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 :الممخص
تشكؿ شريحة ذوي االحتياجات الخاصة بكؿ أنواعيا شرائح ميمة في 
المجتمع ابتداًء مف االسرة نظرًا لحاجتيـ االنسانية لمتفاعؿ واالندماج مع 

ئؿ جميع أبناء المجتمع خاصة في ظؿ التطورات التقنية الحديثة في وسا
االتصاؿ بشكؿ رئيسي ، تتحدد مشكمة البحث بالتساؤؿ الرئيسي ما الدور 
الذي يمكف أف تمعبو التربية اإلعالمية في ترشيد استخدامات ذوي 
االحتياجات الخاصة وباألخص )الصـ والبكـ( لوسائؿ االتصاؿ الرقمية ؟ 
فيما تحددت أىداؼ البحث في التعرؼ عمى طبيعة استخدامات ذوي 

اجات الخاصة لمتطبيقات االلكترونية وما ىي االشباعات المتحققة االحتي
ليـ منيا فضاًل عف الوقوؼ عمى الصعوبات التي يواجيوىا في استخداـ 

 ىذه التطبيقات .
أختار الباحث المنيج الوصفي التحميمي فيما أختار االسموب المسحي في 

مف ذوي  تطبيؽ استمارة االستبانة البحثية عمى أفراد عينة البحث
،فيما تحددت عينة البحث بالصـ  االحتياجات الخاصة مف الصـ والبكـ

والبكـ مف مدينة بغداد وتـ اختيارىـ وفؽ العينة الصدفية نظرًا لعدـ توفر 
( مف الذكور 100إحصائيات دقيقة عنيـ وبمغ عدد مفردات العينة )

مأل ( مف االناث وأستعاف الباحث بمترجـ لإلشارة خالؿ عممية 92و)
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Abstract: 

The segment of people with special needs of all kinds 

forms important segments of society starting from the 

family due to their human need to interact and integrate 

with all members of society, especially in light of the 

recent technological developments in the means of 

communication mainly, the problem of research is 

determined by the main question what role can media 

education play in rationalizing The uses of people with 

special needs, especially (deaf and dumb) digital means? 

With the goals of the research determined in identifying 

the nature of the uses of people with special needs for 

electronic applications and what are the rumors obtained 

from them as well as to identify the difficulties they face 

in using these applications.                                                                                     

The researcher chose the descriptive analytical method, 

while he chose the survey method in applying the 

research questionnaire to the research sample individuals 

with deaf and deaf special needs, while the research 

sample was determined by deaf and dumb from the city 

of Baghdad and they were chosen according to the 

psoriasis sample due to the lack of accurate statistics 

about them and the number of sample items reached 

(100) males and (92) females. The researcher used an 

interpreter to indicate during the process of filling the 

respondents to the questionnaire forms. 
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 مقدمة :
تياجات الخاصة مف الفئات الميمة في المجتمع بشكؿ عاـ عمى يعد ذوي االح

اختالؼ أعاقتيـ الذىنية او الحركية أو السمعية والبصرية نظرًا لكونيـ يحتاجوف لممساعدة 
والوقوؼ معيـ مف قبؿ الجميع أبناء المجتمع ومتابعة احتياجاتيـ االنسانية أو اليومية تمثؿ 

ء لدمجيـ في المجتمع ، وفي ضوء ذلؾ انطمقت المشكمة ركنًا ميمًا مف عممية تأىيؿ ىؤال
البحثية ليذه الدراسة المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة مف )الصـ والبكـ( في مدينة بغداد 
بغية التعرؼ بشكؿ دقيؽ عمى استخدامات ىذه الشريحة لوسائؿ اإلعالـ المختمفة وبالتالي 

لوسائؿ ومف ثـ تشخيص ما يمكف أف يضيفو الوقوؼ عف االشباعات المتحققة ليـ مف ىذه ا
تعامؿ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ وذلؾ لمتعرؼ عمى العادات االتصالية وطبيعة ومجاالت 
التفضيؿ ليـ مف البرامج اإلعالمية بمختمؼ اتجاىاتيا والمعمومات المكتسبة ليـ مف جراء 

رؤية شاممة الستخدامات ىؤالء ما المشاىدة المستمرة لوسائؿ االعالـ وبما يساعد عمى تحقيؽ 
يؤمف توفير المستمزمات اإلعالمية المناسبة قدر اإلمكاف ليذه الشريحة ، وقد تـ تنفيذ البحث 

 عبر استمارة االستبانة التي ساعد مترجـ االشارة بمألىا مع افراد العينة. 
  االطار المنهجي لمبحث .1

 -مشكمة البحث :أواًل. 
مى التساؤؿ الرئيسي اآلتي ) ما ىي استخدامات الصـ والبكـ تشتمؿ المشكمة البحثية ع

لوسائؿ اإلعالـ وبالتحديد لمتمفاز ووسائؿ التواصؿ االجتماعي واإلشباعات المتحقؽ ليـ ؟( 
 -وتنطمؽ مف ىذا التساؤؿ مجموعة تساؤالت فرعية أخرى ىي :

 ما ىي عادات التعرض ليذه الشريحة لوسائؿ اإلعالـ ؟ . أ
 لبرامج المفضمة متابعتيا أو استخداميا مف قبميـ ؟ما ىي ا. ب
ما ىي اإلشباعات المتحققة ليـ عمى الصعيد الشخصي والميني جراء متابعة أو . ت

 .استخداـ وسائؿ اإلعالـ 
 -ثانيًا. فرضيات البحث :

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، العمر،  . أ
الدراسي( وبيف اإلشباعات المتحققة لعينة المبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ أو المستوى 

 . استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ
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 خالؿ مف لممبحوثيف  المتحققة اإلشباعات بيف ارتباطية عالقة توجد . ب
 .االستخداـ أو التعرض ساعات عدد وبيف اإلعالـ لوسائؿ استخداميـ أو مشاىدتيـ

  -أهمية البحث :ثالثًا. 
تعد شريحة ذوي االحتياجات الخاصة )الصـ أو البكـ(  -ألىمية المعرفية :ا .7

منيـ بشكؿ خاص ذو أىمية خاصة وذلؾ لمعرفة اتجاىاتيـ واىتماماتيـ تجاه وسائؿ اإلعالـ 
وطبيعة المواد اإلعالمية المقدمة والتي توفر ليـ فرصة االنسجاـ في المجتمع في ظؿ 

االتصاؿ الجماىيري سواء التقميدية منيا واالعالـ الجديد  االنفتاح الكبير والواسع لوسائؿ
المتعمؽ بوسائؿ التواصؿ االجتماعي التي توفر ليـ فرصة جيدة في التعامؿ مع االفالـ 
والبرامج المختمفة عمى اختالؼ جنسياتيا مما توفر ليـ فرصة االنفتاح عمى العالـ عبر 

محصورة عمى صعيد العائمة والمعاىد أو  استخداـ وسائؿ اإلعالـ بعدما كانت اتصاالتيـ
المراكز التي يتدربوف فييا ، ومما دفع الباحث الى تناوؿ ىذا البحث ىو ندرة البحوث العممية 
اإلعالمية في تناوؿ قضايا تتعمؽ بيذه الشريحة مف ذوي االحتياجات الخاصة مف أبناء 

 المجتمع .
ىتماـ بيذه الشريحة التي يمفت البحث النظر الى اال -االىمية المجتمعية : .2

تعد جزء ميـ مف المجتمع مف خالؿ تسميط الضوء عمى طبيعة استخداماتيـ لوسائؿ التواصؿ 
االجتماعي ودورىـ كأفراد فاعميف في المجتمع ، وبالتالي يعطي فرصة لجميع العوائؿ ممف 

الء مف ذوي لدييـ أبناء مف الصـ والبكـ لموقوؼ عمى طبيعة االتجاىات التي ظيرت لدى ىؤ 
االحتياجات الخاصة في البحث وبما يمكف أف ينعكس إيجابيًا عمى دورىـ في العائمة 

 والمجتمع .
 -أهداف البحث :رابعًا. 

التعرؼ عمى طبيعة أو عادات التعرض اليومية لذوي االحتياجات الخاصة  . أ
 مف الصـ أو البكـ لوسائؿ اإلعالـ .

يفضؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف الصـ  الوقوؼ عمى طبيعة البرامج التي . ب
 و البكـ مشاىدتيا أو متابعتيا في وسائؿ اإلعالـ .

معرفة االشباعات المتحققة لذوي االحتياجات الخاصة مف الصـ والبكـ عمى  . ت
 الصعيد الشخصي والميني جراء استخداـ وسائؿ اإلعالـ .
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 -مجتمع وعينة البحث : خامسًا.
لميدانية مف ذوي االحتياجات الخاصة مف الصـ او البكـ مف يتمثؿ مجتمع الدراسة ا

سنة فأكثر مف المقيميف في محافظة بغداد ، وقد أختار الباحث  60سنة ولغاية  16العمر 
محافظة بغداد ألنيا تمثؿ المقدمة بيف محافظات العراؽ مف حيث الكثافة السكانية لمصـ او 

كذلؾ تتفاوت في ، ة الحضرية منيا او الريفية البكـ كما تضـ في طياتيا الشرائح المختمف
 مستوياتيا االقتصادية واالجتماعية بما يسمح بتمثيؿ ىذه الخصائص في عينة الدراسة ، وتـ

مف الصـ او البكـ الموجوديف في محافظة بغداد حيث تـ التطبيؽ عمى  عينة الصدفيةال اعتماد
بواقع  بحيث توزعتف الذكور واالناث ( مفردة لتمثيؿ مجتمع الدراسة م192عينة قواميا )

( لفئة االناث وتـ مأل االستمارات البحثية لممبحوثيف 92( مف حجـ العينة لمذكور )100)
 بحضور ومساعدة مترجـ االشارة )االستاذ عادؿ الراوي(  .

 
 -ادوات جمع البيانات :سادسًا. 

لعينة المبحوثيف مف اعتمد البحث عمى استمارة االستبياف  -أ. استمارة االستبانة:
الصـ او البكـ باعتبارىا احدى ادوات جمع البيانات في اطار منيج المسح وسيتـ تطبيؽ 
االستمارة عف طريؽ المقابمة الشخصية بحضور وبمساعدة مترجـ االشارة لشرح أي جزء 
يحتاج الى معرفة ومعالجة أو اي مشكمة تطرأ اثناء تطبيؽ االستمارة عمى ، وقد تـ بناء 

الستمارة البحثية بناء عمى المعطيات التي توفرت لمباحث مف الدراسة االستطالعية لمبحث ا
وتنوعت األسئمة في االستمارة الى ثالث محاور االوؿ تضمف المعمومات الديموغرافية  
والمحور الثاني تضمف عادات التعرض واستخدامات المبحوثيف لوسائؿ اإلعالـ فيما تضمف 

شباعات التي تحققت ليـ وقد استخدـ الباحث فييا مقياس ليكرز الثالثي المحور الثالث اال
 الذي يتناسب مع القدرات الثقافية والتعميمية لممبحوثيف .

أجرى الباحث عدة مقابالت مع العامميف في وزارة العمؿ  -ب. أسموب المقابمة :
مات عف أعداد الصـ وذلؾ لجمع المعمو ( 7)والشؤوف االجتماعية في قسـ رعاية الصـ والبكـ 

 والبكـ في مدينة بغداد .
 -مصطمحات البحث :االجرائية ل اتتعريفسابعًا. ال
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ىي العادات االتصالية التي يستخدـ بموجبيا الجميور وسائؿ : االستخداماتأ.    
اإلعالـ سواء التقميدية منيا أو االلكترونية لتحقيؽ اشباعاتو الشخصية جراء التعرض ليذه 

 الوسائؿ .
ىي النتائج التي تتمخض عف استخداـ وسائؿ اإلعالـ مف قبؿ ب. االشباعات :  

الجميور منيا تعمـ حرؼ وميف جديدة أو التعرؼ عمى أشخاص أخريف أو لقضاء وقت الفراغ 
 او التسمية . 
ت. الصـ والبكـ : ذلؾ الفرد الذي ولد فاقدا لحاسة السمع مما أدى إلى عدـ   

الكالـ ، أو أصيب بالصمـ في طفولتو قبؿ اكتساب المغة والكالـ ، وقد استطاعتو تعمـ المغة و 
 . (2)يصاب بعد تعمـ المغة والكالـ مباشرة ولكف لدرجة أف أثار التعمـ قد فقدت بسرعة 

 
 
 

 -حدود البحث :ثامنًا. 
ولغاية  29/9/2079أ. الحدود الزمانية : امتدت الحدود الزمنية لمبحث لممدة مف     

والتي تضمنت تنظيـ االستمارة البحثية وتوزيعيا وسحبيا مف المبحوثيف وعمؿ  4/2/2020
 الجداوؿ االحصائية وتفسير نتائجو .

ب. الحدود المكانية : شممت الحدود المكانية لمبحث مدينة بغداد التي يتواجد فييا    
 افة.المبحوثيف مف ذوي االحتياجات الخاصة مف الصـ والبكـ في قاطعي الكرخ والرص

 Face Validity -الصدق الظاهري:تاسعًا.  
يشير )السيد( إلى أف المقياس يعد صادقًا ظاىريًا إذا قاـ الخبراء بتقدير صالحية 

 .(2)فقراتو، وأف تعميمات اإلجابة عنو وعف فقراتو واضحة ومفيومة مف المستجيبيف
باعات استخدامات الجميور لوسائؿ اإلعالـ واإلش لذلؾ عرض الباحث مقياس

، مع مرفؽ استمارة خاصة بالمعمومات الشخصية عمى مجموعة مف المحكميف المتحققة ليـ
، وطمب مف المحكميف تقدير (4)( محكمًا مف المتخصصيف في اإلعالـ2والبالغ عددىـ )

صالحية كؿ فقرة تبدو ظاىريًا، وفي ضوء آرائيـ عدلت بعض الفقرات ولـ تستبعد أي فقرة 
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%( فأكثر، لذا اعتمدت ىذه النسبة معيارًا لصالحية 00تيـ بنسبة )ألنيا حظيت بموافق
 الفقرات.

  -(:Scales Reliabilityثبات المقياس )عاشرًا.  
-إليجاد ثبات المقياس استعمؿ الباحث طريقة تحميؿ التبايف باستخداـ معادلة ألفا

الرتباط بيف فقرات ، وىذا النوع مف الثبات يحسب معامؿ أتساؽ األسئمة. أي قوة ا كرونباخ
( وىو معامؿ ثبات 05024وعند استخراج الثبات كانت قيمتو ) ،(2)المقياس )االتساؽ الداخمي(

 يمكف اعتماده.
  -دراسات سابقة : أحد عشر. 

 (6)(2007(أ. دراسة محمد رضا احمد    
حاولت الدراسة الوقوؼ عمى انماط مشاىدة الصـ والبكـ لمتمفزيوف وعادات المشاىدة  

ليـ لمبرامج التمفزيونية المترجمة بمغة االشارة ومدى فيميـ ليا ومجاالت استخداـ الصـ والبكـ 
لممعمومات التي تعرفوا عمييا مف ىذه البرامج مف خالؿ المشاىدة ، استخدمت الدراسة المنيج 

( 720المسحي واعتمدت عمى استمارة االستبانة كأداة لمبحث واعتمدت عمى عينة شممت )
مف الصـ والبكـ في محافظات القاىرة والغربية والقميوبية وذلؾ بتعاوف مترجـ لغة  مفردة

 االشارة لممساعدة في تنفيذ مأل االستمارة البحثية .
 (1)(2076ب. دراسة بوزياف عبد الغني ) 

تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ الى طبيعة استخداـ ذوي االحتياجات الخاصة لوسائؿ 
ات المتحققة منيا ، كما تسعى الى التعرؼ عمى وسائؿ اإلعالـ التي اإلعالـ و االشباع

تتعرض ليا تمؾ الفئة ورصد دوافعيـ وحاجاتيـ ، ولقد اعتمد البحث عمى نظرية االستخدامات 
و االشباعات كمدخؿ نظري لمدراسة سالكيف في ذلؾ المنيج الوصفي التحميمي ، وقد أجريت 

قسمت فيو عينة الدراسة الى طبقات وفؽ نوع االعاقة ، الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية 
الذي يعتبر مف المتغيرات اليامة لمدراسة ، واعتمدت الدراسة عمى المالحظة وٍاستمارة 
االستبياف كأدوات لجمع البيانات ، فيما تحددت مشكمة البحث بالتساؤؿ الرئيس ما طبيعة 

ـ وماىي االشباعات المتحققة ؟ فيما استخدامات ذوي االحتياجات الخاصة لوسائؿ اإلعال
خمصت الدراسة بأف التمفزيوف حصؿ عمى المرتبة االولى مف تعرض أفراد العينة وجاءت 

 دوافع التعرض لغرض التسمية والترفيو بشكؿ أساسي . 
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 -النظري لمبحث :ر اإلطا .3
يور تنطمؽ ىذه النظرية مف مبدأ اف جم -:(0)أواًل. نظرية االستخدامات واالشباعات 

وسائؿ االعالـ ال يعد سمبيا تجاه رسائؿ االتصاؿ الجماىيري وانما يختار الجميور بوعي 
وادراؾ وسائؿ االتصاؿ التي يرغبوف التعرض الييا والمضاميف التي تمبي حاجاتو النفسية 

   واالجتماعية مف خالؿ القنوات االعالمية المختمفة.
 -:(9)تعتمد النظرية عمى خمسة فروض ىي

لمتمقيف يمتمكوف الفاعمية في عممية االتصاؿ ويستخدموف وسائؿ اف ا .7
 االتصاؿ لتحقيؽ اىداؼ مقصودة تمبي رغباتيـ .في اختيار 

اف جميور المتمقيف ىو الذي يختار الرسائؿ والمضاميف االتصالية التي تشبع  .2
 حاجاتو مف وسائؿ االعالـ المختمفة .

لمجميور  ؿ االجتماعي بالنسبةتتحكـ عوامؿ الفروؽ الفردية وعوامؿ التفاع .2
 في استخداـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيري وتنوع حاجات االفراد .

قدرة الجميور عمى تحديد احتياجاتو ودوافعو ما يمكنو مف اختيار وسائؿ  .4
 االعالـ التي تشبع تمؾ الحاجات .

 -:70فيما تسعى النظرية الى تحقيؽ ثالث اىداؼ أساسية شممت 
 خداـ الفرد لوسائؿ االعالـ .الكشؼ عف كيفية است .7
 الكشؼ عف دوافع االستخداـ لوسيمة معينة . .2
 تساىـ النتائج في تعميؽ الفيـ لعممية االتصاؿ الجماىيري  .2
يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة عبر استخدامات الجميور  .2

 لوسائؿ االتصاؿ وليس فقط مف خالؿ محتوى الرسائؿ االتصالية . 
ىو الفرد الذي فقد قدرتو التامة عمى السمع في  -:(77)معنى اإلعاقة السمعية  ثانيًا.

مراحؿ مبكرة مف عمره مما ادى الى عدـ تكّوف اي مخزوف لغوي لديو فأصبح أيضًا غير قادر 
عمى النطؽ وىذه الحالة تدعى بالبكـ ، او الشخص األبكـ ، ويطمؽ عمييـ مصطمح الصـ 

 والبكـ . 
 -:( (12السمعية إلعاقةا أسبابثالثًا. 

 -: الوالدة قبؿ تحدث عوامؿ.أ
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 الطبيعي( ، الموعد قبؿ)المبكرة  ةوالوالد الحمؿالذي يحدث أثناء  تسمـال تشمؿ
 وااللتيابات األلمانية كالحصبة الحمؿ إثناء األـ تصيب التي الوالدة واإلمراض قبؿ والنزيؼ
وقمة  الحمؿ ، إثناء الطبية العقاقير ضبع تناوؿبسبب و  والزىري النكفيػة الغدة تصيب التي

  بالنسبة لالـ الحامؿ .التغذية 
 -: الوالدة إثناء تحدث عوامؿب. 

 مخ الجنيف إلى األوكسجيف وصوؿ وعدـ المتعثرة والوالدة ةبسبب طوؿ مدة الوالد
 .السحايا بالتياب الوليد و ربما بسبب إصابة لموليد تحدث قد التي المخ أغشية والتياب

 -: وراثية عوامؿت. 
)وىو عدـ  RHالرايزيسي  العامؿ كفاية وعدـ اإلذف أنسجة تصمب بتكوف بسب 
 وتعرض الداخمية ، اإلذف أعضاء في خمؿ فضاًل عف وجود، (الجنيف و الحامؿ األـ دـتوافؽ 
 لإلصابة . السمعي العصب

 
 -: (72 (ةبيئي عوامؿث.
التحديد ، تعرضيـ  وجو عمى سفال صغار األطفاؿ دعن الوسطى األذف التياب تشمؿ"
 أثناء العمؿ ( ، منو يرتبط ما(الضوضاء  ، الطبية العقاقير جراء مف التسمـ السحايا، اللتياب
 ،والحوادث  الجسمية اإلصابات ،(الوسطى األذف في عادية غير عظمة وجود)األذف  تصمب

  ."لديكيا السعاؿ القرمزية، الحمى النكاؼ، الشباب، يصيب الذي منيير() ضمر 
 
 . االطار الميداني لمبحث 3

 -المعمومات الديموغرافية :أواًل. 
 ( المعمومات الديموغرافية لممبحوثين1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الخيارات المتغيرات
 52.1 100 ذكور النوع

 47.9 92 إناث
 100 192 المجموع الكمي
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  -: ائل اإلعالم المبحوثين لوس تثانياً. محور استخداما

 ( يبين الوسيمة اإلعالمية التي يفضل المبحوثين استخدامها بشكل يومي2جدول ) 
 مستوى الداللة 2كا االجمالي الوسيمة اإلعالمية 

 % ؾ
 دالة 15.033 32.8 63 التمفزيوف
 24 46 اليوتيوب

 30.2 58 الفيس بوؾ
 13 25 أية وسائؿ أخرى

 100 192 االجمالي
( مستوى (3( درجة الحرية= 7.82( أكبر مف القيمة الجدولية )(15.033= 2قيمة كا

( ، ويتضح مف الجدوؿ السابؽ (0.01( الداللة= دالة عند مستوى داللة (0.000المعنوية=
( تكرارًا مف أفراد العينة 63أف المرتبة االولى كانت لمف يفضموف مشاىدة التمفزيوف بعدد )

( 58والمرتبة الثانية لمف يفضموف استخداـ موقع )الفيس بوؾ( بعدد )( ، (32.8%بنسبة 

 
 

 العمػػػػػػػػػػػر

26 – 16 66 34.4 
37 – 27 63 32.8 
48 – 38 31 16.1 
59 – 49 15 7.8 

 8.9 17 فأكثر  - 60
 100 192 المجموع الكمي

 
 المستوى الدراسي

 49.0 94 أمي
 14.1 27 يقرأ ويكتب

 28.1 54 ابتدائية
 8.9 17 ثانوية

 100 192 المجموع الكمي
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( تكرارًا 46(، والمرتبة الثالثة لمف يفضموف استخداـ )اليوتيوب( بعدد )%30.2تكرارًا بنسبة )
مف يفضموف استخداـ  )%13( تكرارًا بنسبة )25، والمرتبة االخيرة بعدد )%( 24بنسبة )

اءة الصحؼ و اإلذاعة ، وتوضح البيانات وجود عالقة ذات وسائؿ إعالمية أخرى شممت قر 
داللة إحصائية بيف الوسائؿ اإلعالمية التي يفضؿ المبحوثيف مشاىدتيا واستخداميا بشكؿ 

 . 0.01وىي دالة احصائيًا عند داللة معنوية  15.033=  2يومي ، حيث جاءت قيمة كا
 
 
 
 
 
 

 وسائل اإلعالم يومياً ( يبين عدد ساعات تعرض المبحوثين ل 3جدول )
 مستوى الداللة 2كا االجمالي عدد ساعات التعرض 

 % ؾ
 دالة 18.336 11.5 22 ساعة واحدة فاقؿ

ساعتيف إلى ثالث 
 ساعات

96 50 

 38.5 74 أربع ساعات فأكثر
 100 192 االجمالي

توى مس 3( درجة الحرية= 7.82أكبر مف القيمة الجدولية ) 18.336= 2قيمة كا
، ويتضح مف الجدوؿ اعاله أف نسبة  0.001الداللة=  دالة عند مستوى داللة  0.000المعنوية=

يتعرضوف أو يستخدموف وسائؿ اإلعالـ يوميًا مف ساعتيف ( تكرارًا 96% مف أفراد العينة بعدد )50
% يتعرضوف او يستخدموف 38.5إلى ثالث ساعات حيث حصؿ عمى المرتبة األولى ، ونسبة 

% 11.5ئؿ اإلعالـ يوميًا مف اربع ساعات فأكثر وحصؿ عمى المرتبة الثانية ، أما نسبة وسا
يتعرضوف أو يستخدموف وسائؿ اإلعالـ ساعة واحدة فأقؿ يوميًا حاصاًل عمى المرتبة االخيرة ، 
وتوضح البيانات وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف عدد ساعات التي يقضييا المبحوثيف يوميًا 
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وىي دالة احصائيًا  18.336=  2التعرض أو استخداـ الوسائؿ اإلعالمية، حيث جاءت قيمة كافي 
 . 0.001عند داللة معنوية 
 ( يبين األمور التي يفضل المبحوثين التعرض لها في وسائل اإلعالم 4جدول )

في      األمور التي يفضؿ المبحوثيف التعرض ليا 
 وسائؿ اإلعالـ المختمفة

 مستوى الداللة 2اك االجمالي

 % ؾ

 16.308 20.3 39 النشرات اإلخبارية
 
 
 

 دالة
 31.8 61 المسمسالت واألفالـ

 20.8 40 مشاىدة المباريات الرياضية
 7.8 15 البرامج بكؿ أنواعيا

 10.4 20 الدورات التطويرية الموجية لمصـ والبكـ
 8.9 17 أية أمور أخرى

 100 192 االجمالي
مستوى  3( درجة الحرية= 7.82أكبر مف القيمة الجدولية )  16.308= 2قيمة كا

، يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف  0.01الداللة=  دالة عند مستوى داللة  0.000المعنوية=
% مف أفراد العينة يفضموف التعرض أو استخداـ  وسائؿ اإلعالـ المختمفة، ونسبة 61نسبة 

% لدييـ استخدامات أو مشاىدات 39% لدييـ مشاىدات أو استخدامات أخرى، ونسبة 40
% لدييـ مشاىدات أو استخدامات تختمؼ عف بقية المبحوثيف، ونسبة 20مختمفة، ونسبة 

% لدييـ استخدامات 15% لدييـ استخدامات أو مشاىدات تختمؼ عف اآلخريف، ونسبة 17
ف ، توضح البيانات وجود عالقة ذات داللة إحصائية أو مشاىدات تختمؼ عف بقية المبحوثي

بيف األمور التي يفضؿ المبحوثيف  التعرض  ليا أو استخداميا في وسائؿ اإلعالـ المختمفة، 
 0.01وىي دالة احصائيًا عند داللة معنوية  16.308=  2حيث جاءت قيمة كا

 المعيار لتحديد مستوى اإلشباعات المتحققة لعينة البحث : -
تحديد مستوى استخدامات الجميور لوسائؿ اإلعالـ واإلشباعات المتحققة ليـ،  يمكف

باستخداـ المتوسط الحسابي حيث تكوف بداية ونياية فئات المقياس الثالثي: موافؽ )ثالثة 
دخاؿ البيانات إلى الحاسب  درجات(، محايد )درجتيف(، غير موافؽ )درجة واحدة(، تـ ترميز وا 

خاليا المقياس الثالثي )الحدود الدنيا والعميا(،تـ حساب المدى = أكبر اآللي، ولتحديد طوؿ 
(، تـ تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية 2=1-3أقؿ قيمة ) -قيمة 
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( وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس أو بداية 0.67=  3/2المصحح )
لؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طوؿ المقياس وىى الواحد الصحيح وذ

 الخاليا كما يمي:
 ( يوضح مستويات المتوسطات الحسابية5جدول )

 إلى أقؿ مف 1 مفإذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد 
1.67 

مستوى 
 منخفض

إلى أقؿ 1.67 مفإ إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد 
 2.35 مف

 توسطمستوى م

 مستوى مرتفع 3 إلى2.35  مفإذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد 
 

 -محور االشباعات المتحققة لممبحوثين :ثالثًا. 
مشاىدتيـ  ( يبيف االشباعات التي تحققت لممبحوثيف مف الصـ والبكـ مف خالؿ6جدوؿ )

 واستخداميـ لوسائؿ اإلعالـ
مجمو ال غير موافؽ محايد موافؽ العبارات

 ع
المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
المئو 
 ي

 المرتبة
 % ؾ % ؾ % ؾ

تعرفت 
مف خالؿ 
وسائؿ 
االعالـ 
عمى 

اصدقاء 
جدد 

سواء في 
العراؽ او 

 خارجو

8
8 

45.
8 

6
9 

35.
9 

3
5 

18.
2 

192 2.27 2.3134 75.7 1 

 2 73.3 0.7829 2.20 842.634.422.192حققت لي 
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مشاىدة 
واستخداـ 
وسائؿ 
االعالـ 
فوائد 

ممموسة 
في 

حياتي 
 اليومية

2 7 1 9 3 4 

تعممت 
مف خالؿ 
وسائؿ 
اإلعالـ 
طرؽ 

جديدة في 
إقامة 

العالقات 
مع 

 اآلخريف

7
3 

38 8
3 

43.
2 

3
6 

18.
8 

192 2.19 0.7303 73 3 

اناقش 
باستمرار 
القضايا 
التي 

اشاىدىا 
في 

وسائؿ 
االعالـ 

مع 
 االصدقاء

7
0 

36.
5 

8
3 

43.
2 

3
9 

20.
3 

192 2.16 0.7378 72 4 

طورت 
مشاىدة 

6
9 

35.
9 

8
2 

42.
7 

4
1 

21.
4 

192 2.14 0.7446 71.3 5 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2242 ) 
 

ومتابعة 
وسائؿ 
االعالـ 
معرفتي 
بشؤوف 
الحياة 
بشكؿ 
 عاـ

تعممت 
مف 

وسائؿ 
االعالـ 
طرؽ 

وابتكارات 
جديدة في 

 العمؿ

6
9 

35.
9 

8
1 

42.
2 

4
2 

21.
9 

192 2.14 0.7491 71.3 5 

ساعدتني 
وسائؿ 
االعالـ 

ي ايجاد ف
فرص 
عمؿ 

 جديدة لي

7
1 

37 7
6 

39.
6 

4
5 

23.
4 

192 2.13 0.7674 71 6 

أقـو 
بالمشارك

ة او 
التعميؽ 

او 
االعجاب 
بالقضايا 

التي 

6
3 

32.
8 

8
1 

42.
2 

4
8 

25 192 2.07 0.7583 69 7 
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تتناوليا 
وسائؿ 
 االعالـ

وسعت 
مشاىدة 
ومتابعة 
وسائؿ 
االعالـ 
قدراتي 
وخبراتي 
 في العمؿ

5
9 

30.
7 

8
3 

43.
2 

5
0 

26 192 2.04 1.6300 68 8 

وفرت 
وسائؿ 
االعالـ 
الكثير 
مف 

القضايا 
الخاصة 
لالطالع 

عمى 
مشاكمنا 
ومشاكؿ 
 المجتمع

5
8 

30.
2 

8
0 

41.
7 

5
4 

28.
1 

192 2.02 0.7654 67.3 9 

أسيمت 
البرامج 
الموجية 

في 
تطوير 
ثقافتي 

5
9 

30.
7 

6
9 

35.
9 

6
4 

33.
3 

192 1.97 0.8020 65.7 10 
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تجاه 
الكثير 
مف 

القضايا 
التي 
تتعمؽ 
بحياتي 
الشخصي

 ة
0.980 2.12 الدرجة الكمية         

1 
متوس 70.7

 ط
درجة اإلشباعات أو الفوائد التي تحققت لممبحوثيف مف ( أعاله 6يوضح الجدوؿ رقـ )

  -ذوي االحتياجات الخاصة مف الصـ والبكـ عبر وسائؿ اإلعالـ تمثمت فيما يأتي :
وؿ )تعرفت مف خالؿ وسائؿ االعالـ عمى اصدقاء جدد جاء في الترتيب األ -

(، وجاء 2.27سواء في العراؽ او خارجو مف ذوي االحتياجات الخاصة( بمتوسط حسابي )
في الترتيب الثاني )حققت لي مشاىدة واستخداـ وسائؿ االعالـ فوائد ممموسة في حياتي 

)تعممت مف خالؿ وسائؿ  (، ثـ جاء في الترتيب الثالث2.20اليومية( بمتوسط حسابي )
(، وأخيرًا 2.19اإلعالـ طرؽ جديدة في إقامة العالقات مع اآلخريف( بمتوسط حسابي )

الترتيب العاشر )أسيمت البرامج الموجية لذوي االحتياجات الخاصة في تطوير ثقافتي تجاه 
( ، وبالنظر 1.97الكثير مف القضايا التي تتعمؽ بحياتي الشخصية( بمتوسط حسابي )

لمجدوؿ نجد أف نتائجو تشير إلي أف المتوسط العاـ لدرجة اإلشباعات أو الفوائد المتحققة عبر 
 ( ، وىو معدؿ متوسط.2.12وسائؿ اإلعالـ كما يحددىا المبحوثيف بمغ )

 -: بحث. نتائج فرضيات ال4
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات الديمغرافية  -الفرضية االولى : 
االجتماعي، العمر، المستوى الدراسي( وبيف اإلشباعات المتحققة لعينة المبحوثيف مف )النوع 

 -:يتفرع منيا االتي خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ ، و 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النوع االجتماعي وبيف اإلشباعات المتحققة أواًل. 

 و استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ .لعينة المبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ أ
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( يبين القيمة التائية لداللة الفروق لعينة المبحوثين في متوسطات درجات اإلشباعات 7جدول )
 المتحققة من خالل مشاهدتهم أو استخدامهم لوسائل اإلعالم وفقًا لمنوع االجتماعي .

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

جة در 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 22.2382 5.40834 24.3200 100 ذكور
 دالة 1.98 8.561 190

 36.2067 6.20631 17.1413 92 إناث
و تبيف ىذه النتيجة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في 

خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ ولصالح متوسطات اإلشباعات المتحققة مف 
( أكبر مف القيمة الجدولية وىي دالة عند 8.561الذكور، حيث كانت القيمة المحسوبة )

 . 0.05مستوى داللة 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عمر المبحوثيف وبيف اإلشباعات المتحققة ثانيًا. 

 أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ. لعينة المبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ
( اختبار )ف( لمعنوية الفروق بين عمر المبحوثين واإلشباعات المتحققة من 8جدول )

 خالل مشاهدتهم أو استخدامهم لوسائل اإلعالم.
مجموع  تحميؿ التبايف

 المربعات
درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ؼ متوسط المربعات
 المعنوية

 0.328 1.165 53.934 4 215.738 بيف المجموعات
 46.281 187 8654.507 داخؿ المجموعات
 - 191 8870.245 المجموع الكمي

تشير بيانات الجدوؿ اعاله إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الفئات العمرية 
عينة الدراسة في اإلشباعات المتحققة مف خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ، 

 (.0.05وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى داللة ) 1.165ة )ؼ(= حيث بمغت قيم
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المستوى الدراسي لممبحوثيف وبيف ثالثًا.   

 اإلشباعات المتحققة لعينة المبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ.
المستوى الدراسي لممبحوثين واإلشباعات المتحققة ( اختبار )ف( لمعنوية الفروق بين 9جدول )

 من خالل مشاهدتهم أو استخدامهم لوسائل اإلعالم.
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مجموع  تحميؿ التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ؼ متوسط المربعات
 المعنوية

 0.011 3.791 168.659 3 505.978 بيف المجموعات
 44.491 188 8364.267 داخؿ المجموعات

 - 191 8870.245 لمجموع الكميا
تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف التحصيؿ الدراسي 
لممبحوثيف مف عينة الدراسة في اإلشباعات المتحققة مف خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ 

توى وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مس 3.791لوسائؿ اإلعالـ، حيث بمغت قيمة )ؼ(= 
 (.0.05داللة )

لممقارنات الثنائية لإلشباعات المتحققة  لممبحوثين من  LSD( يوضح اختبار 10جدول رقم ) 
 خالل مشاهدتهم أو استخدامهم لوسائل اإلعالم وفقا لممستوى الدراسي

 ثانوية ابتدائية يقرأ ويكتب ال يعرؼ القراءة والكتابة المستوى الدراسي
اإلشباعات 
المتحققة 
الؿ مف خ

مشاىدتيـ 
أو 

استخداميـ 
لوسائؿ 
 اإلعالـ

ال يعرؼ القراءة 
 والكتابة

    

4.38889   يقرأ ويكتب
* 

 

 *4.79630    ابتدائية

     ثانوية

  -يتضح مف الجدوؿ اعاله ما يمي :
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المستوى الدراسي لممبحوثيف مف فئة يقرأ  -

ادة االبتدائية في اإلشباعات المتحققة  لممبحوثيف مف خالؿ ويكتب والحاصميف عمى شي
 . 0.05مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ، وفقا لممستوى الدراسي، عند مستوى داللة 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المستوى الدراسي لممبحوثيف مف حممة  -
إلشباعات المتحققة  لممبحوثيف مف شيادة االبتدائية  والحاصميف عمى شيادة الثانوية في ا
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خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ، وفقا لممستوى الدراسي، عند مستوى داللة 
 وبذلؾ ثبت صحة الفرضية األولى جزئيًا. 0.05

الفرضية الثانية: توجد عالقة ارتباطية بيف اإلشباعات المتحققة  لممبحوثيف مف خالؿ 
 لوسائؿ اإلعالـ وبيف عدد ساعات التعرض أو االستخداـ.مشاىدتيـ أو استخداميـ 

( يبين اإلشباعات المتحققة  لممبحوثين من خالل مشاهدتهم أو استخدامهم  11جدول رقم )
 لوسائل اإلعالم وبين عدد ساعات التعرض أو االستخدام

 عدد ساعات التعرض أو االستخداـ المتغير

ؿ اإلشباعات المتحققة  لممبحوثيف مف خال 
 مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ

معامؿ 
ارتباط 
 بيرسوف

 مستوى الداللة

265** 0.001 
توضح بيانات الجدوؿ السابؽ وجود عالقة ارتباطية بيف اإلشباعات المتحققة  
لممبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ وبيف عدد ساعات التعرض أو 

وبذلؾ ثبت  0.001** عند مستوى داللة 265مغت قيمة معامؿ بيرسوف االستخداـ ، حيث ب
 صحة الفرضية الثانية .

 -نتيجة الفرضية األولى :
أشارت نتائج الفرضية األولى والتي مؤداىا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

المتحققة  المتغيرات الديمغرافية )النوع االجتماعي، العمر، المستوى الدراسي( وبيف اإلشباعات
لعينة المبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ أو استخداميـ لوسائؿ اإلعالـ، وبذلؾ ثبت صحة 

 الفرضية األولى جزئيًا.
 -نتيجة الفرضية الثانية :

أظيرت نتائج الفرضية الثانية والتي مؤداىا  توجد عالقة ارتباطية بيف اإلشباعات 
ميـ لوسائؿ اإلعالـ وبيف عدد ساعات المتحققة  لممبحوثيف مف خالؿ مشاىدتيـ أو استخدا

 التعرض أو االستخداـ، وبذلؾ ثبت صحة الفرضية الثانية .
 -: ستنتاجات البحث. ا5
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مف ذوي االحتياجات  أتضح أف لوسائؿ اإلعالـ دور كبير لدى ىذه الشريحة .7
مف حيث الفائدة المتحققة ليـ مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ سواء في إقامة العالقات  الخاصة

 التعرؼ عمى أصدقاء جدد في العديد مف دوؿ العالـ .و 
تبيف اف المبحوثيف لدييـ متابعات مستمرة لوسائؿ اإلعالـ بمختمؼ اتجاىاتيا  .2

ذوي ، لكف مف الواضح اف ىناؾ اىماؿ كبير في وسائؿ االعالـ العراقية ليذه الشريحة مف 
رًا ترجمة لمبرامج باإلشارة أو حيث لـ نجد اال ناد (الصـ والبكـاالحتياجات الخاصة وخاصة )

 برامج متخصصة تعالج قضاياىـ واىتماماتيـ اليومية .
طورت ميارات ىذه الشريحة مف ذوي التي خمص البحث بأف وسائؿ االعالـ  .2

استندت عمى متابعاتيـ اليومية سواء ليـ االحتياجات الخاصة في أيجاد فرص عمؿ جديدة 
 أو وسائؿ اإلعالـ التقميدية . لميوتيوب او الفيس بوؾ عبر االنترنت

يبقى التمفاز مف ضمف الوسائؿ اإلعالمية األكثر تفضياًل لممبحوثيف مف  .4
الفضائية الصـ والبكـ مف بيف وسائؿ اإلعالـ األخرى نظرًا لسيولة استخدامو وتعدد القنوات 

  .فيو تاحةالم
 -مقترحات :التوصيات و ال .6
بأعداد  خاصة ـ في العراؽيدعو الباحث المختصيف في كميات اإلعال .7

البحوث الميدانية المتخصصة في مجاؿ اإلعالـ عف شريحة الصـ والبكـ مف ذوي 
 بيذا المجاؿ . في البحوث العممية االحتياجات الخاصة ألنو لألسؼ تبيف لنا وجود شحة كبيرة

التأكيد عمى وسائؿ اإلعالـ العراقية بكؿ أشكاليا بالذات أف تمارس دورىا  .2
ي بعرض البرامج المتخصصة التي تعالج قضايا ومشاكؿ الصـ والبكـ مف ذوي االنسان

 االحتياجات الخاصة .
ضرورة تواجد مترجمي االشارة في البرامج المقدمة والنشرات االخبارية التي  .2

 تعرضيا وسائؿ اإلعالـ العراقية كي تحقؽ تفاعاًل ليذه الشريحة مع البرامج العراقية المحمية .
  االحاالت

 

                                                 
مػػػػػع الػػػػػدكتورة )خمػػػػػود( فػػػػػي مقػػػػػر وزارة العمػػػػػؿ والشػػػػػؤوف  79/9/2079(. مقابمػػػػػة أجراىػػػػػا الباحػػػػػث بتػػػػػاريخ (7

 االجتماعية / قسـ رعاية الصـ والبكـ وذوي االحتياجات الخاصة .
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ر الفكر رة، داھ: القا7يـ و ليمى السيد فرحات، التربية الرياضية والترويح لممعاقيف ،ط ھ. حممي أبرا( (2

 720، ص 7990العربي، 
( فػػػػػػؤاد البيػػػػػػي السػػػػػػيد، عمػػػػػػـ الػػػػػػنفس اإلحصػػػػػػائي وقيػػػػػػاس العقػػػػػػؿ البشػػػػػػري، دار الفكػػػػػػر العربػػػػػػي، القػػػػػػاىرة، (2

 .227، ص7919
 -(. السادة المحكميف كؿ مف:(4

 الجامعة العراقية . –أ.ـ راضي رشيد حسف ، اإلعالـ التربوي ، كمية االعالـ  .7

 الجامعة العراقية . –ة االذاعية والتمفزيونية ، كمية االعالـ ـ. د عمر عناد شالؿ ، الصحاف .2

 الجامعة العراقية . –ـ. د عالء نجاح ، الصحافة االذاعية والتمفزيونية ، كمية االعالـ  .2
 . 02، ص7912، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 7( فؤاد أبو حطب وسيد عثماف، التقويـ والقياس، ط(2

والػػػػػبكـ لمبػػػػػرامج التمفزيونيػػػػػة المترجمػػػػػة بمغػػػػػة االشػػػػػارة واالشػػػػػباعات المتحققػػػػػة منيػػػػػا،  (. اسػػػػػتخدامات الصػػػػػـ(6
المػػػػػػؤتمر العممػػػػػػي السػػػػػػابع لكميػػػػػػة االعػػػػػػالـ ، جامعػػػػػػة القػػػػػػاىرة "االعػػػػػػالـ وحقػػػػػػوؽ االنسػػػػػػاف العربػػػػػػي" ، مػػػػػػايو 

 .  96-62، ص2007)ايار( 
ـ واالشػػػػػػباعات المتحققػػػػػػة (. بوزيػػػػػػاف عبػػػػػػد الغنػػػػػػي ، اسػػػػػػتخداـ ذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة لوسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػال(1

 . 2076،  77، مجمة العمـو االجتماعية واالنسانية ، الجزائر : العدد 
(. حسف عماد مكاوي ، ليمى حسيف السيد ، االتصاؿ ونظرياتو المعاصرة ، القاىرة : الدار المصرية (0

 . 240، ص 7990المبنانية ، 
عالـ ، القاىرة : مركز بحوث الرأي العاـ . حسف عماد مكاوي ، عاطؼ عدلي العبد ، نظريات اال((9
 . 264، ص 2001،

،  2004،القاىرة : عالـ الكتب ،  2. محمد عبد الحميد ، نظريات االعالـ واتجاىات التأثير ط((70
 .202ص
 https://mawdoo3.com 2076أغسطس  29آخر تحديث: -كتابة مريـ مساعدة  .(77)

: عمػػػػػاف، دار الصػػػػػفاء لمنشػػػػػػر 7ذوي الحاجػػػػػات الخاصػػػػػة، ط (. ماجػػػػػدة السػػػػػيد عبيػػػػػد، تعمػػػػػيـ األطفػػػػػاؿ 72)
 . 716 -712، ص  2000و التوزيع ، 

 :عمػػػػػػػاف، دار المسػػػػػػػيرة لمنشػػػػػػػر والتوزيػػػػػػػع والطباعػػػػػػػة، 2. سػػػػػػػامي محمػػػػػػػد ممحػػػػػػػـ، صػػػػػػػعوبات الػػػػػػػتعمـ، ط  ((72
 . 749ص ،  2070
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 -ممحقات البحث )نسخة من استمارة االستبانة التي وزعت عمى المبحوثين( :
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 األخوات واألخوة األعزاء من ذوً االحتَاجات الخاصة المحترمَن   

ٍرجىىىىي التبمىىىىت امبىىىىاع علا ااسجااىىىىة ع ىىىىي األدىىىى  ة المةىىىى ة أل ىىىىرا  ال  ادىىىىة ال ح َىىىىة 

المتة قىىىة ا ح لىىىا المودىىىوم )ادىىىتخ امات ال مالىىىو  لودىىىا ت االعىىى م واال ىىى اعات المتحققىىىة 

ع ىىىي عَلىىىة مىىىن ذوً االحتَاجىىىات الخاصىىىة )ال ىىى  و الىىى   (   ىىىٌ  لالىىى  ر س ادىىىة مبىىىحَة

م ٍلىىىة ادىىى اس اًموذجىىىان( ع مىىىا ا  ال  ادىىىة ھىىىٌ أل ىىىرا  ال حىىى  الة مىىىٌ  قىىى  وال عبىىىتخ م 

 أل را  أخرى . 

 ال امةة الةراقَة  –ع   القاس  صالح الح ٍ ٌ / ع  ٍبٌ  ٌ ك َة اسع م  س.

 -مالحظات هامة :

 أً أد    ٌ االدتما ة ال ٍحتاج ال اح  ل تااة  .1

 لك( ساخت المراع الذً ع  ه ملاد ان ٍرجي وضع ا ا ة ) .2

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 -: الشخصية المعمومات محور .1
  أنثى     ذكر:      النوع  . أ
         سنة 40 -20     سنة 21 -21     سنة 26 -76:    العمر . ب

 فأكثر سنة 60      سنة 29 – 49                      
  وأكتب أقرأ    والكتابة القراءة أعرؼ ال  :    الدراسي المستوى . ت

            ثانوية     ابتدائية                                
 -: اإلعالم لوسائل الخاصة االحتياجات ذوي استخدامات محور .2
 ؟ يومي بشكؿ واستخداميا مشاىدتيا تفضؿ التي اإلعالمية الوسيمة ىي ما بيف  . أ

 أخرى وسائؿ أية     بوؾ الفيس     اليوتيوب     التمفزيوف       
 .............. أذكرىا

 ؟ يومياً  اإلعالـ لوسائؿ استخدامؾ أو تعرضؾ ساعات عدد حدد.  ب
  فأكثر ساعات أربع    ساعات ثالث الى يفساعت    فأقؿ واحدة ساعة   
 ؟ المختمفة اإلعالـ وسائؿ في واستخداميا مشاىدتيا تفضؿ التي االمور ىي ما . ت
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 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدة     واألفػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ المسمسػػػػػػػػػػػػػػػػػالت     اإلخباريػػػػػػػػػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػػػػػػػػػرات    
 التطويريػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػدورات   أنواعيػػػػػػػػػػػػػا بكػػػػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػػػػرامج    الرياضػػػػػػػػػػػػػية المباريػػػػػػػػػػػػػات
  أذكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (  كـالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب و لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ)الموجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

. .................................................... 
                     -: المتحققة االشباعات محور .3

 او اليوتيػػػػػػػوب أو التمفزيػػػػػػػوف سػػػػػػػواء اإلعػػػػػػػالـ لوسػػػػػػػائؿ واسػػػػػػػتخدامؾ مشػػػػػػػاىدتؾ خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف 
 لػػػػػؾ تتحقػػػػػؽ لػػػػػـ او لػػػػػؾ تتحققػػػػػ التػػػػػي الفوائػػػػػد او االشػػػػػباعات وضػػػػػح أو غيرىػػػػػا بػػػػػوؾ الفػػػػػيس
 فػػػػػي مناسػػػػػباً  تجػػػػػده الػػػػػذي االختيػػػػػار فػػػػػي( أشػػػػػارة ) وضػػػػػع خػػػػػالؿ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ فػػػػػي الػػػػػواردة
 ... لو المقابؿ المربع

 موافؽ غير محايد موافؽ الخيارات ت
 طػػػػػػرؽ اإلعػػػػػػالـ وسػػػػػػائؿ خػػػػػػالؿ مػػػػػػف تعممػػػػػت .7

 األخريف مع العالقات إقامة في جديدة
   

 أيجػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػػالـ وسػػػػػػػػػػائؿ سػػػػػػػػػػاعدتني .2
   لي جديدة عمؿ فرص

   

 وسػػػػػػػػػػائؿ واسػػػػػػػػػػتخداـ مشػػػػػػػػػػاىدة لػػػػػػػػػػي حققػػػػػػػػػػت .2
 اليومية حياتي في ممموسة فوائد االعالـ

   

 عمػػػػػػى اإلعػػػػػػالـ وسػػػػػػائؿ خػػػػػػالؿ مػػػػػػف تعرفػػػػػػت .4
 خارجػػػػػو أو العػػػػراؽ فػػػػي سػػػػػواء جػػػػدد أصػػػػدقاء
 مػػػػػػػػػػػػػف الخاصػػػػػػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػػػػػػات ذوي مػػػػػػػػػػػػػف

  (والبكـ الصـ)

   

 االعػػػػػػالـ وسػػػػػػائؿ ومتابعػػػػػػة مشػػػػػػاىدة طػػػػػػورت .2
 عاـ بشكؿ الحياة بشؤوف فتيمعر 

   

 طػػػػػػػػػػػػرؽ اإلعػػػػػػػػػػػػالـ وسػػػػػػػػػػػػائؿ مػػػػػػػػػػػػف تعممػػػػػػػػػػػػت .6
 العمؿ في جديدة وابتكارات
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 أشػػػػػػػاىدىا التػػػػػػػي القضػػػػػػػايا باسػػػػػػػتمرار أنػػػػػػػاقش .1
 مػػػػػػػف األصػػػػػػػدقاء مػػػػػػػع اإلعػػػػػػػالـ وسػػػػػػػائؿ فػػػػػػػي

 الصػػػػػػػػػػـ) مػػػػػػػػػػف الخاصػػػػػػػػػػة ذوي االحتياجػػػػػػػػػػات
  ( والبكـ

   

 األعجػػػػػػػػاب أو التعميػػػػػػػػؽ او بالمشػػػػػػػػاركة أقػػػػػػػػوـ .0
 اإلعػػػػػػػػالـ وسػػػػػػػػائؿ تتناوليػػػػػػػػا تػػػػػػػػيال بالقضػػػػػػػػايا
 مػػػػػػف الخاصػػػػػػة االحتياجػػػػػػات لػػػػػػذوي الموجيػػػػػػة

 (والبكـ الصـ)

   

 القضػػػػايا مػػػػف الكثيػػػػر اإلعػػػػالـ وسػػػػائؿ وفػػػػرت .9
 الخاصػػػػػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػػذوي الخاصػػػػػػػػػػػػة
 ومشػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ مشػػػػػػػػػػػػػػػاكميـ عمػػػػػػػػػػػػػػػى لالطػػػػػػػػػػػػػػػالع

 المجتمع

   

 االعػػػػػػالـ وسػػػػػػائؿ ومتابعػػػػػػة مشػػػػػػاىدة وسػػػػػػعت .70
 العمؿ في وخبراتي قدراتي

   

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوي الموجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامج اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمت  .77
 ثقػػػػػػافتي تطػػػػػػوير فػػػػػػي الخاصػػػػػػة االحتياجػػػػػػات

 تتعمػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي القضػػػػػػػػايا مػػػػػػػػف الكثيػػػػػػػػر تجػػػػػػػػاه
  الشخصية بحياتي
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