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RESUME :  

LE DEVELOPPEMENT  DES MEDIA A GENERE UN ETABLISSEMENT SOCIAL 

CONTRIBUANT A SATISFAIRE LES DIFFERENTS BESOINS DES INDIVIDUS DE MANIERES 

COMPENSATOIRES ET PARALLELES A CELLES NATURELLES, MAIS LES DIFFERENCES 

INDIVIDUELLES DANS LES BESOINS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES (AGE, SEXE, 

SITUATION SOCIALE, ETC…), MENENT VERS LES DIFFERENCES DANS LES 

COMPORTEMENTS DES INDIVIDUS ET LEURS INTERETS VIS-A-VIS DE CES BESOINS. 

LES ETUDES PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES ONT DEMONTRE QUE L’HANDICAP 

GENERE DES BESOINS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX NECESSITANT 

L’ASSOUVISSEMENT D’UNE MANIERE SPECIALE, CA QUI VEUT DIRE, QU’EN PLUS DES 

CARACTERISTIQUES PERSONNELLES ET SOCIALES CITEES DESSUS,  L’HANDICAP 

INFLUE SUR L’ORIENTATION DES INTERETS DES INDIVIDUS DANS LE BUT 

D’ASSOUVIR LEURS BESOINS. 

A PARTIR DE LA, LA PROBLEMATIQUE DE NOTRE ETUDE PORTE SUR LES 

USAGES ET LES GRATIFICATIONS MEDIATIQUES CHEZ LES HANDICAPES EN ALGERIE, 

QUI VISE PRINCIPALEMENT LA CONNAISSANCE DE LEURS BESOINS DANS LE CADRE 

DE LEUR RELATION AVEC LES MEDIA. 

POUR NOTRE ETUDE, NOUS AVONS ELABORE UN PLAN DE RECHERCHE REPARTI 

EN CINQ CHAPITRES : LE PREMIER PORTE SUR LE CADRE METHODOLOGIQUE DE 

L’ETUDE, LE DEUXIEME, SUR LE VOLET THEORIQUE (USAGES ET GRATIFICATIONS) 

DE L’ETUDE, LE TROISIEME SUR LES  BESOINS ET LES MOTIVATIONS ,LE QUATRIEME 

SUR LES HANDICAPES. LE CINQUIEME, PORTE SUR LE CADRE PRATIQUE DE L’ETUDE. 

 

 

MOTS CLES: HANDICAPES , BESOINS ET MOTIFS , PUBLIC , USAGES ET 

GRATIFICATIONS .   



 

 

SUMMARY : 

 

THE MASS MEDIA DEVELOPMENT LED TO A SOCIAL ESTABLISHING THAT 

CONTRIBUTED IN SATISFYING THE DIFFERENT NEEDS OF INDIVIDUALS IN SEVERAL 

WAYS, COMPENSATORY AND PARALLEL TO THE NATURAL ONES. 

BUT, THE INDIVIDUALS DIFFERENCES IN PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL NEEDS 

(AGE, GENDER, SOCIAL SITUATION, AND SO ON…) LEAD TO DIFFERENCES IN 

INDIVIDUALS BEHAVIORS AND THEIR INTEREST TOWARDS THESE NEEDS , 

THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL STUDIES HAVE SHOWN THAT THE 

HANDICAP CAUSES PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL NEEDS, NEEDING A SPECIAL 

SATISFYING. THAT MEANS THAT IN ADDITION TO PERSONAL AND SOCIAL 

CHARACTERISTICS, THE HANDICAP PLAYS A ROLE IN INDIVIDUALS INTERESTS 

DECISION IN ORDER TO SATISFY THEIR NEEDS. 

FROM THIS, THE PROBLEMATIC OF OUR STUDY IS ABOUT INFORMATIVE USE 

AND GRATIFICATIONS OF HANDICAPPED IN ALGERIA, WHICH OBJECTIVE IS MAINLY 

THEIR NEEDS WITHIN THEIR RELATION WITH MEANS OF COMMUNICATION. 

FOR OUR STUDY, WE HAVE ELABORATED A RESEARCH PLAN DIVIDED INTO 

FOUR CHAPTERS: THE FIRST IS ABOUT THE METHODOLOGICAL ASPECT OF THE 

STUDY. THE SECOND ON THE THEORETICAL STUDY. THE THIRD, ON THE NEEDS AND 

MOTIVES .THE FOURTH, ON THE HANDICAPPED PERSONS. THE FIFTH, ON THE 

PRACTICAL ASPECT OF THE” STUDY. 

KEY WORDS: HANDICAPPED - NEEDS AND MOTIVES - THE PUBLIC - USASES AND 

GRATIFICATIONS . 
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 يقذيـــــــــــــــت

 

  أ

 

 :مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 المجتمع، في دكرىا كعظـ اإلعالـ كسائؿ شممت التي لمتكنكلكجيا المذىؿ لمتطكر نظرا

 لمرفع تسعى التي الحككمات أىداؼ ظؿ في عنيا االستغناء يمكف ال ضركرة اإلعالـ أضحى

 كاقتصاديا اجتماعيا أكضاعيا كتحسيف ، كعمميا ثقافيا االجتماعية الفئات مختمؼ مستكل مف

 . الفردية كالقدرات السمككيات كتنمية

 اىتمامات استيعاب عمى قدرتو إلى راجع المجتمعات في اإلعالـ أىمية تعاظـ إف

 الغربية الدكؿ في الكبرل اإلعالمية بالمؤسسات دفع الذم األمر ، االجتماعية الفئات كحاجات

 إعالمية مضاميف عمى التركيز خالؿ مف التخصص غمار خكض إلى العربية الدكؿ كبعض

 . محّددة فئات حاجات لتمبية محددة

 الصفات متباينة كثيرة اجتماعية شرائح مف مركب كؿ ىك بؿ ، كاحدا شيئا ليس فالمجتمع

 تقـك أف اإلعالـ كسائؿ عمى لزاما يككف كبالتالي ، كاالتجاىات كاألىداؼ كاألفكار كاألكضاع

 أىداؼ تحقيؽ إطار في مستيدفة شريحة كؿ لخصائص مناسبة إعالمية رسائؿ بصياغة

 . كاإلعالمية االتصالية العممية ككظائؼ

 كاستغالؿ لتنميتيا قكم كدفع كاىتماـ رعاية إلى تحتاج التي االجتماعية الفئات بيف كمف

 نظرا دراستنا مكضكع لتككف اخترناىا ،كالتي  الخاصة االحتياجات ذكم فئة ىي قدراتيا

 تسعى حيث ، خاصة بصفة الجزائرم كالمجتمع عامة بصفة المجتمعات في لخصكصيتيا

 الخاصة اإلحتياجات لذكم اإلعالمية كاإلشباعات االستخدامات عف البحث في الدراسة



 يقذيـــــــــــــــت

 

  ب

 

 كفي ، الفئة ىذه طرؼ مف اإلعالـ لكسائؿ اإلستخداـ عادات عمى التعرؼ خالؿ ،مف الجزائرية

 لذكم الشخصية المتغيرات تدخؿ كمدل  اإلستخداـ ىذا كراء مف الُمحققة اإلشباعات المقابؿ

 . اإلعالـ كسائؿ مع عالقتيـ في الخاصة اإلحتياجات

 :التالي النحك عمى فصكؿ خمسة مف مككنة بحث خطة سطرنا الدراسة بيذه كلمقياـ

  عمى المنيجية العناصر كيتناكؿ ، المنيجي اإلطار في كيتمثؿ األكؿ الفصؿ -

 تحديد إلى ،إضافة كأدكاتيا الدراسة منيج  الدراسة، عينة ، ،الفرضيات  اإلشكالية غرار

 . لمدراسة اإلجرائية المفاىيـ

  سبعة تناكلنا كفيو ، لمدراسة النظرم اإلطار في كيتمثؿ الثاني الفصؿ -

 لمجميكر تعرضنا ثـ ، كاالتصاؿ اإلعالـ لبحكث التاريخية بالمرجعية بدءا  ، عناصر 

 المؤسسة كالدراسات ، كاإلشباعات اإلستخدامات مقترب ثـ ، عنصرييف في كسماتو كخصائصو

 . اإلنتقادات عمى كالرد ، لو المكجية كاإلنتقادات لو

  عناصر سبعة يتناكؿ ، كالدكافع الحاجات بعنكاف جاء الذم الثالث الفصؿ -

 بيف كالعالقة ، كأقساميما كالدكافع الحاجات مف كؿ مفيـك غرار عمى كالدكافع بالحاجات تتعمؽ

 . كالدكافع الحاجات إشباع في اإلعالـ دكر يتناكؿ كما ، كالدكافع الحاجات مف كؿ

  تناكلنا كفيو " الخاصة اإلحتياجات لذكم مدخؿ" بعنكاف جاء الرابع الفصؿ -

 حاجات ، الفئة لياتو السيككلكجية الخصائص ، الخاصة االحتياجات ذكم كتقسيمات مفيـك

شباعات  . الفئة ىاتو كا 



 يقذيـــــــــــــــت

 

  ج

 

 يتـ أيف العامة البيانات محكر ، كىي رمحاك أربع يتناكؿ الذم لمدراسة الميداني اإلطار ك

 ، التعميمي المستكل ، السف ، الجنس غرار عمى العنية بأفراد المتعمقة البيانات أىـ عرض

 اإلستخداـ بعادات يتعمؽ الثاني العنصر ، اإلعاقة نكع ، المينية الكضعية ، اإلجتماعية الحالة

 كسيمة كؿ كحسب كحركيا ، سمعيا ، بصريا المعاقيف مف لكؿ اإلعالـ لكسائؿ كالتعرض

 ، إعالمية كسيمة كؿ كحسب كذلؾ إعاقة لكؿ اإلشباعاتب يتعمؽ الثالث كالعنصر ، إعالمية

 السمات متغيرات تأثير مدل في البحث يتـ أيف ، لمنتائج كالكمي الكيفي التحميؿ كمحكر

 ثـ ، منيا المحققة كاإلشباعات اإلعالـ لكسائؿ كالتعرض اإلستخداـ سمكؾ تكجيو في الشخصية

.كالخاتمة العامة النتائج ثـ ، إعاقة لكؿ األكلية النتائج عرض



 

 

 

 

 

 :األكؿ الفصؿ

 المنيجي اإلطار
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 اإلطار المنيجي:  األوؿ الفصؿ .1

 الدراسة إشكالية 1.1

 التي العقبات مف الكثير بتجاكز كاالتصاؿ اإلعالـ لكسائؿ التكنكلكجي التطكر سمح

 كؿ بتجاكز سمح كالتمفزيكف ، البصرية اإلعاقة بتجاكز سمح الراديك فظيكر ، اإلعاقة فرضتيا

 ما خالؿ مف المعاقيف معاناة بتقميص االنترنت سمحت كما ، كالبصرية السمعية اإلعاقة مف

 أف نجد ،لذلؾ كاإلعالمي كالفكرم المعرفي اإلعاقة ذكم لحؽ تستجيب خدمات مف تقدمو

 ، زكايا عدة مف اإلعالـ كدراسات بحكث ميداف في باىتماـ حظيت باإلعاقة اإلعالـ عالقة

 كالعمؿ ، اإلعالـ كسائؿ في حظو يناؿ أف يجب اجتماعي كمكضكع اإلعاقة باعتبار سكاء

 أك ،1 الفئة ىاتو قدرات احتراـ خالؿ مف اإلعاقة ذكم حكؿ إيجابية نمطية صكرة تكريس عمى

شراكيـ مينيا اإلعالـ اقتحاـ في اإلعاقة ذكم حؽ في يتمثؿ الذم الميني المنظكر مف  في كا 

 .2 اإلعالمي اإلنتاج مراحؿ كؿ

 حاجات لو اإلعالـ لكسائؿ كجميكر اإلعاقة ذكم الدراسة ىذه في نتناكؿ أننا حيف في

 اإلعالمية المضاميف تكييؼ تستكجب  خاصة استخدامات عميو تفرض إعالمية كمتطمبات

 عمى التعرؼ،ؼ غيرىا أك اجتماعية أىداؼ سكاء األىداؼ مختمؼ ك  اإلشباعات لتحقيؽ كفقيا
                                         

 السابع الممتقى في مقدمة عمؿ كرقة .التصحيح وأساليب العالقة محددات: واإلعالـ اإلعاقة. اهلل فتاح الناصر عبدينظر، 1

 المؤسسة مع بالتعاكف لإلعاقة ةالخميجي الجمعية". متبادلة كمسئكلية تفاعية عالقة كاالعاقة االعالـ" لإلعاقة الخميجية لمجمعية

 .2007 مارس08 -06.البحريف مممكة. المعاقيف لخدمات الكطنية
2  . Aline mandrilly-john ,traduction:Roland Baghnyan,Handicap Et Média Ouest-Africain.Cesiph.p08. 
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 ممحة ضركرة ُتعد  االعالـ لكسائؿ تعرضيـ كدرجة ،  تعرضيـ كدكافع المعاقيف احتياجات

 ،1االعالمية كالخطط البرامج ككضع كتكجيييـ، رعايتيـ في الكسائؿ تمؾ مف لإلستفادة

  االستخدامات  ماىي :كالتالي الدراسة ىذه إشكالية جاءت سبؽ ما ضكء عمى

 .؟ الجزائرية الخاصة االحتياجات لذوي اإلعالمية واإلشباعات

 : التالية الفرعية األسئمة تحتيا كتنطكم

 ؟ الجزائرية الخاصة االحتياجات ذكم الىتماـ جذبا األكثر اإلعالمية الكسائؿ ماىي 

 ؟ الجزائرية الخاصة االحتياجات ذكم  تجذب التي اإلعالمية المضاميف ىي ما 

 الجزائرية؟ الخاصة االحتياجات لذكم اإلعالمية اإلشباعات ماىي 

 المناسباتية؟ نطاؽ خارج الجزائرم اإلعالـ مف الخاصة االحتياجات ذكم مكقع ماىك*
 

 األجنبي لإلعالـ يمجأ أنو أـ الجزائرية اإلعالمية المضاميف يتابع الجزائرم المعاؽ ىؿ 

 كالعربي؟

 

                                         
 االعالـ وسائؿ اشباع ومدى االعالمية المعاقيف احتياجات.صمكم عكاجي بف الحافظ ،عبد الخميس احمد بف حمكدُيْنظر، . 1

 الخميجية لمجمعية السابع الممتقى في مقدمة عمؿ كرقة:السعودية العربية المممكة في المعاقيف عينة عمى ميداينة دراسة" ليا

 لخدمات الكطنية المؤسسة مع بالتعاكف لإلعاقة الخميجة الجمعية". متبادلة كمسئكلية تفاعية عالقة كاالعاقة االعالـ" لإلعاقة
 .02 ص.2007 مارس08 -06.البحريف مممكة. المعاقيف

 الممتقى إلى مقدمة   »  متبادلة ومسؤولية تفاعمية عالقة: واإلعاقة اإلعالـ «  بعنكاف القحص خالد الدكتور كرقة كصفت *

 ،أم بالمناسباتية المعاقيف قضايا مع التعامؿ في اإلعالـ كسائؿ ،أسمكب 2008 مارس في لإلعاقة الخميجية لمجمعية السابع
. بالمعاقيف الصمة ذات الجمعيات بيا تقـك التي كاألنشطة عقدىا يتـ التي المناسبات بحسب اإلعاقة قضايا تناكؿ أنيا
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 : الموضوع أىمية 2.1

 : كالتالي الدراسة أىمية تتضح سبؽ مما

  لكسائؿ كالتعرض االستخداـ بعادات تتعمؽ بيانات عمى الحصكؿ مف ُتمكف -

 استغاللو يمكف الذم ،األمر الجزائرية الخاصة االحتياجات ذكم طرؼ مف اإلعالـ

 االجتماعية األىداؼ مختمؼ خضـ في الفئة بيذه خاصة إعالمية حمالت في

 . غيرىا أك كاالقتصادية

  منظكر مف الخاصة االحتياجات ذكم تتناكؿ بدراسات العممي الرصيد تدعيـ -

 كتطكر ، جية مف الدكؿ مختمؼ في الفئة بياتو  االىتماـ تزايد ظؿ في ، إعالمي

 .الجميكر دراسات خاصة  كاالتصاؿ اإلعالـ بحكث

 :الدراسة فرضيات 3.1

 :التالية الفرضيات عمى اعتمدنا بحثنا إشكالية لمعالجة

 كسائؿ استخدامات في الخاصة االحتياجات لذكم الشخصية السمات تتدخؿ (1

 . منيا الُمحققة كاإلشباعات اإلعالـ

 التعرض مف  الخاصة اإلحتياجات ذكم عزكؼ في الرئيسي السبب ليست اإلعاقة (2

 . أخرل أسباب ىناؾ بؿ اإلعالـ لكسائؿ
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 إلشباع كاألجنبي العربي لإلعالـ الجزائريكف الخاصة االحتياجات ذك يمجأ (3

 .اإلعالمية حاجاتيـ

 : الدراسة أىداؼ 4.1

 : يمي فيما نكجزىا أىداؼ عدة إلى الدراسة ترمي

 اإلعالـ لكسائؿ الجزائرية الخاصة االحتياجات ذكم استخدامات عمى التعرؼ . 

 الجزائرية الخاصة االحتياجات ذكم اىتماـ كفؽ اإلعالمية المضاميف ترتيب 

 .الخ...إخبارية  ، التربكية  ، الثقافية  ، التعميمية  ، الترفييية مجاالتيا كحسب

 الجزائرم لإلعالـ الخاصة االحتياجات ذكم  متابعة نسبة تحديد . 

 االستخدامات تكجيو في الشخصية السمات متغيرات دكر عمى التعرؼ 

 . الخاصة االحتياجات لذكم اإلعالمية كاإلشباعات

 :السابقة الدراسات 5.1

 (المعاقيف)دراسات حوؿ  ذوي االحتياجات الخاصة 

 لشخصيات المميزة السمات:" بعنكاف وفائي محمد و نتيؿ ابراىيـ أسعد رامي دراسة (1

 مف الباحثاف انطمؽ حيث ، 1 " المتغيرات بعض ضوء في وحركيا وبصريا سمعيا المعاقيف

                                         
 بعض ضوء في وحركيا وبصريا سمعيا المعاقيف لشخصيات المميزة السمات. كفائي محمد ، نتيؿ ابراىيـ أسعد رامي .1

 .875 ص .2007.،فمسطيف غزة.(اإلنسانية الدراسات سمسمة) اإلسالمية الجامعة مجمة. المتغيرات
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 ضكء في كحركيا كبصريا سمعيا المعاقيف لشخصيات المميزة السمات ما : التالية اإلشكالية

 ؟ المتغيرات بعض

 كبصريا سمعيا المعاقيف لشخصيات المميزة السمات أىـ عف لمكشؼ الدراسة ىدفت

  ، حركية  ، بصرية  ، سمعية اإلعاقة كنكع  ، الجنس كىي المتغيرات بعض ضكء في كحركيا

 .التعميمي كالمستكل  ، كالسف

 نسبة تمثؿ كىي معاؽ 577 مف مشكمة قصدية عينة عمى استمارة بتكزيع الباحثاف كقاـ

 213  ، سمعي معاؽ 192 منيـ  ، ( لممعاقيف الكمي العدد) الكمي البحث مجتمع مف 10%

 1. حركي معاؽ 172 ، بصرم معاؽ

 مف فئة بكؿ الخاصة السمات مف جممة تحديد إلى الدراسة خالؿ مف الباحثاف كتكصؿ

 .حركيا  ، بصريا  ، سمعيا اإلعاقة نكع حسب المعاقيف فئة

 : إلييا المتكصؿ النتائج أىـ نعرض يمي كفيما

  ، الخجؿ  ، بالنفس الثقة سمات تمتيا ثـ  ، كبير بشكؿ بالعدكانية سمعيا المعاقيف يتميز -

براز الظيكر حب إلى ذلؾ الباحثاف كأرجع  ، كالطمأنينة كاألمف باآلخريف كالثقة كالتفاؤؿ  كا 

 مما بالكالـ أنفسيـ عف التعبير عمى مقدرتيـ كحجـ  ، سمعيا المعاقيف لدل الذات

 أحيانا ليـ اآلخريف فيـ لعدـ أك  ، لمتكاصؿ أخرل كطرؽ كسائؿ استخداـ إلى يضطرىـ

                                         
 ضوء في وحركيا وبصريا سمعيا المعاقيف لشخصيات المميزة السمات. كفائي محمد ، نتيؿ ابراىيـ أسعد رامي ُيْنظر، . 1

 .875 ص . . المتغيرات بعض
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 بالتصرؼ يدفعيـ مما كقمؽ حساسية أكثر فيصبحكف كالنقص بالكبت شعكر لدييـ يكلد مما

 .بعدكانية

 كالثقة كالتفاؤؿ  ، كالخجؿ العدكانية خاصية في يشترككف بصريا لممعاقيف بالنسبة كذلؾ -

  الخكؼ لديو يكلد مما  ، حكلو لما الكفيؼ جيؿ إلى ذلؾ الباحثاف كأرجع  ، باآلخريف

 غير  ، عدكانيا ليككف ذلؾ كيدفعو كنتج كالحيرة بالكبت شعكر نفسو في كيخمؽ  ، كالقمؽ

 بالمجتمع كتفاعمية اجتماعية أكثر غزة في بصريا المعاقيف أف إلى تكصال الباحثاف أف

 تقدـ غزة في كثيرة جمعيات كجكد إلى ذلؾ كارجعا  ، سمعيا المعاقيف مع مقارنة الخارجي

 الجمعيات تمؾ إلى لمخركج الكفيؼ يدفع مما  ، كتعميمية تدريبية كبرامج لممعاقيف خدمات

 ديني بإلتزاـ بصريا المعاقكف تميز ذلؾ عمى زيادة   ، الخدمات كتمقي المساعدات لطمب

 أئمة كمنيـ الديف كأصكؿ ، الشريعة بمجاؿ متخصص منيـ الكثير أف حيث  ، بارز بشكؿ

 . مساجد

  ، لدييـ النفسية السمات أكلى العدكانية احتمت حيث حركيا لممعاقيف بالنسبة الخاصية نفس -

 إلى ذلؾ الباحثاف كأرجع ،  كالطمأنينة كاألمف كالتفاؤؿ باآلخريف كالثقة الخجؿ عمى زيادة

 1. كاحتقار دكنية بنظرة إلييـ ينظر المجتمع بأف حركيا المعاقيف شعكر

 

 

                                         
 ضوء في وحركيا وبصريا سمعيا المعاقيف لشخصيات المميزة السمات. كفائي محمد ، نتيؿ ابراىيـ أسعد رامي ُيْنظر، . 1

 .918-913 ص ص .المتغيرات بعض
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  1 " المعاقيف لألطفاؿ اإلرشادية الحاجات :" بعنواف سميماف سيد الرحمف عبد دراسة (2

 النفسي اإلرشاد كاستراتيجيات اإلرشادية الحاجات عف نظرم إطار بمكرة إلى تيدؼ ك

 كما شبابا أك أطفاال كانكا سكاء  المعاقكف الطالب ىـ العادييف غير األفراد مف خاصة لفئات

 . التعمـ صعكبات  ، العقمية  ، السمعية ،  البصرية : كىي إعاقات أربع الدراسة شممت

 ذكم الطالب مع بنجاح تستخدـ إرشادية طرؽ ثالث إلى دراستو في الباحث كتكصؿ

 ROLEالدكر لعب  ، BIBLIOTHERAPY بالقراءة النفسي العالج كىي الذكر السابقة اإلعاقات

PLAYING ،  كالفنكف كاألنشطة ACTIVITIES AND ART IN COUNSELING.2 

 دراسات حوؿ اإلعالـ وذوي االحتياجات الخاصة 

 الخطاب في الخاصة االحتياجات ذوي صورة" بعنكاف أمقراف الرزاؽ عبد دراسة (3

 التي الصكرة عف التعرؼ إلى تيدؼ كانت التي دراستو في الباحث قاـ :3 "الجزائري اإلعالمي

 مف األكؿ مقاليف تحميؿ خالؿ مف  ، الخاصة االحتياجات ذكم عف الجزائرم اإلعالـ يرسميا

                                         
 مكتبة.القاىرة.اإلعاقة سيكولوجية في ودراسات بحوث:المعاقيف لألطفاؿ اإلرشادية الحاجات.سميماف سيد الرحمف عبد . 1

 .180-139 ص ص.01 طبعة.2001. الشرؽ زىراء

 ص ص..اإلعاقة سيكولوجية في ودراسات بحوث:المعاقيف لألطفاؿ اإلرشادية الحاجات.سميماف سيد الرحمف عبدُيْنظر، . 2
139-180. 

 المكتبة." الجزائري اإلعالمي الخطاب في الخاصة االحتياجات ذوي صورة:" المجتمع سكسيكلكجيا في. أمقراف الرزاؽ عبد 3

 .221-198 ص ص.2008.المصرية
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 كمقاؿ  ، " المعاقيف أبنائيا مف خمسة ترعى عجوز مأساة " بعنكاف جاء الذم الخبر جريدة

 1". ! قدميؾ تقبيؿ... الشرؼ ىذا امنحيني" بعنكاف الشركؽ جريدة مف  ثاني

  :كىي فرضيات ثالث مف الباحث انطمؽ

 . تابعيف كفاعميف الخاصة االحتياجات ذكم الجزائرم اإلعالمي الخطاب يقدـ .1

  المرتبطة االجتماعية باألطراؼ تيتـ الجزائرم اإلعالمي الخطاب يستحضرىا التي القيـ .2

 .كاقعيا تصؼ مما أكثر الخاصة الحاجات بذكم

  كقد ، استعراضي قالب في الخاصة االحتياجات ذكم الجزائرم اإلعالمي الخطاب يقدـ .3

 المنشكر األكؿ المقاؿ في اإلعالمي الخطاب ركز حيث الفرضيات الدراسة نتائج أكدت

 الخمسة األبناء يقدـ بالمقابؿ  ، قكم لحضكر رئيسي كفاعؿ األـ إبراز عمى الخبر جريدة في

 .حقيقي كفاعؿ يظير لـ تابع كطرؼ

 صكر الذم االختالؼ رغـ بالمقاليف اإلعالمي الخطاب في ميما حيزا المجتمع احتؿ كما

 كمتعاطؼ مؤمف كريـ أنو عمى المجتمع صكر الخبر فمقاؿ  ، المقاليف مف كؿ في المجتمع

 بالالمباالة المجتمع الشركؽ بجريدة المنشكر المقاؿ اتيـ حيف في  ، الخمس المعاقيف أـ بحالة

 الصحفييف أف المقاليف مف لكؿ تحميمو مف الباحث تكصؿ  كما. كغيرىا الالأخالقية كالممارسات

                                         
 نفس.الجزائري اإلعالمي الخطاب في الخاصة االحتياجات ذوي صورة:" المجتمع سكسيكلكجيا في. أمقراف الرزاؽ عبدُيْنظر، . 1

 .221-198 ص ص.المرجع
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 كفاعؿ أحدىما ظير حيث  ، األىمية مف قسطا يممكاف كفاعميف بالظيكر قاما المقاليف كاتبي

 .1العجكز البف يككف ألف نفسو رشح كالثاني خير

 االحتياجات ذكم يقدـ الجزائرم اإلعالـ أف ترل التي الثالثة الفرضية التحميؿ أكد ك

 األبناء كظير قكم بشكؿ األكؿ المقاؿ في األـ حضرت حيث  ، استعراضي قالب في الخاصة

 باألـ المأساة ارتبطت فقد  ، الحضكر إلى منو الغياب إلى منو أقرب محتشـ بشكؿ المعاقكف

 2. األـ لمعاناة تجسيد أنيـ عمى المقاؿ صكرىـ الذيف المعاقيف كليس

 ذوي نحو السعودييف اإلعالمييف اتجاىات" : بعنكاف القرني شويؿ بف لعمي دراسة (4

 اإلعالـ وسائؿ في واالىتمامات الصورة عف مسحية دراسة : الخاصة االحتياجات

 ذكم كقضايا كمكضكعات اإلعالـ كسائؿ بيف العالقة الدراسة تناقش حيث  3"السعودية

 في اإلعالمية األسرة اتجاىات لتقصي الدراسة تسعى آخر بمعنى أك  ، الخاصة االحتياجات

 ىذه عالقة عمى لمتعرؼ  ، الخاصة االحتياجات ذكم األشخاص نحك السعكدية العربية المممكة

 . الفئة ىذه عف اإلعالـ كسائؿ ترسميا التي بالصكرة االتجاىات

                                         
 ص. .الجزائري اإلعالمي الخطاب في الخاصة االحتياجات ذوي صورة:" المجتمع سكسيكلكجيا في. أمقراف الرزاؽ عبدُيْنظر، 1

 .221-198 ص

 .الجزائري اإلعالمي الخطاب في الخاصة االحتياجات ذوي صورة:" المجتمع سكسيكلكجيا في. أمقراف الرزاؽ عبد ُيْنظر، .2
 .221-198 ص ص.
 الصكرة عف  مسحية دراسة .  الخاصة االحتياجات دوي نحو السعودييف اإلعالمييف اتجاىات. القرني شكيؿ بف عمي 3

 . " كاإلعاقة اإلعالـ" عف لإلعاقة الخميجية لمجمعية السابع لمممتقى مقدـ بحث :السعكدية اإلعالـ كسائؿ في كاالىتمامات
 .2 ص.2007.البحريف مممكة. اإللكتركنية المكتبة
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 مف مفردة 141 بمغت عينة عمى المسحي المنيج عمى دراستو خالؿ مف الباحث اعتمد

 . السعكدية بالمممكة كالمرئي كالمسمكع المقركء اإلعالـ فيو بما اإلعالمية األسرة

  ، محدكد مجممو في السعكدية بالمممكة اإلعالـ كسائؿ اىتماـ أف إلى الدراسة كتكصمت

    ثـ الصحافة تمييا  ، الفئة بيذه اىتماما تعطي التي الكسائؿ مقدمة في التمفزيكف كيأتي

 مكضكعات كتقدمت  ، اإلعاقات باقي عمى (الجسدية) الحركية اإلعاقة كتقدمت  ، االنترنت

  ، السعكدية اإلعالـ كسائؿ اىتمامات في األخرل المكضكعات باقي عمى اإلعاقة مف الكقاية

 تتسـ الصكرة أف الخاصة االحتياجات لذكم اإلعالمية لمصكرة تحميميا في الدراسة كبينت

 ذكم نحك إيجابية تكجيات إلى يشير اإلعالمييف اتجاىات متكسط أف كما  ، باإليجابية

 1.الخاصة االحتياجات

 والثقافية اإلعالمية االحتياجات« : عنكاف تحت إبراىيـ صالح سيير دراسة (5

2  التمفزيوف برامج مف لممعاقيف
 احتياجات عمى التعرؼ في الدراسة مشكمة تتبمكر حيث : »

 الدراسة كىي  ، األرضية الثمانية التمفزيكنية قنكاتو عمى اإلعالمية المصرييف المعاقيف

 لدكر تناكليا حيث مف العربي الكطف في الدراسات أكائؿ كمف مصر في نكعيا مف األكلى

 . المعاقيف حياة في اإلعالـ كسائؿ

                                         
 الصكرة عف  مسحية دراسة .  الخاصة االحتياجات دوي نحو السعودييف اإلعالمييف اتجاىات. القرني شكيؿ بف عميُيْنظر، .1

 . " كاإلعاقة اإلعالـ" عف لإلعاقة الخميجية لمجمعية السابع لمممتقى مقدـ بحث :السعكدية اإلعالـ كسائؿ في كاالىتمامات
 .2 ص.2007.البحريف مممكة. اإللكتركنية المكتبة

 ص ص, 01 عدد. اإلذاعي الفف مجمة.التمفزيوف برامج مف لممعاقيف والثقافية اإلعالمية االحتياجات.إبراىيـ صالح سيير . 2
159-168. 
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 البرامج مف المعاقيف احتياجات تحديد إلى تيدؼ التي الكصفية الدراسات مف كىي

 : خالؿ مف المسحي المنيج عمى معتمدة  التمفزيكنية

 . التمفزيكنية البرامج مف لعينة مسح -    

 .المصرييف المعاقيف مف كالمشكؿ البرامج ىذه لجميكر مسح -

 الدراسة طبقت حيث  ، تحميمية كالثانية ميدانية األكلى عينتيف الدراسة تناكلت كقد

 محافظتي في المصرييف المعاقيف مف مشكؿ بشرم مجتمع مف طبقية عينة عمى الميدانية

 كىي لإلعاقة أنكاع أربعة شممت مفردة 400 مف الميدانية العينة تككنت كقد  ، كالجيزة القاىرة

  .نكع لكؿ مفردة 100 بكاقع كالذىنية كالبصرية كالسمعية الحركية اإلعاقة

 برامجي مجتمع مف عينة مضمكف بتحميؿ الباحثة قامت فقد  التحميمية العينة أما

 كاممة لدكرة  ، المصرم لمتمفزيكف األرضية الثمانية القنكات في المصرييف لممعاقيف المخصص

 فييا كتـ  ، 2003 جكاف نياية كحتى 2003 أبريؿ أكؿ مف بدأت متتالية أشير ثالثة مدتيا

 38 حكالي مدتيا بمغت كالتي المعاقيف لفئة مخصصة برامج 10 مف حمقة 84 مضمكف تحميؿ

 .المصرم لمتمفزيكف األرضية الثمانية القنكات خالؿ مف ساعة

 كنظرية كاإلشباعات االستخدامات نظرية مف كؿ الباحثة تناكلت فقد النظرم اإلطار عف أما

 .1 اإلعالـ كسائؿ عمى االعتماد

 : التالية النتائج إلى كتكصمت
                                         

 ص ص ..اإلذاعي الفف مجمة.التمفزيوف برامج مف لممعاقيف والثقافية اإلعالمية االحتياجات.إبراىيـ صالح سيير ُيْنظر، 1
159-168. 
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  ببث المصرم التمفزيكف فييا قاـ التي المدة بتحديد  الباحثة  قامت كفييا :تحميمية نتائج . أ

 مدة أكبر حسب الثمانية القنكات كترتيب كالمعاقيف اإلعاقة حكؿ مكاضيع تناكلت برامج

 في المستخدمة المغة نسبة إلى التطرؽ إلى باإلضافة المعاقيف تيـ التي القضايا لبرامج عرض

 . الفصحى إلى العامية  مف البرامج ىذه

  المعاقيف برامج تناكلتيا التي المكاضيع في نسبة أعمى الترفييية المكاضيع سجمت -

 خالؿ مف التعميمية المكاضيع الثانية المرتبة في تمييا  ، المعاقيف كتسمية التخفيؼ بغرض

 المكاضيع الثالثة المرتبة في لتمييا  ، المعاقيف كتعمـ تككف التي كالمراكز لممدارس التطرؽ

 . كتفكقيـ نجاحاتيـ عرض خالؿ مف كاألسرة المجتمع في المعاؽ لدمج تيدؼ التي االجتماعية

 ىي إلشباعيا التمفزيكنية البرامج سعت التي المعاقيف احتياجات رأس عمى جاء  -

 عمى المعاؽ لجعؿ كذلؾ كمعرفية ثقافية كسائؿ لتكفير الحاجة ثـ  ، كالتدريب لمتعميـ الحاجة

 الحاجة ثـ االجتماعية كالمشاركة لمتكيؼ كالحاجة لمترفيو الحاجة ثـ  ، كالعالـ بالمجتمع صمة

 .1 طبية كأجيزة مادية مساعدات لتكفير

  لجميكر مكجية لممعاقيف المخصصة التمفزيكنية بالبرامج اإلعالمية المضاميف جاءت -

 كنشر المعاقيف بقضايا تعريفو بيدؼ العاـ الجميكر يمييا ثـ األكلى المرتبة في المعاقيف

 .الفئة لياتو كاىتماـ رعاية لتخصيص حكليا الكعي

                                         
 ص ص . اإلذاعي الفف مجمة.التمفزيوف برامج مف لممعاقيف والثقافية اإلعالمية االحتياجات.إبراىيـ صالح سيير ُيْنظر، 1

159-168. 
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 المخصصة البرامج في  لممعاقيف مشاركة نسبة بأكبر سمعيا المعاقيف فئة حظيت -

 . الحركية اإلعاقة ثـ ذىنيا المعاقكف فئة تمييا لممعاقيف

 :الميدانية النتائج . ب

 .%63 بمغت لبرامجيـ المعاقكف متابعة معدالت أف النتائج أظيرت -

 تمييا المعاقكف جميكر اىتمامات رأس عمى كأفالـ مسمسالت مف الدرامية المكاد جاءت -

 .كاألخبار كالمنكعات الرياضية ثـ الدينية البرامج

 األخير كفي كالتعمـ المعرفة حاجة تمييا ، المعاقكف احتياجات رأس عمى لمتسمية الحاجة -

 . نسبة أقؿ عمى كاإلسترخاء لمنسياف الحاجة  حصمت

 عمى لمحصكؿ تاـ شبو بشكؿ التمفزيكف عمى يعتمد المعاقكف جميكر أف األرقاـ كشفت -

  ، كالمجالت الصحؼ ثـ الراديك يميو  ، األخرل بالكسائؿ مقارنة إعالمية ككسيمة المعمكمات

 في االندماج عمى كيساعدىـ معارفيـ كيكسع األحداث يفسر أنو منيا أسباب لعدة كذلؾ

 .المعنكية ركحيـ كرفع المجتمع

 التمفزيكنية البرامج في المعاؽ صكرة أف يركف المعاقيف مف % 31 نسبة أف الدراسة أظيرت -

 أنيا % 29,2 نسبة رأت حيف في حقيقي كغير سمبي شكؿ في تصكرىـ حيث فييا مبالغ

 1.حقيقية صكرة

                                         
 ص ص. اإلذاعي الفف مجمة.التمفزيوف برامج مف لممعاقيف والثقافية اإلعالمية االحتياجات.إبراىيـ صالح سيير ُيْنظر، . 1

159-168. 
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  ، حكليـ حقيقية انشغاالت تطرح ألنيا ليـ المخصصة بالبرامج إعجابيـ المعاقكف أبدل -

 البرامج تكقيت عمى العينة مفردات مف   %58  صرح كما  ، ليـ مشرفة نماذج كتقدـ

 عمى فقط %17 ذكرت حف في مناسب غير %21 أما  ، ما حد إلى مناسب ليـ المخصصة

 الفئة مع يتناسب لما البرامج تكقيت في النظر إعادة بضركرة يدفع مما  ، مناسبة أنيا

 .المعكقيف فئة كىي البرامج ىاتو مف المقصكدة

 مف إشباعيا ضركرة المعاقكف يرل حيث االحتياجات مف مجمكعة الدراسة أظيرت  -

  ، كاالجتماعي النفسي التكافؽ عمى المعاؽ مساعدة االحتياجات ىذه كشممت التمفزيكف طرؼ

عطاء المعنكية ركحو لرفع المعاقيف مف المشرفة بالنماذج كتعريفو  لمكاجية إرشادات كا 

 .الخاصة احتياجاتو

 لتككف معاؽ طرؼ مف التمفزيكنية برامجيـ تقدـ أف في المعاقيف رغبة عف النتائج كشفت -

 .قضاياىـ عف التعبير في أكثر مقدرة لديو

 1.المعاقيف باألطفاؿ خاصة برامج تخصص أف في المعاقيف حاجة -

  التمفزيونية لمبرامج والبكـ الصـ استخدامات :" بعنكاف أحمد رضا محمد دراسة (6

  أنماط تحديد إلى الدراسة كىدفت  ،2 " منيا المتحققة واإلشباعات اإلشارة بمغة المترجمة

                                         
 ص ص. اإلذاعي الفف مجمة.التمفزيوف برامج مف لممعاقيف والثقافية اإلعالمية االحتياجات.إبراىيـ صالح سيير ُيْنظر، 1

159-168. 
 القاىرة . الخاصة االحتياجات وذوي الطفؿ إعالـ في الحديثة االتجاىات.كآخركف معبد خمؼ اعتماد ، إبراىيـ معكض محمد 2

 .278-277 ص ص.الحديث الكتاب دار.
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 لغة إلى المترجمة التمفزيكنية لمبرامج مشاىدتيـ كأنماط ، لمتمفزيكف كالبكـ الصـ مشاىدة

 المكتسبة لممعمكمات الصـ استخداـ كمجاالت  ، ليا فيميـ كمدل  ، مشاىدتيـ ككيفية اإلشارة

 . يشاىدكنيا التي البرامج مف

 )...( الصـ مف مفردة 150 مف مككنة عينة عمى المسح منيج الدراسة كاستخدمت

 عينة مف %72 منيا النتائج مف مجمكعة إلى كتكصمت  ، اإلشارة لغة إلى مترجـ بمساعدة

 مفردات جميع كأف  ، العينة مف % 28 أحيانا كيتابعو  ، دائـ بشكؿ التمفزيكف يتابعكف الدراسة

 لمبرامج فيميـ كحكؿ  ، اإلشارة لغة إلى المترجمة تمؾ مف أكثر أك برنامجا يشاىدكف العينة

 غير البرامج يفيمكف ال أنيـ العينة مف % 13,3 صرح اإلشارة بترجمة مصحكبة الغير

 جميع أكد حيف في  ، ما حد إلى يفيمكنيا بأنيـ %74 أجاب بينما  ، بترجمة المصحكبة

 1.البرامج مضمكف فيـ عمى تساعدىـ الترجمة أف %100 بنسبة العينة مفردات

  السابقة الدراسات عمى التعميؽ 6.1

 الخاصة الدراسات كىي : قسميف إلى قسمناىا التي السابقة لمدراسات عرضنا خالؿ مف

 باإلعالـ متعمقة كأخرل  ، كاالجتماعي النفسي المنظكر مف الخاصة االحتياجات بذكم

   . كالمعاقيف

                                         
 . الخاصة االحتياجات وذوي الطفؿ إعالـ في الحديثة االتجاىات.كآخركف معبد خمؼ اعتماد ، إبراىيـ معكض محمد ُيْنظر، 1

 .278-277 ص ص
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 كاالجتماعي النفسي المنظكر مف الخاصة االحتياجات بذكم المتعمقة الدراسات أف إذ

 أف أم  ، األخرل الفئات عف تختمؼ  الفئة لياتو كاجتماعية نفسية فكارؽ كجكد عف كشفت

 مما  ، المعاقيف غير األشخاص عف كمخالفة معينة كاجتماعية نفسية سمات تفرض اإلعاقة

 المتغيرات كفؽ اإلعالمية لمكسائؿ الشريحة ىاتو استخدامات نمط عف التعرؼ في شجعنا

 الدراسات بعض تطرقت كلقد ،  اإلعاقة متغير إلى إضافة (الخ... جنس  ، سف) الذكر السابقة

 لممعاقيف والثقافية اإلعالمية االحتياجات " : حكؿ إبراىيـ صالح سيير دراسة غرار عمى ليذا

 السعودييف اإلعالمييف اتجاىات:" حكؿ القرني شويؿ بف لعمي كدراسة  ، التمفزيوف برامج مف

 اإلعالـ وسائؿ في واالىتمامات الصورة عف مسحية دراسة : الخاصة االحتياجات ذوي نحو

 ممارسي منظكر مف كاإلعاقة اإلعالـ بيف العالقة تناكلت األخيرة ىذه أف غير ، "السعودية

 كسائؿ منظكر : جانبيف مف تناكلتيا إبراىيـ صالح سيير دراسة أف حيف في ، اإلعالـ مينة

 خالؿ مف البرامج لتمؾ المعاقيف فئة كمنظكر  ، تمفزيكنية برامج تحميؿ خالؿ مف اإلعالـ

 . االستبياف

 الخطاب في الخاصة االحتياجات ذوي صورة" بعنكاف أمقراف الرزاؽ عبد دراسة أما

 أنيا إال  ، الجزائر ىك الذم لدراستنا الجغرافي  الحيز تمس أنيا فرغـ  ، "الجزائري اإلعالمي

 . الخاصة االحتياجات ذكم عف الجزائرم اإلعالـ في المرسكمة بالصكرة اىتمت

 : يمي بما السابقة الدراسات عف دراستنا تميزت كعميو
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  ، السف غرار عمى كاإلشباعات اإلستخدامات بحكث في المستخدمة المتغيرات تناكلت -

 .اإلعاقة بمتغير كربطتيا  ، الخ.. الجنس

 أنفسيـ المعاقيف منظكر مف المعاقيف لفئة كاإلشباعات االستخدامات نمط في بحثت -

 . استمارات تكزيع خالؿ مف

  ، فقط الجزائرييف بالمعاقيف تيتـ أنيا حيث  ، بالجزائر الجغرافي المتغير تحديد -

 .الجزائرم باإلعالـ كعالقتيـ

 :وأدواتيا الدراسة منيج 7.1

 المناىج كتختمؼ  ، الظاىرة تحميؿ في الباحث يسمكو الذم المسار المنيج ُيعتبر "

 كالمجاؿ المبحكثة المشكمة بطبيعة يرتبط فاختياره ، كأىدافيا الدراسة نكع باختالؼ المستخدمة

 . 1" لمباحث المتاحة باإلمكانيات ككذا ، إليو تنتمي الذم

  المياديف في شيكعا األكثر يعد الذم  الكصفي المنيج عمى دراستنا في اعتمدنا

 البيانات تحميؿ في المختمفة اإلحصائية األساليب استخداـ مف يمكف حيث ،  االجتماعية

 . المجمعة

  عف كميا كتصكيرىا المدركسة الظاىرة لكصؼ طريقة " أنو عمى الكصفي المنيج ُيعرؼ ك

خضاعيا كتحميميا كتصنيفيا المشكمة عف مقننة معمكمات جمع طريؽ  ، " الدقيقة لدراسة كا 

                                         
 ص ص.2005.الجامعية المطبكعات ديكاف.2 طبعة.واالتصاؿ اإلعالـ عموـ في العممي البحث مناىج . مرسمي بف أحمد . 1

285. 
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 الراىنة الحقائؽ دراسة عمى تركز التي البحكث " ىي الكصفية البحكث أف يرل مف كىناؾ

 الكشفية الدراسة بعد إذ ،  ما جماعة أك ما مجتمع كخصائص كسمات طبيعة بكصؼ المتعمقة

 1. "  أىميا إلى لمتكصؿ استخراجيا تـ التي الفركض مف التنقؿ يتـ

 كالمنيج الدراسة نكع  مع تتالءـ لككنيا بالمقابمة االستبياف أداة عمى االختيار كقع  كقد

 .المكضكع حكؿ معمكمات كجمع بمكرة في تصب التي كاألىداؼ المتبع

 كىي االستفتاء ،  اإلستبار ،  االستقصاء غرار عمى عديدة مسميات  فمالستبياف "

 كىي ،  الفرنسية المغة في   SONDAGEك  QUESTIONNAIRE  كممة تقابؿ لكنيا عديدة كممات

 االستبياف يمكف حيث ،  اإلنسانية العمـك في االستعماؿ الشائعة األساسية البحث أدكات مف

 ،  المبحكث المجاؿ في مالحظتيا يستطيع ال دقيقة معمكمات عمى الحصكؿ مف الباحث

 قصد كمحدد معيف تصميـ كفؽ المبحكث إلى تقدـ أسئمة سمسمة عف عبارة ىك كاالستبياف

 إجراء في الباحث تفيد كمية بيانات شكؿ في ،  بالبحث خاصة معمكمات عمى الحصكؿ

 قضية مف المبحكثيف كآراء مكاقؼ عف تعبر كيفية معمكمات شكؿ في  ، رقمية مقارنات

 لكجو كجيا المقاء طريؽ عف مباشرة بصكرة االستبياف بكاسطة المعمكمات جمع كتـ  ،2"معينة

 .جسميا أك كالكتابة القراءة عمى تعميميا المؤىميف غير المبحكثيف مع

 :كالتالي كأىدافيا الدراسة اشكالية حسب محاكر أربع إلى االستمارة تقسيـ تـ

    الجنس، تضـ بالمبحكث خاصة أسئمة مجمكعة كيتضمف : العامة البيانات محور (1

                                         
 .87-86 ص ص .2طبعة. الجامعية المطبكعات ديكاف .واإلعالـ السياسية العموـ في البحث منيجية .مصباح عامر. 1

 .222- 220 ص ص .واالتصاؿ اإلعالـ عموـ في العممي البحث مناىج . مرسمي بف أحمد ُيْنظر، 2



 انًُهجً اإلطار :األول انفظم

 

23 

 

 ،  االجتماعية الحالة  ، التعميمي المستكل  ، المبحكث إلييا ينتمي التي الكالية  ، السف

 . (مكتسبة / فطرية) كطبيعتيا اإلعاقة نكع  ، المينية الكضعية

  حكؿ أسئمة كتتضمف : االعالـ لوسائؿ التعرض و االستخداـ عادات محور (2

  ، (األنترنت  ، التمفزيكف  ، اإلذاعة ،  الجريدة) االعالـ كسائؿ استخداـ عدـ أك استخداـ

 كالكقت  ، ...( إخبارية تعميمية  ، ترفييية) المبحكث ليا يتعرض التي كالمكاد البرامج كطبيعة

 . التعرض في المبحكث يقضييا التي الزمنية كالمدة ،  كالمكاد الكسائؿ تمؾ لمتابعة المفضؿ

  التي اإلشباعات حكؿ أسئمة مجمكعة كتتضمف : اإلعالمية اإلشباعات محور (3

 . إعالمية كسيمة كؿ استخداـ مف المبحكث عمييا تحصؿ

 اتجاه العينة مفردات مكقؼ عف لمتعرؼ تيدؼ أسئمة مجمكعة عمى االستمارة احتكت كما

 اىتماـ لجذب ضركرية كانت لكنيا بحثنا مكضكع في تصب ال  كىي الجزائرم اإلعالـ

 : مثؿ قضاياه كطرح رأيو عف فييا لمتعبير مساحة تخصيص خالؿ مف المبحكث

 ترغب قضية لديؾ ىؿ ؟ الجزائرييف المعاقيف بقضايا ييتـ الجزائرم االعالـ أف ترل ىؿ

  ؟ المعاقيف عف خبر قراءة ُيسعدؾ ىؿ ؟ اإلعالـ كسائؿ عبر طرحيا في

 ُقمنا ذلؾ مع كبالمكازاة 2014 أكتكبر17 بتاريخ العينة عمى االستمارة تكزيع في البدء تـ

 التقميدم بالشكؿ االستمارة بتكزيع قمنا أم ،  االنترنت عبر كتكزيعيا الكتركنية استمارة بإعداد

 .   2015 جكيمية 06 في المطمكب العدد بمكغ غاية إلى االنترنت طريؽ كعف المباشر
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 المئكية، كالنسب التكرارات باستخداـ  ، الكصفي التحميؿ خالؿ مف البيانات معالجة تمت

 ميكركسكفت ببرنامج اإلستعانة تـ كما ،  سبيرماف الرتبي اإلرتباط كمعامؿ الحسابي المتكسط

 . البيانات كتحميؿ تفريغ عممية في إكسؿ

 : مرحمتيف عبر االستمارة اختبار تـ

  30 عمى تكزيعو خالؿ مف االستبياف صالحية مف التأكد تـ : القبمي االختبار . أ

 األسئمة كضكح عمى التعرؼ بيدؼ ،  البحث عينة مف %10 يقارب ما أم  مفردة

ضافة كحذؼ األسئمة بعض صياغة إعادة خالؿ مف تعديمو كتـ ،  لممبحكثيف بالنسبة  أسئمة كا 

عادة  ، أخرل شكالية ألىداؼ كفقا األسئمة ترتيب كا   .البحث كا 

  الصدؽ طريقة اإلستبياف صدؽ قياس في  اعتمدنا : والثباث الصدؽ إختبار . ب

 كتـ  ، مناسبتيا مدل لتقدير ، *المحكميف مف مجمكعة عمى عرضيا  خالؿ مف الظاىرم

 .كآرائيـ مالحظاتيـ كفؽ التعديالت إجراء

  

                                         
  :طرؼ مف االستمارة تحكيـ تـ *
.   مستغانـ باديس بف الحميد عبد  بجامعة ،أستاذ احمد ابراىيـ.د  -
.   مستغانـ باديس بف الحميد عبد  بجامعة أستاذ، خوجة خالد منصور.د -
.  باتنة لخضر الحاج  بجامعة ،أستاذ زواقة محمد مصطفى الديف بدر .د  -
. لبناف ، بيركت جامعة. اهلل عبد مي.د -
 .مصر. شمس عيف بجامعة اإلعالـ أستاذ.اسماعيؿ وائؿ.د -
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 : العػػػينػػة 8.1

 الذيف  ، الجزائرييف المعاقيف فئة مف مشكؿ دراستنا بحث مجتمع أف سبؽ مما جميا يتضح

 1. مميكف 02 عددىـ تجاكز

 نفس تحمؿ مصغرة كمية عف عبارة ىي التي العينة إلى دراساتنا في لجأنا لذلؾ 

 مف كمشكمة محددة مجمكعة ىي العينة آخر بمعنى ،  الدراسة مجتمع لتمثيؿ الخصائص

  إلجراء ،  ( الدراسة حسب) مسبقا محددة معايير كفؽ اختيارىا يتـ التي المفردات مف مجمكعة

 مجتمع كؿ عمى النتائج تعميـ مف األخير في تمكف  كقياسات مالحظات عمييا

 األشخاص مجمكع تعني العينة* FRANCIS BALLE باؿ فرانسيس حسب ك ، 2 البحث 

 3 .البحث مجتمع لتمثيؿ استجكابيـ يتـ الذيف المبحكثيف

 ىناؾ أف كرغـ ، االحتمالية الغير العينات مف كىي  العارضة ىي عينة أنسب أف كجدنا

 البحكث مع مقارنة كتمثيمية دقة أقؿ تككف احتمالية الغير المعاينات نتائج أف إلى يذىب مف

 تقريبا نفسو ىك الخطأ معدؿ أف أظير LOUBET DEL BAYLE  (1986) أف إال ،  االحتمالية

 انتخابات أربعة نتائج تكقع خالؿ مف كذلؾ االحتمالية كغير االحتمالية المعاينات مف كؿ في

                                         
 المعاقيف قانكف لتعديؿ كزارية لجنة. عباس كلد جماؿ بالخارج الكطنية كالجالية كاألسرة الكطني التضامف كزير تصريح حسب. 1

 .14/06/2014 يـك. الفجر يكمية . دينار آالؼ ستة إلى المنحة كرفع
2
 .omar aktouf. Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations : Une introduction à 

la démarche classique et une  critique. Presse de l’université Québec. P p 72-73 

 .فرنسي إجتماع عالـ : FRANCIS BALLE باؿ فرانسيس *

 .انجشائز جايؼت.ياجٍظتز يذكزة:الثيث في الماكثات النساء وخمهىر العرتية الحلفزيىنية الذراما. بمغيثية سميرةُيْنظر، 3

 .08ص . 2010-2011
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 عمى الثاني كاعتمد االحتمالية المعاينة عمى األكؿ اعتمد  ، لمسبر معيداف بإعدادىا قاـ

 1. االحتمالية غير المعاينة

 عف األمثمة كمف ،  تصادفو التي الحاالت اختيار إلى العارضة العينة في الباحث يتجو

 كيككف ،  2)...( الطريؽ في غيرىـ قبؿ يقابميـ الذيف شخص المائة الباحث يسأؿ أف ذلؾ

 يستطيع ال حيث  ، اختيار أم الباحث أماـ يككف ال عندما المعاينات مف النكع ىذا إلى المجكء

 العرضية المعاينة أف أم  ، عشكائية بطريقة عناصره اختيار ال ك البحث مجتمع بداية تحديد

 .3 بالباحث يميؽ حسبما البحث مجتمع مف عينة سحب ىي

 :مفردة 384 : بػ العينة حجـ تحديد إلى تكصمنا 4ثامبسوف ستيفف معادلة كباستخداـ

 

 

 

 

 

 :إف حيث
                                         

 ص ص. منقحة طبعة .اإلنسانية العموـ في العمي البحث منيجية:كآخركف صحراكم بكزيد ترجمة, أنجرس مكريس ُيْنظر، 1
.309-312. 

 دار:القاىرة.واالعالـ العاـ الرأي بحوث في واستخداماتو االحصائي االسموب. عزمي أحمد زكي ، العبد عدلي عاطؼُيْنظر، 2

 .142 ص.1993 أكلى طبعة. العربي الفكر
 .311ص ..اإلنسانية العموـ في العمي البحث منيجية:كآخركف صحراكم بكزيد ترجمة, أنجرس مكريس ُيْنظر،  3

 : مكقع مف.06 ص .2012 .بغداد جامعة: الرياضية التربية كمية. العينة حجـ نحدد كيؼ.الطائي حسيف إيمافُيْنظر، 4
WWW.COPE.UOBAGHDAD.EDU.IQ  20/12/2014 :بتاريخ. 
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  N: المجتمع حجـ. 

  Z  : (.1.96) كتساكم (0.95) الداللة لمستكل المقابمة المعيارية درجةاؿ 

   Q: (.0.05) كتساكم الخطأ نسبة 

  P: (0.50) كتساكم كالمحايدة الخاصية تكفر نسبة . 

   

 KREJCIE & MORGAN  .1 ومورغف كريس جدكؿ مع يتفؽ الذم الحجـ كىك

 :المفاىيـ تحديد 9.1

 فئة ذوي االحتياجات الخاصة: 

 نفسية أو عقمية أو بدنية إصابة لديو شخص كؿ «  : بأنو الخاصة الحاجات ذك ُيعرؼ

 حاجات  و صعوبات عنو ينتج مما  ، نفسي أو عقمي أو بدني حركي قصور في لو تسببت

 خاصة فرص توفير تستدعي والحاجات الصعوبات وىذه ،  آخريف أفراد لدى توجد ال خاصة

 .لدراستنا األنسب التعريؼ كىك ،2  »والتعميـ لمنمو

 كالمعاؽ الخاصة االحتياجات ذكم  مصطمح مف كؿ دراستنا في سنستخدـ ك
 ، كمرادفيف *

                                         
1 . KREJCIE & MORGAN IN THEIR 1970 ARTICLE “DETERMINING SAMPLE SIZE FOR RESEARCH ACTIVITIES” 

(EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT,PP. 607-610). 

 في المفتكحة العربية األكاديمية.كاالتصاؿ اإلعالـ قسـ ،   »واإلعاقة اإلعالـ « : 5 محاضرة . السكداني حسف ُيْنظر، 2

 . 11/10/2013 :المعاينة تاريخ .  HTTP://WWW.AO-ACADEMY.ORG     : مكقع مف.الدنمارؾ
 بصفة  كالحسية العضكية أك الحركية أك الذىنية كظائفو  إلصابة تعرض شخص كؿ ىك الجزائرم القانكف في  المعوؽ *

 الشخصية اليكمية حياتو في أكلية نشاطات عدة أك نشاط ممارسة عمى قدرتو مف يحد مما ، مكتسبة أك خمقية أك كراثية

 األشخاص بحماية يتعمؽ ، 2002 سنة مايك 08 لػ المكافؽ 1423 عاـ صفر 25 في مؤرخ 02/09 رقـ قانكف) .كاالجتماعية
 (06 ص.2002 مام14 .34 العدد. الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة. كترقيتيـ المعكقيف

http://www.ao-academy.org/
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 . بصريا كالمعاقيف  ، سمعيا كالمعاقيف  ، حركيا المعاقيف فئة دراستنا ستشمؿ ك

  ، طبيعي بشكؿ جسمو استخداـ مف الفرد يمنع جسمي خمؿ كؿ الحركية إلعاقةبا كُيقصد

 يككف ما كمنيا كراثي يككف ما كمنيا  ، العضمي الجياز أك   العصبي لمجياز ىذا يرجع كقد

 . السمع ضعاؼ كفئة ،  الصـ فئة مف كؿ دراستنا فتشمؿ السمعية لإلعاقة كبالنسبة ، ُمكتسب

 ضعاؼ كفئة  ، المكفكفيف أم  ، الكمية البصرية اإلعاقة ذكم مف كؿ تضـ البصرية واإلعاقة

 . البصر

 بيا يشعر اإلشباع عدـ أك التكتر مف حالة " أنيا عمى الحاجة ُتعرؼ :والدافع الحاجة 

  لو يحقؽ سكؼ أنو يعتقد الذم اليدؼ نحك متجيا التصرؼ إلى كتدفعو معيف فرد

 1 )...(" إشباعيا

 إلى اإلنساف تدفع التي النفسية الحالة أك الداخمي المثير "فيك  MOTIVE الدافع أما

 .2" حاجاتو كيمبي كيشبع ما مثير إلى استجاباتو يقكم معيف سمكؾ

 كالدراسات البحكث غرار عمى   ، الدافع مع متبادلة بصفة  الحاجة مصطمح سنستخدـ ك

 . االتجاه نفس في تصب التي

 التنبيو خفض كىك  ، دافع خفض أك  ، ىدؼ بمكغ أك رغبة إرضاء ىك : اإلشباع 

 االحتياجات ذكم ) الجميكر تحقيؽ دراستنا في  بو نقصد ك ، التكتر مف كالتخمص

                                         
 .275 ص.2006.اإلسكندرية. الجامعية المعرفة دار . االجتماع عمـ قاموس . غيث عاطؼ محمد . 1

 .194 ص.1 طبعة.كالتكزيع لمنشر العالمية المكتبة. اإلعالـ . اإلعالـ تأثير.عكاشة رضا. 2



 انًُهجً اإلطار :األول انفظم

 

29 

 

 استخداـ مف مسبقا المسطرة رغباتيـ عمى كالحصكؿ ألىدافيـ (الجزائرييف الخاصة

 .الحاجة مف الناتج التكتر كتخفيؼ  ، اإلعالـ كسائؿ

 مكاد كتقديـ بجمع تقـك إعالمية كسيمة كؿ بيا كنقصد : الجزائرية اإلعالمية الوسائؿ 

 أك مكتكبة صحؼ كانت كسكاء غيرىا أك تثقيفية أك إخبارية أك ترفييية كانت سكاء إعالمية 

 لرمكز تخضع  كتككف ،  األكلى بالدرجة الجزائرم الجميكر كتستيدؼ  ، تمفزيكف أك إذاعة

 كؿ احتكت أنيا بحكـ االنترنت إلى إضافة  ، البث مكاف عف النظر بغض ،  الجزائرية الدكلة

 . السابقة الكسائؿ

 مكتكبة الجزائرية اإلعالمية الكسائؿ كتنتجو تقدمو ما كؿ بيا كنقصد: اإلعالمية المادة  

.األنترنت عبر نشرىا يتـ التي المكاد إلى إضافة التمفزة أك الراديك عبر مذاعة أك كانت



 

 

 

 

 

 

 : الثاني الفصؿ

 النظرم اإلطار
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 اإلطار النظري: الفصؿ الثاني  .2

 واالتصاؿ اإلعالـ لبحوث تاريخية مرجعية 1.2

 خالؿ مف إال االتصاؿ ك اإلعالـ ميداف في العممية كالبحكث اإلسيامات فيـ يككف ال

 كتعددىا النظريات فاختالؼ  ، نظرم فكرم اتجاه بكؿ المحيطة كالظركؼ التاريخي اإلطار فيـ

 .زمنية حقبة لكؿ كذلؾ المحيطة الظركؼ ك  ، اتجاه لكؿ التاريخية الحقب الختالؼ يعكد

ىتماـ ،  اإلنساف بظيكر مرتبط  إجتماعية كعممية ظاىرة  فاالتصاؿ  المفكريف كا 

 ،  أسسا أرسطك كضع حيث  ، الميالد قبؿ ما إلى يمتد  أيضا ، قديـ كالفالسفة كالمنظريف

 (الجميكر) كالمستقبؿ ( المرسؿ) الخطيب بيف التفاعؿ أف يرل كىك ،   االتصاؿ لعممية عممية

 تؤثر أف يمكف حتى  ، كمقنعة كجذابة شيقة بصكرة معدة الخطبة أك الرسالة تككف أف يستكجب

 : كىي عناصر ثالثة إلى االتصالي المكقؼ قسـ أرسطو أف يتبيف سبؽ مما ، المرغكب بالشكؿ

 . الجميكر ك ،  الخطبة ،  الخطيب

 يعرفكف ال الرسالة ناقمي أف يرل الذم خمدوف ابف  التقسيـ ىذا في  أرسطو مع كيشترؾ

 أنو عمى أكد كقد  ، كتخمينيـ ظنيـ في ما عمى الخبر كينقمكف  ، سمعكا أك عاينكا مما القصد

 كفي ، 1كمالبساتيا كظركفيا األمكر طبيعة مع اتفاقيا مدل عمى كالكقكؼ الرسالة مناقشة يجب

                                         
 ص ص.مػ 2011. كالتكزيع لمنشر الثقافة دار . واالتصاؿ اإلعالـ وسائؿ إلى المدخؿ. الدليمي محمد الرزاؽ عبد ُيْنظر، 1

34-35. 
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 كطيارة دىنو كسالمة كصدقو الركاية راكم أمانة مف التأكد الرسالة مستقبؿ عمى المقابؿ

 1. الشخصية كقيمو ُخُمِقو كمتانة  عقيدتو،

 لدراسة محاكالت خمدوف ابف أك أرسطو مف لكؿ العممية كالمكاقؼ األفكار ىذه كانت كقد

  ، ىاتو دراستنا في تعنينا ال أنيا كرغـ ، الحقبة تمؾ في االتصالية العممية كتطكير كفيـ كتحميؿ

 كالقضايا بالمشكالت كمباشرا كثيقا ارتباطا مرتبطة االتصالية العمميات أف عمى تؤكد أنيا إال

 أف البد االجتماعي لمتغيير تحميؿ كؿ:" أف التأكيد إلى الباحثيف  دفع ما كىك  ، االجتماعية

 كالكاتب المؤرخ يؤكد السياؽ نفس في ،  2  االتصاؿ  عمميات عمى النياية في يركز

 تدفع واحدة اجتماعية ظاىرة ىو اإلنساني التاريخ تطور أف "   :*   H.G .WELLSاإلنجميزم

 ينظر  بذلؾ كىك  ، " آخر مجتمع أو آخر مكاف في اإلنساف بأخيو  االتصاؿ إلى باإلنساف

 المجتمع انتقؿ حيث  االتصاؿ عممية تطكر أنيا عمى البشرم التاريخي التطكر قصة إلى

  كاالتصاؿ اإلذاعة مرحمة إلى تـ كمف الطباعة إلى  ، الكتابة إلى الكالـ مف البشرم

 أثناء الجغرافية الحدكد تجاكز مدل عمى متكقؼ مرحمة إلى مرحمة مف كاالنتقاؿ ،  اإللكتركني

 .3 كالمشاعر األفكار نقؿ عممية

                                         
 .35-34 ص ص.ػ .واالتصاؿ اإلعالـ وسائؿ إلى المدخؿ. الدليمي محمد الرزاؽ عبد ُيْنظر، 1
 .12 ص.2004. لمكتاب اإلسكندرية مركز. واالتصاؿ اإلعالـ عموـ في مختارة قراءات. ىيبة منصكرُيْنظر، 2
*   HERBERT GEORGE WELLS (1866-1946)  : انجميزم كاتب  . 

 .56ص. عماف. لمنشر العممية اليازكرم دار.االتصاؿ نظريات. العالؽ بشيرُيْنظر، 3
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 ،  مراحؿ ثالث إلى المجتمع تطكر يقسـ الذم * ماكموىاف التقسيـ ىذا في معو كيشترؾ 

 ثـ ،  االجتماعية العالقات دعـ مما األذف إلى الفـ مف شفكيا المعمكمات انتقاؿ مع بدأت

 كمف  ، كالفردية االستقاللية نحك نزعة ظيكر إلى أدت التي الطباعة ظيكر مع المكالية المرحمة

 عممية فييا كأصبحت ، 1 الصناعية كاألقمار االلكتركنية العقكؿ ذات اآللية الحضارة مرحمة تـ

 . 2اإلنساف لحكاس امتداد بمثابة ىي كسائط عمى تعتمد المعمكمات نقؿ

 دفع مما  ، األفراد بيف القائمة  االتصاؿ عمميات غيرت اإلعالـ لكسائؿ األكلى فالبدايات

  ، لفيميا  أساسية  نظرية  مقاربات كشكمكا التغييرات بتمؾ االىتماـ إلى الباحثيف مف العديد

 الثقافية  األسس  تشكيؿ إعادة في الجماىيرم  االتصاؿ كسائؿ مساىمة كيفية في بحثت حيث

 3.األفراد بيف كالعالقات المجتمع كقكانيف كقكاعد ،  كاالجتماعية

 

 

                                         
 ،أمريكية جامعات عدة في دّرس  كندي وباحث أستاذ: (ـ1980 ػ 1911) MARSHALL MCLUHAN ماكموىاف مارشاؿ *

 :  ىي ميمة كتب أربعة كأصدر المجالت في المقاالت مف مئات ماكمكىاف نشر
- THE MECHANICAL BRIDE. : FOLKLORE OF INDUSTRIAL MAN, (1951) 

- THE GUTENBERG GALAXY : THE MAKING OF TYPOGRAPHIC MAN (1962) , 

- UNDER STANDING MEDIA :THE EXTENSIONS OF MAN (1964) , 

- THE MEDIUM IS THE MESSAGE : AN INVENTORY OF EFFECTS (1967( . 

 اآلداب الدنمارؾ كمية في المفتكحة العربية األكاديمية .الجماىيرم  االتصاؿ كاإلعالـ نظريات .المكسكم  فمحي جاسـ محمد)
 .(21/06/2015 المعاينة تاريخ /HTTP://WWW.AO-ACADEMY.ORG : مكقع مف.كاالتصاؿ  اإلعالـ كالتربية قسـ

1. Nick Stevenson. Understanding Media Cultures Social Theory And Mass Communication. Second Edition. 

SAGE Publications. London. P119 
 .51-42 ص ص. الجامعية المطبكعات ديكاف. الجماىيرية اإلتصاؿ وسائؿ في مقدمة. دليك فضيؿ ُيْنظر، 2

3. JUDITH LAZAR.SOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATIO DE MASSE .ARMAND COLIN .PP 31-32. 

http://www.ao-academy.org/
http://www.ao-academy.org/
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 الخامس القرف منتصؼ في الطباعة اختراع مع الحديثة اإلعالـ كسائؿ عف الحديث يبدأ

 أنيا إال ، 1 ميكانيكي شكؿ في إنتاجية عممية سكل تكف لـ أنيا مف الرغـ عمى  ، عشر

 انتظاـ ظيكرىا في كساعد ، 2 مػ 17 القرف خالؿ الحديث بمعناىا الصحافة لظيكر ميدت

 كالبريد الطباعة مف كؿ أف حيث  ، البريد خدمات خالؿ مف كسيركرتيا المعمكمات انتقاؿ

 . الدكريات ظيكر انتظاـ في ميميف عامميف

 نظرية عف مطمقة كقكة قيمة ليا نظرية كجدت ال أنو غير عديدة المقترحة النظريات كانت

 النماذج أىـ أف إلى نشير أخرل جية كمف 3 ، البحث ميداف بإثراء قامت نظرية فكؿ  ، أخرل

PARADIGMES  عمـ مف أصال المستمدة االفتراضات مف فئة تشمؿ  االتصاؿ لعمماء المتاحة 

 4. االجتماعي النفس كعمـ االجتماع

 حيث  ، منتظمة خطة عبر تمر لـ االتصاؿ كسائؿ نظريات تطكر أف إلى نشير كذلؾ

 آثار في لمبحث تسعى كانت كالتي المنتظمة كغير المشكشة األبحاث خالؿ مف جاءت أنيا

 دراسة في المختمفة التفسيرات بيف تربط التي الصمة مختمفة أىداؼ أجؿ مف اإلعالـ كسائؿ

  ، المجتمع أك الفرد مفاىيـ أساس عمى تشكمت النظريات مف نظرية كؿ أف ىي االتصاؿ كسائؿ

                                         
 ـ1445 إلى مػ 1440 سنة مف المراجع بيف تفاكت يكجد حيث الطباعة ظيكر تاريخ تحديد في المراجع بيف اختالؼ ىناؾ. 

1
 . JUDITH LAZAR.OUVRAGE PRECEDENT .P14. 

 .25 ص.عماف.كالتكزيع لمنشر مجدالكم دار.واإلعالـ الصحافة في دراسات. عرجة أبك تيسير ُيْنظر، 2
3
 . JUDITH LAZAR.OUVRAGE PRECEDENT.P14. 

 كالتكزيع لمنشر الدكلية الدار. اإلعالـ وسائؿ نظريات.الرؤكؼ عبد كماؿ ترجمة. رككيتش بكؿ ساندرا ديظير،.ؿ ممفيفُيْنظر، 4

 .24 ص. القاىرة .
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 السياسة  ، التاريخ  ، االقتصاد  ، األنتركبكلكجية غرار عمى االجتماعية العمـك مف المستمدة

  1...كغيرىا كالقانكف الفمسفة إلى إضافة

 أنو إال الجماىيرم، كاالتصاؿ  اإلعالـ ميداف في النظريات ك المداخؿ  تعدد مف الرغـ  كعمى

 : كىما رئيسييف اتجاىيف بيف التمييز يمكف

 خالؿ كبالضبط العشريف القرف مف األكلى الثالث العقكد مع كتزامف : األوؿ االتجاه

 ظيكر مع الفترة ىذه تزامنت حيث  ، 2 الثانية العالمية الحرب غاية إلى األكلى العالمية الحرب

 عمى األكلية التجارب في كالبدء ،   اإلذاعة كىي االلكتركنية اإلعالمية الكسائؿ أكلى

 3.المكتكبة لمصحافة الكاسع االنتشار إلى باإلضافة  التمفزيكف،

 كبشكؿ مباشرة الجميكر إلى بالكصكؿ سمح المرحمة ىذه في الراديك أف نشير أيضا

 المتحدة الكاليات في مستقبؿ ألؼ 50 حكالي ،  مػ 1920 سنة مرة ألكؿ  تمكف كقد  فكرم،

 يستقبؿ التي فالمحظة  ، مباشرة الراديك عمى الرئاسية االنتخابات حممة متابعة مف األمريكية

 طرؼ مف الرسالة تمؾ إرساؿ يتـ التي المحظة نفسيا ىي الصكتية الرسالة الجميكر فييا

 التمفزيكف اإلذاعية المؤسسات احتكت حيث ،  لمتمفزيكف الطريؽ الراديك ميد كذلؾ ،  المرسؿ

                                         
 213 ص..اإلعالـ وسائؿ نظريات.الرؤكؼ عبد كماؿ ترجمة. رككيتش بكؿ ساندرا ديظير،.ؿ ممفيفُيْنظر، 1

 .14 ص.القاىرة. السياسية كالعمـك اإلقتصاد كمية".ميدانية دراسة"؟ المصريوف يقرأ ىؿ. كامؿ الرؤكؼ عبد محمكد ُيْنظر، 2

 سادسة طبعة. عماف.العميا لمدراسات األكسط الشرؽ جامعة.الجماىيري االتصاؿ في المدخؿ.المكسى سميماف عصاـُيْنظر، 3

 .184 ص.2009. كمزيدة منقحة
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 الككلكمبية البث كأنظمة ،  BBC  البريطانية اإلذاعة ىيئة غرار عمى األكلى مراحمو خالؿ

CBS .1 

 EFFECT PARADIGM القكم التأثير نظريات سادت الظركؼ ىذه خضـ في

  ،  البعض بعضيـ عف منعزليف أفرادا باعتبارىـ الجماىير عمى اإلعالـ لكسائؿ كالمباشر

 الجمد تحت الحقنة نظرية أك  ، BULLET THEORY الرصاصة بنظرية االتجاه ىدا كُعرؼ

HYPODERMIC NEEDLE MODEL  2  إلى تُْنسب التي MCCOMBS & SHAW  
 ترل كىي  ، 3

 استقباليا عف كترتب ،  الطريقة بنفس االتصالية الرسالة يستقبؿ الجميكر أفراد مف فرد كؿ أف

 يتأثركف األفراد أف بمعنى 4 ، منيا كالمرجكة المسطرة األىداؼ كفؽ كفكرية مباشرة استجابات

 فييا تتـ التي األخرل كالظركؼ لمعناصر مراعاة دكف اإلعالـ كسائؿ في لو يتعرضكف بما

 اإلعالـ كسائؿ تفعؿ ماذا حكؿ يدكر كاف البحث فإف آخر بمعنى أك ،   االتصاؿ عممية

 أم تممؾ ال ضعيفة أنيا عمى إلييا ُينظر كاف التي ( الجماىير) األخيرة ىاتو ؟ بالجماىير

 الجمد تحت اإلبرة لنمكذج كفقا فالجميكر ،  5 اإلعالـ كسائؿ تأثيرات مف لمحماية مقكمات

                                         
1
. FRANCIS BALLE.LES MEDIAS. PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF). 3

EME
 EDITION .2004.PP 24-29.  

 .14 ص . ".ميدانية دراسة"؟ المصريوف يقرأ ىؿ. كامؿ الرؤكؼ عبد محمكد ُيْنظر،  2
3
.ARNAUD MERCIER.LE JOURNALISME :COLLECTION « LES ESSENTIELS D’HERMES ».CNRS 

EDITIONS.PARIS.2009.P81. 
 .107 ص,كالتكزيع كالنشر لمطبع اإلسراء كمكتبة دار.بالجماىير اإلتصاؿ مبادئ. متكلي سعد أماؿُيْنظر، 4
 اإلذاعات مجمة". التمقي دراسات إلى التأثير دراسات مف"اإلعالـ وسائؿ جميور دراسات تطور. شعباف حنافُيْنظر، 5

 .68 ص.2012. 02 العدد.العربية اإلذاعات اتحاد.العربية
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 العالمية الحرب في األلمانية الدعاية فاعمية أيده ك  ، LASSWELL  1 الزويؿ صاغو الذم

 . 2األكلى

 اإلعالـ لوسائؿ التجانسية اآلثار كانت لقد :"* ALVIN TOFFLER توفمر يقكؿ

 ومف قميمة إعالمية ووسائؿ قميمة قنوات سوى ىناؾ تكف لـ عندما قوتيا ذروة في الجماعي

 الوضع فإف المستقبؿ في أما  ، المشاىديف أو المستمعيف أماـ االختيار فرص مف قمة ثـ

 في تعددا األكثر الفرص إلى األقؿ االختيار فرص مف والتحوؿ ،  يسود الذي  ىو العكسي

 3. وتجارية سياسية بؿ فحسب ثقافية مدلوالت يحمؿ ال اإلعالـ مجاؿ

 الكاليات ثـ أكركبا خاضت حتى العشريف القرف مف األكلى العشر السنكات تمر تكد لـ ك

 سياسيا ممتزمة أصبحت دكلة كؿ ألف كنظرا  ، الثانية الميةالع الحرب األمريكية المتحدة

 نفكس في يغرسكا لكي الكالء كمشاعر األحاسيس تحريؾ الضركرم مف أصبح ،  بالحرب

.  الحرماف رغـ مرتفعة المعنكية الركح تبقىؿك  ، العدك مف كالخكؼ الُبغض المكاطنيف

 في حدة عمى عضك كؿ تصؿ أف يمكف ببراعة المصممة المؤثرات أف يفترض كاف ك  

  ، الطريقة بنفس يدركيا أف يمكف فرد كؿ فأك  ، اإلعالـ كسائؿ طريؽ عف الجماىيرم المجتمع

.  األفراد كؿ مف تقريبا مماثمة استجابات يفترض مما

                                         
1  .  ARMAND ,MICHEL MATTELART .HSITOIRE DES THEORIES DE LA COMMUNICATION.EDITION LA DECOUVERTE 

.PARIS.P19. 
 .15-14 ص ص. ".ميدانية دراسة"؟ المصريوف يقرأ ىؿ. كامؿ الرؤكؼ عبد محمكد ُيْنظر، 2
* ALVIN TOFFLER : أـًزٌكً  اجتًاع وػانى كاتب . 

 
 .61 ص.  .االتصاؿ نظريات. العالؽ بشيرُيْنظر،3
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  االتصاؿ لكسائؿ البالغة بالقدرة عاـ اعتقاد نشأ الثانية العالمية الحرب انتياء كبعد

  1. كجية أم إلى رأييا تغيير عمى الجماىير كحمؿ العاـ مأالر تشكيؿ في الجماىيرم

 لسمككياتيـ المستمر كالتقييـ  ، المتمقيف في اإلعالـ كسائؿ تأثيرات مسألة خضعت كقد

 كآرائيـ كمكاقفيـ كعكاطفيـ المعرفية مستكياتيـ في الحاصمة التغييرات عمى التعرؼ بيدؼ

 األمر تعمؽ سكاء  ، كمية نتائج عمى بالحصكؿ االنشغاؿ يحكميا دقيقة لمعايير  ، كأفعاليـ

 أك المؤسسات إلحدل عامة عالقات بحممة أـ  ، إعالنية بحممة أـ حككمية تكعية بحممة

  2. الحربية الظركؼ سياؽ في الدعائية األعماؿ

 القكة يبيف  ، اإلعالـ لكسائؿ القكية بالتأثيرات المتعمؽ األكؿ االتجاه أف يتضح سبؽ مما

 التي األىداؼ تحقيؽ كبالتالي ،  الجماىير عمى لمتأثير اإلعالـ كسائؿ تممكيا التي اليائمة

 االتجاىات نفس لو متجانسة كتمة الجميكر أف أساس عمى باالتصاؿ القائمكف إلييا يصبك

 أنجزت التي الدراسات لسمسة المشكمة األكلى الحمقة القكية التأثيرات نمكذج يمثؿ ك  ، كالقرارات

 .  االتصاؿ بحكث ميداف في

 ليا التطرؽ تـ التي  ، إمبريقية مساىمات مف مشكؿ االتجاه ىذا أف إلى اإلشارة تجدر

سيامات  ، سبؽ فيما   أدورنو مف كؿ بريادة (فرنكفورت مدرسة) النقدية النظرية كا 
*

  ،  

                                         
 .233-230 ص ص...اإلعالـ وسائؿ نظريات.الرؤكؼ عبد كماؿ ترجمة. رككيتش بكؿ ساندرا ديظير،.ؿ ممفيف ُيْنظر، 1
 المنظمة.بيركت.3 طبعة.اإلتصاؿ نظرية تاريخ.رابح ،الصادؽ العياضي الديف نصر ترجمة.ماتالر كميشاؿ أرماف ُيْنظر، 2

 .51 ص.لمترجمة العربية

 .فرانكفكرت مدرسة مفكرم كأىـ ألماني اجتماع عالـTHEODOR ADORNO (1903-1969:) أدورنػػو تيػػودور *
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 يد في أدكات عف عبارة اإلعالـ كسائؿ أف األخيرة ىذه ترل إذ  ،***  ماركوز  ،**  ىوركيايمر

 لتخذير السمطة تستعمميا كالتي ،  الجماىير عقكؿ في مباشرا تأثيرا تؤثر الحاكمة السمطات

نما حقيقييف فاعميف ليسكا فالمشاىدكف ،  الناس عقكؿ  الثقافية المنتجات يتمقكف سمبيكف كا 

 الثقافية الصناعة أف يرل حيث  ، ماركوز إليو ذىب ما كىذا ،  نمطية بصفة كيستيمككنيا

 ،  الثقافة ليذه تقمصو خالؿ مف كذلؾ تابعا فيو اإلنساف يككف كاحد بعد ذا مجتمعا أنتجت

 ال األمر حقيقة في الذم الجميكر أماـ الثقافي المنتكج نجاح تفسر التبعية ىذه فإف كبالتالي

 1. مباشرة فيو تؤثر التي الرسائؿ مف ىائؿ لسيؿ معرض لكنو  ، يختار

 العشريف القرف مف األربعينيات أكاخر في الظيكر في مالمحو بدأت : الثاني االتجاه

 الكظيفي المدخؿ كظير  ، اإلعالـ لكسائؿ الكظيفي باالستخداـ ييتمكف الباحثكف أخد حينما

 بنظرية يعرؼ ما ظير تـ كمف. المجتمع في كظائؼ مف تؤديو كما اإلعالـ كسائؿ لدراسة

  ، 2االنتقائي التأثير نظريات أك مداخؿ مف يتبعيا كما  االتصاؿ لكسائؿ المحدكد التأثير

 3. الكظيفية البنائية النظرية فركع أحد أك امتداد كاإلشباعات االستخدامات كمدخؿ

 لتطكر كنظرا  ،  )...( االجتماعي النظاـ تناكؿ إلى تيدؼ السكسيكلكجية فالنظريات

 لبعض اإلسيامات بعض برزت فقد المجتمع إطار في ىامة مكانة كاحتالليا اإلعالـ كسائؿ

                                         
 . ألماني إجتماع عالـ ك فيمسكؼ MAX HORKHEIMER   ((1895-1973 ىوركيايمر ماكس **
 . أمريكي ألماني كمفكر فيمسكؼ : HERBERT MARCUSE( 1898 - 1979)  ماركيوز ىربرت ***

 .69 ص . ." التمقي دراسات إلى التأثير دراسات مف"اإلعالـ وسائؿ جميور دراسات تطور. شعباف حنافُيْنظر، 1
 .15-14 ص ص.."ميدانية دراسة"؟ المصريوف يقرأ ىؿ. كامؿ الرؤكؼ عبد محمكد ُيْنظر، 2
 لمنشر العممية الكتاب دار. "كمنيجية نظرية اتجاىات:" الجماىيري االتصاؿ.شكماف محمد. القميني فاطمةُيْنظر، 3

 .81 ص.القاىرة.كالتكزيع

https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/1898
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
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 تكجيو في ىاما  دكرا لعبت الكظيفية البنائية النظرية لعبت كقد  ، 1)...( االجتماعييف المنظريف

 روبرت طرؼ مف المقترحة المفاىيـ خالؿ مف النظرية ىذه نمت كقد 2  ، االتصاؿ بحكث

 غير أك حي كائف سكاء شيء ألم النظر يمكف أنو األخير ىذا يرل إذ  ،MERTON 3. مرتوف

 نسؽ كلكؿ  ، المترابطة األجزاء مف عدد مف يتألؼ النسؽ كىذا نظاـ أك نسؽ أنو عمى ذلؾ

 يككف أف يمكف النسؽ مف جزء ككؿ  ، التكازف لتحقيؽ تمبيتيا مف بد ال أساسية احتياجات

 معكقا يككف كقد ،  النسؽ تكازف تحقيؽ في يساىـ أم  ، FONCTIONNEL كظيفيا

DYSFONCTIONNEL   مف طرؼ الجماىيرم اإلتصاؿ ككسائؿ ،  4النسؽ تكازف مف يقمؿ حيف 

 الكظائؼ مف مجمكعة تحقيؽ عمى تعمؿ حيث  ، 5الكمي اإلجتماعي النظاـ المشكمة األجزاء

  ، كاألفكار كاآلراء االتجاىات تطكير ك  ، كاألخبار المعمكمات نقؿ الترفيو ،  التعميـ مثؿ

 6. الجماىيرم االتصاؿ بكظائؼ تعرؼ التي المتعددة الكظائؼ مف كغيرىا التحديث

  ، التكازف تحقيؽ في تساىـ التي المتكررة كاألنشطة اإلجراءات مجمكعة تمثؿ فيي

 عمى فقط تؤثر ال كىي ،  األنظمة مف كغيرىا اإلعالـ كسائؿ بيف تجمع التي كالعالقة

 ىي أخرل جية كمف  ، اإلعالـ لكسائؿ األفراد استخداـ طريقة عمى كذلؾ تؤثر لكف  ،المجتمع

                                         
  .29ص.2010 .بيركت .أكلى طبعة. العربية النيضة دار. والمجتمع االعالـ سياسيات . الخميفي طارؽُيْنظر، 1
 .31. ص. ."كمنيجية نظرية اتجاىات:" الجماىيري االتصاؿ.شكماف محمد. القميني فاطمةُيْنظر، 2

3
 .JUDITH LAZAR.OUVRAGE PRECEDENT .P14. 

 .31 ص.المرجع نفس."كمنيجية نظرية اتجاىات:" الجماىيري االتصاؿ.شكماف محمد. القميني فاطمةُيْنظر،  4
5

 .  JUDITH LAZAR.OUVRAGE PRECEDENT.P-P 14-31. 
 والدراسات الحديثة واالتجاىات التطورية النشأة"واإلعالـ االتصاؿ سوسيولوجيا.الرحمف عبد محمد اهلل عبد ُيْنظر، 6

 .148-147 ص ص.2005.الجامعية المعرفة دار . "الميدانية
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   R.MERTON مرتوف كحسب  ، 1ككؿ المجتمع عمى تؤثر نتائج
*

 اإلعالمية الكسيمة أف  

 الثقافية الظركؼ مجمكعة خالؿ مف مشكؿ خارجي نظاـ ضمف تعمؿ اجتماعيا نظاما بكصفيا

 2.كاالجتماعية

 :اثنتاف دراستيف  النظرية ىذه ظيكر في ساىـ كلقد

 سنة نشرت  ، ,THE PEOPLE’S CHOICE الشعب اختيار بعنكاف جاءت األكلى  -

 ىازؿك ،   BERNARD BERELSON برلسوف برنارد كزمالئو الزرسفيمد طرؼ مف ،  مػ1944

.  HAZEL GAUET قويت

 كالية في إيرم مقاطعة في ناخب 600 عمى اإلعالـ كسائؿ تأثير بقياس قامكا حيث

 3.ـ 1940 سنة االنتخابية الحممة خالؿ أكىايك

 إلييوك لزلرسفالد طرؼ مف  PERSONAL INFLUENCE الشخصي الثأثير: الثانية -

 كاالستيالكية الشرائية كقراراتيـ المستيمكيف بسمككات تتعمؽ كانت  ، 4 مػ 1955 سنة كاتز

  مفردة 800 مف مككنة عينة عمى الدراسة إجراء كتـ  ، األفالـ باختيار يتعمؽ فيما خاصة

 أىمية عمى الدراسة ىاتو خالؿ مف التأكيد كتـ ،  نسمة ألؼ 60 مف مككنة مدينة في ( إناث)

  انتقاؿ كفرضية LEADERS D’OPINION الرأي قادة مفيـك كطرحت 5 ، األكلية المجمكعات

                                         
1
 .JUDITH LAZAR.OUVRAGE PRECEDENT .P-P 14-31. 

*
 .أيزٌكً اقتظاد ػانى : ROBERT C. MERTON يزتىٌ روبزث 
 .34 ص. "كمنيجية نظرية اتجاىات:" الجماىيري االتصاؿ.شكماف محمد. القميني فاطمة ُيْنظر، 2

3
  Larry M. Bartels.  The Study of Electoral Behavior.  The Oxford Handbook of American Elections and 

Political behavior.  August 2008.p2. 
4
.PAMELA J.SHOEMAKER,STEPHEN D.REESE.MEDIATING THE MESSAGE : « THEORIES OF INFLUENCES ON MASS      

MEDIA CONTENT » .LONGMAN USA.SECOND EDITION .P12 
5
 . ARMAND ,MICHEL MATTELART OUVRAGE PRECEDENT .P25. 
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. TWO STEP FLOW OF COMMUNICATION مرحمتيف عمى المعمكمات

 األفراد خاللـ مف الجميكر إلى يصؿ اإلعالـ كسائؿ محتكل فإف الفرضية ىذه حسب ك

 في كسيطا دكرا يمعبكف حيث ، 1 ليا تعرضا كاألكثر ( الرأم قادة) اإلعالـ بكسائؿ الميتميف

 أنكاع اختيار إلى تميؿ محددة الجماىير أساس عمى أخرل ناحية مف  ، السياسية الرسائؿ نشر

 إلى الباحثيف دفع مما  ، أخرل كسائؿ مف أكثر الكسائؿ بعض كتفضيؿ الرسائؿ مف معينة

 كسائؿ خالؿ مف خاصة رسائؿ اختيار في كاالجتماعية النفسية المتغيرات دكر عف البحث

 . أخرل ككسائؿ رسائؿ دكف خاصة

 لكسائؿ األفراد استخداـ في المتدخمة النفسية االحتياجات في الدراسات ىذه بعض بحثت

 لألفراد االجتماعية كاالحتياجات الظركؼ في أخرل دراسات بحثت الكقت نفس في  ، اإلعالـ

 فكرة يطرح البعض دفع مما  ، اإلعالمية كالكسائؿ  المكاد اختيار في تتدخؿ كمتغيرات

 مف تكميمي اجتماعي دكر تمعب األخيرة ىذه أف أم  ، اإلعالـ لكسائؿ التعكيضي االستخداـ

 بنشاط كالمشاركة  ، بالمدارس االلتحاؽ عمى  قادرة الغير المحركمة الطبقات تعميـ خالؿ

 يستخدمكف كسائؿ األفراد أف إلى األبحاث كتكصمت ،  لممستخدميف االجتماعية التنشئة

 الرسالة نفس باستخداـ األفراد يقـك أف يمكف كما  ، 2 النفسية الحاجيات مف عدد لتمبية اإلعالـ

 JOHN W.RILEY  بيا قاـ التي الدراسة غرار عمى الدكافع باختالؼ مختمفة ألغراض اإلعالمية

 MATHILDA W. RILEY    & ،  رفقائيـ مع جيد بشكؿ المدمجيف األطفاؿ أف أظيرت التيك 

                                         
1
.JEAN LOHISSE. LA COMMUNICATION DE LA TRANSMISSION A LA RELATION .EDITION DE BOECK UNIVERSITE . 

3
EME

 EDITION.2007.P58.  
2

 ,  .PHILIPE BRETON ,SERGE PROULX.L’EXPLOSION DE LA COMMUNICATION.LA DECOUVERTE.PARIS.PP 167-168. 
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 أف حيف في  ، المعب ألغراض اإلعالـ كسائؿ تبثيا التي المغامرات قصص يستخدمكف

 أف نجد كعميو  ، اليقظة كأحالـ لمتخيؿ يستخدمكنيا جيدا رفقائيـ مع مندمجيف الغير األطفاؿ

   1. النفسية كالحاجات الدكافع باختالؼ أغراض لعدة ُتستخدـ أف يمكف اإلعالمية الرسالة نفس

 دائما ليس اإلعالـ كسائؿ تأثير أف إلى  تغيرت كاتجاىاتيـ الباحثيف نظرة أف نجد كعميو

نما ،   باالتصاؿ القائـ يقصده الذم اإليجابي االتجاه في كأبدا  طبيعة عمى  ذلؾ يتكقؼ كا 

 تأثير غرار عمى أكبر تأثير ليا متغيرات كعدة  االتصاؿ فييا يتـ التي كالظركؼ الجميكر

 2. الديمكغرافية كالعكامؿ الفردية كالفركؽ كالحاجات الدكافع كتأثير  ، الجماعة

 االتصاؿ كظائؼ تعاظـ عف الناجمة المتنامية الحاجيات أف إلى اإلشارة تجدر كما

 استحداث تـ ك  ، كمعمقة شاممة دراسات إلى الحاجة كلدت الحديثة المجتمعات في الجماىيرم

 كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية بالسياقات تتعمؽ لمدراسات جديدة مجاالت

 كالتطكر النمك مع بالمكازاة  ، كدكلية ككطنية محمية أطر في االجتماعية كالرقابة كالتشريعية

 3.عامة بصفة االتصاؿ تكنكلكجيا في المتالحؽ

                                         
1

 . SHAHINAZ M TALAAT .THE EFFECT OF MASS MEDIA ON SOCIETY .CAIRO UNIVERSITY.2001.P177. 
 .15-14 ص ص.."ميدانية دراسة"؟ المصريوف يقرأ ىؿ. كامؿ الرؤكؼ عبد محمكدُيْنظر،  2
 .71 ص.2011. عماف.كالتكزيع لمنشر أسامة دار .الجماىيري اإلعالـ سوسيولوجيا. الحكيـ منصكر فكازُيْنظر،  3
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 :AUDIENCEالجمػػػػيػػػػور 2.2

 وسائؿ قبؿ ما مرحمة كىما ميمتيف مرحمتيف إلى تشكيمو في الجميكر مصطمح خضع

 في تعني الجميكر فكرة كانت األولى المرحمة ففي ، 1   اإلعالـ وسائؿ ظيور مرحمةك اإلعالـ

  كاف ك ، عاـ استعراض أم أك لعبة أك درامي عرض عمى المتفرجيف مجمكع األصؿ

 ذكاتيـ معركفيف أفراده ككاف ،  المدينة أك القرية سكاف مجمكع مف يتككف كاسعا الجميكر

 كفقا المكاقع كمعيف العادة بحكـ – الجميكر -منظـ كاف ك ،  كالزماف المكاف في كمحدديف

 2. االجتماعية كالمراكز لممراتب

 إلى أدت كالتي عشر الخامس القرف في الطباعة ظيكر مع بدأت فقد الثانية المرحمة أما

 فييا بما كالدكريات النشريات إصدار مف التمكف بفضؿ READER القراء جميكر ظيكر

 قكم دفع إعطاء في  مػ 19 الػ القرف خالؿ  الصناعية الثكرة ظيكر كزاد  ، الحقا الصحؼ

 المجتمعات ألفراد المكجية خاصة ،  كتسكيقيا الصحافة تنمية في أسيـ مما لمطباعة

 .  MASS SOCIETY   الجماىيرية

 إذاعة مف اإللكتركنية اإلعالـ كسائؿ ظيكر مع ك ،  مػ 20 العشريف القرف بدايات خالؿ

 بيف كالتمفزيكني اإلذاعي البث باعد حيث  ، المكاف في محدد غير الجميكر أصبح ،  كتمفزيكف

                                         
 .59 ص.المرجع نفس. الجماىيري اإلعالـ سوسيولوجيا. الحكيـ منصكر فكاز ُيْنظر، 1

  ص.207-2006.الجزائر جامعة.التمقي لدراسات والمنيجية النظرية المنطمقات:دكتوراه أطروحة. قسايسية عميُيْنظر، 2
 .66-65 ص
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 يعد كلـ  ، أخرل جية مف المرسؿ أك باالتصاؿ القائـ كبيف كبينيـ  ، جية مف الجميكر أفراد

 . كالمشاىديف المستمعيف جميكر ظير بؿ فقط القراء يشمؿ الجميكر

 تطكر ساىـ بالمكازاة بؿ  ، بالكسيمة فقط يقترف لـ  الجميكر مفيـك تطكر أف كذلؾ كنشير

 إذ الجميكر معالـ تحديد في السياسية الديمقراطية نظاـ كاعتناؽ لممجتمعات السياسية األنظمة

نما ،  كالتمفزيكف لإلذاعة كمشاىديف كمستمعيف الصحؼ قراء مجرد األخير ىذا يعد لـ  كا 

 MASS الناخبيف جميكر فظير كالخدمات لمسمع كمستيمككف ناخبكف الكقت نفس في يتضمف

ELECTORALE   ، السكؽ كجميكر MASS MARKET  ،  قائما يزاؿ ال التطكر ىذا أف كما 

 كىك آخر جديد مفيـك أفرز االنترنت ظيكر أف مثال فنجد أخرل معايير أك الكسيمة بتطكر

 1. الكاب جميكر

 التي كالسياسية االقتصادية المنافسة ظركؼ ظؿ في كتطكرت نشأػت الجميكر فدراسات

  ، الناخبيف أك الزبائف مف ممكف عدد أكبر رضا لكسب كأقصرىا السبؿ أنجع عف لمبحث تسعى

 مؤسسات أك تجارية شركات قبؿ مف تمكيميا تـ تنجز كانت التي الدراسات أغمب أف حتى

 . 2سياسية

 األكلى البدايات منذ مع ظير اإلعالـ كسائؿ بجميكر االىتماـ فإف الذكر سبؽ ككما

 . كالسكسيكلكجية السيككلكجية الدراسات نتيجة العشريف لمقرف

                                         
 . كاإلعالـ السياسية العمـك كمية".وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة.قدكار تسعديت ُيْنظر، 1

 .56 ص.2011-2010. 3الجزائر جامعة

 59 ص .  الجماىيري اإلعالـ سوسيولوجيا. الحكيـ منصكر فكاز ُيْنظر، 2
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 النقاط في نذكرىا العكامؿ مف لمجمكعة نتيجة الجميكر دراسات كتطكرت ظيرت كقد

 : التالية

 إلى ذلؾ أدل كقد  ، العالميتيف الحربيف خالؿ بالدعاية االىتماـ ازداد حيث : الدعاية . أ

 .كاسع نطاؽ عمى كتطبيقيا البحث مناىج تطكير عمى ساعد كما ،  التأثير أساليب دراسة

 اختمفت كلك العالميتيف الحربيف بعد ما إلى الجميكر لدراسات نشيط كمحرؾ الدعاية كاستمرت

 . التاريخية المراحؿ باختالؼ كاألىداؼ األساليب

 في البارز المحرؾ كالزالت التجارية كاإلعالنات اإلشيار كاف حيث :اإلشيار . ب

 كالخدمات السمع عف بالمعمنيف األمر تعمؽ سكاء  ، الجميكر لدراسات قكم دفع إعطاء

 مكف عدد أكبر عمى اإلعالمية الرسائؿ كمكزعي بالناشريف أك  ، المادية كغير  ، المادية

 .األفراد مف

 معمنة تجارية أىداؼ كراءىا تككف ما غالبا البحث مراكز تنجزىا التي الدراسات أف حتى

 1. خفية أك

 تسعى الحككمات أف حيث  ، السياسي الطابع العامؿ ىذا عمى يغمب : العاـ الرأي  . ت

 القرارات في الرعايا مف تأييد لكسب يسعى ديمقراطي نظاـ فأم ، المحككميف إلرضاء

 لالنتخاب تحسبا أخرل  جية مف الرعايا مصالح عمى كالمحافظة  جية مف الحاسمة

                                         
 .50-49 ص ص.."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديتُيْنظر، 1
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 كالمسائؿ السياسية المسائؿ عمى تنصب قد العاـ الرأم اىتمامات أف بمعنى  ،  1المكالية

 2. االجتماعية أك االقتصادية المسائؿ أك الدينية

 إلى يدفعيا السمطة عمى المتنافسة السياسية كالييئات الحككمات اىتماـ فإف كعميو

 عمى لتعمؿ احتياجاتيا عمى لمتعرؼ  الجماىير في المؤثرة كالعكامؿ الظركؼ فيـ محاكلة

 أمكاؿ خصصت الغرض كليذا  ، كالناخبيف المحككميف كتأييد كد كسب كبالتالي إشباعيا

 العاـ الرأم اتجاىات كقياسات البحكث كتمكيؿ  ، االنتخابية اإلعالمية لمحمالت معتبرة

 . كتكجييو تغييره كمحاكلة

  ألغراض معمقة دراسة الجميكر دراسة إلى الحاجة برزت حيث :األكاديمي العامؿ  . ث

  ، اإلعالمية الرسائؿ بمصادر المتعمقة الدراسات في اليائؿ التقدـ بعد خاصة   ، عممية

 .الجميكر في تحدثيا قد التي كاآلثار  ، ككسائط اإلعالمية كالكسائؿ

 اإلعالـ كسائؿ جميكر معرفة عمى كالجامعات األكاديمية كالمراكز المعاىد ركزت كقد

  الظاىرة لجكانب كشاممة متكاممة إعالمية نظريات صياغة بغرض المجتمع مف كجزء

 . االتصالية

 ، اإلعالـ كسائؿ بجميكر الخاصة الدراسات مختمؼ إلييا تكصمت التي التعاريؼ تعددت

 فمف  ، -الجميكر – لو الثنائية الطبيعة إلى بالجميكر الخاصة التعاريؼ كتعدد اختالؼ كيعكد

 جية كمف  ، معينة اجتماعية كعكامؿ لقكل نتيجة تنشأ اجتماعية جماعة عف عبارة ىك جية

                                         
 .50-49 ص ص.."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديتُيْنظر، 1

 .125 ص.عماف .كالتكزيع لمنشر أسامة دار.االجتماعي اإلعالـ. الجبكر سناءُيْنظر، 2
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 أك إعالمية كسيمة ذلؾ كاف سكاء إعالمي لنشاط استجابة تنشأ اجتماعية جماعة ىك أخرل

 1.إعالميا مضمكنا

 : الباحثيف إلييا تكصؿ التي التعاريؼ مف مجمكعة نعرض يمي فيما

  حصة مستمعي ،  جرائد قراء مجمكع أنو عمى  FRANCIS BALLE باؿ فرانسيس يعرفو  . أ

 2 .باإلشيار ميتمتيف ،  الكتركنية مكاقع زكار  ، مسرح جميكر  ، إذاعية

  مفردات كتنكع كانتشار حجـ عمى التعريؼ ىذا كيستند :  العامة بمفيـو الجميور . ب

 تككينيـ يتميز كما  ، اجتماعي تنظيـ أم إلى كافتقارىـ البعض لبعضيـ كجيميـ الجميكر

 طبيعة عمى لمحكـ كمعيار يستخدـ المفيـك ىذا أصبح كقد  ، السريع كالتغيير بالعفكية

 . العامة مفيـك قارب كأذكاقو الجميكر ثقافة تدنت فكمما   الجميكر،

  ديوي يعرفو إذ سياسي طابع لو التعريؼ ىذا : اجتماعية الجماعة بمفيـو الجميور . ت

DEWEY  *  المشتركة األفراد لمعرفة نتيجة اجتماعية ككحدة ينشأ سياسي تجمع بأنو 

 العالـ يرل الصدد ىذا كفي  ، ليا حمكؿ إليجاد يسعكف كالتي  ،  تيميـ التي العامة لممشكمة

 سياسي حضكر لو الذم المجتمع في كبير بشكؿ تتطكر اإلعالـ كسائؿ زاف ميؿ االجتماعي

 .3 قكم  كاجتماعي

                                         
 .56 -49 ص ص.."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديتُيْنظر، 1

 جايؼت.ياجٍظتز يذكزة:الثيث في الماكثات النساء وخمهىر العرتية الحلفزيىنية الذراما . بمغيثية سميرةُيْنظر، 2

 .10ص. 2011-2010.انجشائز
 . أمريكي نفس كعالـ فيمسكؼ JOHN DEWEY  (1859-1952:) ديوي جوف *
 .199-198 ص ص.2004.كالتكزيع لمنشر الفجر دار.اإلعالمي المعجـ. حجاب منير محمد ُيْنظر، 3
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  مف مجمكعة إلى تكجو كالتي المختمفة كالخدمات السمع فإنتاج : السوؽ بمفيـو الجميور . ث

 يمكف كعميو  ، بالسكؽ يسمى أصبح الذم  األخير ىذا  ، الميتميف أك المستيمكيف

 تعرؼ الذيف المرتقبيف المستيمكيف مجمكعة أنو عمى السكؽ إطار في الجميكر تعريؼ

 أك الرسائؿ مف المستيدفة ىي الخصائص كىذه ،  كاالجتماعية االقتصادية خصائصيـ

 .اإلعالمية الكسائؿ

  المستمعيف أك المتفرجيف مف كمجمكعة سكاء الجميكر حكؿ التعاريؼ تعدد كرغـ

 عمى تتكفر جميعا أنيا إال المستيمكيف مجمكعة أك ،  اجتماعية جماعة أك  المشاىديف، أك

 يستجيب الذم  ، اإلعالـ كسائؿ جميكر تعريؼ في تدخؿ أف يمكف التي الرئيسية العناصر

 ظركؼ عمى االستجابة عممية تتكقؼ حيث ،   المعركضة اإلعالمية لمرسائؿ مختمفة بطريقة

 . الجميكر لدل كاالىتماـ التفضيؿ مستكيات في تتضح مختمفة كاجتماعية فردية كعكامؿ

 الحياة لتجمعات أخرل أشكاؿ مع تتداخؿ الجميكر حكؿ الذكر السابقة التعاريؼ أف نشير

 بمومر حدد كقد  ، " العاـ الجميور "  ، " الحشد"  ، " الجماعة" غرار عمى االجتماعية

 : التالي النحك عمى األشكاؿ كىذه الجميكر بيف االختالفات

 بعضكيتيـ كاعكف كأفرادىا  ، 1لمناس الجسماني التقارب عمى تقـك :الجماعة  

  في مستمرة كىي لعالقاتيـ معرفية بنية نميـ القيـ نفس كيتقاسمكف الجماعة في المشتركة

 

                                         
 .199-198 ص ص.2004.كالتكزيع لمنشر الفجر دار.اإلعالمي المعجـ. حجاب منير محمد ُيْنظر، 1
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 1.سمفا كمخططة مشتركة أىداؼ تحقيؽ عمى خالليا مف كيعممكف  ، الزمف

 : إلى الجماعة تقسيـ إلى البعض كيذىب

 ،  كالتكحد كالتقارب المكدة عمى تقـك جماعة كىي :  PRIMARY GROUP أكلية جماعة . أ

 ف األسرة: األكلية الجماعة عف األمثمة كمف  ، كشخصي مباشر بأنو بينيا االتصاؿ كيتميز

 ... الريفي المحمي المجتمع

 ،  معينة لظركؼ استجابة تمقائيا تقـك :INFORMEL GROUP الرسمية غير الجماعة . ب

 ما كسرعاف  ، ممزمة كغير رسمية غير قيادة كراء ينساقكف الناس مف قميؿ عدد مف كتتشكؿ

 .أفرادىا بيف تفرؽ قاىرة خارجية عكامؿ أكدخكؿ أىدافيا تحقيؽ بعد الجماعة ىذه تنفض

 الثقافية كالتنظيمات األحزاب غرار عمى : SECONDRY GROUP الثانكية الجماعة . ت

 .  االجتماعية الحياة جكانب أحد تشمؿ جماعة أنيا إذ  ، كغيرىا

 خالؿ مف المكتكب التقنيف أساس عمى تقـك :  FORMEL GROUPالرسمية الجماعة . ث

 األىداؼ إلى إضافة ،   قانكنية فييا كالقكة استمرارىا كتنظيـ لقياسيا المحددة كالقكاعد المكائح

 العمؿ جيات أمثمثيا كمف  ، الجماعة أدكار أداء خالؿ مف إلييا الكصكؿ كالكاجب الكاضحة

 2.إلخ...كالشركات كالجامعات الرسمية

                                         
 .59-56 ص ص.."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 1

 .37-35 ص ص..اإلسكندرية.كالنشر الطباعة لدنيا الكفاء دار. اإلعالـ االجتماع عمـ. جبارة عطية جبارة ُيْنظر 2
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 األىداؼ بيف لمتفرقة تسعى التي الجماعة تقسيمات عف أمثمة مجرد األنكاع ىذه إف

 1.كاالتصاؿ التفاعؿ عامؿ في بينيا فيما تشترؾ كالتي الجماعة عمييا تقـك التي كالمعايير

 كقصير محدد كزماني مكاني كجكد ذات ظاىرة كىك  ، الجماعة مف أكسع كىك : الحشد 

 المتغيرات لبعض كالمكاف الزماف نفس في يتعرضكف الذيف األفراد مف كبير لعدد تجمع فيك

 .3 عامة كمثيرات قكية عاطفة كتربطيـ ، كمؤقت مباشر تفاعؿ بينيـ كيحدث 2النفسية

 تبعثرا أكثر أعضاؤه  ، الذكر السالفة األخرل التجمعات مف حجما أكبر : العاـ الجميور 

 حكؿ ينشأ فيك ،   أطكؿ ديمكمة ذا يككف كلكنو الزماف في أحيانا ك المكاف في كمتباعديف

 أك قضية حكؿ عاـ رأم أك اىتماـ تككيف في الرئيسي ىدفو كيتككف ،  عامة قضية

 4. القضايا مف مجمكعة

 دراساتنا مع كيتناسب ُييمنا الذم التعريؼ أف إال بالجميكر الخاصة التعاريؼ تعدد كرغـ

 اإلعالمي بالجميكر الخاص التعريؼ ىك كاالتصاؿ االعالـ عمـك حقؿ في تنصب التي ىاتو

    DENNIS MACQUELمكويؿ دينس تعريؼ غرار عمى  ، اإلعالـ بكسائؿ يرتبط الذم
*

 الذم 

 مجمكع كىك (...)إعالمي لنشاط استجابة تنشأ جماعة عف عبارة ىك الجميكر أف يرل

 صحيفة أك تمفزيكنية لقناة أك إذاعية لمحطة إعالمية كحدة تصميـ أف يفترض الذيف األشخاص

                                         
 .37-35 ص ص..اإلسكندرية.كالنشر الطباعة لدنيا الكفاء دار. اإلعالـ االجتماع عمـ. جبارة عطية جبارة ُيْنظر 1
 .59-56 ص ص. ."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 2
 .220 ص.2004. .اإلعالمي المعجـ. حجاب منير محمد ُيْنظر، 3
 .59-56 ص ص .  ."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 4
 .كاالتصاؿ اإلعالـ في كمنظر باحث : DENIS MCQUAIL مكويؿ دينيس *
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 مع ينطبؽ  الذم التعريؼ كىك ، (...)مجتمعة الكسائؿ ىذه مجمكع أك  ، إلكتركني لمكقع أك

 1. كاإلعالـ الصحافة قامكس في الكارد التعريؼ

  الجميور وسمات خصائص 3.2

 لمجميور العامة والسمات الخصائص . أ

  األشكاؿ مف بكثير كاسع حجما الجماىير تتخذ حيث  ، الكاسع الحجـ -

 .األخرل

 االستعماؿ كمع متباعدة كأماكف أكضاع في الجماىير عناصر يتكاجد إذ ،  التشتت -

 محدد غير جعمو ككنيا بعدا الجميكر اكتسب حيث  ، الحديثة االتصاؿ لتكنكلكجيا المكثؼ

 . مكاف كؿ في الكمي التكاجد صفة عميو كأضفى المكاف في

 في متمايزيف يجعميـ الذم األمر  ، متجانسيف غير الجميكر فأفراد: التجانس عدـ -

 . االتصالي سمككيـ في كبالتالي كاىتماماتيـ كمصالحيـ احتياجاتيـ

 .أخرل جية مف باالتصاؿ القائـ كلدل جية مف البعض بعضيـ لدل مجيكلكف -

 يفقدىـ البعض بعضيـ معرفة كعدـ عناصره تباعد أف حيث  ، االجتماعي التنظيـ عياب -

 .2الجميكر كأفراد بصفتيـ اجتماعية تنظيمات في الدخكؿ أك كالتضامف التكحد عمى القدرة

 :لمجميور واالجتماعية الديمغرافية (السمات) الخصائص . ب

                                         
 .45-44ص ص..ماجيستر مذكرة:البيت في الماكثات النساء وجميور العربية التمفزيونية الدراما. بمغيثية سميرة ُيْنظر، 1
 .47 -45 ص ص..ماجيستر مذكرة:البيت في الماكثات النساء وجميور العربية التمفزيونية الدراما. بمغيثية سميرة ُيْنظر، 2
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 عمى تنطبؽ التي المميزات أبرز عف البحث في معتبرا جيدا إينيس الباحث كرس

 كما ،  الداخمية البنية كخصكصيات الظاىرية الخصائص بيف فرؽ حيث االجتماعية الجماعة

 اختالفات كجكد  المختمفة اإلعالـ كسائؿ جميكر عمى أجريت التي كاألبحاث الدراسات أثبتت

 اإلعالمية لمكسيمة الكاحد الجميكر كعند المختمفة اإلعالـ كسائؿ جماىير عند جكىرية شكمية

 في األفراد سمكؾ كيختمؼ  ، االجتماعي السمكؾ مف جزء كھ االتصالي السمكؾؼ ،  الكاحدة

  ، اجتماعية أك فردية أك ديمكغرافية كانت سكاء  ، فرد كؿ كخصائص سمات باختالؼ المجتمع

 1.اإلعالـ لكسائؿ تعرضيـ في الجميكر كاىتمامات مصالح  تتدخؿ كما

 عناصر أف * ميرتوف وبرتر الحظ أف منذ اجتماعية دالالت السمات ليذه أصبح كقد

 تجاه سمككياتيا في تتماثؿ أف يمكف ... الدخؿ  ، التعميـ النكع  ، السف فئات مثؿ الفئات بعض

 .السمات بيذه بعضيا أك كميا العالقة إطار في اإلعالمية الرسائؿ

 كبيرة أىمية ليا التعميـ كمستكل كالدخؿ كالطبقة السف أف ** MCQUIL  مككيؿ يرل إذ

 ككمية الكقت حجـ تحديد في يتدخؿ منيا كؿ ألف إعالمية كسيمة أم جميكر حجـ تحديد في

 اختيار في كالحرية االستعداد مدل يحدد فالسف  اإلعالـ كسائؿ الستعماؿ الالزميف الماؿ

 كيتعرضكف العائمة الختيار يخضعكف مثال الصغار األطفاؿ أف حيث اإلعالـ كسائؿ كاستعماؿ

 اإلعالـ كسائؿ مع تعاممو في حرية يكتسب السف تغير كمع  ، أخرل كسيمة أم مف أكثر لمتمفزة

                                         
1

 .47 -45 ص ص..ماجيستر مذكرة:البيت في الماكثات النساء وجميور العربية التمفزيونية الدراما. بمغيثية سميرة ُيْنظر، 
 .أمريكي إجتماع عالـ : ROBERT KING MERTON (1910-2003) ميرتوف وبرتر *

 .كاالتصاؿ اإلعالـ في كمنظر باحث : DENIS MCQUAIL مكويؿ دينيس **
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 لو تككف عائمة رب الشخص يصبح كعندما ف السينما إلى كالذىاب الراديك استعماؿ إلى فيؤدم

 النكع سمة كفؽ الجميكر كيقسـ  ، الصحؼ لقراءة أكبر كقت تخصيص مثؿ مختمفة اىتمامات

GENRE  استجابة تبايف لثبكت نظرا كفسيكلكجية بيكلكجية عكامؿ عمى اعتمادا إناث / ذككر إلى 

 يمكف التي كاإلناث الذككر مف كؿ كحاجيات مصالح الختالؼ تبعا اإلعالمية لمرسائؿ نكع كؿ

 1.اإلعالـ لكسائؿ التعرض خالؿ مف إشباعيا

 فالخصائص  ،  خاصة سمات لديو  اإلعالـ لكسائؿ مستخدـ كؿ أف بمعنى

 بتفسير تسمح ...( العائمية الحالة ،  الجنس ،  السف)  الذكر السابقة السكسيكديمكغرافية

 مجمكعة أك  سمة خالؿ مف الجميكر تشكيؿ  كيتـ ،  باإلعالـ عالقتيا في الفردية السمككات

 جميكر بيف كالمقارنة المعاقيف األشخاص  ، المسنيف  ، األطفاؿ كجميكر ،  خاصة سمات

 كسائؿ في التنكيع إلى االستخداـ مف المرجكة المنفعة أدت أخرل جية مف... كالرجاؿ النساء

 االستخدامات في تجدد يعني كىذا ، لممعمكمة كالحاجة الطمب بيف كالتنكيع اإلعالـ

 اإلعالمية كالخدمات المنتجات أف إذ ،  جماىير عدة بؿ كاحد جميكر يكجد فال ، كالمستخدميف

 .2 متعددة جماىير إلى المستخدميف كتصنيؼ بتقسيـ تقـك

 عمى يحتكم طابؽ ككؿ طكابؽ عدة مف المككنة المكتبة عف بمثاؿ الفكرة ىذه تكضيح كيمكف

 أقساـ عدة إلى سينقسمكف المكتبة مستخدمي أف سنجد كبالتالي  ، معيف تخصص في كتب

                                         
1
 .77-59 ص ص. .الجماىيري اإلعالـ سوسيولوجيا. الحكيـ منصكر ُيْنظر،  

2 YVES F.LE COADIC :USAGES ET USAGERS DE L’INFORMATION. EDITION NATHAN,PARIS.1997.P P 74-75. 
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 حاجتو حسب خاص جميكر مف مشكؿ طابؽ ككؿ  ، عنو يبحثكف الديف التخصص حسب

 1. لمعمكمة

 : نكعيف إلى السمات ىذه كالخبراء الباحثكف كيصنؼ

  : األولية السمات :أوال

 بميالده الفرد إلى كتنسب الثابتة أم  ، لمتغيير قابمة الغير الخصائص أك السمات كىي

 2)...( كالسالالت العرقي كاالنتماء (أنثى  ، ذكر) الجنس  ، الميالد كمكاف تاريخ مثؿ

  األكلية الخصائص كىذه اتصاليـ عادات عمى األكلية األفراد خصائص تؤثر حيث

 : ىي

  الترفييية المكاد يفضمكف الصغار األفراد أف األبحاث بينت: (السػػف)العمر . أ

 السف صغر بيف كاضح سمبي ارتباط كجكد أيضا بينت كما ،  الجادة المكاد مف أكثر

 أقؿ عادة يككنكف الشباب سف في فاألفراد  ، العامة بالشؤكف كاالىتماـ الشباب مرحمة كسنكات

 الخياؿ مف االىتماـ تحكؿ السف ارتفع كمما انو إلى الدالئؿ كتشير ،  العامة بالشؤكف اىتماـ

 الطفؿ بيئة مف جزءا اإلعالـ كسائؿ تصبح الطفكلة مرحمة فيي الخيالية غير المكضكعات إلى

 األطفاؿ كمعظـ  ،3 عمره مف السنتيف بمكغو بمجرد التمفزيكف استخداـ في األخير ىذا يبدأ حيث

                                         
1
. YVES F.LE COADIC :USAGES ET USAGERS DE L’INFORMATION. EDITION NATHAN,PARIS.1997.P P 74-75. 

 .77 ص ص. .الجماىيري اإلعالـ سوسيولوجيا. الحكيـ منصكر ُيْنظر، 2

 .126 ص.2011. عماف. كالتكزيع لمنشر أسامة دار. اإلعالـ اجتماع عمـ. الشياب عمي مكسى ُيْنظر، 3
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 يتعمـ كبينما ،  محدكدا لمراديك استخدامو يككف حيف في الخامسة سف في التمفزيكف يشاىدكف

 . المجالت مضمكف كبعض القصص استخداـ في يبدأ القراءة

 جديدة ميارات تككيف اإلعالـ لكسائؿ المراىقيف استعماؿ يعكس المراىقة مرحمة في أما

 قراءة إلى يتحكؿ المراىؽ مثال فنجد ،  كاىتماماتيـ أذكاقيـ نضج أيضا كيعكس ،  لدييـ

 أخرل ناحية كمف ، األربعيف سف مع ذركتيا إلى الصحؼ قراءة لتتطكر ،  الصحفية األعمدة

 قدر في تغير يحدث أنو بمعنى ،  الخمسيف سف بعد أكثر متفرجيف يجدب التمفزيكف أف نجد

 السف في كبركا كمما كاألشخاص  ، المختمفة الجماىيرم  االتصاؿ كسائؿ استخداـ  كطبيعة

 في الجادة المكاد عف كيبحثكف  ، الصحؼ في العامة الشؤكف عف كيقرؤكف األخبار يختاركف

 1. السينمائية كاألفالـ المجالت

 النساء أف الدراسات كشفت حيث كبيرة أىمية لو كالنساء الرجاؿ بيف فاالختالؼ :الجنس . ب

 الخيالية القصص قراءة عمى يممف فاإلناث  ، بالرجاؿ مقارنة العامة بالشؤكف اىتماما أقؿ

 .2الخيالية غير المكاد قراءة إلى الذككر يميؿ حيف في  ، المجالت في

  اإلنسانية الشخصية كمككنات البيكلكجية فالخصائص :البيولوجية الخصائص . ت

 طبيعة عمى يؤثر لمجسـ العضكم البنياف أف إذ ،  اإلنساني السمكؾ طبيعة عمى تأثير ليـ

 بينو القائمة العالقة طبيعة كيحدد  ، إليو اآلخريف كنظرة نفسو إلى كنظرتو كتصرفاتو سمككو

                                         
 .126 ص.2011. عماف. كالتكزيع لمنشر أسامة دار. اإلعالـ اجتماع عمـ. الشياب عمي مكسى ُيْنظر، 1

- 94 ص ص.01.2004 طبعة. المبنانية المصرية الدار. والمجتمع اإلعالـ.عمى إماـ سمكل ، الحديدم سعيد منى ُيْنظر، 2
100. 
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 كىنا  ، الخمقة مشكه أك البيكلكجي التركيب ناقص شخص يكلد فقد  ، األفراد مف غيره كبيف

 مردىا إنما  الفرد سمكؾ في تظير التي فاالنعكاسات ،  باآلخريف االجتماعية عالقاتو في يؤثر

 األىمية بالغ أمرا الخاصة االحتياجات ذكم مع التعامؿ يجعؿ ما  كىذا ،  البيكلكجي تككينو إلى

 تكلد فاإلعاقة  ، الجماىيرم  االتصاؿ كسائؿ خالؿ كمف  ، الشخصي  االتصاؿ مستكل عمى

 االجتماعية العالقات مف االنسحاب إلى الخاصة الحاجة دك يدفع مما بالنقص إحساس

 1. الجماىيرم  االتصاؿ كسائؿ خالؿ مف االصطناعية بالطريقة كتعكيضيا

  المكتسبة السمات : ثانيا

 المستكل  ، السف  ، الديف  ، المغة مثؿ لمتغيير القابمة كالسمات الخصائص كىي 

 .(...)المدنية كالحالة الدخؿ  ، الكظيفة  ، اإلقامة مكاف  ، التعميمي

  الفرد مقدرة بيف إيجابيا ارتباطا ىناؾ أف *  HOVLAND ىوفالند أكد  :التعميـ . أ

 المطبكعة اإلعالـ كسائؿ جميكر أف إذ  ، اإلعالمية لمرسالة استيعابو كدرجة الذىنية

 الراديك جميكر يككف أف يمكنو تقريبا شخص أم كلكف ،  الميارات مف معيف قدر إلى يحتاج

 .2 التعميـ كدرجة المجمة أك الجريدة مع التعامؿ بيف ارتباط ىناؾ أف بمعنى ،  كالتمفزيكف

  أحد يعتبر الذم المبذكؿ الجيد قدر تعكس قد اإلقتصادية فالحالة :اإلقتصادية الحالة . ب

                                         
- 94 ص ص2004 .01طبعة. المبنانية المصرية الدار. والمجتمع اإلعالـ.عمى إماـ سمكل ، الحديدم سعيد منى ُيْنظر، 1

100. 

 .أمريكي نفس عالـ:CARL  HOVLAND  (1912-1961) ىكفالند كارؿ*
 .62-60 ص ص. ."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 2
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 سيكلة فيو يؤثر الذم الجيد ىذا ،  اإلعالـ لكسائؿ الفرد تفضيؿ في اليامة العكامؿ

  ، 1 المشاىدة أك اإلستماع أك لمقراءة الفرد لدل المتاح الكقت أك اإلعالـ كسائؿ عمى الحصكؿ

 تتصؿ سينيمائية افالـ أربعة تأثير درس   RAMSEYER رامزاير أف نذكر  أخرل جية مف

 الفكؽ  الطبقة أطفاؿ عند نسبيا أقؿ كاف االتجاه في التغيير أف ككجد ،  زراعية بمكضكعات

 التي الخصائص إلى الفارؽ ىذا كيرجع )...( كالعماؿ الفالحيف أبناء مع مقارنة متكسطة

 2. طبقة كؿ تحمميا

 :USES & GRATIFICATIONS واإلشباعات االستخدامات مقترب 4.2

 أف بؿ  ، االتصالية العممية في سمبي عنصر مجرد ليس الجميكر أف النظرية ىذه ترل

 تمبي التي ىي أنيا يعتقدكف كالتي يتمقكنيا التي اإلعالمية المضاميف يحددكف الديف ىـ األفراد

 عممية في فاعمكف مشارككف الجميكر أفراد فإف كعميو ، * كاالجتماعية النفسية  حاجاتيـ

 كما  ، المتكقعة أىدافيـ تمبي التي  االتصاؿ كسائؿ يستخدمكف كىـ الجماىيرم  االتصاؿ

 النفسية كالحاجات االجتماعي التفاعؿ لتنكع كفقا الجماىيرم  االتصاؿ كسائؿ استخداـ يختمؼ

رادية كاعية باستعماالت  ، يقكمكف كالناس ، 3بينيـ الفردية كالفركؽ  لألفراد كاالجتماعية  كا 

                                         
 .62-60 ص ص. ."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 1

 .96 ص.2005.االسكندرية. الجامعية المعرفة دار. واالعالـ االتصاؿ سيكولوجية. دكيدار محمد الفتاح عبدُيْنظر،  2

 الحاجات: بعنكاف المكالي الفصؿ عمى االطالع يمكف ،كما سابقا AUDIENCE NEEDS   الجميور لحاجات  التطرؽ تـ *

 . الدوافع
 .27 ص.2005.دنانسي مكتبة .االتصاؿ عمـ إلى مقدمة .دركيش الرحيـ عبد ُيْنظر، 3
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  ، مساعدة ،  معمكمة  ، مثال نصيحة خاصة أشياء عمى الحصكؿ بغية  اإلعالـ لكسائؿ

 1...الخ ،  لمتسمية ،  لمترفيو

 استفادة كيفية عف تساءلت أنيا حيث المنفعة بنظرية كذلؾ النظرية ىذه عمى كيطمؽ

 النفس عف كالتعمـ اإلشباعات مف الكثير لتحقيؽ الجماىيرم  االتصاؿ كسائؿ مف الجميكر

 كلقضاء كالنسياف كاالسترخاء ، المكاقؼ مختمؼ في التصرؼ كيفية كالتعمـ اآلخريف كعف

 اإلعالـ ، التعميـ ،  التسمية) مختمفة (كظائؼ) ألغراض اإلعالـ كسائؿ استعماؿ أم ، 2الكقت

 لألفراد المحركة العكامؿ مف تعتبر  كدكافع حاجات فييا تتحكـ الكظائؼ ىذه أف إال ، ...(

 مع االستمرار عمى يساعد الذم النفسي التكازف كلتحقيؽ اليكمية الحياة أعباء مف لمتخفيؼ

 ىي ما التي ، كالدكافع الحاجات في بالتبايف مرىكف اإلعالـ كسائؿ استخداـ فإف تـ كمف الغير،

 كيفسر ،  الجميكر سمكؾ تحديد عمى تساعد التي النفسية القكل مف مجمكعة إال األساس في

 لحاجة الكسيمة تمبية عدـ نتيجة المحدكد التعرض أك الشديدة بالكثافة التعرض سمكؾ في التبايف

 3. الفرد لدل حاجات أك

 ك  ، النفس كعمـ الكظيفي التيار مف لمزيج نتيجة ىك اإلشباعات االستخدامات نمكذج إف

 أبحاث غرار عمى الماضي القرف مف األربعينيات خالؿ كدراسات أبحاث عدة ظيكره في ساىـ

                                         
 .43 ص.2003. كالتكزيع لمنشر الفجر دار .وسائمو ،نظرياتو، ،مفاىيمو اإلتصاؿ.دليك فضيؿ ُيْنظر، 1

 .27 ص.المرجع نفس .دركيش الرحيـ عبدُيْنظر، 2

 .70 ص. ." التمقي دراسات إلى التأثير دراسات مف"اإلعالـ وسائؿ جميور دراسات تطور .شعباف حناف ُيْنظر، 3
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 ككرفيتش  ، FOULKS فكلكس  ،* JAY BLUMER بمكمر جام  ، * ELIHU KATZ كاتز إلييك

GOUREVITCH 1 ،  دينيس DENIS MCQUAIL  ،  ركزنغريف  إريؾ كارؿ  KARL ERIK 

ROSENGREN   *، شراـ كيمبر WILBUR SCHRAMM 2، كانت التي الدراسات مف كغيرىا 

 التي الدراسات خالؼ عمى ،  اإلعالـ كسائؿ إلستخداميـ األفراد دكافع عف لمكشؼ تسعى

 المتحكـ ىك المرسؿ كتجعؿ االتصالية العممية مف الناجمة اآلثار عمى تركز كانت كالتي سبقتيا

 فٌما تبحث التً  ، اإلعالم لوسائل المعتادة النظرة وانعكست ، 3 فيو المتحكـ ىك كالمتمقي

 . اإلعالم بوسائل الجمهور ٌفعل ماذا إلى  ، بالجمهور  اإلعالم وسائل تفعل

 مؤشرات خالؿ  مف األثر ك المتعة ك كالمذة االستيالؾ تكقعات ربط حاكلت األبحاث ىذه

 حاجات الحسباف في األخذ مع  ، االختيار أك االنتقائية مبدأ عمى قائمة أبحاث كىي ، كمية

 الجميكر يقـك أيف عمكمية خدمات  بمثابة تككف اإلعالـ فكسائؿ كعميو  ، الجميكر كتطمعات

 4. انتقائي باستخداـ

 التأثير نظريات إليو تكصمت لما مخالفة اإلشباعات االستخدامات نظرية جاءت لقد

 تأثير أف  ذلؾ ، 5المحدكدة أك مباشرة الغير التأثيرات نظريات تجاكز كحاكلت ،  المباشر

                                         
 . أمريكي إجتماع عالـ : ELIHU KATZ كاتز إلييو *

 .الجماىيرم اإلنصاؿ كسائؿ في أمريكي باحث : JAY BLUMER بمومر جاي *
1
 . DANY THERRIEN.LE PHENOMENE FACEBOOK USAGES ET GRATIFICATION : MEMOIRES DE MAITRISE. FACULTE 

DES ARTS ,UNIVERSITE OTTAWA.CANADA.2012 P P 24-30. 
 .(كاتصاؿ إعالـ تخصص) ،السكيد لكند بجامعة أستاذ :   KARL ERIK ROSENGREN  ركزنغريف  إريؾ كارؿ *

2
 . ERIC MAIGRET.SOIOLOGIE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS.2

EME
 EDITION. ARMAND COLIN. P71. 

3
 . DANY THERRIEN.OUVRAGE PRECEDENT P 24-30. 

4
 . ERIC MAIGRET. OUVRAGE PRECEDENT.P71. 

 .167 ص. .اإلتصاؿ نظرية تاريخ.رابح ،الصادؽ العياضي الديف نصر ترجمة .ماتالر كميشاؿ أرماف ُيْنظر، 5
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 عممية كألف  ، تداخؿ كلكجكد عقبات لكجكد كمباشر قكم يككف أف يمكف ال اإلعالـ كسائؿ

  ELIHOU KAATZ كاتز إلييك أكده ما حسب كقت تستغرؽ التأثير
1

 إليو يعكد الذم ، 

 2.  مػ1959 سنة   اإلشباعات و االستخدامات تسمية إعطاء في الفضؿ

 : التالية النقاط في كاإلشباعات االستخدامات نظرية افتراضات تمخيص يمكف كعميو

  يسعى حيث  MOTIVATED دكافع كذك  PURPOSIVE ىادؼ سمكؾ االتصالي السمكؾ . أ

 ىذه استخداـ خالؿ مف محددة أىداؼ تحقيؽ إلى بايجابية اإلعالـ كسائؿ جميكر

 .3 الكسائؿ

 .الشخصية رغباتو يناسب ما اإلعالـ مف يختار كفعاؿ نشط الجميكر . ب

   الرسائؿ بيا يتمقى التي األساليب تقرير في المبادرة صاحب ىك المتمقي الجميكر . ت

 كاستخداـ انتقاء مبادرة يتخذ الجميكر أف أم ، كرغباتو كحاجاتو يتفؽ بما  اإلعالمية

 لكسائؿ الجميكر استخداـ يككف فقد ،  الشخصية كرغباتيـ حاجاتيـ إلشباع االتصاؿ كسائؿ

 كيمبي حاجاتيـ يشبع أخرل ناحية مف كلكنو  ، األساسية الحتياجاتيـ استجابة ىك اإلعالـ

 . ما مشكمة لحؿ المعمكمات عف كالبحث رغباتيـ

  االجتماعية العكامؿ مف بمجمكعة اإلعالـ كسائؿ لجميكر االتصالي السمكؾ يتأثر . ث

                                         
1

 .  ARMAND ,MICHELE MATTENART.HISTOIRE DES THEORIES DE LA COMMUNICATION. CASBAH EDITIONS. PP 87-88 

2
 . DANY THERRIEN. OUVRAGE PRECEDENT P 24-30. 

 سطيؼ بجامعتي الطمبة جميور عمى ميدانية دراسة:" االنترنت لشبكة الجامعييف الطمبة استخدامات. قرناني ياسيف ُيْنظر، 3
 ص ص.العربية الكحدة دراسات مركز ، االجتماع لعمـ العربية الجمعية.االجتماع لعمـ العربية المجمة :إضافات," وبسكرة

162-163. 



 انُظزي اإلطار : انثاًَ انفظم

 

62 

 

 تعمؿ العكامؿ فيذه  ، كجميكرىا الكسيمة بيف الكسيط المتغير بمثابة تعمؿ التي كالنفسية

 . اإلعالـ كسائؿ اتجاه السمككية الفرد الستجابات  FILTER المرشح بمثابة

  كالثقافي االجتماعي البناء في أك  ، ناحية مف الفرد سمات في اإلعالـ كسائؿ تؤثر قد . ج

 عمى االستدالؿ يمكف ثمة كمف  ، أخرل ناحية مف لممجتمع كاالقتصادم كالسياسي

  لكسائؿ أفراده استخداـ خالؿ مف  ، ما مجتمع في السائدة كالثقافية االجتماعية المعايير

 . اإلعالـ

  يجرييا التي كاالستخداـ كاالنتقاء االنتباه عمميات عمى )...( اإلعالـ كسائؿ تتنافس . ح

 الظركؼ باختالؼ آلخر فرد مف تختمؼ كالتي )...( كرغباتو حاجاتو إلشباع الجميكر

  .1فرد بكؿ المحيطة كالنفسية االجتماعية

 2.منيا بعضا إال اإلعالـ يمبي كال متعددة الجميكر حاجات . خ

 

 

 

 

                                         
 سادسة طبعة .عماف. العميا لمدراسات األكسط الشرؽ جامعة.الجماىيري االتصاؿ في المدخؿ. المكسى سميماف عصاـُيْنظر، 1

 .204 ص .2009.كمنقحة مزيدة
 سادسة طبعة .عماف. العميا لمدراسات األكسط الشرؽ جامعة.الجماىيري االتصاؿ في المدخؿ. المكسى سميماف عصاـُيْنظر، 2

 .204 ص .2009.كمنقحة مزيدة
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 : واإلشباعات االستخدامات لمقترب المؤسسة الدراسات 5.2

دراؾ  ، الجميكر أفراد بيف اإلجتماعي كالتبايف الفردية الفركؽ إدراؾ أدل  السمكؾ كا 

 ككما  ، اإلعالـ ككسائؿ الجميكر بيف لمعالقة جديد منظكر ظيكر إلى اإلعالـ بكسائؿ المرتبط

 في فاعؿ عنصر إلى سمبي كعنصر الجميكر فكرة مف التحكؿ إلى ىذا أدل فقد الذكر سبؽ

 األكؿ النصؼ مف كابتداء .  اإلعالـ كسائؿ مف المفضمة كالمضاميف الرسائؿ كاختيار انتقاء

 إشباع أجؿ مف اإلعالـ لكسائؿ الجميكر استعماؿ دراسة عمى التركيز بدأ العشريف القرف مف

 دراسات أجريت كقد   ،1اإلعالمية الكسيمة ليـ تمنحيا عدة اختيارات مف انطالقا حاجاتيـ كتمبية

 كالصحؼ ،  كالتمفزيكف اإلذاعة كمسمسالت  ، الكتب قراءة عمى المنظكر ىذا مف عديدة

 سبب في لمبحث كذلؾ  ، اإلعالمية المضاميف مف كغيرىا كالسينما الشعبية كالمكسيقى اليكمية

 التي اآلثار عف حديث ىناؾ يعد كلـ . 2 يقدميا التي كالنتائج اإلعالـ بمنتجات الناس اىتماـ

 بيف االستعماالت اختالؼ مسألة أماـ الباب  دراسات فتحت ما بقدر اإلعالـ كسائؿ تخمفيا

 المككنة الفردية الفركؽ عف الناجمة االستجابات بيف االختالفات حدكد في كذلؾ ، الجميكر

 3. ذاتيا حد في لمشخصية

 االستخدامات لمقترب أسست التي الدراسات مف مجمكعة نعرض ليم فيما ك

: كاإلشباعات

                                         
1
 .70-69 ص ص. ." التمقي دراسات إلى التأثير دراسات مف"اإلعالـ وسائؿ جميور دراسات تطور. شعباف حناف ُيْنظر،  
 .226ص. . اإلعالـ وسائؿ نظريات . الرؤكؼ عبد كماؿ ترجمة. رككيتش بكؿ ديظير،ساندرا ؿ ممفيفُيْنظر، 2
 .70-69 ص ص. ." التمقي دراسات إلى التأثير دراسات مف"اإلعالـ وسائؿ جميور دراسات تطور . شعباف حناف ُيْنظر، 3
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HERTA HERZOG  ىيرزوغ ىيرتا دراسات .1
:  بدراستيف الباحثة قامت التي :*

 مسألة حكؿ بدراسة ىيرزوغ ىيرتا قامت حيث  ، مػ 1940 سنة ككانت : األولى الدراسة

QUIZ إذاعي  برنامج جميكر عمييا يتحصؿ كاف التي الرغبات إشباع
 في كخمصت  ، *

  ، المستجكبكف عنيا أفصح التي المشبعة الرغبات مف مجمكعة عف الكشؼ إلى دراستيا

 : في اإلشباعات ىده كتمخصت

 ةمحاكؿ خالؿ مف المنافسة في بعد عف يشارؾ لمبرنامج المستمع أف أم: التنافس -

. البرنامج منشط يطرحيا التي األسئمة عف إلجابةا

 المعرفة في رغبتو اعبشإ مف البرنامج اذق مف  الفرد يتمكف أم  ، التعميـ بمعنى : التربية -

 1. جديدة معمكمات باكتساب لو يسمح مما  ، كاألجكبة األسئمة إلى االستماع خالؿ مف

 جية كمف ،  جية مف بالمتنافسيف نفسو يقارف المستمع أف بو كيقصد : الذاتي التقييـ -

 . البرنامج ذلؾ في المقدمة األجكبة خالؿ مف ذاتو يقيـ أخرل

 اإلذاعية المسمسالت مستمعي عف نعرؼ ماذا" بعنكاف  مػ 1942 سنة كانتؼ  األخرى أما

 مف السيدات عمييا تتحصؿ التي اإلشباعات عمى التعرؼ ىك ىامف اليدؼ كاف ك ، " اليكمية

                                         
 . الجماىيرم االتصاؿ كسائؿ بحكث في رائدة : HERTA HERZOG ىرزوغ ىيرتا *
*

QUIZ : بثيا انطمؽ  البرنامج، في طرحيا يتـ أسئمة عف لإلجابة بالتنافس الجميكر فييا يقـك مسابقة شكؿ في  إذاعي برنامج  

 . 1950 غاية إلى 1940 سنة
 جامعة. كاإلتصاؿ اإلعالـ قسـ."اإلعالف نحو الجزائري المستيمؾ اتجاىات:" ماجيستر شيادة لنيؿ مذكرة.ربكح معمر ُيْنظر، 1

 .47-46ص ص.2009-2008 سنة.قسنطينة
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 عند كاإلشباع الرضا أف دراستيا خالؿ مف الباحثة خمصتك ،  اإلذاعية المسمسالت  متابعة

. كمشاكميا الفردية الظركؼ باختالؼ يختمؼ السيدات

:   WERNER & HENRY ىنري و ويرنر دراسة .2

 كراء مف المستمعكف عمييا يتحصؿ التي اإلشباعات حكؿ  مػ 1948  سنة كانت

 بتجاكز الباحثاف أسماه ما عمى دراستيما ككشفت  ، اليكمية اإلذاعية المسمسالت إلى االستماع

 اليكمية اإلذاعية المسمسالت متابعة خالؿ مف المستمعيف أف بمعنى  ، االجتماعية النقائص

 1.اليكمية  تفاعالتيـ في كيتبنكىا يستقبمكنيا التي كالسمككيات القيـ بعض عمى يتعرفكف

: *  BERNARD BERLSON بيرلسوف برنارد دراسة .3

 ذلؾ في لمقياـ كاستغؿ  ، 2 لمقراء بالنسبة الجرائد مكانة عف  لمتعرؼ بدراسة برلسوف قاـ

 كاف حيث ،  3 نيويورؾ في األسبكعيف عف تزيد لمدة  مػ1945 سنة الصحؼ مكزعي إضراب

 أف إلى كتكصؿ  ، لألفراد بالنسبة اليكمية الصحؼ مكانة عف لمتعرؼ برلسكف برنارد ييدؼ

 في الجميكر يحتاجيا التي المعمكمات تكفر أيضا لكنيا  العامة المعمكمات تكفر الصحؼ

 ك ،  بالكفيات الخاصة كاإلعالنات كالبيع بالشراء الخاصة اإلعالنات غرار عمى اليكمية حياتو

 بيف الحكارات فتح خالؿ مف لمفرد االجتماعية المكانة تحديد في ذلؾ إلى باإلضافة تساىـ ىي

                                         
 .47-46ص ص.."اإلعالف نحو الجزائري المستيمؾ اتجاىات:" ماجيستر شيادة لنيؿ مذكرة.ربكح معمرُيْنظر، 1
 .الجماىيرم االتصاؿ في بأبحاثو كمعركؼ السكلكيات في ُمختص أمريكي باحث: BERNARD REUBEN BERELSON بيرلسوف روبف برنارد *

 .176 ص. عماف.كالتكزيع لمنشر أسامة دار. االتصاؿ نظريات.المشاقبة الرحمف عبد بساـ ُيْنظر، 2
3 PAUL F.LAZERSFELD ,FRANK N.STANTON :COMMUNICATION RESESEARCH 1948-1949,HERPER & BROTHERS, 

NEW YORK , P111. 
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 شعكر كيكلد المتعة مف قدر يخمؽ الصحيفة قراءة مجرد أف الدراسة كشفت فقد  ،  الناس

 1. باألماف

  تحديد عمى الدراسات ىذه اعتمدت فقد   PECKER وبيكر MCLEOD مكمود كحسب

 ىذا يشبعيا حاجات مجمكعة أك حاجة كتحديد اإلعالـ كسائؿ مضمكف مف معيف نكع

 االستخدامات لمدخؿ  أكلى نكاة  األبحاث  ىذه كتمثؿ ، 2 الناس مف مجمكعة لدل المضمكف

 3.كاإلشباعات

  عاـ الدراسة ىذه كأجريت    ": WOLF AND FISKE" "وفيسؾ وليؼ" دراسة .4

 بيف العالقة عف الكشؼ بيدؼ  ، باألطفاؿ الخاصة اليزلية الرسـك سمسمة حكؿ 1949

 كظائؼ ثالث ىناؾ أف إلى الدراسة ىذه خمصت كقد  ، 4كاألطفاؿ الكاريكاتكرية اليزلية الرسـك

:  كىي األطفاؿ لككميديا

  .الحقيقي العالـ حكؿ معمكمات قديـت . أ

  .يقير ال الذم البطؿ صكرة تقديـ . ب

  .بالبطؿ لمتباىي فرصة . ت

                                         
1
 . ELIHU KATZ ,PAUL F.LAZERSFELD.INFLUENCE PERSONNELLE  « CE QUE LES GENS FONT DES 

MEDIAS ».TRADUCTION PAR DANIEL CEFAÏ.ARMAND COLIN.P 390. 
 .232 ص.القاىرة. العربية النيضة دار. االتصاؿ نظريات .السيد العزيز عبد ، الطرابيشي مرفت ُيْنظر، 2
 .17 ص. ."ميدانية دراسة"؟ المصريوف يقرأ ىؿ. كامؿ الرؤكؼ عبد محمكد ُيْنظر، 3
 . القاىرة. كالتكزيع لمنشر الكتاب دار." ومنيجية نظرية اتجاىات:"الجماىيري االتصاؿ.شكماف محمد.القميني فاطمةُيْنظر، 4

 .46 ص
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 عند المحددة بحاجاتو كمرتبطة النمك مف متتالية مراحؿ مع تتطابؽ كظيفة ككؿ  

     1.األطفاؿ

H. BLUMLER بموممر ىربرت" دراسة .5
  أىمية الدراسة ىذه تكتسي   :زمالئو و *

 ك  "  BLUMLER بموممر " الدراسة بيذه كقاـ  ، اإلشباع ك االستخداـ نظرية صياغة في خاصة

 تجاكز الباحثكف فييا أراد كالتي 1969 عاـ ** "LEEDS ليدز " بجامعة التمفزيكف بمركز قؤزمال

.  "EXAPISME اليروبية" كىي اإلشباع ك االستخداـ فرضيات إحدل

 كسائؿ مع الذاتية لتجربتيـ الجميكر أفراد كصؼ حكؿ كزمالئو "بموممر" دراسة تمحكرت

 الدراسة ىذه ركزت كقد  ، خاصة ظركؼ في معينة مضاميف تؤدييا التي الكظائؼ ك اإلعالـ

  .2التمفزيكف عمى

 :واإلشباعات االستخدامات لمدخؿ الموجية االنتقادات 6.2

 فيؿ  ، مستقال أـ  ، كسيطا أـ تابعا متغيرا الحاجات كانت إذا عما المدخؿ يكضح ال 

 الحاجات ليذه الكسائؿ إشباع أف أـ الكسائؿ؟ الستخداـ األفراد تدفع التي ىي الحاجات

 الفرد تدفع جديدة حاجات لظيكر ذلؾ كيؤدم  ، الكسائؿ ليذه لمتعرض األفراد يدفع الذم ىك

. ؟ الكسائؿ ىذه الستخداـ
1 

                                         
1
 .ELIHU KATZ ,PAUL F.LAZERSFELD.OUVRAGE PRECEDENT. P389. 

 .أمريكي إجتماع عالـ :1986 -1900  بمومر ىربرت  *
 .1904 عاـ تأسست  (بريطانيا) المتحدة بالمممكة LEEDS زليد جامعة تقع **

 .92-91 ص ص.."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 2
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 كاإلشباع كالحاجة كالدافع الفرد لدل داخمية ذىنية تصكرات المدخؿ يقدـ. 

 إال ىي ما المضاميف ىذه أف كيدعكف كالرديئة السيئة المضاميف منتجي المدخؿ يخدـ  

 2.لمجميكر فعمية كرغبات حاجات

 التقارير خالؿ مف المعمكمات لجمع إستراتيجية  ككنيا عف تزيد ال َهاأ الباحثيف مف عدد يرل 

 تسطيح ىذا كفي  ، االستقصاءات مع التعامؿ كقت الفرد عمييا يككف التي العقمية لمحالة الذاتية

 .لألمكر

 كظائؼ مف اإلعالـ كسائؿ تحققو بما تيتـ كظيفية أسس عمى النظرية ترتكز ،  

 تحقؽ قد اإلعالمية الرسائؿ أف حيف في  ، اإلعالمية الرسائؿ يستخدـ فردم منظكر مف كذلؾ

 .اآلخر لمبعض كظيفيا اختالال كتحقؽ  ، األفراد لبعض كظائؼ

 دراسة في النظرية المدخؿ ىذا "وكاري وكرينينج إليوت" ىاجـ السبعينات منتصؼ ففي

 :ىي آراء ثالثة عمى اعتمادا اإلعالـ كسائؿ

 .الكظيفية عمى يرتكز كاإلشباعات االستخدامات مدخؿ أف :أوال

 .التغيير تقبؿ ال متكازنة ساكنة أنظمة مع تتعامؿ الكظيفية النظريات أف :ثانيا

 كمف  ، كظيفي تنظيـ اإلعالـ لكسائؿ الحالي التنظيـ بأف التذرع يمكنيـ القرار صناع أف :ثالثا

 1.التنظيـ ىذا في تغيير ألم ضركرة ال ثـ

                                                                                                                               
-2009. باتنة لخضر الحاج جامعة." الفضائية القنوات في الوثائقية البرامح جميور:"ماجيستر رسالة.بريؾ خديجة ُيْنظر، 1

 .60 ص.2010

 .257.  . االتصاؿ نظريات .السيد العزيز عبد.الطرابيشي، مرفت ُيْنظر، 2
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 :االنتقادات عمى الرد 7.2

 ينفي أف يمكف ال حكليا أثير ما كؿ أف كاإلشباعات االستخدامات لنظرية المؤيدكف يعتبر

 سمكؾ في تغييرات حدكث إمكانية مف ىؤالء كينطمؽ ، اإلعالـ بكسائؿ الفرد عالقة دراسة في دكره

  ، المتمقي إرضاء بغية كنكعيا َهامضمك يتغير أف يمكف التي اإلعالمية الكسيمة اتجاه الجميكر

 باإلضافة كاالتصاؿ اإلعالـ كسائؿ كمحتكيات األفراد سمكؾ في متبادلة تغييرات ىناؾ أف بمعنى

 مدخؿ تعترض مشكمة يمثؿ ال تهىحاجا إشباع كمدل األفراد اتجاىات قياس فإف ذلؾ إلى

نما  ، فقط اإلشباعات االستخدامات  تتعامؿ َهاأل االجتماعية األبحاث مختمؼ أماـ عكائؽ ىي كا 

.2الثبات كعدـ بالتغير سمككو يتسـ الذم الفرد مع

                                                                                                                               
 .60-55 ص ص. ." الفضائية القنوات في الوثائقية البرامح جميور:"ماجيستر رسالة.بريؾ خديجة ُيْنظر، 1

 .107-106 ص ص.  ."وجميورىا اإلذاعة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر:"ماجيستر رسالة .قدكار تسعديت ُيْنظر، 2



 

 

 

 

 :الفصؿ الثالث 

الحاجات والدوافع 
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 الحاجات والدوافع : الفصؿ الثالث .3

 :الحاخات مفهىم 1.3

 بالكائف ترتبط فيي  ،  تعقيداتيا بكؿ نفسيا الحياة مكضكع ىك NEED الحاجة مكضكع "

 1. "محتاج حيواف  أنو الحي الكائف كصؼ يمكف أنو لدرجة البشرم

 ُكجدتْ  ما إذا معيف شيء بنقص الشعكر بأنيا "الحاجة *  G.MURPHY مكرفي ُيَعرؼ

   PHILIP KOTLERكوتمر  فيميب كُيعرُفيا  ، 2 "اإلشباع تحقؽ
 شؼىر  أَها ػهى :" الحاجة *

 . " ...إَظاٍَت رغبت إشباع  ػذو ػٍ َاتج بانُقض

 انحاجت تَُؼزف كًا ،  " يؼٍٍ نشًء باالفتقاد انحً انكائٍ شؼىر بأَها:" كذنك وتُؼزف

 قد المعنى بيذا الحاجة  ، الحي الكائف كضع سُيَحسف ُكجدت ما إذا حالة أك شيء أنيا عمى

 اجتماعية بعكامؿ مرتبطة تككف أف يمكف أك المثاؿ سبيؿ عمى الغذاء مثؿ بيكلكجيا شيئا تككف

 الحاجة تككف أف كيمكف  ، كاالكتساب التعمـ مف مركبة بأشكاؿ يتمثؿ مصدرىا شخصية أك

                                         
 العمـك معيد. كىراف جامعة. اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد 1

 .01 ص.1981 ديسمبر 14،15،16. اإلجتماعية
*
 GARDNER MURPHY( 1895–1979) : أمرٌكً نفس عالم . 
 .46ص.1ط.2008.كالتكزيع لمنشر المسيرة دار".والتطبيؽ النظرية:" الدافعية. غبارم احمد ثائر ُيْنظر، 2
 .الدكلي في التسكيؽ بركفيسكر . في شيكاغك1931مايك  27مكاليد  مف :كوتػػمر فيميب *

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 مف حاالت لتعكيض معيف كضع تحقيؽ إلى  تدفعو بحيث الحي الكائف في دفينة داخمية

  1. الحرماف

 كتدفعو معيف فرد بيا يشعر اإلشباع عدـ أك التكتر مف حالة أنيا عمى الحاجة ُتعرؼ كما

 أف الضركرم مف كليس إشباع لو يحقؽ سكؼ أنو يعتقد الذم اليدؼ نحك متجيا التصرؼ إلى

 بحاجة شخص يشعر فقد  ، كجكده عمى المحافظة أك الفرد بقاء عمى الحاجة إشباع ينطكم

  . كالمكت التضحية إلى كالحاجة األذل بو ُيْمحؽ قد تحقيقيا أف مف الرغـ عمى معينة

 الفرد لبقاء ضركريا يعتبر إشباعيا ألف األكلية ىي الفيزيكلكجية الحاجات كُتعتبر

     2.األخرل الحاجات تسبؽ أنيا أم الميالد مع يبدأ كمعظميا

 بنيكيا متداخمة أبعاد أربعة عمى تنطكم الحاجة أف نستخمص السابقة التعاريؼ خالؿ مف

 : كىي ككظيفيا

 ىذا أكاف سكاء إليو نحتاج الذم الشيء أك المأربة ىي الحاجة أف إلى يشير األكؿ البعد .1

  ، األمف  ، االجتماعية كالعالقات) مادم غير أك  ، (...الشراب  ، كالطعاـ) ماديا الشيء

 )...(. النـك

 فالطعاـ  ، الحاجة حياؿ كالمجتمع لمفرد الفكرم النفسي المكقؼ في كيتمثؿ الثاني البعد .2

 نحكه كاالندفاع إليو كالميؿ الطعاـ إشتياء شكؿ في يظير الذم الجكع إلى غيابو يؤدم مثال

                                         
 الطبي النفسي المعجـ. الجسماني عمار ،الدكتكر الجسماني العمي عبد الدكتكر ترجمة.ريبر إيميمي.ريبر آرثرُيْنظر،  1

 .48 ص. ناشركف لمعمـك العربية الدار. عربي-إنجميزي

 .275 ص.2006.اإلسكندرية. الجامعية المعرفة دار . االجتماع عمـ قاموس . غيث عاطؼ محمد ُيْنظر، 2
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 الحاجة  ، DRIVE  الميكؿ  ،  الحافز  ، MOTIVE  الدافع مثؿ مفردات أف نجد كليذا

NEED   1. لغكية مترادفات كأنيا تبدك 

 2.الدافعية عناصر  مف عناصر ىي كالحاجة كالميكؿ الحافز مف كؿ أف إلى نشير كىنا

 أك ،  الالحاجة كىك الجدلي نقيضو عمى المفيـك استعماؿ في كيتمثؿ الثالث البعد .3

 .الفقير ىك المحتاج كيصبح  ، كالبؤس كالعكز الفقر ىي الحاجة تصبح كىكذا الحاجة غياب

 قكلنا يساكم الماء إلى بحاجة فالف فقكلنا ، " الضركرة تعني الحاجة أف ىك:" الرابع البعد .4

 . عطشو إركاء الضركرم مف أنو

 مف الحاجة بمفيـك اإللماـ يكفينا ال أنو إال السابقة األبعاد مف بعد كؿ أىمية كمع إنو

نما  ، فقط كاحد بعد خالؿ  . لممفيـك السابقة األبعاد بكؿ اإللماـ يجب كا 

 الجدار بأف القكؿ فمثال آخر إلى شخص مف تختمؼ نسبية ىي الحاجة أف نشير كذلؾ

 بحاجة يككف ال كقد  ، عْمر نظر في ىدـ إلى بحاجة يككف قد  ، زيد نظر في ترميـ إلى بحاجة

 .ثالث شخص بنظر شيء إلى

 خالؿ مف االنعكاسات كفؽ تتحدد الخصائص مف بجممة يتميز حي كائف فاإلنساف

 األخيرة ىذه كتقـك  ، الحاجة في اإلنساف يؤثر حيث  ، الحاجة كبيف (اإلنساف) بينو العالقة

 التعديؿ كىذا ،   الخصائص ىذه كتعديؿ تطكير إلى يؤدم الذم األمر  ، عميو بالتأثير

 . دكاليؾ كىكذا ،  كالحاجة اإلنساف مف بكؿ جديد مف كيتأثر ليؤثر يعكد كالتطكير
                                         

 .02 ص.اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد ُيْنظر، 1

 .45ص .."والتطبيؽ النظرية:" الدافعية. غبارم حمدأ ثائر ُيْنظر، 2
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 في المتمثمة البيكلكجية الكراثة إلى إضافة يممؾ بككنو الكائنات بقية عف يتميز فاإلنساف

 مجمكع في المتمثمة الثقافية الكراثة يممؾ  ، الحية الكائنات كبقية كالكركمكزكمات الجينات

 عصر نتاج فيك  ، تاريخي كائف ىك اإلنساف ،كذلؾ كغيرىا كالمغة كالتقاليد كالمعتقدات العادات

 . معينة كاقتصادية اجتماعية كتشكيمة معيف

 الحاجات بيف العالقة تحدد التي ىي البشرم لمكائف األساسية الخصائص ىذه فإف كعميو

 1.لحاجتو المحتاج إشباع كعبرىا بكاسطتيا يمكف التي الكيفية كذلؾ كتحدد  ، كصاحبيا

 :الحاخـــــــــــات جصنيف 2.3

 تأتي بالبقاء لو تسمح التي البيكلكجية الحاجات فإف  ، بيكلكجي كائف اإلنساف أف بحكـ

 حماية كسائؿ ثـ  ، البقاء ىذا بتنمية تقـك التي الحاجات لتمييا  ، اإلنسانية الحاجات مقدمة في

 .(البقاء) تجكيده كسائؿ ثـ  ، البقاء

 : كالتالي 2أقساـ (05) خمسة إلى أكلكيتيا حسب الحاجات * ماسمو رتب كقد

  التي األساسية االحتياجات كىي: PHYSIOLOGICAL NEEDS الفيزيكلكجية الحاجات . أ

  .إلخ..كاألسرة كالممبس كالمسكف كاليكاء كالمشرب المأكؿ كىي ليحيا اإلنساف يحتاجيا

  بيئة االجتماعية البيئة بأف الشعكر إلى الحاجة أم :SAFETY NEEDS األماف حاجات . ب

                                         
 .04-02 ص ص. .اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد ُيْنظر، 1

 . نفس أمريكي عالـ ABRAHAM MASLOW (1908-1970) ماسمو ابراىاـ *
2 . BRUNO JOLY.LA COMMUNICATION.DE BOECK.P45. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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 أىـ مف كىي  ، الجماعة داخؿ كيقبمكنو يحترمكنو اآلخريف بأف الفرد كشعكر  ، صديقة

 الحاجة ىذه كتظير  ، لمفرد النفسي كالتكافؽ السكم النفسي لمنمك الالزمة األساسية الحاجات

 .كالمحافظة الحذر اتجاىات كفي كالمخاطر الخطر تجنب في كاضحة

  كاالنتماء صداقات لتككيف الحاجة كىي : SOCIAL NEEDS اجتماعية احتياجات . ت

 .مجتمعؿؿ

  األماف ثـ األساسية االحتياجات تكفير بعد : ESTEEM NEEDS التقديرك االحتراـ حاجة . ث

 عف يبحث فيك .حكلو ممف التقدير عف يبحث اإلنساف فإف االجتماعية االحتياجات ثـ

 .متميز كضع عمى كالحصكؿ لذلؾ الناس تقدير كعف النجاح

  معرفة إلى الفرد يميؿ :SELF-ACTUALIZATION NEEDS الذات تحقيؽ إلى الحاجة . ج

 كاالستقالؿ كاالعتراؼ كالمكانة التقدير إلى الحاجة مف بدافع ذاتو كتحقيؽ كتأكيد

ظيار النفس عمى كاالعتماد  ىذه كتدفع كالقيادة التزعـ في كبالرغبة  ، الغير عمى السمطة كا 

 لإلنجاز الدائـ السعي إلى تدفعو التقديرك إلى كحاجتو الذات تحسيف إلى اإلنساف الحاجة

 .االجتماعية كالقيمة المكانة إلحراز كالتحصيؿ

 عمى كالتغمب العادم السكم النمك إلى الحاجة  ، الذات تأكيد إلى الحاجة كتتضمف

 .1الذات تكجيو كمعرفة ىدؼ نحك كالعمؿ العكائؽ

                                         
 و النفسانييف المرشديف مف عينة لدى النفسية الحاجات :" بعنكاف مداخمة.غػالػـ فػاطمة،حكرية ترزكلت عمركنيُيْنظر، 1

 .07/02/2015: بتاريخ HTTP://MANIFEST.UNIV-OUARGLA.DZ :مكقع مف. الخدمة قبؿ ما التربوييف

http://manifest.univ-ouargla.dz/
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 تحقؽ لـ فإذا لمتغيير قابؿ غير نظاما تعكس الحاجات أف فحكاه مفيكما ماسمو كككف

 حاجة يحقؽ لـ إذ جائع فشخص األىمية في تعقبيا حاجة تحقيؽ ذلؾ يعيؽ فإنو ما حاجة

 1.اآلخريف تقدير تعكس اعتبارية حاجات لتحقيؽ يكترث لف فإنو فيزيكلكجية

 السمكؾ في عنيا التعبير لطريقة طبقا الفرد لدل اإلنسانية الحاجات  فصنؼ *موراي  أما

 :مجمكعتيف إلى

 عف بالتعبير ليا يسمح أك نفسيا عف تعّبر التي الحاجات كىي   :الظاىرة الحاجات .أ 

 .الفرد سمكؾ في كفكرية مباشرة بطريقة نفسيا

 أم  ، )...( مكبكتة أك مكبكحة تككف التي الحاجات عمكما كىي   :الكامنة الحاجات .ب 

 2.مباشرة أك صريحة صكرة في نفسيا عف تعبر أف تستطيع ال التي الحاجات ىي

 :أقساـ ثالث إلى الحاجات االجتماعية العمـو مصطمحات معجـ يقسـ حيف في

 .الجنسية كالحاجة كالممبس كالسكف األكؿ كحاجة : PRIMARRY NEEDS أكلية حاجات .1

 االجتماعية خصائصيا ليا جماعة في التكاجد عف الناتجة أم :المشتقة الحاجات .2

 . كالقيادة كالتعميـ كالتربية كالمغة

                                         
 .418 ص. . عربي-إنجميزي الطبي النفسي المعجـ. الجسماني عمار ، الجسماني العمي عبد ترجمة.ريبر إيميمي.ريبر آرثر ُيْنظر، 1

 .النفس عمـ في أمريكي باحث : HENRY ALEXANDER MURRAY (1893-1988) موراي ألكسندر ىنري *
 و النفسانييف المرشديف مف عينة لدى النفسية الحاجات :" بعنكاف مداخمة.غػالػـ حكرية،فػاطمة ترزكلت عمركني ُيْنظر، 2

 .07/02/2015: بتاريخ HTTP://MANIFEST.UNIV-OUARGLA.DZ :مكقع مف. الخدمة قبؿ ما التربوييف

http://manifest.univ-ouargla.dz/
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 قدر أكبر تحقؽ التي الحاجات مجمكع كىك: INTEGRATIVE NEEDS التكاممية الحاجات

 كنكاحي الدينية كالممارسات كالمعتقدات الجماعة أعضاء بيف كتربط االجتماعي االنسجاـ مف

 1. الترفييية النشاط

 العمـو مصطمحات معجـ بيا جاء التي  األكلى المجمكعة أف إلى نشير الصدد ىذا كفي

 عمييا ُيطمؽ التاليتيف المجمكعتيف حيف كفي  ، البيكلكجية الحاجات مجمكعة ىي االجتماعية

 قد يككف أف بعد إال نفسيا تطرح ال حاجات كىي عضوية فوؽ أو بيولوجية الفوؽ بالحاجات

 2. اإلنساف لبقاء المطمكب األدنى الحد تأميف تـ

 : الحاخات خصائص 3.3

 : كالتالي الخصائص مف بجممة تتميز الحاجات أف يتضح سبؽ مما

  يمثؿ المجتمع أف مف انطالقا فردية فكؽ طبيعة ذات اجتماعية حاجات كجكد . أ

  ، معينة زمنية فترة في إليو ينتمكف الذيف األفراد عف النظر بغض أم مكضكعيا كيانا

 عمى نطمؽ أف كيمكف ..مستمرا المجتمع فيو يظؿ الذم الكقت في  ، باستمرار يتجددكف فاألفراد

 أك معيف بفرد تتعمؽ ال التي كىي  ، العامة بالحاجات ( االجتماعية) المجتمعية الحاجات

 (...الدفاع كسائؿ  ، الرفاىية كسائؿ  ، المالعب  ، كالمستشفيات) ما جيؿ أك محدكدة جماعة

  الفردية الحاجات إركاء فقط خالليا مف يتـ ثقافية اجتماعية معايير كجكد . ب

                                         
 .282 ص.بيركت. لبناف مكتبة.االجتماعية العموـ مصطمحات معجـ.بدكم زكي أحمدُيْنظر، 1

 .04 ص..اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد ُيْنظر، 2
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 كغير المشركعة بالمطامح تصطدـ قد التي  ، االجتماعية البيئة أم  ، كاالجتماعية

 أف إال اإلنساف لجسـ البيكلكجية الحاجات أىـ مف تعتبر البركتينات أف  رغـ فمثال  ، المشركعة

 البركتيف عمى الحصكؿ بيف تُحكؿ  ، ىندكسي مجتمع في الدينية بالبنية تصطدـ الحاجة ىذه

 االجتماعية فالبيئة  ، الخنزير بمحـ يتعمؽ فيما لممسمميف بالنسبة األمر كنفس  ، البقر لحـ مف

 كتقاليدىا طريقتيا اجتماعية بيئة كلكؿ ،  كالحاجة المحتاج مف لكؿ أساسيا محددا تشكؿ

 . الحاجات تمبية في كأكلكياتيا كممنكعاتيا كمسمكحاتيا  ، كأعرافيا

  عمى المستحيؿ مف يجعؿ الذم األمر كالتنكع كالتعقيد بالنمك الحاجات تتصؼ . ت

 مسألة ُتعتبر العمؿ تقسيـ مسألة فإف كلذلؾ إليو يحتاج ما كؿ بإنتاج يقـك أف كاحد شخص

 1.عنيا االستغناء أك تالقييا يمكف كال مكضكعية

 الطرؼ حاجات بإشباع يقـك طرؼ كؿ أف إذ ،  االجتماعي بالطابع الحاجات تتصؼ . ث

 صميـ في يقع " معا الحاجات إشباع أك االستيالؾ" كلكف  ، المادية غير أك المادية اآلخر

 . اإلنسانية الحاجة

  الحاجة أف أم  ، باإلنساف الحاجة تربط التي العالقة كفؽ متطكرة الحاجات . ج

 كىذا كالنمك كالتطكر لمتغيير خاضعة ىي بؿ األبد إلى باإلنساف لصيؽ ثابت معطى ليست

 بيا ينفرد التي الخصائص تتحكـ حيث  ، كاإلنساف الحاجة بيف المتبادلة التأثيرات بحكـ

 ذلؾ تكضيح كيمكف ،  الذكر سبؽ كما الحاجات تطكير في الحية الكائنات بقية عف اإلنساف

                                         
 .09-05ص ص ..اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد ُيْنظر، 1
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 المجتمعات حاجات  ، الحديث اإلنساف كحاجات القديـ اإلنساف حاجات بيف التفرقة خالؿ مف

 سكاف حاجات... النامية المجتمعات حاجات  ، االشتراكية المجتمعات كحاجات الرأسمالية

 .كالحضر الريؼ

  البيئية بالظركؼ مشركطا يظؿ اإلنساف يحتاجو ما أف حيث  ، نسبية الحاجات . ح

 ميمة حاجة السمؾ يككف فمثال...المناخ  ، المتاحة المكارد في كالمتمثمة فييا يعيش التي

 لسكاف بالنسبة يختمؼ األمر أف حيف في  ، البحرية السكاحؿ في يعيش الذم لإلنساف بالنسبة

 ترتبط الحاجات فإف أخرل جية كمف  ،  ليـ بالنسبة معركؼ يككف ال قد أنو حتى الصحارم

 غير كىي الكسطى الطبقات حاجات عف تختمؼ العميا الطبقات فحاجات ،  المحتاج بطبيعة

 السف أساس عمى كالتمايز ،  المرأة حاجات غير ىي الرجؿ كحاجات ،  الدنيا الطبقات حاجات

 أك بيكلكجية حاجات سكاء الحاجات في تمايز يطرح (إلخ... كبار  ، شباب  ، أطفاؿ)

 1. معا كالىما أك اجتماعية

 :الذوافــــــــــــع مفهىم  4.3

 منبو بفعؿ تنشط أك تستثار عندما داخمي استعداد أك كامنة طاقة بأنو الدافع تعريؼ يمكف

 إلى سمككو كتكجو كتنظـ تثير التكتر مف حالة الفرد لدل تنشأ  خارجي أك داخمي مثير أك

 . شعكرم ال أك شعكرم ىدؼ أك غرض

                                         
 .11 -09ص ص..اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد ُيْنظر، 1
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 تجاه الحي الكائف تكجيو إلى تؤدم داخمية نفسية أك جسمية حالة  ىك الدافع آخر بمعنى

 مثيرا تقابؿ أف يمكف استجابات عدة بيف مف محددة استجابات ُيقكم أف شأنو كمف معينة أىداؼ

 1.محددا

 كاف ميما السمكؾ أك النفسي النشاط إلى يدفع ما كؿ ىي :" الدكافع أف فيرل * الغزالي أما

ذا  ، ذىنيا أك حركيا نكعو   رغبة، كاف بو شعرنا فإف  ، بو يشعر ال أف الدافع عمى الغالب كاف كا 

ف  كتبدك  ، غالبا الشعكرم بالمعنى الدكافع يستعمؿ الغزالي فإف  ، عاطفة كاف كاستقر قكم كا 

 . عنده اليامة السمكؾ دكافع مف العكاطؼ

 داخمية الدكافع كأف  ، كأىداؼ كغايات كبكاعث دكافع سمكؾ لكؿ أف الغزالي يرم كما

 طريؽ عف الظاىر مف إما قمب كؿ في المتجددة اآلثار مدخؿ إف) داخمية بمثيرات تستثار

 مف المركبة كاألخالؽ كالغضب كالشيكة الخياؿ طريؽ عف الباطف مف أك  ، الخمس الحكاس

 2(. األسباب  ىذه مف دائما كالتأثر التغير في القمب أف كالمقصكد  ، اإلنساف مزاج

 نحك الفرد تدفع نفسية أك جسمية داخمية حالة باعتباره الدافع إلى النظر يمكف كعميو

 محركة قكة أنيا أم ،  محدد ىدؼ أك حاجة إشباع نحك كتكجيو معينة ظركؼ في معيف سمكؾ

                                         
 .24ص.."والتطبيؽ النظرية:" الدافعية. غبارم حمدأ ثائر ُيْنظر،  1
 بحجة الممقب األشعري الشافعي الصوفي الفقيو النيسابوري الطوسي الغزالي أحمد بف محمد بف محمد بف محمد حامد بكأ *

 .اليجرم الخامس في القرف المسمميف عمماء أشير ، (ـ1111 - ـ1058 / ىػ 505 - ىػ 450) الديف كزيف اإلسالـ
 الزيارة تاريخ . .WWW.ALMURABBI.COM الطفولة مرحمة في النفسية الحاجات أىمية. أبكر حسف سميرةُيْنظر، 2

13/10/2014. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
http://www.almurabbi.com/
http://www.almurabbi.com/
http://www.almurabbi.com/
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 تحققت إذا لغاية السمكؾ كتكجيو كتنشيط بتحريؾ يقـك فالدافع  ، كاحد كقت في كمكجية منشطة

 .باالرتياح شعكر أتبعيا

 : جانباف يحكم كالدافع

 أك حاجة عمييا ُيطمؽُ  الفرد في  داخمية حالة يمثؿ  الذم الذاتي الجانب كىك : األوؿ

 .رغبة أك حافز

 البيئة في المكجكد الغرض أك اليدؼ عف ُيعبر الذم المكضكعي الجانب كىك: الثاني

 كاالرتياح بالرضا كاإلحساس الدافع إشباع كتحقيقو إليو الكصكؿ يؤدم كالذم بالفرد المحيطة

 .الباعث اليدؼ ىذا عمى كيطمؽ

 :الذوافع جصنيف 5.3

 : قسميف إلى الدكافع تصنؼ

 .الفطرية الدكافع عمييا كُيطمؽ أكلية دكافع (1 

 1. االجتماعية بالدكافع كتسمى ثانكية دكافع (2

 . الالشعكرية الدكافع كىك ثالث قسـ يضيؼ مف  ىناؾ أف غير

 بيا مزكدا الحي الكائف يكلد التي الفطرية الدكافع كىي :الفطرية األولية الدوافع أوال

 العضكم الكائف بقاء عمى الحفاظ إلى كتيدؼ الحية الكائنات جميع فييا تشترؾ كالتي غريزيا

 الجكع كدافع األفراد مستكل عمى سكاء كتدميره الكائف فناء إلى فقدانيا أك غيابيا يؤدم التي

                                         
 .24ص..اإلجتماعية الحاجات حكؿ الدكلي الممتقى": لمحاجة المفيومي اإلطار."الزعبي أػحمد محمد ُيْنظر،  1
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 منيا كثيرة البيكلكجية أك األكلية كالدكافع  ، الجنسي كالدافع النكع مستكل عمى أك  ، كالعطش

 1. األلـ كتجنب التعب مف كالتخمص الجسد حرارة عمى كالحفاظ اليكاء إلى الحاجة دافع

 : كىي الخصائص مف بمجمكعة األكلية الفسيكلكجية الدكافع كتتصؼ

 اإلنساف ك الحيكاف بيف مشتركة فيي  ، الحية الكائنات جميع لدل عامة أنيا. 

 النكع كاستمرار الحي الكائف بقاء كىي ىامة بيكلكجية كظفية تؤدم . 

 الكالدة منذ بالفطرة مكجكدة . 

 مختمؼ بيف الجسـ داخؿ التكازف سكاء الذاتي التكازف بحالة االحتفاظ عمى تعمؿ  

  اضطراب أم نشأ فإذا ،  العمـك عمى كبيئتو الحي الكائف بيف التكازف أك  ، كأنظمتو أجيزتو

 إلزالة معينة أىداؼ إلى الحي الكائف سمكؾ تكجو معينة دكافع نشأت التنظيـ ىذا في

 2.االضطراب

 الكائنات مف غيره دكف باإلنساف خاصة دكافع كىي :المكتسبة أو الثانوية الدوافع ثانيا

 طريؽ عف أك االجتماعية التنشئة عممية في النمك مع اكتسابيا يتـ الدكافع كىذه  ، الحية

 3.المالحظة

 : نذكر االجتماعية الدكافع بيف مف

                                         
 : المعاينة تاريخ. WWW.ALNAFSY.COM. 21/12/2013."والحاجات الدوافع:" بعنكاف مقاؿ . السرسي الديف صالحُيْنظر، 1

09/10/2014.  
 .26 ص . ."والتطبيؽ النظرية:" الدافعية. غبارم حمدأ ثائر ُيْنظر، 2
  : المعاينة تاريخ. WWW.ALNAFSY.COM. 21/12/2013."والحاجات الدوافع:" بعنكاف مقاؿ . السرسي الديف صالحُيْنظر، 3

09/10/2014.  
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 كىك ،  بمعاييرىـ كالتقيد نشاطاتيـ في اآلخريف مشاركة في يتمثؿ :االجتماع إلى الدافع . أ

 الشعكر عند النفسي التكتر يخمؽ كىك  ، الجماعة عف االبتعاد عند بالكحدة الشعكر يخمؽ

 كىي ،  القمؽ خفض إلى ييدؼ آخريف أشخاص إلى فالمجكء ، 1 لمجماعة االنتماء بعدـ

 2. االجتماعي التفاعؿ مكاقؼ مف كثير في بسيكلة مالحظتيا يمكف شائعة عممية

 يطرح ك ،  عنيا كالدفاع المفيدة األشياء عمى الحصكؿ في يتمثؿ: واالدخار التممؾ دافع . ب

 يده يمد أف منذ الطفؿ عند يظير فطرم الدافع ىذا أف ماكدوجؿ يرم إذ إشكاؿ الدافع ىذا

 كجكده لتعذر مكتسب دافع أنو عمى يجتمعكف النفس عمماء أف غير  ، يراه ما عمى لمقبض

 . المجتمعات كؿ في

  الحاجة عف كيعبر  ، االجتماعية النفسية الدكافع مف كىك : الذات وتأكيد السيطرة دافع . ت

 . كالقيادة كالسيطرة الذات تقدير إلى

 يحكؿ عائؽ أماـ أنو ُيدرؾ عندما كالمقاتمة بالغضب الفرد بشعكر كيظير : الُمقاتمة دافع . ث

 حيف في  ، فرويد غرار عمى فطريا البعض فيراه بأمره العمماء كاختمؼ  ، رغباتو تحقيؽ دكف

 مسالمة المجتمعات بعض ألف االجتماعية التربية عف ناتج مكتسب اآلخر البعض يرل

 .أخرل مجتمعات خالؼ عمى بطبيعتيا

  إذا يده يسحب فالطفؿ  ، األلـ تجنب ىك فطرم أساس إلى يستند : اليروب دافع . ج

                                         
 .10/10/2014.المعاينة تاريخ. WWW.ISLAMIC-PSYCHOLOGY.COM. والدوافع الحاجات.اإلدارة ُيْنظر، 1

 .36 ص. ."والتطبيؽ النظرية:" الدافعية. غبارم حمدأ ثائر ُيْنظر، 2
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 بالخطر فييا يشعر خاصة ظركؼ في إال يستثار ال كالفرد  ، ساخنة حديد قطعة المست

 اإلنذار فصفارة  ، التعمـ بكاسطة الكبار مف يكتسبو بؿ يخاؼ ال كالطفؿ  ، كييرب فيخاؼ

 1. معناىا تعمـ مف نفكس في إال الخكؼ تثير ال مثال

  الكثير ىناؾ بؿ الفرد يعييا شعكرية الدكافع كؿ ليست : الالشعورية الدوافع ثالثا

 الحياة كراء أف فركيد رأل لذلؾ  ، األخير ىذا بيا يشعر أف دكف  الفرد سمكؾ تكجو منيا

 نشعر أف دكف السمكؾ كتكجو  الخفاء في تعمؿ الطفكلة منذ مكبكتة الالشعكرية حياة الشعكرية

 : لغريزتيف تعكد الدكافع كىذه بيا

 المذة عمى لمحصكؿ تيدؼ التي الفرد لدل الحيكية القكل مجمكعة كىي :الجنسية الغريزة . أ

 .الحياة عمى كالمحافظة

 كالتدمير الكراىية إلى الرامية الفرد لدل العدكانية الميكؿ مجمكعة كىي :الموت غريزة . ب

نياء  .الحياة كا 

 النفسية كالعقد األمراض  ، المساف فمتات النسياف  ، األحالـ في الالشعكرية الدكافع كتظير

 2..الخ...

 تعمؿ جديدة مثيرات خمؽ إلى يؤدم المكتسبة الدكافع في اليدؼ تحقيؽ أف ىنا كنشير

 عمى القدرة مف المزيد إلى الفرد تدفع النجاح مف درجة فتحقيؽ  ، األصمي الدافع زيادة عمى

                                         
 .10/10/2014.المعاينة تاريخ. WWW.ISLAMIC-PSYCHOLOGY.COM. كالدكافع الحاجات.اإلدارة ُيْنظر، 1

 
 .10/10/2014.المعاينة تاريخ. WWW.ISLAMIC-PSYCHOLOGY.COM. كالدكافع الحاجات.اإلدارةُيْنظر، 2
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 دكافع مع تمتزج طبيعتيا كانت ميما  فالدكافع 1 ،  النجاحات مف المزيد كتحقيؽ اإلنجاز

 االجتماع كدافع الجكع دافع  ، لدافعيف راجع ىك األصدقاء مع الطعاـ الفرد كتناكؿ  أخرل،

 غرار عمى التعمـ طريؽ عف بمنبيات ترتبط أف يمكف الدكافع مف الكثير أف كما  ، باألصدقاء

 2. اإلنذار صفارة تحركو قد الذم اليرب دافع

  ، نفسية ،  بيكلكجية بعكامؿ تتحدد كالتي األفراد مستكل عمى تكجد التي الدافع أك الحاجة

 عف يبحثكف األفراد يجعؿ مما ذلؾ يتعذر قد كما  ، الطبيعية بالطرؽ إشباعيا يمكف اجتماعية

 مف ،  طبيعية بطريقة تتـ أف يمكف االجتماعي التفاعؿ  فمثؿ ،  حاجاتيـ إلشباع بديمة طرؽ

 حاجة إلشباع األفراد يمجأ الطبيعي االتصاؿ تعذر إدا لكف  ، لكجو كجيا االتصاؿ خالؿ

 . اإلعالـ كسائؿ لمحتكيات التعرض خالؿ مف االجتماعي التفاعؿ

 بالطرؽ التعمـ حاجة تحقيؽ يتـ أف فيمكف  ، لمتعمـ الدافع أك لمحاجة بالنسبة األمر نفس

 الشرائية القدرة بسبب ذلؾ يتعذر قد لكف  ، عممية كمجالت كتب شراء خالؿ مف الطبيعية

 3.اإلعالمية لممضاميف التعرض خالؿ مف الحاجة ىده يشبع يجعمو مما  لمفرد،

                                         
 : المعاينة تاريخ. WWW.ALNAFSY.COM. 21/12/2013."والحاجات الدوافع:" بعنكاف مقاؿ. السرسي الديف صالحُيْنظر، 1

09/10/2014.  
 .10/10/2014.المعاينة تاريخ. WWW.ISLAMIC-PSYCHOLOGY.COM. والدوافع الحاجات.اإلدارة ُيْنظر، 2
 جامعة.دكتكراه ،أطركحة » الشباب لدى والسموكيات القيـ عمى اإلعالـ وسائؿ أثر« ".بكمعيزة السعيدُيْنظر، 3

 .61 ص,2005،2006.الجزائر
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 :تالذوافع الحاخات عالقة 6.3

 بنقص الشعكر تعني الذكر سبؽ كما فالحاجة  ، بالحاجات  كثيقا ارتباطا الدكافع ترتبط

 الكائف إحساس ىي أخرل بصيغة أك ،  اإلشباع تحقؽ الحاجة ىذه ُكجدت ما فإذا  ، معيف

 ىي الحاجة أف القكؿ يمكف ذلؾ عمى بناءا ما شيء بافتقاد شعكره نتيجة التكازف بعدـ الحي

 . معيف سمكؾ نحك كالتحفيز الدافعية إلثارة البداية نقطة

 إلى اإلنساف تدفع التي النفسية الحالة أك الداخمي المثير فيك  MOTIVE الدافع أما

 1. حاجاتو كيمبي كيشبع ما مثير إلى استجاباتو يقكم معيف سمكؾ

 الحاجة ىذه ُكجدت فمتى  ، الحي الكائف لدل معينة حاجة كجكد نتيجة ينشأ فالدافع

  النفس عمماء عميو يطمؽ ما كىك الحاجة بيذه إحساسو نتيجة التكتر إلى فستدفعو

 الحاجة تمؾ إشباع ىدفيا السمكؾ مف أنماط عميو يترتب الذم ،   DRIVE بالحافز

 2. التكازف كاستعادة

 التكتر مف حالة بسبب  ، ما جانب في اإلنساف يعترم نقص ىي الحاجة أخر بمعنى

 3.كاليدكء التكازف فُتحدث اليدؼ تحقيؽ نحك السمكؾ ُتحرؾ دكافع عنيا كينتج

                                         
 .194 ص.1 طبعة.كالتكزيع لمنشر العالمية المكتبة.اإلعالـ تأثير.عكاشة رضا ُيْنظر، 1
 :المعاينة تاريخ. WWW.ALNAFSY.COM. 21/12/2013."والحاجات الدوافع:" بعنكاف مقاؿ. السرسي الديف صالح.ُيْنظر، 2

09/10/2014.  
 الزيارة تاريخ . .WWW.ALMURABBI.COM الطفولة مرحمة في النفسية الحاجات أىمية. أبكر حسف سميرة ُيْنظر، 3

13/10/2014. 

http://www.almurabbi.com/
http://www.almurabbi.com/
http://www.almurabbi.com/
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 تؤىؿ كقدرات استعدادات كجكد دكف الدافع تخمؽ التي الحاجة بكجكد السمسمة تبدأ إذف

 1. الصحيح بالشكؿ إشباعو إلمكانية الفرد

 أف  ،ذلؾ2 لمدافع كمرادؼ الحاجة يستخدموف النفس عمماء مف الكثير يجعؿ ما وىو

 حاجات وجود دوف لمدوافع وجود ال أي  ، دوافع وجود بالضرورة عنو ينتج الحاجات وجود

 واإلشباعات باالستخدامات المتعمقة ىاتو دراستنا في يجعمنا الذي األمر  ، الصحيح والعكس

 مترادفيف شكؿ في المصطمحيف مف كؿ نستخدـ  ، الخاصة االحتياجات لذوي اإلعالمية

 سموؾ انتياج إلى الفرد تدفع والتي النفسي التوتر مف وحالة نقص وجود منيما المقصود

 . اإلشباع خالؿ مف النقص و التوتر ذلؾ مف لمتخمص معيف

                                         
 : المعاينة تاريخ. WWW.ALNAFSY.COM. 21/12/2013."والحاجات الدوافع:" بعنكاف مقاؿ. السرسي الديف صالحُيْنظر، 1

09/10/2014.  
 مزيدة السابعة الطبعة . القاىرة. كالنشر لمطباعة العربي الكتاب دار.النفس عمـ أصوؿ.راجح عزت حمدأػُيْنظر، 2

 .67 ص.1968.كمنقحة



 

 

 

 

 :الرابع الفصؿ

 الخاصة االحتياجات لذكم مدخؿ
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 مدخؿ لذوي االحتياجات الخاصة  :الفصؿ الرابع  .4

 الخاصة االحتياجات وذوي اإلعاقػػػػػة مفيـو 1.4

 العالمي المؤتمر عف الصادر المعاقيف لرعاية  (1980-1990) الثمانينات ميثاؽ يعرؼ

 القياـ عمى الفرد لمقدرة تحديد أك تقييد " بأنيا اإلعاقة  بكندا الدكلي لمتأىيؿ عشر الرابع

 القدرة مثؿ اليكمية لمحياة األساسية المككنات مف تعتبر التي الكظائؼ مف أكثر أك بكظيفة

 ىذا كيككف ،  االقتصادية كاألنشطة االجتماعية العالقات كمزاكلة بالنفس االعتناء عمى

                          . "أكعقمي نفسي أك حسي جسماني لخمؿ نتيجة العجز
1
  

 يمنع أك  يحد الذم العجز أك الضعؼ عف الناتج الظرؼ ىي فاإلعاقة آخر بمعنى أك

 ( كالثقافية االجتماعية الحالة ،  الجنس ،  السف حسب) طبيعية تعتبر التي الكظائؼ إنجاز

 .2)...( الشخص ليذا

 قبؿ مرض أك بعاىة أصيب أك جسمو أجزاء أحد فقد الذم الشخص عمى المعاؽ لفظ ُيطمؽ كما

  عف الذكاء في تأخر مف تعاني التي الفئة ذىنيا المعاقيف فئة إلى ُيضاؼ ك ، بعده أك الميالد

 

                                         
 محمد جامعة. كاالجتماعية اإلنسانية كالعمـك اآلداب كمية مجمة. الخاصة االحتياجات لذوي اإلسالـ نظرة . عمار ركاب 1

 .05 ص.2008 جكاف / جانفي.03،02 العدد. بسكرة : خيضر
 الجامعة دار".وتأىيميـ عقميا المتخمفيف رعاية:" الخاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية. فيمي عمى السيدُيْنظر، 2

 .10ص.2009.الجديدة
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 .1 األفراد باقي

 السكم النمك عف الخاصة قدراتو تعكقو الذم ذلؾ أنو " عمى المعاؽ الشخص ُيعرؼ كما

 .مساعدة إلى حاجة في يجعمو مما الناس مف كغيره طبيعية بصكرة كالحياة ،  الطبيعي أك

 أك جسميا عادم أك سكم لفظ عميو يطمؽ عما اختمؼ فرد كؿ أنو عمى أيضا كُيعرؼ

 أقصى يحقؽ حتى خاصة تأىيمية عمميات يستكجب الذم الحد إلى اجتماعيا أك نفسيا أك عقميا

 .2"الباقية قدراتو بو تسمح تكيؼ

 ـ1995 سنة مصر في * الخاصة لمتربية األكؿ القكمي المؤتمر في المشارككف اتفؽ كقد

  ، السابقة المصطمحات كؿ عمى لمداللة الخاصة االحتياجات ذوي مصطمح استخداـ عمى

 إلى حياتو مف فترة خالؿ أو حياتو طواؿ يحتاج فرد كؿ ىو الخاصة الحاجات ذا أف بمعنى

 األسرية أو اليومية حياتو متطمبات مع يتوافؽ أو يتدرب أو يتعمـ أو ينمو لكي خاصة خدمات

 3. المينية أو الوظيفية أو

                                         
 ص. 2001.أكلى طبعة. الشرؽ زىراء مكتبة .لقاىرةا . الخاصة الحاجات ويذ سيكولوجية. سميماف سيد حمفراؿ عبدُيْنظر،1 

 .15-24 ص

 

 ص ص. 2001.أكلى طبعة. الشرؽ زىراء مكتبة .لقاىرةا . الخاصة الحاجات ويذ سيكولوجية. سميماف سيد حمفراؿ عبد  2
24-15. 

سكاء في المناىج أك الكسائؿ أك طرؽ  ىي نمط مف الخدمات كالبرامج التربكية تتضمف تعديالت خاصة: التربية الخاصة  *
  خالد ).الذيف ال يستطيعكف مسايرة متطمبات برامج التربية العادية  التعميـ استجابة لمحاجات الخاصة لمجمكع الطالب

 (.03ص . جامعة القاىرة. مركز التعميـ المفتكح.المحاضرة األولى والثانية : مقدمة في التربية الخاصة . وآخروفالنجار
 ص. 2001.أكلى طبعة. الشرؽ زىراء مكتبة .لقاىرةا . الخاصة الحاجات دوي سيكولوجية. سميماف سيد حمفراؿ عبدُيْنظر، 3

. 15-24 ص
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 الذيف ىـ عمى PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS الخاصة االحتياجات ذكم فإف كعميو

 ،  التعمـ صعكبات أصحاب  ، عقميا المعاقيف فئة تشمؿ ك العادييف، األشخاص عف يختمفكف

  ، الجسدية اإلعاقة أصحاب ،  السمعية اإلعاقة أصحاب  ، البصرية اإلعاقة أصحاب

 1.كاإلبداع المكىبة كفئة ،  كالسمككية االنفعالية االضطرابات  ، المغكية االضطرابات

 : الخاصة االحتياجات ذوي تقسيمات 2.4

  كاإلبداع المكىبة أصحاب الخاصة االحتياجات ذكم مصطمح يشمؿ الذكر سبؽ كما

   ، العقمية ، *الحسية  ، الجسمية ،  2 مستكياتيا بمختمؼ اإلعاقات أصحاب إلى إضافة

  كفئة  ، المكىكبكف فئة : قسميف إلى يصنفكف الخاصة االحتياجات ذكم أف أم

 إعاقة ، حركية جسمية إعاقة ،  سمعية إعاقة: إلى بدكرىا اإلعاقة تنقسـ ك ، 3المعاقكف

                                         
 .95ص. 2009.العددالسابع.شندم جامعة مجمة .التعميمية والمتطمبات العقمية اإلعاقة.الجمرم أحمد زينب ُيْنظر، 1

 الجامعة دار".وتأىيميـ عقميا المتخمفيف رعاية:" الخاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية. فيمي عمى السيد ُيْنظر، 2

 .43ص.2009.الجديدة
 كالكراثية البيئية كالظركؼ كالحكادث األمراض نتيجة لمحكاس تحدث التي االضطرابات عف عبارة ىي الحسية اإلعاقة *

 يؤدم ،مما األذف أك األمراض ببعض العيف كإصابة كجو أكمؿ عمى بكظيفتيا الحكاس بعض قياـ عدـ عمى كتؤثر ، لإلنساف
دماج النفسية الصحة تحقيؽ في الترويحي الرياضي النشاط فعالية.حساـ بشير ).منيا جزء أك لكظيفتيا لفقدانيا  المعاقيف وا 

 (.71 ص.2011-2010.اهلل عبد سيدم كالرياضية البدنية التربية معيد.3 الجزائر جامعة.دكتوراه أطروحة : حركيا
 االحتياجات وذوي الطفؿ إعالـ في الحديثة االتجاىات. ،كآخركف الطنبارم الرحمف عبد فتف ، إبراىيـ معكض محمد ُيْنظر، 3

 .265ص.2006.الحديث الكتاب دار. القاىرة. الخاصة
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 االضطرابات ،  كاالتصاؿ النطؽ ك المغة مشكالت ، التعمـ صعكبات ، عقمية إعاقة بصرية،

 1.كالسمككية االنفعالية

 :  فئة الموىوبيف والمبدعيف . أ

 كالمبدعيف دراسيا المتفكقيف فئة ،كىـ الخاصة القدرات أصحاب كذلؾ عمييـ كُيطمؽ

 كغالبا ، كتنميتيا قدراتيـ عمى لممحافظة كذلؾ خاصة عناية تحتاج فئات بكصفيـ كالمبتكريف

 كعدـ بالكحدة بالشعكر يتميزكف إذ ، 2اإلجتماعي التكافؽ في مشكالت مف الفئة ىذه تعاني ما

 .3كالعزلة االنتماء

 ينحرفكف الذيف ىـ ،  العالية العقمية القدرات أصحاب أك عقميا المتفكقكف أك فالمكىكبكف

 )...(. المجتمع قطاعات معظـ لدل السائد المتكسط عف إيجابيا

 :  فئة المعاقوف . ب

 : إلى كتقسـ

 السمعية اإلعاقة أوال HEARING IMPAIMENT    : ألنو  ، خطرا اإلعاقات أشد مف كتعتبر  

  كيعي كانفعاليا اجتماعيا كيتطكر  ، المغة تعمـ مف اإلنساف يتمكف السمع حاسة خالؿ مف

                                         
 . العربية اإلذاعات مجمة.لرعايتيـ الحديثة واالتجاىات األصناؼ الخاصة االحتياجات ذوي األطفاؿ.الديف كـر ليمىُيْنظر، 1

 .22 ص.2002 .03 العدد
 اإلدارييف نظر كجية مف االحتياجاتالخاصة ذكم تأىيؿ في الميني التككيف دكر : دكتوراه مذكرة.ىداؼ ساسي ُيْنظر،نجاة 2

 219 ص.2014-2013. بسكرة خيضر محمد جامعة.كاألساتذة
 .68 ص.2003, الجامعة شباب مؤسسة.االسكندية. المبدعوف ،الموىوبوف، المتفوقوف.الميالدم المنعـ عبدُيْنظر، 3
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 . 1بيئتو عناصر

  ،FUNCTIONAL DEFINITION الكظيفي التعريؼ منيا السمعية لإلعاقة مختمفة تعاريؼ كثمة "

 ىذا كفي ،  المنطكقة المغة كفيـ إدراؾ عمى السمعي الفقداف تأثير مدل عمى يعتمد الذم

 عمى القدرة مف يحد السمع في انحراؼ أنيا عمى السمعية اإلعاقة  LLOYD لكيد عَرؼ" الصدد

 2. " المفظي ،  السمعي التكاصؿ

 :إلى سمعيا المعاقيف تقسيـ يمكف ك 

  لمكالـ فيمو دكف السمعية إعاقتو تحكؿ الذم كىك : DEAF األصـ الشخص (1

 ىك كالصمـ  ، 3بدكنيا أك الطبية السماعة باستخداـ سكاء كحدىا السمع حاسة طريؽ عف

 ك الكالـ في عجز كيصاحبو الكالدة منذ الصمـ يككف كقد ،  السمعية اإلعاقة درجات أشد

 مراحؿ كفي المغة تعمـ بعد السمعية باإلعاقة يصاب الذم أما  ، البكـ الصـ عمييـ ُيطمؽ

 . 4  الصـ عمييـ فُيطمؽ عمره مف متطكرة

                                         
 . كالثقافة العمـ دار. الخاصة االحتياجات ذوي مف أبنائو نحو المجتمع دور .سمطاف المقصكد عبد المحسف عبدُيْنظر، 1

 .29 ص .01ط . 2005
 ص .1997.أكلى طبعة. الخاصة كالتربية االرشاد قسـ:االردنية الجامعة. السمعية االعاقة. الخطيب سعيد محمد جماؿ 2

29. 
 ط .2004.لمنشر العربي المجتمع مكتبة. عماف .المعاؽ الطفؿ:" الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ . فضة كفاءُيْنظر، 3

 .22 ص.01
 .29 ص . الخاصة االحتياجات ذوي مف أبنائو نحو المجتمع دور .سمطاف المقصكد عبد المحسف عبدُيْنظر، 4
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 في صعكبات مف يعاني الذم كىك : HARD OF HEARING السمع ضعيؼ الشخص (2

 باستخداـ كاف سكاء الكالـ فيـ دكف يحكؿ ال كلكف ،  مشكالت يكاجو أف بو تؤدم السمع

 1.بدكنيا أك الطبية السماعة

 جياز في اضطراب أك خمؿ حدكث أنيا عمى عامة بصفة السمعية اإلعاقة تعريؼ يمكف ك

 الحدة ك الشدة بيف تتراكح درجات السمعي الجياز في االضطراب أك الخمؿ كليذا ، (...)السمع

 أك بتمؼ السمعي جيازه ُأصيب الذم الفرد ذلؾ ىك سمعيا فالمعكؽ   ، الخفة ك الضعؼ أك

 2. طبيعي بشكؿ حياتو في استخدامو مف فمنعو  ، عضكم خمؿ

 سمعيا المعاؽ الصغير فالطفؿ )...( بيـ خاصة حاجات ليـ سمعيا المعاقيف لألفراد ك

 فيك جيد بشكؿ السماعة مف الطفؿ يستفيد كحتى  ، السماعة استخداـ عمى التدريب إلى بحاجة

 . الفائدة قميمة بمفردىا السماعة ألف نطقي ك سمعي تدريب إلى يحتاج

  ، متكاصؿ بشكؿ اآلخركف معو يتحدث أف إلى يحتاج الطفؿ فإف النطقي لمتدريب بالنسبة أما   

 لما فيمو مستكل كتفعيؿ لتنشيط   LIP READING الشفاه قراءة الطفؿ تعميـ دكر يأتي تـ كمف

  فعاؿ بشكؿ حكلو مف الذيف مع االتصاؿ سمعيا المعاؽ الفرد كليستطيع  . اآلخركف لو يقكلو

 التي اإلشارة لغة تعمـ إلى يحتاج فيك لذا  ، باإلشارات المنطكقة كمماتو يقرف أف إلى بحاجة فإنو

 . كالحاجات األفكار عف كالتعبير لمتكاصؿ مساعدة كسيمة ُتعد

                                         
 .22 ص. .المعاؽ الطفؿ:" الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ . فضة كفاءُيْنظر، 1
 .31 ص . . الخاصة االحتياجات ذوي مف أبنائو نحو المجتمع دور .سمطاف المقصكد عبد المحسف عبدُيْنظر، 2
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 مع األسكياء أقرانيـ عف تختمؼ ال سمعيا المعاقيف حاجات فإف التعميمية الناحية مف أما

 البيئة تنظيـ يجب ك  ، أكثر تكضيحية رسكمات  إلى بحاجة فاألصـ  ، بسيطة تعديالت

 . 1فعاؿ بشكؿ اإلبصار حاسة باستخداـ سمعيا لممعاؽ يسمح بشكؿ التعميمية

 مف لحمايتيـ إضافية تجييزات إلى بحاجة فيـ العمؿ عالـ إلى سمعيا المعاقيف دخكؿ كعند

ضاءة األخطار  في مساعديف إلى أيضا يحتاج كقد الشفاه قراءة عمى يعتمد أنو حيث  ، كافية كا 

 .التكاصؿ

 يحكؿ عائقا يشكؿ ألنو لمفرد االجتماعي السمكؾ عمى يؤثر السمع حاسة فقداف أف كبما

 مع التكاصؿ صعكبات جراء مف الكفاية بعدـ يشعر فيك  ، بو المحيطة البيئة في دمجو دكف

 . اآلخريف

 الخصائص عمى سمبا تنعكس اإلعاقات مف كغيرىا السمعية اإلعاقة فإف الذكر سبؽ ككما

  ، كالكفاية باألمف الشعكر مثؿ  ، النفسية الناحية مف  حاجاتو تمبية يتكجب كبالتالي ، االنفعالية

لى   ، لديو يتكلد قد الذم  الغضب لتصريؼ كطرؽ  ، نفسو مكنكنات عف لمتعبير المساعدة كا 

 2.االجتماعي النضج تطكير إلى كبحاجة

 

 

 
                                         

 .24-23 ص  ص. .المعاؽ الطفؿ:" الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ . فضة كفاءُيْنظر، 1

 .24-23 ص  ص. .المعاؽ الطفؿ:" الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ . فضة كفاءُيْنظر، 2
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  مشكالت المغة و النطؽ واالتصاؿثانيا: 

 كالتخاطب كالكالـ النطؽ عيكب تحتيا كيدخؿ كالمغكية الكالمية بالقدرة تتعمؽ إعاقات كىي

.)...(1 

  ، سميمة بصكرة المغة أصكات إصدار عمى القدرة عدـ :" بأنو الكالـ اضطراب كُيعرؼ

  ، سميمة بصكرة المغة أصكات مخارج في عيب أك  ، العضمي التناسؽ في لمشكالت نتيجة

 في لفقر أك  ، الحركؼ أصكات مخارج في عيب أك  ، العضمي التناسؽ في المشكالت نتيجة

 .2 "عضكم خمؿ أك  ، الصكتية الكفاءة

 طبيعي غير النطؽ يككف حيث ،  كالمغكية النطقية الصعكبات ك العيكب في تتمثؿ كىي

 أك التكاصؿ عمى كيؤثر ،  لنفسو االنتباه يجمب أنو لدرجة اآلخريف كالـ عف يختمؼ عندما

 .كاستيعابو فيمو عمى القدرة عدـ ك ،  لممستمع أك لممتكمـ المضايقة يسبب

 ،  النطؽ اضطرابات:  كىي مستكيات ثالث إلى كالمغكم النطقي الخمؿ ينقسـ ك

 . الكالـ اضطرابات  ، الصكت اضطرابات

 : في تتجمى كالتي  ARTICULATION DISORDERS النطؽ اضطرابات .1

 .(خركؼ مف بدال خكؼ) الكممة مف أكثر أك حرفا الفرد يحذؼ أف : OMISSION الحذؼ . أ

                                         
دماج النفسية الصحة تحقيؽ في الترويحي الرياضي النشاط فعالية.حساـ بشير ُيْنظر، 1  أطروحة :حركيا المعاقيف وا 

 .71ص..دكتوراه
 .96ص.المصرية األنجمك مكتبة . القاىرة . الخاصة االحتياجات لذوي التخاطب سيكولوجية . النحاس محمكد محمدُيْنظر،  2
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 مف بدال ستينة) الكممة حركؼ مف بآخر حرفا الفرد يبدؿ أف : SUBSITUTION اإلبداؿ . ب

 .(سكينة

 مف بدال لعبات مثؿ ) المنطكقة الكممة إلى حرفا الفرد يضيؼ أف :  ADDITION اإلضافة . ت

 . (لعبة

   .1 ما لمجتمع مألكفة غير بطريقة الكممات الفرد ينطؽ أف: DISTORITION التشكيو  . ث

 بدرجة المتعمقة المغكية االضطرابات كىي : VOICE DISORDERS الصوت اضطرابات .2

 .كنكعيتو كانخفاضو كارتفاعو شدتو حيث مف الصكت

 كما بالكالـ المتعمقة المغكية االضطرابات : SPEECH DISORDERS الكالـ اضطرابات .3

 تأتأة شكؿ في تظير كالتي كطالقتو كنغمتو كسرعتو كمدتو الكالـ تنظيـ مظاىر مف بذلؾ يرتبط

STUTTERING ،  الكالـ في زائدة سرعة CLUTTERING ،  الكالـ أثناء الكقكؼ BLOCKING.2 

 (الحركية) الجسمية اإلعاقة ثالثا :  

 اإلعاقات جميع الفئة ىذه تحت كيدخؿ ، مختمفة أجيزة مف بو كما بالجسـ تتصؿ كىي

 3.ذلؾ إلى كما )...( الغددية  ، الكعائية  ، العظمية  ، العضمية  ، المخية  ، العصبية

                                         
 ص ص.1999. أكلى طبعة. الفكر دار : عماف. والمغة النطؽ واضطرابات السمعية اإلعاقة. القمش نكرم مصطفى ُيْنظر،  1

107-110 

 
 ص ص.1999. أكلى طبعة. الفكر دار : عماف. والمغة النطؽ واضطرابات السمعية اإلعاقة. القمش نكرم مصطفى ُيْنظر، 2

107-110. 
دماج النفسية الصحة تحقيؽ في الترويحي الرياضي النشاط فعالية.حساـ بشير ُيْنظر، 3  أطروحة :حركيا المعاقيف وا 

 .71 ص..دكتوراه
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 مف الفرد تمنع حسي غير خمؿ أك ، اضطراب حاالت أنيا الجسمية اإلعاقة كُتعرؼ

 الحاالت كىذه. بنفسو كالعناية اليكمية الحياتية بكظائفو كالقياـ طبيعي، بشكؿ جسمو استخداـ

 شكؿ في يككف ما كمنيا  ، العضمي بالجياز يرتبط ما كمنيا العصبي، لمجياز يرجع ما منيا

 1. مزمنة أمراض

 لدييا يتشكؿ التي األفراد مف الفئة تمؾ بأنيـ جسميا المعاقكف كآخركف القريوتي كُيعرؼ

 ال أنو ،أك )...( عادم بشكؿ كالحركية الجسمية بكظائفيا القياـ عمى القدرة مف يحرميا عائؽ

 كُيقصد  . خاصة كنفسية كطبية تربكية خدمات تكفير يستدعي الذم الحد إلى التعمـ مف ُيمكنيا

 الييكؿ أك المركزم العصبي الجياز ُتصيب ،أكشديدة بسيطة كانت سكاء إصابة أم بالعائؽ

 . الصحية اإلصابات أك العضالت أك العظمي

  ، األطراؼ المبتكرم منيا عديدة فئات جسميا المعاقيف فئة في يدخؿ الرؤية ىذه ضكء كفي

 أك بالجراحة إما  ، كميا أك بعضيا أك أطرافو أحد الفرد يفقد العجز حاالت مف حالة فالبتر

 2)...(. خمقيا أك الحكادث

 الجسمية اإلعاقة كتفرض  ، مكتسب ىك ما كمنيا خمقي ىك ما منيا الجسمية فاإلعاقة

  ، الفردية الحاالت حسب تتبايف االحتياجات مف مجمكعة أسرىـ عمى كحتى بيا المصابيف عمى

 كالحاجة الجسمية باإلعاقة المصابكف فييا يشترؾ التي العامة الحاجات مف مجمكعة تكجد لكف

                                         
 .27-25 ص ص. .المعاؽ الطفؿ:" الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ . فضة كفاءُيْنظر، 1
 .131ص..الخاصة الحاجات دوي سيكولوجية. سميماف سيد الرحمف عبد ُيْنظر، 2
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 إلى كالحاجة  ، المادم الدعـ إلى الحاجة  ، االجتماعي الدعـ إلى الحاجة  ، النفسي الدعـ إلى

 .الخ... الصحية الخدمات

 إلى حاجة فيناؾ  ، االجتماعي لمدعـ الحاجة ىي جسميا لممعاقيف اليامة الحاجات كمف

 االحتراـ إلى كالعطؼ الشفقة مف المكاقؼ لتغيير الجيد بذؿ مف كالبد  ، كقبكلو المجتمع تفيـ

 1 .بكاقعية كالتعامؿ

 البصرية اإلعاقة رابعا :  

 البصر حاسة استخداـ عمى المقدرة الفرد فييا يفقد حالة " أنيا عمى البصرية اإلعاقة ُتعرؼ

 الجياز في ضعؼ أك عجز" أنيا عمى كذلؾ كُتعرؼ ". كنمكه أداءه في سمبا يؤثر مما بفعالية

 .2 "اإلنساف عند النمك أنماط تغير أك تعيؽ البصرم

 : قسميف إلى البصرية اإلعاقة تنقسـ 

 كالمصابكف ،  الكمي العمى إلى تصؿ : TOTALLY BLIND (كمية) حادة بصرية إعاقة . أ

 كىـ اإلطالؽ عمى شيئا  يركف كال بالضكء اإلحساس يممككف ال الذيف األفراد ىك اإلعاقة بيذه

 ... األعمى أك الضرير أك الكفيؼ لفظ عمييـ ُيطمؽ الذيف األفراد

 في متفاكت ، البصر في ضعؼ عف عبارة : PARTIALLY SIGHTED جزئية بصرية إعاقة . ب

 .المرئية لألشياء البصرم التمييز عمى مقدرتيـ تتفاكت البصر بضعؼ كالُمصابكف  ، شدتو

                                         
 .27-25 ص ص. .المعاؽ الطفؿ:" الخاصة الحاجات ذوي األطفاؿ . فضة كفاءُيْنظر، 1
 .اكلى طبعة.كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار. عماف. البصرية اإلعاقة في مقدمة. الحديدم صبحي منىُيْنظر، 2

 .41 ص.1998
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 بعالميا اتصاليا في كالسمع الممس حاستي  تستخدـ األكلى الفئة خاصة بصريا المعاقكف كنجد

  ، األصكات تمييز طريؽ عف كاألشخاص الحيكانات عمى يتعرؼ بصريا فالمعاؽ  ، الخارجي

 مف الكثير عمى كالتعرؼ القريبة لألشياء الممس طريؽ عف سمعو ما تأكيد يستطيع أنو كما

 1. حكلو مف بالبيئة المحيطة األشياء

 يجعميـ مما حاد بصرم بقصكر يصابكف الذيف أكلئؾ ىـ المكفكفيف أف القكؿ يمكف كعميو

BRAILLE برايؿ بطريقة القراءة عمى يعتمدكف
 يستطيعكف الذيف األفراد فيـ البصر ضعاؼ أما ،*

 أك المادة حجـ كتكبير مجيكد مف المادة ىذه تتطمب مما الرغـ عمى المطبكعة المادة قراءة

 األمـ لجمعية التابعة اليكنيسكك ىيئة أقرتو الذم التعريؼ كحسب  . 2ُمكبرة عدسات استخداـ

 ىذا كبمكجب ، المعرفة عمى الحصكؿ في بصره استخداـ عف يعجز الذم ىك الكفيبؼ المتحدة

 غرار عمى المعرفة عمى ليحصؿ األخرل حكاسو مف االستفادة يستطيع قد الكفيؼ فإف التعريؼ

 . 3السمع

 غرار عمى مصطمحات عدة العربية المغة في كيقابميا : العقمية اإلعاقة خامسا  

 MENTAL العقمي النقص" ،  " OLGOPHRENIA العقؿ صغير"  ، " AMENITAعقؿ بدكف" 

DEFENCY " ،   المممكة في  العقمي التخمؼ مصطمح  استخداـ تـ الخمسينات أكاخر كفي 

                                         
 .26-23 ص ص . .سمطاف المقصكد عبد المحسف عبدُيْنظر، 1
 مخصصة كتابة كطريقة صياغتيا تمت ، التنقيط كعالمات كاألرقاـ الحركؼ مف نظاـ ىي BRAILLE برايؿ  كتابة *

 .لممكفكفيف
 .48ص..الخاصة الحاجات دوي سيكولوجية. سميماف سيد الرحمف عبد ُيْنظر، 2
 كالنشر لمطباعة الفكر دار.عماف.البصرية اإلعاقة.القمش،كآخركف المعايطة،مصطفى الرحمف عبد خميؿ ُيْنظر، 3

 .31ص.2000.كالتكزيع
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 ، 1ككندا األمريكية المتحدة الكاليات في العقمي التأخر ،كمصطمح العربية الدكؿ كبعض المتحدة

 2".العقمية اإلعاقة" استخداـ إلى يميؿ الخاصة التربية في الحديث االتجاه أف إال

 فترة أثناء تبدأ المتكسط دكف كظيفي عقمي بمستكل تتميز حالة" أنو عمى العقمي التخمؼ كُيعرؼ

 لألطباء األمريكية الجمعية أما ".لمفرد التكيفي السمكؾ في قصكر كيصاحبيا النمك
 فقد  *

 الذم الذىنية القدرات نمك في المتكسط مف األقؿ الطفؿ أنو عمى ذىنيا المعاؽ الطفؿ عرفت

 لمتعميـ القابمية أك النضج في نقص كلديو سنة 16 سف حتى الجنيف اكتماؿ فترة مف لو يحدث

 .مْعا كمييما أك اجتماعية أك طبية لرعاية يحتاج كىك مجتمعيف أك االجتماعي التكيؼ أك

 سادسا صعوبات التعمـ: 

 مف أكثر أك كاحدة في تخمؼ أك اضطراب أك تأخر إلى يشير التعمـ صعكبات مفيـك 

 لخمؿ نتيجة ،  الحسابية العمميات  ، الكتابة  ، التيجئة  ، القراءة  ، المغة  ، الكالـ عمميات

 األطفاؿ ذلؾ مف كيستثنى  ، سمككية مشكالت أك عاطفي اضطراب أك الدماغ في كظيفي

 3. ثقافي حرماف أك عقمي تخمؼ أك حسي حرماف عف الناتجة التعمـ صعكبات مف يعانكف الذيف

 غير لمجمكعة عاـ اصطالح :"أنيا عمى التعمـ صعكبات األمريكية الجمعية عرفت كما

 األساسية العقمية العمميات مف أكثر أك كاحدة في الممحكظة االضطرابات مف متجانسة

                                         
 .90ص. .الخاصة الحاجات دوي سيكولوجية. سميماف سيد الرحمف عبد  ُيْنظر، 1

 .73 ص.03 .." الخاصة التربية في مقدمة:"العادييف غير األطفاؿ سيككلكجية. الركساف فاركؽ ُيْنظر، .2

 كىي أكبر جمعية لألطباء في 1847تأسست في سنة : American Medical Association الجمعية الطبية األمريكية *
. الكاليات المتحدة

 .154ص. . الخاصة الحاجات دوي سيكولوجية. سميماف سيد الرحمف عبد  ُيْنظر، 3
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 أك  ، الحساب أك ،  التيجئة أك  ، كتابيا أك ،  شفييا استخداماتيا أك المغة فيـ المتضمنة

 1.التفكير

  سابعا اإلضطرابات السموكية واإلنفعالية 

 كالتكيؼ التكافؽ عمى القادريف غير " : بأنيـ كانفعاليا سمككيا المضطربيف األطفاؿ ُيعرؼ

  ، األكاديمي تحصيميـ سيتأثر عميو كبناءا  . المقبكؿ لمسمكؾ المحددة االجتماعية المعايير مع

 ليؤكالء فإف  ، ذلؾ إلى إضافة  ، الصؼ في كالزمالء المعمميف مع الشخصية عالقاتيـ ككذلؾ

 ليـ فإف لذلؾ ككفقا  . اإلجتماعي بالتعمـ ككذلؾ النفسية بالصراعات تتعمؽ مشكالت األطفاؿ

 سمككية بأنماط األقراف مع كالتفاعؿ  ، باالحتراـ جديريف كأشخاص أنفسيـ تقبؿ في صعكبات

 سمككية بأنماط كالكالديف كالمربيف كالمعمميف السمطة أشكاؿ مع كالتفاعؿ ، كمقبكلة منتجة

 كأنشطة ، حركي كنفسي كمؤثر عاطفي عادم ماىك نحك االنجذاب كذلؾ  ، مقبكلة شخصية

 2. " صراع دكف المعرفي التعمـ

 كاألطفاؿ الطبيعييف األطفاؿ بيف فاصؿ خط كضع في صعكبة ىناؾ أف إلى اإلشارة كتجدر

 مختمفة عدكانية سمكؾ أنماط يظيركف األطفاؿ فجميع  ، كاالنفعالية السمككية االضطرابات ذكم

 . آلخر كقت مف لممجتمع مضادة سمكؾ أنماط أك انسحابية سمكؾ أنماط أك

                                         
 .43ص.".وتأىيميـ عقميا المتخمفيف رعاية:" الخاصة االحتياجات ذوي سيكولوجية. فيمي عمى السيد  ُيْنظر، 1
 األكلى الطبعة. عماف.كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر درا .واالنفعالية السموكية اإلضطرابات.يحي أحمد خكلة ُيْنظر،  2

 .17-16 ص ص.2000
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  ، كاالنسحاب العدكانية : كاالنفعالية االجتماعية الناحية مف شيكعا الصفات أكثر مف أف غير

 يستطيع كال... الشديدة االنفعالية االضطرابات صفات مف االجتماعي النضج كعدـ فاالنسحاب

 مثؿ سمككية لنكبات يتعرضكف كالذيف كمتكسطة بسيطة بدرجة كانفعاليا سمككيا المضطربكف

 مكاجية عمييـ يصعب ىؤكالء كمثؿ  ، كمستمرة طبيعية إنسانية عالقات تطكير االنسحاب

 مع االتصاؿ لمقاكمة طرقيـ في باالنسحاب يتصفكف فيـ ،  كمتطمباتيا اليكمية الحياة ضغكط

 1. األصدقاء مف قميال عددا لدييـ ألف اجتماعيا منعزلكف كىـ ، اآلخريف الناس

 : الخاصة االحتياجات لذوي السيكولوجية الخصائص 3.4

 سكاء المعاقيف غير األفراد مع يتماثمكف أناس ىـ المعاقيف األفراد أف يرل اتجاه يكجد

 كعميو ، ..إلخ.. األفكار  ، االىتمامات  ، الحاجات  ، األىداؼ نفس يشارككنيـ فيـ ،  بسكاء

 . العجز سيككلكجية أك اإلعاقة لسيككلكجية كجكد ال فإنو االتجاه ىذا كحسب

 كعمى الُمعاؽ الفرد عمى الكاضحة آثاره يترؾ ما غالبا العجز أف بعيف األخذ مف بد ال لكف

 2. الصعاب عمى لمتغمب كمحاكالتو ،  لديو الكفاح ميكانيزمات

 كالتعمـ الذكاء في الفردية الفركؽ عمى جزئية بصكرة كلك مسئكلة البيكلكجية كُتعتبرالعكامؿ

 مف أنكاع نحك الفردية االستعدادات في دكرا تمعب كىي ذلؾ شابو كما كقكتيا الدكافع كشدة

 . السمككية اإلضطرابات
                                         

 .92-89 ص ص . . واالنفعالية السموكية االضطرابات.يحي أحمد خكلة ُيْنظر،  1
 سيكولوجية في ودراسات بحوث:المعاقيف لألطفاؿ اإلرشادية الحاجات.سميماف سيد الرحمف عبد ُيْنظر،  2

 .142 ص..01 طبعة.2001. الشرؽ زىراء مكتبة.القاىرة.اإلعاقة
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 أك مباشر بشكؿ إما السمكؾ عمى تؤثر أف يمكنيا البيكلكجية العكامؿ فإف آخر بمعنى

 أك األنسجة في تمؼ حدكث نتيجة العادم السمكؾ يتغير المباشر التأثير كفي ،  مباشر غير

 نتيجة المخ يصيب الذم فالتمؼ .  العصبي الجياز في كظيفية أك بنائية حاالت بكاسطة

 في ممحكظة كتغيرات التكيفي السمكؾ في قصكرا ُيحدث أف يمكف أمراض أك عضكية إصابات

 التمؼ نتيجة بالتحديد ىي االضطرابات ىذه أف في شؾ ثمة كليس . باآلخريف الشخص عالقة

 السمكؾ في التمؼ بو ينعكس الذم الميكانيـز أف مف الرغـ عمى ، المخ أنسجة أصاب الذم

 الكظيفي كاألداء المخ بيف العالقة تتضح حتى كاممة بصكرة فيمو يمكف كال تماما كاضح غير

 . السيككلكجي

 اجتماعية نتائج البيكلكجية لمحاالت يككف عندما تحدث فإنيا المباشرة غير التأثيرات أما

  ،1المباشر غير لمتأثير كاضحة أمثمة جسميا المعاقكف كيعتبر  ، الفرد سمكؾ عمى بدكرىا تؤثر

 يشعر المعاؽ يجعؿ الذم األمر اآلخريف في سالبة أك مضطربة استجابات تحدث اإلعاقة ألف

 إلى بااللتجاء أك االجتماعية العالقات مف باالنسحاب إما النقص ىذا تعكيض كيحاكؿ بالنقص

 2. لمتكافؽ العديدة الصكر إحدل

 باإلعاقة اإلصابة عف تنتج سمككية سمات كجكد إلى  KLIEMCK كميمؾ أشار حيف في

 عدـ  ، كراىيتيا تـ كمف الذات كرفض كتقبميا لإلعاقة كاالستسالـ بالعجز الزائد الشعكر كىي

 مظاىر سيادة كذلؾ ،  االنفعالي االتزاف عدـ ،  كالتكتر المجيكؿ مف كالخكؼ باألماف الشعكر

                                         
 .52-51 ص ص.2010.الحديث الجامعي المكتب.اإلجتماعية والبيئة اإلنساني السموؾ.حمكاف شحاتة جماؿ  ُيْنظر، 1
 .52-51 ص ص..اإلجتماعية والبيئة اإلنساني السموؾ.حمكاف شحاتة جماؿ  ُيْنظر، 2
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 أف عمى** SHELDON   شمدوفك * KRTSCHMERكرتشمر مف كؿ كأكد  ، 1الدفاعي السمكؾ

 2. الجسمية تركيبتو عمى متكقؼ الفرد بو يصاب الذم العقمي االضطراب كحتى الفرد مزاج

YSSELDYKE يرلديؾ  بينت السياؽ نفس  في
 فشال تتضمف السمككية المشكالت أف  *** 

 مف تكصؿ  BROWN براوف أما ،  جانحة نشاطات ،  مفرط انسحاب ،  الرفاؽ مع االنسجاـ في

 كالضغكط لالضطرابات تعرضا أكثر أنيـ المكفكفيف سيككلكجية حكؿ بيا قاـ دراسة خالؿ

 أثناء ما لخطر التعرض إمكانية مف الخكؼ لظيكر يؤدم البصر فقداف أف  ذلؾ )...( النفسية

   ،(...) االجتماعية المشاركة مف االنسحاب  ، المتخاذؿ كالسمكؾ  ، الزائدة الحساسية  ، التنقؿ

 الذم الخمقي العجز ألثر كنتيجة محدكد عالـ في يعيشكف لككنيـ  ، الشخصية في جمكد ك

 أرو و ىيـو أما  ، بيـ المحيطة البيئة مع التكيؼ عف جزئيا عجزىـ إلى يؤدم مما منو يعانكف

HUMME & ARO  عمى خاص كبشكؿ الفرد نشاطات عمى تؤثر البصرية اإلعاقة أف عمى أكدا 

 مع العالقات إطار في أكثر كمشكالت صعكبات لدييـ تتجمى حيث ،  كميا المكفكفيف األفراد

 3. المبصريف بأقرانيـ مقارنة كالعزلة الكحدة مف يعانكف يجعميـ مما ،  األصدقاء

                                         
 اإلعاقة سبب بمتغيرات وعالقتيا بصريا المعاقيف لألفراد واإلنفعالية السموكية المشكالت. صالحة محمد سركر ُيْنظر، 1

 .05-04 ص ص .2007. دمشؽ جامعة : التربية كمية.ماجيستر مذكرة : والجنس والعمر ، ومستواىا البصرية
*
 ERNST KRETSCHMER (1888- 1964) : أنًاًَ َفض ػانى. 
**
 WILLIAM HERBERT SHELDON  (1898- 1977) : أيزٌكً َفض ػانى. 

 .52-51 ص ص .2010 .الحديث الجامعي المكتب. االجتماعية والبيئة االنساني السموؾ . حبيب شحاثة جماؿ ُيْنظر، 2
*** RENATE YSSELDYK : النفس عمـ في باحثة . 

 اإلعاقة سبب بمتغيرات وعالقتيا بصريا المعاقيف لألفراد واإلنفعالية السموكية المشكالت. صالحة محمد سركر ُيْنظر، 3

 .05-04 ص ص .  .ماجيستر مذكرة : والجنس ،والعمر ومستواىا البصرية

https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
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 : الخاصة االحتياجات لذوي اإلعالمية  الحاجات 4.4

  اإلعالـ لكسائؿ تعرضيـ كدرجة   تعرضيـ كدكافع المعاقيف احتياجات عمى التعرؼ إف

 كالخطط البرامج ككضع كتكجيييـ، رعايتيـ في الكسائؿ تمؾ مف لالستفادة ممحة ضركرة ُتعد

 كالتي المستقمة كسماتيا خصائصيا ليا الجماىير مف ميمة شريحة يمثمكف فيـ  ،1اإلعالمية

 اإلعالمية لمكسائؿ كاستخداميـ تعرضيـ كطرؽ  اإلعالمية احتياجاتيـ طبيعة في تؤثر

 . الجماىيرية

 كماحددىا ، العادييف األفراد مع تتشابو لممعاقيف كاالجتماعية النفسية الحاجات كانت فإذا

 تدعيـ في ضركرية ،ككنيا المعاؽ الفرد عند ضركرم إشباعيا أف إال ، لمحاجات ماسمك ىـر

 .2 الفئة ىذه شخصية بناء

KATZ كاتز حدد فقد اإلعالمية الناحية مف أما
GUREVTITCH وكورفيتش * 

 وىاس ** 

HAAS
 ***

  : في )...( االعالـ كسائؿ طريؽ عف اإلشباع إلى تحتاج التي األفراد حاجات 

                                         
 االعالـ وسائؿ اشباع ومدى االعالمية المعاقيف احتياجات.صمكم عكاجي بف الحافظ عبد ، الخميس حمدأ بف حمكد ُيْنظر، 1

 الخميجية لمجمعية السابع الممتقى في مقدمة عمؿ كرقة:السعودية العربية المممكة في المعاقيف عينة عمى ميداينة دراسة" ليا

 لخدمات الكطنية المؤسسة مع بالتعاكف لإلعاقة الخميجة الجمعية". متبادلة كمسئكلية تفاعية عالقة كاالعاقة االعالـ" لإلعاقة
 .02 ص.2007 مارس08 -06.البحريف مممكة. المعاقيف

 ، " اإلعاقة عالـ في متخصصة عممية مجمة"عالمي مجمة: لممعاقيف واإلجتماعية النفسية الحاجات.عامر كريـ نادية ُيْنظر، 2
 :بتارٌخ ،  WWW.GULFKIDS.COM  : مكقع مف تحميؿ.28-27 ص ص. الخاصة االحتياجات ذكم الخميج أطفاؿ

12/09/2014. 
 . أمريكي إجتماع عالـ : ELIHU KATZ كاتز إلييو *
** MICHEAL GUREVITCH (1930-2008(:كاإلتصاؿ اإلعالـ في باحث. 

***
HADSSAH HASS   : كاإلتصاؿ اإلعالـ في باحث. 
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  PERSONNEL INTEGRATIVE شخصية حاجات ،  COGNITIVE NEEDS  معرفية حاجات

NEEDS ، عاطفية كجدانية حاجات AFFECTIVE NEEDS ، اجتماعية حاجات SOCIAL 

INTEGRATIVE NEEDS ، الكاقع مف اليركب ESCAPIST NEEDS 1. 

  :يمي كما الخاصة االحتياجات ذكم لخصائص كفقا االحتياجات ىذه في التفصيؿ كيمكف

  المعمكمات بتعزيز متعمقة حاجات ىي : COGNITIVE NEEDS  معرفية حاجات . أ

  كمحاكلة لفيـ الفرد رغبة عمى مبنية تككف الحاجات ىذه ، الفرد لبيئة المتكامؿ كالفيـ كالمعرفة

 .2االستكشاؼ كرغبة الفضكؿ إشباع إلى باإلضافة ىذا ،  بو المحيطة البيئة في التحكـ

 مجاالت مف كاالستفادة كاإلطالع التعميـ إلى بحاجة المجتمع في األفراد مف كغيره كالمعاؽ

 3. المتعددة المعرفة

 بتعزيز تتعمؽ :PERSONNEL INTEGRATIVE  NEEDS شخصية حاجات . ت

  مصداقية

 باإلرتقاء الفرد رغبة مف مستمدة الحاجات ىذه كتككف ،  الفرد كمكانة كثباث كثقة

  في نفسو فرض كمنو غيره أماـ كتبيانيا ذاتو إنشاء إلى يحتاج المعاؽ كذلؾ  ،4الذاتي

 
                                         

 ص. 2004.كالتكزيع لمنشر مجدالكم دار. عماف.المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر، 1
214. 

 .214 ص, . المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صاح ُيْنظر، 2
جامعة .مذكرة دكتكراه في عمـ اإلجتماع: بصريا المعاقيف حاجات حسب التربوية جھالمنا  تكييؼ.سماح عمية ُيْنظر، 3

 .140ص .2013-2012.محمد خيضر بسكرة 
 .214 ص, .المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر،  4
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 .1مجتمعو

  العالقات بتقكية كتتعمؽ :SOCIAL INTEGRATIVE NEEDS اجتماعية حاجات . ث

  ىذه ككؿ ،  كالمجتمع كاألصدقاء االسرة أفراد يتضمف كىذا ،  اآلخريف مع االجتماعية

 الحاجات مف حاجة **التكاصؿ الباحثكف يعتبر  لذلؾ ، 2 كاالنتماء الرغبة مف مستمدة الحاجات

 عف تقؿ ال حاجة كىك  3 اإلنسانية الشخصية أبعاد مف أساسي كُبعد لإلنساف االجتماعية

 ال فإنو اتصالي اجتماعي كائف اإلنساف أف كبما  ، كالمأكل كالكساء كالغذاء لألمف الحاجة

 مف  كسيط عبر أك مباشرا كاف سكاء فاالتصاؿ  ، 4 المجتمع عف معزؿ في العيش يستطيع

                                         
دماج النفسية الصحة تحقيؽ في الترويحي الرياضي النشاط فعالية.حساـ بشير ُيْنظر، 1  أطروحة :حركيا المعاقيف وا 

 .78-77 ص ص..دكتوراه
 ص,2004.كالتكزيع لمنشر مجدالكم دار. عماف.المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالحُيْنظر، 2

214. 
 أف أساس عمى  COMMUNICATION ET INTERCOMMUNICATION كالتكاصؿ االتصاؿ بيف تمييز كضع إلى البعض يميؿ **

 المصطمحيف الستخداـ نميؿ أننا غير ، إنسانيف بيف يككف التكاصؿ أف حيف ،في كاآللة اإلنساف بيف تتنكع االتصاؿ أطراؼ

 ابف يحددىا التي المعاني ضمف كمف، " وصؿ" كىك الثالثي المصدر في المتمثؿ المغكم لمتعريؼ استنادا  مترادؼ بشكؿ
:  مايمي نذكر العرب لساف معجـ في منظكر
. الفصؿ خالؼ الكصؿ: سيده ابف كيقكؿ اليجراف ضد فالكصؿ ، كِصَمةن  كْصالن  الشيء َكَصْمتُ  ( قكليـ منو): َكَصؿَ 

 الرحيـ عبد.د).ُكُصؿُ  كالجمع كصمةه  بينيما فما ، بشئ اتصؿ شيء كؿ بالشيء، اتصؿ ما : ،كالكصمة االتصاؿ: كالكصمة
 (.10 ص.08العدد. التربية عمـك مجمة منشكرات.كالتعبير التكاصؿ تقنيات.تمحرم

 .12ص.08 عدد. التربية عمـك مجمة منشكرات.والتعبير التواصؿ تقنيات.تمحرم الرحيـ عبدُيْنظر، 3
 .56 ص.كالطباعة كالتكزيع لمنشر المسيرة دار.عماف. االجتماعية التنشئة سيكولوجية .جادك أبك محمد صالحُيْنظر، 4
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 عالقات شبكة لمفرد كيكفر ، 1 البصرية السمعية  ، البصرية  ، السمعية االتصاؿ كسائؿ خالؿ

 2. األىداؼ مف العديد لو كتحقؽ النفسية حاجاتو تشبع اجتماعية

 فأ  *  SYMBOLIC INTERACTION THEORY الرمزم التفاعؿ نظرية أكدت الصدد ىذا في

 لتصكر تصكره خالؿ كمف  ، لو اآلخريف تصكر خالؿ مف ذاتو صكرة عمى يتعرؼ الفرد

 الفرد تفاعؿ خالؿ كمف  ، بالكبرياء الشعكر مثؿ بالفرد خاص شعكر خالؿ كمف ،  لو اآلخريف

 ليذه كتفسيره ،  كالتقدير كاالحتراـ لسمككو كاستجاباتيـ تصرفاتيـ تحممو كما ،  اآلخريف مع

 3.نفسو فييا يرل مرآة اآلخريف أف أم  ، لذاتو صكرة يككف فإنو  ،  كاالستجابات التصرفات

                                         
 كالتكزيع لمنشر بيساف.بيركت.االجتماعي النفس عمـ في ومياديف لتقنيات وعممية نظرية دراسة. طبارة مكي رجاء ُيْنظر، 1

 .11ص.2000. أكلى طبعة.كاالعالـ
 .28 ص.2011 .01طبعة. الحديث الكتاب دار. القاىرة.واالعالمي والسياسي االجتماعي العنؼ.ع.حسيف صالحُيْنظر، 2
 األفكار عف لمتعبير اإلنسانية الكائنات تمتمكيا التي القدرة أنيا إعتبارىا عمى الرمكز معنى إلى الرمزية التفاعمية تشير  *

 كيعد اإلجتماعي، لمتفاعؿ الالزمة الرمكز مجمكعة أىـ مف المغة كتعد البعض، بعضيـ مع تعامالتيـ في الرمكز باستخداـ

 المشاعر نقؿ عمى المقدرة لزيادة ككسيمة المجتمع، أفراد مف غيره مع التكاصؿ عمى اإلنساف قدرة في ثكرة الرمكز استخداـ

 شيكاغك، جامعة في يرتكز التنظيمي مكقعيا ككاف أمريكيا نتاجا النظرية ىذه تعد،المجتمع أعضاء بيف كاإلتجاىات كالميكؿ

 في  GEORGE H.MEAD"ميد ىربت جكرج" ىك لغةاؿ إلى الرمز معنى أرجع كالذم الرمزية التفاعمية ممثمي أشير كمف

 كفاتو، بعد كتابا تالميذه لو جمع كقد ، (1931-1894) الفترة طكؿ عمى شيكاغك جامعة في يمقييا كاف التي محاضراتو

 استخداـ عمى بكضكح يؤكد فإنو األخير ليذا فبالنسبة كيبدأ ،   MIND SELF SOCIETY عنكاف تحت أفكاره معظـ عمى يحتكم

 النظاـ فإف كعميو المختمفة، المكاقؼ في الناس بيف االتصاؿ لعممية بالنسبة أىمية ذات المغة تككف كبذلؾ كالمفاىيـ األفكار

نما عمييـ مفركضا ليس المعنى أف إلى ذلؾ كيشير المجتمع أفراد يصنعيا التي األفعاؿ نتاج ىك االجتماعي  مكضكع ىك كا 

 ص ،1999 غريب، دار القاىرة، االجتماع، عمـ في المعاصرة النظرية كماؿ، لطفي)األفراد بيف كالتداكؿ لمتفاكض خاضع
120.) 

 .56 ص. .االجتماعية التنشئة سيكولوجية .جادك أبك محمد صالح ُيْنظر، 3
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 الذىني بالشركد متعمقة حاجات كىي : ESCAPIST NEEDS الكاقع مف اليركب . ب

 1. كالترفيو التسمية في كالرغبة النفسي التكتر حدة كتخفيؼ

 الخاصة االحتياجات ذوي حاجات إشباع في اإلعالـ وسائؿ دور  5.4

 في كيدفعو كالقمؽ بالتكتر يصيبو الضركرية حاجاتو مف كثير تمبية بعدـ المعاؽ شعكر إف

 الكاعي التكجيو ضركرة يستدعي مما ، سمبي بشكؿ بيئتو مع التفاعؿ إلى األحياف مف كثير

 . كاالجتماعي النفسي اتزانو كيعيد حاجاتو إشباع مف المعاؽ لتمكيف

 برامج بكضع االىتماـ ينبغي   الخاصة االحتياجات ذكم حاجات إشباع يتـ كحتى

 كالقمؽ الممؿ عمى كالقضاء كالنفسي العصبي التكتر  بتقميؿ تقـك أف يمكف مختمفة كأنشطة

 كالشعكر حاجتو تحقيؽ إلى المعاؽ شعكر عف الناتجة النفسية كالصراعات كاإلحباط كاالكتئاب

 . كالصداقة كالسعادة باأللفة

 كبيف بينيـ التفاعؿ في تتمثؿ النفسي كتكافقيـ المعاقيف حاجات إشباع عممية فإف كعميو

 كىي كدكافعيـ رغباتيـ إلرضاء بو يقكمكف الذم كالمجيكد )...( كاالجتماعية المادية بيئتيـ

 2)...(. مستمرة ديناميكية عممية بذلؾ

                                         
 سطيؼ بجامعتي الطمبة جميور عمى ميدانية دراسة:" االنترنت لشبكة الجامعييف الطمبة استخدامات. قرناني ياسيف ُيْنظر، 1

 ص ص.العربية الكحدة دراسات مركز ، االجتماع لعمـ العربية الجمعية.االجتماع لعمـ العربية المجمة :إضافات," وبسكرة
162-163. 

 ص..واالجتماعي النفسي التوافؽ في وأىميتو الترويح.محمد محمكد حسف ماىر ، محمد محمكد حسف ىدل ُيْنظر، 2
 .126-125ص
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  1)...( سمكؾاؿ تكجيو في كبيرا دكرا كاالتصاؿ اإلعالـ لكسائؿ أف فيو شؾ ال كمما 

 استطاعت حيث ، المتمقيف احتياجات تمبية عف المسئكلة المجتمع مؤسسات إحدل باعتبارىا

 ،  المعمكمات كنقؿ الناس بيف االتصاؿ تحقيؽ ميمة تتجاكز أف المعاصرة اإلعالـ كسائؿ

 التي كالكظائؼ األدكار خالؿ مف كالتربكية كاالجتماعية السياسية الحياة عصب بمثابة لتصبح

 كاإليديكلكجية كاالجتماعية كاالقتصادية الفكرية الحياة مجاالت بتنكع تتنكع كالتي  ، تمارسيا

 عكامؿ فيو تتداخؿ مركب شيء كاالتصاؿ اإلعالـ بكسائؿ كالتأُثرْ  التأثير كعميمة  ، 2 كالترفييية

 المادية كالمكانة الثقافي كالمستكل  ، االجتماعية كالبنية الفرد شخصية مثؿ ،  كثيرة

 متى الجميكر لدل معرفيا تغييرا  تحدث أف يمكف اإلعالـ كسائؿ أف غير  ، كاالجتماعية

. 3(...)كتكجييا  ، السابقة العكامؿ تكظؼ أف استطاعت

 المعمكمات تقديـ منيا االحتياجات ىذه إلشباع الكظائؼ مف بعدد تقـك اإلعالـ كسائؿفػ

 تقـك كما  ، المعرفية حاجاتيـ إشباع تـ كمف بيـ المحيطة البيئة عمى السيطرة مف تمكنيـ التي

  )...( الجميكر عمى المفركضة كالركتيف القيكد مف اليركب كسائؿ بتقديـ  اإلعالـ كسائؿ

 4.االجتماعية العالقات تدعـ التي المعمكمات تقديـ ك

                                         
 جامعة مجمة".تحميمية دراسة" العربية األسرة قيـ تشكيؿ في الرقمي العصر في اإلعالـ دور.الرفاعي خميؿ محمد ُيْنظر، 1

. 734 ص.2011. كالثاني األكؿ العدد.27 المجمد.دمشؽ
 .08 ص.الككيت جامعة. االجتماعية التنشئة في اإلعالـ وسائؿ دور.كطفة أسعد عميُيْنظر، 2
 جامعة مجمة".تحميمية دراسة" العربية األسرة قيـ تشكيؿ في الرقمي العصر في اإلعالـ دور.الرفاعي خميؿ محمد ُيْنظر، 3

 .734 ص.2011. كالثاني األكؿ العدد.27 المجمد.دمشؽ
 االعالـ وسائؿ اشباع ومدى االعالمية المعاقيف احتياجات.صمكم عكاجي بف الحافظ عبد ، الخميس حمدأ بف حمكدُيْنظر، 4

. 07 ص. ، السعودية العربية المممكة في المعاقيف عينة عمى ميداينة دراسة" ليا
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 اإلعالـ كسائؿ فإف *  R.K MERTONوميرتوف *    P.F LAZERSFELD الزرسفيمد  كحسب

 أف حيف في  ،  االجتماعية المعايير دعـ ،  اآلراء تبادؿ : منيا الكظائؼ مف مجمكعة تمارس

 كالتنشئة  ، السياسية الكظيفة ،  البيئة بمراقبة الكظائؼ تمؾ حدد *  W.SHRAMM شراـ ويمبر

 اإلعالـ كسائؿ كظائؼ إلى النظر إلى DENIS MCQUAIL ماككيؿ كيذىب  . االجتماعية

 أما  ، )...( الترفيو  ، االجتماعي التكاصؿ  ، االجتماعي التماسؾ تحقؽ أنيا عمى المجتمعية

 كمراقبة بالمعمكمات التزكد ،  اإلخبار كظيفة في حددىا  LEISLIE MOELLER مولر ليزلي

 مف العاطفي كالتحرر كالترفيو ،  المعمكمات نكعية تحسيف بيدؼ كالتفسير كالربط  البيئة،

 المثؿ كخمؽ  ، االجتماعي التغيير كقيادة كالتسكيؽ ،  االجتماعية كالتنشئة المشكالت

 1. كالتعميـ كأىدافو المجتمع مصالح عمى كالرقابة ،  االجتماعية

  ، اإلعالـ:نذكر اليونيسكو منظمة حددتيا التي الجماىيرم االتصاؿ كظائؼ بيف كمف

  ، التربية  ، كالنقاش الحكار  ، االجتماعية التنشئة  ، الثقافي النيكض  ، الترفيو  ، الدكافع خمؽ

 2.(...)كالجماعة الفرد حاجات إشباع

:  التالية النقاط في الذكر السابقة الكظائؼ تحديد يمكف العمـك كعمى
                                         

 . اجتماع عالـ :PAUL FELIX LAZERSFELD   (1901-1976) الزرسفيمد *
)DAVID L.SILLS .PAUL F.LAZERSFELD BIOGRAPHICAL MEMOIR .NATIONLACADEMY OF SCIENCES .WASHINGTON 

.1987( 

*
  ROBERT KING MERTON 1910-1994: أمريكي اجتماعي عالـ. 

 .الجماىيرم اإلتصاؿ في رائد : WILBUR LANG SCHRAMM (1907, 1987) شراـ ويمبر *

 جامعة مجمة".تحميمية دراسة" العربية األسرة قيـ تشكيؿ في الرقمي العصر في اإلعالـ دور.الرفاعي خميؿ محمد ُيْنظر، 1
   .710 ص. .دمشؽ

 المنار لقناة ميدانية دراسة: والتمفزيونية الثقافية لمبرامج بغداد جامعة طمبة تعرض مدى. الصاحب عبد مطشر سعدُيْنظر، 2

 .183 ص .2008 حزيراف.03العدد. االجتماعي الباحث مجمة.31/12/2006 ولغاية 01/09 مف لممدة الفضائية
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  ، كعي دكف أـ بكعي عنيا البحث تـ سكاء  : المعمكمات التماس أك البيئة مراقبة .1

 تكجيو كثانييا  ، سمككنا تكجيو األكؿ ىدفيف لتحقيؽ لممعمكمات استخدامنا يككف ما كغالبا

. فيمنا

 مف بنا المحيط كالعالـ أنفسنا فيـ عمى تساعدنا ألنيا : الذات عف مفاىيمنا تطكير .2

 )...(. كاآلخريف أنفسنا بيف مقارنات كعقد الكاقع استكشاؼ خالؿ

  ، كنمارسيا عنيا نتحدث التي باألشياء تزكيدنا خالؿ مف االجتماعي التفاعؿ تسييؿ .3

 .منا كامؿ كعي دكف نتمقاىا ما كغالبا  ، لممحادثات مشتركة بأرضية كتزكدنا

 التي لمصداقة اإلنساف حاجة عدة دراسات أكدت حيث  ، االجتماعي لمتفاعؿ بديؿ .4

 .بعزلة بمفردىـ يعيشكف الذيف الناس عند تزداد

 مف كالتخمص كاالستثارة كالمتعة النفس عف كالتركيح كاالسترخاء العاطفي التحرر .5

 .كالعزلة الممؿ

 . كاالغتراب التكتر مف اليركب .6

 1. كاألمف بالنظاـ الشعكر تمنحنا يكمية طقكس خمؽ .7

 جديدة آفاؽ فتح إلى أدل كالتكسع كاالتصاؿ االعالـ كسائؿؿ السريع التطكر إف

 التربكية الطاقة في كاضحة زيادة ىناؾ أف حيث  كاالتصاؿ، التعميـ بيف الركابط كمضاعفة

 نفسو يصبح االتصاؿ فإف  ، التربية لعممية احتكاره التعميمي النظاـ يفقد حيف كفي ،  لالتصاؿ

                                         
 جامعة مجمة".تحميمية دراسة" العربية األسرة قيـ تشكيؿ في الرقمي العصر في اإلعالـ دور.الرفاعي خميؿ محمد ُيْنظر، .1

 .711-710ص ص..دمشؽ
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 عمى يتصمكف  كيؼ الناس لتعميـ عنيا غنى ال أداة التربية كتصبح  ، لمتعميـ كمكضكعا كسيمة

 1)...(. أكبر منافع عمى يحصمكف ككيؼ  ، أفضؿ نحك

 كرسـ المجتمعات بنية تشكيؿ في أثرىا حيث مف التربكية كالمؤسسة اإلعالمية فالمؤسسة

 اإلعالـ لكسائؿ أف جيدنز أنطوني البريطاني االجتماع عالـ يرل حيث ، 2)...( مالمحيا

 3)...(. المعرفة مجتمع إقامة في كالجامعات لممدارس ما تعادؿ أىمية

 العصر ىذا في المعرفة استيعاب ألف )...( الفيـ إلى الحاجة *كاتز طرح الصدد ىذا كفي

 .استيعابيا تستطيع تُعدْ  لـ التقميدية كالتعُمـْ  التعميـ أساليب أف لدرجة كمتغيرة سريعة

 كنظرا ،  ىاما كثقافيا تربكيا مطمب القرائية كالعادات كالميارات الميكؿ تنمية أف نجد لذلؾ

 المراحؿ كفؽ سميـ كفني عممي تقكيـ إلى المطبكعة المكاد تحتاج ،  المتزايدة األىمية ليذه

 القراءة فرصة يكفر مما ،  صحيفة في أك مجمة في أك كتاب في كاف سكاء ،  لمفرد المختمفة

 ،  جية مف العقمية الفرد ةقدر مع تتكافؽ التي كالفكرية كالعممية األدبية لممكضكعات الممتعة

 .4 أخرل جية مف كاالجتماعية النفسية حاجاتو كتشبع

                                         
 .62ص.2010. عماف.اكلى طبعة.كالتكزيع لمنشر العربي المجتمع مكتبة. المعاصر االعالـ.دىيبة محمكد محمدُيْنظر، 1

 لمدراسات الدكلي الشيرازم اإلماـ معيد. اإلماراتية البياف. المجتمع تشكيؿ في اإلعالـ وسائؿ دور.البريكي فاطمةُيْنظر، 2

 .24/10/2014 :بتاريخ WWW/SIIRONLINE.ORG: مكقع مف المعاينة تمت. كاشنطف.

 مكقع مف معاينة.كاألدب كالفكر لمثقافة حر منبر.الجماىيري االتصاؿ لوسائؿ االجتماعي التأثير.المستارم محمدُيْنظر، 3

WWW.DIWANALARAB.COM 24/10/2014 بتاريخ. 
*  DR. JONATHAN KATZ:أمريكي نفس عالـ. 

:  بتاريخ . WWW.IBTESAMA .COMمكقع مف معاينة. اإلجتماعية والتنشئة اإلعالـ وسائؿ. الشماس عيسىُيْنظر، 4
28 /10/2014 .
 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.ibtesama/
http://www.ibtesama/
http://www.ibtesama/
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 الكاسعة اإلعالمية الكسائؿ بيف مف تصنؼ التي المسمكعة لإلذاعة بالنسبة كذلؾ

 العالـ في بارزا مكانا العشريف القرف مف العشرينيات منذ اإلذاعة تبكأت  حيث ،  االنتشار

 المادة بو تقـك لما بالنظر بيا االىتماـ كتزايد  ، الجماىيرم كاالتصاؿ اإلعالـ كسائؿ مستكل

 آخر عمى كاطالعيـ  ، ليـ المختمفة الثقافية المكاد كتقديـ لممستمعيف الناس تسمية مف المذاعة

 حاجة تسد كبذلؾ ،  المتنكعة كالبرامج األخبار نشرات خالؿ مف كالدكلية المحمية األحداث

 1.كاإلعالـ كالتثقيؼ الترفيو إلى الناس

 ال إذ  ، االجتماعية الشرائح مختمؼ بيف االنتشار سريعة أنيا اإلذاعة خصائص كمف

 كما ،  )...( المطبكعة الكسائط في الحاؿ ىك كما جيد بشكؿ كالكتابة القراءة معرفة تتطمب

 المذاعة المادة خالؿ مف كاستيكائيـ المستمعيف انتباه استحكاذ عمى بقدرتيا اإلذاعة تتميز

 بالقدرة اإلذاعة تمتع إلى إضافة ،  المثقؼ كغير المثقؼ مف كؿ لدل كمفيكمة كاضحة بعبارات

 أف نجد كبذلؾ ، )...( البرامج تنكع خالؿ مف لممستمعيف نفسية كجدانية أجكاء خمؽ عمى

 عمى قدرة مف متمكوت كما ،  نفسية كمزاجية إخبارية كظائؼ ،  اجتماعية كظيفة تحقؽ اإلذاعة

 كتعزيز كالخبرات بالمعارؼ الناس كتزكيد ،  المستمع عند كاإلثارة كاإليحاء الخياؿ إطالؽ

 . 2)...( المجتمع في السائدة كالقيـ المرغكبة السمكؾ أنماط

                                         
:  بتاريخ . WWW.IBTESAMA .COMمكقع مف معاينة. اإلجتماعية والتنشئة اإلعالـ وسائؿ. الشماس عيسىُيْنظر، 1

28 /10/2014. 

            : بتاريخ . WWW.IBTESAMA .COMمكقع مف معاينة. اإلجتماعية والتنشئة اإلعالـ وسائؿ. الشماس عيسىُيْنظر، 2

28/10/2014. 
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  ، كالثقافية االجتماعية الجماىيرم االتصاؿ كسائؿ مف كسيمة ىي اإلذاعة أف نجد لذلؾ  

 1.كالتربكية كالترفييية التعميمية المصادر مف كمصدر

 الكسائؿ أىـ أحد أنو عمى كالباحثيف الخبراء يتفؽ الذم لمتمفزيكف بالنسبة األمر نفس

  ، 2 اإلجتماعي التككيف في أساسي كمحرؾ العاـ الرأم صياغة عممية في الفعالة اإلعالمية

 الركحي األب لقب عميو أطمقكا األمريكييف الباحثيف أف لدرجة )...( اإلنساني السمكؾ كىندسة

 مشكقة ميسكرة كسيمة كىك ،  ( األىمية بالغ تربكم دكر مف التمفزيكف يمارسو لما نظرا  ،لمطفؿ

 اشباع إلى تيدؼ العممية فالبرامج ،  الثقافة كنشر لممعرفة ككمصدر كالتسمية الترفيو أجؿ مف

.  كتكسيعيا المعرفية الحاجات

 الطفؿ يقضيو ما متكسط أف إلى متعددة بمداف في الحديثة الدراسات بعض أكدت كقد

 ساعة 24 إلى 12 بيف ما يتراكح التمفزيكف شاشة ـأما سنة 16 إلى 06 مف سنو يتراكح الذم

 فالفتيات ،  التمفزيكف  مف األشياء بعض يتعممكف ىـأف األطفاؿ غالبية أكد كقد )...( أسبكعيا

 يكتسبكف كالفتياف ،  المالبس اختيار ككيفية الحديث كطريقة الصحيح المشي كيفية يتعممف

 األطفاؿ مف ككثير ،  الرياضية الميارات كبعض المختمفة األزياء ارتداء في الشباب عادات

 3.الدراسة في تفيدىـ مكاضيع عف بالمعمكمات يمدىـ التمفاز أف يذكركف

                                         
:  بتاريخ . WWW.IBTESAMA .COMمكقع مف معاينة. اإلجتماعية والتنشئة اإلعالـ وسائؿ. الشماس عيسىُيْنظر، 1

28 /10/2014. 
2

 . STUART HALL, CULTURE,MEDIA,LANGUAGE, CENTRE CONTEMPORARY CULTURAL STUDIES : ROUTLEDGE , P130. 

:  بتاريخ . WWW.IBTESAMA .COMمكقع مف معاينة. اإلجتماعية والتنشئة اإلعالـ وسائؿ. الشماس عيسىُيْنظر، 3
28 /10/2014 .
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 يتعاممكف ككيؼ اإلعالـ لكسائؿ الناس استخدامات أف * LEE THAYER  ثاير لي كيرل

:  كىي رئيسية استخدامات خمس في يتمثؿ معيا

  إذ ،  بينيـ فيما مكاجيات اليحتمؿ بشكؿ عنيا يتحدثكف بأشياء الناس تزكيد .1

 . الطريقة بنفس كالمشيكريف األخبار عف التحدث لمناس يمكف

  مركزم كعنصر األىمية حيث مف تقدمو كما اإلعالـ كسائؿ يجعمكف الناس .2

 كسائؿ يتابعكف الذيف نجد فمثال )...( الشخصية اليكية لتحديد أك كاقعيـ طقكس لتحديد

 الناس فإف أخرل جية مف  ، )...( الجمعة ىك اليـك أف يقكلكا كأف الكقت يعرفكف اإلعالـ

 الذم الحد إلى ،  اآلخريف مثؿ كيعممكف اآلخريف مثؿ يككنكا بأف الرغبة في اإلحساس يممككف

 فإف  ، آخر شخص أم مثؿ الشخص ىذا فيو يككف جريدة عمى يحصؿ شخص أف فيو نعتقد

 مع نسير كسكؼ ،  اآلخريف مثؿ العالـ ىذا في مكجكديف نككف بأف لنا حيكيا يككف األمر

 السينما إلى الذىاب أك  ، اليكمية الجريدة عمى لمحصكؿ طقكسيـ في نسير أف في طقكسيـ

 التي اإلعالـ كسائؿ طريؽ عف الطقكس بيذه حياتنا كنربط  ، )...( اآلخركف يذىب مثمما

 .1)...( بالكاقع باإلحساس تزكدنا

  ثالث مالحظة كيمكف  ، أسطكرم استخداـ اإلعالـ لكسائؿ الثالث االستخداـ .3

 :كىي أسطكريا اإلعالـ كسائؿ الستخداـ مستكيات

                                         
 . كاالتصاؿ اإلعالـ ميداف في رائد :LEE THAYER  ثاير لي *
 .220-216 ص ص..المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر، 1
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  ، (...)دكاميا عمى كالعمؿ الحياة ألسمكب الكصفات بخمؽ اإلعالـ كسائؿ تقـك .أ 

 ككاممة  ، كعادلة معقكلة الحياة طريقة بأف اإلحساس بدكف العيش يستطيع ال فاإلنساف

 .كصحيحة

 أك الجمالية الحساسية أك  ، باألخالقية يتعمؽ األمر أكاف سكاء ذلؾ إلى المرء كيحتاج

 بو يحيط فيما يجد أف إلى يحتاج اإلنساف أف ذلؾ ،  اليكمي السمكؾ أك ،  اإليديكلكجية أك القيـ،

 جميع فإف ثـ كمف ،  بالحياة الخاصة لكصفاتنا االعتيادية التأكيدات بعض كماديا اجتماعيا

 كُعِززتْ  ،  ضمني بميثاؽ عمييا الحفاظ كتـ  ، األساطير تشبو جميعيا لمحياة الثقافية الكصفات

 . 1الذاتي التأكيد سكل لصحتيا نيائي اختيار ىناؾ كليس مطمقة ليست كىي ،  بالسمكؾ

  االستعارة خالؿ مف إال تفسيرىا يمكف ال التي اإلنساني الكجكد أكجو بعض ىناؾ .ب 

   الحياة حكؿ األسئمة مثؿ لمتفسير قابؿ غير ىك ما يفسركف بطبيعتيـ كالبشر  ، كاألسطكرة

ف  ، 2أساطير لو نصنع تفسيره نعرؼ ال أك نستطيع ال فما ،كغيرىا كالحب كالمكت  أكلئؾ كا 

 باألساطير ينتجكه ما غمص تجنب يمكنيـ ال اإلعالـ كسائؿ مادة كينتجكف يصنعكف يفذاؿ

  أف باستطاعتيـ ليس اإلعالـ كسائؿ تنتجو ما يستيمككف الذيف فإف المقابؿ كفي  ، الثقافية

 

                                         
 .220-216 ص ص..المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر، 1

 .220-216 ص ص..المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر، ُيْنظر 2
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 رؤيتيـ أساليب عمييا تقـك التي لمكصفات المخالفات أك التأكيدات بعض يتجنبكا .ج 

 . 1ككجكدىـ كمعرفتيـ

 مف النقيض كعمى بمضمكنيا فحسب يرتبط ال اإلعالـ لكسائؿ األسطكرم االستخداـ إف .د 

 . معا تأثيرىما ليما يككف أف كالمضمكف لمكسيمة يمكف   ذلؾ

 التي األشياء أنماط في ترميزىا يتـ التي لألساطير الثقافي األساس معظـ أف الكاضح كمف

 ىذه قراءة عمى ُمجبر بأنو يعني ىذا فإف  ما بيئة في الشخص تنشئة يتـ كحيف  ، كنفعميا نقكليا

 تكجيو كالتي األساطير ىذه عمى يتربى فإنو كىكذا  ، نفسو داخؿ كُتغرس ثقافتو في األنماط

. حياتو في كتقكده

 فإف تـ كمف  ، )...( متنكعة بخبرات إمدادىـ بيدؼ اإلعالـ كسائؿ الناس يستخدـ .4

 األفراد كجميع ،   COMPENSATION بالتعويض يتمثؿ اإلعالـ كسائؿ استخداـ كراء دافع أىـ

 مثؿ ذلؾ عمى تقـك األنشطة مف كالكثير  ، بالتعكيض كالسيككلكجي االجتماعي تكازنيـ يحققكف

 استخداميا إمكانية زادت كمما اإلعالـ كسائؿ تكافرت ككمما ، إلخ... كاليكايات الرحالت

 . الناس حياة في التكازف لتحقيؽ لمتعكيض

 كرمز التمفزيكف يستخدـ فالبعض  ، اإلعالـ لكسائؿ محددة أخرل استعماالت ىناؾ .5

 ، )...( الناس عف لعزليـ ككسيمة نيفذاأل راديك يستخدـ اآلخر كالبعض ،  االجتماعي لمكضع

  بغرض يستخدميا كالبعض  ، )...( لممعمكمات كمصدر اإلعالـ كسائؿ البعض يستخدـ كما

                                         
. 220-216 ص ص..المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر، 1
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 أف يمكف إذ المرء عند تداخميا عدـ تعني ال األىداؼ كىذه ،  لمتعميـ كالبعض  ، البحثة التسمية

 المرء أف كذلؾ تعني كال ،  ىدؼ مف أكثر لديو تحقؽ اإلعالـ لكسائؿ المرء استعماالت تككف

 .1 ليا باستخداماتو دائما كاعيا يككف

                                         
. 220-216 ص ص ..المعاصرة المجتمعات في واالعالـ االتصاؿ.إصبع أبك خميؿ صالح ُيْنظر، . 1
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 الميداني اإلطار .5

 عدد بمغ كقد ، احتمالية الغير العينات مف كىي ، العارضة ىي البحث عينة أف التذكير يجدر

عاقة كمية إعاقة) بنكعييا البصرية اإلعاقة ذكم مف مفردة 384 مفرداتيا  اإلعاقة كذكم ، ( جزئية كا 

 غاية إلى 2014 أكتكبر17 تاريخ مف االستمارات  تكزيع تـ ،الحركية كاإلعاقة كذلؾ بنكعييا السمعية

 مف تمكنا ، إكسؿ ميكروسفت برنامج باستخداـ كمعالجتيا االستمارات تفريغ كبعد  ،2015 جكيمية 06

 :كىي محاكر أربع في كتحميميا المعمكمات عمى الحصكؿ

 الجنس، ، السف غرار عمى العينة بأفراد المتعمقة البيانات أىـ عرض يتـ أيف العامة البيانات محكر  

 . إلخ.. اإلجتماعي المستكل

 كالتكقيتية الكقتية العادات عرض يتـ كفيو اإلعالـ لكسائؿ كالتعرض اإلستخداـ عادات محكر 

 عف تختمؼ السمعية اإلعاقة ذكم) فئة كؿ لخصكصية كذلؾ إعاقة كؿ حسب البحث عينة ألفراد

 ( الحركية اإلعاقة عف يختمفاف الفئتيف مف ككؿ البصرية اإلعاقة ذكم

 كسيمة لكؿ التعرض كراء مف المحققة اإلشباعات تحديد يتـ كفيو اإلعالمية اإلشباعات محكر 

 . إعاقة كؿ كحسب إعالمية

 سمكؾ تكجيو في الشخصية السمات متغيرات اختبار يتـ كفيو لمنتائج كالكمي الكيفي التحميؿ محكر 

  منيا المحققة كاالشباعات اإلعالـ لكسائؿ كالتعرض االستخداـ

 ف بصريا معاقيف ) فئة لكؿ المتعمقة النتائج األكلى مرحمتيف عمى النتائج عرض تـ األخير كفي

 . الخاصة االحتياجات لذكم العامة النتائج كالثانية ، ( حركيا كمعاقيف سمعيا معاقيف
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 :العامة الثيانات محىر  1.5

 . الجنس حسب العينة توزيع يوضح (01) رقـ جدوؿ

 التكزيع        

 الجنس

 النسبة العدد

 %  61,98 238 الذككر

 %   38,02 146 اإلناث

 %100 384 المجمكع

 

 بمغت حيف في ،%61,98 بمغت الدراسة شممتيـ الذيف الذككر نسبة أف (01) رقـ الجدكؿ مف يالحظ

 كالتظاىرات النشاطات في تنشارؾ الذككر فئة لككف الفرؽ ىذا إرجاع كيمكف ،%  38,02اإلناث نسبة

. باإلناث مقارنة دراستنا في مشاركتيا نسبة ُيضاعؼ مما ، كغيرىا كالثقافية الرياضية
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 . السف حسب العينة توزيع يوضح (02) رقـ جدوؿ

 التكزيع           

  السف

  النسبة التكرارات

  % 05,73 22 سنة18 مف أقؿ

 45,05% 317 سنة 19-29

 30,99% 119 سنة30-39

 14,06% 54  سنة 40-49

 04,17% 16 فكؽ فما سنة 50

 %100 384 المجمكع

 

 المتراكحة الفئة ىي الدراسة عينة عمى طغت التي العمرية الفئة أف (02) رقـ الجدكؿ مف يتضح

 تطغى الذم الجزائرم المجتمع طبيعة إلى ذلؾ إرجاع ،كيمكف %45,05 بنسبة سنة 20 إلى 19 مف

 سنة 49-40 فئة ،ثـ %30,99 بنسبة  سنة 39 إلى 30 مف المتراكحة الفئة ،تمييا الشباب فئة عميو

 فكؽ العمرية كالفئة سنة 18 مف األقؿ العمرية الفئة مف كؿ الترتيب مؤخرة في لتأتي ،% 14,06 بنسبة

 .التكالي عمى % 04,17 ك %05,73 بنسبة سنة الخمسيف
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 . الوالية حسب العينة توزيع يوضح (03) رقـ جدوؿ

التكزيع              
الكالية 

  النسبة  التكرار  الكاليةالنسبة التكرار 

 %1,56 06قسنطينة  كالية 25 · %0,78 03أدرار  كالية 1
 %1,82 07المدية  كالية 26 · %0,52 12الشمؼ  كالية 2 ·

 %8,85 34مستغانـ  كالية 27 · %1,04 04األغكاط  كالية 3 ·

 %1,04 04المسيمة  كالية 28 · %0,78 03البكاقي  أـ كالية 4 ·
 %2,34 09معسكر  كالية 29 · %3,9 15باتنة  كالية 5 ·

 %0,78 03كرقمة  كالية 30 · %3,12 12بجاية  كالية 6 ·
 %45, 17 67كىراف  كالية 31 · %0,78 03بسكرة  كالية 7 ·

 %0,52 02البيض  كالية 32 · %1,04 04بشار  كالية 8 ·

 %0,26 01اليزم  كالية 33 · %5,47 21البميدة  كالية 9 ·

 %1,82 07بكعريريج  برج كالية 34 · %0,52 02البكيرة  كالية 10 ·

 %0,78 03بكمرداس  كالية 35 %00 00تمنراست  كالية 11 ·

 %00 00  الطارؼ كالية 36 · %00 00تبسة  كالية 12 ·

 %00 00  تندكؼ كالية 37 · %3,64 14تممساف  كالية 13 ·

 %00 00  تسمسيمت كالية 38 · %1,30 05تيارت  كالية 14 ·

 %1,30 05  الكادم كالية 39 · %1,30 05كزك  تيزم كالية 15 ·

 32الجزائر  كالية 16 ·
 

 %0,78 03  خنشمة كالية 40 · 8,33%

 %1,30 05  أىراس سكؽ كالية 41 · %2,86 11الجمفة  كالية 17 ·
 %1,04 04  تيبازة كالية 42 · %1,30 05جيجؿ  كالية 18 ·

 %1,30 05  ميمة كالية 43 · %2,08 08سطيؼ  كالية 19 ·

 %2,34 09  الدفمى عيف كالية 44 · %2,34 09سعيدة  كالية 20 ·

 %1,04 04  النعامة كالية 45 · %0,52 02سكيكدة  كالية 21 ·

 %1,30 05  تمكشنت عيف كالية 46 · %1,04 04بمعباس  سيدم كالية 22 ·
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 %2,34 09  غرداية كالية 47 · %0,78 03عنابة  كالية 23 ·

 %2,60 10غميزاف  كالية 48 · %1,30 05قالمة  كالية 24 ·
 384الكمي  المجمكع

 %100الكمية  النسبة

 

 القطر كؿ تقريبا ،أم  1جزائرية كالية 43 شممت العينة أف يتضح (03) الجدكؿ خالؿ مف

 إلى %01 الػ مف تقريبا تتراكح متكازنة الكاليات بيف النسب كانت كما ، كاليات 05 باستثناء الكطني

 كاضح بشكؿ مرتفعة كانت كىراف كالية مف االحتياجات ذكم مشاركة نسبة أف غير ، %03 الػ حكالي

 إرجاع كيمكف ، %08,85 بنسبة مستغانـ تمييا ،%17,45 نسبتيا بمغت حيث األخرل بالكاليات مقارنة

 كىراف في الخاصة االحتياجات ذكم بمراكز المختصيف تعاكف إلى ،إضافة الجغرافي القرب إلى ذلؾ

 . كمستغانـ

 

 

 

 

                                         
 . 2015 سنة  غاية إلى اإلدارم التقسيـ حسب 1
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 . التعميمي المستوى حسب العينة توزيع يوضح (04) رقـ جدوؿ

 التكزيع
 السف

 النسبة التكرارات

 الكتابة يعرؼ ال

 كالقراءة
15 %03,91 

 10,42% 40 ابتدائي
 23,96% 92 متكسط
 30,73% 118 ثانكم

 04, 26% 100 جامعي
 04,95% 19 عميا دراسات

  100% 384 المجمكع
 

 في حضكرا األكثر الفئة ىـ الثانكم التعميمي المستكل ذكم أف (04) رقـ الجدكؿ مف يالحظ

 بنسبة المتكسط المستكل كذكم الجامعييف فئة مف كؿ تمييا ، % 30,73 نسبتيا بمغت حيث دراستنا

 فئات ىي (جامعي ، متكسط ، الثانكم) الثالث الفئات مف كال كنجد ، %23,96 ك ، % 26,04

 كاف كما ، %10,42 بنسبة جاءت االبتدائي المستكل ذكم أف حيف في ،  النسب في متقاربة

 .%04,95 بنسبة العينة في حضكر العميا الدراسات ألصحاب
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 .اإلجتماعية الحالة حسب العينة توزيع يوضح (05) رقـ جدوؿ

 التكزيع

 اإلجتماعية الحالة

 النسبة التكرارات

 72,92% 280 (ة) أعزب

 22,39% 86 (ة) متزكج

 03,91% 15 (ة) مطمؽ

 00,78% 03 (ة) أرمؿ

 100% 384 المجمكع

 

 ، %72,92 بنسبة جاءت كالتي العينة في الغالبة الفئة ىي الُعزاب نسبة أف يتضح (05) الجدكؿ مف

 األرامؿ فئة األخير في ثـ ، % 03,91 بنسبة فالمطمقيف ،  % 22,92 بنسبة المتزكجيف فئة تمييا

 . % 0,78 بنسبة

 يمكف ما كىك ، النصؼ تجاكزت ( الُعزاب) األكلى الفئة أف حيث النسب في كبيرة فكارؽ كجكد نالحظ 

 قاربت المتزكجيف فئة أف حيف في الخاصة، االحتياجات لذكم كالصحية االجتماعية بالكضعية تفسيره

 .% 04 حكالي في الفئات بقيت كتكزعت ، الربع
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 . المينية الوضعية حسب العينة توزيع يوضح (06) رقـ جدوؿ 

 التكزيع   

 المينية الكضعية

 النسبة التكرارات

 10,16% 39 يكمي عامؿ

 34,63% 133 مكظؼ

 40,36% 155 بطاؿ

 10,94% 42 طالب

 03,91% 15 متقاعد

 %100 384 المجمكع

 

 يتناسب كىك  %40,36 بنسبة حضكرا األكثر ىي البطاليف نسبة أف نالحظ (06) الجدكؿ مف

 االحتياجات لذكم الصحية كالظركؼ عامة بصفة الجزائرم المجتمع في البطالة ظاىرة ارتفاع مع

 المينييف كالعماؿ الطمبة فئة ثـ ، % 34,63 بنسبة المكظفيف فئة بعدىا تأتي ، خاصة بصفة الخاصة

 بنسبة الترتيب آخر في المتقاعديف فئة كجاءت ، التكالي عمى % 10,16 ، %10,94 متقاربة بنسب

03,91%. 
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 .اإلعاقة نوع حسب العينة توزيع يوضح (07) رقـ جدوؿ

 التكزيع

 اإلعاقة نكع

 النسبة العدد

 81,25% 312 حركية

 13,54% 52 بصرية

 05,21% 20 سمعية

 100% 384 المجمكع

 

 بعد تأتي ، % 81,25 بنسبة الغالبة الفئة ىي حركيا المعاقيف فئة أف يتضح (07) الجدكؿ مف

 ما كىك ،%05,21 بنسبة سمعيا المعاقيف فئة ثـ ، %13,54 بنسبة البصرية اإلعاقة ذكم فئة ذلؾ

 في الفئة ىذه أف ،إذ الجزائر في الخاصة االحتياجات ذكم لعدد الكطنية االحصائيات مع يتكافؽ

.1األكلى المرتبة

                                         
 كرفع المعاقيف قانكف لتعديؿ كزارية لجنة. عباس كلد جماؿ بالخارج الكطنية كالجالية كاألسرة الكطني التضامف كزير تصريح حسب . 1

 .14/06/2014 يـك. الفجر يكمية . دينار آالؼ ستة إلى المنحة
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  :االعالم لىسائل والحعرض االسحخذام عادات محىر 2.5

 ، الحركية ك البصرية ، السمعية كىي المختمفة اإلعاقات مف أنكاع ثالث تناكلت دراستنا أف بحكـ

 :اقساـ ثالث إلى إعاقة كؿ حسب الميدانية البيانات بتقسيـ قمنا

 الثصرية اإلعاقة .أ 
1
 

   إعالمية وسيمة لكؿ بصريا المعاقيف تعرض يبيف (08) رقـ جدوؿ

 االعالمية   الوسيمة   
  

  التعرض

 
 الجريدة

 
 اإلذاعة

 
 التمفزيوف

 
 األنترنت

 
 المجموع
 ف

     
 52 18 36 39 90  التكرار

 %100 34,61  69,23 75% 17,33%  النسبة

 

 ذكم تجذب التي اإلعالمية الكسائؿ مقدمة في تقع اإلذاعة أف يتبيف (08) رقـ الجدكؿ خالؿ مف
 األنترنت ثـ ،%   69,23 بنسبة التمفزيكف يمييا ،  75% المتابعة نسبة بمغت حيث البصرية اإلعاقة
 ما كىذا 17,33% لمجريدة بصريا المعاقيف متابعة نسبة بمغت حيف في ،% 34,61 بمغت معتبرة بنسبة
 . البصر ضعاؼ عمى الجريدة متابعة اقتصرت حيث ، اإلعاقة بسبب تفسيره يمكف

  

                                         
 بصرية إعاقة أك (مكفكفيف) كمية بصرية إعاقة سكاء مستكياتيا بمختمؼ البصرية اإلعاقة ذكم شممت دراستنا فإف الذكر سبؽ كما 1

 .(البصر ضعاؼ) جزئية
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  اإلعالـ لوسائؿ بصريا المعاقيف تعرض عدـ أسباب يبيف (09) رقـ جدوؿ

 الوسيمة   

 االعالمية
  

  عدـ أسباب
 التعرض

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 %25 13 %25 13 %00 00 %76.92 40  اإلعاقة بسبب

 %23.08 12 %00 00 %00 00 %00 00 القراءة يعرؼ ال
 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 المصداقية انعداـ

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 االنشغاالت بسبب

 اإلمكانيات بسبب

  المادية
00 00% 06 11.54% 00 00% 00 00% 

 وجود عدـ

 ميوؿ
00 00% 06 11.54% 00 00% 00 00% 

 52=ف المجموع
 

 بصريا المعاقيف متابعة لعدـ كحيد كسبب جاءت اإلعاقة أف نالحظ (09) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 متابعتيـ عدـ في السبب ميكؿ كجكد كعدـ اإلمكانيات انعداـ كاف حيف في 76.92% بنسبة لمجريدة

 كانت الفئة ىذه طرؼ مف متابعتو فعدـ التمفزيكف أما ، 11.54% متساكية بنسب اإلذاعة لمضاميف
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 حيف في ، %25 بنسبة األنترنت استخداـ عدـ في أيضا سببا كانت كالتي ، %25 اإلعاقة بسبب

 . كالقراءة الكتابة معرفة عدـ بسبب % 23.05

  اإلعالـ لوسائؿ بصريا المعاقيف تعرض شدة يبيف (10) رقـ جدوؿ

    الوسيمة   

 االعالمية
  

 ض التعر شدة

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 19,23% 10 42,31% 22 36,54% 19  1,92% 01   دائما

 9,62% 05 17,31% 09 32,69% 17 11,54% 06 أحيانا

 5,77% 03 9,62% 05 5,77% 03 3,85% 02  نادرا

 (52=ف) المجموع
 

  يتابعكف البصرية اإلعاقة ذكم مف مف%  42,31 أف نالحظ (10) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ابراىيـ صالح سيير دراسة إليو تكصمت ما عكس كىي أحيانا % 17,31 ك دائمة بصفة التمفزيكف

 % 63 أف إلى تكصمت حيث " التمفزيكف برامج مف لممعاقيف كاإلعالمية الثقافية االحتياجات" : بعنكاف

  .1 دائمة بصفة يتابعكنو %19.8 ك أحيانا بصفة التمفزيكف يتابعكف

                                         
 .164 ص . اإلذاعي الفف مجمة. التمفزيكف برامج مف لممعاقيف كالثقافية اإلعالمية االحتياجات. ابراىيـ صالح سيير ، ُينظر 1
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 ثـ %  36,54بمغت لإلذاعة الدائمة المتابعة نسبة أف الجدكؿ في المبينة األرقاـ كشفت كما 

 المضاميف تتابع البصرية اإلعاقة ذكم مف % 1,92  أف حيف في ، % 19,23 بنسبة األنترنت

 المتابعة نسبة أف نجد ذلؾ خالؼ عمى ، اإلعاقة لطبيعة راجع كىذا دائمة بصفة بالجريدة اإلعالمية

 . لالنترنت % 9,62ك لإلذاعة % 32,69 ، لمجريدة % 11,54 بمغت أحيانا بصفة

 مضاميف متابعة في  األكلى المرتبة في معتبرة بصفة ُسجمت فقد نادرة بصفة  التعرض نسبة أما

 %9,62 ك % 5,77 بنسبة كالتمفزيكف االنترنت تميو ، اإلعاقة طبيعة إلى إرجاعو يتـ ما كىذا ، الجريدة

 .  كذلؾ % 5,77 بنسبة اإلذاعة ك ، بالترتيب

  

 اإلعالـ لوسائؿ بصريا المعاقيف الستخداـ الوقتية العادات يبيف (11) رقـ جدوؿ

          الوسيمة   

 االعالمية
 

  التعرض فترة 

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 00% 00 1,92% 01 19,23% 10 1,92% 01   صباحا

 09,62% 05 9,62% 05 85, 3% 02 3,85% 02 مساءا

 7,69% 04 21,15% 11 1,92% 08 1,92% 01  السيرة وقت

 وقت لدي ليس

 مفضؿ
05 %9,62 19 %36,54 19 %36 ,54 09 %17,31 

 52= ف المجموع
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 متابعة في مفضؿ كقت لدييا ليس بصريا المعاقيف فئة أف يتبيف (11) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 لألنترنت %17,31 كنسبة ، كالتمفزيكف لإلذاعة %36,54 نسبة بمغت حيث ، اإلعالـ كسائؿ مضاميف

 .(البصر ضعاؼ) لمجريدة %09,62 كنسبة

 بنسبة الصباحية الفترة في تتركز لإلذاعة البصرية اإلعاقة ذكم متابعة نسبة أف االرقاـ بينت كما

 لإلذاعة كخالفا ، %01,92 ك %03,85 بيف السيرة ككقت المسائية الفترة في كتنخفض 19,23%

 إلى لتصؿ مساءا %09,62 إلى %01,92 مف الصباحية الفترة مف لمتمفزيكف التعرض نسبة ترتفع

 %07,69 إلى  مساءا %09,62 مف معتبرة نسبة األنترنت سجمت حيف في ، السيرة كقت 21,15%

 . صباحا %00ك ، السيرة كقت
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  اإلعالـ لوسائؿ بصريا المعاقيف تعرض مدة يبيف (12) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية الوسيمة   
  

 ض التعرض مدة

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
التكرارا
 ت

 النسبة

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 1,92 01 13,46 07 11,54 06 17,31 09  ساعة مف أقؿ

 5,77 03 11,54 06 23,08 12 %00 00  ساعة

 3,85 02 21,15 11 17,31 09 %00 00 ساعتيف

 21,15 11 19,23 10 21,15 11 %00 00  ساعات ثالث
 ثالث مف أكثر

 ساعات
00 00% 01 1 ,92 02 3,85 01 1,92 

 52=ف  المجموع
 

 لمجرائد (البصر ضعاؼ) بصريا المعاقيف متابعة  مدة أف يتبيف (12) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 البصرية اإلعاقة ذكم متابعة نسبة فإف ذلؾ تفسير سبؽ ككما ، %17,31 بنسبة ساعة مف أقؿ كانت

 المضاميف كمتابعة استخداـ كيفية عمى يؤثر الذم األمر البصر ضعاؼ عمى تقتصر لمجرائد

 فتركزت لإلذاعة البصرية اإلعاقة ذكم متابعة مدة ،أما كذلؾ ليا التعرض كفترة الجريدة عبر اإلعالمية

 في ، %17,31 بنسبة ساعتيف ك ،  %23 إلى %21 حكالي مف بنسب ساعات ثالث ك ساعة بيف

 تتجاكز لمدة التعرض أما ، %11,54 بنسبة األخير قبؿ ما الترتيب في ساعة مف أقؿ مدة جاءت حيف

 .%01,92 حكالي ضعيفة بنسبة كاف فقد ساعات الثالث
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 إلى %19 حكالي مف بنسبة ساعات ثالث إلى ساعتيف بيف فكانت التعرض فمدة التمفزيكف أما

 بنسبة ساعات ثالث مف أكثر مدة حيف في  %13 إلى %11 مف بنسبة دكنيا فما ساعة ،كمف  21%

 ساعات ثالث لمدة استخداـ نسبة أكبر عمى حصمت االنترنت فإف ذلؾ خالؼ ،عمى %03 حكالي

 مدة أما ، بالترتيب %05,75 ك %01,92 بنسب ساعتيف إلى ساعة مف ثـ ، % 21,15 بحكالي

 .%01,92 بحكالي متقاربة بنسب ساعات ثالث مف كأكثر ساعة مف أقؿ االستخداـ
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  طبيعتيا حسب الجريدة عبر اإلعالمية لممواد بصريا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (13) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المواد
 

 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المجموع

 04 02 02 03 03  التكرارات (52=ف)
 7,69 3,85 3,85 5,77 5,77 النسبة

 

 لممكاد البصرية اإلعاقة ذكم متابعة بنسبة كالمتعمقة (13) رقـ الجدكؿ في المبينة األرقاـ جاءت

 عمى المسجمة األرقاـ اقتصرت ،حيث اإلعاقة لطبيعة كذلؾ عمكما متكاضعة الجريدة عبر اإلعالمية

 اإلعالنات ك اإلجتماعية كالتجارب القصص مف لكؿ %03,85 مف تراكحت إذ ، البصر ضعاؼ

 كأعمى الدينية لممكاد % 07,19 إلى كتصؿ كالرياضة األخبار مف لكؿ % 05,77 إلى كاإلشيار

 .نسبة
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  طبيعتيا حسب اإلذاعة عبر اإلعالمية لممواد بصريا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (14) رقـ جدوؿ

 المواد
 اإلعالمية

 
 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار
 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات
 واإلشيار

 المواد
 الدينية

 المواد
 الغنائية

 المجموع والموسيقى
 52 =ف

 13 00 07 12 18 22  التكرارات
 %25 %00 %13,46 %23,08 %34,62 %42,31 النسبة

 

 مف ىامش عمى تحصمت كالرياضية اإلخبارية المكاد أف يتضح (14) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ، بالترتيب %34,62 ، %42,31 بنسب بصريا المعاقيف طرؼ مف المتابعة حيث مف  األفضمية

 ،ثـ اإلذاعة مف المستجدات عمى الحصكؿ يعتمدكف البصرية اإلعاقة ذكم أف إلى ذلؾ تفسير كيمكف

 اإلعالنات ثـ ، %23,08 بنسبة االجتماعية كالتجارب القصص تمييا ، %25 بنسبة الغنائية المكاد

 عبر البصرية اإلعاقة ذكم طرؼ مف متابعة أم تمؽ فمـ الدينية المكاد ،أما %13,46 بنسبة كاإلشيار

 . اإلذاعة
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  طبيعتيا حسب التمفزيوف عبر اإلعالمية لممواد بصريا المعاقيف متابعة  نسبة يبيف (15) رقـ جدوؿ

 المواد

 اإلعالمية
 
 

 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المواد

 الغنائية

 والموسيقى

 األفالـ

 والمسمسالت

 المجموع
 52=ف

 21 11 00 03 09 13 18  التكرارات
 %40,38 %21,15 %00 %05,77 %17,31 %25 %34,62 النسبة

 

 مف المتابعة حيث مف المكاد مقدمة في جاءت كالمسمسالت األفالـ أف نالحظ (15) الجدكؿ مف

 ،ثـ %34,62 بنسبة االخبارية المكاد تمييا %40,38 بنسبة التمفزيكف عبر البصرية اإلعاقة ذكم طرؼ

 متقاربة بنسب االجتماعية كالمكاد كالمكسيقى الغنائية المكاد بعدىا ، %25 بنسبة الرياضية المكاد

 اإلعاقة ذكم طرؼ مف متابعة أم تمؽ فمـ الدينية المكاد أما ، بالترتيب 17,31% ، 21,15%

 .البصرية
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  طبيعتيا حسب األنترنت لمواقع بصريا المعاقيف استخداـ  نسبة يبيف (16) رقـ جدوؿ

 المواقع طبيعة
 

 المتابعة نسبة

 مواقع
  اخبارية

 مواقع
 رياضية

 مواقع
 تعميمية
 تثقيفية

 مواقع
 ترفييية

 مواقع
 الدردشة
 والتعارؼ

 مواقع
 التواصؿ

 المجمكع االجتماعي
 52=ف

 09 06 03 05 08 04  التكرارات
 %17,31 %11,54 %05,77 %09,62 %15,38 07,69 النسبة

 

 التفضيؿ حيث مف األكلى ىي االجتماعي التكاصؿ مكاقع أف يتبيف (16) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ، %15,38 بنسبة الرياضية المكاقع تمييا ،%17,31 بنسبة بصريا المعاقيف مف االنترنت لمستخدمي

 أما ، %09,62 بنسبة كالتثقيفية التعميمية ،كالمكاقع %11,54 بنسبة كالتعارؼ الدردشة مكاقع ثـ

 .%05,77 الترفييية المكاقع الترتيب آخر ،كفي %15,38 بنسبة  اإلخبارية المكاقع
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  طبيعتيا حسب اإلذاعية لمقنوات بصريا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (17) رقـ جدوؿ 

 

 

 

 

 ، لإلذاعة جميكر ُيشكمكف الذيف البصرية اإلعاقة ذكم أف نالحظ (17)رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ، %13,46 بػ كمرتفعة متساكية بنسبة الكطنية اإلذاعية كالقنكات الجيكية اإلذاعية القنكات ُيتابعكف

 تبحث الفئة ىذه أف ذلؾ تفسير كيمكف ، %01,92 الػ متابعتيا نسبة تتعد لـ التي الدكلية القنكات عكس

  .كالكطنية الجيكية القنكات طريؽ عف مباشرة بصفة تمسيا التي المستجدات عف

  طبيعتيا حسب التمفزيونية لمقنوات بصريا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (18) رقـ جدوؿ

 

 

 

 القنوات طبيعة
 المتابعة نسبة

 دولية قنوات وطنية قنوات  جيوية قنوات

 المجموع
 01 07 07 التكرارات 52=ف

 %01,92 %13,46 %13,46 النسبة

 القنوات طبيعة
 المتابعة نسبة

 أجنبية قنوات عربية قنوات جزائرية قنوات

 المجموع
 01 09 08 التكرارات 52=ف

 01,92 %17,31 %15,38 النسبة
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 قبؿ مف متابعة نسبة بأكبر تحظى العربية القنكات أف نالحظ (18) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 األجنبية القنكات ثـ ، %15,38 بنسبة الجزائرية القنكات تمييا ، %17,31 بنسبة بصريا المعاقيف

  . % 01,92 بػػ ضعيفة بنسبة

  السمعية اإلعاقة . ب
*

 

   إعالمية وسيمة لكؿ سمعيا المعاقيف تعرض نسبة يبيف (19) رقـ جدوؿ

 االعالمية     الوسيمة
    

  اإلعاقة

 
 الجريدة

 
 اإلذاعة

 
 التمفزيوف

 
 األنترنت

 
 المجموع

    

 16 19 03 14  التكرار 20=ف

 %80 %95 %15 %70  النسبة

 

 المعاقيف طرؼ مف متابعة نسبة أكبر يحتؿ التمفزيكف أف نالحظ (19) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 متابعة نسبة حيف في ، %70 بنسبة الجريدة ثـ ، %80 بنسبة األنترنت تميو ، %95 بنسبة سمعيا

 .السمع ضعاؼ عمى النسبة تمؾ تقتصر حيث اإلعاقة بسبب كىذا %15 اإلذاعة

 

 

 

                                         
 . (السمع ضعاؼ) جزئية سمعية إعاقة أك كمية سمعية إعاقة سكاء مستكياتيا بمختمؼ السمعية اإلعاقة ذكم دراستنا شممت *
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  اإلعالـ لوسائؿ سمعيا المعاقيف تعرض عدـ أسباب يبيف (20) رقـ جدوؿ

 الوسيمة   

 اإلعالمية
  

  عدـ أسباب
 التعرض

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 00% 00 00% 00 %70 14 00% 00  اإلعاقة بسبب

 00% 00 00% 00 00% 00 % 25 05 القراءة يعرؼ ال
 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 المصداقية انعداـ

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 االنشغاالت بسبب

 اإلمكانيات بسبب

  المادية
00 %00 00 %00 00 %00 02 %10 

 وجود عدـ

 ميوؿ
00 %00 00 %00 00 %00 00 %00 

 20 =ف المجموع
 

 حسب اإلعالمية لممضاميف التعرض عف سمعيا المعاقيف عزكؼ أسباب (20) رقـ الجدكؿ يبيف

 عدـ ىك الجريدة عبر المنشكرة لممكاد الفئة ىذه متابعة عدـ عف الكحيد السبب جاء حيث ، كسيمة كؿ

 بنسبة اإلعاقة ىك اإلذاعة مضاميف متابعة لعدـ أيضا الكحيد السبب ككاف ، %25 بنسبة القراءة معرفة

 الجدكؿ خالؿ مف تفسيره يمكف ما كىذا لو التعرض عدـ أسباب انعدمت فقد التمفزيكف أما ، 70%
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 لعدـ الكحيد فالسبب األنترنت أما ، لمتمفزيكف سمعيا المعاقيف متابعة نسبة ارتفاع يبيف الذم السابؽ

 .%10 بنسبة المادية اإلمكانيات ىك استخداميا

  اإلعالـ لوسائؿ سمعيا المعاقيف تعرض شدة يبيف (21) رقـ جدوؿ

 الوسيمة   

 اإلعالمية
  

 ض التعر شدة

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 %25 05 %35 07 %05 01 %10 02   دائما

 %40 08 %45 09 %10 02 %60 12 أحيانا

 %15 03 %15 03 %00 00 00% 00  نادرا

 20=ف المجموع
 

 غير بصفة اإلعالـ كسائؿ لمضاميف يتعرضكف سمعيا المعاقيف أف يتبيف (21) رقـ الجدكؿ مف

 ، لالنترنت %40 ، التمفزيكف %45 ، لمجريدة بالنسبة %60  أف حيث مرتفعة بنسب "أحيانا" دائمة

 ، لمتمفزيكف %35 ، لإلذاعة %05 ، لمجريدة %10 بنسبة دائما بصفة االستخداـ يميو ، اإلذاعة 10%

 كصمت ضعيفة بنسب فكاف نادرة بصفة اإلعالـ لكسائؿ سمعيا المعاقيف استخداـ أما ، لالنترنت 25%

 . لمتمفزيكف %15ك  لالنترنت %15ك ، كاإلذاعة ، لمجريدة %00 إلى
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 مع إختالفا نجد لمتمفزيكف التعرض بشدة المتعمقة خاصة الجدكؿ في المسجمة النسب كبمقارنة

 أف حيف في %72 بػ نسبة أعمى الدائمة المتابعة صفة احتمت حيث ابراىيـ معكض محمد دراسة نتائج

 .1 % 28 بػ جاءت أحيانا المتابعة نسبة

  اإلعالـ وسائؿؿ سمعيا المعاقيف الستخداـ الوقتية العادات يبيف (22) رقـ جدوؿ 

 االعالمية الوسيمة   

  

 ض التعر شدة

 االنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة

 النسبة التكرارات

 المئوية

 النسبة التكرارات

 المئوية

 النسبة التكرارات

 المئوية

التكرارا

 ت

 النسبة

 المئوية

 %05 01 %05 01 % 00 00 %20 04   صباحا

 %20 04 %15 03 %05 01 %15 03 مساءا

 %20 04 %50 10 % 00 00 % 00 00  السيرة وقت

 %35 07 %25 05 %10 02 %35 07 وقت لدي ليس

 20 =ف المجموع

 

 لدييـ ليس سمعيا المعاقيف جميكر مف %35 أف المعاقيف نالحظ (22) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ، اإلذاعية المكاد لمتابعة كقت لدييـ ليس %10ك ، بالجريدة اإلعالمية المضاميف لمتابعة مفضؿ كقت

                                         
 ص ص . الخاصة اإلحتياجات كذكم الطفؿ إعالـ في الحديثة االتجاىات. كآخركف معبد خمؼ اعتماد ، ابراىيـ معكض محمد ، ُينظر 1

277-278. 
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 فترة أفضؿ كالمساء الصباح فترة تعتبر حيف في ، %35 فبنسبة االنترنت أما ، لمتمفزيكف %25ك

 مقدرة ضعيفة نسبة فسجمت اإلذاعة أما ، بالترتيب %153 ، %20 بنسبة الجريدة لمضاميف لمتعرض

 لممعاقيف بالنسبة التمفزيكف لمتابعة فترة أفضؿ ىك السيرة كقت فإف ذلؾ خالؼ ،عمى مساءا %05 بػ

 نسبة احتمت الصباح فترة أف حيف في ، %15الػ حكالي بنسبة المساء فترة يميو ، %50 بنسبة سمعيا

 في ، %20 بنسبة السيرة كقت إلى المساء مف تمتد فترة أفضؿ كانت فقد االنترنت ،أما%05 بػ ضعيفة

 .%05بػ ضعيفة نسبة لقيت الصباح فترة أف حيف
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  اإلعالـ لوسائؿ سمعيا المعاقيف تعرض مدة يبيف (23) رقـ جدوؿ

 الوسيمة   

 اإلعالمية
  

  التعرض مدة

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 المئوية النسبة التكرارات

 %05 01 %15 03 %10 02 %60 12  ساعة مف أقؿ

 %15 03 %20 04 %05 01 %10 02  ساعة
 

 %45 09 00% 00 %00 00 ساعتيف
 

07 35% 

 %15 03 %10 02 00% 00 %00 00  ساعات ثالث
 مف أكثر

 ساعات ثالث
00 00% 00 %00 01 05% 

 
02 10% 

 20= ف المجموع
 

 لمضاميف يتعرض سمعيا المعاقيف جميكر مف كبيرة نسبة أف يتبيف  (23) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 تتعرض التي المتبقية األقمية أف حيف في ، %60 النسبة بمغت حيث ، الساعة تتجاكز ال لمدة الجريدة

 عمى سمعيا المعاقيف فئة اعتماد بعدـ تفسيره يمكف ما كىذا ، %10 نسبة بمغت الساعة لمدة لمجريدة

 بيف المحصكر المجاؿ في درجاتيا أعمى بمغت لمتمفزيكف التعرض مدة أف حيف في ، الجريدة مضاميف

 ساعة مف اقؿ مدة في النسب بمغت ك ، بالترتيب %45 إلى %20 مف بنسبة الساعتيف إلى الساعة

 . %05  ساعات ثالث مف كأكثر  15%
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 أف غير ، ساعات ثالث مف أكثر إلى الساعة مف تتراكح االستخداـ مدة فكانت االنترنت أما

 لمدة % 05 ك ساعة لمدة %15 نسبة كانت حيف في ، %35 بنسبة الساعتيف لمدة كانت األكبر النسبة

 حيث نسبة أقؿ فكانت ساعة مف األقؿ مدة أما ، ساعات ثالث مف ألكثر %12,5ك ، ساعات الثالث

 لمدة % 05 نسبة كانت حيف في ساعة مف األقؿ لممدة % 10 نسبة فكانت اإلذاعة كعف ،%05 تتجاكز لـ

 . الساعة
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  طبيعتيا حسب الجريدة عبر اإلعالمية لممواد سمعيا المعاقيف متابعة  نسبة يبيف (24) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المواد
 

 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المجموع

 05 05 04 08 10  التكرارات 20 = ف
 %25 %25 %20 %40 %50 النسبة

 

 المكاد يتابعكف السمعية اإلعاقة ذكم مف الجريدة جميكر أف يتبيف (24) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 اإلعالنات ثـ ، %40 بنسبة الرياضية المكاد تمييا ، %50 بنسبة بمغت حيث األكلى بالدرجة اإلخبارية

 اإلجتماعية كالتجارب القصص الترتيب آخر كفي ، %25 بػ متساكية بنسب الدينية كالمكاد كاإلشيار

 . %20 بنسبة

  طبيعتيا حسب اإلذاعة عبر اإلعالمية لممواد سمعيا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (25) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المواد
 

 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المواد

 الغنائية

 المجموع والموسيقى
 01 00 01 02 01 02  التكرارات 20 =ف

 %05 %00 %05 %10 %05 %10 النسبة
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 بالمكاد ييتـ السمعية اإلعاقة ذكم مف اإلذاعة جميكر أف يتبيف (25) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 في ، نسبىة أعمى كىي %10 المتابعة نسبة بمغت حيث األكلى بالدرجة  االجتماعية كالمكاد اإلخبارية

 . % 05تتجاكز لـ متساكية متابعة نسبة لقيت المكاد بقية أف حيف

  طبيعتيا حسب التمفزيوف عبر اإلعالمية لممواد سمعيا المعاقيف متابعة  نسبة يبيف (26) رقـ جدوؿ

 المواد

 اإلعالمية
 نسبة

 المتابعة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المواد

 الغنائية

 والموسيقى

 األفالـ

 والمسمسالت
 المجموع

 20=ف
 11 01 00 05 03 08 10  التكرارات
 %55 %05 %00 %25 %15 %40 %50 النسبة

 

 باألفالـ ييتـ ، السمعية اإلعاقة ذكم مف التمفزيكف جميكر أف يتبيف (26) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 بنسبة الرياضية المكاد ثـ ، %50 بنسبة اإلخبارية المكاد تميو %55 بنسبة األكلى بالدرجة كالمسمسالت

 كنسبة %15 بنسبة اإلجتماعية كالتجارب القصص ثـ ، %25 بنسبة كاإلشيار اإلعالنات تمييا ، 40%

 . %00 متابعة نسبة أم تسجؿ لـ الدينية المكاد أف حيف في كالمكسيقى الغنائية لممكاد 05%
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  طبيعتيا حسب األنترنت لمواقع سمعيا المعاقيف استخداـ  نسبة يبيف (27) رقـ جدوؿ

 المواقع طبيعة
 

 المتابعة نسبة

 تعميمية رياضية  إخبارية

 تثقيفية
 الدردشة ترفييية

 والتعارؼ
 التواصؿ

 االجتماعي
 المجموع

 
 20 =ف

 12 06 09 04 07 04  التكرارات
 %60 %30 %45 %20 %35 %20 النسبة

 

 يتصفحكف ، السمعية اإلعاقة ذكم مف األنترنت مستخدمي أف يتبيف (27) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 نسبة كصمت حيث األفضمية مف ىامش ليا كاف اإلجتماعي التكاصؿ مكاقع أف كرغـ ، المكاقع مختمؼ

 ، %35 بنسبة الرياضية المكاقع تمييا ، %45 بمغت الترفييية المكاقع أف حيف في ، %60 بػ اإلستخداـ

 استخداـ بنسبة فحظيت كالتعميمية اإلخبارية المكاقع أما ، %30 بنسبة كالتعارؼ الدردشة مكاقع ثـ

 . %20 بمغت  متساكية
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  طبيعتيا حسب اإلذاعية لمقنوات سمعيا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (28) رقـ جدوؿ

 

 

 

 

 

 ذلؾ ،كرغـ السمع ضعاؼ عمى يقتصر السمعية اإلعاقة ذكم لجكء فإف سابقا الذكر سبؽ كما

 (28) رقـ الجدكؿ خالؿ كمف أنو إال ، مجمميا في ضعيفة كاإلذاعة الفئة بياتو الخاصة النسب فإف

 بمغت الكطنية اإلذاعات متابعة نسبة أف حيف في ، ، %10 بنسبة الجيكية لمقنكات  تفضيؿ أف نالحظ

 بالمستجدات الفئة ىاتو باىتماـ ذلؾ تفسير كيمكف ، الدكلية اإلذاعات متابعة نسبة كانعدمت ، 05%

  .كطنيا تـ كمف جيكيا مباشرة بصفة تمسيـ التي

  طبيعتيا حسب التمفزيونية لمقنوات سمعيا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (29) رقـ جدوؿ

 

 

 

  القنوات طبيعة

 

 المتابعة نسبة

 قنوات  وطنية قنوات   جيوية قنوات 

  دولية

 المجموع

 20 =ف

 00 01 02  التكرارات

 %00 %05 %10  النسبة

  القنوات طبيعة  
 أجنبية قنوات عربية قنوات جزائرية قنوات المتابعة نسبة

 المجموع
 12 15 09  التكرارات 20=ف

 %60 %75 %45  النسبة
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 قبؿ مف كمتابعة اىتماـ مقدمة في جاءت العربية القنكات أف يتبيف (29) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 القنكات الترتيب آخر كفي ، %60 بنسبة األجنبية القنكات تمييا ، %75 بنسبة سمعيا المعاقيف جميكر

 . كاألجنبي العربي لإلعالـ سمعيا المعاقيف فئة لجكء يبيف ما كىك ، %45 بنسبة الجزائرية

 الحركية اإلعاقة . ت

   إعالمية وسيمة لكؿ حركيا المعاقيف تعرض نسبة يبيف (30) رقـ جدوؿ

     الوسيمة   

 االعالمية
  

  اإلعاقة

 
 الجريدة

 
 اإلذاعة

 
 التمفزيوف

 
 األنترنت

 
 

 المجموع
    

 312 =ف
 257 301 209 248  التكرار

 %82,37 %96,47 %66,99 %79,48  النسبة

 

 متكازنة اإلعالـ لكسائؿ الحركية اإلعاقة ذكم متابعة نسبة أف يتبيف (30) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 بنسبة الكسائؿ بقية مع مقارنة مرتفعة نسبة لقي التمفزيكف أف إال ، اإلعالـ كسائؿ مختمؼ بيف

  اإلذاعة األخير كفي ، %79,48 بنسبة الجريدة ثـ ،  %82,37 بنسبة األنترنت تميو ، 96,47%

 . %66,99 بنسبة
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  اإلعالـ لوسائؿ حركيا المعاقيف تعرض عدـ أسباب يبيف (31) رقـ جدوؿ

 الوسيمة   

 اإلعالمية
  

  عدـ أسباب
 التعرض

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 00% 00 00% 00 00% 00 %1.28 04  اإلعاقة بسبب

 %07.05 22 00% 00 00% 00 00% 00 القراءة يعرؼ ال
 00% 00 00% 00 %03.53 11 %08.33 26 المصداقية انعداـ

 االنشغاالت بسبب
 (وقت يوجد ال)

07 02.24% 16 05.13% 01 0.32% 04 01.28% 

 اإلمكانيات بسبب

  المادية
00 %00 00 %00 01 0.32% 29 09.29% 

 وجود عدـ

 ميوؿ
26 08.33% 74 23.72% 02 0.64% 00 %00 

 312 = ف المجموع
 

 مكاد مف الجريدة تعرضو ما اتجاه المصداقية انعداـ أف يتبيف (31) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ميكؿ كجكد عدـ نسبة كجاءت ، %08.33 بنسبة متابعتيا عف العزكؼ أسباب مقدمة في جاء إعالمية

 الجريدة متابعة عف الفئة ىذه لعزكؼ الميـ السبب تكف لـ اإلعاقة أف حيف في ، ليا مساكية بنسبة

 المعاقيف لعزكؼ سبب أىـ كاف الميكؿ فانعداـ اإلذاعة أما ،%01.28 بػ ضعيفة نسبتيا جاءت حيث

  بنسبة المصداقية كانعداـ االنشغاالت بسبب الكقت انعداـ جاء ثـ ، مكادىا متابعة عف حركيا



 انًٍذاًَ اإلطار

 

156 

 

 نعداـ مف  لكؿ %01 تتجاكز لـ ضعيفة النسب فكانت التمفزيكف بالترتيب،أما 03.53% ، 05.13%

 عدـ أسباب تكزعت حيف في ، المادية اإلمكانيات كانعداـ ، االنشغاالت بسبب الكقت انعداـ ك الميكؿ

 في التحكـ كعدـ ،%09.29 بنسبة المادية اإلمكانيات نقص بيف  لألنترنت حركيا المعاقيف استخداـ

 .%01.28 بنسبة االنشغاالت بسبب الكقت انعدـ ثـ ،%07.05 بنسبة استخداميا

  اإلعالـ لوسائؿ حركيا المعاقيف تعرض شدة يبيف (32) رقـ جدوؿ

 الوسيمة

 االعالمية
 
 
 شدة

 التعرض

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة

 النسبة التكرارات

 النسبة التكرارات المئوية

 النسبة التكرارات المئوية

 المئوية
التكرارا
 ت

 النسبة

 المئوية

 %56,73 177 %58,97 184 %13,78 43 %23,72 74  دائما

 %19,55 61 %27,56 86 %41,03 128 %44,55 139 أحيانا

 %06,09 19 %09,94 31 %12,18 38 %11,22 35  نادرا

 312=ف المجموع
 

 يتابع الحركية اإلعاقة ذكم مف اإلعالـ كسائؿ جميكر أف يتبيف (32) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ، دائمة بصفة تتابع %23,72 بينما ، % 44,55 بنسبة "أحيانا" دائمة غير بصفة الجريدة مضاميف
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 الحركية اإلعاقة ذكم يتابع حيث لإلذاعة بالنسبة األمر نفس ، نادرة بصفة الجريدة تتابع %11,22 أما

 ، نادرة بصفة %12,18ك ، دائمة بصفة %13,78 حيف في ،  %41,03 بنسبة دائمة غير بصفة

 أعمى احتمت الحركية اإلعاقة ذكم مف االنترنت كاستخداـ التمفزيكف متابعة فإف ذلؾ خالؼ عمى

 ثـ ، أحيانا بصفة %27,56 تمييا ، %58,97  نسبة دائمة بصفة التمفزيكف متابعة بمغت حيث  النسب

 ثـ ، أحيانا %19,55 ،ثـ%56,73 الدائمة المتابعة نسبة بمغت فقد االنترنت أما ، نادرا 09,94%

 . نادرا 06,09%

  اإلعالـ لوسائؿ حركيا المعاقيف الستخداـ الوقتية العادات يبيف (33) رقـ جدوؿ 

 االعالمية الوسيمة   
  

 ض التعر شدة

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 %03,85 12 %01,60 05 %20,83 65 %30,45 95   صباحا

 %10,90 34 %10,90 34 %05,45 17 %08,33 26 مساءا

 %18,27 57 %43,59 136 %14,74 46 %03,21 10  السيرة وقت

 %49,36 154 %40,38 126 %25,96 81 %37,50 117  وقت لدي ليس
 312=ف المجموع

 

 اإلعاقة ذكم مف اإلعالـ كسائؿ جميكر مف نسبة أكبر أف (33) رقـ الجدكؿ خالؿ مف يظير

  حيث التمفزيكف باستثناء اإلعالـ كسائؿ مختمؼ لمضاميف التعرض في محدد كقت ليا ليس الحركية
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 إلى ليصؿ ،%10,90 بنسبة المساء ،إلى%01,60 بنسبة الصباح مف ارتفاع في المتابعة مجاؿ يظير

 يمقى الذم الذركة لكقت إرجاعو يمكف ما كىذا ، %43,59 بنسبة السيرة كقت ىي التي نسبة أعمى

 بنسبة الصباح مف االستخداـ مجاؿ يبدأ حيث لألنترنت بالنسبة األمر نفس ، مشاىدة نسبة أكبر

 . السيرة كقت في %18,27ك ، %10,90 إلى المساء في ليصؿ ، % 03,85

 بنسبة الصباح مف يبدأ الجريدة مضمكف لتتبع الزمني المجاؿ فإف كاألنترنت لمتمفزيكف خالفا

 . السيرة كقت %03,21 إلى ليصؿ مساءا، %08,33 إلى ينخفض ثـ ،30,45%

 %20,83 النسب بمغت حيث ، لممتابعة فترة أفضؿ كالسيرة الصباح فترة فتعتبر اإلذاعة أما

 .%05,45 نسبة لقيت المساء فترة أف حيف في ، بالترتيب %14,74ك

 مفضؿ كقت لدييا ليس حركيا المعاقيف فئة إلى ُتشير األرقاـ أف إال المذككرة النسب أف كرغـ

 ، %25,96 كاإلذاعة ، %37,50 بمغت الجريدة أف حيث اإلعالـ كسائؿ مختمؼ كاستخداـ لمتابعة

 . لألنترنت % 49,36 ، %40,38 كالتمفزيكف
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  اإلعالـ لوسائؿ حركيا المعاقيف تعرض مدة يبيف (34) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية الوسيمة   
  

 ض التعر مدة

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 %02,88 09 %07,69 24 %17,63 55 %44,87 140  ساعة مف أقؿ

 %09,29 29 %20,73 65 %25,96 81 %31,41 98  ساعة

 %19,23 60 %30,13 94 %12,50 39 %03,21 10 ساعتيف

 %37,18 116 %27,24 85 %07,69 24 %00 00  ساعات ثالث
 ثالث مف أكثر

 ساعات
00 00% 10 03,21% 33 10,58% 43 13,78% 

 312 =ف المجموع
 

 ال الحركية اإلعاقة ذكم مف الجريدة جميكر مف نسبة أكبر أف نالحظ (34) رقـ الجدكؿ مف

 ساعة مدة الترتيب في تمييا ،%44,87 النسبة بمغت حيث الساعة (الجريدة) ليا تعرضيـ مدة تتجاكز

 مدة في كتنعدـ %03,21 إلى مرتفعة بنسبة  الساعتيف إلى المدة تنخفض حيف في %31,41 بنسبة

 ، %25,96 بمغت حيث الساعة مدة ىي تسجيميا تـ نسبة فأكبر اإلذاعة ،أما كأكثر ساعات الثالث

 إلى ساعتيف لمدة %12,50 إلى باالنخفاض النسبة تبدأ  ثـ ، %17,63 بنسبة ساعة مف أقؿ مدة تمييا

 فيبدأ التمفزيكف أما ،%03,21 بنسبة  ساعات ثالث مف أكثر مدة ك ، ساعات ثالث لمدة  07,69%

 لمدة %30,13ك ، الساعة لمدة %20,83 إلى ، %07,69 بنسبة بساعة أقؿ لمدة االرتفاع في
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 ثالث مف أكثر %10,58 إلى ، %27,24 بنسبة ساعات ثالث مف االنخفاض في يبدأ ثـ ، ساعتيف

 بنسبة ساعة مف أقؿ مف باالرتفاع النسبة تبدأ حيث لالنترنت بالنسبة األمر نفس ، ساعات

 لمدة %37,18 إلى ك ، %19,23 بنسبة كساعتيف ،%09,29 بنسبة ساعة إلى لتصؿ  % 02,88 

 .%13,78 ساعات الثالث تتجاكز التي لممدة النسبة بمغت حيف في ، ساعات ثالث

  طبيعتيا حسب الجريدة عبر اإلعالمية لممواد حركيا المعاقيف متابعة  نسبة يبيف (35) رقـ جدوؿ

       
 اإلعالمية المواد

 
 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المجموع

 312=ف
 109 73 111 121 172  التكرارات
 %34,94 %23,40 %35,58 %38,78 %55,13 النسبة

 

 الجريدة لجميكر  الترتيب أكؿ في تقع اإلخبارية المكاد أف نالحظ (35) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 في ، %38,78 بنسبة الرياضية المكاد تمييا ، %55,13 النسبة بمغت حيث الحركية اإلعاقة ذكم مف

 إلى %34 حكالي مف متساكية شبو بنسب جاءت الدينية كالمكاد االجتماعية كالتجارب القصص أف حيف

 . %23,40 بنسبة كاإلشيار اإلعالنات تمييا  ، 35%
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  طبيعتيا حسب اإلذاعة عبر اإلعالمية لممواد حركيا المعاقيف متابعة  نسبة يبيف (36) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المواد
 

 المتابعة نسبة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المواد

 الغنائية

 المجموع والموسيقى
 93 00 32 79 88 130  التكرارات 312=ف

 %29,81 %00 %10,26 %25,32 %28,21 %41,67 النسبة
 

 ذكم مف اإلذاعة جميكر اىتمامات مقدمة في اإلخبارية المكاد أف نالحظ (36) رقـ الجدكؿ مف

 المكاد ثـ ، %29,81 بنسبة كالمكسيقى الغنائية المكاد تمييا ، %41,67 بمغت حيث ، الحركية اإلعاقة

 اإلعالنات أما ، %25,32 بنسبة االجتماعية كالتجارب كالقصص ، %28,21 بنسبة الرياضية

 . الدينية بالمكاد االىتماـ انعدـ حيف في ، %10,26 كاإلشيار
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  طبيعتيا حسب التمفزيوف عبر اإلعالمية لممواد حركيا المعاقيف متابعة  نسبة يبيف (37) رقـ جدوؿ

 المواد

 اإلعالمية
 

 نسبة

 المتابعة

 القصص الرياضة  األخبار

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية
 المواد

 الغنائية

 والموسيقى

 األفالـ

 والمسمسالت

 المجموع
 312=ف

 172 76 00 28 73 140 167  التكرارات
 %55,13 %24,36 %00 %08,97 %23,40 %44,87 %53,53 النسبة

 

 المعاقيف اىتمامات مقدمة في تأتي كالمسمسالت األفالـ أف يتبيف (37) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 اإلعاقة ذكم جميكر مف كاألفالـ المسمسالت متابعة نسبة بمغت حيث التمفزيكف برامج مف حركيا

 الرياضية المكاد تمييا ، %53,53 األخبارية المكاد نسبة بمغت حيف في ، %55,13 نسبة الحركية

 مقارنة منخفضة الغنائية كالمكاد االجتماعية كالتجارب القصص متابعة  نسب جاءت كقد ، 44,87%

 اإلعالنات في %08,97 إلى لتنخفض ، %24 إلى %23 بيف تراكحت حيث الذكر السابقة بالمكاد

 . الدينية المكاد في  كتنعدـ كاإلشيار،
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  طبيعتيا حسب األنترنت لمواقع حركيا المعاقيف استخداـ  نسبة يبيف (38) رقـ جدوؿ

 المواقع طبيعة
 

 المتابعة نسبة

 تعميمية رياضية  اخبارية

 تثقيفية
 الدردشة ترفييية

 والتعارؼ
 التواصؿ

 االجتماعي
 المجموع

 201 83 79 104 81 111  التكرارات 312=ف
 %64,42 %26,60 %25,32 %33,33 %25,96 %35,58 النسبة

 

 التي المكاقع مقدمة في جاءت اإلجتماعي التكاصؿ مكاقع أف (38) الجدكؿ مف نالحظ

 التي المكاقع ببقية مقارنة مرتفعة نسبة كىي ، %64,42 النسبة بمغت حيث حركيا المعاقكف يستخدميا

 ، كالتعارؼ الدردشة كمكاقع كالرياضية الترفييية لممكاقع % 26 إلى %25 بيف تتراكح متكازنة شبو النسب كانت

 . الجدكؿ في مبيف ىك ما حسب  اإلخبارية كالمكاقع التعميمية لممكاقع %35 حكالي إلى %33 كبيف

  طبيعتيا حسب اإلذاعية لمقنوات حركيا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (39) رقـ جدوؿ

 

 

 

 

 

 القنوات طبيعة 
  
 المتابعة نسبة

 قنوات  وطنية قنوات جيوية قنوات
   دولية

 المجموع
 02 37 77  التكرارات 312= ف

 %0,64 %11,86 %24,68  النسبة
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 مف األكلى المرتبة تحتؿ الجيكية اإلذاعات متابعة نسبة أف يتبيف (39) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 بنسبة الكطنية القنكات تمييا ، %24,68 بنسبة الحركية اإلعاقة ذكم جميكر طرؼ مف التتبع حيث

 بنسبة جدا ضعيفة متابعة نسبة لقيت األجنبية اإلذاعية القنكات متابعة نسبة أف حيف في ، 11,86%

0,64% . 
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  طبيعتيا حسب التمفزيونية لمقنوات حركيا المعاقيف متابعة نسبة يبيف (40) رقـ جدوؿ

 

 

 المرتبة في الجزائرية التمفزيكنية القنكات متابعة نسبة أف نالحظ (40) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 نسبة فبمغت األجنبية القنكات أما ،%59,29 بنسبة العربية القنكات تمييا ،%65,06 بنسبة األكلى

41,03%. 

  

  القنوات طبيعة
 المتابعة نسبة

 قنوات  عربية قنوات  جزائرية قنوات
 المجموع   أجنبية

 128 185 203  التكرارات 312 =ف

 %41,03 %59,29 %65,06  النسبة
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  اإلعالمية اإلشثاعات محىر 3.5

 حكؿ إعالمية مادة تمقي أثر عمى التعرؼ إلى األساس في نسعى المحكر ىذا خالؿ مف

 الُمحققة اإلشباعات تحديد أخرل جية كمف جية مف العينة أفراد لدل الخاصة االحتياجات ذكم

 التعرؼ آخر بمعنى أك ، اإلعالـ لكسائؿ الخاصة اإلحتياجات ذكم كاستخداـ تعرض كراء مف

 ، معينة إعالمية لكسيمة استخدامو أك تعرضو كراء مف الخاصة الحاجة ذك يحصؿ ماذا عمى

 اإلعالـ لكسائؿ استخداميا في تختمؼ الخاصة االحتياجات ذكم فئات فإف الذكر سبؽ ككما

 قمنا لذلؾ ( حركيا المعاؽ عف كذلؾ كيختمؼ سمعيا المعاؽ عف يختمؼ بصريا المعاؽ)

 كؿ حجـ إلى باالستناد اإلحصائية المعالجة كتمت ، الثالث الفئات كفؽ المحكر ىذا بمعالجة

 المعاقيف مفردات كعدد ، سمعيا المعاقيف مفردات كعدد ، بصريا المعاقيف مفردات عدد) فئة

 حجـ ككفؽ ، الخاصة اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مادة تمقي أثر يخص فيما  ( حركيا

. المحققة اإلشباعات يخص ما في إعالمية كسيمة كؿ جميكر



 انًٍذاًَ اإلطار

 

167 

 

  الثصرية اإلعاقة .1

 اإلحتياجات ذوي حوؿ إعالمية  لمادة البصرية اإلعاقة ذوي تمقي أثر حوؿ (41) رقـ جدوؿ

   الخاصة

؟ .... عبر الخاصة اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مادة لتمقي تسعد ىؿ
النسبة التكرارات األثر اإلعالمية  الكسيمة

 =ف
52 

الجريدة 
 % 69.23 36إيجابي 

 %11.54 06سمبي 
 

اإلذاعة 
 %76.92 40إيجابي 

 %11.54 06سمبي 
 

التمفزيكف 
 76.92 40إيجابي 

 %15.38 08سمبي 
 

 

 اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مكاد تمقي أف نالحظ ( 41)رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 ، إذاعة ، جريدة) اإلعالـ كسائؿ مختمؼ مف ، بصريا المعاقيف لدم إيجابي أثر يترؾ الخاصة

 االحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مادة لتمقي اإليجابي األثر نسبة بمغت حيث ، ( تمفزيكف

 ، كذلؾ التمفزيكف كفي اإلذاعة في  %76.92  ك ، %69.23 الػ نسبة الجريدة عبر الخاصة

 والثقافية اإلعالمية االحتياجات :" بعنكاف  إبراىيـ صالح سيير دراسة مع يتكافؽ ما كىك
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 إعجاب إلى الميداني شقيا في الدراسة تكصمت حيث ، " التمفزيوف برامج مف لممعاقيف

 1(.18 صفحة المنيجي اإلطار أنظر) ليـ المخصصة بالبرامج المعاقكف

 اإلعاقة لذوي اإلعالـ وسائؿ استخداـ مف المحققة اإلشباعات يبيف (42) رقـ جدوؿ

  البصرية

 الوسيمة          

 اإلعالمية
  اإلشباعات

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة

 % ت % ت % ت % ت

 55,56% 10 61,11% 22 %74.36 29 %11.11 01  كالمعمكمات األخبار

 22,22% 04 33,33% 12 %46.15 18 %00 00  الكقت تمضية

 المعارؼ تكسيع

  الثقافية
01 11.11% 25 64.10% 11 

%30,56 
07 

%38,89 

 22,22% 04 44,44% 16 %33.33 13 %00 00  كالترفيو التسمية

 22,22% 04 38,89% 14 %46.15 18 %00 00  كآراء أفكار تبني

 ميارات اكتساب

 جديدة
00 00% 13 33.33% 14 

%38,89 
07 

%38,89 

 بعض تغيير

 كالمكاقؼ السمككات
00 00% 18 46.15% 10 

%27,78 
09 

%50,00 

 18 36 39 09 المجمكع

 

                                         
 ص ص . اإلذاعي الفف مجمة. التمفزيوف برامج مف لممعاقيف والثقافية اإلعالمية اإلحتياجات. ابراىيـ صالح سيير ُينظر،  1

159-168. 
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 اإلعاقة ذكم تعرض كراء مف المحققة اإلشباعات أف نالحظ (42) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 تكسيع ك كالمعمكمات األخبار عمى الحصكؿ  باستثناء  منعدمة بنسب جاءت لمجريدة البصرية

 ذكم مف الجريدة جميكر بأف النسب ىذه تفسير كيمكف ،%11.11 بنسبة الثقافية المعارؼ

 الجادة لممعمكمات الفئة ىذه حاجة فإف كبالتالي البصر ضعاؼ عمى يقتصر البصرية اإلعاقة

 . لمجريدة لمتعرض تدفعيـ التي ىي الثقافية كالمعارؼ كالمعمكمات األخبار غرار عمى

 بنسبة المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار جاءت فقد لإلذاعة بالنسبة

 بعض كتغيير األفكار تبني ثـ ، %64.10 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا ،74.36%

 .%33.33 بنسبة الميارات اكتساب ،ثـ%46.15 بػ الكقت كتمضية متساكية بنسب السمككات

 لذكم المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار كذلؾ جاءت لمتمفزيكف بالنسبة

 بنسبة كالترفيو التسمية تمييا ، %61.11 بنسبة لمتمفزيكف التعرض كراء مف البصرية اإلعاقة

 بنسبة الكقت تمضية ثـ ،%38.89 بنسبة جديدة ميارات كاكتساب األفكار تبني ثـ ،44.44%

 كالمكاقؼ السمككات بعض كتغيير ، %30.56 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع ،ثـ 33.33%

 .%27.78 بنسبة

 بنسبة اإلشباعات مقدمة في  كذلؾ كالمعمكمات األخبار جاءت فقد األنترنت أما

 ميارات كاكتساب المعارؼ تكسيع ،ثـ %50 نسبة السمككات بعض تغيير ،تمييا55.56%

 في جاءت األفكار كتبني كالترفيو كالتسمية الكقت تمضية أف حيف في ،%38.89 بنسبة جديدة

 .%22.22 الػ حكالي بنسبة الترتيب مؤخرة
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  السمعية اإلعاقة .2

 االحتياجات ذوي حوؿ إعالمية لمادة السمعية اإلعاقة ذوي  تمقي أثر حوؿ (43) رقـ جدوؿ

   الخاصة

؟ .... عبر الخاصة اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مادة لتمقي تسعد ىؿ
النسبة التكرارات األثر اإلعالمية  الكسيمة

 20=ف

الجريدة 
 %25 13إيجابي 

 %03.85 02سمبي 
 

اإلذاعة 
 %23.08 12إيجابي 

 00% 00سمبي 
 

التمفزيكف 
 %28.85 15إيجابي 

 %01.92 01سمبي 
 

 

 اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مكاد تمقي أف نالحظ ( 43)رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 مادة لتمقي اإليجابي األثر نسبة بمغت حيث ، سمعيا المعاقيف لدم إيجابي أثر يترؾ الخاصة

 اإلذاعة، في 23.08% ك ،%25 الػ نسبة الجريدة عبر الخاصة االحتياجات ذكم حكؿ إعالمية

 . %03.85 إلى %00 مف تراكح السمبي األثر أف حيف في التمفزيكف في % 28.75
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 اإلعاقة لذوي اإلعالـ استخداـ وسائؿ مف المحققة اإلشباعات يبيف (44) رقـ جدوؿ

  السمعية

 اإلعالمية الوسيمة
 

 اإلشباعات

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة

 % ت % ت % ت % ت

 64.29 09 كالمعمكمات األخبار
% 

00 00% 09 47.37% 08 50% 

 %25 04 %15.79 03 %00 00 %28.57 04 الكقت تمضية
 %50 08 %42.11 08 %00 00 %50 07 الثقافية المعارؼ تكسيع

 %50 08 %47.37 09 %00 00 %21.43 03 كالترفيو التسمية
 %37.5 06 %15.79 03 %00 00 %50 07 كآراء أفكار تبني
 %56.25 09 %42.11 08 %00 00 %71.43 10 جديدة ميارات اكتساب
 السمككات بعض تغيير

 كالمكاقؼ
06 42.86% 00 00% 07 36.84% 08 50% 

 16 19 03 14     المجمكع

 

 مقدمة في جاءت جديدة ميارات اكتساب أف يتبيف (44) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 تمييا ، %71.43 بنسبة لمجريدة التعرض كراء مف السمعية اإلعاقة لذكم المحققة اإلشباعات

 ،%50 بنسبة األفكار كتبني الثقافية المعارؼ تكسيع ثـ ،%64.29 بنسبة كالمعمكمات األخبار

 بنسبة الترتيب مؤخرة في كالترفيو التسمية جاءت حيف في ، %42.86 بنسبة السمككات تغيير ثـ

21.43%. 

 جاءت سبؽ لما كخالفا ، منعدمة اُلمحققة اإلشباعات نسب جاءت لإلذاعة بالنسبة

 تعرض كراء مف المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار مع بالمكازاة كالترفيو التسمية
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 كاكتساب الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا ،%47.37 بنسبة لمتمفزيكف السمعية اإلعاقة ذكم

 تمضية كجاءت ، %36.84 بنسبة السمككات بعض تغيير ثـ ،%42.11 بنسبة جديدة ميارات

 .%15.79 بنسبة الترتيب مؤخرة في كاآلراء األفكار كتبني الكقت

 استخداـ مف المحققة اإلشباعات نسبة في كبيرة فركؽ ىناؾ تكف لـ لالنترنت بالنسبة

 مف كؿ ثـ ، %56.25 بنسبة اإلشباعات مقدمة في الميارات اكتساب جاء حيث ، االنترنت

 السمككات بعض تغيير ، كالترفيو التسمية ، الثقافية المعارؼ تكسيع ، كالمعمكمات األخبار

 بنسبة جاءت فقد الكقت تمضية أما ، كاآلراء األفكار لتبني %37.50ك ،%50 بنسبة كالمكاقؼ

25% . 
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  الحركية اإلعاقة .3

 اإلحتياجات ذوي حوؿ إعالمية لمادة الحركية اإلعاقة ذوي تمقي أثر حوؿ (45) رقـ جدوؿ

   الخاصة

؟ .... عبر الخاصة اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مادة لتمقي تسعد ىؿ
 المجمكعالنسبة التكرارات األثر اإلعالمية  الكسيمة

الجريدة 
 %96.23 294إيجابي 

312 

 %03,84 12سمبي 
 

اإلذاعة 
 %91.66 286إيجابي 

 %03.84 12سمبي 
 

التمفزيكف 
 %93.58 292إيجابي 

 %04.80 15سمبي 
 

 

 اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مكاد تمقي أف نالحظ ( 45)رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 مادة لتمقي اإليجابي األثر نسبة بمغت حيث ، حركيا المعاقيف لدم إيجابي أثر يترؾ الخاصة

 عبر%91.66 ك ، %94.23 الػ نسبة الجريدة عبر الخاصة االحتياجات ذكم حكؿ إعالمية

 .التمفزيكف عبر%93.58ك ، اإلذاعة
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  الحركية اإلعاقة لذوي  اإلعالـ وسائؿ استخداـ مف المحققة اإلشباعات يبيف (46)رقـ جدوؿ

 الوسيمة          

 اإلعالمية
  اإلشباعات

 األنترنت التمفزيوف اإلذاعة الجريدة

  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 72,37% 186 67,11% 202 66,03% 138 68,15% 169 كالمعمكمات األخبار

 46,69% 120 49,50% 149 32,54% 68 33,47% 83 الكقت تمضية

 67,70% 174 45,18% 136 35,89% 75 50,00% 124 الثقافية المعارؼ تكسيع

 48,64% 125 35,22% 106 26,79% 56 33,06% 82 كالترفيو التسمية

 52,53% 135 31,89% 96 30,62% 64 36,69% 91 كآراء أفكار تبني

 57,59% 148 31,23% 94 23,92% 50 30,24% 75 جديدة ميارات اكتساب

 السمككات بعض تغيير

 كالمكاقؼ
59 

%23,79 
46 

%22,01 
71 

%23,59 
116 

%45,14 

 257 301 209 248 المجمكع

 

 اإلشباعات مقدمة في جاءت كالمعمكمات األخبار أف نالحظ (46) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا ، %68.15 بنسبة الجريدة عبر الحركية اإلعاقة لذكم المحققة

 ، %33.47 بنسبة الكقت تمضية ،ك %36.69 بنسبة كاآلراء األفكار تبني ،ثـ %50 بنسبة

 . كالمكاقؼ السمككات لتغيير %23.79ك ، الميارات الكتساب %30.24ك

 المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار جاءت لإلذاعة بالنسبة األمر نفس

 بنسبة الكقت تمضية ثـ ، %35.89 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا ، %66.03 بنسبة
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 مؤخرة ،كفي كالترفيو لمتسمية %26.79،%30.62 بنسبة كاآلراء األفكار ،كتبني 32.54%

 بنسبة كالمكاقؼ السمككات بعض كتغيير ، جديدة ميارات اكتساب مف كؿ جاءت اإلشباعات

 . بالترتيب 22.01% ،23.92%

 مقدمة في كىي %67.11 الػ كالمعمكمات األخبار نسبة بمغت فقد التمفزيكف أما

 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع ثـ ،%49.50 بنسبة الكقت تمضية تمييا ، المحققة اإلشباعات

 األفكار تبني مف كؿ جاءت اإلشباعات مؤخرة كفي ، كالترفيو لمتسمية %35.22ك ،45.18%

 السمككات بعض تغيير ك ، %31الػ حكالي متساكية شبو بنسب جديدة ميارات كاكتساب

 ،%72.37 كالمعمكمات األخبار نسبة بمغت فقد األنترنت أما ، %23.59 بػحكالي كالمكاقؼ

 التسمية ، الكقت تمضية مف كؿ أف حيف في ، %67.70 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا

 كالمكاقؼ السمككات بعض تغيير ، جديدة ميارات ،اكتساب كاآلراء األفكار ،تبني كالترفيو

 . %57 الػ حكالي إلى % 45 مف تتراكح متقارب بنسب جاءت
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  للنحائح والكمي الكيفي الححليل محىر 4.5

 تكجيو في الشخصية كالسمات المتغيرات أثر قياس إلى نيذؼ المحكر ىذا خالؿ مف

 كفؽ اإلعالـ كسائؿ مف اُلمحققة اإلشباعات ككذا اإلعالـ لكسائؿ كالتعرض االستخداـ سمكؾ

 البيانات معالجة عند سبيرماف الرتبي اإلرتباط معامؿ مف كؿ إستخداـ تـ لذلؾ ، ُمتغير كؿ

 كؿ عالقة عف لمكشؼ كذلؾ الكمية البيانات يخص فيما بيرسكف اإلرتباط كمعامؿ ،  الكصفية

 تـ كما ، المحققة اإلشباعات ككذا كمضامينيا اإلعالـ لكسائؿ كالتعرض اإلستخداـ مع متغير

 الحالة أك السف متغير كفؽ سكاء المجمكعات بيف لممقارنة  ANOVA التبايف معامؿ استخداـ

.  غيرىا أك الجنس أك اإلجتماعية

 الجنس ومتغير اإلعالـ وسائؿ استخداـ بيف العالقة يبيف (47) رقـ جدوؿ

 اإلعالـ وسائؿ
 

الجنس 

اإلستخداـ  نسبة

األنترنت التمفزيكف اإلذاعة الجريدة 

 % ت % ت % ت % ت

ذكر 
 (238=ف)

178 
74,79 

 
149 

62,61 

 
223 

93,70 

 
192 

80,67 

 

أنثى 
 (146=ف)

93 63,70 

 102 69,86 

 133 91,10 

 99 67,81 

 

االرتباط  معامؿ
 سبيرماف

 
0,40 

 
 التبايف تحميؿ معامؿ

ANOVA (F) 

 F 0.316 : المحسوبة    F 0.05 : المعنوية درجة    4: الحرية درجة   6.591 : الجدولية    
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  ، إذاعة ، جريدة) اإلعالـ كسائؿ استخداـ بيف العالقة (47) رقـ الجدكؿ لنا ُيبيف

 كجكد عمى الجدكؿ في المبينة النتائج ُتشير حيث ، الجنس كمتغير ( أنترنت ، تمفزيكف

 كاستخداـ ، اإلعالـ لكسائؿ الذككر استخداـ بيف مكجبة ضعيفة إحصائية داللة ذات  عالقة

 معو ارتفع اإلعالـ لكسائؿ االحتياجات ذكم فئة استخداـ ارتفع كمما أنو بمعنى ، ليا اإلناث

 ، اإلعالـ لكسائؿ الذككر استخداـ انخفض كمما ،أم صحيح كالعكس ، ليا اإلناث استخداـ

 لكسائؿ كاإلناث الذككر مف لكؿ المتقاربة النسب تفسره ما كىك ، اإلناث استخداـ معو انخفض

 . اإلعالـ

 كسائؿ استخداـ في كتبايف اختالؼ كجكد عدـ عف ANOVA  التبايف معامؿ كشؼ كما

 F جاءت ؛حيث ، الجنس متغير كفؽ ( أنترنت ، تمفزيكف ، إذاعة ، جريدة) المختمفة اإلعالـ

 . الجدكؿ في ُمبيف ىك كما (6.591  <0.316 )  الجدكلية F مف أصغر المحسكبة



 انًٍذاًَ اإلطار

 

178 

 

 . السف ومتغير اإلعالـ وسائؿ استخداـ بيف العالقة يبيف (48) رقـ جدوؿ

 الكسائؿ
 اإلعالمية

 
 السف

 

األنترنت التمفزيكف اإلذاعة الجريدة 

 إ.ـ % ت إ.ـ % ت إ.ـ % ت إ.ـ % ت

 18 مف أقؿ
 سنة

 (22=ف)

15 
68,18  

12 54,55 
 

18 81,82 
 

9 40,91 
 

-19مف
 سنة29

 (173=ف)

124 
71,68  

122 70,52 
 

160 92,49 
 

137 79,19 
 

-30 مف
 سنة39
 (119)=ف

83 
69,75 0,3 

 

75 63,03 0,8 

 

113 94,96 0,8 

 

102 85,71 0,7 

 

- 40 مف
 سنة49
 (54=ف)

35 
64,81  

31 57,41 
 

49 90,74 
 

32 59,26 
 

 فما سنة50
 فكؽ

 (16=ف)

14 
87,50  

11 68,75 
 

16 100,00 
 

11 68,75 
 

 تحميؿ معامؿ
 التبايف

ANOVA      
F)) 

 F 1.299 : المحسكبة       F 0.05 : المعنكية درجة                15 : الحرية درجة         3.055 : الجدكلية 

 

 بمغ حيث ، إعالمية كسيمة كؿ باستخداـ السف متغير عالقة لنا ُيبيف (48) رقـ الجدكؿ

 عالقة كجكد عمى يؤكد ما كىك ، 0,30 الجريدة كاستخداـ السف لمتغير * اإلرتباط معامؿ

 ارتفع كمما أنو عمى ُيعبر ما كىك ، لمجريدة كالتعرض السف بيف إحصائية داللة ذات طردية

                                         
 . سبيرماف ارتباط معامؿ *
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 كاستخداـ السف بيف العالقة أف إلى اإلشارة مف بد ال لكف ، الجريدة استخداـ نسبة ارتفعت السف

 نسب نالحظ حيث المئكية النسب خالؿ مف تفسيره يمكف ما كىذا ، ضعيفة عالقة ىي الجريدة

-40 كفئة ، سنة 39- 30 كفئة سنة 18 مف األقؿ فئة مف ابتداءا الجريدة استخداـ في مرتفعة

 ىي سنة 29-19 مف العمرية الفئة استخداـ نسبة لكف ، سنة 50 مف الفكؽ كفئة ، سنة49

 . السابقة بالنسب مقارنة ضعيفة نسبة

 كاستخداـ السف بيف قكية طردية عالقة كجكد عمى الجدكؿ لنا يكشؼ ذلؾ خالؼ عمى

 استخداـ نسب معيا ارتفعت العمرية الفئة ارتفعت كمما أم كاألنترنت، ، كالتمفزيكف اإلذاعة

 . صحيح كالعكس الذكر السابقة الكسائؿ

  متكسطات في كاختالؼ تبايف كجكد عدـ عف ANOVA التبايف معامؿ كشؼ كما

 F  مف أصغر جاءت المحسكبة F  أف إذ ، العمرية الفئات كفؽ اإلعالـ كسائؿ استخداـ

 معنكية كمستكل 15 الحرية درجة عند (3.055<1.299) الجدكؿ في مكضح ىك كما الجدكلية

0.05. 
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 . التعميمي المستوى ومتغير اإلعالـ وسائؿ استخداـ بيف العالقة يبيف (49) رقـ جدوؿ

  الكسائؿ

 اإلعالمية
 

 المستكل
 التعميمي

األنترنت التمفزيكف اإلذاعة الجريدة 

 إ.ـ % ت إ.ـ % ت إ.ـ % ت إ.ـ % ت

 الكتابة يعرؼ ال

كالقراءة 
 (15=ف)

0 
00 

0,94 

 

9 
60,00 

0,54 

 

9 
60,00 

0,26 

 

4 
26,67 

1,00 

 

ابتدائي 
 (40=ف)

23 
57,50 

25 
62,50 

38 
95,00 

15 
37,50 

متكسط 
 (92=ف)

65 
70,65 

68 
73,91 

88 
95,65 

64 
69,57 

ثانكم 
 (118=ف)

85 
72,03 

73 
61,86 

107 
90,68 

96 
81,36 

جامعي 
 (100=ف)

80 
80,00 

63 
63,00 

98 
98,00 

93 
93,00 

 عميا دراسات
 (19=ف)

 
 

15 

78,95 

13 

68,42 

16 

84,21 

19 

100,00 

 تحميؿ معامؿ

 التبايف
ANOVA (F) 

 

 F 03.609 : المحسوبة       F 0.05 : المعنكية مستكل  05: الحرية درجة   02.772 : الجدولية 

 

 بيف قكية مكجبة احصائية داللة ذات عالقة كجكد عمى ( 49)رقـ الجدكؿ لنا يكشؼ

 0,94 اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ، كاألنترنت الجريدة مف كؿ كاستخداـ التعميمي المستكل ارتفاع

 كالمستكل األنترنت بيف 1 اإلرتباط معامؿ بمغ حيف في ، كالجريدة التعميمي المستكل بيف
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 األنترنت استخداـ معو زاد التعميمي المستكل ارتفع كمما ،أم  تامة عالقة كىي ، التعميمي

 مكجبة طردية عالقة عف كشؼ االرتباط معامؿ أف غير لإلذاعة بالنسبة األمر نفس ، كالجريدة

 كجكد عف الجدكؿ كشؼ سبؽ لما كخالفا ،  0,54 بػ ُقدر  حيث المتكسط في تنحصر لكف

 تكاد أنيا لدرجة جدا ضعيفة لكف التمفزيكف كاستخداـ التعميمي المستكل بيف مكجبة عالقة

 كيمكف ، معيف تعميمي مستكل يتطمب ال التمفزيكف استخداـ بأف تفسيره يمكف ما كىذا تنعدـ،

 . األكؿ المحكر في السابقة الجداكؿ خالؿ مف التمفزيكف الستخداـ المرتفعة بالنسب تفسيره

 لكسائؿ اإلستخداـ نسب متكسطات بيف اختالؼ كجكد عف ANOVA التبايف معامؿ كشؼ كما  

 ) الجدكلية F  مف أكبر جاءت المحسكبة F  أف إذ ، التعميمي المستكل فئات بيف اإلعالـ
 التبايف ىذا كيعكد ، 0.05 معنكية كمستكل 05 الحرية درجة عند ( 2.772>03.609

 استخداميا نسبة ترتفع التي الجريدة غرار عمى إعالمية كسيمة كؿ لخصكصية كاإلختالؼ

 ما كىك ، كذلؾ ،كاألنترنت سبيرماف اإلرتباط معامؿ أكده ما كىك التعميمي المستكل بارتفاع
 كاستخداـ لمجريدة التعرض نسب أف نجد إذ الجدكؿ في المسجمة المئكية النسب كذلؾ تؤكده

 الكتابة تعرؼ ال التي الفئة عند كالتمفزيكف لإلذاعة التعرض بنسب مقارنة منخفضة األنترنت

 كاألنترنت الجريدة استخداـ نسب نجد لذلؾ كخالفا ، االبتدائي التعميمي المستكل كذكم كالقراءة

 . العميا الدراسات كذكم كالثانكم المتكسط التعميمي المستكل ذكم عند ترتفع
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 . االجتماعية الحالة ومتغير اإلعالـ وسائؿ استخداـ بيف العالقة يبيف (50) رقـ جدوؿ

 المكاد 

اإلعالمية 
 

 الحالة
 اإلجتماعية

األنترنت التمفزيكف اإلذاعة الجريدة 

إ .ـ % تإ .ـ % تإ .ـ % تإ .ـ % ت

 (ة) أعزب

( 280=ف)
198 70,71 

-0,8 

 

186 66,79 

-0,4 

 

260 92,86 

-0,20 

 

218 77,86 

-1,00 

 

 (ة) متزكج

( 86=ف)
61 70,93 50 58,14 80 93,02 66 76,74 

 (ة) مطمؽ

( 15=ف)
11 66,67 14 93,33 14 93,33 6 40,00 

 (ة) أرمؿ

( 03=ف)
2 66,67 1 33,33 2 66,67 1 33,33 

 تحميؿ معامؿ
 التبايف

ANOVA (F) 

 F 1.950    : المحسكبة      F المعنكية مستكل    12 :  الحرية درجة    3.490   : الجدكلية 

:0.05 

 

 الحالة كمتغير اإلعالـ كسائؿ استخداـ بيف العالقة عف (50) رقـ الجدكؿ لنا يكشؼ

-) الجريدة كاستخداـ اإلجتماعية الحالة متغير بيف ** اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ، اإلجتماعية

 السابقيف، المتغيريف بيف  سمبية قكية إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف ُيعبر ما كىك ،(0,80

                                         
 . سبيرماف الرتب ارتباط معامؿ **
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 الطالؽ ثـ ، الزكاج إلى العزكبة مف  اإلجتماعية الحالة مراحؿ ُمختمؼ في الفرد تطكر أف أم

 بمغ حيث لألنترنت بالنسبة األمر نفس ، لمجريدة استخدامو انخفاض إلى يؤدم ، كالترمؿ

 لكف كذلؾ سمبية العالقة فكانت اإلذاعة أما ، تامة سمبية عالقة كىي   ، (1)- االرتباط معامؿ

 ، (0,20-) االرتباط معامؿ فبمغ التمفزيكف أما ،(0,40-) االرتباط معامؿ بمغ حيث ضعيفة 

 . تنعدـ تكاد جدا ضعيفة لكف سمبية إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف يعبر ما كىك

 نسب متكسطات بيف اختالؼ كجكد عدـ عف  ANOVA التبايف معامؿ كشؼ حيف في

 F  مف أصغر المحسكبة F  جاءت ،إذ اإلجتماعية الحالة متغير كفؽ اإلعالـ كسائؿ استخداـ

 .0.05 معنكية كمستكل 12 حرية درجة عند (3.490<1.950) الجدكلية
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  المينية الوضعية ومتغير اإلعالـ وسائؿ استخداـ بيف العالقة يبيف (51) رقـ جدوؿ

اإلعالمية   المواد 
 
 المينية الوضعية

األنترنت التمفزيكف  اإلذاعةالجريدة 

إ .ـ % تإ .ـ % تإ .ـ  % تإ .ـ % ت

بطاؿ 
( 155=ف)

25 
70,97  

30 
66,45 

-

0,70 

 

36 
89,68 

0,5 

 

26 
76,13 

-

0,10 

 

طالب 
( 42=ف)

91 80,95  
83 64,29 127 95,24 97 90,48 

يكمي  عامؿ
( 39=ف)

110 
64,10 

-

0,10 

 

103 
76,92 

139 
92,31 

118 
66,67 

مكظؼ 
( 133=ف)

34 68,42  
27 62,41 40 95,49 38 72,93 

متقاعد 
( 15=ف)

11 
73,33  

8 
53,33 

14 
93,33 

12 
80,00 

 التبايف تحميؿ معامؿ
ANOVA (F) 

 F 0.185 : المحسكبة     F 0.05 : المعنكية مستكل  14: الحرية درجة  2.958: الجدكلية 

 

 منعدمة شبو سمبية احصائية داللة ذات عالقة كجكد نالحظ (51) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 المينية الكضعية متغير أف أم ، كاألنترنت الجريدة كاستخداـ المينية الكضعية مف كؿ بيف

 معامؿ بمغ التي لإلذاعة خالفا ، كاألنترنت الجريدة مف كؿ استخداـ في تأثير لو ليس

 تطكر ما كؿ الفرد أف أم ، المتغيريف بيف سمبية قكية عالقة عف يعبر كىك ، (0,70-)*االرتباط

 نسبة تقؿ فمتقاعد مكظؼ إلى ، يكمي عامؿ ، طالب ، بطاؿ مف المينية الكضعية مراحؿ في
                                         

 .سبيرماف الرتب ارتباط معامؿ *
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 استخدامو زاد كمما المينية الفرد كضعية تراجعت ما كؿ أم صحيح كالعكس لإلذاعة استخدامو

 معامؿ بمغ حيث متكسط تأثير فيك التمفزيكف استخداـ في المينية الكضعية تأثير ،أما لإلذاعة

 (.0,50 )الُمتغيريف بيف االرتباط

 <0.185) الجدكلية F  مف أصغر  المحسكبة F  جاءت فقد ANOVA التبايف معامؿ كعف

 تبايف كجكد عدـ عف يكشؼ ما ،كىك 0.05 معنكية كمستكل 14 الحرية درجة عند (2.958

 . المينية الكضعية متغير كفؽ اإلعالـ كسائؿ كاستخداـ التعرض نسب متكسطات بيف

 الجريدة في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة الجنس متغير عالقة ُيَبيف (52) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المواد
 
 

 الجنس

 الُمتابعة نسبة

 الرياضة األخبار
 القصص

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 الدينية المواد

 ذكر
 

%57,98 
 

51,26% 23,11% 18,9% 28,99% 

 %34,25 %26,03 %43,15 %12,33 %34,93 أنثى

 0,36- (سبيرماف) إ.ـ
 

 التبايف تحميؿ معامؿ
ANOVA (F) 

 F 0.395: المحسكبة    F المعنكية مستكل 8: الحرية درجة  5.317: الجدكلية 

:0.05 

 

 كؿ بيف كضعيفة سمبية إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف (52) الجدكؿ لنا يكشؼ

  اإلرتباط معامؿ بمغ حيث الجريدة في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف كطبيعة الجنس متغير مف

 التي اإلعالمية  المضاميف طبيعة في فكارؽ كجكد عمى ُيؤكد ما كىك ، (0,36-) سبيرماف
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 مقارنة خالؿ مف كذلؾ تفسيره ُيمكف ما كىك ، الجريدة في كاإلناث الذككر مف كؿ ليا يتعرض

 نسبة فيو ترتفع الذم الكقت ففي ، عكسي اتجاه في نجد حيث الجنسيف مف لكؿ النسب

 نفس ، %34,93 إلى اإلناث عند تنخفض ،57,98%  إلى الذككر قبؿ مف لألخبار التعرض

 إلى اإلناث عند كتنخفض ، %51,26إلى الذككر عند ترتفع حيث لمرياضة بالنسبة األمر

 إلى اإلناث عند االجتماعية كالتجارب لمقصص التعرض نسب ترتفع لذلؾ كخالفا ، 12,33%

 كؿ في ما نكعا تتقمص الفكارؽ أف غير ، %23,11 إلى الذككر عند تنخفض لكنيا% 43,15

  . الجدكؿ في ُمبيف ىك ما حسب  الدينية كالمكاد كاإلشيار اإلعالنات مف

 التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف كشؼ ANOVA التبايف معامؿ أما

 F  مف أصغر جاءت المحسكبة F  أف إذ ، الجنس متغير كفؽ المختمفة الجريدة لمضاميف

 .0.05 معنكية كمستكل 8 الحرية درجة عند (5.317< 0.395 ) الجدكلية

  



 انًٍذاًَ اإلطار

 

187 

 

 الجريدة في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة السف متغير عالقة ُيَبيف (53) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المكاد
 
 السف

 الرياضة األخبار
 القصص

 والتجارب

 االجتماعية
 الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 سنة 18 مف أقؿ
 (22=ف)

40,91 

0,90 

45.45 

-01 

9.09 
 

0,20 

4,55 

0,3 

22.73 

0,1 

 سنة29-19مف
 (173=ف)

44,51 45,09 32,37 24,86 31,79 

 سنة39-30 مف
 (119)=ف

53,78 31,09 
34,45 
 21,85 32,77 

 سنة49- 40 مف
 (54=ف)

46,30 24,07 
24,07 
 20,37 27,78 

 فكؽ فما سنة50
 (16=ف)

 
 

87,5 12,50 
31,25 
 12,5 25 

 تحميؿ معامؿ
 ANOVA التبايف

(F) 
 F 0.349 :المحسكبة   F 0.05 : المعنكية مستكل     20: الحرية درجة  2.866: الجدكلية 

 

 كمتغير الجريدة في المتابعة اإلعالمية المضاميف طبيعة بيف العالقة ُيبيف (53) رقـ الجدكؿ

 كالمكاد السف بيف كمكجبة قكية إحصائية داللة ذات عالقة عف الجدكؿ كشؼ حيث ، السف

 ، السف انخفض ككمما لألخبار التعرض زاد السف ارتفع كمما أنو عمى ُيعبر ما كىك ،  اإلخبارية

 إذ ، الرياضية كالمكاد السف بيف تامة عكسية العالقة كانت حيف في ، ليا التعرض انخفض
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 ارتفع كمما أم صحيح كالعكس الجريدة عبر الرياضية بالمكاد اإلىتماـ زاد السف انخفض كمما

 . الرياضية بالمكاد اإلىتماـ قؿ السف

 كالتجارب القصص مف لكؿ التعرض في البالغ األثر السف لمتغير يكف لـ لذلؾ كخالفا

 0,1 بيف اإلرتباط معامالت تراكحت حيث ، الدينية كالمكاد ، كاإلشيار اإلعالنات ، اإلجتماعية

 كىي ، كاإلشيار لإلعالنات 0,3،ك االجتماعية كالتجارب لمقصص 0,2ك ، الدينية لممكاد

 . ليا التعرض في السف أثر ُتمغي ال لكنيا تنعدـ تكاد ضعيفة

 لممكاد التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف ANOVA التبايف معامؿ أكد حيف في

 الجدكلية F  مف أصغر المحسكبة F  جاءت إذ السف متغير كفؽ الجريدة عبر اإلعالمية

 .0.05 معنكية كمستكل 20 حرية درجة عند (2.866< 0.349)
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة التعميمي المستوى متغير عالقة ُيَبيف (54) رقـ جدوؿ

 الجريدة في

 اإلعالمية المكاد
 

 المستكل
 التعميمي

 والتجارب القصص الرياضة األخبار
 االجتماعية

 الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 الكتابة يعرؼ ال
كالقراءة 

 (15=ف)

00 

0,94 

00 

0,43 

00 

0,83 

00 

1 

00 

 

0,83 

ابتدائي 
 (40=ف)

27,50 
22,50

% 

25,00

% 

12,50

% 

25,00

% 

متكسط 
 (92=ف)

47,83 

 

42,39 

% 

25,00

% 

16,30

% 

31,52

% 

ثانكم 
 (118=ف)

48,31 
40,68

% 

27,97

% 

25,42

% 

33,05

% 

جامعي 
 (100=ف)

64,00 
38,00

% 

46,00

% 

27,00

% 

31,00

% 

 عميا دراسات
 (19=ف)

 
52,63 

26,32

% 

31,58

% 

31,58

% 

47,37

% 

 تحميؿ معامؿ

 التبايف
ANOVA (F) 

 F 7.038 : المحسكبة    F 0.05 : المعنكية مستكل        24: الحرية درجة  2.620: الجدكلية 

 

 المضاميف كطبيعة التعميمي المستكل متغير بيف العالقة عف (54) الجدكؿ لنا يكشؼ

 إحصائية داللة ذات  عالقة كجكد تبيف الجدكؿ خالؿ ،كمف الجريدة في الُمتابعة اإلعالمية

  أم ، الجريدة في اإلخبارية لممضاميف كالتعرض التعميمي المستكل متغير بيف كمكجبة قكية
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 بالنسبة األمر نفس ، اإلخبارية لممكاد التعرض نسبة معو ارتفعت التعميمي المستكل ارتفع كمما

 معامؿ فبمغ كاإلشيار اإلعالنات أما ، اإلجتماعية كالتجارب كالقصص الدينية المكاد مف لكؿ

 المستكل بيف كمكجبة تامة إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف يعبر ما كىك ، (1) االرتباط

 معو ،ارتفعت التعميمي المستكل ارتفع كمما أم ، كاإلشيار لإلعالنات كالتعرض التعميمي

 المستكل بيف العالقة أف حيف في  ، الجريدة عبر اإلشيارية لممكاد التعرض نسبة بالضركرة

 أف  كرغـ ، 0,43 اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ، ضعيفة مكجبة كانت الرياضية كالمكاد التعميمي

 التأثير ذلؾ أف إال الرياضية لممكاد التعرض في التعميمي المستكل ثأثير عف تكشؼ األرقاـ

 .ضعيؼ

 في كاختالؼ تبايف كجكد عمى ANOVA التبايف معامؿ كشؼ فقد السابقة لممتغيرات كخالفا

 F  أف إذ التعميمي المستكل متغير كفؽ الجريدة عبر اإلعالمية لممكاد التعرض نسب متكسطات

 كمستكل 24 حرية درجة عند (2.620>7.038) الجدكلية F  مف أكبر جاءت المحسكبة

 . 0.05 معنكية

  



 انًٍذاًَ اإلطار

 

191 

 

 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة االجتماعية الحالة متغير عالقة ُيَبيف (55) رقـ جدوؿ

 الجريدة في

 متابعة نسبة
 اإلعالمية المكاد

 
 الحالة

 اإلجتماعية

 والتجارب القصص الرياضة األخبار
 االجتماعية

 الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 (ة) أعزب

 (280=ف)
46,79

% 

-0,50 

37,86

% 

- 1 

34,29

% 

-1 

22,14

% 

-0,4 

30,36

% 

0,8 

 (ة) متزكج

 (86=ف)
60,47

% 

34,88

% 

22,09

% 

18,60

% 

31,40

% 

 (ة) مطمؽ

 (15=ف)
33,33

% 

26,67

% 

20,00

% 

33,33

% 

40,00

% 

 (ة) أرمؿ

 (03=ف)

 

33,33

% 
0,00% 

0,00

% 

0,00

% 

33,33

% 

 تحميؿ معامؿ
 التبايف

ANOVA (F) 
 F 2.610:  المحسوبة     F 0.05 : المعنكية مستكل   16: الحرية درجة    3.238: الجدولية 

 كسمبية متكسطة إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف يتبيف (55) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 الحالة متغير بيف العالقة أف حيف في ، اإلخبارية لممكاد كالتعرض اإلجتماعية الحالة متغير بيف

 بمغ حيث ، تامة سمبية جاءت اإلجتماعية كالتجارب كالقصص  الرياضية كالمكاد اإلجتماعية

 لممكاد التعرض في اإلجتماعية الحالة تأثير عمى يؤكد ما كىك ، (1)- االرتباط معامؿ
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 الدينية لممكاد بالنسبة األمر نفس ، الجريدة عبر  اإلجتماعية كالتجارب كالقصص الرياضية

 لمفرد اإلجتماعية الحالة بيف قكية عالقة عف ُيعبر ما كىك 0,8 اإلرتباط معامؿ بمغ حيث

 كاإلشيار لإلعالنات التعرض في اإلجتماعية الحالة تأثير أف إال ، الدينية لممكاد كالتعرض

 (.0,4-)اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ضعيفة جاءت

 لممكاد التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف كشؼ فقد ANOVA التبايف معامؿ أما

 أصغر المحسكبة F  جاءت إذ اإلجتماعية الحالة لمتغير كفقا الجريدة عبر المختمفة اإلعالمية

 . 0.05 معنكية كمستكل 16 حرية درجة عند (3.238<2.610 ) الجدكلية مف
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة المينية الوضعية متغير عالقة ُيَبيف (56) رقـ جدوؿ

 الجريدة في

 المكاد 
 اإلعالمية

 
 المينية الكضعية

 الرياضة األخبار
 والتجارب القصص

 الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات االجتماعية

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 بطاؿ

 (155=ف)
50,32  34,19 

-0,4 

34,19 

-0,6 

21,29 

-0,5 

35,48 

-0,1  

 طالب

 (42=ف)
50,00  47,62 42,86 26,19 33,33 

 يكمي عامؿ

 (39=ف)
43,59 0,1 41,03 25,64 12,82 25,64 

 مكظؼ

 (133=ف)
47,37  36,84 24,06 24,81 26,32 

 متقاعد
 (15=ف)

66,67  13,33 33,33 6,67 33,33 

 تحميؿ معامؿ
 ANOVA التبايف

(F) 
 F 0.428: المحسوبة      F 0.05 : المعنكية مستكل      20: الحرية درجة    2.866: الجدولية 

 

 الكضعية ُمتغير بيف منعدمة كشبو ضعيفة عالقة كجكد عمى (56) رقـ الجدكؿ لنا يكشؼ

 لممكاد (0,1)- بيف اإلرتباط معامؿ تراكح حيث الجريدة في المتابعة المكاد كطبيعة المينية
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 اإلعالنات أما ضعيفة، نسب ،كىي الرياضية لممكاد (0,4-)ك لألخبار (0,1)ك ، الدينية

 جاءت سبؽ لما كخالفا أنو إال ، متكسطة عالقة كىي  (0,5)- االرتباط معامؿ فبمغ كاإلشيار

 عكسية قكية الجريدة عبر االجتماعية كالتجارب لمقصص بالتعرض المينية الكضعية عالقة

 لمفرد المينية الكضعية ارتفعت كمما قأف عمى ُيعبر ما كىك ،(0,6)- االرتباط معامؿ بمغ حيث

 . صحيح كالعكس االجتماعية كالتجارب بالقصص اىتمامو انخفض

 كفؽ النسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف كشؼ فقد ANOVA التبايف معامؿ كعف

 0.428) الجدكلية F  مف أصغر جاءت المحسكبة F  أف إذ اإلجتماعية الحالة متغير

 .0.05 معنكية كمستكل 20 حرية درجة عند(2.866<

 اإلذاعة في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة الجنس متغير عالقة ُيَبيف (57) رقـ جدوؿ

 اإلعالمية المكاد
 

 الجنس

 الُمتابعة نسبة

 الرياضة األخبار
 القصص

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد

 الدينية

 المواد

 الغنائية

 والموسيقى
 11, 23% 00% 8,40% 24,79% 24, 38% 45,38% ذكر

 41,10% 00% 17,81% 38,36% 13,01% 33,56% أنثى
 االرتباط معامؿ

  سبيرماف
0,31 

 التبايف تحميؿ معامؿ
ANOVA (F) 

 F 0.004 : المحسوبة    F 0.05 : المعنكية مستكل 10 : الحرية درجة 4.964: الجدكلية 
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 طبيعة عمى الجنس لمتغير نسبي تأثير كجكد يتبيف (57) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 التي المضاميف طبيعة في فكارؽ كجكد أم ، اإلذاعة عبر الُمتابعة اإلعالمية المضاميف

 النسب تؤكده ما كىك ، كاإلناث الذككر مف كؿ بيف الخاصة اإلحتياجات ذكم ليا يتعرض

 الذككر لفئة كالرياضية اإلخبارية لممكاد التعرض في ارتفاع نجد الذم الكقت ففي ، المئكية

 الغنائية كالمكاد ، اإلجتماعية كالتجارب القصص في ارتفاع نجد ، اإلناث فئة عند كانخفاضيا

 . الذككر عند كانخفاضيا ، اإلناث عند كاإلشيار كاإلعالنات ، كالمكسيقى

 لمضاميف التعرض نسب متكسطات بيف اختالؼ كجكد عدـ عف التبايف معامؿ ككشؼ

 4.964 الجدكلية مف اصغر كىي 0.004 المحسكبة F  بمغت إذ الجنس لمتغير كفقا اإلذاعة

 .0.05 معنكية كمستكل 10 حرية درجة عند
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 اإلذاعة في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة السف متغير عالقة ُيَبيف(58) رقـ جدوؿ

 المواد
 اإلعالمية

 
 السف

 الرياضة األخبار
 والتجارب القصص

 االجتماعية
 الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات

 الغنائية المواد
 والموسيقى

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 18 مف أقؿ
 سنة

 (22=ف)
27,27 

0,80 

 

31,82 

-0,60 

 

22,73 

-0,20 

 

4,55 

0,20 

 

00 

/ 

36,36 

-0,10 

 

 سنة29-19مف
 (173=ف)

20,82 17,98 17,35 7,57 00 18,30 

-30 مف
 سنة39
 (119)=ف

45,38 24,37 33,61 13,45 00 27,73 

- 40 مف
 سنة49
 (54=ف)

38,89 27,78 22,22 5,56 00 
18,52 

 فكؽ فما سنة50 31,25
 (16=ف)

62,50 

 

12,50 

 

18,75 

 

12,50 

 
00 

 تحميؿ معامؿ
 التبايف

ANOVA (F) 
F 1.011: المحسكبة      F 0.05 : المعنكية مستكل     20: الحرية درجة     2.866: الجدكلية 

 متغير بيف مكجبة قكية احصائية داللة ذات عالقة كجكد عف (58) الجدكؿ لنا يكشؼ

 السف بيف طردية عالقة كجكد يعني ما كىك ، اإلذاعة عبر اإلخبارية المكاد كمتابعة السف

 اإلذاعة عبر لألخبار التعرض نسبة معو ارتفعت السف ارتفع كمما أم ، اإلخبارية كالمكاد

 عف الجدكؿ لنا يكشؼ لذلؾ كخالفا ، لألخبار التعرض قؿ السف انخفض كمما أم ، كالعكس

 ، عكسية عالقة أم ، الرياضية كالمكاد السف بيف  سمبية قكية إحصائية داللة ذات عالقة كجكد

 عف لنا يكشؼ الجدكؿ أف حيف ،في اإلذاعة عبر الرياضية المكاد متابعة زادت السف قؿ فكمما
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 ، اإلجتماعية كالتجارب القصص مف ككؿ السف بيف تنعدـ تكاد جدا ضعيفة عالقة كجكد

 ىذه متابعة في السف تأثير ضعؼ يعني ما كىك ،  الغنائية كالمكاد ، اإلشيارية كاإلعالنات

 عبر الدينية بالمكاد العينة أفراد اىتماـ انعداـ عف الجدكؿ أكد حيف في ، اإلعالمية المكاد

  . اإلذاعة

 التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف ANOVA معامؿ كشؼ حيف في

 مف أصغر كىي 1.011 المحسكبة F  بمغت حيث السف لمتغير كفقا اإلذاعة لمضاميف

  .0.05 معنكية كمستكل 20 حرية درجة عند 2.866 الجدكلية
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة التعميمي المستوى متغير عالقة ُيَبيف (59) رقـ جدوؿ

 اإلذاعة في

 المكاد متابعة نسبة
 اإلعالمية

 
 التعميمي المستكل

 الرياضة األخبار
 والتجارب القصص

 الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات االجتماعية
 الغنائية المواد

 والموسيقى

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 الكتابة يعرؼ ال
كالقراءة 

 (15=ف)

6,67 

0,94 

 

20,00 

0,37 

 

0,00 

0,77 

 

0,00 

0,71 

 

0

00 

/ 

40,00 

-0,54 

 

ابتدائي 
 (40=ف)

32,50 15,00 30,00 12,50 
0

00 
32,50 

متكسط 
 (92=ف)

39,13 35,87 31,52 9,78 
0

00 
36,96 

ثانكم 
 (118=ف)

47,46 33,90 25,42 12,71 
0

00 
29,66 

جامعي 
 (100=ف)

41,00 24,00 37,00 12,00 
0

00 
20,00 

 عميا دراسات
 (19=ف)

 
 

52,63 21,05 36,84 26,32 
0

00 
36,84 

 تحميؿ معامؿ
 ANOVA التبايف

(F) 
 F 0.887: المحسكبة    F 0.05 : المعكية مستكل    30: الحرية دجة  2.533 : الجدكلية 

 

 ككؿ السف متغير بيف مكجبة قكية عالقة كجكد عف (59) رقـ الجدكؿ خالؿ مف لنا يتبيف

 ُيعبر ما كىك ، كاإلشيار كاإلعالنات ، اإلجتماعية كالتجارب كالقصص اإلخبارية المكاد مف

 ، اإلذاعة عبر الذكر السابقة اإلعالمية كالمكاد التعميمي المستكل ُمتغير بيف طردية عالقة عف
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 انخفض ككمما ، المكاد تمؾ متابعة نسبة معو زادت التعميمي المستكل ارتفع كمما أنو أم

 مكجبة عالقة عف الجدكؿ كشؼ حيف في ، المتابعة نسبة معو انخفضت التعميمي المستكل

 تأثير ضعؼ عف يكشؼ مما الرياضية المكاد كمتابعة التعميمي المستكل بيف ضعيفة لكف

 بالمستكل عالقتيا فكانت الغنائية المكاد أما ، الرياضية المكاد متابعة في التعميمي المستكل

 التعميمي المستكل بيف عكسية عالقة عف ُيعبر مما سمبية بصفة المتكسط فكؽ التعميمي

 المكاد متابعة نسبة انخفضت التعميمي المستكل ارتفع كمما أم ، الغنائية البرامج كمتابعة

 كما ، اإلذاعة عبر الغنائية البرامج متابعة نسبة زادت التعميمي المستكل قؿ ككمما ، الغنائية

 . اإلذاعة عبر الدينية بالمكاد العينة أفراد اىتماـ انعداـ عف الجدكؿ كشؼ

 نسب متكسطات بيف كذلؾ كاختالؼ تبايف كجكد عدـ عف فكشؼ ANOVA معامؿ أما

 تساكم جاءت المحسكبة F  أف إذ التعميمي المستكل لمتغير كفقا اإلذاعية المكاد استخداـ

 . 0.05 معنكية كمستكل 30 حرية درجة عند 2.533 الجدكلية مف أصغر كىي 0.887
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة اإلجتماعية الحالة متغير عالقة ُيَبيف (60) رقـ جدوؿ

 اإلذاعة في

 متابعة نسبة
 اإلعالمية المكاد

 
 الحالة

 اإلجتماعية

 والتجارب القصص الرياضة األخبار
 االجتماعية

 الغنائية المواد الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات
 والموسيقى

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 (ة) أعزب

 (280=ف)
40,36 

-0,20 

 

28,93 

-

0,80 

 

31,43 

-1,00 

 

11,43 

0,80 

 

00 

/ 

32,14 

-1,00 

 

 (ة) متزكج

 (86=ف)
41,86 30,23 26,74 10,47 00 22,09 

 (ة) مطمؽ

 (15=ف)
53,33 20,00 26,67 26,67 00 40,00 

 (ة) أرمؿ

 (03=ف)

 

0,00 0,00 0,00 33,33 00 0,00 

 تحميؿ معامؿ
 ANOVA التبايف

(F) 
 F 2.402: المحسوبة    F 0.05 : المعنكية مستكل 20: الحرية درجة  3.098: الجدولية 

 

 اإلجتماعية الحالة ُمتغير بيف  مكجبة قكية عالقة كجكد عف (60) الجدكؿ لنا يكشؼ

 الحالة متغير بيف طردية عالقة كجكد أم ، كاإلشيار كاإلعالنات الرياضية المكاد كمتابعة

 اإلجتماعية الحالة مراحؿ في تقدـ كمما الفرد أف يعني مما ، الذكر السابقة كالمكاد اإلجتماعية
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 حيف في ، كالعكس المكاد لتمؾ متابعتو نسبة زادت ، أكالترُمؿ الطالؽ ثـ ، لمزكاج ، العزكبة مف

 القصص كمتابعة اإلجتماعية الحالة متغير بيف تامة سمبية عالقة كجكد عف األرقاـ كشفت

 الحالة مراحؿ في تقدـ كمما الفرد أف يعني مما ، الغنائية كالبرامج ، اإلجتماعية كالتجارب

 متابعة األكثر ىي العزاب فئة أف أم ، العكس أك المكاد لتمؾ تعرضو كجكبا قؿ اإلجتماعية

 فئة تأتي ثـ المتزكجيف فئة تمييا اإلذاعة عبر الغنائية كالبرامج اإلجتماعية كالتجارب لمقصص

 الحالة متغير بيف تنعدـ تكاد ضعيفة سمبية عالقة عف الجدكؿ كشؼ كما ، كالمترمميف المطمقيف

 المكاد متابعة في اإلجتماعية الحالة تأثير ضعؼ يعني مما ، اإلخبارية كالمكاد اإلجتماعية

 مراحؿ مختمؼ بيف اإلخبارية المكاد متابعة في الفكارؽ ضعؼ آخر بمعنى أك ، اإلخبارية

 طرؼ مف كاىتماـ ُمتابعة محؿ ليست فيي اإلذاعة عبر الدينية المكاد أما ، اإلجتماعية الحالة

 .ُمطمقان  العينة أفراد

 لممكاد التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف ANOVA معامؿ كشؼ كذلؾ

 أصغر المحسكبة F  جاءت إذ  االجتماعية الحالة متغير كفؽ اإلذاعة عبر المختمفة اإلذاعة

 . 0.05 معنكية كمستكل 20 حرية درجة عند (3.098<2.402) الجدكلية F  مف
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة المينية الوضعية ُمتغير عالقة ُيَبيف (61) رقـ جدوؿ

 اإلذاعة في

 اإلعالمية المكاد
 
 
المينية الكضعية  

 والتجارب القصص الرياضة األخبار
 االجتماعية

 الغنائية المواد الدينية المواد واإلشيار اإلعالنات
 والموسيقى

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 بطاؿ

 (155=ف)
39,35 

0,50 

 

23,23 

0,10 

 

35,48 

-0,60 

 

12,26 

-0,80 

 

00 

/ 

34,19 

-0,9 

 

 طالب

 (42=ف)
38,10 35,71 35,71 16,67 00 30,95 

 يكمي عامؿ

 (39=ف)
48,72 35,90 25,64 10,26 00 23,08 

 مكظؼ

 (133=ف)
41,35 30,83 23,31 11,28 00 27,82 

 متقاعد

 (15=ف)
40,00 26,67 26,67 6,67 00 20,00 

 تحميؿ معامؿ
 ANOVA التبايف

(F) 
 F 0.131: المحسكبة    F 0.05 : المعنكية مستكل  25: الحرية درجة  2.758: الجدكلية 

 

 بيف متكسطة مكجبة  إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف (61) رقـ الجدكؿ لنا ُيبيف

 في نسبي اختالؼ كجكد عمى يدؿ مما ، اإلخبارية المكاد كمتابعة المينية الكضعية متغير
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 عالقة كجكد عف األرقاـ كشفت ،حيث المينية الكضعية باختالؼ اإلخبارية لممكاد التعرض

 أف حيث ، تنعدـ تكاد أنيا لدرجة الرياضية المكاد كمتابعة المينية الكضعية متغير بيف ضعيفة

 مختمؼ بيف الرياضية المكاد ُمتابعة في الفكارؽ ُيمغي ما كىك ، 0,1 بمغ االرتباط معامؿ

 ، اإلجتماعية كالتجارب القصص ك المينية الكضعية ُمتغير عالقة أما ، المينية الكضعيات

 كضعية تطكرت كمما أنو أم ، عكسية قكية فجاءت كاإلشيار كاإلعالنات ، الغنائية كالمكاد

 العينة أفراد اىتما أف حيف في ، كالعكس المكاد لتمؾ متابعتو نسبة انخفضت المينية الفرد

 . السابقة الجداكؿ في الذكر سبؽ كما منعدـ كاف الدينية بالمكاد

 لمضاميف التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف كشؼ ANOVA معامؿ أما

 الجدكلية مف أصغر    المحسكبة F جاءت إذ المينية الكضعية متغير كفؽ اإلذاعة

 .0.05 معنكية كمستكل 25 الحرية درجة عند (2.758<0.131)
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 في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة الجنس متغير عالقة ُيَبيف (62) رقـ جدوؿ

 التمفزيوف

اإلعالمية  المكاد
 

الجنس 

الُمتابعة  نسبة

الرياضة األخبار 
 القصص
 والتجارب

االجتماعية 

 اإلعالنات

واإلشيار 
 المواد

الدينية 

 البرامج
 الغنائية

والموسيقى 

 األفالـ

والمسمسالت 

 57,56%( 238=ف)ذكر
58,82 

% 

26,05 

% 

10,50 

% 

0,00 

% 

18,91 

% 

43,70 

% 

( 146=ف)أنثى
41,78 

% 
17,12 

% 
41,10 

% 
14,38 

% 
0,00 

% 
34,93 

% 
68,49 

% 

االرتباط  معامؿ
0,61 

 
 تحميؿ معامؿ

 التبايف
ANOVA (F) 

 F 0.0007 : المحسكبة  F 0.05: المعنكية مستكل 12: الحرية درجة 4.747: الجدكلية 

 

 المكاد كمتابعة الجنس متغير بيف طردية عالقة كجكد عف (62) رقـ الجدكؿ لنا يكشؼ

 متابعة في كاإلناث الذككر فئة بيف االىتمامات في نسبي تشابو كجكد أم  التمفزيكنية اإلعالمية

 في ضئيمة فكارؽ نجد حيث المئكية النسب خالؿ مف قراءتو يمكف ما كىك ، التمفزيكنية المكاد

 كؿ كتشارؾ ، كالمسمسالت كاألفالـ كاإلشيار كاإلعالنات اإلخبارية المكاد متابعة في النسب

 المكاد متابعة في الفكارؽ يمغي ال ىذا لكف ، الدينية بالمكاد اإلىتماـ انعداـ في الجنسيف مف

 معامؿ عميو أكد ما ،كىك الغنائية كالبرامج  اإلجتماعية كالتجارب كالقصص ، الرياضية

ANOVA جاءت حيث F مف أصغر    المحسكبة F درجة عند  (4.747<0.0007 ) الجدكلية 
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 التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ يؤكد ما كىك 0.05 معنكية كمستكل 12 حرية

 . الجنس متغير كفؽ لمتمفزيكف المختمفة اإلعالمية لممضاميف
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 التمفزيوف في الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة السف متغير عالقة ُيَبيف (63) رقـ جدوؿ

 

 

 

 المكاد

 اإلعالمية

 
 
 السف

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 الرياضة األخبار
 القصص

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
المواد 
 الدينية

 الغنائية البرامج

والموسيقى 

 األفالـ

 والمسمسالت

 
إ .ـ % إ.ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %

 مف أقؿ

سنة  18
( 22=ف)

40,91 

0,80 

 

54,55 

-0,60 

 

18,18 

-0,60 

 

18,18 

-0,80 

 

00 

/ 

36,36 

0,30 

 

63,64 

- 
0,8 

 

-19مف
 سنة29

 (173=ف)
24,29 26,50 16,72 7,57 00 16,40 29,34 

-30 مف
 سنة39
 (119)=ف

58,82 36,13 33,61 12,61 00 17,65 57,14 

- 40 مف
 سنة49
 (54=ف)

57,41 40,74 37,04 3,70 00 16,67 42,59 

 فما سنة50

 فكؽ
 (16=ف)

 

68,75 25,00 31,25 6,25 00 37,50 31,25 

 معامؿ

 التبايف تحميؿ
ANOVA 

(F) 
 F 0.962 : المحسوبة   F 0.05 : المعنكية مستكل 25: الحرية درجة  2.758 : الجدولية 
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 السف متغير بيف مكجبة قكية عالقة كجكد عف لنا يتبيف (63) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 اإلخبارية المكاد متابعة نسبة ارتفعت السف ارتفع كمما أنو يعني مما اإلخبارية المكاد كمتابعة

 لذلؾ خالفا ، اإلخبارية المكاد متابعة نسبة انخفضت السف انخفض كمما ،أم صحيح كالعكس

 بالمكاد اإلىتماـ قؿ السف ارتفع كمما أم ، كعكسية قكية الرياضية بالمكاد السف عالقة جاءت

 القصص مف لكؿ بالنسبة األمر نفس كىك ، اإلىتماـ زاد السف انخفض ككمما الرياضية

 عالقة جاءت حيف في ، كالمسمسالت كاألفالـ ، كاإلشيار اإلعالنات ، اإلجتماعية كالتجارب

 الغنائية المكاد متابعة في السف تأثير عف تؤكد ، ضعيفة التمفزيكف عبر الغنائية بالبرامج السف

 الفئات كؿ عند منعدمة الدينية بالمكاد اإلىتماـ  نسبة كجاءت ، التمفزيكف عبر كالمكسيقية

  .  العمرية

 لممكاد التعرض نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف مجددا فأكد ANOVA معامؿ أما

 ) الجدكلية مف أصغر    المحسكبة F جاءت إذ ، السف متغير كفؽ التمفزيكف عبر اإلعالمية

 .0.05 معنكية كمستكل 25 الحرية درجة عند (2.758<0.962
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة التعميمي المستوى متغير عالقة ُيَبيف (64) رقـ جدوؿ

 التمفزيوف في

 
 
 
 
 المكاد

 اإلعالمية
 
 

 المستكل
 التعميمي

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 الرياضة األخبار
 القصص

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد
 الدينية

 الغنائية البرامج

 والموسيقى

 

 األفالـ

 والمسمسالت

 % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %
.ـ
 إ

 إ.ـ % إ.ـ %

 الٌعرف

 الكتابة

 والقراءة

13,33 

0,83 

 

33,33 

-0,09 

 

6,67 

0,77 

 

13,33 

0,37 

 

00 

/ 

26,67 

0,14 

 

40,00 

0,54 

 

 52,50 27,50 00 7,50 27,50 32,50 35,00 ابتدائً

 59,78 31,52 00 10,87 26,09 52,17 47,83 متوسط

 49,15 18,64 00 12,71 23,73 42,37 53,39 ثانوي

 52,00 22,00 00 11,00 48,00 45,00 65,00 جامعً

علٌا  دراسات

 

 

52,63 21,05 52,63 26,32 00 42,11 63,16 

 معامؿ

 تحميؿ
 التبايف

ANOVA 

(F) 

 F 0.721: المحسكبة    F 0.05 المعنكية مستكل  36: الحرية درجة   2.477: الجدكلية 
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 التعميمي المستكل متغير بيف مكجبة قكية عالقة كجكد يتبيف (64) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 كمما أنو عمى ُيعبر ما كىك ، االجتماعية كالتجارب كالقصص اإلخبارية المكاد مف كؿ كمتابعة

 المستكل تدخؿ عف ُيعبر كما ، المكاد ىذه متابعة نسب معو ارتفعت التعميمي المستكل ارتفع

 العالقة في ضعؼ نجد ذلؾ خالؼ عمى ، التمفزيكف عبر المكاد ىذه متابعة نسبة في التعميمي

 ك كاإلشيار كاإلعالنات الرياضية المكاد مف كؿ متابعة كنسب التعميمي المستكل متغير بيف

 أما ، المكاد ليذه التعرض في التعميمي المستكل متغير تدخؿ ُيمغي مما ، الغنائية البرامج

 التعرض في المتكسط التأثير عف ُتعبر ، متكسطة العالقة فجاءت كالمسمسالت لألفالـ بالنسبة

 . المضاميف ليذه

 متكسطات بيف تبايف ُيشكؿ لـ التعميمي المستكل متغير فإف السابقة األخرل لمكسائؿ كخالفا

 F جاءت ،إذ ANOVA معامؿ كشفو ما كىذا التمفزيكف عبر اإلعالمية لممكاد التعرض نسب

 معنكية كمستكل 36 الحرية درجة عند (2.477<0.721) الجدكلية مف أصغر    المحسكبة

0.05 . 
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة اإلجتماعية الحالة متغير عالقة ُيَبيف (65) رقـ جدوؿ

 التمفزيوف في

 
 
 المكاد

اإلعالمية 
 

الحالة 
االجتماعية 

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 الرياضة األخبار
 القصص
 والتجارب
 االجتماعية

 اإلعالنات
 واإلشيار

المواد 
 الدينية

 الغنائية البرامج

 والموسيقى

 

 

 األفالـ
والمسمسالت 

إ .ـ % إ.ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %
 (ة) أعزب

( 280=ف)
50,00 

-

0,6 

 

43,93 

-

0,8 

33,57 

-

0,4 
 

 

12,50 

-

0,4 

 

00 

/ 

27,86 

 

0,20 
 

 

55,00 

 
 

0,40 
 

 

 

 (ة) متزكج

( 86=ف)
61,63 45,35 30,23 9,30 00 16,28 46,51 

 (ة) مطمؽ

( 15=ف)
26,67 20,00 6,67 20,00 00 13,33 53,33 

 (ة) أرمؿ

( 03=ف)
33,33 0,00 33,33 0,00 00 66,67 66,67 

 معامؿ

 تحميؿ

 التبايف

ANOVA 

(F) 

 F 0.363: المحسكبة     F 0.05: المعنكية مستكل    24: الحرية درجة   3.008: الجدكلية 
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 متغير بيف سمبية إحصائية داللة ذات عالقة كجكد نالحظ (65) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 كىك (0,6)- اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ، التمفزيكنية اإلخبارية المكاد كمتابعة اإلجتماعية الحالة

 جاءت كما ، اإلخبارية المكاد متابعة في ُمعتبر دكر تمعب اإلجتماعية الحالة أف عمى يدؿ ما

 مما كقكية سمبية التمفزيكنية الرياضية المكاد كمتابعة اإلجتماعية الحالة متغير بيف العالقة كذلؾ

 ، التمفزيكنية الرياضية لممكاد العينة أفراد تعرض في اإلجتماعية الحالة دكر عمى كذلؾ يدؿ

 األفالـ مف ككؿ االجتماعية الحالة متغير بيف اإلرتباط معامؿ قيمة جاءت لذلؾ كخالفا

 ضعيفة كاإلشيار ،اإلعالنات اإلجتماعية كالتجارب القصص ، الغنائية البرامج ، كالمسمسالت

 ، المكاد ليذه التعرض في اإلجتماعية الحالة تأثير ضعؼ عمى يدؿ ما كىك ، (0,4)تتجاكز ال

 . مطمقة بصفة بيا االىتماـ فانعدـ الدينية المكاد أما

 كفؽ التمفزيكف لمضاميف التعرض نسب بيف تبايف كجكد عدـ عف فأكد ANOVA معامؿ أما

 فا مف أصغر    المحسكبة F جاءت حيث ، اإلجتماعية الحالة متغير
 (3.008<0.363)الجدكلية

 .0.05 معنكية كمستكل 24 حرية درجة عند
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 الُمتابعة اإلعالمية المضاميف بطبيعة المينية الوضعية متغير عالقة ُيَبيف (66) رقـ جدوؿ

 التمفزيوف في

 
 
 
 المكاد

 اإلعالمية
 
 

 الحالة
 االجتماعية

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 الرياضة األخبار
 القصص

 والتجارب

 االجتماعية

 اإلعالنات

 واإلشيار
 المواد
 الدينية

 الغنائية البرامج

 والموسيقى
 األفالـ

 والمسمسالت

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 بطاؿ
=ف)

155) 
50,97  38,06  35,48  11,61  00  26,45  56,13  

 طالب
 (42=ف)

54,76 
-0,5 

 
52,38 -0,4 16,67 

-0,1 
 

16,67 
-0,5 

 
00 / 23,81 

0,1 
 

66,67 
-0,9 
 

 عامؿ

 يكمي
 (39=ف)

43,59  46,15  20,51  7,69  00  23,08  53,85  

 مكظؼ
=ف)

133) 
54,14  45,86  28,57  13,53  00  23,31  46,62  

 متقاعد
 (15=ف)

 
46,67  33,33  26,67  0,00  00  33,33  40,00  

 معامؿ

 تحميؿ
 التبايف

ANOVA 

(F) 

 F 0.132 : المحسكبة   F 0.05 : المعنكية مستكل 30 : الحرية درجة   2.689: الجدكلية 
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 المينية الكضعية متغير مف كؿ بيف متكسطة عالقة كجكد (66)رقـ الجدكؿ لنا ُيبيف

 األمر نفس ، (0,5)- اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ، التمفزيكف عبر اإلخبارية المكاد كمتابعة

 كؿ متابعة في المينية لمكضعية النسبي األثر عف ُيعبر ما كىك ، كاإلشيار لإلعالنات بالنسبة

 بيف اإلرتباط معامؿ جاء لذلؾ كخالفا ، التمفزيكف عبر كاإلشيار كاإلعالنات األخبار مف

 (0,1)- بيف الغنائية كالبرامج ، اإلجتماعية كالتجارب القصص مف ككؿ المينية الكضعية

 في تؤثر ال المينية الكضعية أف بمعنى ، تنعدـ تكاد ضعيفة عالقة عف يكشؼ ما كىك (0,1)ك

 المينية الكضعية متغير بيف العالقة جاءت ذلؾ مف العكس عمى ، المكاد ىذه متابعة شدة

 الكضعية بيف عكسية عالقة عف يكشؼ ما كىك ، كسمبية قكية كالمسمسالت األفالـ كمتابعة

 متابعتو نسبة قمت كمما المينية الناحية مف الفرد تطكر كمما أم ، األفالـ كمتابعة المينية

 . مطمؽ بشكؿ بيا اإلىتماـ فانعدـ الدينية المكاد أما ، صحيح كالعكس ، لألفالـ

 نسب متكسطات في تبايف يشكؿ لـ المينية الكضعية لمتغير بالنسبة األمر نفس

 F مف أصغر ANOVA معامؿؿ    المحسكبة F جاءت إذ التمفزيكنية اإلعالمية لممكاد اإلستخداـ

 .0.05 معنكية كمستكل 30 حرية درجة عند (2.689<0.132 ) الجدكلية
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 األنترنت في الُمتابعة المواقع بطبيعة الجنس متغير عالقة ُيَبيف (67) رقـ جدوؿ

 
 

 األنترنت مكاقع       
 

 الجنس

الُمتابعة  نسبة

 مواقع

التواصؿ 
االجتماعي 

 الدردشة

والتعارؼ 
ترفييية  مواقع

 مواقع

 تعميمية

تثقيفية 
رياضية  مواقع

 مواقع

إخبارية 

( 238=ف)ذكر
64,71 

% 

 

24,79 

% 

24,79 

% 

32,77 

% 

41,18 

% 

37,82 

% 

 50,00( 146=ف)أنثى

% 

28,77 

% 

30,82 

% 

37,67 

% 

6,85 

% 

20,55 

% 

االرتباط  معامؿ
0,31 

 

 التبايف تحميؿ معامؿ
ANOVA (F) 

 F 1.009: المحسوبة    F 0.05: المعنوية مستوى   10: الحرية درجة 4.964: الجدولية 

 

 استخداـ في كاإلناث الذككر مف كؿ بيف الفركؽ ضعؼ يتبيف (67) الجدكؿ خالؿ مف

 مكاقع ،كطبيعة الجنس متغير بيف الضعيفة العالقة عنو تعبر ما كىذا ، األنترنت مكاقع

 المتقاربة النسب كذلؾ عنو تؤكد ما ،كىك 0,31 بمغ الذم االرتباط معامؿ خالؿ مف األنترنت

 متابعة نسبة تمقى التي كاإلخبارية الرياضية المكاقع باستثناء ، األنترنت مكاقع استخداـ في

 . اإلناث عكس الذككر عند مرتفعة
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 لمكاقع اإلستخداـ نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف ANOVA معامؿ ككشؼ

 ( 4.964< 1.009 ) الجدكلية مف أصغر    المحسكبة F جاءت الجنس لمتغير كفقا األنترنت

 .0.05 معنكية مستكل ك 10 حرية درجة عند
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 األنترنت في الُمتابعة المواقع بطبيعة السف متغير عالقة ُيَبيف (68) رقـ جدوؿ

 
 

   
    مكاقع 

 األنترنت
  
 السف

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 التواصؿ مواقع

االجتماعي 
ترفييية  مواقعوالتعارؼ  الدردشة

 تعميمية مواقع

 تثقيفية
 إخبارية مواقع رياضية مواقع

 إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ % إ.ـ %

 18 مف أقؿ
 سنة

 (22=ف)
27,27 

0,60 

 

18,18 

-0,60 

 

31,82 

-0,50 

 

18,18 

0,90 

 

18,18 

-0,10 

 

9,09 

0,9 

 

-19مف
 سنة29

 (173=ف)
33,44 19,24 15,77 18,61 19,24 16,72 

-30 مف
 سنة39
 (119)=ف

69,75 24,37 31,09 41,18 25,21 36,97 

- 40 مف
 سنة49
 (54=ف)

48,15 11,11 11,11 25,93 22,22 24,07 

 فما سنة50
 فكؽ

 (16=ف)
37,50 0,00 25,00 43,75 6,25 50,00 

 معامؿ
 تحميؿ

 التبايف
ANOVA 

(F) 

 F 1.615: المحسكبة   F 0.05 المعنكية مستكل    25: الحرية درجة   2.758: الجدكلية 
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 التعرض كنسبة السف متغير بيف تربط التي العالقة عف (68) رقـ الجدكؿ لنا يكشؼ

 متغير بيف قكية شبو عالقة كجكد عف الجدكؿ لنا كشؼ إذ ، طبيعتيا حسب االنترنت لمكاقع

 أنو يعني ما كىذا ، (0,6) بػ اإلرتباط معامؿ جاء إذ ، االجتماعي التكاصؿ مكاقع كمتابعة السف

 أيف كالتعارؼ الدردشة مكاقع عكس ، االجتماعي التكاصؿ لمكاقع التعرض زاد السف ارتفع كمما

 ىذه كاستخداـ السف متغير بيف سمبية عالقة كجكد عمى يدؿ كىك (0,6-)بػ اإلرتباط معامؿ جاء

 جاء فقد الترفييية المكاقع أما ، المكاقع ىذه استخداـ نسبة ارتفعت السف قؿ ما كؿ أم ، المكاقع

 ىذه استخداـ كنسبة السف متغير بيف متكسطة عالقة عف يعبر كىك -(0,5) بػ االرتباط معامؿ

 قكية ، اإلخبارية كالمكاقع التعميمية كالمكاقع السف بيف العالقة جاءت سبؽ لما كخالفا ، المكاقع

 المكاقع متابعة نسبة زادت السف ارتفع كمما أنو أم ، 0,9 اإلرتباط معامؿ بمغ حيث ، مكجبة

 الرياضية المكاقع متابعة في السف تأثير ضعؼ بيف الجدكؿ أف حيف في ، كالتعميمية اإلخبارية

 المكاد متابعة أف بمعنى ، -(0,1) اإلرتباط معامؿ جاء حيث  ، اإلنعداـ تقارب لدرجة

 .  معيف بسف يرتبط ال األنترنت عبر الرياضية

 مكاقع استخداـ نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عدـ عف ANOVA معامؿ كشؼ كذلؾ

 2.758 الجدكلية مف أصغر كىي 1.615    المحسكبة F بمغت إذ السف متغير كفؽ األنترنت

 .0.05 المعنكية كمستكل 25 الحرية درجة عند
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 األنترنت في الُمتابعة المواقع بطبيعة التعميمي المستوى متغير عالقة ُيَبيف (69) رقـ جدوؿ

 
    مكاقع
األنترنت 

 
 المستكل

 التعميمي

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 التواصؿ مواقع

االجتماعي 
ترفييية  مواقعوالتعارؼ  الدردشة

 تعميمية مواقع

تثقيفية 
إخبارية  مواقعرياضية  مواقع

إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %

 اليعرؼ

 كالقراءة الكتابة
33,33 

0,94 

 

6,67 

0,77 

 

13,33 

0,94 

 

0,00 

1,00 

 

6,67 

0,60 

 

0,00 

0,83 

 

 5,00 10,00 7,50 10,00 10,00 25,00 ابتدائي

 18,48 29,35 20,65 26,09 30,43 44,57 متكسط

 37,29 36,44 34,75 29,66 28,81 66,10 ثانكم

 50 30,00 58,00 32,00 26,00 76,00 جامعي

 36,84 15,79 63,16 36,84 42,11 89,47 عميا دراسات

 تحميؿ معامؿ
 التبايف

ANOVA (F) 
 F 6.498: المحسكبة    F 0.05: المعنكية مستكل   30: الحرية درجة     2.533 : الجدكلية 

 

 مكاقع كاستخداـ التعميمي المستكل متغير بيف العالقة قكة عف (69) رقـ الجدكؿ لنا كشؼ

 مف ككؿ التعميمي المستكل متغير بيف اإلرتباط معامؿ أف نجد إذ ، طبيعتيا حسب األنترنت

 قكم ، اإلخبارية المكاقع ، الترفييية المكاقع ، كالتعارؼ الدردشة ، االجتماعي التكاصؿ مكاقع

 المستكل متغير بيف طردية عالقة عمى يدؿ ما كىك 0,94 إلى 0,77 مف يتراكح مكجب
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 ىذه استخداـ نسبة زادت التعميمي المستكل ارتفع كمما أم ، المكاقع ىذه كاستخداـ التعميمي

 ، قكة أقؿ التعميمي المستكل بمتغير عالقتيا جاءت الرياضية المكاقع أف حيف في ، المكاقع

 أما ، السابقة المكاقع مف قكة أقؿ لكنيا المتكسط فكؽ كىي ، 0,6 االرتباط معامؿ جاء حيث

 المكجبة العالقة عف يعبر كىك ،(1) اإلرتباط معامؿ قيمة فجاءت التعممية المكاقع يخص فيما

 معو ارتفعت التعميمي المستكل ارتفع كمما أم ، المكاقع كىذه التعميمي المستكل بيف المطمقة

 . التثقيفية التعميمية المكاقع استخداـ نسبة

 نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عف ANOVA معامؿ كشؼ فقد التعميمي المستكل متغير كعف

 خمؼ في التعميمي المستكل دكر عف مجددا يؤكد ما كىك كفقو األنترنت لمكاقع اإلستخداـ

 . كاإلستخداـ التعرض سمكؾ في الفركقات
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 األنترنت في الُمتابعة المواقع بطبيعة اإلجتماعية الحالة متغير عالقة ُيَبيف (70) رقـ جدوؿ

    مكاقع
األنترنت 

 
الحالة 

االجتماعية 

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ

 التواصؿ مواقع

االجتماعي 
ترفييية  مواقعوالتعارؼ  الدردشة

 تعميمية مواقع

تثقيفية 
إخبارية  مواقعرياضية  مواقع

إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %
 (ة) أعزب

( 280=ف)
60,00 

-

0,50 

 

31,79 

-

0,80 

 

31,79 

-

0,80 

 

35,71 

-

0,80 

 

30,00 

-

1,00 

 

30,36 

00 

 

 (ة) متزكج

( 86=ف)
61,63 9,30 13,95 32,56 24,42 37,21 

 (ة) مطمؽ

( 15=ف)
33,33 26,67 20,00 33,33 20,00 13,33 

 (ة) أرمؿ

( 03=ف)

 

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 

 تحميؿ معامؿ

 التبايف
ANOVA (F) 

 F 3.290: المحسكبة    F 0.05: المعنكية مستكل  20: الحرية درجة  3.098: الجدكلية  

  

 الحالة متغير بيف سمبية قكية عالقة كجكد لنا يتبيف (70) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 التعميمية المكاقع ، الترفييية المكاقع كالتعارؼ، الدردشة لمكاقع التعرض كنسبة ، اإلجتماعية

 حيف في ، المكاقع ليذه استخدامو قؿ كمما اإلجتماعية حالتو في الفرد تطكر كمما أم ، التثقيفية
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 عمى تدؿ متكسطة سمبية جاءت االجتماعية التكاصؿ بمكاقع اإلجتماعية الحالة عالقة أف

 الحالة بيف العالقة أف حيف ،في المكاقع ىذه استخداـ في اإلجتماعية لمحالة المتكسط التأثير

 اإلجتماعية حالتو في الفرد تطكر كمما أم ، سمبية مطمقة جاءت الرياضية كالمكاقع اإلجتماعية

 كالعكس ، الرياضية لممكاقع متابعتو نسبة قمت كمما كالترمؿ فالطالؽ الزكاج إلى العزكبة مف

 الحالة تدخؿ عدـ تعكس ، منعدمة العالقة فجاءت اإلخبارية لممكاقع بالنسبة أما ، الصحيح

 . اإلخبارية لممكاقع التعرض في اإلجتماعية

 اإلستخداـ نسب متكسطات بيف تبايف كجكد عف كشؼ ANOVA معامؿ أف حيف في

 مف أكبر كىي 3.290    المحسكبة F بمغت إذ اإلجتماعية الحالة متغير كفؽ األنترنت لمكاقع

 . 0.05 معنكية كمستكل 20 الحرية درجة عند الحرية درجة عند 3.098 الجدكلية
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 األنترنت في الُمتابعة المواقع بطبيعة المينية الوضعية متغير عالقة ُيَبيف (71) رقـ جدوؿ

 
 مكاقع

األنترنت 
 

 الكضعية

المينية 

 (إ.ـ) اإلرتباط معامؿ
 التواصؿ مواقع

ترفييية  مواقعوالتعارؼ  الدردشةاالجتماعي 
 تعميمية مواقع

إخبارية  مواقعرياضية  مواقعتثقيفية 

إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %إ .ـ %

بطاؿ 
( 155=ف)

62,58 

-0,60 

 

29,68 

-0,60 

 

29,68 

-0,80 

 

35,48 

0,20 

 

27,74 

-0,30 

 

31,61 

-0,5 

 

طالب 
( 42=ف)

71,43 30,95 40,48 40,48 35,71 38,10 

 عامؿ
يومي 

( 39=ف)
46,15 25,64 30,77 17,95 20,51 20,51 

موظؼ 
( 133=ف)

55,64 21,05 19,55 34,59 28,57 33,08 

متقاعد 
( 15=ف)

 
53,33 26,67 20,00 53,33 26,67 20,00 

 معامؿ
 تحميؿ
 التبايف

ANOVA 

(F) 

 F 1.124 : المحسكبة   F 0.05 : المعنكية مستكل 25: الحرية درجة  2.758 : الجدكلية 

 

 الكضعية متغير بيف سمبية إحصائية داللة ذات عالقة عف (71) رقـ الجدكؿ لنا يكشؼ

 سمبية عالقة كىي ، كالتعارؼ الدردشة كمكاقع ، االجتماعي التكاصؿ مكاقع كاستخداـ المينية

 المينية لمكضعية نسبي تأثير عمى يدؿ مما ، االرتباط لمعامؿ -(0,6)ب مقدرة ، المتكسط فكؽ

 المكاقع باستخداـ المينية الكضعية متغير عالقة أف حيف في ، المكاقع ىذه استخداـ في
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 لمثؿ استخدامو قؿ كمما المينية كضعيتو في الفرد تطكر كمما أم ، سمبية قكية جاءت الترفييية

 تدؿ سمبية متكسطة جاءت العالقة أف إال ، اإلخبارية لممكاقع بالنسبة األمر نفس ، المكاقع ىذه

 بيف العالقة كانت حيف في ، األنترنت مكاقع متابعة في المينية لمكضعية النسبي األثر عمى

 .ضعيفة الرياضية كالمكاقع المينية الكضعية

 مكقع استخداـ نسب متكسطات بيف فكارؽ كجكد عدـ عف فكشؼ ANOVA معامؿ أما

 مف أصغر كىي 1.124    المحسكبة F  بمغت إذ المينية الكضعية متغير كفؽ األنترنت

  .0.05 معنكية كمستكل 25 حرية درجة عند 2.758 الجدكلية



 انًٍذاًَ اإلطار

 

224 

 

  الجريدة في الُمحققة باإلشباعات الفردية السمات عالقة ُيَبيف (72) رقـ جدوؿ

 الوسيمة          

 اإلعالمية
  اإلشباعات

 الوضعية اإلجتماعية الحالة التعميمي المستوى السف الجنس

 المينية
 إ.ـ إ.ـ إ.ـ إ.ـ إ.ـ

  كالمعمكمات األخبار

0,70 

 

0,50 

 

0,89 

 

-1,00 

 

0,20 

 
 0,50-  الكقت تمضية

 

0,09 

 

-0,30 

 

-0,90 

 
 المعارؼ تكسيع
  الثقافية

0,80 

 

0,83 

 

-0,40 

 

0,50 

 
 0,70-  كالترفيو التسمية

 

0,94 

 

-0,40 

 

-0,80 

 
 1,00  كآراء أفكار تبني

 

0,83 

 

-1,00 

 

-0,10 

 
 ميارات اكتساب

 جديدة
0,30 

 

0,94 

 

-0,80 

 

0,50 

 
 بعض تغيير

 كالمكاقؼ السمككات
0,90 0,83 -1,00 -0,10 

 
 المتوسط

0,70 0,67 

 

0,76 

 

0,70 

 

0,44 

 

 

 المحققة كاإلشباعات الفردية السمات متغيرات بيف العالقة عف (72) رقـ الجدكؿ لنا ُيبيف

 تربط التي القكية العالقة عف الجدكؿ لنا أكد ،حيث بالجريدة اإلعالمية لممكاد التعرض كراء مف

 بمغ حيث المينية الكضعية متغير باستثناء ، المحققة كاإلشباعات الشخصية السمات متغيرات

 األخذ يتـ لـ اإلرتباط معامؿ حساب عممية أثناء أنو العمـ ،مع 0,44 اإلرتباط معامالت متكسط



 انًٍذاًَ اإلطار

 

225 

 

 العالقة كانت إذا ما حكؿ اىتمامنا انصب بؿ مكجبة أـ سمبية العالقة كانت إذا اإلعتبار بعيف

 المحققة اإلشباعات في المتغير تأثير مدل عمى التعرؼ مف ُيمِكُنَنا ذلؾ ألف ضعيفة أـ قكية

 .الجريدة عبر اإلعالمية لممضاميف التعرض مف

  اإلذاعة في الُمحققة باإلشباعات الفردية السمات عالقة ُيَبيف (73) رقـ جدوؿ

اإلعالمية  الوسيمة      
اإلشباعات 

المينية  الوضعيةاإلجتماعية  الحالةالتعميمي  المستوىالسف الجنس 

إ .ـإ .ـإ .ـإ .ـإ .ـ

 األخبار

والمعمومات 

0,68 

 

0,80 

 
0,89 

 
-0,40 

 
0,90 

 

 0,90-الوقت  تمضية

 
0,09 

 
-0,40 

 
-0,90 

 
 المعارؼ توسيع

الثقافية 
0,50 

 
0,77 

 
-0,20 

 
0,30 

 

 0,70-والترفيو  التسمية

 
-0,37 

 
-0,20 

 
-0,50 

 

 0,90وآراء  أفكار تبني

 
0,94 

 
-0,80 

 
-0,30 

 
 ميارات اكتساب

جديدة 
1,00 

 
0,83 

 
-0,20 

 
0,70 

 

 بعض تغيير

 السموكات

والمواقؼ 
0,80 0,71 -1,00 -0,10 

 

 0,80 0,68 المتوسط

 

0,66 

 

0,46 

 

0,53 

 

 

  الشخصية السمات متغيرات بيف تربط عالقة كجكد يتبيف (73) رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 متكسط أف نجد حيث اإلذاعة عبر اإلعالمية لممضاميف التعرض كراء مف المحققة كاإلشباعات
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 ك التعميمي كالمستكل الجنس متغير مف لكؿ 0,80 إلى 0,66 مف يتراكح اإلرتباط معامالت

 المينية الكضعية كمتغير لإلشباعات اإلرتباط معامالت متكسط جاء لذلؾ خالفا ، السف متغير

 في ، اإلشباعات تحقيؽ في لممتغير المتكسط التأثير عف يعبر كىك 0,53 بمقدار المتكسط في

 ضعيؼ االجتماعية الحالة كمتغير المحققة لإلشباعات االرتباط معامالت متكسط جاء حيف

 انعداـ أك ، اإلشباعات تحقيؽ في المتغير تأثير ضعؼ عف ُيعبر كىك 0,44 يتجاكز لـ حيث

 . اإلجتماعية الحالة باختالؼ اإلشباعات في كاإلختالفات الفكارؽ
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  التمفزيوف في الُمحققة باإلشباعات الفردية السمات عالقة ُيَبيف (74) رقـ جدوؿ

 الوسيمة          

 اإلعالمية
  اإلشباعات

 الوضعية اإلجتماعية الحالة التعميمي المستوى السف الجنس

 المينية
 إ.ـ إ.ـ إ.ـ إ.ـ إ.ـ

 0,80  والمعمومات األخبار

 
0,89 

 
0,90 

 
0,60 

 
 0,60-  الوقت تمضية

 
1,00 

 
-0,40 

 
-0,60 

 
 المعارؼ توسيع

 الثقافية
 0,90 

 
0,83 

 
-0,40 

 
0,60 

 
 0,70- 0,48 والترفيو التسمية

 
0,77 

 
-0,20 

 
-0,35 

 
 0,50  وآراء أفكار تبني

 
0,94 

 
-0,80 

 
0,30 

 
 ميارات اكتساب

 جديدة
 -0,30 

 
0,83 

 
-0,80 

 
0,10 

 
 بعض تغيير

 والمواقؼ السموكات
 0,30 0,43 -1,00 0,40 

 0,59 0,48 المتوسط

 

0,81 

 

0,64 

 

0,42 

 

 

 

 كاإلشباعات الفردية السمات متغيرات بيف تربط التي العالقة عف (74) رقـ الجدكؿ ُيبيف

 كاإلشباعات الجنس متغير بيف االرتباط معامؿ جاء حيث ، لمتمفزيكف التعرض مف المحققة

 بمعنى أك ، اإلشباعات تحقيؽ في الجنس متغير تأثير ضعؼ عف يعبر كىك 0,48 المحققة

 الكضعية لمتغير بالنسبة األمر نفس ، كاإلناث الذككر بيف كاالختالفات الفركؽ تقمص آخر

 متغير تأثير ضعؼ عف ُيعبر كىك 0,42 اإلرتباط معامالت متكسط جاء حيث المينية
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 خالؼ عمى ، التمفزيكنية لممضاميف التعرض كراء مف اإلشباعات تحقيؽ في المينية الكضعية

 في اإلجتماعية كالحالة التعميمي كالمستكل السف متغيرات تأثير قكة عف الجدكؿ كشؼ ذلؾ

 باختالؼ اإلشباعات في الفركؽ عف أخرل جية مف ُيعبر ،كىكما التمفزيكنية اإلشباعات

 . اإلجتماعية كالحاالت ، العممية كالمستكيات ، العمرية المراحؿ

  األنترنت في الُمحققة باإلشباعات الفردية السمات عالقة ُيَبيف (75) رقـ جدوؿ

 الوسيمة          

 اإلعالمية
  اإلشباعات

 الوضعية اإلجتماعية الحالة التعميمي المستوى السف الجنس

 المينية
 إ.ـ إ.ـ إ.ـ إ.ـ إ.ـ

 0,70   والمعمومات األخبار

 

0,94 

 

-0,80 

 

-0,60 

 
 0,30-   الوقت تمضية

 

1,00 

 

-0,80 

 

-0,50 

 
 المعارؼ توسيع
  الثقافية

 0,60 

 

0,94 

 

-1,00 

 

-0,50 

 
 0,60-   والترفيو التسمية

 

0,94 

 

-1,00 

 

0,00 

 
 0,41  وآراء أفكار تبني

 

0,70 

 

0,94 

 

-0,80 

 

-0,10 

 
 ميارات اكتساب

 جديدة
 0,60 

 

0,94 

 

-1,00 

 

0,20 

 
 بعض تغيير

 والمواقؼ السموكات
 0,30 0,94 -1,00 -0,30 

 
 0,54 0,41 المتوسط

 

0,95 

 

0,91 

 

0,31 

 

 



 انًٍذاًَ اإلطار

 

229 

 

 تحقيؽ نسبة في الشخصية السمات متغيرات تأثير عف (75) الجدكؿ لنا يكشؼ

 بيف العالقة ضعؼ عف الجدكؿ لنا بيف حيث ، االنترنت استخداـ كراء مف اإلشباعات

 ما ،كىك 0,41 االرتباط معامؿ بمغ حيث ، الجنس كمتغير االنترنت مف المحققة اإلشباعات

 آخر بمعنى أك االنترنت مف المحققة اإلشباعات نسبة في الجنس متغير تأثير ضعؼ عف يعبر

 الكضعية لمتغير بالنسبة األمر نفس ، كاإلناث الذككر بيف اإلشباعات في الفركؽ ضعؼ

 معامالت متكسط أف حيف في ، 0,31 االرتباط معامالت متكسط يتجاكز لـ الذم المينية

 لذلؾ كخالفا ، السف لمتغير متكسط تأثير عف يعبر رقـ كىك ، 0,54 بمغ السف لمتغير االرتباط

 نسبة تحديد في االجتماعية الحالة كمتغير التعميمي المستكل متغير قكة الجدكؿ لنا بيف

 . االنترنت  استخداـ كراء مف الُمحققة اإلشباعات
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 : الخاصة االحتياجات بذوي الجزائري اإلعالـ اىتماـ نسبة ُيبيف (76) رقـ جدوؿ

 ؟الجزائييف المعاقيف بقضايا ييتـ (تمفزيكف ، إذاعة ، جرائد) الجزائرم اإلعالـ أف ترل ىؿ

  التكرار المئكية النسبة

 نعـ 53 13,8%

 ال 127 33,07%

 أحيانا 33 08,6%

 فقط المناسبات في 171 44,53%

 المجمكع 384 100

 

 بذكم ييتـ مناسباتي إعالـ ىك الجزائرم اإلعالـ أف لنا يتبيف (76) الجدكؿ خالؿ مف

 أفراد مف %33,07 تمييا ، %44,53 النسبة بمغت حيث ، المناسبات في الخاصة االحتياجات

 حيف في ، الخاصة االحتياجات بذكم مطمقا ييتـ ال الجزائرم اإلعالـ أف يعتبركف الذيف العينة

 ممف %08,6ك ، الخاصة االحتياجات بذكم ييتـ الجزائرم اإلعالـ أف يركف ممف %13,8 أف

 .الخاصة االحتياجات بذكم أحيانا ييتـ الجزائرم اإلعالـ أف يركف
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  اإلعاقة نىع حسة النحائح عرض 5.5

 : الثصرية اإلعاقة .أ 

 إعاقة سكاء مستكياتيا بمختمؼ البصرية اإلعاقة ذكم شممت دراستنا فإف الذكر سبؽ كما

 في برايؿ بخط مكتكبة جرائد انعداـ كبحكـ ، البصر ضعاؼ أك (مكفكفيف) كمية بصرية

 ،إال ُمنعدـ لمجرائد استخداميـ يككف المكفكفيف أم الكمية  البصرية اإلعاقة ذكم فإف الجزائر،

 البصر ضعاؼ أم الجزئية اإلعاقة لذكم متكاضع احتكاؾ تبيف دراستنا خالؿ كمف أنو

 جميكر تعني كالجريدة البصرية اإلعاقة  حكؿ أدناه الُمبينة كالنسب النتائج فإف  كعميو بالجرائد،

 تطكر فإف ذلؾ خالؼ عمى ،( البصر ضعاؼ ) الجزئية البصرية اإلعاقة ذكم مف الجريدة

 بكؿ باألنترنت بالتجكؿ مستكياتيا بمختمؼ البصرية اإلعاقة لذكم سمح الحاسكب برامج

 .سيكلة

 :التالية النتائج نعرض سبؽ ما ضكء عمى

 حيث بصريا المعاقيف طرؼ مف المتابعة نسبة حيث مف الكسائؿ أكلى ىي اإلذاعة 

 أكثر بنسبة األنترنت ثـ %69 مف أكثر بنسبة التمفزيكف يمييا ، % 75 مف أكثر بنسبة حظيت

 . % 17 تتجاكز لـ ضعيفة بنسبة الترتيب مؤخرة في كالجريدة ، % 34 مف

 بنسبة لمجريدة، بصريا المعاقيف متابعة عدـ في رئيسي كعامؿ اإلعاقة إلى إضافة  

 طرؼ مف األنترنت الستخداـ كعائؽ المؤىالت انعداـ جاء ، %25 بنسبة كاألنترنت ، 76%

 في  %11.54 بنسبة  المادية اإلمكانيات كانعداـ الميكؿ، انعداـ ك ، %23.08 بنسبة الفئة ىذه

 . اإلذاعة عف بصريا المعاقيف عزكؼ
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 حيث بصريا المعاقيف طرؼ مف دائمة بصفة المستخدمة األكلى الكسيمة ىك التمفزيكف 

 حيف في ،  %36 بأكثر كاإلذاعة ، %19 مف بأكثر األنترنت ثـ ، %42 مف أكثر بنسبة حظي

 . %11 مف أكثر بنسبة ، "أحيانا" دائمة غير بصفة تتابع الجريدة أف

 كقت لدييـ ليس بصريا المعاقيف أف عمى األرقاـ كشفت فقد الكقتية لمعادات بالنسبة  

 جاءت السيرة كقت التمفزيكف متابعة غيرأف ، المختمفة اإلعالـ كسائؿ استخداـ في مفضؿ

 كقت إلى المسائية الفترة مف استخداميا فترة فتنحصر األنترنت أما ، %21.15 أكثرمف بنسبة

 صباحا مرتفعة بنسبة تتابع اإلذاعة أف حيف في ،%07 إلى % 09 مف تتراكح بنسب السيرة

 نسبة سجمت  األخيرة ىذه أف غير ، % 03.85 مف بأكثر مساءا كالجريدة ، %19 مف بأكثر

 . %01.92 بػ السيرة ككقت الصباحية الفترة في ُمتابعة

 بنسبة الساعة يتجاكز ال لمجرائد بصريا المعاقيف استخداـ أف تبيف األرقاـ خالؿ مف  

 بنسبة ساعات لثالث ساعتيف مف تتراكح لمتمفزيكف استخداميـ مدة أف  حيف في ،% 17.31

 ، %23 إلى %17 مف بنسبة ساعات لثالث ساعة مف كاإلذاعة ،%19 إلى %21 مف تتراكح

  .%21 بنسبة ساعات ثالث مدة في  تتركز تسجيميا تـ نسبة فأعمى األنترنت أما

 بنسبة الجريدة مضاميف مف بصريا المعاقيف اىتمامات مقدمة في الدينية المكاد جاءت  

 القصص أف حيف في ، %05 حكالي بنسبة كالرياضية اإلخبارية المكاد تمييا ، 07%

 . %03 بنسبة كاإلشيار كاإلعالنات  االجتماعية كالتجارب

 مف الترتيب مقدمة في الرياضية كالمكاد األخبار جاءت اإلذاعية لممكاد بالنسبة  
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 كالتجارب القصص ثـ ، %25 مف أكثر بنسبة الغنائية المكاد تمييا  %42 إلى 34%

 . الدينية بالمكاد االىتماـ انعدـ حيف في ، %23 مف بأكثر اإلجتماعية

 المعاقيف قبؿ مف متابعة نسبة بأعمى كالمسمسالت األفالـ حظيت لمتمفزيكف بالنسبة 

 ثـ %25 مف بأكثر كالرياضية ، %34 اإلخبارية المكاد تمييا ، %40 تجاكزت حيث بصريا

 حظيت حيف في ، %17 اإلجتماعية كالتجارب ،كالقصص %21 مف بأكثر الغنائية المكاد

 . الدينية لممكاد المتابعة كانعدمت ، %05 تتجاكز لـ ضعيفة بنسبة كاإلشيار اإلعالنات

 بصريا المعاقيف طرؼ مف التصفح نسب بأعمى اإلجتماعي التكاصؿ مكاقع حظيت  

 الدردشة ،كمكاقع % 15 مف أكثر بنسبة الرياضية المكاقع تمييا ، %17 تجاكزت حيث

 مف بأكثر اإلخبارية المكاد ،ك %09 مف بأكثر التعميمية المكاد ثـ ، % 117 مف أكثر بنسبة

07% . 

 المعاقيف طرؼ مف متابعة نسبة بأعمى كالكطنية  الجيكية اإلذاعية القنكات حظيت  

 .% 01.92 تتجاكز لـ الدكلية اإلذاعية القنكات أف حيف في ، %13 تجاكزت حيث بصريا

 حيث بصريا المعاقيف طرؼ مف متابعة نسب بأكثر العربية التمفزيكنية القنكات حظيت  

 فكانت األجنبية القنكات أما ، %15 مف أكثر بنسبة الجزائرية القنكات تمييا ، % 17 بمغت

  .%01.92 الػ حكالي في ضعيفة

 إعالمية مادة تمقي يسعدىا بصريا المعاقيف مف %69.23 مف أكثر أف األرقاـ بينت 

 آخر بمعنى أك ،  كاإلذاعة التمفزيكف في %76 ك الجريدة عبر الخاصة االحتياجات ذكم تتناكؿ
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 ىذه لدل إيجابيا أثرا يترؾ الخاصة االحتياجات ذكم حكؿ لمكاضيع اإلعالـ كسائؿ تناكؿ فإف

 .الفئة

 الجريدة عبر بصريا المعاقيف لدل المحققة اإلشباعات أكلى كالمعمكمات األخبار تعتبر 

 . %11.11 بنسبة

 بنسبة المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار جاءت  لإلذاعة بالنسبة  

 كتغيير األفكار تبني ثـ ، %64 تجاكزت بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع ثـ ، %74 تجاكزت

 .%33 مف بأكثر  جديدة ميارات كاكتساب ، %46 بنسبة  الكقت كتمضية السمككات بعض

 لذكم المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار كذلؾ جاءت لمتمفزيكف بالنسبة  

 األفكار تبني ، %44 بنسبة كالترفيو التسمية تمييا ،%61 مف أكثر بنسبة البصرية اإلعاقة

 ، %30 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع ثـ ،%33 بنسبة الكقت تمضية ثـ ،%38 بنسبة كاآلراء

 . %27 مف أكثر بنسبة كالمكاقؼ السمككات بعض كتغيير

 أكثر بنسبة المحققة اإلشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار فجاءت االنترنت أما  

 كاكتساب الثقافية المعارؼ تكسيع ثـ ، %50 بنسبة السمككات بعض تغيير ،تمييا %55 مف

 في جاءت األفكار كتبني  الكقت تمضية أف حيف في ، %38 مف أكثر بنسبة جديدة ميارات

 .%22 مف أكثر بنسبة الترتيب مؤخرة
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 : السمعية اإلعاقة .ب 

 السمعية كاإلعاقة الكمية السمعية اإلعاقة مف كؿ شممت دراستنا فإف الذكر سبؽ كما

 السمعية اإلعاقة بذكم كالمتعمقة أدناه المبينة النتائج فإف لذلؾ ، السمع ضعاؼ أم الجزئية

 . الجزئية السمعية اإلعاقة ذكم عمى تقتصر لإلذاعة كجميكر

 تتجاكز بنسبة سمعيا المعاقيف طرؼ مف االستخداـ حيث مف مرتبة أكؿ التمفزيكف يحتؿ 

 أما ، %70 الثالثة المرتبة احتمت الجريدة ك ، %80 تتجاكز بنسبة االنترنت تميو  ،95%

 .السمع ضعاؼ عمى تقتصر كىي %15 الػ حدكد في متابعتيا نسبة فكانت اإلذاعة

 السبب اإلعاقة فكانت اإلعالـ كسائؿ استخداـ عف سمعيا المعاقيف عزكؼ أسباب كعف 

 عدـ بسبب الجريدة عف العزكؼ كاف حيف في  ، %70 بنسبة اإلذاعة عف العزكؼ في الرئيس

 العزكؼ في سبب المادية اإلمكانيات ضعؼ كاف كما ، % 25 بنسبة كالقراءة الكتابة معرفة

 .%10 بنسبة األنترنت عف

 بصفة اإلعالـ كسائؿ تستخدـ سمعيا المعاقيف مف كبيرة نسبة أف عمى األرقاـ كشفت 

 فقد الدائـ اإلستخداـ كعف ، اإلعالـ كسائؿ لكؿ مرتفعة النسب كانت حيث، "أحيانا" دائمة غير

 ىذا لكف ، %10 الجريدة ثـ ، %25 األنترنت ك ، %35 مف بػأكثر نسبة أعمى التمفزيكف سجؿ

 .%15 بنسبة لمتمفزيكف النادر اإلستخداـ ُيمغي لـ

 استخدامو ُيفضمكف سمعيا المعاقيف جميكر مف %50 مف أكثر أف عمى األرقاـ أكدت 

 الفترة في معتبرة نسبة عمى تحصمت اإلذاعة أما ، المسائية لمفترة %15 ك ، السيرة كقت

 المسائية إلى الصباحية الفترة خالؿ كانت المسجمة النسب فأعمى الجريدة أما ، %05  المسائية
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 الفترة مف تمتد االنترنت الستخداـ المسجمة  النسب أكثر حيف ،في  % 15 إلى %20 بػ

 .%02 بنسبة السيرة كقت إلى المسائية

 المعاقيف جميكر مف كبيرة نسبة أف عمى الدراسة كشفت فقد التعرض لمدة بالنسبة 

 ، ساعة مف أقؿ %60) أقؿ فما الساعة لمدة كاإلذاعة الجريدة لمضاميف تتعرض سمعيا

 حيف في ، ( لإلذاعة بالنسبة ساعة % 05ك ، ساعة مف أقؿ%10 ،ك لمجريدة ساعة 10%

 ساعتيف إلى ساعة مف المحصكر المجاؿ في درجاتيا أعمى لمتمفزيكف التعرض مدة بمغت

 المجاؿ في  استخداميا مدة فتتراكح االنترنت أما ، %45 إلى %20 مف تتراكح بنسبة

 . %15  بنسبة ساعات ثالث ثـ %35 الساعتيف إلى %15 بنسبة الساعة بيف المحصكر

 ذكم مف الجريدة جميكر طرؼ مف كاىتماـ متابعة نسبة بأعمى اإلخبارية المكاد تحظى  

 اإلعالنات ثـ ، %40 بنسبة الرياضية المكاد تمييا ،%50 مف أكثر بنسبة السمعية اإلعاقة

 اإلجتماعية كالتجارب القصص الترتيب آخر كفي ، %25 مف بأكثر الدينية كالمكاد كاإلشيار

 .%20 بنسبة

 10 مف بأكثر متابعة نسبة بأعمى اإلخبارية المكاد حظيت لإلذاعة بالنسبة كذلؾ% ، 

 عمى اإلعالمية المكاد بقيت تحصمت حيف في ، اإلجتماعية المكاد عمييا تحصمت النسبة نفس

 بنسبة الترتيب رأس عمى كالمسمسالت االفالـ فجاءت التمفزيكف أما ، %05 الػ تتعدل لـ نسب

 ، % 40 بنسبة الرياضية كالمكاد ، %50 حكالي بنسبة اإلخبارية المكاد تمييا ، %55 مف أكثر

 . % 40 إلى %00 مف فتراكحت المكاد بقية أما
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 مف أكثر بنسبة األفضمية مف ىامش اإلجتماعي التكاصؿ لمكاقع كاف لألنترنت بالنسبة  

 كالتعارؼ الدردشة مكاقع أما ، %35 كالرياضية ، %45 بنسبة الترفييية المكاقع تمييا ،60%

 .%20 بنسبة اإلخبارية المكاقع الترتيب مؤخرة كفي ، %30 حكالي بنسبة فحظيت

 10 بنسبة سمعيا المعاقيف طرؼ مف متابعة نسبة أعمى الجيكية القنكات حظيت% ، 

 .%00 فػ الدكلية أما ، %05 بنسبة الكطنية تمييا

 سمعيا المعاقيف طرؼ مف متابعة نسبة أعمى عمى العربية التمفزيكنية القنكات تحصمت 

 .%45 الترتيب مؤخرة في الجزائرية القنكات ثـ ، %60 األجنبية القنكات تمييا ، 75%

 لتمقي يسعدكف السمعية اإلعاقة ذكم  أف األرقاـ كشفت  بصريا المعاقيف غرار عمى 

 إذاعة،  %23، جريدة%25) اإلعالـ كسائؿ عبر الخاصة اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية مادة

 اإلحتياجات ذكم حكؿ إعالمية لمادة اإلعالـ كسائؿ تناكؿ أف بمعنى ، (تمفزيكف % 28

 . الفئة ليذه إيجابي أثر يترؾ الخاصة

 لذكم المحققة اإلشباعات مقدمة في جاءت جديدة ميارات اكتساب أف األرقاـ كشفت 

 كالمعمكمات األخبار تمييا %71 مف أكثر بنسبة لمجريدة التعرض كراء مف السمعية اإلعاقة

 تغيير ،ثـ %50 بنسبة األفكار كتبني الثقافية المعارؼ تكسيع ثـ ، %64 مف أكثر بنسبة

 مف أكثر بنسبة الترتيب مؤخرة في جاءت كالترفيو التسمية أما ،%42 مف أكثر بنسبة السمككات

21%. 

 ُمنعدمة كانت منيا الُمحققة اإلشباعات فنسبة اإلذاعة أما . 
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 مقدمة في كالمعمكمات األخبار مع بالمكازاة كالترفيو التسمية فجاءت التمفزيكف أما 

 جديدة ميارات اكتساب ك الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا ، %45 بنسبة المحققة اإلشباعات

 كتبني الكقت تمضية حيف في ، %36 مف أكثر بنسبة السمككات تغيير ثـ ، % 42 بنسبة

 .%15.79 بنسبة بالمكازاة كاآلراء األفكار

 اكتساب جاء حيث المحققة اإلشباعات نسبة في كبيرة فركؽ ىناؾ تكف فمـ االنترنت أما 

 ، %50 بنسبة كالمعمكمات األخبار ثـ ، %56 مف أكثر بنسبة اإلشباعات مقدمة في الميارات

 .%25 بنسبة جاءت فقد الكقت تمضية أما ، كاآلراء األفكار لتبني %37ك

  الحركية اإلعاقة .ج 

 استخداـ ىك ، الحركية اإلعاقة ذكم قبؿ مف اإلعالـ كسائؿ استخداـ أف األرقاـ بينت  

 استخدامو نسبة بمغت حيث األفضمية مف بيامش حظي التمفزيكف أف غير ، متكازف

 اإلذاعة الترتيب ذيؿ ،كفي%79.48 بنسبة الجريدة ثـ ، %82.37بػ األنترنت تميو ،96.47%

 .%66.99 بنسبة

 انعداـ ىك  الجريدة متابعة عف الحركية اإلعاقة ذكم لعزكؼ األسباب أىـ بيف مف  

 سبب اإلعاقة تكف لـ كالسمعية البصرية اإلعاقة خالؼ كعمى ،%08.33 بنسبة المصداقية

 الجريدة عف لمعزكؼ بالنسبة %01.28 تتعدل لـ حيث اإلعالـ كسائؿ عف العزكؼ في رئيسي

 . الكسائؿ لبقية %00ك
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 بنسبة ميكؿ كجكد عدـ ىك الحركية اإلعاقة ذكم لعزكؼ سبب أىـ فكاف اإلذاعة أما

 كذلؾ ،  %03.53 بنسبة المصداقية كانعداـ ،%05.03 بنسبة الكقت انعداـ يميو ،23.72%

 يميو ، % 0.64 بنسبة الميكؿ انعداـ ىك عنو لمعزكؼ سبب أىـ كاف لمتمفزيكف بالنسبة

 ىك عنيا لمعزكؼ سبب فأىـ األنترنت أما ، %0.33 بنسبة اإلمكانيات كانعداـ اإلنشغاالت

 .%07.05 بنسبة استخداميا في التحكـ  عدـ يميو ، %09.29 بنسبة المادية اإلمكانيات نقص

 اإلعاقة ذكم قبؿ مف دائمة بصفة استخداما الكسائؿ أكثر مف كاألنترنت التمفزيكف ُيعتبر 

 الجريدة أف حيف في ، %56.73كاألنترنت ،%58.97 بنسبة التمفزيكف حظي حيث الحركية

 تجاكزت كاإلذاعة ، %44 الجريدة تجاكزت ،حيث  " أحيانا" دائمة غير بصفة ُتستخدـ كاإلذاعة

41%. 

 مف تتراكح بنسبة صباحا كاإلذاعة الجريدة مضاميف متابعة الحركية اإلعاقة ذكم ُيفضؿ 

 الفترة مف كاألنترنت ،%43.59  السيرة كقت في التمفزيكف أف حيف في ، %30 إلى 45%

 عدـ إلى تشير الُمسجمة النسب أكبر لكف ، %18 إلى %10 مف  السيرة كقت إلى المسائية

 . اإلعالـ كسائؿ كاستخداـ لمتابعة مفضؿ كقت كجكد

 كذلؾ ، %44.87 بنسبة الساعة تتجاكز ال الجريدة استخداـ مدة أف عمى األرقاـ كشفت 

 إلى ساعة مف تمتد التمفزيكف متابعة أف تشير كانت النسب أعمى أف حيف في ، %17 اإلذاعة

 إلى %19) ساعات ثالث إلى ساعتيف مف كاألنترنت ،(%30 إلى %20 مف) ساعات ثالث

37%.) 
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 باستثناء ما نكعا متكازنة بصفة الجريدة عبر اإلعالمية المكاد حركيا المعاقكف ُيتابع 

 عمى  ، %23.40 منخفضة متابعة بنسبة األخيرة ىذه حظيت ،حيث كاإلشيار اإلعالنات

 الرياضية المكاد ثـ ،%55.13 بنسبة األفضمية مف بيامش اإلخبارية المكاد حظيت العكس

 .%35 الػ حدكد في الدينية كالمكاد  اإلجتماعية كالتجارب القصص تمييا ، %38.78 بنسبة

 اإلعاقة ذكم طرؼ مف متابعة نسب بأعمى  اإلذاعة عبر اإلخبارية المكاد حظيت 

 المكاد ثـ ، %29.81 بنسبة كالمكسيقى الغنائية المكاد تمييا ،%41.67 بمغت حيث  الحركية

 مؤخرة كفي ، %25.32 بنسبة اإلجتماعية كالتجارب القصص ثـ ، %28.21 بػ الرياضية

 . اىتماـ بأم تحظى فمـ الدينية المكاد أما ، %10 تجاكزت بنسبة كاإلشيار اإلعالنات الترتيب

 اإلعاقة ذكم طرؼ مف متابعة نسبة بأعمى التمفزيكف عبر كالمسمسالت األفالـ حظيت 

 المكاد ثـ ، %53 تجاكزت بنسبة اإلخبارية المكاد تمييا ، %55 تجاكت حيث  الحركية

 في كالغنائية اإلجتماعية المكاد جاءت الترتيب مؤخرة كفي ، %44 الػ فاقت التي الرياضية

  المكاد متابعة نسبة كانعدمت ، %08.97 تتجاكز فمـ كاإلشيار اإلعالنات ،أما %24 حدكد

 . الدينية

 الحركية اإلعاقة ذكم طرؼ مف متابعة نسبة بأعمى اإلجتماعي التكاصؿ مكاقع حظيت 

 ما إلى %26 مف تراكحت التي المكاقع ببقية مقارنة مرتفعة نسبة كىي ،%64.42 بمغت كالتي

 .%36 ُيقارب
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 تمييا %24 مف بػأكثر متابعة نسبة أعمى عمى الجيكية اإلذاعية القنكات تحصمت، 

 الدكلية اإلذاعية القنكات متابعة نسبة جاءت حيف في ، %11 مف بأكثر الكطنية القنكات

 . %01 تتجاكز لـ جدا ضعيفة

 تجاكزت بنسبة حركيا المعاقيف طرؼ مف متابعة نسبة بأكبر الجزائرية القنكات حظيت 

 . %41 تجاكزت التي األجنبية ثـ ، %59 تجاكزت التي العربية القنكات ثـ ، 65%

 ذكم حكؿ إعالمية مادة تمقي ،فإف كالسمعية البصرية اإلعاقة مف كؿ غرار عمى 

 أثر يترؾ البصرية كالسمعية السمعية ، المكتكبة اإلعالـ كسائؿ كؿ عبر الخاصة اإلحتياجات

 الحركية اإلعاقة ذكم مف % 90مف أكثر أف إذ ، الخاصة االحتياجات ذكم فئة لدل إيجابي

 . المعاقيف حكؿ مادة تمقي يسعدىا أنو صرحت

 لذكم المحققة اإلشباعات مقدمة في جاءت كالمعمكمات األخبار أف األرقاـ كشفت 

 ثـ ،%50 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع ،تمييا %68.15 بنسبة الجريدة عبر الحركية اإلعاقة

 %30.24ك ، %33.47 بنسبة الكقت كتمضية ، %36.69 بنسبة كاآلراء األفكار تبني

 . كالمكاقؼ السمككات لتغيير %23.79ك ، الميارات الكتساب

 تمييا ، %66 بنسبة االشباعات مقدمة في كالمعمكمات األخبار جاءت اإلذاعة كذلؾ 

 أفكار كتبني ، %38 بنسبة الكقت تمضية ،ثـ %35 مف أكثر بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع

 مف كؿ جاءت اإلشباعات مؤخرة كفي ، كالترفيو لمتسمية %26.79،ك %30 بنسبة كاآلراء

 .التكالي عمى %22.01 ك %23.92 بنسبة كالمكاقؼ السمككات كتغيير ، ميارات اكتساب
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 ثـ ، %67.11 كالمعمكمات األخبار عمى الحصكؿ إشباعات نسبة فبمغت التمفزيكف أما 

 جاءت اإلشباعات مؤخرة كفي ، كالترفيو لمتسمية %35.22،ك %45.18 بنسبة المعارؼ تكسيع

 كتغيير ، %30 بحكالي متساكية بنسب  جديدة ميارات كاكتساب األفكار تبني مف كؿ

 كالمعمكمات األخبار نسبة بمغت فقد األنترنت أما ، %23.59 بحكالي كالمكاقؼ السمككات

 تمضية مف كؿ جاءت حيف في ، %67.70 بنسبة الثقافية المعارؼ تكسيع تمييا ، 72.37%

 السمككات تغيير ، جديدة ميارات اكتساب ، كاآلراء األفكار تبني ، كالترفيو التسمية ، الكقت

 .%57 حكالي إلى %46 مف تتراكح متقاربة بنسب

  العامة النحائح عرض 6.5

 الُمفضمة الكسيمة ىك التمفزيكف أف تبيف ، الجداكؿ في المسجمة النسب مقارنة خالؿ مف 

 لكؿ الُمتابعة نسب أعمى التمفزيكف سجؿ حيث ، الخاصة االحتياجات ذكم فئات لكؿ

 طبيعة حسب متابعتيا نسب تختمؼ كاإلذاعة الجريدة أف حيف في ، االنترنت تميو  اإلعاقات،

 . اإلعاقة

 األرقاـ كشفت فقد ، اإلعالـ كسائؿ استخداـ عف الخاصة االحتياجات ذكم عزكؼ كعف 

 أماـ كسمعيا بصريا لممعاقيف بالنسبة مرتفعة نسب عمى حصمت التي اإلعاقة  إلى إضافة أنو

 استخداـ عدـ في ميـ كسبب المادية اإلمكانيات انعداـ جاء ، كاإلذاعة الجريدة استخداـ

 عف العزكؼ في ميـ عامؿ العممية كالكفاءة المستكل انعداـ شكؿ كذلؾ ، كاإلذاعة ، األنترنت
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 المعاقيف لدل ضعيفة نسب حصدت اإلعاقة أف إلى اإلشارة كتجدر ، كاالنترنت الجريدة مف كؿ

 .معتبرة نسب الفئة ىذه لدل الجريدة مضاميف في المصداقية انعداـ لقي حيف في حركيا،

 الخاصة االحتياجات ذكم طرؼ مف اإلعالـ كسائؿ الستخداـ الكقتية لمعادات بالنسبة ، 

  كسائؿ مختمؼ الستخداـ مفضؿ كقت كجكد بعدـ العينة مف الكبرل النسبة صرحت فقد

 لمختمؼ نسبيا مرتفعة نسب عمى تحصؿ السيرة كقت التمفزيكف استخداـ أف غير ، اإلعالـ

 الجريدة أما ، السيرة كقت إلى المسائية الفترة مف األنترنت استخداـ امتد كذلؾ ، اإلعاقات

 إذ ، اإلعاقة نكع حسب استخداميا فترات في اختالفات كجكد عف األرقاـ بينت فقد كاإلذاعة

 كما ، كحركيا سمعيا المعاقيف طرؼ مف الجريدة لقراءة المفضمة ىي الصباحية الفترة كانت

 . كحركيا بصريا المعاقيف مف لكؿ اإلذاعة لمتابعة المفضمة ىي الصباحية الفترة جاءت

 في شدة الكسائؿ أكثر ىك التمفزيكف أف األرقاـ كشفت فقد التعرض لشدة بالنسبة 

 شدة عف تكشؼ نسب عمى األنترنت حصمت معو بالمكازاة ، المعاقيف فئات لكؿ التعرض

 حسب تختمؼ كاإلذاعة الجريدة استخداـ شدة كانت ذلؾ خالؼ عمى ، استخداميا في معتبرة

 .اإلعاقة نكع

 حيث ، استخداـ مدة أعمى كاالنترنت التمفزيكف مف كؿ فاحتؿ التعرض لمدة بالنسبة 

 كذلؾ ، اإلعاقات لمختمؼ ساعات الثالث إلى الساعة مف لمتمفزيكف التعرض مدة تراكحت

 كخالفا ، ساعات ثالث إلى الساعة مف المحصكر المجاؿ في استخداميا مدة تراكحت األنترنت

 . الساعة تتجاكز ال كاإلذاعة لمجريدة التعرض مدة أف األرقاـ بينت لذلؾ
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 مف لكؿ اإلعاقات مختمؼ طرؼ مف المتابعة نسب أعمى اإلخبارية المكاد احتمت 

 لممتابعة، معتبرة نسب سجمت الرياضية لممكاد بالنسبة كذلؾ ، كالتمفزيكف كاإلذاعة الجريدة

 التكاصؿ مكاقع احتمت فقد لألنترنت بالنسبة أما ،  التمفزيكف في كالمسمسالت كاألفالـ

 . متابعة نسب أعمى اإلجتماعي

 القنكات تمييا ، اإلعاقات لكؿ المتابعة نسب بأعمى الجيكية اإلذاعية القنكات حظيت 

 . االنعداـ  لدرجة جدا ضعيفة بنسب الدكلية اإلذاعية القنكات حظيت حيف في ، الكطنية

 األكلى بالمرتبة تحظى الجزائرية  التمفزيكنية القنكات أف تبيف ، النسب متكسط خالؿ مف 

 . األجنبية ثـ ، العربية القنكات تمييا ، المتابعة حيث مف

 تبيف ، اإلعالـ لكسائؿ التعرض كراء مف الُمحققة لإلشباعات النسب متكسط خالؿ مف 

 تكسيع تمييا ، المحققة اإلشباعات مقدمة في جاءت كالمعمكمات األخبار عمى الحصكؿ أف

 السمككات تغيير ، كآراء أفكار تبني ثـ ، جديدة ميارات اكتساب ثـ ، كالعممية الثقافية المعارؼ

 . كالترفيو التسمية ، الكقت تمضية ، كالمكاقؼ

 اإلعالـ كسائؿ استخداـ بيف مكجبة إحصائية داللة ذات عالقة كجكد األرقاـ كشفت 

 الذككر بيف اإلعالـ كسائؿ استخداـ في طردية عالقة كجكد عمى يدؿ مما ، الجنس كمتغير

 . كاإلناث

 السف متغير بيف قكية مكجبة إحصائية داللة ذات عالقة كجكد عف األرقاـ كشفت 

 السف بيف طردية عالقة كجكد عمى يدؿ مما ، األنترنت ، التمفزيكف ، اإلذاعة كاستخداـ
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 لـ  ضعيفة الجريدة كاستخداـ السف متغير بيف العالقة أف حيف في ، الكسائؿ ىذه كاستخداـ

 العمرية الفئات بيف اإلستخداـ في الفكارؽ ضعؼ يعكس مما ، االرتباط لمعامؿ 0,30 تتجاكز

 .(ضعيؼ استخداـ/ قكم استخداـ) اإليجابي أك السمبي االتجاه في كاف سكاء

 كاستخداـ التعميمي المستكل بيف احصائية داللة ذات عالقة كجكد عف األرقاـ كشفت 

 المستكل بيف كاممة  مكجبة عالقة عف األرقاـ بينت حيف في ، مكجبة قكية بصفة الجريدة

 التعميمي، بالمستكل يرتبط الكسائؿ ىذه استخداـ أف يعني ما كىك ، األنترنت كاستخداـ التعميمي

 لمعامؿ 0,54) متكسطة جاءت اإلذاعة كاستخداـ  التعميمي المستكل بيف العالقة أما 

 تأثير ضعؼ يفسر ما كىذا ، ( االرتباط لمعامؿ 0,26) جدا ضعيفة كالتمفزيكف ،(االرتباط

 مختمؼ بإقباؿ تفسيره يمكف ما كىك ، الكسائؿ ىذه استخداـ في التعميمي المستكل متغير

 . التعميمي مستكاىا عف النظر بغض نحكىا الشرائح

 بصفة كاألنترنت الجريدة استخداـ في االجتماعية الحالة متغير تأثير عمى النتائج كشفت 

 استخداـ في بالنسبة ضعيؼ اإلجتماعية الحالة متغير تاثير جاء ذلؾ مف العكس عمى ، قكية

 مختمؼ الكسائؿ ىذه احتكاء عمى يؤكد ما كىك لمتمفزيكف بالنسبة جدا كضعيؼ ، اإلذاعة

 . اإلجتماعية حالتيا عف النظر بغض االجتماعية الشرائح

 إلى المتكسط مف اإلعالـ بكسائؿ المينية الكضعية متغير عالقة كانت ذلؾ خالؼ عمى 

 . اإلذاعة باستثناء ، كاألنترنت ، التمفزيكف ، الجريدة مف كؿ يخص ما في مادكنو

 إخبارية)اإلعالمية  المضاميف طبيعة في فكارؽ كجكد يتبيف األرقاـ خالؿ مف ،  
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 كاإلناث الذككر مف كؿ ليا يتعرض التي ...( اجتماعية كتجارب قصص ، ترفيييية ، رياضية

 خالؿ مف كذلؾ تفسيره ُيمكف ما كىك ، (0,36)- االرتباط معامؿ جاء حيث ، الجريدة في

 فيو ترتفع الذم الكقت ففي ، عكسي اتجاه في نجدىا حيث الجنسيف مف لكؿ النسب مقارنة

 ، %34,93 إلى اإلناث عند تنخفض ،57,98%  إلى الذككر قبؿ مف لألخبار التعرض نسبة

 إلى اإلناث عند كتنخفض ، %51,26إلى الذككر عند ترتفع حيث لمرياضة بالنسبة األمر نفس

 إلى اإلناث عند االجتماعية كالتجارب لمقصص التعرض نسب ترتفع لذلؾ كخالفا ، 12,33%

 كؿ في ما نكعا تتقمص الفكارؽ أف غير ، %23,11 إلى الذككر عند تنخفض لكنيا% 43,15

 . الدينية كالمكاد كاإلشيار اإلعالنات مف

 

 فكشفت الجريدة عبر اإلعالمية لممضاميف التعرض في السف متغير لتأثير بالنسبة أما 

 كخالفا ، لألخبار كالتعرض السف بيف (االرتباط لمعامؿ 0,9 )مكجبة قكية عالقة عف الدراسة

 االرتباط معامؿ تراكح إذ الجريدة عبر اإلعالمية المكاد لبقية التعرض في السف يؤثر ال لذلؾ

 . (03) إلى  (1)- مف

 عالقة عف األرقاـ فكشفت ، الجريدة عبر اإلعالمية كالمكاد التعميمي المستكل متغير أما 

 ، (االرتباط لمعامؿ 0,43) ضعيفة العالقة فجاءت الرياضية المكاد باستثناء ، بينيما قكية

 سكاء التعميمي لممستكل كفقا الرياضية لممكاد التعرض في الفكارؽ ضعؼ عف يكشؼ كىكما

 .(سمبي تعرض /قكم تعرض) السمب أك اإليجاب كاف
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 لممكاد التعرض نمط في قكم تأثير لو كاف فقد االجتماعية الحالة لمتغير بالنسبة 

 ، (1)- الكاممة العالقة إلى المتكسط مف االرتباط معامؿ تراكح حيث ، الجريدة عبر اإلعالمية

 (.0,4)- ضعيؼ االرتباط معامؿ فجاء كاإلشيار اإلعالنات باستثناء

 الجريدة عبر اإلعالمية لممضاميف كالتعرض المينية الكضعية متغير بيف العالقة جاءت 

 ، الدينية المكاد مف لكؿ 0,4- ، 0,1 ، 0,1- مف االرتباط معامؿ تراكح حيث ، ضعيفة

 سمكؾ تكجيو في المينية الكضعية تأثير ضعؼ عف ُيعبر ما كىك ،  الرياضية المكاد ، األخبار

 ك 0,5- متكسطة العالقة جاءت كاإلشيار اإلعانات  باستثناء ، معينة مضاميف نحك التعرض

 (.0,6)- المتكسط فكؽ بنسبة عكسية العالقة جاءت االجتماعية كالتجارب القصص

 الذككر بيف اإلذاعة عبر اإلعالمية لممضاميف التعرض في معتبرة فكارؽ كجكد  

 حيث النسب أكدنو ما ،كىك 0,30 االرتباط معامؿ عنيا كشؼ ضعيفة فكارؽ كىي ، كاإلناث

 ،عمى %38 مف أكثر الرياضية كالمكاد %45,38 بمغت اإلخبارية لممكاد الذككر متابعة أف نجد

 حيف في ، الرياضية لممكاد %13 ك %33,56 لألخبار متابعتيف نسبة بمغت اإلناث الخالؼ

 كاالشيار كاإلعالنات ، %24,79 اإلجتماعية كالتجارب لمقصص الذككر متابعة نسبة أف

 ، %38,36 الترتيب عمى النسب فكانت اإلناث أما %23,11 الغنائية كالمكاد ، 8,40%

 .كاإلناث الذككر مف لكؿ المتابعة نسبة فانعدمت الدينية المكاد أما ، 41,10%،17,81%

 0,8  ) اإلذاعة عبر اإلخبارية لممكاد كالتعرض السف بيف  مكجبة قكية عالقة كجكد 

)- اإلذاعة عبر الرياضية لممكاد كالتعرض السف بيف سمبية قكية كعالقة ، (االرتباط لمعامؿ
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 كالتجارب القصص مف كؿ يخص فيما ضعيفة العالقة كانت حيف في ،( الرياضية لممكاد 0,6

 0,2 إلى 0,1- مف تتراكح كالمكسيقى الغنائية المكاد ، كاالشيار اإلعالنات ، االجتماعية

 .االرتباط لمعامؿ

 المستكل أىمية عمى تؤكد األرقاـ جاءت فقد ، اإلذاعية عبر اإلعالمية لممكاد بالنسبة 

 كالتجارب القصص ، اإلخبارية المكاد نحك التعرض سمكؾ تكجيو في القكم كتأثيره التعميمي

 ، 0,9 إلى0,7 مف االرتباط معامؿ قيمة تراكحت حيث كاإلشيار اإلعالنات ، االجتماعية

 بالنسبة كذلؾ ، (0,3) ضعيفة الرياضية لممكاد التعرض مع العالقة جاءت الخالؼ كعمى

 . (0,5)- المتكسط حكالي في كانت فقد الغنائية لممكاد

 اإلذاعة عبر اإلعالمية المكاد بمتابعة كعالقتو اإلجتماعية الحالة لمتغير بالنسبة ، 

 ،(1)-  اإلجتماعية كالتجارب القصص ،(0,8)  الرياضية المكاد مع قكية العالقة فكانت

 الفرد كضعية أف بمعنى ، (1)- كالمكسيقى الغنائية المكاد ك (0,8) كاإلشيار اإلعالنات

 ضعيفة العالقة كانت لذلؾ ،كخالفا الذكر السابقة المكاد نحك التعرض نسبة تكجو اإلجتماعية

 (.0,2)- اإلذاعة عبر اإلخبارية لممكاد التعرض مع جدا

 عبر الُمتابعة المكاد طبيعة مع قكية عالقة لو كاف فقد المينية الكضعية لمتغير بالنسبة 

 .(االرتباط لمعامؿ 0,1) جدا ضعيفة العالقة جاءت ،حيث الرياضية المكاد باستثناء اإلذاعة

 لممضاميف التعرض في كاإلناث الذككر بيف قكية طردية عالقة كجكد عف األرقاـ كشفت 

 متابعة في كاإلناث الذككر فئة بيف االىتمامات في نسبي تشابو كجكد  أم ، (0,6) التمفزيكنية
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 في ضئيمة فكارؽ نجد حيث المئكية النسب خالؿ مف قراءتو يمكف ما كىك ، التمفزيكنية المكاد

 كؿ كتشارؾ ، كالمسمسالت كاألفالـ كاإلشيار كاإلعالنات اإلخبارية المكاد متابعة في النسب

 .الدينية بالمكاد االىتماـ انعداـ في الجنسيف مف

 لممضاميف التعرض نسبة تكجيو في السف ُمتغير تأثير قكة عف األرقاـ كشفت  

 عف يكشؼ مما ، (0,8 إلى 0.6)- مف يتراكح قكم االرتباط معامؿ جاء حيث ، التمفزيكنية

 كالمكسيقى الغنائية البرامج باستثناء التمفزيكنية المكاد استخداـ كنسبة السف بيف قكية عالقة

(0,3) . 

 ز ، اإلخبارية لممكاد التعرض سمكؾ تكجيو في ىاـ دكر التعميمي المستكل متغير يمعب 

 أف حيف في ، 0,83 إلى 0,77 مف االرتباط معامؿ تراكح حيث اإلجتماعية كالتجارب القصص

  ضعيفة العالقة جاءت كالمكسيقى الغنائية البرامج ، كاإلشيار اإلعالنات ، الرياضية المكاد

 . 0,54 متكسطة فجاءت كالمسمسالت األفالـ أما ،0,37 إلى 0,09 مف تتراكح

 لممضاميف التعرض نسبة تكجيو في قكم تأثير ليا يكف فمـ اإلجتماعية لمحالة بالنسبة 

 كجكد عف اإلرتباط معامؿ كشؼ التي ، الرياضية كالمكاد ، اإلخبارية المكاد باستثناء التمفزيكنية

 0,6-  مف تتراكح  لممضاميف لياتو التعرض كنسبة اإلجتماعية الحالة بيف سمبية قكية عالقة

 . 0,4 يتجاكز لـ المكاد لبقية االرتباط معامؿ أف حيف في ( 0,8)- إلى

 نسبة تكجيو في الضعيؼ تأثيره عف كشفت فاألرقاـ المينية الكضعية لمتغير بالنسبة 

  عكسية قكية العالقة جاءت ،حيث كالمسمسالت األفالـ باستثناء التمفزيكنية لممضاميف التعرض
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 لألفالـ تعرضو نسبة قمت المينية كضعيتو في الفرد تقدـ كمما أنو عمى تدؿ   ،( 0.9)-

 . كالمسمسالت

 في األخير ىذا تأثير ضعؼ عف كشفت فاألرقاـ ، الجنس كمتغير لألنترنت بالنسبة 

 مما ، 0,31 تتجاكز لـ االرتباط معامؿ قيمة أف إذ ، األنترنت لمكاقع التصفح سمكؾ تكجيو

 الفركؽ ضعؼ ُيفسر كىك ، األنترنت مكاقع كتصفح الجنس متغير بيف العالقة ضعؼ عف ُيعبر

 . األنترنت مكاقع استخداـ في كاإلناث الذككر بيف

 تكجيو في السف متغير تأثير قكة عف األرقاـ كشفت فقد ، الجنس متغير خالؼ عمى 

 االنترنت مكاقع كاستخداـ االرتباط معامؿ قيـ جاءت إذ ، االنترنت لمكاقع التصفح سمكؾ

- مف)  قكية ، التعميمية المكاقع ، االجتماعي التكاصؿ مكاقع ، كالتعارؼ الدردشة  ، اإلخبارية

 المكاقع باستثناء ، السف فكارؽ كفؽ المكاقع ىذه استخداـ في فكارؽ عف تكشؼ  (0,9 إلى 0,6

 التعرض في السف تأثير عدـ عف يكشؼ ما كىك (0,1)- االرتباط معامؿ يتجاكز فمـ الرياضية

 -.0,5 متكسطة العالقة جاءت الترفييية كالمكاقع المكاقع ليذه

 التصفح سمكؾ تكجيو في القكم األثر التعميمي المستكل لمتغير كاف ذلؾ خالؼ عمى 

 . 1 إلى 0,60 مف االرتباط معامؿ تراكح إذ المختمفة، االنترنت مكاقع نحك

 نسبة عمى األخير ىذا تأثير عف ، الدراسة كشفت فقد االجتماعية الحالة لمتغير بالنسبة 

 مما ، عندىا االرتباط معامؿ انعدـ حيث ، اإلخبارية المكاقع باستثناء االنترنت لمكاقع التصفح

 . اإلخبارية المكاقع متابعة بنسبة االجتماعية لمحالة المطمؽ التأثير عدـ عمى يؤكد
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 تأثير عف األرقاـ ،فبينت المينية الكضعية ُمتغير مع االنترنت مكاقع استخداـ عالقة أما 

 ،  كالتعارؼ الدردشة مكاقع ، االجتماعي التكاصؿ مكاقع استخداـ في المينية الكضعية متغير

 العالقة جاءت حيف في ، 0,8- إلى 0,6- مف االرتباط معامؿ تراكح إذ الترفييية المكاقع

 كمتكسطة ،0,2 إلى -0,3 مف  التثقيفية كالتعميمية الرياضية المكاقع استخداـ مع جدا ضعيفة

 . اإلخبارية المكاقع استخداـ مع

 األرقاـ كشفت فقد ، الُمحققة كاإلشباعات الشخصية السمات متغيرات لعالقة بالنسبة 

 كنسبة االجتماعية كالحالة التعميمي المستكل ، الجنس ، السف متغير بيف قكية عالقة كجكد عف

  الكضعية متغير ضعؼ األرقاـ بينت ذلؾ خالؼ عمى ، الجريدة في المحققة اإلشباعات

 . المينية

 التعميمي المستكل لمتغير القكم التأثير تبيف فقد اإلذاعة عبر الُمحققة اإلشباعات أما ، 

 ،(االرتباط لمعامؿ0,53) متكسط المينية الكضعية متغير تأثير جاء حيف في ، السف ، الجنس

 . االرتباط لمعامؿ 0,4 يتعدل ال ضعيؼ االجتماعية الحالة متغير كجاء

 المحققة اإلشباعات في المينية كالكضعية الجنس متغير تأثير فكاف لمتمفزيكف بالنسبة 

 كالكضعية الجنس متغير كفؽ اإلشباعات في فركؽ كجكد عدـ يعني ما كىك ، ضعيؼ

 أيضا يعبر ما ،كىك االجتماعية كالحالة التعميمي كالمستكل السف متغير خالؼ عمى ، المينية 

 ، تعميمي مستكل كؿ كحسب ، عمرية مرحمة كؿ حسب اإلشباعات نسب في فركؽ كجكد عف

 . االجتماعية الحاالت كحسب



 انًٍذاًَ اإلطار

 

252 

 

 الحالة التعميمي المستكل متغير تأثير قكة عف األرقاـ كشفت  فقد ، لالنترنت بالنسبة 

 المينية كالكضعية السف لمتغير خالفا ، االنترنت عبر المحققة اإلشباعات نسبة في االجتماعية

 .الذكر األخيرة لممتغيرات كفقا اإلشباعات نسب في فركؽ كجكد عدـ عف يؤكد ما كىك كالجنس

 المناسبات في الخاصة االحتياجات بذكم ييتـ مناسباتي إعالـ ىك الجزائرم اإلعالـ ،  

 اإلعالـ أف يعتبركف الذيف العينة أفراد مف %33,07 تمييا ، %44,53 النسبة بمغت حيث

 أف يركف ممف %13,8 أف حيف في ، الخاصة االحتياجات بذكم مطمقا ييتـ ال الجزائرم

 الجزائرم اإلعالـ أف يركف ممف %08,6ك ، الخاصة االحتياجات بذكم ييتـ الجزائرم اإلعالـ

.الخاصة االحتياجات بذكم أحيانا ييتـ
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 : خاتمػػػػػػػػػػػػػة

  الجزائرية الخاصة االحتياجات لذكم  اإلعالمية كاإلشباعات االستخدامات مكضكع ُيعتبر

 فيو تتحكـ ُمعقد اإلعالـ كسائؿ نحك عامة بصفة األفراد سمكؾ ككف  لمبحث ىاما مكضكعا

 اإلعاقة إلى باإلضافة ، لألفراد الشخصية السمات ، كالدكافع الحاجات غرار عمى عديدة عكامؿ

 كاقتصادية كاجتماعية نفسية خصائص تفرض كالتي الخاصة االحتياجات لذكم بالنسبة

 . خاصة كحاجات متطمبات المقابؿ كفي  مختمفة،

 فيـ خالؿ مف أكاديمي األكؿ : جانبيف في تتجمى مكضكعنا أىمية فإف الذكر سبؽ ككما

 كالجانب ، العممي لمرصيد تدعيما  اإلعالـ بكسائؿ الخاصة االحتياجات ذكم تربط التي العالقة

 لكسائؿ كاالستخداـ التعرض بعادات تتعمؽ معمكمات قاعدة تكفير خالؿ مف التطبيقي العممي

 حمالت تسطير في استغاللو ُيمكف الذم ،األمر الخاصة االحتياجات ذكم طرؼ مف اإلعالـ

 كاالقتصادم االجتماعي الُبعد ذات اإلعالمية الحمالت خضـ في أك الفئة بيذه خاصة إعالمية

 . العاـ

 ذكم باستخدامات المتعمقة الفرضيات مف جممة بقياس  الدراسة ىذه لنا سمحت كقد

 السمات متغيرات تدُخؿ فرضية صحة أكدت ،إذ اإلعالـ لكسائؿ الجزائرية الخاصة االحتياجات

 في المتغيرات تمؾ تدخؿ ك ، اإلعالمية لممضاميف كالمتابعة التعرض سمكؾ في الشخصية

 ذكم سمكؾ تكجيو في رئيسي كعامؿ اإلعاقة إلى إضافة أنو بمعنى ، الُمحققة اإلشباعات

 غرار عمى كذلؾ تتدخؿ أخرل عكامؿ ىناؾ أف إال اإلعالـ كسائؿ نحك الخاصة االحتياجات
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 كراء مف المحققة االشباعات نسبة في كذلؾ تتدخؿ كىي ، االجتماعية المكانة الجنس ، السف

 الخاصة االحتياجات ذكم بيف المشتركة النقاط مف جممة ىناؾ أف ،غير االستخداـ ىذا

 كسائؿ استخداـ حيث مف  ( حركية إعاقة ، بصرية إعاقة ، سمعية إعاقة) مستكياتيا بمختمؼ

 لكؿ كاستخداـ متابعة نسب أعمى التمفزيكف احتؿ إذ ، منيا الُمحققة كاإلشباعات اإلعالـ

 االحتياجات ذكم اىتمامات مقدمة في كاإلخبارية الرياضية المكاد جاءت كما ، اإلعاقات

 استخداـ نسب بأعمى االجتماعي التكاصؿ مكاقع حظيت لألنترنت كبالنسبة ،  الخاصة

 .كمتابعة

 ذكم عزكؼ في كالكحيد الرئيسي السبب ليست اإلعاقة أف عمى الدراسة كشفت كما

 في تتمخص أخرل عكامؿ ُىناؾ بؿ فحسب، اإلعالـ لكسائؿ التعرض عف الخاصة االحتياجات

 بينيا تحكؿ كالتي الفئة لياتو كاالجتماعية اإلقتصادية الظركؼ ظؿ في  المادية اإلمكانيات

 ىاتو مف االستفادة بغرض كمبيكتر كأجيزة (  تمفزيكف ، راديك) اإلعالـ كسائؿ امتالؾ كبيف

 كقدرات خصائص حسب اإلعالمية المكاد تكييؼ عدـ أخرل جية كمف ، جية مف  الكسائؿ

 البكـ بالصـ خاصة  إعالمية مكاد ،أك برايؿ بخط مكتكبة جرائد مثال الخاصة االحتياجات ذكم

 بأعمى تحظى الجزائرية كالقنكات الجيكية اإلذاعات أف الدراسة كشفت فقد  ، التمفزيكف عبر

 . الجزائرييف المعاقيف طرؼ مف ُمتابعة نسب

 الخاصة اإلحتياجات ذكم يتناكؿ اإلعالـ أف يرل الذم المكقؼ الدراسة نتائج أيدت ك

 الُمحققة اإلشباعات كعف ، ( الجزائرية الخاصة االحتياجات ذكم زاكية مف)  مناسباتية بصفة



 خاتًــــت

 

255 

 

 مقدمة في كالمعمكمات األخبار عمى الحصكؿ جاء فقد اإلعالـ لكسائؿ التعرض كراء مف

.  أعلم واهلل                          . الذكر سبؽ كما الفئة ىذه  لحاجة تمبية كىذا اإلشباعات
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 :المالحػػػػػػػػػػؽ

 بالجزائر الخاصة االحتياجات لذوي اإلعالمية واإلشباعات االستخدامات

 - تحميمية كصفية دراسة-

 سيادتكـ مف نرجك مستغانـ، بجامعة كاالتصاؿ اإلعالـ عمـك في دكتكراه شيادة لنيؿ دراسة انجاز إطار في       

                                                                     .غير ال بحتة عممية ألغراض كالمكجو ىذا بحثنا في دقيقة بمعمكمات لتزكيدنا بعناية االستمارة ىذه مأل

 .مساعدتكـ عمى مسبقا كشكرا

 . أحمد عزكز د.أ :إشراؼ تحت                                   .نكرالديف سكلة بف :الطالب

I. عامة بيانات: 

  الجنس

    أنثى                        ذكر   

  السف

  سنة 49-40        سنة39-30          سنة29-19       سنة 18 مف أقؿ   

  فكؽ فما سنة 50   
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  التعميمي المستوى

             ثانكم           متكسط               ابتدائي                     كالقراءة الكتابة يعرؼ ال

  عميا دراسات              جامعي  

  االجتماعية الحالة

 (ة) أرمؿ              (ة) مطمؽ                      (ة) متزكج           (ة) أعزب           

  المينية الوضعية

             بطاؿ             طالب                  يكمي  عامؿ               مكظؼ      

  متقاعد

  اإلعاقة نوع

  بكـ صـ                بصرية              حركية       

II. اإلعالـ وسائؿ استخداـ  عادات حوؿ أسئمة 

 

  ال                  نعـ    ؟ الجريدة تقرأ ىؿ .1

 لماذا؟ ال، بػ الجواب كاف إذا .2
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   نادرا             أحيانا                           دائما        ؟ نعـ بػ الجكاب كاف إذا .3
 لديؾ؟ المفضمة الجرائد ماىي .4

 ...............................اذكرىا

 ؟ الجريدة لقراءة لديؾ المفضمة الفترة ماىي .5
  مفضؿ كقت لدم ليس            السيرة كقت                 مساءا                    صباحا   

  ال                    نعـ              ؟ اإلذاعة برامج تتابع ىؿ .6

 لماذا؟ ال، بػ الجواب كاف إذا .7

 

 

 

  نادرا               أحيانا                دائما     نعـ؟ بػ الجواب كاف إذا   .8

 ؟ اإلذاعة لمتابعة لديؾ المفضؿ الكقت ىك ما .9
 مفضؿ كقت لدم ليس           السيرة كقت            مساءا            صباحا   

 تتابعيا؟ التي اإلذاعية القناة  طبيعة ىي ما .10
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  دكلية                    كطنية                        جيكية

 ؟ الكاحد اليـك في اإلذاعة إلى فييا تستمع التي المدة حدد .11

    ساعات ثالث               ساعتيف           ساعة                ساعة مف أقؿ              

  ساعات ثالث مف أكثر

  ال                    نعـ                 ؟ التمفزيكف تتابع ىؿ .12

 لماذا؟ ال، بػ الجواب كاف إذا .13

 

 

 ؟  نعـ بػ الجواب كاف إذا .14
               نادرا                           أحيانا                      دائما

 ؟ تتابعيا التي القنكات ماىي .15

  أجنبية                           عربية قنكات                 جزائرية      

 :................................................................... تتابعيا التي القنكات أذكر

 التمفزيكف؟ لمشاىدة لديؾ المفضؿ الكقت ىك ما .16

  مفضؿ كقت لدم ليس             السيرة كقت                مساءا                     صباحا      

 ؟ التمفزيكف فييا تشاىد  التي المدة حدد .17
    ساعات ثالث              ساعتيف           ساعة                  ساعة مف أقؿ

 ساعات ثالث مف أكثر

  ال                     نعـ    ؟ االنترنت تستخدـ ىؿ
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 لماذا؟ ال، بػ الجواب كاف إذا .18

 

 

  نادرا              أحيانا              دائما   ذلؾ؟ يكوف ىؿ ؟ نعـ بػ الجواب كاف إذا .19

 االنترنت؟ خالؿ مف تتصفحيا التي المكاقع طبيعة ماىي .20
            ترفييية  مكاقع          تثقيفية تعميمية  مكاقع            رياضية مكاقع           إخبارية مكاقع   

  االجتماعي التكاصؿ مكاقع           كالتعارؼ الدردشة مكاقع

 :................................................. باستمرار تتصفحيا التي المكاقع أذكر

 ؟ االنترنت مكاقع لتصفح لديؾ المفضؿ الكقت ىك ما .21
 مفضؿ كقت لدم ليس             السيرة كقت                مساءا              صباحا 

 ؟ االنترنت أماـ تقضييا التي الزمنية المدة حدد .22
    ساعات ثالث            ساعتيف           ساعة                  ساعة مف أقؿ

 ساعات ثالث مف أكثر

 :الجريدة في تتابعيا التي اإلعالمية المكاد ىي ما .23

     األخبار،

 الرياضة،

 اإلجتماعية، كالتجارب القصص

  كاإلشيار، اإلعالف
 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

   

 



 انًالحـق

 

278 

 

  الدينية، المكاد

 ................. أخرل

 :اإلذاعة في تتابعيا التي اإلعالمية المكاد ىي ما .24

  األخبار،

 الرياضة،

  اإلجتماعية، كالتجارب القصص

 كاإلشيار، اإلعالف

  المكسيقى، ك الغنائية البرامج

 ............................أخرل

 التمفزيكف ؟ في تتابعيا التي التمفزيكنية المكاد ىي ما .25

  األخبار،

 الرياضة،

   كاإلجتماعية، كالتجارب القصص

 كاإلشيار، اإلعالف

  كالمكسيقى، الغنائية البرامج

 كالمسمسالت، األفالـ

 :.....................أخرل
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III. اإلشباعات حوؿ أسئمة  
 ؟ الجزائرييف المعاقيف بقضايا ييتـ (تمفزيكف إذاعة، جرائد،) الجزائرم اإلعالـ أف ترل ىؿ .26

  فقط المناسبات في            أحيانا                 ال                     نعـ    

 ؟ المعاقيف عف خبر قراءة يسعدؾ ىؿ .27

  ال                   نعـ   

 ؟ المعاقيف حكؿ اإلذاعة عبر لحصة االستماع تحب ىؿ .28

  ال                   نعـ   

 ؟ المعاقيف عف جزائرية تمفزيكنية حصة لمشاىدة تسعد ىؿ .29

  ال                   نعـ     

 : عمى الحصكؿ في ساعدؾ لمجريدة استخدامؾ ىؿ.30

 كالمعمكمات، األخبار -

 الكقت، تمضية -

     الفراغ، مأل -

     كالعممية، الثقافية رؼ المعا تكسيع-

 كالترفيو، التسمية -

  كأفكار، راء آ تبني-

 جديدة، ميارات اكتساب-

  كالمكاقؼ، السمككيات بعض تغيير-

 ........................... أذكرىا أخرل

 : عمى الحصكؿ في ساعدؾ لإلذاعة استخدامؾ ىؿ .31
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 كالمعمكمات، األخبار -

 الكقت، تمضية -

     الفراغ، مأل -

     كالعممية، الثقافية المعارؼ تكسيع-

 كالترفيو، التسمية -

  كأفكار، راء آ تبني-

 جديدة، ميارات اكتساب-

  كالمكاقؼ، السمككيات بعض تغيير-

 ........................... أذكرىا أخرل

 : عمى الحصكؿ في ساعدؾ لمتمفزيكف استخدامؾ ىؿ .32

 المعمكمات، ك األخبار -

 الكقت، تمضية -

     الفراغ، مأل -

     كالعممية، الثقافية رؼ المعا تكسيع-

 الترفيو، ك التسمية -

  كأفكار، راء آ تبني-
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 جديدة، ميارات اكتساب-

  كالمكاقؼ، السمككيات بعض تغيير-

 ........................... أذكرىا أخرل

 ؟ عمى ساعدؾ لالنترنت استخدامؾ ىؿ .33
 المعمكمات، ك األخبار عمى الحصكؿ -

 الكقت، تمضية -

     الفراغ، مأل -

     كالعممية، الثقافية رؼ المعا تكسيع-

 الترفيو، ك التسمية -

  كأفكار، راء آ تبني-

 جديدة، ميارات اكتساب-

  كالمكاقؼ، السمككيات بعض تغيير-

 :................أذكرىا أخرل

 .تعاكنكـ عمى شكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا                                                       
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  المصطمحات ممحؽ

  PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS الخاصة االحتياجات ذكم

 VISUAL DISABILITY   البصرية اإلعاقة

 TOTALLY BLIND (كمية) حادة بصرية إعاقة

 PARTIALLY SIGHTED جزئية بصرية إعاقة

  HEARING IMPAIMENT    السمعية اإلعاقة

    DEAF   األصـ الشخص

 HARD OF HEARING السمع ضعيؼ الشخص

 PHYSICAL DISABILITY    الحركية اإلعاقة

 ARTICULATION DISORDERS النطؽ اضطرابات

 SPEECH DISORDERS الكالـ اضطرابات

 OLGOPHRENIA العقؿ صغير

 MENTAL DEFENCY العقمي النقص

 AUDIENCE    الجميكر

 USES AND GRATIFICATIONS كاإلشباعات اإلستخدامات

   MEDIA CONTENT   اإلعالمية المكاد

 NEEDS AND MOTIVES  كالدكافع  الحاجات
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         COGNITIVE NEEDS  معرفية حاجات

 PERSONNEL INTEGRATIVE  NEEDS شخصية حاجات

  AFFECTIVE NEEDS عاطفية كجدانية حاجات

 SOCIAL INTEGRATIVE NEEDS اجتماعية حاجات

ESCAPIST NEEDS الكاقع مف اليركب حاجات

 

 
 


