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مقدمة
تتاني الوزائر على غرار الموتمتا اإلنسانيظ جلها وملظ من
المشاجل االوتماعيظ و اآلفا التي ضح تهدد است،رار و من و تماسك
ال ناء االوتماعيع نذجر منها الوريمظ أنواعها و التنف على وو الخصوص
ع حيث يتد التنف ةاارت ذا آثار اوتماعيظ و نفسيظ و وسمانيظ  .و ص ح
مةهرا ارزا في موتما المتاصر حيث يتخذ شجاال متتددت من ينها التنف
المدرسي الذي ضحى نتاج تداخل موموعظ من التوامل المتتل،ظ األسرت
عوالموتما وما ت ث وسائل اإلعال وما تنشره صصد نشر الوعي اتواه اذه
الةاارت .
.

أهداف الدراسة
 الجشف غن المصادر التي اعتمد عليها صنات النهار تي في على اليوتيوب
اي عرضها لةاارت التنف المدرسي في الوزائر .
التترف على مختلف األطراف الممارسظ للتنف المدرسي حسب ماورد في
صنات النهار تي في على اليوت وب .
التترف على ا صضايا التنف المدرسي التي تناولتها صنات النهار تي في
على اليوتيوب في الوزائر .
الجشف عن اللغظ المستخدمظ في الت ادل االعالمي لةاارت التنف المدرسي
في الوزائر في صنات النهار تي في على اليوتيوب .
الجشف عن ال،والب الصحفيظ المتتمدت في صنات النهار تي في على اليوتيوب
في انتشار ةاارت التنف المدرسي في الوزائر .
التترف عن ااإلخراج الفني المتتمد في صنات النهار tvعلى اليوتيوب في
المتالوظ االعالميظ لطاارت التنف المدرسي في الوزائر

أهمية الدراسة
ةاارت استفحل في
تجمن اميظ اذه الدراسظ نها تناول
الموتما الوزائري متمثلظ في التنف المدرسي و تنوعها داخل
المدارس رغ الوهود الم ذولظ من طرف المختصين في
المؤسسا التر ويظ ما راز دور وسائل اإلعال شجل خاص في
دع ال،ضايا التي تن ذ التنف المدرسي جما يمجن لهذه الدراسظ ن
توضح ووانب ال،وت و الضتف في متالوظ اإلعال ل،ضايا التنف
المدرسي.

المقاربة النظرية
ت االعتماد في دراستنا اذه على نظرية البنائية الوظيفية وجذلك نظرية التطهير
التي تتت ر من النةريا المفسرت للتنف في وسائل اإلعال .
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ماهي أهم
القضايا التي
تناولتها قناة
النهار تي في
لمعالجتها
لظاهرة
العنف
المدرسي في
الجزائر ؟

ماهي القوالب
الصحفية التي
تم اعتمادها
في قناة
النهار تي في
على
اليوتيوب في
معالجة
ظاهرة العنف
المدرسي؟

ماهي المصادر التي اعتمدت
عليها قناة النهار تي في على
اليوتيوب في عرض ظاهرة
العنف المدرسي في الجزائر ؟

التساؤل الرئيسي

ماهي مختلف
األطراف
الممارسة للعنف
المدرسي في
الجزائر حسب
ماورد على قناة
النهار تي في
على اليوتيوب ؟

أسباب إختيار الموضوع

منهج الدراسة
اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليليي ألني يتتميد
علييى دراسييظ الةيياارت جمييا تووييد فييي الواصييا ويهييت وصييفها
وصييفا دصي،يياع ويت يير عنهيييا تت يييرا جميييا و جيفيييا ع للةييياارت
ع اعت يييار دراسيييتنا تهيييدف اليييى مترفيييظ جييييف تمييي المتالويييظ
اإلعالميظ لةاارت التنف المدرسي في الوزائر .

مجتمع البحث وعينة الدراسة

كيف تناولت قناة النهار
تي في على اليوتيوب
ظاهرة العنف المدرسي
في الجزائر ؟

ماهي اللغة المستخدمة
في معالجة ظاهرةالعنف
المدرسي في الجزائر ؟

األستاذ المشرف  :الزاوي محمد الطيب

كيف كان
اإلخراج
الفني للمادة
اإلعالمية
المتعلقة
بالعنف
المدرسي في
قناة النهار
تي في على
اليوتيوب ؟

-1أسباب ذاتية :
 ن الموضوع مرت ط موال تخصصنا واو علو اإلعال و االتصال و ااتمامنا ةاارت التنفالمنتشرت في المؤسسا التر ويظ الوزائر .
حب المترفظ و التن،يب عن المتارف و الح،ائق المتتل،ظ أس اب التنف المدرسي ونتائو-2أسباب موضوعية :
اختيارنا لهذا الموضوع جموضوع حث ااتمامنا موال تخصص علو اإلعال واالتصال وجذالةاارت التنف المنتشرت جثرت في موتمتنا الوزائري وخاصظ مؤسساتنا التر ويظ .
لمترفظ طري،ظ المتالوظ اإلعالميظ لمثل اذه المواضيا ي ( موضوع دراستنا :التنف المدرسي )

مجتمع البحث  :الموتما المتاح لدراستنا اذه او( )33فيديو على صنات
النهارtvعلى اليوتيوب التي تناول موضوع التنف المدرسي خالل فترت
زمنيظ محددت ت اختياراا لتح،يق اداف الدراسظ .
عينة الدراسة :اعتمدنا في دراستا اذه على التينظ التشوائيظ المنتةمظ
يت انت،اء وحدا من الموتما على فترا منتةمظ .وصد ت تحديد عينظ
الدراسظ في عشرت ( )10فيديواا لسنظ  2017في صنات النهار TVعلى
اليوتيوب .المتجونظ من ( )33فيديو الممثلظ لموتما ال حث المتاح على
موصا اليوتيوب وذلك للتترف جيف تم المتالوظ اإلعالميظ لةاارت التنف
المدرسي

أدوات الدراسة
سيت االستتانظ أدات حث رئيسيظ في دراستنا واي استمارت
تحليل المضمون ألاميظ موضوع دراستنا لتح،يق األمانظ التلميظ
والموضوعيظ م،ارنظ األدوا األخرىع جما نها تتد دات تحليل
المضمون األنسب لدراستنا اذه هدف الجشف فن جيفيظ المتالوظ
اإلعالميظ لةاارت التنف المدرسي في الوزائر من خالل عينظ من
فيديواا صنات النهار على اليوتيوب لسنظ .2017

مصطلحات الدراسة

إن عمليظ تحديد المفااي تجسب اميظ الغظ في ي حث علمي وعلي يوب
ن ن،ف عن ا المصطلحا التي تخد موضوع دراسنتا اذه واي تت ر
عن متغيرا الدراسظ واي جاآلتي :
المتالوظ اإلعالميظ عالتنف المدرسي عصنات النهار تي في على اليوتيوب .

