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الملخص:

هدفت هذه الدراسة امليدانية إىل التعرف على استخدامات النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات االخبارية خالل فرتة احلجر
الصحي ،باالعتماد على املنهج الوصفي وعلى استمارة استبيان ،وزعت على عينة مكونة من  35من املثقفني اجلزائريني ،الذين
يستخدمون الفضائيات االخبارية يف مدينة سطيف ،باالستعانة بنظرية االستخدامات واالشباعات.
وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها أن أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية يشاهدون الفضائيات اإلخبارية ملتابعة أخبار
أزمة كورونا يف العامل واجلزائر ،وقد حققت هلم هذه الفضائيات ،اشباعات متنوعة خالل فرتة احلجر الصحي.
الكلمات المفتاحية :االستخدامات ،االشباعات ،الفضائيات اإلخبارية ،النخبة املثقفة .احلجر الصحي.
ABSTRACT:
This field study aimed to know the uses of the Algerian intellectual elite for the
news satellites during the quarantine. The research has used the descriptive
method and a questionnaire which Was distributed to a sample of 53 Algerian
intellectuals who use the satellites news in the city of Setif, using the theory of
uses and gratifications.
the study found a set of results, most important are that the members of the
Algerian intellectual elite watch satellite news to follow the news of corona in the
world and in Algeria, and These satellites achieved various gratifications to them
during the quarantine.
Keys word; uses- gratifications- the intellectual elite – satellite news- quarantine.
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.1مقدمة:
متر البشرية بالعديد من األزمات عرب العصور ،وتتنوع هذه األزمات بتنوع مسبباهتا والظروف اليت أوجدهتا ،ومن بني
أكرب األزمات اليت نعيشها يف العصر احلايل .هي األزمة الصحية اليت سببها فريوس كورونا ،الذي ضرب العامل بقوة وخلف
خسائر كبرية على كل املستويات ،ما دفع مبعظم دول العامل إىل اختاذ إجراءات عديدة ملواجهة هذه األزمة الصحية.
واختذت اجلزائر كغريها من دول العامل إجراءات عديدة ملواجهة هذا الفريوس ،ومن بني أهم هذه اإلجراءات فرض
احلجر الصحي ،الذي يستهدف التقليل من حركة املواطنني واملركبات ،بغية السيطرة على الفريوس ومنع انتشاره ،مما أجرب
األفراد على البقاء يف منازهلم لفرتات زمنية طويلة وعدم اخلروج إال للضرورة.
ويعيش األفراد يف فرتة احلجر الصحي فراغا مل يعتادوا عليه مما يدفعهم إىل البحث عن بدائل لتخفيف من تأثريات
احلجر عليهم ،ومن بني أهم البدائل اليت تسمح لألفراد بتمضية الوقت ،جند وسائل اإلعالم باختالفها واليت تعترب يف
احلقيقة متنفسا لألفراد ومصدرا أساسيا للمعلومات ،حول خمتلف القضايا خصوصا ما تعلق باألزمة الصحية اليت سببها
فريوس كورونا.
وجند أن الفضائيات اإلخبارية من بني وسائل اإلعالم ،اليت حتظى باهتمام اجلمهور خصوصا وأهنا تبث مضامني
إخبارية على مدار الساعة مواكبة خمتلف األحداث والقضايا ،مستهدفة اجلمهور الذي حير على متابعة مستجدات
الساعة ،وتعترب النخبة املثقفة أكثر فئات اجلمهور احلريصة على متابعة خمتلف األحداث واألزمات ،ويدفعها يف ذلك
حرصها الدائم للمعرفة ،خصوصا يف ظل احلجر الصحي ،الذي أجربهم على البقاء يف منازهلم لفرتات زمنية مل يتعودوا
عليها.
ويطرح هذا الواقع العديد من التساؤالت ،حول طبيعة استخدامات النخبة املثقفة يف اجلزائر للفضائيات اإلخبارية،
خالل فرتة احلجر الصحي ،وجاءت هذه الدراسة كمحاولة علمية ،لإلجابة على بعض هذه التساؤالت من خالل دراسة
ميدانية ،على عينة من أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية يف مدينة سطيف ،انطلقت من اإلشكالية اآلتية:
كيف تستخدم النخبة املثقفة اجلزائرية الفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي؟
ويتفرع من هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية.
ما هي عادات استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية ،خالل فرتة احلجر الصحي؟
ما هي دوافع استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي؟
ما هي االشباعات احملققة من استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي؟
 .2فرضيات الدراسة:

 تغريت عادات استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي ،حيث
ارتفعت نسبة مشاهدهتم هلا.

 تعترب الرغبة يف التعرف على مستجدات فريوس كورونا يف اجلزائر والعامل ،من أهم دوافع استخدام النخبة
املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية يف فرتة احلجر الصحي.
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 تساعد الفضائيات اإلخبارية النخبة املثقفة اجلزائرية يف فرتة احلجر الصحي ،على حتقيق اشباعات معرفية
ونفسية عديدة منها التعرف على طرق مواجهة فريوس كورونا والتخفيف من تأثريات احلجر الصحي.

 .3أهداف الدراسة:

 التعرف على عادات استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية ،خالل فرتة احلجر الصحي.
 التعرف على دوافع استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية ،خالل فرتة احلجر الصحي.

 التعرف على االشباعات احملققة من استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية ،خالل فرتة احلجر
الصحي.
 .4مفاهيم الدراسة:

 1.4االستخدامات:
املفهوم االصطالحي:
مفهوم استخدام وسائل اإلعالم ليس حديثا ،ألنه فرض نفسه ،منذ سنوات الستينات ،يف الدراسة اإلمربيقية يف
الدول الناطقة باإلجنليزية حني قلب تيار االستخدامات واالشباعات ،أمنوذج التأثريات بعدم السؤال عن ماذا تفعل
وسائل اإلعالم باألفراد لكن حول ماذا يفعل األفراد بوسائل االعالم (فضة عباسي بصلي و حممد الفاتح محدي،7102 ،
صفحة .)553

املفهوم اإلجرائي:
يقصد باالستخدام يف هذه الدراسة ،كل ما يتعلق مبشاهدة النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية باختالفها،
خالل فرتة احلجر الصحي.

 2.4االشباعات:

املفهوم االصطالحي:
هو إرضاء رغبة أو بلوغ هدف أو خفض دافع ،وتدل الكلمة أيضا على احلال اليت يتم فيها ذلك ،ويعين اإلشباع يف
نظرية التحليل النفسي خفض التنبيه والتخلص من التوتر ،فالرتاكم والتنبيه يولد إحساسا باألمل ويدفع اجلهاز إىل العمل
لكي حيدث مرة أخرى حالة اشباع يدرك فيها خفض للتنبيه كأنه لذة (حممد عبد احلميد ،7112 ،صفحة .)560
املفهوم االجرائي:
يقصد باالشباعات يف هذه الدراسة ،كل ما يتحقق من الرغبات واألهداف لدى النخبة املثقفة اجلزائرية من خالل
مشاهدهتا للفضائيات اإلخبارية بتنوعها ،خالل فرتة احلجر الصحي.

 3.4النخبة المثقفة:

املفهوم االصطالحي:
يقصد باملثقفني يف كافة اجملتمعات ،تلك اجلماعات القادرة على ابتكار ونقد ونقل األفكار ،وغالبا ما تضم هذه الفئة
املؤلفني ،والفنانني ،والعلماء ،الفالسفة واملفكرين الدينيني واملنظرين يف العلوم االجتماعية ،واجلدير بالذكر أن هناك
صعوبات عديدة تواجه دراسة النخبة املثقفة( .هشام صاغور ،7102 ،صفحة .)53
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املفهوم اإلجرائي:
يقصد بالنخبة املثقفة يف هذه الدراسة ،كل األفراد الذين حتصلوا على شهادات جامعية ،ويعملون يف مهن تتطلب
بذل جهد فكري.

 4.4الفضائيات اإلخبارية:

املفهوم االصطالحي.
هي قنوات تقدم مواد إخبارية وبرامج سياسية بالدرجة األوىل ،وهتتم رسالتها اإلعالمية مبتابعة التطورات السياسية
ونقل األخبار حلظة حدوثها ،وكل منها ختتلف رسالتها اإلعالمية باختالف اجلهة املالكة أو مطلقة القناة (حممد املفسر،
 ،7113صفحة .)26

املفهوم اإلجرائي:
يقصد بالفضائيات اإلخبارية يف هذه الدراسة ،مجيع القنوات التلفزيونية اجلزائرية والعربية واألجنبية ،اليت هتتم بنقل
األخبار وتغطية خمتلف األحداث خاصة السياسية منها على مدار اليوم.

 4.4الحجر الصحي:

املفهوم االصطالحي.
مت تعريف احلجر الصحي تارخييا على أنه احتجاز وفصل األشخا املشتبه يف اصابتهم مبرض معد ،ويف اآلونة
األخرية ،أصبح مصطلح احلجر الصحي يشري إىل فرتة العزلة املفروضة على األشخا أو احليوانات أو األشياء اليت قد
تنشر مرضا معديا ،ويف الوقت احلاضر يتم استخدام كلمة احلجر الصحي لإلشارة إىل الفصل اجلسدي اإلجباري
للمجموعات من األفراد األصحاء الذين حيتمل تعرضهم ملرض معد (Franco Magdi and Yacoub
)Gian, 2004
املفهوم اإلجرائي:
يقصد باحلجر الصحي ،يف هذه الدراسة الوضع الذي تعيشه اجلزائر يف ظل انتشار فريوس كورونا ،حيث أصدرت
احلكومة عدة قرارات حتد من تنقل األفراد واملركبات ،هبدف التقليل من انتشار الفريوس.
 .4نظرية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات ،اليت تعترب من أهم النظريات االتصالية اليت
اهتمت باجلمهور وأعطته مكانة مهمة يف العملية االتصالية ،وأكدت على أنه نشيط ويستخدم وسائل اإلعالم،
لتحقيق غايات معينة وهذا ما يتناسب مع فرضيات هذه الدراسة اليت هتتم بفئة النخبة املثقفة ذات املستوى الفكري
العايل.
 1.4فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات:
يرى إليهو كاتز  Elihu Katzوزمالؤه أن منظور االستخدامات واالشباعات ،قائم على مخسة فروض هي كالتايل:
 اجلمهور هو مجهور مشارك فاعل يف عملية االتصال اجلماهريي ،ويستخدم الوسيلة اليت حتقق حاجاته.
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 استخدام الوسائل يعرب عن احلاجات اليت يرغب اجلمهور حتقيقها ،وتتحكم يف ذلك أمور منها الفروق
الفردية والتفاعل االجتماعي.
 اجلمهور هو الذي خيتار الوسيلة واملضمون الذين يشبعان حاجاته.
 يستطيع اجلمهور حتديد حاجاته ودوافعه ،ومن مث يلجأ إىل الوسائل واملضامني اليت تشبع حاجاته.
 ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف اجملتمع ،من خالل استخدام اجلمهور لوسائل االتصال
وليس من خالل الرسائل االعالمية فقط( .هيثم هادي اهلييت ،7113 ،صفحة )022
 2.4أهداف نظرية االستخدامات واالشباعات:
حيقق منظور االستخدامات واالشباعات ثالث أهداف رئيسية هي:
 السعي إىل اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال ،وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي يستطيع
أن خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته وتوقعاته.
 شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال ،والتفاعل الذي حيدث نتيجة هذا التعرض.
 التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال ،هبدف فهم عملية االتصال اجلماهريي (حسن عماد مكاوي و
ليلى حسني السيد ،0333 ،صفحة )720
 3.4حدود االستفادة واالتفاق مع فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات:
ساعدت فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات الباحث يف ضبط املوضوع بشكل دقيق كما كانت مبثابة اخللفية
العلمية الصحيحة ،لتحديد خمتلف اجلوانب املنهجية اليت مت االعتماد عليها لتحقيق أهداف الدراسة ،وميكن حتديد بعض
نقاط االتفاق بني فرضيات نظرية االستخدامات واالشباعات والطرح العلمي للباحث يف الدراسة:
 تؤكد نظرية االستخدامات واالشباعات على أن مجهور وسائل االعالم هو مجهور نشيط ،يستخدم هذه
الوسائل لتحقيق أهداف معينة ،وهو ما يتفق مع هذه الدراسة اليت هتتم بدراسة فئة النخبة وحتديدا املثقفني،
الذين يعتربون من أنشط أنواع اجلماهري ،حيث تتمتع هذه الفئة مبستوى علمي وفكري ،يسمح هلا باستخدام
وسائل االعالم بشكل متوازن لتحقيق اشباعات معينة.
 تؤكد نظرية االستخدامات واالشباعات بأن وسائل االعالم تتنافس مع مصادر أخرى إلشباع حاجات اجلمهور،
وهو ما تؤكد عليه هذه الدراسة حيث أن اجلمهور وحتديدا النخبة املثقفة متتلك مصادر متنوعة وكثرية إلشباع
حاجاته يف ظل البيئة الرقمية ،اليت أعطت للجمهور فر اتصالية عديدة تتمتع مبزايا كثرية لتحقيق اشباعات
متنوعة.
 .6منهج وأداة الدراسة:

1.6منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي ،لكونه يتناسب مع موضوع هذه الدراسة اليت تستهدف احلصول على معلومات
حول استخدامات النخبة املثقفة اجلزائرية ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي واالشباعات احملققة لديهم.
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 2.6أداة الدراسة:

 1.2.6محاور االستبيان:

ومت االعتماد يف هذه الدراسة على أداة االستبيان ،اليت تعترب من األدوات األساسية جلمع البيانات مباشرة من
املبحوثني ،بفضل توجيه العديد من األسئلة اليت يتم صياغتها وتصميمها مسبقا فوق االستمارة-الصحيفة/القائمة-بطريقة
منظمة حول موضوع معني (أمحد بن مرسي ،7105 ،صفحة .)030
ويتكون استبيان هذه الدراسة من أربعة حماور هي:
احملور األول :البيانات الشخصية للمبحوثني.
احملور الثاين :عادات استخدام املبحوثني ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي.
احملور الثالث :دوافع استخدام املبحوثني ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي.
احملور الرابع :اشباعات استخدام املبحوثني ،للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي.
 2.2.6إجراءات الصدق والثبات:
 صدق االستبيان:

اعتمد الباحث على الصدق الظاهري ،من خالل عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني ،وكانت نسبة االتفاق
بينهم كبرية ،مع االلتزام باملالحظات اليت أشاروا إليها.
 ثبات االستبيان:

مت االعتماد على مقياس إعادة االختبار ،للوصول إىل ثبات االستبيان حيث مت إعادة تطبيق االختبار بعد أسبوعني مت
بعد ذلك قام الباحث حبساب نسبة االتفاق بني اإلجابات يف التطبيقني على عينة عشوائية من سبعة مبحوثني ،وقد
بلغت قيمة معامل الثبات  %33.3وهي قيمة عالية تشري إىل ثبات أداة الدراسة.
ومت توزيع استمارة االستبيان على املبحوثني ،بطريقة مباشرة يف مدينة سطيف ،خالل شهر سبتمرب  7171حيث مت
توزيع  61استمارة واسرتجاع  35و 2تعذر اسرتجاعها ،ليصبح عدد استمارات الدراسة 35استمارة.

 .7مجتمع وعينة الدراسة:

ويتمثل جمتمع هذه الدراسة يف مجيع أعضاء النخبة املثقفة اجلزائرية مبدينة سطيف ،ونظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة
جلأ الباحث إىل اختيار عينة قصدية منه ،مكونة من  61مفردة تعذر اسرتجاع  2من استمارات االستبيان ليصبح عدد
مفردات عينة الدراسة  35مفردة.
 .8الجانب التطبيقي:

 1.8عرض وتحيل جداول الدراسة:

المحور األول :البيانات الشخصية للمبحوثين.
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استخدامات النخبة المثقفة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي
نجيب بخوش

يوسف خرفي

الجدول رقم :1يمثل جنس المبحوثين:

الجنس التكرار النسبة املئوية
ذكر

52

%63.30

أنثى

06

%51.03

اجملموع

35

%011

يوضح اجلدول أعاله أن  %63.30من املبحوثني ،هم من الذكور و %51.03هم من اإلناث ،ومت اختيار عدد
أكرب من الذكور عمدا يف عينة الدراسة ألهنم أكثر اهتماما بالشؤون العامة خاصة السياسية مقارنة باإلناث اللوايت لديهن
اهتمامات أكرب يف جماالت أخرى مثل املواضيع االجتماعية والثقافية.
الجدول رقم :2يوضح سن المبحوثين.

الفئة العمرية التكرار النسبة المئوية
57-73

2

%05.71

52-55

3

%06.33

27-53

00

%71.23

أكرب من 76 27

%23.13

اجملموع

35

%011

يوضح اجلدول أعاله أن  %05.71من املبحوثني ،هم من فئة العمرية  57-73وأن  %06.33هم يف الفئة العمرية
 52-55وأن  %71.23منهم ترتاوح أعمارهم بني 53و 27كما يتضح من اجلدول أن  %21.13من املبحوثني
تتجاوز أعمارهم  27سنة.
وهذه النسب تبني أنه كلما تقدم الفرد يف السن ،كلما أصبح أكثر مشاهدة للفضائيات اإلخبارية ،وهذا راجع لكون أن
حمتوى هذه الفضائيات ،جاد يتناول قضايا الساعة بنوع من التعمق.
الجدول رقم :3يوضح المستوى العلمي للمبحوثين.

المستوى العلمي التكرار النسبة المئوية
ليسانس

73

%22.06

ماسرت

3

%3.25

ماجستري

03

%53.32

دكتوراه

2

%2.32

اجملموع

35

%35

يبني اجلدول أعاله أن  %22.06من املبحوثني ميلكون مستوى ليسانس ،و %53.32منهم ميلكون شهادة املاجستري،
و%3.25هم من محلة شهادة املاسرت و %2.32هم دكاترة.
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استخدامات النخبة المثقفة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي
نجيب بخوش

يوسف خرفي

ويتبني من هذه النسب أن مجيع املبحوثني هم خرجيي اجلامعات وهو ما يناسب مع جمتمع الدراسة واملتمثل يف النخبة
املثقفة.
الجدول رقم :4يوضح مهنة المبحوثين.

المهنة

التكرار النسبة المئوية

أستاذ جامعي 75

%25.53

صحفي

05

%72.37

قانوين

02

%57.12

اجملموع

35

%011

يبني اجلدول أعاله أن  %25.53من املبحوثني هم أساتذة جامعيني ،وأن  %57.12منهم هم قانونيني وأن
%72.37هم صحفيني.
وتؤكد هذه النسب أن مجيع املبحوثني ،يزاولون نشاطا مهنيا يتناسب مع مستواهم العلمي خصوصا وأهنم متحصلني على
شهادات جامعية وهو ما يثبت انتمائهم للنخبة املثقفة.
المحور الثاني :يوضح عادات استخدام المبحوثين ،للفضائيات اإلخبارية في ظل الحجر الصحي.
الجدول رقم :4يوضح مشاهدة المبحوثين ،للفضائيات اإلخبارية في ظل الحجر الصحي.

طبيعة االستخدام التكرار النسبة المئوية
دائما

55

%67.76

أحيانا

00

%71.23

نادرا

3

%06.33

اجملموع

35

%011

يوضح اجلدول أعاله أن  %67.67من املبحوثني ،يشاهدون الفضائيات اإلخبارية يف فرتة احلجر الصحي ،بشكل
دائم وأن  %71.23منهم يشاهدوهنا أحيانا و %06.33يشاهدوهنا بشكل نادر.
ويتضح أن نسبة كبرية من املبحوثني ،يشاهدون الفضائيات اإلخبارية بشكل دائم خالل فرتة احلجر الصحي ،ويدفعهم
يف ذلك رغبتهم يف متابعة مستجدات األحداث ،خاصة ما تعلق بفريوس كورونا الذي أثر بشكل كبري على حياهتم
اليومية.
الجدول رقم :6يوضح طبيعة تأثير الحجر الصحي ،على نسبة مشاهدة المبحوثين للفضائيات اإلخبارية.

تأثير الحجر على نسبة المشاهدة التكرار النسبة المئوية
زادت نسبة املشاهدة

56

%62.37

اخنفضت نسبة املشاهدة

7

%5.22

مل تتأثر نسبة املشاهدة

03

%73.51
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استخدامات النخبة المثقفة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي
نجيب بخوش

يوسف خرفي

اجملموع

%011

35

يبني اجلدول أعاله أن  %62.37من املبحوثني ،زادت نسبة مشاهدهتم للفضائيات اإلخبارية ،خالل فرتة احلجر
الصحي وأن  %73.51منهم مل تتأثر نسبة املشاهدة لديهم ،بينما  %5.22اخنفضت نسبة املشاهدة لديهم للفضائيات
اإلخبارية يف ظل احلجر الصحي.
وتبني هذه النسب أن نسبة كبرية من أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية ،يشاهدون الفضائيات اإلخبارية بشكل أكرب من
املعتاد يف ظل احلجر الصحي ،بسبب الفراغ الذي يعيشونه وكذا حاجتهم ملعرفة آخر مستجدات فريوس كورونا ،أما
الذين مل ترتفع نسبة املشاهدة لديهم ،هم أقل اهتماما بأخبار فريوس كورونا ويعتمدون على مصادر إعالمية أخرى،
خصوصا مواقع التواصل االجتماعي ،يف حني أن الذين اخنفضت نسبة املشاهدة لديهم للفضائيات اإلخبارية يف ظل
احلجر هم األكثر ميال حنو االبتعاد عن أخبار كورونا.
الجدول رقم  :6يوضح الفترة المفضلة لمشاهدة المبحوثين ،للفضائيات اإلخبارية في ظل الحجر الصحي.

الفترة الزمنية التكرار النسبة المئوية
الصباح

2

%05.71

الظهرية

7

%5.22

املساء

05

%72.37

الليل

50

%33.23

اجملموع

35

%011

يبني اجلدول أعاله أن  %33.23من املبحوثني ،يفضلون مشاهدة الفضائيات اإلخبارية ،خالل فرتة احلجر الصحي
يف الفرتة الليلية ،بينما  %72.37يفضلون الفرتة املسائية .يف حني أن  %05.71يفضلون الفرتة الصباحية .بينما
 %5.22فقط يفضلون الفرتة الصباحية.
وتؤكد هذه النسب أن النخبة املثقفة اجلزائرية ،أكثر مشاهدة للفضائيات اإلخبارية خالل احلجر الصحي يف الليل
واملساء ،وهي فرتات مستها إجراءات منع األفراد من اخلروج من املنازل إال للضرورة ،مما يدفع الكثري من أفراد النخبة
املثقفة إىل مشاهدة هذه الفضائيات لتحقيق اشباعات متعلقة أساسا بتمضية الوقت ،وكذا معرفة مستجدات أزمة كورونا،
بينما نسبة قليلة من النخبة املثقفة اجلزائرية ،يفضلون مشاهدة الفضائيات اإلخبارية خالل الصباح والظهرية.
الجدول رقم :8يوضح طبيعة الفضائيات اإلخبارية ،التي يستخدمها المبحوثين في ظل الحجر الصحي.

طبيعة الفضائية اإلخبارية التكرار النسبة المئوية
جزائرية

71

%52.25

عربية وأجنبية ناطقة بالعربية

50

%33.23

أجنبية

7

%5.22

اجملموع

35

%011

06

استخدامات النخبة المثقفة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي
نجيب بخوش

يوسف خرفي

يوضح اجلدول أعاله أن  %33.23من املبحوثني ،يفضلون مشاهدة الفضائيات اإلخبارية العربية واألجنبية الناطقة
بالعربية ،خالل فرتة احلجر الصحي .بينما  %52.25منهم يفضلون مشاهدة الفضائيات اإلخبارية اجلزائرية ،بينما
 %5.22فقط منهم يفضلون الفضائيات اإلخبارية األجنبية.
تبني هذه النسب أن الفضائيات اإلخبارية العربية واألجنبية الناطقة بالعربية ،هي األكثر مشاهدة لدى النخبة املثقفة
اجلزائرية خالل فرتة احلجر الصحي ،وهذا راجع لعامل اللغة حيث أن هذه الفضائيات ناطقة بالعربية وهي لغة التواصل
لدى النخبة املثقفة اجلزائرية ،كما أن هذه الفضائيات تبث حمتوى إعالمي احرتايف يساعدها يف ذلك توفرها على
اإلمكانيات وكذا األقدمية يف العمل اإلعالمي ،ويتضح أيضا أن الفضائيات اإلخبارية اجلزائرية حظيت بنسبة متابعة لدى
عينة من النخبة املثقفة اجلزائرية ،اليت هتتم بالشأن اجلزائري بالدرجة األوىل ،بينما نسبة قليلة فقط من النخبة املثقفة
اجلزائرية ،تتابع الفضائيات اإلخبارية األجنبية ،وهذا راجع لعامل اللغة وكذا بعد هذه الفضائيات عن اهتمامات النخبة
املثقفة اجلزائرية.
الجدول رقم :9يوضح طبيعة المضامين المفضلة ،التي يتابعها المبحوثين في الفضائيات اإلخبارية ،خالل فترة الحجر
الصحي.

طبيعة البرامج التكرار النسبة المئوية
سياسية

02

%76.20

اقتصادية

2

%05.71

اجتماعية

3

%3.25

ثقافية

2

%2.32

صحية

75

%25.53

اجملموع

35

%011

يوضح اجلدول أعاله ،أن  %25.53من املبحوثني يفضلون متابعة املضامني الصحية عرب الفضائيات اإلخبارية خالل
فرتة احلجر الصحي ،و % 76.20منهم يفضلون املضامني السياسية ،يف حني أن  %05.71يفضلون املضامني
االقتصادية ،بينما  %3.25يفضلون املضامني االجتماعية و %2.32منهم يفضلون املضامني الثقافية.
يتضح من هذه النسب أن املضامني الصحية يف الفضائيات اإلخبارية خالل احلجر الصحي ،حظيت بنسبة مشاهدة
عالية لدى النخبة املثقفة اجلزائرية ،اليت تبحث عن اشباع حاجات معرفية متعلقة بشكل أساسي بفريوس كورونا وتداعياته
املختلفة ،يدفعها يف ذلك رغبتها الدائمة حنو مواكبة مستجدات الساعة ،كما أن املواضيع االقتصادية والسياسية حظيت
بنسبة متابعة لدى عينة من النخبة املثقفة اجلزائرية ،خالل فرتة احلجر الصحي خصوصا وأن فريوس كورونا كانت له أبعاد
سياسية واقتصادية مست خمتلف دول العامل .بينما جند أن املضامني االجتماعية والثقافية حظيت بنسب تفضيل منخفضة
لدى النخبة املثقفة اجلزائرية ،وهذا راجع لقلة تناول الفضائيات اإلخبارية هلذه املضامني.
المحور الثالث :دوافع استخدام النخبة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي.

الجدول رقم :11يوضح الدوافع المعرفية من استخدام المبحوثين للفضائيات اإلخبارية في ظل الحجر الصحي.
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استخدامات النخبة المثقفة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي
نجيب بخوش

يوسف خرفي

الدوافع المعرفية

التكرار

النسبة المئوية

متابعة مستجدات فريوس كورونا يف اجلزائر والعامل

20

%22.53

متابعة االخبار السياسية واالقتصادية اليت ليس هلا عالقة بفريوس
كورونا يف اجلزائر والعامل

3

%06.33

متابعة االخبار االجتماعية والثقافية

5

%3.66

اجملموع

35

%011

يتضح من اجلدول أعاله أن  %22.53من املبحوثني ،يتابعون الفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي هبدف
معرفة مستجدات فريوس كورونا يف اجلزائر والعامل ،بينما  %06.33منهم يتابعوهنا هبدف متابعة األحداث السياسية
واالقتصادية يف العامل واجلزائر ،اليت ليس هلا عالقة بفريوس كورونا بينما  %3.66يتابعوهنا هبدف متابعة األخبار
االجتماعية والثقافية.
يتضح من هذه النسب أن الدافع األهم ملشاهدة النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي،
هو متابعة مستجدات فريوس كورونا يف العامل واجلزائر ،خصوصا وأن هذا الفريوس أثر بشكل كبري عليهم مما خلق لديهم
حاجات نفسية عديدة دفعتهم إىل مشاهدة الفضائيات اإلخبارية لتلبية بعض هذه احلاجيات ،ويتضح أن نسبة قليلة من
النخبة املثقفة اجلزائرية تشاهد الفضائيات اإلخبارية خالل احلجر الصحي ملتابعة أخبار بعيدة عن فريوس كورونا وهم أقل
اهتماما بأزمة فريوس كورونا وتداعياهتا ملختلفة.
الجدول رقم :11يوضح الدوافع الطقوسية من استخدام المبحوثين للفضائيات اإلخبارية خالل فترة الحجر الصحي.

التكرار النسبة المئوية

الدوافع الطقوسية

72

%31.32

التخلص من التوتر وقضاء وقت الفراغ

مناقشة أخبار فريوس كورونا مع اآلخرين 02

%76.20

االستمتاع باملشاهدة والتعود عليها

07

%77.62

اجملموع

35

%011

يبني اجلدول أعاله أن  %31.32من املبحوثني يشاهدون الفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي ،هبدف
التخلص من التوتر وقضاء وقت الفراغ ،وأن  %76.20منهم يشاهدوهنا هبدف مناقشة أخبار كورونا مع اآلخرين ،بينما
 %77.62منهم يشاهدوهنا هبدف االستمتاع باملشاهدة والتعود عليها.
يتضح أن الفضائيات اإلخبارية ساعدت نسبة كبرية من النخبة املثقفة اجلزائرية ،على التخلص من التوتر وقضاء وقت
الفراغ خالل فرتة احلجر الصحي ،حيث شكلت هلم متنفسا حقيقيا ومنربا إعالميا قادرا على مساعدهتم يف متضية أوقات
جيدة ،خصوصا وأهنا تتناول أحداث متنوعة بالصوت والصورة ،وجند أن هذه الفضائيات شكلت أيضا مصدرا لتثقيف
نسبة من النخبة املثقفة اجلزائرية حول فريوس كورونا ،مما مسح هلم بإثارة نقاشات حول هذا املوضوع مع اآلخرين ،كما أن
الفضائيات اإلخبارية ساعدت نسبة من النخبة املثقفة اجلزائرية ،على االستمتاع باملشاهدة خصوصا وأن الكثري من هذه
الفضائيات توظف أحد االبتكارات يف جمال البث السمعي البصري.
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المحور الرابع :االشباعات المحققة من استخدام النخبة المثقفة الجزائرية للفضائيات اإلخبارية،

خالل فترة الحجر الصحي .

الجدول رقم :12يوضح ما إذا ساعدت الفضائيات اإلخبارية المبحوثين ،على التعرف على طرق التعامل مع الحجر الصحي.

عرفة طرق التعامل مع الحجر

التكرار

النسبة المئوية

نعم

22

%31.53

ال

6

%00.57

اجملموع

35

%011

الصحي

يوضح اجلدول أعاله أن  %31.53من املبحوثني قد ساعدهتم الفضائيات اإلخبارية على التعرف على طرق التعامل
مع احلجر الصحي ،وأن  %00.57مل تساعدهم يف ذلك.
وتبني هذه النسب أن الفضائيات اإلخبارية لعبت دورا مهما يف تعريف النخبة املثقفة اجلزائرية بطرق التعامل مع احلجر
الصحي ،عن طريق توضيح اإلجراءات الواجب اختاذها يف ظل احلجر ،منها التباعد واحلر على النظافة املستمرة
خصوصا وأن هذه الفضائيات خصصت نسبة مهمة من البث لتناول كيفية الوقاية من فريوس كورونا والعيش يف ظل
احلجر الصحي.
الجدول رقم :11يوضح ما إذا كانت الفضائيات اإلخبارية ،قد ساعدت المبحوثين على التخفيف من تأثيرات الحجر

الصحي.

تخفيف تأثيرات الحجر الصحي التكرار النسبة المئوية
نعم

23

%32.31

ال

3

%03.13

اجملموع

35

%011

يوضح اجلدول أعاله أن %32.31من املبحوثني ،قد ساعدهتم الفضائيات اإلخبارية يف ختفيف تأثريات احلجر
الصحي عليم وأن  %03.13مل تساعدهم يف ذلك.
يتبني أن الفضائيات اإلخبارية لعبت دورا مهما يف مواجهة تأثريات احلجر الصحي على النخبة املثقفة اجلزائرية ،حيث
ساعدهتم يف حتقيق اشباعات عديدة مما خلق هلم نوعا من التوازن النفسي لديهم ،خصوصا وأن الفضائيات اإلخبارية
تعترب منربا إعالميا غين يتناول مستجدات األحداث على مدار الساعة ،أما أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية الذين مل تساعدهم
الفضائيات اإلخبارية يف ختفيف من تأثريات احلجر الصحي ،هم أكثر اجتاها حنو استخدام مواقع التواصل االجتماعي
ويفضلون التواصل مع مجاعات األهل والرفاق.
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الجدول رقم :13يوضح ما إذا ساعدت الفضائيات اإلخبارية المبحوثين ،على االقتناع بضرورية االلتزام بالحجر الصحي
في العالم والجزائر

ساعدت الفضائيات اإلخبارية على

االقتناع بضرورة االلتزام بالحجر

التكرار

النسبة المئوية

الصحي.
نعم

53

%25.33

ال

02

%76.20

اجملموع

35

%011

يبني اجلدول أعاله أن الفضائيات اإلخبارية ،سامهت يف اقناع  %25.33من املبحوثني على االقتناع بضرورة االلتزام
باحلجر الصحي ،وأن  %76.20منهم مل تساعدهم يف ذلك.
وتبني هذه النسب بأن الفضائيات اإلخبارية ،قد ساعدت نسبة كبرية من النخبة املثقفة اجلزائرية على االقتناع بضرورة
االلتزام باحلجر الصحي  ،حيث تتناول هذه الفضائيات بنوع من التعمق موضوع احلجر الصحي واجيابياته ،من خالل
استضافة خمتصني يشرحون بالصوت والصورة احلجر الصحي ،ويبينون طرق العيش يف ظله ،أما أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية
الذين مل تساعدهم الفضائيات اإلخبارية على ضرورة االلتزام باحلجر الصحي ،جندهم يعتمدون على وسائل أخرى
خصوصا مواقع التواصل االجتماعي.

 2.8نتائج الدراسة:

 1.2.8نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات:

 أكدت نتائج الدراسة على أن الفرضية األوىل القائلة بأنه قد تغريت عادات استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية
للفضائيات اإلخبارية خالل فرتة احلجر الصحي هي فرضية صحيحة نسبيا ،حيث توصلت الدراسة إىل أن
 %62.37من أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية ،يشاهدون الفضائيات اإلخبارية بشكل أكرب من املعتاد ،يف ظل
احلجر الصحي ،وقد يرجع السبب يف ذلك بشكل أساسي إىل أهنم يعيشون أوقات فراغ كبرية خصوصا وأهنم
توقفوا عن ممارسة العديد من األنشطة ،بسبب إجراءات احلجر كما أهنم يعيشون حالة من القلق العام مما
يدفعهم للبحث عن املعلومات واألخبار ،وكانت الفضائيات اإلخبارية من بني أهم املصادر اليت وفرت هلم
معلومات آنية ومهمة.
 بينت نتائج الدراسة امليدانية أن الفرضية اليت صاغها الباحث والقائلة بأن من أهم أسباب اليت تدفع النخبة
املثقفة ،اجلزائرية ،هي الرغبة يف التعرف على مستجدات فريوس كورونا يف اجلزائر والعامل ،هي فرضية صحيحة
نسبيا ،حيث توصلت الدراسة أن  %22.53من أفراد النخبة املثقفة اجلزائرية يشاهدون الفضائيات اإلخبارية
خالل فرتة احلجر الصحي هبدف متابعة مستجدات أزمة كورونا ،والتعرف على سبل الوقاية املختلفة ،خصوصا
وأن هذه األزمة مست كل جوانب احلياة وأصبحت هتدد حياة األشخا بشكل مباشر ،مما دفع النخبة اىل
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مشاهدة هذه الفضائيات اإلخبارية واالعتماد عليها ملتابعة كل ما يتعلق هبذا الفريوس وتداعياته املختلف على
كل املستويات.
 تبني أن الفرضية الثالثة اليت صاغها الباحث والقائلة بأن الفضائيات اإلخبارية قد ساعدت النخبة املثقفة على
حتقيق اشباعات معرفية ونفسية هي فرضية صحية نسبيا ،حيث توصلت نتائج الدراسة أن  %31.53من
النخبة املثقفة اجلزائرية ،قد ساعدهتم هذه الفضائيات يف التعرف على خمتلف اإلجراءات الالزم اختاذها هبدف
مواجهة هذا الفريوس ،من خالل عرض آراء خمتصني وأطباء ،و توظيف أحدث االبتكارات يف جمال البث
التلفزيوين ،كما كشفت الدراسة أن  %32.31من النخبة املثقفة اجلزائرية ساعدهتم هذه الفضائيات على
التخفيف من إجراءات احلجر الصحي ،وقد يكون ذلك من خالل متضية الوقت يف مشاهدهتا وكذا االستمتاع
ببعض مضامينها اخلفيفة ،خصوصا وأن هذه الفضائيات تبث برامج متنوعة تليب حاجات املشاهد باحرتافية
عالية.

 .2.2.8النتائج العامة للدراسة:

 توصلت الدراسة إىل أن  %67.67من أفراد النخبة املثقفة يف اجلزائر يشاهدون الفضائيات اإلخبارية
بشكل دائم خالل فرتة احلجر الصحي ،وارتفعت نسبة املشاهدة هلذه الفضائيات لدى %62.37
خالل فرتة احلجر الصحي ،وقد تعود أسباب ارتفاع نسبة املشاهدة لديهم بشكل أساسي اىل رغبتهم
يف متابعة األخبار املتعلقة بفريوس كورونا الذي أثر بشكل مباشر على مجيع مناحي احلياة؛ وأيضا
بسبب طول مكوثهم يف البيت ،خاصة يف الفرتة الليلية.
 توصلت الدراسة إىل أن الفضائيات اإلخبارية العربية والناطقة بالعربية حتظى بنسب متابعة عالية وصلت
إىل  %33,23لدى النخبة املثقفة اجلزائرية خالل فرتة احلجر الصحي ،وحتظى هذه الفضائيات بنسب
متابعة عالية لكوهنا قنوات تلفزيونية ذات احرتافية عالية تبث مضامني تلفزيونية مهمة يف خمتلف املواضيع
خصوصا تلك املتعلقة بأزمة كورونا ،حيث متتلك شبكة مراسلني يف خمتلف مناطق العامل مما يسمح هلا
مبواكبة خمتلف املستجدات ،كما أهنا متنح للمشاهد فرصة لالستماع آلراء املتخصصني يف خمتلف
اجملاالت.
 توصلت الدراسة إىل أن املضامني الصحية يف الفضائيات اإلخبارية ،حظيت بنسبة مشاهدة عالية لدى
النخبة املثقفة اجلزائرية بلغت  ،%25.53وهذا يؤكد بأن فريوس كورونا أثر بشكل مباشر على اهتمامات
اجلمهور ،حيث أصبحوا أكثر اهتماما باملواضيع الصحية وهو ما يؤكد بأن هذه األزمة هلا تأثريات على
وعي االنسان.

 توصلت الدراسة إىل أن من أهم دوافع متابعة هذه الفضائيات اإلخبارية هو االطالع على مستجدات
فريوس كورونا على الصعيدين العاملي واحمللي ( ،)%22.53إضافة إىل الرغبة يف التخلص من التوتر وقضاء
وقت الفراغ ( .)31.32وتؤكد هذه النسب أن النخبة املثقفة تستخدم وسائل االعالم بشكل هادف
ومتوازن لتحقيق غايات معرفية ونفسية مقصودة ،وأكدت الدراسة أن الفضائيات اإلخبارية ساعدت
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النخبة املثقفة اجلزائرية ،على التخفيف من إجراءات احلجر الصحي ،وسامهت بتحقيق نوع من التوازن
النفسي لديهم ،وهذا بنسبة  .%32.31وهي نسبة مرتفعة تؤكد على االستخدام النشيط واالجيايب هلذه
الفضائيات لدى النخبة املثقفة اجلزائرية.
 أثبتت الدراسة أن هذه الفضائيات اإلخبارية اليت خصصت نسبة مهمة من البث لتناول كيفية الوقاية من
فريوس كورونا والعيش يف ظل احلجر الصحي ،قد سامهت يف اقناع النخبة املثقفة بضرورية االلتزام باحلجر
الصحي وهذا بنسبة  ،%25.33كما أهنا سامهت أيضا على تعريفهم بطرق التعامل مع احلجر الصحي،
وتوضيح اإلجراءات الواجب اختاذها يف ظل احلجر ،وذلك بنسبة عالية بلغت  ،%31.53وتوضح هذه
النسب أن استخدام النخبة املثقفة اجلزائرية للفضائيات اإلخبارية كانت له نتائج إجيابية.
ويتضح من هذه النتائج أمهية هذه الفضائيات يف أوقات األزمات ،خصوصا وأهنا تعترب مصادر تعليمية جمانية
تقدم األخبار واملعلومات باحرتافية عالية خصوصا وأهنا تستعني بآراء املختصني والباحثني من خمتلف مناطق
العامل ،مما يسمح للمشاهد بتنمية معارفه ومواكبة خمتلف املستجدات.

 .9خاتمة:

يتضح من هذه الدراسة أن الفضائيات اإلخبارية ،حظيت بنسب متابعة عالية خالل فرتة احلجر الصحي لدى النخبة
املثقفة اجلزائرية ،حيث شكلت هلم منربا معرفيا مهما واكبوا من خالله مستجدات فريوس كورونا كما أهنم وجدوا فيها
متنفسا لتخفيف من تأثريات احلجر الصحي عليم.
وهذا يؤكد على أمهية هذه الفضائيات يف الظروف االستثنائية خصوصا وأهنا تتناول خمتلف األحداث على مدار
الساعة ،بنوع من التعمق والتفصيل من خالل توظيفها ألحدث االبتكارات يف جمال البث التلفزيوين ،ما جيعلها قادرة
على االستحواذ على اهتمام شرحية واسعة من اجلمهور ،خصوصا النخبة املثقفة اليت تتميز بشغفها الدائم لالطالع على
خمتلف املستجدات.
فضال عن ذلك أكدت الدراسة على أن الفضائيات اإلخبارية تشكل مصدر معلومات هام جدا يستحق االعتماد
عليه يف خمتلف األوقات وخاصة األزمات ،حيث تتناول خمتلف القضايا باحرتافية عالية مستعينة بأحدث االبتكارات يف
جمال البث التلفزيوين ،مما يؤكد على ضرورة االهتمام بوسائل االعالم باعتبارها رافد معريف مهم خالل الظروف االستثنائية،
وكذا وجوب االهتمام بالرتبية اإلعالمية ،اليت تسمح لألفراد باالستخدام االجيايب والفعال ملختلف وسائل االعالم ،هبدف
احلفاظ على الصاحل العام.
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