•جمتمع الدراسة  :متمثل يف جمموع احلصص من برانمج حترايت الذي يبث على قناة النهار اجلزائرية .

ايت؟
تتمثليف بيفرانمج حتر
اللغة:املستخدمة
•ماهي
قناة .النهار اجلزائرية كعينة للدراسة .
برانمج
يفللدراسة
حترايتكعينة
النهار اجلزائرية
حترايت يف قناة
العينةتتمثل يف برانمج
••العينة :
• ماهي اللقطات املستخدمة يف املادة اإلعالمية يف برانمج حترايت؟
•املنهج  :اعتمدان على املنهج الوصفي التحليلي لكونه من املناهج املالئمة لطبيعة الدراسة .
لكونهكة .من املناهج املالئمة لطبيعة الدراسة .
ابملضمون:على املنهج الوصفي التحليلي
اعتمدان
املنهجمر:
•
تساؤالت
األدوات التالية املتمثلة يف أداة حتليل احملتوى و املالحظة بدون مشار
تبطة على
اعتمدان
••األدوات:
•ماهي املوضوعات املتناولة يف برانمج حترايت ؟
األدوات التالية املتمثلة يف أداة حتليل احملتوى و املالحظة بدون مشاركة.
•األدوات :اعتمدان على
•ماهي األطراف الفاعلة يف برانمج حترايت ؟

جامعة قاصدي مرابح ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
قسم علوم اإلعالم واإلتصال

•ماهي املصادر اإلعالمية اليت اعتمد عليها برانمج حترايت؟

املعاجلة اإلعالمية للجرمية اإللكرتونية يف القنوات اجلزائرية اخلاصة
منوذج قناة النهار ” برانمج حترايت ”
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اإلشكالية  :عرفت العقود األخرية تطورا كبريا يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال خاصة مع ظهور الشبكة العاملية االنرتنت والفضاء االلكرتوين  ،مما جعل من العامل قرية كونية صغرية حيمل يف طياته أثرا إجيابيا و سلبيا على اجملتمع.
وتعترب اجلزائر إحدى هذه الدول اليت تعاين من انتشار رهيب وكبري للجرمية مبختلف أنواعها ويف جماالت عديدة ،حيث شهدت الفرتة األخرية تطورا يف أمناط اجلرمية وحتديدا اجلرمية اإللكرتونية.
وميكن القول أن اجلرمية اإللكرتونية يف اآلونة األخرية أخذت أبعادا خطرية ؛حيث تشري أخر اإلحصائيات الصادرة عن املديرية العامة لألمن الوطين لسنة  2013تسجيل  91قضية لرتتفع يف العام  2014إيل قضية  ،وسارت
هذه القضااي على نفس الوترية لتصل عام  2015إىل حدود  567قضية وتتضاعف بشكل كبري جدا يف عام  2016لتصل غلى  1055قضية لتعرف اخنفاضا ملحوظا سنة  2017بتسجيل  900قضية متعلقة ابجلرائم
اإللكرتونية .
إن هذا االنتشار الواسع الذي عرفته الظاهرة يف اآلونة أدى ابلقنوات التلفزيونية اخلاصة وعلى رأسها قناة النهار اجلزائرية على تغطيتها من خالل احلصص والربامج التلفزيونية املقدمة واألخبار واهم احلاالت املتعرضة هلذه اجلرائم
.،
ومن منطلق أن موضوع الدراسة حيظى ابهتمام وسائل اإلعالم ،و ابعتبار أن هذه الدراسة ترمي إىل حتليل معاجلة القنوات الفضائية اخلاصة لظاهرة اجلرمية اإللكرتونية وأسباهبا وأاثرها ،فاهلدف األساسي منها يتحدد يف حماولة
اإلجابة على اإلشكالية التالية:
كيف عاجلت قناة النهار اجلزائرية اجلرمية اإللكرتونية من خالل برانمج حترايت ؟
أمهية الدراسة :
ولتوضيح مضمون إشكالية الدراسة صغنا تساؤالت اخرى وفقا للتصنيف املنهجي األيت تكمن أمهيتها يف كوهنا تلقي الضوء على تطور هذه املشكلة
وتعقيداهتا املختلفة
تربز أمهيتها يف بيان األضرار النامجة عن هذه اجلرمية اجتماعيا
:
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الوصول إىل نتائج وتوصيات تقدم للجهات املختصة حول
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كيفيات التصدي هلذا النوع من اجلرائم حلوال علميا
 /1ماهي القوالب الفنية املعتمدة من طرف الربانمج؟
 /2ماهي األطراف الفاعلة يف الربانمج ؟
 /2ماهي اللغة املستخدمة يف الربانمج ؟
 /3ماهي املصادر اإلعالمية اليت إعتمدها
مية
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اللقطات
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/
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الربانمج ؟
أهداف الدراسة :
رؤية كيفية معاجلة هذه القنوات لظاهرة اجلرمية اإللكرتونية
اخلاصة
جمتمع الدراسة :يتمثل يف جمموع حصص من برانمج حترايت الذي يبث على قناة النهار.
معرفة أسباب حدوث اجلرمية ودوافع إنتشارها يف اجملتمع اجلزائري
العينة  :تتمثل يف برانمج حترايت .
من خالل برانمج حترايت
املنهج املعتمد  :إعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي .
تعترب هذه الدراسة مرجع علمي وإنطالقة للبحوث القادمة يف
السنة اجلامعية :
أدوات الدراسة  :إعتمدت الدراسة على األدوات املتمثلة يف  :أداة حتليل احملتوى واملالحظة بدون
موضوع اجلرمية اإللكرتونية
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