جامعة قاصدي مرباح – ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية و
االجتماعية
قسم علوم اإلعالم و االتصال

امقنوات اجلزائرية اخلاصة وأثرها ػىل امقمي الاجامتغية يف اجلمتع اجلزائري
دراسة وصفية حتليلية يف اطار هظرية احلمتية امقميية يف الػالم.
ملصق ػلمي حول موضوع مذكرة خترج مت اػدادها منيل شهادة املاسرت مضن ختصص  :تكنوموجيا التصال اجلديدة

حتت إشراف
د .تومي فضيلة

من إعداد الطلب :
 -1بن الصيد يوسف
 -2زايدي حمزة

ادلقدمة :
يعيش قطاع اإلعالم يف اجلزائر كباقي
القطاعات تغريات عدة خاصة يف ظل
وجود قنوات اإلعالم اخلاصة واليت
تسعى لفرض وجودىا يف الساحة
اإلعالمية ،ىذا ما أدى إىل تنوع
الربامج واحملتويات اإلعالمية بني
القنوات الفضائية.
وابرز القنوات اليت تقدم زلتويات
إعالمية متعددة كقناة الشروق TV
حيث تتنوع مضامينها مابني اليت هتتم
بالسياسة ،االقتصاد،الواقع
االجتماعي ،الثقايف ...اخل
ىده ادلوضوعات أصبحت حتظى يف
بعض احلاالت بالقبول أو الرفض من
طرف فئات اجملتمع خاصة إدا كانت
ىده الربامج ال تتوافق مع ادلنظومة
القيمية واخلصوصية للمجتمع
اجلزائري.

ادلقاربة النظرية للدراسة :

Toumi.fadhila@yahoo.com

منهج الدراسة :

ما ىي القوالب
الفنية اليت اعتمدت
عليها القناة يف
برنامج خط أمحر؟؟

ماىي أىم
ادلوضوعات
اليت تناوذلا
برنامج
خط أمحر ؟

مت بناء البحث على احلتمية القيمية للمفكر اجلزائري
الربوفيسور عبد الرمحان عزي ،وقد وجدت نظرية عزي
قبوال من الباحثني العرب و الغربيني من خالل األحباث اليت
تأسست عليها ،وادلؤمترات اليت دارت حوذلا ،جبانب
العديد من اللقاءات واحللقات العلمية يف العديد من
اجلامعات العربية.
تنطلق نظرية احلتمية القيمية من افًتاض رئيسي يعترب
اإلعالم رسالة وأىم معيار يف تقييم الرسالة ىو القيمة اليت
تنبع أساسا من ادلعتقد.

ما أثر
برنامج خط
أمحر ادلذاع
على
قناةالشروق
TVعلى
القيم
االجتماعية
لدى اجملتمع
اجلزائري؟

ىل توجد
موضوعات
تعزز القيم
االجتماعية
يتناوذلا
برنامج
خط أمحر؟

رلتمع البحث وعينة الدراسة:
وتتمثل مادة التحليل األصلية ذلذه
الدراسة يف رلموعة حلقات برنامج
خط أمحر ولإلشارة فإن ىذا
الربنامج يبث حلد الساعة،وعليو
فقد أخثرنا عينة قصدية و اليت
كان عددىا ثالثة حصص.

السنة اجلامعية 2017/2018 :

يشار إىل أن ادلنهج ىو الطريقة
ادلؤدية إىل الكشف عن احلقيقة
بواسطة القواعد العلمية حىت تصل
إىل نتيجة معلومة .
و تنتمي ىذه الدراسة إىل خانة
الدراسات الوصفية التحليلية اليت
تستهدف تقرير خصائص مشكلة
معينة ودراسة الظروف احمليطة هبا،
وينصب العمل يف ىذه الدراسة
على وصف مضمون وشكل القيم
االجتماعية اليت يتضمنها برنامج
خط أمحر ،وكشف جوانبها وقد مت
االعتماد على ادلنهج ادلسحي
وذلك من خالل مسح عينة من
حلقات ىذا الربنامج.

أىداف الدراسة

:من ادلعروف انو ال ميكن ان تكون
دراسة بدون ىدف او غاية لتحقيق
الوصول إليها .ومن ىنا هتدف
دراستنا ايل أىداف سلتلفة ومتنوعة
يتجلى ذكرىا فيما يلي :
 -1اإلطالع أكثر على مقاربة نظرية
احلتمية القيمية وتطبيق فرضياهتا على
موضوع زلل الدراسة .
 -2اذلدف احملوري زلاولة التعرف
على ما يتضمنو برنامج خط أمحر
وعالقتو بالقيم االجتماعية سواء عن
طريق اجلانب اإلجيايب والسليب من
خالل دراسة ىذا الربنامج شكال
ومضمونا.

:

