

 )الصفحة(.

"معالجة الصحافة الوطنٌة لظاهرة الهجرة غٌر الشرعٌة فً دراسة قده حمزة بعنوان 

مذكرة لنٌل درجة ماجستر فً علوم ة تحلٌل المحتوى لعٌنة من الصحف ,الجزائر" دراس

عنابه واالجتماعٌة جامعة باجً مختار, اآلداب والعلوم اإلنسانٌة و االتصال ,كلٌة اإلعالم

6101-6100 . 

بٌعة معالجة الصحؾ الوطنٌة لظاهرة الهجرة ؼٌر تهدؾ هذه الدراسة إلى الكشؾ عن ط

الشرعٌة فً الجزائر و تقٌٌم طرٌقة تناولها لهذا الموضوع فً إطار نظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة 

وتنتمً هذه الدراسة إلى الدراسات الوظٌفٌة وتعتمد على استخدام منهج المسح وهو قائم 

عها الراهن كما استخدمت أداة تحلٌلً على تطوٌر الظاهرة وتحلٌلها وتفسٌرها فً إطار وض

المضمون  لتوصٌؾ مضمون المادة اْعٕمٌة فً عٌنة من الصحؾ الوطنٌة كإحدى 

وسائل اْعٕم التً تحظى بجماهٌرٌة كبٌرة فً الجزائر وروعً فً ذلك التوجهات 

 الفكرٌة المختلفة للصحافة الجزائرٌة.

 كان من نتائج الدراسة ماٌلً :

 ربع جرة ؼٌر الشرعٌة حٌث خصصت قرابة ألخبر بموضوع الهاهتمت صحٌفة ا

تً خصصت صفحات ونصؾ من عٌنة الدراسة وهً أكثر من صحٌفة الوطن ال

 كما اهتمت صحٌفة الخبر بطاهرة الهجرة ؼٌر الشرعٌة صفحتٌن ونصؾ فقط ,
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فقط للوطن فً حٌن  14%مقابل29%بظهور موضوع فً الصفحة اِولى بنسبة

فً صفحات الحدث تحدٌدا من بٌن الصفحات الداخلٌة %29بنسبةظهر الموضوع 

 لصحٌفة الوطن 

 و %50و %46ظهر الخبر الصحفً كأبرز نوع فً كلتا الصحٌفتٌن الخبر بنسبة

والتقرٌر الصحفً فً المرتبة الثانٌة %23ورد المقال الصحفً ثانٌا فً الخبر بنسبة

التحقٌق والحدٌث  ولم تتجاهل صحٌفة الوطن كٕ من19%فً الوطن بنسبة

الصحفً ِهمٌتها بالنسبة للهجرة ؼٌر الشرعٌة فً حن تجاهلتهما الخبر وتجاهلت 

  الصحٌفتان العمود الصحفً أثناء تناول موضوع الهجرة ؼٌر الشرعٌة .

 أهتمام بأنواع صحفٌة بعٌنها كالخبر والمقال لتحقٌق وظائؾ اِعٕم واِخبار 

صحفٌة أخرى ووظائؾ أخرى ٌعد خلٕ فً  وتجاهل أنواعوالشرح والتفسٌر,

تحقٌق الصحافة الوطنٌة لوظائفها داخل النظام أجتماعً العام المتمثل فً المجتمع 

 الجزائري .

  تعتبر الصحٌفتان موضوع الهجرة ؼٌر الشرعٌة موضوعا ذا طابع سٌاسً بالدرجة

رته صحٌفة على الرؼم من اختٕفهما ؼٌر أن هناك نوع من التوازن أظه, اِولى

الخبر فً ذكر اِنواع الصحفٌة اِخرى للموضوع فً حٌن تجاهلت الوطن الجانب 

 أقتصادي للهجرة .

  تعتبر صحٌفة الخبر أن البٌئة والظروؾ السٌاسٌة و اِمنٌة للمجتمع الجزائري من

فً حٌن تعتبر صحٌفة الوطن أن سلوك العوامل المسببة لسلوك الحرقة , أهم

ذاتً ٌتعلق بالفرد بالدرجة اِولى مع عدم إهمال الصحٌفتٌن  الحرقة هو قرار

 لّسباب والعوامل اِخرى لسلوك الهجرة ؼٌر الشرعٌة .

  ساهمت الصحؾ الوطنٌة المدروسة فً دعم استقرار النظام العام من خٕل اقتراح

 حلول تساهم فً معالجة سلوك "الحرقة" وكان من أبرزها هو سن مواد قانونٌة و
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  اءات أمنٌة صارمة والتً تتوافق مع السٌاسة الجزائرٌة للحد من الظاهرة وهو إجر

 وجه آخر من دعم الصحؾ الوطنٌة المدروسة ٔستقرار المجتمع الجزائري.

 

دراسة رزٌقة سامٌة بعنوان البرامج االجتماعٌة فً الفضائٌات الجزائرٌة الخاصة,برنامج 

دراسة تحلٌلٌة لنٌل درجة ماستر "لـ  -قناة النهار أنموذجا  –ما وراء الجدران 

 .6102-6105.م.د"

 أنجزت الدراسة للوصول لمجموعة من اِهداؾ تتمثل أساسا فً:

التعرؾ على موضوعات القائم بأتصال فً  برنامج ما وراء الجدران فً قناة  .1

 النهار 

 التعرؾ على مواقؾ واتجاهات القائم بأتصال مع برنامج ما وراء الجدران  .2

 معرفة القٌم التً ٌتضمنها البرنامج  .3

محاولة معرفة الفاعلون فً المحتوى الذي ٌقدمه برنامج ما وراء الجدران فً قناة  .4

 النهار 

تهدؾ هده الدراسة إلى معرفة الجمهور المستهدؾ فً برنامج ما وراء الجدران  .5

  وكذلك معرفة المدة الزمنٌة المخصصة للفاعلٌن فً برنامج ما وراء الجدران

استخدمت الباحثة المنهج الوصفً المسحً مع أداة تحلٌل المحتوى لجمع البٌانات للوصول 

 إلى النتائج التالٌة:

 مجتمع وتمثل انشؽال تطرق البرنامج إلى مواضٌع حساسة وانٌة مأخوذة من رحم ال

إضافة إلى أن البرامج المباشرة  تكتسب المواطن فٌه ,وهذا من بٌن عوامل نجاحها ,

 المشاهد وتمد التلفزٌون بمصداقٌة اكبر من خٕل فتح الحوار المباشر معثقة 
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   الجمهور عن طرٌق الهاتؾ  وبالتالً كلما كان البرنامج ٌبث على الهواء كلما زاد

 اهتمام المواطن بالمعلومات التً ٌقدمها .

  ٌقدم البرنامج معلومات حول اَفات أجتماعٌة من خٕل التعرٌؾ بالموضوع

 سباب وجوده وانعكاساته على الفرد والمجتمع باْضافة إلى تحلٌل المستشارٌن له وأ

  أن عددا كبٌرا من اِشخاص استطاعوا العودة إلى أهالٌهم وذوٌهم بفضل هذا

 البرنامج ومتابعته للموضوعات حتى بعد عرضها.

  هات )المواضٌع المحرمة( الطابوساهم برنامج ما وراء الجدران فً كسر بعض

العنؾ  الوالدٌن, إهمالجزائري  بتطرقه لٕعتراؾ بالخطأ ,اخل المجتمع الد

 وأسباب هذه اَفات ومحاولة إٌجاد حلول لها. ,أختطاؾ ,اِسري

  ساهم البرنامج فً نشر التوعٌة للوقاٌة من اَفات أجتماعٌة وخلق ثقافة الحوار

 اِسري أؤ وفً المجتمع ثانٌا .

طاف األطفال والٌات مكافحتها فً القانون الجزائري مذكرة مكملة وزانً أمنة جرٌمة اخت

من مقتضٌات شهادة  الماستر فً الحقوق تخصص القانون الجنائً كلٌة الحقوق والعلوم 

 .6105-6102السٌاسٌة قسم الحقوق بجامعة محمد خٌضر بسكرة 

 تهدؾ الدراسة إلى :

الجرٌمة من خٕل تحدٌد أن الؽرض من هذه الدراسة هو إزالة اللبس عن هذه  .1

 مفهومها وتمٌزها  عن باقً الجرائم اِخرى 

 الكشؾ عن اِسباب المساعدة فً انتشارها  .2

هذه الجرٌمة ٔ تتوقؾ عند فعل الخطؾ وانتهى اِمر بل هنالك أفعال تصاحبه  .3

 لتحقٌق الؽرض والهدؾ منه

تسلٌط الضوء على أهم اِؼراض التً ٌرٌد تحقٌقها الجناة من خٕل القٌام بهذه  .4

 الجرٌمة  وهل لذلك اثر على المعالجة القانونٌة 
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أما الهدؾ اِساسً من هذه الدراسة هو الكشؾ عن السبل لمواجهة هذه الجرٌمة  .5

 والسعً للحد منها ومكافحتها .

 

خٕل وصؾ الجرٌمة وصفا كامٕ بعرض اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً من 

المفهوم وكذا اِنواع واِؼراض من هذه الجرٌمة وكذا المنهج التحلٌلً الذي هو عبارة عن 

 تسلسل منطقً لّفكار للوصول إلى نتائج عن طرٌق التحلٌل .

 من بٌن هذه النتائج:

  و تتحقق جرٌمة اختطاؾ اِطفال عند قٌام الخاطؾ بانتزاع الطفل المخطوؾ

سواء كان   عن ذوٌه والسٌطرة الكاملة علٌه  ,إبعاده بنقله لمكان بعٌد ومجهول 

 باستعمال اْكراه المادي وأستدراج والحٌلة أو دون ذلك .

  جرٌمة اختطاؾ اِطفال من الجرائم العمدٌة وتكٌٌؾ الجرٌمة محل الدراسة على

قوة والخداع و أنها خٌانة عندما ٌتم ممارسة أي شكل من أشكال العنؾ وال

 باِخص إذا صاحب فعل الخطؾ  تعذٌب أو عنؾ جنسً أو طلبا للفدٌة أو أدى 

الفعل لوفاة الطفل المخطوؾ بٌنما تكٌؾ على أنها جنحة عندما ٔ ٌتم استخدام أي مما سبق 

 ذكره.

  ٌتم أستفادة من ظروؾ التحقٌق فً جرٌمة اختطاؾ اِطفال ,فقط عندما ٌقوم ٔ

حد للخطؾ قبل اتخاذ أي إجراء فً حقه وعدم تحرك الدعوى الجانً بوضع 

 العمومٌة وذلك فً اَجال المنصوص علٌها .

 وذلك أنها ن الجرائم التً تؤرق المجتمعات ,تعتبر جرٌمة اختطاؾ اِطفال م

قصد وتدخل فً نطاق الجرٌمة المنظمة , أصبحت من الجرائم العابرة للحدود

واعتبار الطفل كسلعة ٌتم تداولها ح السرٌع,مادٌة وسعٌا للرب تحقٌق أؼراض

 وأتجار فٌها 
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  لمكافحة جرٌمة اختطاؾ اِطفال ٔبد من تكاثؾ كل الجهود للحد منها من المشرع

 لّجهزة والمؤسسات مهما كان نوعها .
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 : الباحثتٌن على الدراسات السابقة تعلٌق 

كباحثتٌن أطٕع على العدٌد من الدراسات اِخرى ٔنجاز هذه الدراسة كان علٌنا 

المشابهة والبحوث القرٌبة من مادة البحث والتً اهتمت بالمعالجة اْعٕمٌة لمختلؾ 

القضاٌا أجتماعٌة لكن بطرٌقة مختلفة مثل دراسة البار الطٌب بعنوان المعالجة اْعٕمٌة 

كان من أهم النقاط التً توصل إلٌها هو لظاهرة التنصٌر فً الصحافة الجزائرٌة المكتوبة ف

إبراز اِهداؾ التً سعت صحٌفة الشروق الٌومً للوصول إلٌها والتً كانت أهدافا نقدٌة 

وذلك على حساب اِهداؾ التوجٌهٌة وهو ما اتضح فً فئة المواضٌع المثارة فً موضوع 

 التنصٌر .

مختلؾ الوسائل اْعٕمٌة ٌمكن القول إن معظم الدراسات ركزت على كٌفٌة معالجة   

كالصحؾ والتلفزٌون واْذاعة للقضاٌا أجتماعٌة وكذا  اِهداؾ التً تسعى إلى تحقٌقها  

 من وراء اهتمام هذه الوسائل بمعالجة هذا النوع من القضاٌا 

ما ٌجب اْشارة إلٌه هو أن هذه الدراسات ركزت على الجانب النظري فً حٌن كانت 

الدراسات المٌدانٌة قلٌلة  خصوصا وان هكذا مواضٌع تتطلب البحث المٌدانً المستمر 

أتصأت مع أصحاب الشأن .والمتابعة الجادة و العٕقات و
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 تمهٌد :

التلفزٌون من تعدد و تنوع القنوات و ظهور قنوات بعد التقدم و التطور الذي شهده 

فضائٌة خاصة بحٌث أصبح لها أهمٌة بالؽة و صارت تبحث عن مكانة مرموقة لها 

 فً المجتمع عامة و فً أوساط المجتمع الجزائري خاصة.

و قد تناولنا فً هذا المبحث أعٕم الفضائً و القنوات الفضائٌة الخاصة  حٌث 

أؤ عبارة عن ماهٌة أعٕم الفضائً ثم ماهٌة القنوات  , تضمن ثٕثة مطالب

 الفضائٌة الخاصة وأخٌرا أعٕم كجهاز لمكافحة جرٌمة اختطاؾ اِطفال .   
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 إلعالم الفضائً الخاص ل دخلالمطلب األول: م

 نشأة اإلعالم الفضائً الخاص ودوافع ظهوره : -أوال     

لظروؾ بداٌة ظهور الظفرة الحالٌة فً وسائل اْعٕم العربٌة ترتب على ا            

تحت ضؽط اْعٕم الؽربً إذ تعززت حالة التأثٌر الؽربٌة اْعٕمٌة  على اْعٕم 

العربً فً المرحلة اِولى من خٕل سٌطرة اْعٕم الؽربً على مصادر اِخبار 

ي امتلك شركات إعٕمٌة وتوزٌعها من خٕل قوة واحترافٌة اْنتاج اْعٕمً الذ

ؼربٌة ضخمة سٌطرت على المنتج اْعٕمً العربً بمختلؾ أدواته فً مرحلة 

العولمة الفضائٌة فحت وقت بدل دخول اْعٕم مرحلة العولمة لم تتمكن الدول 

العربٌة من تطوٌر أدواتها اْعٕمٌة كما لم ٌكن اْعٕم العربً قد ارتقى فً حلة 

جري حتى بناء وكالة أنباء عربٌة موحدة لتبادل اِخبار بٌن عربٌة أوسع حٌث لم ٌ

الدول العربٌة ذاتها كما لم تنشأ شركات عربٌة قوٌة فً مجال إنتاج البرامج أو 

اِفٕم أو ؼٌرها على مستوى عربً .
(1) 

 كما ٌمكن إرجاع اْعٕم الفضائً الخاص إلى :   

الحٌز الزمنً الذي تحتله البرامج إضافة إلى التوقٌت ؼٌر المٕئم كذا الحاجة  -

المعرفٌة المتزاٌدة للمشاهد ورؼبته فً إثراء البرامج خاصة الحوارٌة لُراء 

 المخالفة أو المعضدة له أدى إلى ظهور القنوات الفضائٌة الخاصة بالؽم من 

 

 

البرامج السٌاسٌة فً اْعٕم الفضائً الجزائري الخاص و دورها فً تنمٌة الوعً السٌاسً لدى الطالب ,منصور بن كادي -1

مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر فً اْعٕم و أتصال جامعة ,دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة بسكرة ,الجامعً 

 . 63,ص  2014/2015 محمد خٌضر بسكرة
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هوره عمد إلى إٌجاد نوع من البرامج لجمهور إن التلفزٌون ومنذ ظ

 متخصص من اجل إشباع حاجاته ومٌؤته .

تراكم المخزون السمعً البصري والذي كان نتاج سنوات تمثل فً الكثٌر  -

من اِفٕم السٌنمائٌة المصرٌة والعربٌة والعدٌد من الحفٕت الموسٌقٌة 

هم فً إٌجاد نوع من والبرامج الوثائقٌة وأجتماعٌة, هذا المخزون سا

 عادة البث .اْنتاج القابل ْ

 ظهور رؤوس اِموال المستثمرة والممولٌن فً مجال اْعٕم الذي أدى إلى -

م بعدما كان ٕظهور اْعٕم الخاص الذي كان له أهدافه ونظرته لٓع 

اْعٕم الحكومً هو المسٌطر ولمدة طوٌلة والذي تمٌز بالشمولٌة إضافة 

التخصص كسمة من سمات العصر مما سارع فً ظهور القنوات إلى ظهور 

 الخاصة.

العوامل التكنولوجٌة الحدٌثة التً ساهمت فً تطوٌر تقنٌة البحث خاصة  -

منها تقنٌة البث المباشر والرسائل الحدٌثة فً مجال إنتاج الصورة 

وتسوٌقها.
(1) 

 

 

  

 

 

 

 .13ص ,2007 ,1ط,واقع  و مستقبل الفضائٌات اْعٕمٌة  اتجاهات النخبة الدٌنٌة نحو,رضا عبد الواحد أمٌن -1
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 تعرٌف اإلعالم الفضائً الخاص  : -ثانٌا   

تدار هذه المحطات و تمول من قبل بضعة مؤسسات و منظمات شركات خاصة      

و تعتمد ؼالبا على اْعٕنات لتؽطٌة نفقاتها , و تحقٌق اِرباح للجهات التً تدٌرها 

التلفزٌون الكبلً و هو خدمة تلفزٌونٌة ٌدفع المشاهد و تشرؾ علٌها و هناك 

التلفزٌون العامة و التجارٌة إشارتها اشتراكا للحصول علٌها بٌنما ترسل محطات 

اْشارات التلفزٌونٌة الكبلٌة تصل إلى منازل  عبر موجات هوائٌة نجد أن

المشتركٌن عبر الكبٕت و تحمٌل بعض نظم هذه الكبٕت أكثر من مائة قناة ,تكرس 

العدٌد من البرامج المتخصصة من هذه القنوات المتنوعة و المتعددة مثل اِفٕم , 

خبار السٌاسٌة البرامج و ؼٌرها .اِ
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هناء السٌد ,الفضائٌات و قادة الرأي ,دراسة أثرها على السلوك ,دار الفكر العربً للنشر و التوزٌع ,القاهرة,-1

 .37,ص1,2005ط
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 تعرٌف اإلعالم الفضائً الجزائري الخاص :–ثالثا   

تعد القنوات الجزائرٌة التً ٌمتلكها و تدٌرها رؤوس اِموال الجزائرٌة إحدى      

المعالم الحدٌثة لٓعٕم الجزائري , حٌث برزت هذه القنوات كنتٌجة للتؽٌرات 

السٌاسٌة فً الوطن العربً , و كذا ثورة أتصأت بعد عقود طوٌلة من احتكار 

لمسموع , و قد شهدت السنوات القلٌلة الحكومات العربٌة لٓعٕم المرئً و ا

الماضٌة تدفقا هائٕ لرأس المال الجزائري الخاص فً مجال إطٕق القنوات 

الفضائٌة الجزائرٌة سواء من خارج الوطن أو من داخله , و استطاعت العدٌد من 

هذه القنوات الفضائٌة جذب اهتمام المشاهد الجزائري و حقق بعضها رؼم قصر 

ٔستقٕل التام لبعض المحطات الخاصة , مع ذلك فان القنوات الفضائٌة المدة فكرة ا

الخاصة قد استطاعت تحرٌك المٌاه الراكدة فً مجال اْعٕم التلفزٌونً الفضائً 

العربً و تمثل القنوات الفضائٌة الخاصة إحدى خطوات تطور الخدمات أتصالٌة 

ؾ الوصول إلى صفوة المجتمع و العالمٌة و التً بدأت بمرحلة الصفوة التً تستهد

تطورت إلى مرحلة الحشد التً تستهدؾ مٕقاة اهتمامات جمٌع أفراد المجتمع إلى 

مرحلة التخصص التً تستهدؾ خدمة احتٌاجات جماهٌر محددة و أخٌرا مرحلة 

التفاعل التً تهدؾ إلى التبادل و التفاعل بٌن الجمهور و قنوات أتصال و ٌتزاٌد 

م أنتقائً للجمهور فً المعلومات التً ٌتم اختٌارها, و تسعى القنوات خٕلها التحك

الفضائٌة الجزائرٌة الخاصة لمخاطبة جمهور محدد بتقدٌم مواد إعٕمٌة ,و تختلؾ 

ما بٌن قنوات متخصصة من حٌث نوعٌة الجمهور و التلقً للخدمة مثل قنوات 

اِطفال و المرأة .
(1) 

  

 

 .102, ص2006, 1الفضائً العربً , القاهرة ,الدار المصرٌة اللبنانٌة,ط  هبة شاهٌن, التلفزٌون-1
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باْضافة إلى القنوات المتخصصة من حٌث نوعٌة المضمون المقدم من خٕلها      

ٌمثل أتجاه نحو التخصص  ,ر الرٌاضٌة, الموسٌقى و اِفٕمو تشمل قنوات اِخبا

ئري و العربً .اتجاها شائعا فً مجال البث الفضائً الجزا
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .102هبة شاهٌن, المرجع السابق ,ص -1
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 المطلب الثانً: ماهٌة القنوات الفضائٌة الخاصة 

 : الخاصة وأنواعها تعرٌف القنوات الفضائٌة -أوال  

بما أن القنوات الفضائٌة هً محطات تلفزٌونٌة تبث إرسالها عبر اِقمار       

الصناعٌة و هذا اْرسال ٌتجاوز الدولة المرسلة إلى دول أخرى عبر اِقمار 

الصناعٌة لٌلتقط من خٕل أجهزة خاصة لٕستقبال و أطباق ٔقطة , فان ظهور ما 

ت هذه القنوات بكونها شمولٌة و كان سمة من السمات مواكبة العصر و قد تمٌز

جامعة ,حٌث امتازت شبكة برامجها بالتوجه نحو جمهور عرٌض من مختلؾ 

اِعمار و مختلؾ اِذواق كما انه من مختلؾ ِذواق أجتماعٌة و الفكرٌة و 

الثقافٌة و بتقدم تكنولوجٌا وسائل اْعٕم و تطورها و التً مرت بعدة مراحل ابتداء 

حٌث تمٌز جمهورها بصؽر حجمه و ارتفاع مستواه المادي و  بمرحلة الصفوة

التعلٌمً ثم جاءت مرحلة الحشد أٌن واصل اْعٕم إلى جمٌع الفئات العمرٌة و كل 

قطاعات المجتمع أما مرحلة التخصص فهً هذه المرحلة التً نعٌشها و التً تتمٌز 

اْعٕم بظهور جماعات مفككة من الجمهور العرٌض و التً تسعى وسائل 

لمخاطبته .فظهرت القنوات المتخصصة و هً عبارة عن تلك القنوات الفضائٌة 

التً تخلت عن شمولٌة المضمون و المقصد لتعطً كامل اهتمامها فً فرع واحد و 

تتولد منه جزٌئات ,كما فً القنوات الرٌاضٌة المختصة فً رٌاضة كرة القدم ,إذن 

ٌعابا لمٌؤت المشاهد و رؼباته فً هذه القنوات المتخصصة أصبحت أكثر است

عصر تمٌز بالتخصص فً أكثرٌة المجأت ,و أصبح التلفاز أشبه بمعرض ٌتجول 

فً الشخص لٌختار ما ٌتناسب و منظومته القٌمة , وهوٌته الفكرٌة ,أٌضا هوٌاته و 

اهتماماته ,
(1)

 وتنقسم الفضائٌات الخاصة إلى نوعٌن :

 

 .38, ص هناء السٌد,المرجع السابق-1
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قنوات متخصصة فً المضمون :و هً تلك التً تقدم نوعٌة معٌنة من المواد  - أ

 ,كما فً قنوات الدراما ,و البرامج المتخصصة و نتوجه نحو جمهور عام 

 قنوات الموسٌقى و القنوات الدٌنٌة 

قنوات متخصصة فً الجمهور الذي تخاطبه :و هً تلك التً تخاطب   - ب

معٌنة و تتمٌز برامجها و موادها بما ٌٕئم  جمهور محدد ٌشترك فً صفات

. هذه النوعٌة من الجمهور كقنوات اِطفال
(1)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9,ص2006عاطؾ عدلً العبد ,القنوات المتخصصة ,أنواعها ,جمهورها ,بحوثها و أخٕقٌاتها ,دار اٌْمان للطباعة ,-1
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 ضائٌات التلفزٌونٌة على المجتمع اٌجابٌات و سلبٌات الف -ثانٌا

إن الفضائٌات ماهً إٔ وسٌلة و إن الحكم علٌها  اٌجابٌات القنوات الفضائٌة :-أ  

مرتبط بطبٌعة أستخدام أو مكانتها فٌها تتعلق بأٌجابٌات مرهونة بطرٌقة توظٌفنا 

 لهذه الوسٌلة و من أهم اٌجابٌاتها :

لعالم من مختلؾ القارات خاصة الحصول على معلومات مفٌدة عن دول ا -

 تلك البعٌدة.

 اْسهام فً تطوٌر التبادل العلمً و الثقافً . -

 إتاحة فرص ؼٌر محدودة لجمٌع الفئات و فً مختلؾ اِوقات . -

  تداول المزٌد من اِنباء و توسٌع رفع التؽطٌة الحٌة المهمة لّحداث . -

الٕسلكٌة و من نطاقها .التوسٌع فً إمكانٌات المواصٕت السلكٌة و  -
(1) 

إن القنوات الفضائٌة و ما تحمله من  سلبٌات القنوات الفضائٌة التلفزٌونٌة : -ب

أبصار فً الصورة و الصوت معاد ما نملكه من ذٌع و انتشار إٔ أن لها أخطار و 

 سلبٌات على المستوى الثقافً و أجتماعً و ٌمكن حصرها فً :

ضائٌة التلفزٌونٌة أداء واجباتهم فإدمان مشاهدة الف انشؽال الفرد و اِمة على -

 اشد خطرا خاصة على من ٌعتمد سٌاسة قتل الوقت و إضاعة العمر. 

دخال كثٌر من العادات الؽربٌة إلى بٌوت المسلمٌن و نقل أخٕق السٌئات إ -

زٌاء و أختٕط و تقلٌد نمط إلى مجتمعنا خصوصا ما ٌتعلق باِ المنحرفة

 .الحٌاة 

 تعود على رؤٌة المنكرات و عدم إنكارها و تعوٌد الناس على اختٕط ال -

 

سمٌر لعرج ,دور القنوات الفضائٌة فً تشكٌل القٌم الجمالٌة لدى الشباب الجامعً ,أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه فً -1

 .29,ص 2007-2006علوم أعٕم و أتصال ,جامعة بن ٌوسؾ بن خده ,الجزائر ,

 



 الفصل الثاني                               االعالم الفضائي و القنىات الفضائية الخاصة

 

- 75 - 
 

 حدود شرعٌة أو أخٕقٌة .الجنسٌن بٕ 

تقلٌل فرص أحتكار بٌن المراهقٌن ووالدٌهم و إبعادهم عن المسؤولٌات  -

 اِسرٌة .

اْسهام فً نشر الرذٌلة و اْباحٌة و اِمراض النفسٌة و أجتماعٌة و  -

سلبٌات سلوكٌة من خٕل التركٌز على أفٕم العنؾ و اْؼراء . 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10نبهان بن حارث الحراصً ,القنوات الفضائٌة و تأثٌرها على المجتمع ,قسم علم الكتاب و المعلومات ,ص-1 
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 هور الفضائٌات الجزائرٌة الخاصة سباب و دوافع ظأ -ثالثا

سمحت الدولة بتجربة التعددٌة السٌاسٌة أي عدة أحزاب تتنافس من اجل      

خاصة بعد  1991الوصول إلى الحكم من خٕل تعدٌل الدستور الذي تم تعدٌله عام 

تراجع حزب جبهة التحرٌر الوطنً كحزب طلٌعً فشل فً تحقٌق التعبئة الشاملة 

, مما ولد الوعً السٌاسً و  1988كذلك ما شهدنه الجزائر من أزمات قوٌة عام 

الوطنً ,و بهذا أصبح التوجه نحو التعددٌة الحزبٌة  أمر فرضه الواقع المعاش 

آنذاك , و هناك من المفكرٌن من ٌرى أن هذا التحول أمر ٔبد منه فهو عبارة عن 

دٌنامٌكٌة مرت بها جمٌع المجتمعات البشرٌة .
(1) 

امة مع التضٌٌق إلى درجة حرٌة إلؽاء و هكذا فان خنق الحرٌات الفردٌة و الع  

التعبٌر و فرض قوالب جاهزة و تأكٌد أحادٌة متعسفة فً كل شًء ٌضاؾ إلى ذلك 

التعسؾ فً استعمال السلطة و احتكار أمتٌازات و تصلب الجهاز البٌروقراطً و 

فشله فً أداء مهامه كأداة اتصال هذا ما أدى إلى توسٌع الفجوة بٌن الحكام و 

 1989ومٌن و فقدان مؤسسات الدولة لمصداقٌتها , و بهذا انفجرت أزمة المحك

بالرؼم أن معظم التحلٌٕت التً قدمت ْبعاد تلك الفترة أرجعت للبعد أقتصادي 

 فً حٌن أن النظام السٌاسً هو الحاضر بقوة .

و ٌمكن القول هنا أن الجزائر كانت سابقة عهدها فً التحول الدٌمقراطً و عرفت 

رة عنٌفة و كما شهدت ؼٌاب ثقافة الدٌمقراطٌة فً الجزائر بفعل مٌٕد عنٌؾ ثو

للدٌمقراطٌة و الذي لم ٌكن عن قناعة سٌاسٌة , و انطٕقا من هذه التحلٌٕت ٌمكن 

 القول إن الجزائر من الدول اِولى التً شهدت ثورة الربٌع العربً التً تنشر عن 

 

الجزائرٌة,الخلفٌات السٌاسٌة و أجتماعٌة و الثقافٌة , مركز دراسات الوحدة العربٌة  سلٌمان الرٌاشً و آخرون ,اِزمة-1

 .57,ص2,1999بٌروت ط
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خطابها التحول الدٌمقراطً و السٌاسً , فالجزائر بعد مرور خمسٌن سنة من تبنً 

من تبنً سٌاسة اْعٕم المسٌس المؤدلج )إعٕم الدول ( الذي فقد مصداقٌته لدى 

 ئات المجتمع خاصة فئة الشباب التً تعتبر هامة ذلك أنها تبنٌه و تعمل مختلؾ ف

على تطوٌره ,فقد فتحت باب الحوار مع اِفراد من خٕل مبدأ حرٌة اْعٕم و 

الصحافة , واستدعى إنشاء مجموعة من الفضائٌات التً ٌأمل من خٕل جملة من   

مزي للصراعات بنوعٌها الداخلٌة البرامج التً تبثها على نشرة اِخبار و الحل الر

و الخارجٌة و ذلك من منطلق القضاء العام الذي ٌسمح بالحوار العقٕنً و 

النقدي.
(1) 

و بهذا فقد بدأت لعبة الدٌمقراطٌة فً المجتمع الجزائري ِسباب متعددة بعضها    

تداد داخلً و المتمثل فً حاجة النظام إلى فاعلٌن سٌاسٌٌن جدد لهم مصداقٌة و ام

الذي أعطى إشارة  1989داخل اِوساط الشعبٌة حٌث كانت البداٌة فً عام 

أنطٕق نحو التحول الدٌمقراطً بأعتماد على التعددٌة الحزبٌة مع التأكٌد على 

حرٌة الرأي و التعبٌر للجمعٌات اِمر الذي ولد مع عدة سنوات حرٌة اْعٕم و 

ربً و ما سنته من قوانٌن و مبادئ تحوٌلٌة و لعل أحداث الربٌع الع 2012هذا عام 

فً سٌاسة الدولة الجزائرٌة و الوصول إلى الدٌمقراطٌة الشعارٌة التً ٌطمح إلٌها 

أفرادها كانت على نصوصها فتح قنوات فضائٌة خاصة تبرز السلطة الفضائٌة 

الخاصة ,و هكذا فان أتصال الجماهٌري و أدواته جعلته مسرحا تدور من خٕله 

حداث الحٌاة السٌاسٌة هذه اِخٌرة التً اعتبرت شكٕ من أشكال الطابو أ

السٌاسً.
(2) 

القاهرة ,دار اِمٌن للطباعة و النشر و التوزٌع ,  عنصر العٌاشً,سوسٌولوجٌا الدٌمقراطٌة و التمرد بالجزائر ,-1

 .25,ص1999

محمد بوضٌاؾ , اِحزاب السٌاسٌة و منظمات المجتمع المدنً فً الجزائر ,دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ,سطٌؾ ,دار المجد للنشر -2

.    6,ص2016و التوزٌع ,
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 المطلب الثالث:اإلعالم كجهاز لمكافحة جرٌمة اختطاف األطفال 

دور هام و خطٌر  دور أجهزة اْعٕم فً مجال التوعٌة للوقاٌة من الجرٌمة         

جدا ,و هً فً متناول أعضاء المجتمع فً معظم اِحٌان فهً تمكن الوصول إلٌها 

فً ٌسر و سهولة مثل اْذاعة و التلفزٌون و الصحافة , فالعالم أصبح قرٌة صؽٌرة 

بفضل وسائل اْعٕم , فما من حادثة تقع فً العالم إٔ و ٌصل لٓنسان بسرعة 

وله ,و تتكون لدٌه مواقؾ ذهنٌة معٌنة ٌمكن أن تمٌل به ٌمنة فٌتأثر بها بما ٌجري ح

أو ٌسرة وفقا لرد فعله علٌه و لخلفٌاته الثقافٌة و الفكرٌة , و لوسائل اْعٕم وظائؾ 

أمنٌة تتجلى فً مراقبة المجتمع و رصد مواطن أنحراؾ و اْخبار عنها , و 

معنٌة بالمكافحة , و كذا إبراز الكشؾ عن المناطق اِكثر تشبعا و بٌان اِجهزة ال

التفسٌرات المحتملة ِثر الجرٌمة على الظواهر أجتماعٌة اِخرى , و تتم التوعٌة 

الصحٌحة فً أجهزة اْعٕم من خٕل تخلٌص المواطن من القٌم و أتجاهات 

السلبٌة المرتبطة بجهاز اِمن و قوى مكافحة الجرٌمة و تخلٌصه من السلبٌة و 

ة حٌال مظاهر اْجرام فكثٌرا من المواطنٌن تخٌفهم سطوة المجرمٌن و الٕمبأ

ٌخشون مواجهتهم و ٌجهلون طرق التعامل فً إطار القانون , و من هنا فوسائل 

اْعٕم تقدم المعرفة و التوعٌة الصحٌحة باستمرار لتكون من عوامل ترسٌخ 

اطنٌن على أهتمام مفاهٌم صحٌحة و إزاحة بعض المفاهٌم الخاطئة ,و حث المو

بالقضاٌا اِمنٌة و التفاعل معها و مناقشتها , للتمكن من أستحواذ على قدر من 

الوعً بحٌث ٔ تكون مجرد موضوعات ٔ ٌلتفت إلٌها إٔ عند الخطر
(1)

 , و كذلك  

 العمل على توسٌع المجأت المعرفٌة لٓفراد بتقدٌم المعرفة الواضحة و الشاملة

 

, 1,2003اللطٌؾ الفقً, أجهزة العدالة الجنائٌة و حقوق ضحاٌا الجرٌمة ,مصر دار الفجر للنشر و التوزٌع ,ط احمد عبد-1

 .84ص 
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 حول الجرٌمة محل الدراسة, من خٕل اْقناع باستخدام الحقائق و الدلٌل العلمً 

 و المنطقً , بحٌث ٌتبنى الفرد اتجاهات اٌجابٌة لمكافحة جرٌمة اختطاؾ اِطفال

و الٌقٌن أو مقاومة الجرٌمة هو دور ٌجب أن ٌضطلع الجمٌع نحوها , و أٌضا ٔبد  

 من تقدٌم النماذج التً توضح اٌجابٌات التبنً أٌجابً لسلوكٌات منع الجرٌمة 

و التعاون مع اِجهزة المختصة و إبراز سلبٌات التخاذل و الٕمبأة ,وكذا مساعدة 

 ٌمة و الوقاٌة منها عن طرٌق إزكاء روح التطوع الجمعٌات اِهلٌة لمكافحة الجر

و المشاركة فٌها من خٕل برامج إذاعٌة و تلفزٌونٌة للتعرٌؾ بهذه الجمعٌات و بٌان 

أهدافها و أؼراضها لحماٌة الطفل ,و ٌتجلى كل ما تم ذكره عن طرٌق تخصٌص 

 الدراسةباب أو صفحة أسبوعٌا فً كل صحٌفة أو مجلة التعرٌؾ بالجرٌمة محل 

 و توعٌة الجماهٌر بالمن الوقائً و نشر الوسائل التً ٌلجا علٌها المجرم الخاطؾ  

و أسالٌب الوقاٌة منها , و كذا تبصٌرا لمواطنٌن للتعاون مع مختلؾ أجهزة الشرطة 

و القضاء ,و ٔشك إن اْذاعة و التلفزٌون من الوسائل اْعٕمٌة الهامة و الحٌوٌة 

بة كافة فئات المجتمع لذلك وجب إن تكون مساحة أهتمام بتلك و التً تقوم بمخاط

الوسائل الكبٌرة , و كل ذلك قصد بٌان جهود اِجهزة المختصة للوقاٌة من الجرٌمة 

و مكافحتها , و التنسٌق مع معدي البرامج لتكون شٌقة بعٌدة عن كل مظاهر الملل 

توعٌة المباشرة للجمهور مع تخصٌص فقرات إعٕنٌة فً اْذاعة و التلفزٌون لل

على أن تذاع ٌومٌا و ٌتم تؽٌٌرها أسبوعٌا , و من بٌن السبل كذلك إنتاج أفٕم 

تسجٌلٌة قصٌرة للتوعٌة بالجرٌمة محل البحث 
(1)

, و بالتالً فوسائل اْعٕم كثٌرا  

 ما ٌكون لها الدور اِساسً فً الوقاٌة من الجرٌمة إذا روعً فً النشر كل ما ٌلزم 

 ؾ مشكلة الجرائم و ما ٌترتب علٌها من ثأر, مع تحدٌد أهم الوسائل المؤدٌةلوص

 .90احمد عبد اللطٌؾ, المرجع السابق, ص -1
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للوقاٌة منها , و لوسائل اْعٕم دور فً معرفة أتجاه السائد بٌن القائمٌن بهذه 

عند مكافحة الجرٌمة و تحدٌد موقفهم النفسً من ذلك , فٕبد من القائم باْعٕم 

 الجرٌمة من وضع حلول للوضع القائم و إرشاد اِشخاص عبر الوعظ و الدروس

و ,و اللقاءات و البرامج اْذاعٌة و التلفزٌونٌة و الصحؾ والبرامج الحوارٌة 

بالتالً التقلٌل من فرص القٌام بالسلوك اْجرامً المتمثل فً الجرٌمة محل الدراسة 

اْعٕم على اْعٕم فً مجال مكافحة الجرٌمة من و أٌضا ٔبد من القائم على 

التعرؾ على مفهوم اْرادة عند اْفراد حتى ٌستطٌع من تقوٌة اْرادة أٌجابٌة و 

محو اْرادة السلبٌة فً القٌام بجرٌمة اختطاؾ بطفل و السعً لتحقٌقها , و ٌتم ذلك 

لنسبة ٔضطرابات باْرشاد النفسً عبر برامج اْذاعة و التلفزٌون , كذلك با

التوجه الجنسً ٔبد من اْعٕم تشخٌص هذه الحالة و دراستها و الوقوؾ على 

أسبابها , خاصة انه ٌتم اختطاؾ طفل لم ٌكتمل نموه الجسدي فً أعضائه التناسلٌة 

قصد أعتداء علٌه جنسٌا فٕ ٌعقل من شخص سوي و متزن القٌام بمثل هذا الفعل 

, و عمل حولها و كذا ندوات و مؤتمراتقاش وورش و لذلك ٌجب عمل حلقات ن

توجٌه رسائل إعٕمٌة لمختلؾ فئات المجتمع تتعلق بمحاربة التسٌب فً انحراؾ 

السلوك و اِخٕق و الدعوة لٕنضباط بالتعرٌؾ بالعقوبات الشدٌدة التً 

سٌتعرضون لها .
(1)

 

 

 

 

 

 

 .131-130ص ص, 2012,   1ط,دار الراٌة,اِردن , اْعٕم الجنائً ,بهاء الدٌن حمدي  -  1
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 خالصة:

ومنه نستخلص أن التعددٌة اْعٕمٌة فً الجزائر أتاحت الفرصة امام القنوات       

من ,الفضائٌة الخاصة للبروز على الساحة اْعٕمٌة الوطنٌة و هً فً تزاٌد مستمر

ث حٌث تخصصاتها و ؼزارة إنتاجها وبرامجها و اختٕؾ أهدافها و سٌاساتها حٌ

جماهٌرٌة انتشارا فهً تلبً احتٌاجات ثر الوسائل اْعٕمٌة الأصبحت من أك

كما أنها تهتم بالقضاٌا أجتماعٌة التً لها صلة بتكوٌن الجمهور بمختلؾ مستوٌاته 

الرأي العام .



 

- 66 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 قًــار التطبٌــاإلط



 

- 84 - 
 

 

 تمهٌـــد

 

حٌث قسمنا المبحث إلى  tvتناولنا من خٕل هذا المبحث كل ما ٌتعلق بقناة النهار    

وفً المطلب الثانً  tvثٕث مطالب جاء فً المطلب اِول نبذة عن قناة النهار 

 فً المطلب الثالث.  tvتطرقنا إلى نشأة القناة  و أخٌرا بطاقة فنٌة لقناة النهار
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 :tvهار نشأة قناة الن

كانت أولى التجارب لجرٌدة النهار الجدٌد التً أطلقت قناتها "تً فً "فً بداٌات 

ووقت دزاٌر تً فً و ,رى كالشروق و البٕد و اِجواء لتتبعها صحؾ أخ 2012

 ,لتحول قنوات فضائٌة و المستقبل و ؼٌرها من الصحؾ التً تسعى  ل kbcالخبر 

ى مٌزانٌات طائلة كما حٌث لم ٌعد اِمر ٌحتاج إلى إجراءات كثٌرة و معقدة ا وال

فالمدن اْعٕمٌة العربٌة كما هو مثٕ :المدٌنة اْعٕمٌة اِردنٌة  نفً السابق 

توفر خدمة ممٌزة بتكالٌؾ معقولة و دون  , البحرٌنٌة و كذلك مدٌنة دبً لٓعٕم

 Badrن البث الفضائً على كل من اِقمار إجراءات معقدة و طوٌلة حٌث تضم

arab SAT   103و القمر nilesat  ٔ بمعدل نقل بٌانات عال و ذلك مقابل مبلػ

باْضافة إلى تكالٌؾ إٌجار مكتب داخل حرم  ,دؤر شهرٌا  ألؾ 30ٌتجاوز 

لٌبق اِمر اِخر هو توفٌر مقر  ,ٕمٌة لؽاٌات التحكم و المتابعة المدٌنة اْع

زائر كأستودٌو لتسجٌل بعض الحصص و نشرات اِخبار لتتحول أي مؤسسة بالج

إلى قناة فضائٌة تخاطب العالم . صحفٌة أو مجموعة صحفٌٌن
(1)

  

 

 

 

 

 

 

1- http//:ar.wikipdia.org/wiki 04/03/2017  al ‘heurs 22:43قناة النهار الجزائر. 
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 نبذة عن القناة : 

بأول نشرة إخبارٌة قدمت من  2012مارس  06انطلق البث التجرٌبً ٌوم       

اتخذت القناة مقرها  ,رٌاض بن عمر و نور الٌقٌن مؽرٌش طرؾ الثنائً اْعٕمً 

بث من هناك عن طرٌق قمر ناٌلسات الرئٌسً بالعاصمة اِردنٌة عمان لٌبدأ ال

حٌث أن  ,جتماعً فً الجزائر السٌاسً و أ ,تهتم القناة بالشأن اْخباري ,

برامجها كانت مزٌجا بٌن نشرات اِخبار و الرٌاضة و أخبار أقتصاد فً الجزائر 

و كذا العدٌد و كذا أخبار الصحؾ الوطنٌة و هذا من خٕل برنامج ما بٌن السطور 

.خأحوال جوٌة ...ال,من البرامج اِخرى وثائقٌات 
(1)
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 .tvبطاقة فنٌة لقناة النهار 

  : قناة النهار اسم القناةtv. 

 : شعار القناة 

  : ٌظهر هذا  منذ انطٕق القناة و هً تستخدم رمزا واحدا حٌثرمز القناة

  على ٌمٌن الشاشة .اِخٌر 

 

  : رالجزائالدولة .  

  : ملكٌة خاصة.الملكٌة  

 : ا لجزائر العاصمة ,الجزائر .المقر 

  : إخبارٌة.نوع القناة 

 :اللؽة العربٌة. اللغة 

 : هو تارٌخ بداٌة البث التجرٌبً للقناة 2012مارس تارٌخ بداٌة البث                                                                                                  . 

  : أنٌس رحمانً .مدٌر القناة 

 : بث برامجها مجانا . ٌجريطبٌعة البث 

 : موقع القناة //www.ennaharTV.net: http.    

 : ًعبر الساتل . 27500افقً 11603تردد  7اتٕنتك بٌرد الموقع الرسم 
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  تردد قناة النهارtv  المدار( على الناٌل ساتw°.7.0 :)

 .27500عمودي 10921

  تردد قناة النهارtv 5در على ب Badr المدار(E°26.0 :) 

12303  H  27500 . 

  تردد قناة النهارtv   على قمر اوتلساتD3 Eutelsat  المدار(

E°3.1  :)12530H 1700 .     
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 خٕصة 

هً قناة جزائرٌة خاصة مستقلة ٔقت صدى و  tvٌمكن القول أن قناة النهار      

إقبال منقطع النظٌر نتٌجة معالجتها لكل ماهو أنً ,ؼاصت فً مواضٌع هامة و 

ن بفضل احترافٌتها و حسن عالجت مشاكل المواطنٌن فً كل حدب من ربوع الوط

 .تسٌٌرها
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 ثــــل الثالــــالفص

 اإلطار التطبٌقً
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 تمهٌـــد

إن عملٌة وضع وتصنٌؾ فئات تحلٌل المضمون التً مر بها الموضوع محل      

ٔت المسطرة فً الدراسة خضعت بالدرجة اِولى إلى طبٌعة اِهداؾ والتساؤ

تأسست من سؤال رئٌسً ومما ٔشك فٌه أن دراستنا هذه ,الموضوع المدروس 

 ومجموعة تساؤٔت فرعٌة وردت فً نهاٌة إشكالٌة الدراسة.

وعلٌه حاولنا من خٕل هذا الفصل أن نضمن العرض الموضوعً والشامل 

ببرنامج للعناصر المراد دراستها بدا بالمبحث اِول الذي خصصناه للتعرٌؾ 

 .تحرٌات

فً المبحث الثانً الذي جاء  وقد قمنا بتقسٌم مضمون برنامج تحرٌات إلى فئات

فئة ,فئة أسالٌب اْقناع ,موضوع بعنوان التحلٌل الكمً لبرنامج تحرٌات بدا بفئة ال

المصدر ثم فئة أسالٌب تحقٌق اِهداؾ وبالتالً ٌتم إبراز ما تتمٌز به هذه المادة 

ه وصؤ إلى المبحث الثالث والذي ٌتم فٌ,مٌة من بٌانات فً جانبها الكٌفً اْعٕ

حساب وتحوٌل البٌانات إلى لؽة رقمٌة تساعد فً كشؾ وتقصً الجوانب المبحوثة 

 فً المضمون واستخٕص النتائج .
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 التعرٌف ببرنامج تحرٌات المطلب األول: 

 بطاقة فنٌة لبرنامج تحرٌات :  

 : تحرٌات . اسم البرنامج 

 :ابتسام بوسٕمة . اسم مقدم )ة( البرنامج 

 :اجتماعً. نوع البرنامج 

 :ٌوم الثٕثاء. ٌوم بث البرنامج 

 :لٌٕ. 21:30على الساعة  ساعة بث البرنامج 

 : مخرج البرنامج 

  :أسبوعً .دورٌة البرنامج 

 :( حصص جاءت مواضٌعها كاَتً:  07) عدد الحصص 

 :القصة الكاملة لمقتل الطفلة شٌماء. الحصة األولى 

 :جرٌمة قتل هزت البٌوت الجزائرٌة )جرٌمة  الحصة الثانٌة

 قتل سندس و شقٌقها و القاتل واحد.

 : ظاهرة اختطاؾ اِطفال )زكرٌا (. الحصة الثالثة 

 : القصة الكاملة ٔختطاؾ الطفل أمٌن  الحصة الرابعة

 ٌارٌشان .

 :الحقٌقة الكاملة ٔؼتصاب و قتل الطفلة الحصة الخامسة

 وات .نادٌة, الفاعل طفل ذو عشر سن

 : ثٕث أشقاء ٌؽتصبون مٌلود و ٌقتلونه الحصة السادسة

 بسٌدي بلعباس .

 : جرٌمة قتل الطفل نصر الدٌن تٕخت .   الحصة السابعة 
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اإلطار المكانً :  2016/ 18/10إلى ؼاٌة  22/03/2014من  فترة الدراسة :

 اصمةالجزائر الع

 تقدٌم البرنامج:

جرامٌة من جرائم اجتماعً ٌعالج مختلؾ القضاٌا اْ برنامج تحرٌات هو برنامج   

النصب وأحتٌال والتزوٌر ٌتحرى الحدث لٌكشؾ الخلفٌات بالبحث عن ,قتل 

كل ٌوم tvٌبث على قناة النهار ,قة مع قوات اِمن والدرك الوطنً صمٌم الحقٌ

ام تقدمه اْعٕمٌة ابتسثٕثاء من كل أسبوع على الساعة التاسعة والنصؾ مساء 

أربعٌن لً اومدة تقدٌم البرنامج هً حو 2013وقد بدا هذا البرنامج سنة ,بوسٕمة 

 د( ,البرنامج مسجل ٔ ٌبث على المباشر.40دقٌقة )
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  التحلٌل الكمً لبرنامج تحرٌات المطلب الثانً:

 جدول العٌنة المدروسة:

المدة الزمنٌة  
 للحصة)د(

توقٌت  بث 
 الحصة 

تارٌخ  بث 
 الحصة 

موضوع 
 الحصة

 رقم الحصة 

  
 

21:30 

 
 

 الثٕثاء
02-03-2014 

 

 

القصة الكاملة  
لمقتل الطفلة 

 شٌماء

  

10 

 21:30 
 

 

 
 الثٕثاء

15-04-2015  

 

جرٌمة قتل هزت 

البٌوت 

الجزائرٌة 

جرٌمة قتل 

سندس وشقٌقها 

 والقاتل واحد

 

 
 
 

02 

 21:30  
 

 الثٕثاء
28-06-2015  

 

اختطاؾ ظاهرة 

طفال فً اِ

 الجزائر )زكرٌا(

 

 
13 

 21:30  

 الثٕثاء  
04-11-2015  

 
القصة الكاملة 

ٔختطاؾ الطفل 
 أمٌن ٌارٌشان

 

 

12 

 

 21:30 
 

 
 

 الثٕثاء
12-01-2016  

 

الحقٌقة الكاملة 

لقصة اؼتصاب 

وقتل الطفلة 

نادٌة, والفاعل 

طفل دو عشر 

 سنوات

 

 

 
15 



 tvالنهارالفصل الثالث                               تحليل مضمىن برنامج تحريات بقناة 

 

- 95 - 
 

 

 

 

 21:30  
 الثٕثاء

16-022016 

ثٕثة أشقاء 
ٌؽتصبون مٌلود 
وٌقتلونه بسٌدي 

 بالعباس
 

 
12 

 21:30  
 الثٕثاء

18-10-2016 

 

جرٌمة قتل 
الطفل نصر 
 الدٌن تٕخت 

 

 

12 

 

 

 

 

 ٌبٌن توارٌخ بث مفردات العٌنة (10)الجدول رقم              
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 :المواضٌع الرئٌسٌة 

 الفرعٌة المواضٌع المواضٌع الرئٌسٌة
 

 وٌةــالنسبة المئ رارــالتك

 
ظاهرة اؼتصاب 

 اِطفال 

 
 اؼتصاب الطفلة نادٌة 

260 16 ,01% 

أعتداء جنسٌا على  
 الطفلة شٌماء 

150 09,24% 

قتل مٌلود خوفا من  
 الفضٌحة

207 12,75% 

 
 جرائم القتل و أنتقام

مصرع الرضٌع إسٕم 
 ِسباب مجهولة

193 11,88% 

القتل بالتسلسل جعل  
من سندس الضحٌة 
 الثانٌة لزوجة العم 

305     18,78% 

نصر الدٌن مات  
 والقاتلة فرد
 من العائلة

192 11,82% 

ظاهرة المتاجرة 
 باِطفال 

اختطاؾ الطفل زكرٌا 
 ِسباب مجهولة 

128 07,88% 

الطفل أمٌن ضحٌة   
 تصفٌة حسابات مادٌة 

 11,64% 

 189 

 %011 0262 المجـــــــــــموع

 

 

 

 

 

 ٌمثل فئة المواضٌع الرئٌسٌة والمواضٌع الفرعٌة (16)الجدول رقم 

 لبرنامج تحرٌات                           
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الذي ٌعكس تكرارات و نسب فئة الموضوع , ( 16) رقمتكمن أهمٌة هذا الجدول 

ٌأخذها كل موضوع فرعً من انطٕقا من النسب المئوٌة من النسب المئوٌة التً 

مجموع النسب المئوٌة اْجمالٌة للمواضٌع فأهمٌة موضوع عن أخر تظهر فً 

 احتٕله ِكبر نسبة مئوٌة , و هذا ٌتماشى و مجموع التكرارات .

تبرز البٌانات الموضحة أعٕه المواضٌع الرئٌسٌة و الفرعٌة لفئة الموضوع ,حٌث 

المرتبة  ن سندس الضحٌة الثانٌة لزوجة العمالقتل بالتسلسل جعل ماحتل موضوع 

تكرار ,ٌلٌه مباشرة  305و بتكرار قدر ب   %18878اِولى بأكبر نسبة قدرت ب 

ٌلٌها  اغتصاب الطفلة نادٌةموضوع  260و بتكرار % 16801بنسبة قدرت ب 

 % 12875بنسب  قتل مٌلود خوفا من الفضٌحةمباشرة فً المرتبة الثالثة موضوع 

 تكرار . 207تكرارات  و بمجموع

و الذي احتل  مصرع الرضٌع إسالم ألسباب مجهولةو بعدها مباشرة ٌلٌه موضوع  

وحدة , ثم ٌأتً فً  193و تكرار قدر ب  %11888المرتبة الرابعة بنسبة قدرت ب 

بمجموع  نصر الدٌن مات و القاتلة فرد من العائلةالمرتبة الخامسة موضوع 

 الطفلثم ٌأتً موضوع  %11882مئوٌة قدرت  و نسبة 192تكرارات قدرت ب

 189و بتكرار  %11864بنسبة مئوٌة قدرت ب  أمٌن ضحٌة تصفٌة حسابات مادٌة

 و بذلك ٌكون قد احتل المرتبة السادسة .

 االعتداء جنسٌا على الطفلة شٌماء و قتلهاأما فً المرتبة السابعة نجد موضوع 

 اختطافالثامنة و اِخٌرة موضوع  أما المرتبة %9824مرة بنسبة  150بتكرار 

 . 128و بتكرار  %7888و بأقل نسبة قدرت ب  الطفل زكرٌا ألسباب مجهولة
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 الموضوع الرئٌسً األول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع الرئٌسً 
 األول

 المواضٌع الفرعٌة
 

 وٌةـالنسبة المئ  رارــــالتك

    %14, 42      260 اؼتصاب الطفلة نادٌة 

ظاهرة اؼتصاب 
 اِطفال

 
أعتداء جنسٌا على 

 الطفلة شٌماء 

 

150      24,31%   

قتل مٌلود خوفا من  
 الفضٌحة

 
 

207      33,55%    

              
 المجمـــــــوع

 617      100% 

       

 ٌمثل المواضٌع الفرعٌة بالنسبة للموضوع الرئٌسً اِول (13)الجدول رقم    
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الذي ٌمثل توزٌع المواضٌع الفرعٌة بالنسبة (13)تبٌن من خٕل الجدول رقم

أن موضوع  ظاهرة اغتصاب األطفالللموضوع الرئٌسً اِول لبرنامج تحرٌات 

و بمجموع تكرارات  %42814جاء فً المرتبة اِولى بنسبة  اغتصاب الطفلة نادٌة

 قتل مٌلود خوفا من الفضٌحةو جاء فً المرتبة الثانٌة موضوع  260قدر ب 

أما فً المرتبة الثالثة و  %33855و نسبة مئوٌة قدرت ب  207بتكرار تمثل فً 

و قدرت  %24831بنسبة االعتداء جنسٌا على الطفلة نادٌة اِخٌرة موضوع 

 تكرار . 150بتكرار 

 

 

42% 

24% 

34% 

 (01)الشكل

 قتل مٌلود خوفا من الفضٌحة أعتداء جنسٌا على الطفلة شٌماء اؼتصاب الطفلة نادٌة

 ٌمثل المواضٌع الفرعٌة بالنسبة للموضوع الرئٌسً اِول  (10)الشكل رقم    
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 : ٌسً الثانًالموضوع الرئ

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع الرئٌسً 
 الثانً 

 

المواضٌع 
 الفرعٌة

النسبة   رارــالتك
 وٌةــالمئ

مصرع الرضٌع  
إسٕم ِسباب 

 مجهولة
 

193       27,97%    

  أنتقام جرائم القتل و
القتل بالتسلسل 

جعل من سندس 
الضحٌة الثانٌة 

 لزوجة العم

305       44,20%    
 

نصر الدٌن مات  
 والقاتلة فرد
 من العائلة

 

192       27 ,83%    

 
 المجمـــــــــــــوع

   
 

690 100%   

      

 ٌمثل المواضٌع الفرعٌة بالنسبة للموضــوع الرئــٌسً الثانً.( 12)الجدول رقم  
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(الذي ٌمثل توزٌع المواضٌع الفرعٌة بالنسبة للموضوع 04ٌبٌن الجدول رقم)

 القتل بالتسلسلأن موضوع  واالنتقامتحرٌات جرائم القتل الرئٌسً الثانً لبرنامج 

حٌث احتل المرتبة اِولى بنسبة  جعل من سندس الضحٌة الثانٌة لزوجة العم

تكرار و فً المرتبة الثانٌة و المرتبة الثالثة  305و بمجموع تكرارات  44820%

احتل  مصرع الرضٌع إسالم ألسباب مجهولة فموضوعكانت النسب متقاربة 

 نصرأما المرتبة الثالثة موضوع  %27897بنسبة  193المرتبة الثانٌة بتكرار قدر ب

 . 192تكرار قدر ب و ب %27883بنسبة  الدٌن مات و القاتلة فرد من العائلة

 

27,97% 

44,20% 

27,83% 

 (02) الشكل

 مصرع الرضٌع اسٕم ٔسباب مجهولة

 القتل بالتسلسل جعل من سندس الضحٌة الثانٌة لزوجة العم

 نصر الدٌن مات والقاتلة فرد من العائلة

 ٌمثل العناوٌن الفرعٌة بالنسبة للموضوع الرئٌسً الثانً( 16)الشكل رقم
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 لموضوع الرئٌسً الثالث:ا

 

 

 

 

 

 

 ٌمثل المواضٌع الفرعٌة بالنسبة للموضوع الرئـــٌسً الثالث.  (15)الجدول رقم    

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع 
 الرئٌسً الثالث

 المواضٌع الفرعٌة
 

 النسبة المئوٌة  رارــالتك

  128        

ظاهرة المتاجرة 
 باِطفال

اختطاؾ الطفل 
زكرٌا ِسباب 

 مجهولة
 

 40 ,38%    

الطفل أمٌن ضحٌة  
تصفٌة حسابات 

 مادٌة

189       59,62%      

 
 المجـمــــــــــــوع 

   
 

 317                         100% 
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الذي ٌمثل توزٌع المواضٌع الفرعٌة بالنسبة للموضوع (15)من خٕل الجدول رقم 

 الطفلإلى أن موضوع ظاهرة المتاجرة باألطفال الرئٌسً الثالث لبرنامج تحرٌات 

و  %59862جاء فً المرتبة اِولى بنسبة  أمٌن ضحٌة تصفٌة حسابات مادٌة

 زكرٌا اختطاف الطفلمرة ,ٌلٌه فً المرتبة الثانٌة موضوع  089بمجموع تكرارات 

 تكرار . 128و بمجموع تكرارات  %40838بنسبة  ألسباب مجهولة

 

 

 

40,38% 

59,62% 

 (03)الشكل

 الطفل امٌن ضحٌة مصالح مادٌة اختطاؾ الطفل زكرٌا ٔسباب مجهولة

 ٌمثل العناوٌن الفرعٌة بالنسبة للموضوع الرئٌسً الثالث (13)الشكل رقم   
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 :التحلٌل الكمً لفئة المواضٌع الرئٌسٌة

 المواضٌع الرئٌسٌة
  

 ٌةـــئوالنسبة الم   التكـــــرار

   % 37899          617 ظاهرة اؼتصاب اِطفال

          %42,49           690 جرائم القتل وأنتقام

          %19,52            317 ظاهرة المتاجرة باِطفال

 
 وعــالمجم

 

1624          100% 

 

  

 توزٌع فئة المواضٌع الرئٌسٌة  لفئة الموضوع ٌوضح(12)الجدول رقم    

 

 

 

 

37,99 % 

24,49% 

19,52% 

 (04)الشكل

 الموضوع الرئٌسً الثالث الموضوع الرئٌسً الثانً الموضوع الرئٌسً أول

 ٌمثل نسب فئة المواضٌع الرئٌسٌة  (12)الشكل رقم         
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(الذي ٌمثل توزٌع المواضٌع الرئٌسٌة لبرنامج 06تشٌر القراءة الكمٌة للجدول رقم )

جاء فً جاء فً المرتبة اِولى بنسبة  االنتقام و موضوع جرائم القتلتحرٌات أن 

 ظاهرةتكرار,ثم ٌلٌه موضوع  690و بمجموع تكرارات وصل إلى  42849%

تكرار , أما فً  617و بمجموع تكرارات  % 37,99بنسبة  اغتصاب األطفال

 %19852  بنسبة ظاهرة المتاجرة باألطفال موضوعالمرتبة الثالثة و اِخٌرة جاء 

 تكرار. 317و بمجموع تكرارات 
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 التحلٌل الكمً لفئة المصدر:

 

 التكـــــرار 
 

 النســـبة

 فئة المصادر الرسمٌة 
 

407         60 ,66%       

فئة المصادر ؼٌر 
 الرسمٌة 

 

264          39,34%        

 671            

 المجمـــــــوع      
 

 100%          

 

 

 

 ٌمثل المصـــــادر المعتمد علٌها فً برنامج تحرٌات (12)الجدول رقم        
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الذي ٌمثل المصادر التً اعتمد علٌها برنامج تحرٌات , أن  (12)ٌبٌن الجدول رقم 

و بمجموع تكرارات  %60866جاءت فً المرتبة اِولى بنسبة  المصادر الرسمٌة

بمجموع  %39834فً المرتبة الثانٌة بنسبة  المصادر غٌر الرسمٌة, ثم  407

 تكرار. 264تكرارات 

 

 

 

 

 

60,66% 

39,34% 

 (05)الشكل

 فئة المصادر ؼٌر الرسمٌة فئة المصادر الرسمٌة

 ( ٌمثل نسبة المصادر المعتمد علٌها فً برنامج تحرٌات05الشكل رقم )    
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 قناع :التحلٌل الكمً لفئة أسالٌب اإل

 رارــــــــــالتك 
 

 ةـــــالنسب

 فئة األسالٌب العقلٌة
 

  184            49,20%         

 فئة األسالٌب العاطفٌة
 

      190           50,80%        

 374          100%           

   المجمـــــــــــوع

 

 المستخدمة فً برنامج تحرٌات  أسالـــٌب اْقنــــاع ٌمثل  (18)الجدول رقم      
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ٌمثل توزٌع أسالٌب اْقناع المستخدمة فً برنامج تحرٌات  (18)أما الجدول رقم 

بمجموع تكرارات  %50880احتلت المرتبة اِولى بنسبة  أن  األسالٌب العاطفٌة

 % 49820  فقد احتلت المرتبة الثانٌة و بنسبة األسالٌب العقلٌةتكرار , أما  190

 .184بمجموع تكرارات 

 

 

 

 

 

50,80% 

49,20% 

 (06)الشكل

 فئة اسالٌب اْقناع العقلٌة فئة اسالٌب اْقناع العاطفٌة

 قناعٌة المستخدمة فً برنامج تحرٌاتٌمثل نسبة فئة اِسالٌب اْ( 12)الشكل رقم
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 :ٌق األهدافالكمً لفئة أسالٌب تحقالتحلٌل 

 رارــــــالتك 
 

 النســـبة  المئوٌة

فئة أسالٌب تحقٌق 
 اِهداؾ المباشرة

 

131             56,71%        

فئة أسالٌب تحقٌق 
 اِهداؾ ؼٌر المباشرة

 

100            43,29 %       

 231           100%           

 المجمـــــــوع      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌمثل أسالٌب تحقٌق اِهداؾ المستخدمة فً برنامج تحرٌات  (19)الجدول رقم   
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ٌمثل أسالٌب تحقٌق اِهداؾ المستخدمة فً برنامج تحرٌات (19)أما الجدول رقم 

و  %56871المرتبة اِولى بنسبة جاءت فً األهداف المباشرة أن أسالٌب تحقٌق 

 أسالٌب تحقٌق األهداف غٌرتكرار , أما المرتبة الثانٌة  131بمجموع تكرارات 

 تكرار. 100بمجموع تكرارات  %43829بنسبة  مباشرة

 

 

 

 

56,71% 

43,29% 

 (07)الشكل

 فئة اسالٌب تحقٌق اِهداؾ ؼٌر المباشرة فئة اسالٌب تحقٌق اِهداؾ المباشرة

 ٌمثل نسب  فئة أسالٌب تحقٌق اِهداؾ( 12)الشكل رقم           
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 التحلٌل الكٌفً لبرنامج تحرٌات  المطلب الثالث :

 التحلٌل الكٌفً لفئة الموضوع :

( الذي ٌمثل فئة المواضٌع الرئٌسٌة و 2رقم ) تبٌن القراءة الكمٌة للجدول -1

المواضٌع الفرعٌة لبرنامج تحرٌات وجود اهتمام كمً بارز نحو فئة المواضٌع 

الرئٌسٌة و كذا الفرعٌة حٌث تمثل لنا المواضٌع الثٕثة اِولى مركز اهتمام 

 %47,54البرنامج أثناء معالجته لظاهرة اختطاؾ اِطفال إذ قدرت نسبتها ب

أما فً المواضٌع التً احتلت  ,تكرار  772بمجموع تكرارات قدر ب و 

بحٌث  ,574و بمجموع تكرارات  %35,34المرتبة الثانٌة فتمثلت نسبتها فً 

من خٕل تؽطٌتها لمثل  هذه  tvالنسب كانت متقاربة و هذا ٔهتمام قناة النهار 

هتمام , أما القضاٌا عن طرٌق برنامج تحرٌات و ما جعلها تولً لها كل أ

المواضٌع المتبقٌة فهً ذو نسب قلٌلة و متقاربة إٔ أن القناة أولتها اِهمٌة 

 الٕزمة و ذلك بطرح جمٌع القضاٌا .      

الذي ٌمثل المواضٌع  (03للجدول رقم ) ٌتضح لنا من خٕل القراءة اْحصائٌة  -2

أن موضوع  الفرعٌة بالنسبة للموضوع الرئٌسً اِول ظاهرة اؼتصاب اِطفال

اؼتصاب الطفلة نادٌة احتل المرتبة اِولى بنسبة مئوٌة كبٌرة نظرا ٔهتمام 

الجمهور بالقضٌة مما جعل قناة تولٌها أكثر اهتمام و بتؽطٌة جمٌع اِخبار 

ثم فً المرتبة الثانٌة موضوع  ,الموضوع مما جعلها قضٌة رأي عام المتعلقة ب

اقل عن الموضوع اِول فهذه اِخٌرة  قتل مٌلود خوفا من الفضٌحة حٌث جاءت

أثناء  tvأٌضا أثارت الرأي العام و هذا ٔهتمام المعالجة اْعٕمٌة لقناة النهار 

تناولها للظاهرة , أما عن موضوع أعتداء جنسٌا على الطفلة شٌماء فجاء 

بنسبة قلٌلة و هذا لظهور الظاهرة حدٌثا أي أنها لم تولد ضجة كبٌرة أوساط 

مع إٔ بعد التؽطٌات العدٌدة التً أولتها القنوات الفضائٌة و على رأسهم المجت

 قناة النهار للقضاٌا أجتماعٌة  و من بٌنها قضاٌا اختطاؾ اِطفال . 
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الذي ٌمثل المواضٌع الفرعٌة بالنسبة  (04للجدول رقم )تبٌن القراءة الكمٌة  -3

موضوع القتل بالتسلسل جعل للموضوع الرئٌس الثانً جرائم القتل و أنتقام أن 

من سندس الضحٌة الثانٌة لزوجة العم جاء فً المرتبة اِولى و بأكبر نسبة 

مئوٌة و ذا ِنها لم تكن القضٌة اِولى فً العائلة ما جعلها ذو أهمٌة بالؽة مما 

و ذلك بالتعمق  tvأدت إلى تحرٌك اِمن و المجتمع و هذا ٔهتمام قناة النهار 

صٌل و مواكبة جمٌع أحداثها أما الموضوع الثانً مصرع الرضٌع فً أدق التفا

و الموضوع الثالث نصر الدٌن مات و القاتلة فرد من  , إسٕم ِسباب مجهولة

العائلة بحٌث جاءت بنسب متقاربة جدا ووحدة تكرار واحدة فقط و هذا راجع 

ث تم إلى تشابه القصص بحٌث أن قضٌة الرضٌع إسٕم تعتبر اؼرب قضٌة بحٌ

العثور علٌه عن طرٌق الرقٌة الشرعٌة و هذا لؽموض القضٌة أما بالنسبة  

هذا ما جعل من ,خٕفات العائلٌة بدافع أنتقام لى الإضوع الثالث فهو راجع للمو

تولً جمٌع اهتماماتها بقضاٌا اختطاؾ اِطفال و ذلك بالتؽطٌة  tvقناة النهار 

 اٌتها إلى أن تظهر حقٌقة القضٌة.اْعٕمٌة الواسعة و المتواصلة من بد

الذي ٌمثل المواضٌع الفرعٌة بالنسبة  (05للجدول رقم )من خٕل القراءة الكمٌة  -4

للموضوع الرئٌسً الثالث ظاهرة المتاجرة باِطفال أن موضوع الطفل أمٌن 

ضحٌة تصفٌة حسابات احتل المرتبة اِولى بنسبة تفوق نصؾ النسبة المئوٌة 

ٔهتمام وسائل أعٕم بهذه القضٌة مما جعلها قضٌة رأي عام اْجمالٌة نظرا 

أما بالنسبة لموضوع اختطاؾ الطفل زكرٌا  ,ِمنٌة حركت جمٌع السلطات ا

احتل المرتبة الثانٌة و بأقل نسبة مئوٌة و هذا راجع لؽموض القضٌة و جهل 

 أسباب و دوافع أختطاؾ.
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الذي ٌمثل توزٌع  (06ل رقم )للجدونٕحظ من خٕل المعطٌات الكمٌة   -5

المواضٌع الرئٌسٌة لفئة الموضوع أن موضوع جرائم القتل و أنتقام جاء فً 

المرتبة اِولى بأكبر نسبة و اكبر تكرار تٕه فً المرتبة الثانٌة موضوع ظاهرة 

موضوع ظاهرة المتاجرة باِطفال  اؼتصاب اِطفال لٌأتً فً المرتبة اِخٌرة

و بتكرار قدر ب  %80,48نسبة المئوٌة للموضوعٌن الرئٌسٌن و قد قدرت ال ,

جمالٌة و أٌضا وحدة مما ٌعادل أكثر من نصؾ النسب المئوٌة اْ 1307

وهً بنسبة كبٌرة تعكس اهتمام البرنامج بمثل هذه  ,مجموع التكرارات 

المواضٌع التً تهتم بمواضٌع أؼتصاب و القتل مقارنة بموضوع المتاجرة 

فٌها التفاوت ٔن نسبها لم ٌظهر  ,الذي جاء بأقل نسبة و اقل تكرار باِطفال 

و لكن ٌبقى هذا الترتٌب ٌعكس مدى اهتمام البرنامج بمواضٌع  ,متقاربة 

انتشار الظاهرة من عوامل  صاب اِطفال و قتلهم و هذا راجع إلى أسباباؼت

 (. 61-59)اِخٕقً و الدٌنً انظر الصفحةاجتماعٌة و أٌضا أنحٕل  ,نفسٌة 

كما نٕحظ أٌضا انه ٔ ٌخلو عدد من أعداد الدراسة دون متابعة القناة ِحداث 

ً أحدثتها القضٌة و ذلك بوضع حد القضٌة من بداٌتها إلى نهاٌتها كما أن الضجة الت

قصاص لهؤٔء المجرمٌن القصاص و ذلك من خٕل المسٌرات و هو بارز فً 

( أي أن اهتمام القنوات الفضائٌة الخاصة و على 06( و الحصة )05الحصة )

رأسهم قناة النهار باهتمامها و تؽطٌتها المتواصلة أنتج رأي عام للحد من هذه 

 الظاهرة .           
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 التحلٌل الكٌفً لفئة المصدر:

( الذي ٌحتوي المصادر المعتمد علٌها 07ٌتضح لنا من خٕل قراءة الجدول رقم )

ر من نصؾ فً برنامج تحرٌات أن المصادر الرسمٌة جاءت فً المرتبة اِولى بأكث

على ذلك  ثم فً المرتبة الثانٌة مصادر ؼٌر رسمٌة كمثال ,النسبة المئوٌة الكلٌة 

ر أصدقاء و أهل الضحٌة ...الخ ( أما بالنسبة للمصاد ,)شهود العٌان من جٌران 

الشرطة و الشرطة العلمٌة  و  ,الدرك الوطنً ,الرسمٌة فتمثلت فً )المراسلون 

وزٌر العدل ...الخ( بحٌث تبرز أهمٌة المصادر من خٕل جنرٌك بداٌة برنامج 

ات و هنا نبحث عن صمٌم الحقٌقة مع قوات تحرٌات )نتحرى الحدث لنكشؾ الخلفٌ

 اِمن و الدرك الوطنً (.
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 التحلٌل الكٌفً لفئة أسالٌب اإلقناع:  

( الذي ٌمثل اِسالٌب اْقناعٌة 08ٌتضح لنا من خٕل قراءة الجدول رقم )

المستخدمة فً برنامج تحرٌات أن البرنامج وظؾ اِسالٌب العاطفٌة أكثر من 

العقلٌة بفارق تكرارات ضئٌل بحٌث أن البرنامج نصفه تحرٌات و نصفه  اِسالٌب

ِسالٌب اْقناعٌة اَخر سرد وقائع من طرؾ أهالً الضحاٌا و هذا ما جعل من ا

فاِسالٌب العقلٌة المذكورة فً البرنامج و التً كانت عبارة عن  ,تكون متقاربة 

 أرقام و إحصائٌات مثال على ذلك :

  أفرٌل . 28بتارٌخ 

  شهرا . 22عمره 

  سنة . 14ٔ ٌتجاوز عمره 

  2015التاسع و العشرٌن دٌسمبر 

  25-20أعمارهم ما بٌن . 

 . ٌتجاوز عمرها سنتٌن ٔ 

 100  طفل مخطوؾ . 200أو 

  255-254المادة . 

 99%. هً حأت جنسٌة سطحٌة 

 أما بالنسبة لّسالٌب العاطفٌة التً استخدمت فهً كالتالً :  

  كبدهم .فلذة 

 . فً عمر الزهور 

  . لم تشفً ؼلٌلها 

 . الطفلة تقاوم و تصرخ منادٌة أمها 
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 . ًوضع الصبٌة فً إناء بٕستٌك 

 . لبشاعة أحداثها 

 . جرٌمة هزت البٌوت الجزائرٌة 

 . جثة هامدة 

  . لفظت أنفاسها اِخٌرة 

الحد و قد استخدمت هذه اِسالٌب للتأثٌر على المجتمع و خلق رأي عام من اجل 

 من هذه الظاهرة و القضاء علٌها و هذا عن طرٌق القصاص .
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 الكٌفً لفئة أسالٌب تحقٌق األهداف : التحلٌل

( الذي ٌمثل اِهداؾ المستخدمة فً 09ٌتوضح لنا من خٕل قراءة  الجدول رقم )

 أن أسالٌب تحقٌق اِهداؾ المباشرة جاءت بأكثر من نصؾ  ,ج تحرٌات برنام

النسبة المئوٌة الكلٌة ثم فً المرتبة الثانٌة أسالٌب تحقٌق اِهداؾ ؼٌر المباشرة و 

 كمثال على ذلك :

 . اتخاذ القرار بتفتٌش اِماكن المحٌطة بمسكن الضحٌة 

 . ٌقال عن المنطقة ساخنة بالشجارات و الصراعات 

  فً الحً القصدٌري الذي تنعدم فٌه أدنى شروط الحٌاة الكرٌمة 

 لسكان وسط أوضاع مزرٌةٌعٌش ا 

  أن الجن ٌسكنها 

  هناك شعور بالنقص 

 كان هناك حرمان 

 التؽطٌة اْعٕمٌة متواصلة لكن ٔجدٌد فً القضٌة 

 أما من بٌن أهم اِهداؾ المباشرة فتتمثل فً :

 . اْبٕغ عن أختفاء 

 . بحث فً فائدة العائٕت 

 .وقفة احتجاجٌة سلمٌة 

 . تطبٌق القصاص 

  جعلها ترتكب هذٌن الجرٌمتٌن هو أنتقام .الدافع الذي 
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و قد اعتمد برنامج تحرٌات على اِهداؾ المباشرة أكثر ْبراز مدى خطورة 

 الظاهرة و سرعة انتشارها وطرٌقة الحد منها بوضع عقوبة ردعٌة صارمة 

كاْعدام كما أن المجرمٌن الفاعلٌن فً هذه الظاهرة ٌمكن أن ٌكونوا من أفراد 

نفسها.العائلة 
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 ةـــج الدراســـنتائ
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 النتائــج العامـة للدراسـة:

مضمون برنامج انطٕقا من تحلٌلنا للنتائج التً استخلصنا ها من خٕ ل تحلٌل 

 : تحرٌات أثناء تناولنا لظاهرة اختطاؾ اِطفال بالجزائر توصلنا إلى النتائج التالٌة

إلى معالجة  TVتوجه وسائل اْعٕم الجزائرٌة وعلى رأسهم قناة النهار -

 الظواهر أجتماعٌة  واَنٌة كظاهرة اختطاؾ اِطفال  .

لتالً ٌقودنا طابعها إن ظاهرة اختطاؾ اِطفال هً ظاهرة إجرامٌة وبا -

بالضرورة إلى رفضها ورفض التعامل معها وهو ما تجسد كذلك فً رأي 

القناة اتجاه الموضوع من خٕل أسالٌبها المباشرة وؼٌر المباشرة التً عبرت 

أفعال من خٕل برنامج تحرٌات كونها تتعلق بحٌاة  هكذافٌها عن رفضها 

فكرة البحث عن سبب واحد  لذلك فان,وامن اضعؾ المخلوقات اْنسانٌة 

 .  اْطٕقبحق الطفولة ٔ ٌصلح على  اْجرامًلتفسٌر هذا السلوك 

ظاهرة اختطاؾ اِطفال تتخذ مظهر السلوك تبٌن من خٕل دراستنا أن  -

تمع الجزائري لٌس الفردي وأجتماعً على حد سواء ,فوجودها داخل المج

تماعٌة والثقافٌة وإنما مجموعة من العوامل أجنتاج عامل فحسب,

وأقتصادٌة وؼٌرها والتً ساهمت بشكل كبٌر فً ظهور وتفشً هذه 

 الظاهرة .

اِطفال وتعدد أسالٌبها  ظاهرة اختطاؾمعدل  ازدٌاد -

قتل..( سواء باِسلحة البٌضاء واو بالقوة راجع إلى )اختطاؾ,اؼتصاب,

,فتمجٌد  متؽٌرات نفسٌة واجتماعٌة كما أن هناك اختٕل قٌمً فً المجتمع

القوة والعنؾ والخشونة واعتبارها فحولة ورجولة والنظر إلى التعقل على 

انه ضعؾ شخصٌة كلها أسباب ساهمت بشكل من اِشكال إلى تفشً ظاهرة 

 اختطاؾ اِطفال.
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التفشً الخطٌر لظاهرة أختطاؾ خاصة ضد اِطفال والقصر   -

وأعتداءات الجنسٌة وكذا الفعل المخل بالحٌاء ضد هذه الفئة تحت طائلة 

 دٌد بالقوة واستؽٕل براءتهم.الته

ظهور نماذج جدٌدة من المجرمٌن فبعدما كان اِهل ٌخافون على أبنائهم من  -

ومن العائلة فمعظم حأت أختطاؾ الؽرباء أصبح المجرمون هم اِقارب 

والقتل البشع لّطفال كانت من اقرب الناس إلٌهم ,وهذا اِمر ؼٌر مألوؾ 

ٌصدم الشعور العام بتناقضه مع ما ٌعرفه المجتمع الجزائري من مودة 

ورحمة وتعاطؾ إضافة إلى أعتداءات الجنسٌة فً حق البراءة وحأت 

 س التً كانت ضحٌة ؼل وؼٌرة زوجة العم .القتل البشعة كقضٌة الطفلة سند

نتٌجة أخرى توصلنا إلٌها من خلٌل تحلٌل مضمون قضاٌا برنامج تحرٌات  -

حول نفس الموضوع هً أن معظم قضاٌا اختطاؾ اِطفال التً لها عٕقة 

بالقتل كان سببها هو كثرة الخٕفات العائلٌة و المٕبسات والشجارات  

ي راح ضحٌة هذا النوع من المبررات ؼٌر كقضٌة نصر الدٌن تٕخت الذ

المقنعة للقٌام بهذا الفعل اْجرامً ,فتراكم وازدٌاد المشاكل اِسرٌة ٌدل 

 على ضعؾ دور اِسرة وزوال تأثٌرها فً سلوك أفرادها.

استخلصنا من تحلٌل مضمون قضٌة سندس وإسٕم وكذا قضٌة نصر الدٌن  -

ه اِسرة كمؤسسة تربوٌة أولى تٕخت نتٌجة مهمة  وهً الدور الذي تلعب

تساهم إما الحد من انتشار ظاهرة اختطاؾ اِطفال ,فانهٌار اِسرة وزوال 

تأثٌرها فً سلوك أفرادها ٌولد شعور لدى المجرم ٌتمثل فً عدم المبأة إن 

كان سلوكه سٌشرؾ أسرته أو ٌسًء إلٌها ,إضافة إلى القلق والحرمان 

 والؽضب...الخ. 
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 الدراسة من خالل الدراسات السابقة:نتائج 

انطٕقا من الدراسات التً اطلعنا علٌها ولمطابقة النتائج المتحصل علٌها فً هذا   

 المبحث مع نتائج هذه الدراسات استخلصنا النقاط التالٌة :

اهتمام وسائل اْعٕم الجزائرٌة بمعالجة القضاٌا ذات الطابع أجتماعً  -

حٌث أصبحت ,تنصٌر واختطاؾ ...الخ ,ن حرقة كالظواهر أجتماعٌة م

 عبد البار الطٌبالٌوم مصدرا مهما لٕتصال وهذا ما توصلت إلٌه  دراسة 

فً نتائجها حول معالجة الصحافة الجزائرٌة المكتوبة لظاهرة التنصٌر فً 

 الجزائر.

على أن برنامج تحرٌات ساهم فً  التحلٌلٌةخلصت نتائج دراستنا الوصفٌة  -

التعرؾ على مواقؾ وأراء الرأي العام اتجاه القضٌة وكذا موقؾ قناة النهار 

tv  والتً  رزٌقة سامٌةوفً هذه النقطة نذكر دراسة ,من هذه الظاهرة

ساهم فً معرفة  TVلقناة النهار الجدران وراء توصلت إلى أن برنامج ما

 و دراستنا.   تطابقال فً البرنامج وهو ما مواقؾ واتجاهات القائم بأتص
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 :نتائج الدراسة من خالل التحلٌل الكمً والكٌفً 

 لى النتائج التالٌة :إتحلٌل مضمون برنامج تحرٌات توصلنا من خٕل 

تبٌن من خٕل فئة المواضٌع اهتمام برنامج تحرٌات بقضاٌا أختطاؾ  -

من  %80,48التً لها عٕقة بالقتل وأؼتصاب حٌث بلؽت نسبتها 

 المجموع الكلً للمواضٌع .

تبٌن من خٕل تحلٌل فئة المصادر أن المصادر الرسمٌة التً تم  -

المصادر  أستعانة بها فً مجرٌات التحقٌق خٕل بث البرنامج ضعؾ

والباقً  مصادر ؼٌر رسمٌة  %60,66ؼٌر الرسمٌة حٌث بلؽت نسبتها 

 وهذا راجع لطبٌعة  البرنامج وخصوصٌته .

كان من نتائج تحلٌل فئة أسالٌب اْقناع الوصول إلى أن برنامج تحرٌات  -

على حساب أسالٌب اْقناع العقلٌة وهذا وظؾ بكثرة اِسالٌب العاطفٌة 

راجع أٌضا إلى طبٌعة الموضوع المعالج ,بالرؼم من كون البرنامج 

عبارة عن تحقٌق ٌفرض وجود أسالٌب اْقناع العقلٌة أكثر من ؼٌرها 

إلى أن النسب المتقاربة توازن بٌن الكفتٌن لسببٌن اِول طبٌعة 

 من المجتمع )اِطفال(  الموضوع المعالج والذي ٌمس شرٌحة حساسة

 والثانً أسلوب معالجة القضٌة والمتمثل فً )التحقٌق (.
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 نتائج الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت الفرعٌة:

  جاءت التساؤٔت الفرعٌة للدراسة على الشكل التالً: 

 برنامج تحرٌات ؟. فً TVقناة النهار ما المصادر التً اعتمدت علٌها -

فً  tvقناة النهاراعتمد علٌها برنامج تحرٌات ل أسالٌب اْقناع التًما  -

 لظاهرة اختطاؾ اِطفال؟ معالجته

بتؽطٌتها لقضاٌا اختطاؾ اِطفال  tvما اِهداؾ التً ترمً قناة النهار -

 من خٕل برنامج تحرٌات؟

  وٌمكن اْجابة على هذه التساؤٔت من خٕل النتائج المتوصل إلٌها فً الدراسة

 ٌلً : كما

:اعتمد برنامج تحرٌات على نوعٌن من المصادر  التساؤل الفرعً األولفٌما ٌخص 

 للوصول إلى الحقٌقة الكاملة لحل تلك القضاٌا وهما:

 المصادر الرسمٌة  أوال:

 المصادر ؼٌر الرسمٌة ثانٌا:

حٌث تمثلت المصادر الرسمٌة فً مصالح اِمن , الدرك الوطنً ,الشرطة 

المصادر ؼٌر الرسمٌة فتمثلت فً شهادات أفراد  الخ,أماالعلمٌة..

 العائلة,اِقارب,الجٌران ...الخ 

 وعلٌه ٌمكن القول انه تمت اْجابة على التساؤل الفرعً اِول .

:فان برنامج تحرٌات قد وظؾ طٕ من اِسالٌب  السؤال الفرعً الثانًبشأن 

العقلٌة و اِسالٌب العاطفٌة لتحقٌق اِهداؾ المسطرة ,فاستخدام اِسالٌب العقلٌة 

من اجل مخاطبة الجمهور العنٌد الذي ٌصعب مخاطبته إٔ بحجج  منطقٌة كاِرقام 

الذي ٌتأثر  واْحصائٌات أما اِسالٌب العاطفٌة فجاءت لمخاطبة الجمهور الحساس

 بسرعة مما ٌسهل إقناعه .

 وبهذا نكون قد اجبنا على التساؤل الفرعً الثانً .
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من معالجتها لقضاٌا أختطاؾ TVتسعى قناة النهار : التساؤل الفرعً الثالثبشأن 

 اِطفال عبر برنامج تحرٌات إلى تحقٌق اِهداؾ التالٌة:

 الحد من انتشار ظاهرة اختطاؾ اِطفال . -

السلطات المعنٌة ِخذ اْجراءات الٕزمة لمكافحة ظاهرة  تحرٌك -

اختطاؾ اِطفال وكذا وضع عقوبات صارمة كاْعدام أو القصاص فً 

 حق قتلة اِطفال.

توعٌة اِسر الجزائرٌة بضرورة اخذ الحٌطة والحذر وحماٌة وسٕمة  -

 اِطفال.

الفرعً الثالث لهذه  وعلى هذا اِساس ٌمكن أن نقول انه تمت اْجابة على التساؤل

 الدراسة.

قناة  كٌف عالج برنامج تحرٌات فًـ ومنه ٌمكن اْجابة عن سؤال اْشكالٌة " 

 ؟"اختطاف األطفال فً الجزائر هرةلظا TV  النهار

أولت أهمٌة كبٌرة لموضوع اختطاؾ اِطفال  TVبالقول إن قناة النهار 

اهتماماتها وهذا ما تبٌن من خٕل التؽطٌات حٌث جعلته من أولوٌات 

المباشرة والمتواصلة ِهم اِحداث والمستجدات المتعلقة بموضوع 

اختطاؾ اِطفال كما عالجت من خٕل برنامج تحرٌات والذي كان 

عبارة عن تحقٌق صحفً استعانت فٌه بمصالح الدرك الوطنً وأعوان 

فك الؽاز جرائم أختطاؾ اِمن كمصادر رسمٌة للوصول إلى الحقائق ل

ٌب أختفاء ,القتل وأؼتصاب فً حق اِطفال كما استخدمت اِسال

والتً كما سبق وذكرنا فً إجابتنا عن التساؤل الفرعً العاطفٌة والعقلٌة 

اِول باْضافة إلى أسالٌب التعبٌر المتنوعة والتً شملت اِسالٌب 

العقلٌة واِسالٌب العاطفٌة .



 خاتمة
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 خاتمـــة

من خٕل الفصول التً تناولتها الدراسة ٌمكن الوصول إلى خاتمة نلخص من 

خٕلها أهم النقاط التً استعرضتها هذه الفصول سواء النظرٌة منها أو التطبٌقٌة 

حٌث برزت لنا فً الدور الذي لعبته القنوات الفضائٌة الخاصة من خٕل تؽطٌتها  

اعٌة خاصة ظاهرة اختطاؾ اِطفال لجمٌع اِخبار التً تتعلق بالظواهر أجتم

بحٌث أولتها اِهمٌة  التً أصبحت منتشرة بكثرة خصوصا قً اَونة اِخٌرة

الٕزمة من اجل معالجتها و إٌجاد حلول للقضاء علٌها وهذا ما تجسد لنا فً دراستنا 

 هذه و المتكونة من ثٕثة فصول.   

اختطاؾ اِطفال , إشكالها فمن خٕل الجزء النظري للدراسة نتعرؾ على ظاهرة 

وأسباب انتشارها فً الجزء اِول اما الجزء الثانً من الفصل النظري تطرقنا فٌه 

إلى اْعٕم الفضائً والقنوات الفضائٌة الخاصة فً الجزائر اٌجابٌاتها وسلبٌاتها 

 على المجتمع وأخٌرا دور اْعٕم كجهاز فً مكافحة ظاهرة اختطاؾ اِطفال 

لجزء التطبٌقً للدراسة تحصلنا على نتائج عدٌدة تتعلق بكٌفٌة معالجة ومن خٕل ا

ن خٕل برنامج تحرٌات هرة اختطاؾ اِطفال فً الجزائر ملظا tvقناة النهار

والذي ٌمثل عٌنة الدراسة وعرضها فً جداول إحصائٌة ثم تفسٌر وتحلٌل تلك 

ٕلها مدى خطورة هذه التً ارتأٌنا من خ النتائج النهائٌة البٌانات للوصول إلى

  الظاهرة وكذا أهمٌة تواجد القنوات الفضائٌة الخاصة لمعالجة هذه القضاٌا.  

وفً ختام هذه الدراسة قمنا بعرض نتائج التحلٌل العام ومناقشة الفرضٌات ثم ذكر 

المٕحق المتعلقة بعرض هذه النتائج والمتمثلة فً ملحق خاص باستمارة تحلٌل 

..و أخٌرا tvالمضمون ,ثم صورتٌن تمثٕن مقدم )ة( برنامج تحرٌات بقناة النهار 

فرنسٌة واللؽة اْنجلٌزٌة .ملخص الدراسة بالؽة العربٌة واللؽة ال
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 قائمة المصادر و المراجع 

 القرآن الكرٌم -0

 : المعاجم و القوامٌس 

, عمان ,  دار أسامة للنشر و التوزٌع , المعجم اْعٕمً محمد جمال الفار , -1

 .2006, 1ط

محمد احمد حسب هللا و  ابن منظور , لسان العرب ,تحقٌق عبد هللا علً الكبٌر , -2

 د.ت.,القاهرة , دار المعارؾ , د.ط , 1مج  , آخرون

 د.ت.منظمة العربٌة للتربٌة و الثقافة ,د.ط ,ال , المعجم العربً اِساسً -3

,دار 3البٕؼة ,ج و أساس ط على طرٌقة المصباح المنٌرالمحٌترتٌب القاموس , -4

 . 3طالفكر ,

لشروق مكتبة االمعجم الوسٌط,مجمع اللؽة العربٌة ,جمهورٌة مصر العربٌة , -5

 . 2004هـ,1425, 4الدولٌة , ط 

 .1994ابن منظور, المجلد الحادي عشر , لبنان , -6

داٌة ناشرون و دار البقاموس علم أجتماع و علم النفس , إبراهٌم جابر السٌد , -7

 .2013 ,1موزعون , عمان ,ط

 .1997 ,3ابن منظور ,لسان العرب ,المجلد التاسع ,دار صادر,ط -8

 .2003 ,1المشرق , لبنان , طدار المنجد الوسٌط , -9

 . 1998 المعلم بطرس البستانً , محٌط المحٌط ,مكتبة ناشرون , لبنان ,-10

موسوعة علم  ري و آخرون ,ٌث ,ترجمة محمد الجوهشارلوت سٌفور سم-11

ٌم و المصطلحات وأنتروبولوجٌة , المركز القومً للترجمة ,القاهرة اْنسان مفاه

 .2009 ,2, ط
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, بداٌة المجتهد و نهاٌة المقتصد ,الجزء  أبو الولٌد ابن رشد القرطبً اِندلسً -12

 .2001الثانً ,دار الفكر ,

 :الكتب باللغة العربٌة 

عملٌة تدرٌبات , منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اْنسانٌة, مورٌس أنجرس -1

د.ط  رون , الجزائر, دار القصبة للنشر,ترجمة: بوزٌد صحراوي و آخ,

,2006. 

ر الجزائ العلمً لعلوم أعٕم و أتصال ,مناهج البحث  احمد بن مرسلً , -2

 .2005 ,2,دٌوان المطبوعات الجامعٌة ,ط

جتماعٌة و دار حث العلمً فً العلوم اْنسانٌة و أالب وائل عبد الرحمن التل , -3

 .2007 ,2حامد , عمان , ط

ر الشروق للنشر و دا محمد عبد الحمٌد , تحلٌل المحتوى فً بحوث أعٕم , -4

 .1993التوزٌع , جدة ,

 1,منهجٌة البحث العلمً , عمان , دار وائل للنشر ,ط محمد عبٌدات و آخرون -5

,1999. 

البحث العلمً ,عمان ,دار الثقافة للنشر و  سالٌبأ جودت عزت عطوي , -6

 .2007 ,1طالتوزٌع ,

الهٌئة العامة للمكتبات  عبد الباقً زٌدان , قواعد البحث أجتماعً , القاهرة, -7

,1974. 

,الجزائر , دار  منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اْنسانٌة , مورٌس أنجرس -8

 .2013 القصبة للنشر ,د ط,

دٌوان  توى فً بحوث أعٕم ,الجزائر ,تحلٌل المح, محمد عبد الحمٌد -9

 المطبوعات الجامعٌة .
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,القاهرة,عالم الكتب,  البحث العلمً فً الدراسات اْعٕمٌة عبد الحمٌد محمد ,-10

 .2002 ,1ط

 اِهلٌةجٌة البحث فً العلوم أجتماعٌة ,عمان ,منه عبد الهادي نبٌل احمد ,-11

 .2006 ,1للنشر و التوزٌع , ط

دار المٌسرة  ,عمان  ,أساسٌات البحث العلمً  عبد الحمٌد منذر الضامن ,-12

 .2009 , 2للنشر و التوزٌع ,ط

البحث العلمً فً علم أجتماع ,لبنان  أسالٌب طاهر حسو الزٌباوي ,-13

 .2011, 1للنشر و التوزٌع , ط المؤسسة اْعٕمٌة,

 .1433,د.ط, د.ب, ٌر اْعٕمٌةنظرٌات التأثبن مساعد المحٌا ,أسامة -14

 د.ط,د.ت. للنشر و التوزٌع , دار أسامة لؤي خلٌل ,أعٕم الصحفً ,-15

أعٕم السٌاسً , أزارٌطة , دار الجامعة الجدٌدة محمد كمال الدٌن امام و -16

 .2005,د.ط,

زهٌر احدادن ,مدخل لعلوم أعٕم و أتصال , الجزائر , دٌوان المطبوعات -17

 د.ت. ,4الجامعٌة , ط

حضاري دراسات فً أعٕم و القٌم, أعٕم و البعد ال نصٌرة بوعلً , -18

 .2007 ,1الجزائر , دار الفجر , ط

محمود السٌد عرفة )تجرٌم أتجار باِطفال فً القوانٌن و أتفاقٌات الدولٌة(  -19

جامعة السعودٌة , جار باِشخاص و اِعضاء البشرٌة ,مقال من كتاب مكافحة أت

 .2005 ,1اٌؾ العربٌة بالعلوم اِمنٌة ,طن
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, الجزائر  حقوق المرأة و الطفل فً القانون الدولً اْنسانً عباسٌة العسري , -20

 . 2006, دار الهدى ,

قة بالطفل فً الشرٌعة الحقوق المتعل عبد المطلب عبد الرزاق حمدان, -21

 .2005 ن1,ط اْسٕمٌة , مصر ندار الفكر الجامعً

انون مكافحة اْرهاب و العقوبات , جرٌمة الخطؾ فً ق كمال عبد هللا محمد , -22

 2012 ,1اِردن , دار حامد , ط

د الوهاب عبد هللا احمد المعمري ,جرائم أختطاؾ , الٌمن ,المكتب عب  -23

 .2006الجامعً الحدٌث,

المجرم , مصر , دار الفكر م المؤثرة فً الجرٌمة و العلومحمد علً سكٌكر,  -24

 .2008 ,1الجامعً , ط

,  1مصر , دار الجامعة الجدٌدة , ط , السلوك اْجرامً نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه ,

2008 . 

 الجنسً , مصر , دار الجامعة الجدٌدة , نسرٌن عبد الحمٌد نبٌه , اْجرام -25

2007. 

مستقبل الفضائٌات  حو واقع واتجاهات النخبة الدٌنٌة ن رضا عبد الواحد أمٌن , -26

 . 2007 ,1اْعٕمٌة ,ط

 , القاهرة هناء السٌد, الفضائٌات و قادة الرأي , دراسة أثرها على السلوك ,-27

 .2005 ,1فكر العربً للنشر و التوزٌع , طدار ال
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هبة شاهٌن , التلفزٌون الفضائً العربً , القاهرة , الدار المصرٌة اللبنانٌة  -28

 .2006 ,1,ط

اطؾ عدلً العٌد , القنوات المتخصصة , أنواعها , جمهورها بحوثها و ع-29

 . 2006للطباعة , دار اٌْمان أخٕقٌاتها ,

سلٌمان الرٌاشً و آخرون , اِزمة الجزائرٌة و الخلفٌات السٌاسٌة و  -30

 . 1999, 2أجتماعٌة و الثقافٌة ,بٌروت , مركز دراسات الوحدة العربٌة ,ط

ر العٌاشً , سوسٌولوجٌا الدٌمقراطٌة و التمرد بالجزائر , القاهرة ندار عنص -31

 . 1999اِمٌن للطباعة و النشر و التوزٌع ,

محمد بوضٌاؾ ,اِحزاب السٌاسٌة و منظمات المجتمع المدنً فً الجزائر  -32

 .2010دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ,سطٌؾ, دار المجد للنشر و التوزٌع ,

ؾ الفقً , أجهزة العدالة الجنائٌة و حقوق ضحاٌا الجرٌمة , احمد عبد اللطٌ -33

 .2003, 1مصر ,دار الفجر للنشر و التوزٌع ,ط

 .2012, 1بهاء الدٌن حمدي , أعٕم الجنائً , اِردن , ط -34

 : الكتب باللغة الفرنسٌة 

1- Henry Paul et Serge Moscovici ,problème  de l’Analyse de 

contenu ,langage ,n°11,1998. 

 :أطروحات و مذكرات التخرج 

 اسة تحلٌلٌة لمنمنمات محمد راسم ,در عفاؾ , دٔلة الصورة الفنٌة , إٌمان -1

جستر فً علوم أعٕم و أتصال ن جامعة الجزائر مذكرة لنٌل شهادة ما

,2005. 
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المعالجة اْعٕمٌة لٕحتٕل اِمرٌكً للعراق ,تحلٌل  فؤاد وهٌب , إستبرق -2

 اجستر فً أعٕم ,رسالة م مجلة نٌوز وٌك , النسخة العربٌة ,مضمون 

 .2009للدراسات العلٌا , كلٌة العلوم , جامعة الشرق اِوسط

فً الصحافة الجزائرٌة  المعالجة اْعٕمٌة لظاهرة التنصٌرالبار الطٌب , -3

مذكرة تخرج لٌة صحٌفة الشروق الٌومً نموذجا ,ة وصفٌة تحلٌدراس المكتوبة ,

علوم كلٌة العلوم اْنسانٌة و ال, فً علوم أعٕم وأتصال ماجستر ,لنٌل شهادة 

 .2010-2009قسنطٌنة أجتماعٌة ,جامعة منتوري ,

 الهجرة ؼٌر الشرعٌة فً الجزائر , معالجة الصحافة الوطنٌة لظاهرةقدة حمزة , -4

جستر فً علوم مذكرة لنٌل شهادة ما حلٌل المحتوى لعٌنة من الصحؾ ,ة تدراس

العوم اْنسانٌة و أجتماعٌة, جامعة باجً كلٌة اِدب و أعٕم و أتصال ,

 .2011-2010عنابة  مختار ,

الخاصة برنامج ما  البرامج أجتماعٌة فً الفضائٌات الجزائرٌة رزٌقة سامٌة ,  -5

ماستر ل.م.د  نهار أنموذجا دراسة تحلٌلٌة لنٌل شهادةقناة ال وراء الجدران ,

,2015-2015. 

 مكافحتها فً القانون الجزائري, جرٌمة اختطاؾ اِطفال و آلٌات , وزانً أمٌنة -6

مقتضٌات شهادة ماستر فً الحقوق ن تخصص القانون  مذكرة مكملة من

حمد خٌضر الحقوق بجامعة مقسم  الجنائً , كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ,

 .2015-2014,بسكرة ,

جامعة اِمٌر عبد  نضٌرة جبٌن ,حقوق الطفل فً التشرٌع الجنائً ,ماجستر , -7

حضارة كلٌة أصول الدٌن و الشرٌعة و الادر للعلوم اْسٕمٌة ن قسنطٌنة ,الق

 .2001-2000وله , الجزائر ,قسم الفقه و أص اْسٕمٌة ,
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بلقاسم سوٌقات , الحماٌة الجزائٌة للطفل فً القانون الجزائري , ماجستر ,   -8

جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة ,كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ن الجزائر 

,2011. 

فاطمة الزهراء جزار , جرٌمة اختطاؾ اِشخاص , ماجستر , جامعة الحاج  -9

 .2001زائر,لخضر باتنة, كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة , الج

منصور بن كادي , البرامج السٌاسٌة فً أعٕم الفضائً الخاص و دورها فً -10

تنمٌة الوعً السٌاسً لدى الطالب الجامعً , دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة 

جامعة بسكرة , مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر فً أعٕم و أتصال , جامعة 

 .2015-2014محمد خٌضر , بسكرة,

سمٌر لعرج ,دور القنوات الفضائٌة فً تشكٌل القٌم الجمالٌة لدى الشباب -10

الجامعً , أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه فً علوم أعٕم و أتصال , جامعة 

 .2007-2006بن ٌوسؾ بن خدة ,

 : الوثائق الرسمٌة 

المتضمن قانون  1966ٌونٌو  08المؤرخ فً  155-66:اِمر رقم 442المادة 

 (.48اءات الجزائٌة )الجرٌدة الرسمٌة رقم اْجر

  و المحاضرات الملتقٌات: 

مصابٌح فوزٌة , ظاهرة اختطاؾ اِطفال فً المجتمع الجزائري بٌن العوامل و 

-20اَثار , أعمال المؤتمر الدولً السادس, الحماٌة الدولٌة للطفل , طرابلس , 

22/11/2014. 
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 (:المواقع االلكترونٌة )الوابوغرافٌة  

- http//:ar.wikipdia.org/wiki 04/03/2017  al ‘heurs 

 قناة النهار الجزائر22:43

 .2017ٌناٌر 31صفحة بزاؾ نٌوز الخاصة بأخبار القنوات -
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