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ـــــــــام     ـــــــــي أن أرفـــــــــع لمق ـــــــــة المناقشـــــــــة المحتـــــــــرم، ف الحضـــــــــرة العلمیـــــــــة  أســـــــــتأذن رئـــــــــیس لجن

ـــــــة مبتدئـــــــة -المحترمـــــــة أســـــــمى آیـــــــات الشـــــــكر والعرفـــــــان، لمـــــــنحهم لـــــــي  شـــــــرف الفرصـــــــة  -كباحث

  .ألترافع أمام مقامكم العلمي المحترم

ـــــــدأ     ـــــــي المجـــــــال االكـــــــادیميأل بجزیـــــــل الشـــــــكر وأب ـــــــدعین والمتمیـــــــزین ف ي تذاتأســـــــ حـــــــد المب

راف علــــــى هــــــذه الرســـــــالة، باإلشــــــ التفضــــــله حمیــــــدة سمیســــــم ةالــــــدكتور  ةي الفاضــــــلتومشــــــرف ةالقــــــدیر 

رشــــاد، ولمــــا منحنتــــومــــا بذل طــــوال إعــــداد هــــذه الرســــالة حتــــى  اووقتهــــ اي مــــن علمهــــتــــه مــــن جهــــد وإ

منــــــــي كـــــــل الشــــــــكر والتقــــــــدیر إلیـــــــك أیهــــــــا النخلـــــــة اإلعالمیــــــــة العراقیـــــــة بـــــــدت كمــــــــا هـــــــي علیــــــــه، 

   .واالحترام

ـــــزاز علـــــى عمیـــــد أال یســـــعني اال ان كمـــــا      ـــــدكتور  كلیـــــة االعـــــالمثنـــــي بكـــــل الفخـــــر واالعت ال

ــــى كــــل مــــا قدمــــه لــــي و و  ،كامــــل خورشــــید ــــم مــــن جهــــود خیــــر رئــــیس لجنــــة المناقشــــة، عل ة لطلبــــة العل

  .في هذه الرسالة ةفي هذه الثمرة الیانع وطیبة تكللت

ــــــــدكتوركمــــــــا أتقــــــــدم    الممــــــــتحن  -حــــــــارث عبــــــــود بشــــــــكري وخــــــــالص امتنــــــــاني لألســــــــتاذ ال

عته العطـــــــرة فـــــــي میـــــــدان الخــــــارجي مـــــــن جامعـــــــة عمـــــــان العربیـــــــة المفتوحـــــــة، والــــــذي عـــــــرف بســـــــم

  .العلم، فجزاه اهللا عنا خیر الجزاء

ـــــذین عـــــة الشـــــرق األوســـــطجامفـــــي  اإلعـــــالمكلیـــــة كمـــــا أشـــــكر    ـــــع األســـــاتذة ال ـــــت ، وجمی نهل

ل لي مهمتي في إنجاز هذه الرسالةمن علمهم الشيء الكثیر،  ّ   .وكذلك لكل من سه

  وسدد على طریق الحق خطاكم ...جزاكم اهللا جمیعًا عني كل خیر
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ري عوإ  ي اكن  رب ا ق ا   ايلي الغـىل زوجإ  .... يل ونــىل رف
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  الملخص 

ي األردن اإلعالمقدرة  عنأولیاء األمور إلى بیان مستوى رضا التعرف إلى هدفت الدراسة 

وجود  فروق ذات داللة إحصائیة  لى إي، والتعرف األردن معالجة ظاهرة التوحد في المجتمععلى 

أولیاء األمور ي من وجهة نظر األردن معالجة ظاهرة التوحد في المجتمععلى  اإلعالمفي قدرة 

تكون مجتمع  .م المنهج الوصفي التحلیليدااستخب، لجنس والعمر والتحصیل الدراسيإلى  ا عزىت

یهم أفراد یعانون من التوحد والبالغ عددهم الدراسة من جمیع أولیاء األمور في مدینة عمان والذین لد

، وتم اختیار عینة عشوائیة بسیطة بواقع  )4900( دیهم فردًا من أولیاء األمور الذین ل 400فردًا

  .ستبانة لجمع بیانات الدراسةأطفال متوحدین، واستخدمت اإل
  

  :وبعد إجراء عملیة التحلیل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى ما یلي

مـن وجهـة نظـر  في المجتمع" اضطراب التوحد" ظاهرة لي األردن اإلعالمعالجة أن مستوى م -

 .التوحد كانت بدرجة متوسطة اطفالأولیاء أمور 



 ك 
 

ظــاهرة التوحــد  تغطیــةي علــى األردنــ اإلعــالمعلــى قــدرة  أولیــاء االمــورأن  مــدى رضــا وقــدرة  -

 .كان بدرجة متوسطة ياألردنفي المجتمع 

على معالجة ظاهرة التوحد في  اإلعالمة في قدرة وسائل توجد فروق ذات داللة إحصائی -

والمؤهل العلمي ، )أب،أم(لدورهم یعزى ي من وجهة نظر أولیاء األمور األردنالمجتمع 

 .وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصیات والخبرة الوظیفیة والمركز الوظیفي

  

  ]ي، أولیاء األموراألردند، المجتمع یة، تغطیة، ظاهرة التوحاألردن اإلعالموسائل [: كلمات مفتاحیة
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Abstract 

This study aimed to show the level of the Jordanian public’s satisfaction 

about the ability of the Jordanian media in treating the autism phenomenon in the 

Jordanian society, and to know the presence of differences with statistically 

significance in the media ability to treat this phenomenon from the point a view 

of the Jordanian public attribute to gender, age and the academic achievement. 

The Researcher Use The Discriptive Analytical Method. 

 

Study population consisted of all the parents in Amman city who have 

autistic individuals the number is (4900) individuals, a simple random sample 

has been selected, (400) individuals from the parents who have autistic children. 

  

 The questionnaire has been used to collect the study data after conducting 

the statistical analysis process the study reached the following: 

1. The level of the treating the autism phenomenon in the Jordanian society 

by the Jordanian media from the parents of the autistic children came at a 

medium degree. 



 م 
 

2. The Extene  of the Jordanian  Publi s Satisfaction  by the Jordanian media 

from the parents of the autistic children came at a medium degree. 

3. The presence of differences with statistically significance in the ability of 

the media in treating the autism phenomenon in the Jordanian society 

from the point of view of the parents attribute to the role of the 

father/mother, their ages and academic achievement. The researcher 

recommended a set of recommendations. 
 

 

Keywords: [Jordanian Media, Coverage, Jordanian Society, Autism 

Phenomenon, Parents] 
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  الفصل األول

  ةـــــة الدراســـمقدم

  :مقدمة -1

اضطراب التوحد من اإلضطرابات النمائیة المنتشرة والتي تؤثر على العدید من جوانب  یعد

ویصیب الطفل قبل أن  ،النمو لدى الفرد كالجوانب اإلجتماعیة والتواصلیة والسلوكیة والمعرفیة

  .ثالث سنوات یصل عمره إلى

یعد انتشار االضطرابات السلوكیة في أي مجتمع من المجتمعات من الظواهر المقلقة، إذ و 

ؤثر في عملیة اندماجهم في المجتمع وفي تیعاني العدید من األفراد من اضطرابات سلوكیة، 

وذلك كما أن نظرة أفراد المجتمع تجاه هذه االضطرابات هي نظرة سلبیة، . تواصلهم مع اآلخرین

في زیادة  اإلعالموهنا یبرز دور . كیفیة التعامل مع هذه الفئات من المجتمعبنظرًا لعدم وجود وعي 

  .وعي األفراد في المجتمع للتعامل مع العدید من الظواهر السلوكیة ومنها ظاهرة اضطراب التوحد

 ذإلطفل لاضطراب عصبي نمائي یحدث خالل السنوات االولى "قد عرف التوحد بأنه و 

  .)7: 2009المدني،("یؤثر بشكل متفاوت على كل من المجال االجتماعي والتواصلي والتخیلي
  

 .بشكل متزاید خالل النصف الثاني من القرن العشرین باالضطراباتاالهتمام  أبد وقد

 لةحاتناولت التي ، اإلعالمواهتمام وسائل  اضحًا من خالل األبحاث والدراساتویظهر االهتمام و 

 التوحد األطفالوأنشئت المؤسسات والمراكز الخاصة ب ،معاییره التشخیصیة للتوحدوأصبح  التوحد،

  . التوحدعلى مختلف مناطق طیف به، كما طورت البرامج التربویة والتعلیمیة الموجهة لألطفال 

طفال التوحد، الذین یظهرون عدم القدرة أن هناك مشكالت عدة یعاني منها أنذهب إلى و           

وعدم القدرة على إقامة عالقات , لى التصرف في المواقف اإلجتماعیة والتعامل مع اآلخرینع
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، لذلك تعد مساعدة قدر معقول من التفاعل الجید معهمإجتماعیة ناجحة مع اآلخرین والوصول الى 

أطفال هذه الفئة وبالدرجة األولى على التكیف واإلندماج واإلنخراط في األنشطة المجتمعیة من 

ذوي اضطراب التوحد من خالل  األطفالاألولویات  الملحة للعاملین في میدان التربیة الخاصة مع 

المساهمة في تقدیم البرامج والخطط التعلیمیة والتدریبیة المناسبة والتي یمكن بمقتضاها مساعدتهم 

  .في  التخفیف من تلك الصعاب 
  

ي مـن األردنـلمجتمعـات ومنهـا المجتمـع جاهـدًا لتوعیـة اعمل ت اإلعالموسائل أن نذهب إلى و 

یـف خالل البرامج المختلفة، والتي تسهم في تشـكیل الثقافـات والقناعـات، وتعمـل هـذه البـرامج علـى تثق

 التوحـد اضـطرب، كما تعمل علـى لفـت النظـر للعدیـد مـن القضـایا ومنهـا وتعلیم وتربیة وتوجیه األفراد

ومخـه وروحـه فهـو یشـكل مـا نسـبته  اإلعـالمعصـب  والخبر هـوالذي یصنف على انه اعاقة تعلیمیة 

  .) .12: 2011وعواد السرطاوي( اإلعالممن % 80
    

ي المتنوعــة التــأثیر فــي جوانــب متعــددة مــن الســلوك اإلنســاني األردنــ اإلعــالموتحــاول وســائل   

والسیاســي واالجتمـــاعي واألخالقـــي والتعلیمــي والصـــحي، إذ أصـــبحت تــؤدي دورًا أساســـیًا فـــي تكـــوین 

مواقف وتشكیل الرأي العـام، حتـى أنهـا تـؤثر فـي الطریقـة التـي یـدرك بهـا اإلنسـان األمـور، والطریقـة ال

  .التي یفكرون بها، والطریقة التي یتصرفون باتجاه محیطهم وعالمهم
  

خصوصـًا فــي الجانـب المعرفـي لــدى الفـرد أو الجماعـة، أكثــر  اإلعـالمویتركـز تـأثیر وســائل  

، عــن طریــق تزویــده بمعلومــات جدیــدة وتعــدیل مثــل الجانــب الســلوكي خــرمــن تأثیرهــا فــي أي جانــب آ

  ).23: 1994الحضیف، (الصور الذهنیة التي یمتلكها، ونقل الثقافات إلیه
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بفئـــة معینـــة مـــن الجمهـــور، بـــل إن لكـــل فئـــة مـــن فئـــات  وال ینحصـــر تـــأثیر وســـائل اإلعـــالم

یــة واحتیاجــات الفئــة اإلعالمرســالة األعمــار حصــة مــن التــأثیر، ونســبة فــي التفاعــل، وفــق مضــمون ال

  .الموجهة إلیها ورغباتها وموافقتها 
    

وهـــم أولیـــاء األمـــور  ياألردنـــمســـح میـــداني الســـتطالع آراء فئـــة مـــن المجتمـــع  تـــم عمـــلوقـــد   

للوقــوف علـــى و  ،ي لظـــاهرة اضــطراب التوحـــداألردنــ اإلعـــالمتنــاول  مســـتوى لتقصــي ألطفــال التوحـــد،

  .لهذه الظاهرةیة ردناأل اإلعالممدى تعرض وسائل 
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 :مشكلة الدراسة -2

وجــدت الباحثــة ومــن خــالل المالحظــة بــأن تغطیــة ظــاهرة اضــطراب التوحــد مــن قبــل وســائل 

مــا حجـم هــذه المسـاحة؟ وهــل اإلعـالم محــدودة، وأن هنـاك مســاحة مـا تمنحهــا تلـك الوســائل للظـاهرة، 

مشـكلة الدراسـة  یمكـن تحدیـد تسـاؤالتهذه المن . هي بمستوى یحقق الرضا من قبل أصحاب الشأن؟

یـد مـن باتـت تقلـق العدالتـي صـحیة الظـاهرة لهـذه الیـة األردن اإلعـالموسـائل  مستوى تغطیةفي معرفة 

الصــحي فــي هــذا  اإلعــالمدور  وكــذلك فــي، لــدى األطفــال) التوحــد(یــة أال وهــي ظــاهرة األردنســر األ

 اإلعـــالمرضـــا الجمهـــور عـــن  لـــى معرفـــةإ هـــذا مـــن وجهـــة نظـــر أولیـــاء األمـــور، باإلضـــافة، المجـــال

  .السیما في تغطیة هذه الظاهرة دني في المجال الصحير األ

  

  :أسئلة الدراسة -3

  :یمكن تحدید أسئلة الدراسة في اآلتي

فــي المجتمــع مــن وجهــة نظــر " اضــطراب التوحــد" ي لظــاهرة األردنــ اإلعــالم تغطیــةا  مســتوى مــ .1

  لتوحد؟أولیاء أمور األفراد المصابین باضطراب ا
  

  ي؟األردنظاهرة التوحد في المجتمع لي األردن اإلعالمعن تغطیة أولیاء األمور رضا ما مدى  .2
  

علــى معالجــة ظــاهرة التوحــد فــي  اإلعــالمهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي قــدرة وســائل  .3

رة والمؤهـل العلمـي والخبـ، )أب،أم(لـدورهم مـن وجهـة نظـر أولیـاء األمـور یعـزى ي األردنـالمجتمـع 

 ؟الوظیفیة والمركز الوظیفي
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  :أهداف الدراسة -4

  :تهدف الدراسة إلى تحقیق اآلتي  

ي ظـاهرة التوحـد فـي المجتمـع األردن اإلعالم عن تغطیةأولیاء األمور بیان مستوى رضا  .1

 .ياألردن

 

ي مـن وجهـة نظـر األردنـظاهرة التوحد في المجتمـع  تغطیة في اإلعالمقدرة  إلىالتعرف  .2

 .أولیاء األمور
 

ظــاهرة ل اإلعـالموســائل  مسـتوى تغطیـةحصـائیة فــي اإلداللـة الفــروق ذات التعـرف إلـى ال .3

لمؤهـل العلمــي لالتـي تعـزى و مــن وجهـة نظـر أولیـاء األمــور ي األردنـالتوحـد فـي المجتمـع 

 ؟للعینة المبحوثة والخبرة الوظیفیة والمركز الوظیفي

 

  :أهمیة الدراسة -5

  :تنبع أهمیة الدراسة من اآلتي  

  :لناحیة النظریةا .1

 بمســـتوى تغطیـــةأهمیـــة المعلومـــات التـــي ســـیتم الحصـــول علیهـــا مـــن مصـــادرها والتـــي تتعلـــق 

  .یةاألردنلظاهرة التوحد في األسرة  اإلعالم

  :األهمیة التطبیقیة.2  

  :من خالل استفادة الفئات اآلتیة منها 

  .الباحثون من خالل جعل هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة -

 .لظاهرة التوحد في المجتمع اإلعالم مستوى تغطیةیون من خالل معرفة ماإلعال -
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  :حدود الدراسة -6

  :تتمثل حدود الدراسة فیما یلي  

  .مدینة عمان: الحدود المكانیة -

 .2014/2015الفصل الدراسي الثاني : د الزمانیةالحدو  -

 .طیف التوحدتم تشخیصهم على  من أولیاء أمور األفراد الذین عینة: الحدود البشریة -

 

  :محددات الدراسة -7

  .ونوع العینة المبحوثةطورتها الباحثة  التيتتمثل محددات الدراسة بتطبیق أداة الدراسة   
 

  :مصطلحات الدراسة -8

وهــي جمیــع األدوات التــي تســتخدم فــي األنشــطة : اإلعــالموســائل : یــة إجرائیــاً األردن اإلعــالموســائل 

  :مكتوبة والمرئیة والمسموعةیة على اختالف إشكالها الاإلعالم

  ).الجرائد والمجالت والكتب والملصقات والنشرات(المقروءة  اإلعالم وسائل -

 ).الخ... المذیاع وأشرطة الكاسیت والندوات والمحاضرات(المسموعة  اإلعالموسائل  -

 ).التلفاز والسینما والمسرح والمعارف واإلنترنت(المرئیة  اإلعالموسائل  -

 ).المقابلة والمحادثة واالجتماعات والزیارات(لشخصیة ا اإلعالموسائل  -
    

الســابقة تـأثیرًا علــى اإلنسـان یتـراوح بــین السـلبیة واإلیجابیــة، وهـذا یتوقــف  اإلعـالمإن لوسـائل   

على الرسالة االتصالیة الموجهة للمستقبل، وذلك بسبب بعـض وسـائل االتصـال الالزمـة لإلنسـان فـي 

  .الخ... والمذیاع، والتلفازحیاته الیومیة مثل الصحیفة، 
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   :التوحد اضطراب

الكثیر من التعریفات التي قدمت للتوحد بسبب إشكالیة وغموض هذا اإلضطراب  ظهر

 American Psychiatric(وعدم وضوحه فعرفته الجمعیة االمریكیة للطب النفسي

Association  APA( كفاءة اإلجتماعیةبأنه اضطراب یشمل الجوانب النمائیة الثالثة التالیة ال، 

  .Targer-Flusberg,1999)(ات والنشاطات تماماإله ،والسلوك النمطي، التواصل واللغة
  

 الطفل، عمر من األولى سنوات الثالث خالل أعراضه تظهر نمائي اضطرابوالتوحد 

عاقة االجتماعي، التفاعل إعاقة في  متمثلة   والطقوس  والنمطي  المحدود والسلوك التواصل في وإ

 السرطاوي(قطعي بشكل المباشر نسبة یحدد ولم الحسیة، للخبرات بالنسبة اعتیادیة غیر واستجابة

  ) . 34: 2011،وعواد
  

   :طفل التوحد

یظهر في   ،لدماغوظیفي في انه الطفل المضطرب نمائیا نتیجة خلل یعرف نظریا بأ  

خرین، وضعف في مع اآل األولى من العمر، یتصف أطفاله بالفشل في التواصل السنوات الثالث

وضعف في اللعب  ،السلوكنماط شاذة من ، وظهور أتطویر اللغة بشكل مناسب ، وعدمالتفاعل

   )Knoblock 1980,Olney, 2000(التخیلي 

 خالل تظهر والتي التطوریة االضطرابات من نوع بأنه: للتوحد األمریكیة الجمعیة تعرفو       

 وظائف على تؤثر نیرولوجیة الضطرابات نتیجة وتكون ،الطفل عمر من األولى سنوات الثالث

 هؤالء عند اً صعب االجتماعي االتصال فیجعل النمو نواحي مختلف على تؤثر وبالتالي المخ،

◌ً لفظی كان سواء اإلتصال في صعوبة عندهم ویجعل األطفال  یستجیب ما ودائماً  لفظي غیر أو ًا

 أي من األطفال هؤالء یضطرب األشخاص، إلى بةاالستجا من أكثر األشیاء إلى األطفال هؤالء
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 آلیة بطریقة الكلمات من مقاطع أو جسمانیة حركات نیكررو  ما ودائماً  بیئتهم، في یحدث تغیر

  .)8: 2009 المدني،( متكررة

 من یعانون بأنهم تشخیصهم تم الذین األفراد بأنهم إجرائیاً  التوحدب المصابون ویّعرف

  .عمان بمدینة الخاصة التربیة مراكز يف ومسجلین التوحد اضطراب
  

  .ي والذین یعیشون في مدینة عماناألردنویقصد بها جمیع أفراد األسر المجتمع    :یةاألردناألسرة 
  

ســلوك اآلخـــرین، دون مــا ســـند  فــيعلــى التـــأثیر  ياإلعالمـــیشــیر المفهــوم إلـــى قــدرة الفاعــل : التأثیر

  .قانوني أو رسمي بالضرورة
  

  .یة المختلفةاإلعالماآللیة التي یتم من خاللها تقدیم البرامج  إجرائیاً  هویقصد ب: الدور
  

المتخصص بنقل كل ما یتعلق بالنواحي الصحیة ألفراد  اإلعالمهو : الصحي اإلعالم

  ).3: 1994الحضیف، (المجتمع
  

األردنیة م الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالویقصد بها في الدراسة  ):إجرائیاً (وسائل اإلعالم تغطیة 

  .في عرض وتقدیم ظاهرة اضطراب التوحد، من خالل برامجها وانشطتها اإلعالمیة المختلفة
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  الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة األدب

تتنـــاول الدراســـة فـــي هـــذا الفصـــل النظریـــات التـــي تـــؤطر للدراســـة، ومـــن ثـــم وصـــفًا لظـــاهرة اضـــطراب 

أطفال التوحد، كمـا تنـاول الفصـل مفهـوم التوحـد وأنواعـه، ومراحـل التوحد، والمشاكل التي یعاني منها 

عالجـــه وأنواعـــه، ومـــن ثـــم بیـــان أهمیـــة دور وســـائل اإلعـــالم فـــي تغطیـــة هـــذه الظـــاهرة مـــن الناحیـــة 

اإلنسـانیة واإلجتماعیـة، ودور اإلعـالم عمومــا وظـاهرة التوحـد، ثـم طبیعــة اإلعـالم الصـحي ودوره فــي 

  .بین بهتغطیة قضایا التوحد والمصا
  

  :النظري األدب: أوالً 

، ونظریـة النمـو یـةاإلعالمنظریـة األطـر نظـریتین همـا؛  التركیـز علـىم فـي هـذه الدراسـة لقد ت  

  .المعرفي

  .نظریة األطر اإلعالمیة

ال یكــون لهــا  اإلعــالمیــة فتقــوم علــى أن أحــداث ومضــامین وســائل اإلعالمأمـا نظریــة األطــر   

هــذه األطــر تــنظم األلفــاظ  .فــي تنظــیم وســیاق وأطــر إعالمیــة مغــزى فــي حــد ذاتهــا، إال إذا وضــعت

یــة یــوفر اإلعالموالنصــوص والمعــاني وتســتخدم الخبــرات والقــیم االجتماعیــة الســائدة، وتــأطیر الرســالة 

، 2007شـومان، (القدرة على قیاس محتوى الرسالة ویفسر دورها في التأثیر علـى األداء واالتجاهـات 

  ).9ص

بنــــاء محــــدد للتوقعــــات التــــي تســــتخدمها وســــائل : "ي بأنــــهاإلعالمــــر ویعــــرف جوفمــــان اإلطــــا  

  ).60، ص2003الزغلول، "(لتجعل الناس أكثر إدراكًا للمواقف االجتماعیة في وقت ما اإلعالم
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ویعني ذلك أنه عندما یقع حادث معین فالحدث قد ال تكون له داللة كبرى عند النـاس ولكـن   

مــن حیــث اللغــة والصــیاغة والتركیــز علــى عنصــر معــین  تصــفه فــي إطــار إعالمــي اإلعــالموســائل 

  .مًا في قلب اإلطار االجتماعي كلهمهحتى یصبح 
    

  

  .نظریة النمو المعرفي

أما نظریـة النمـو المعرفـي فتسـتند إلـى نظریـة بیاجیـه التـي تنتمـي إلـى المدرسـة المعرفیـة، وقـد   

یمثل عملیة التعلم التـي تنیـر التغیـر فـي  فسر بیاجیه النمو من خالل االتجاه المیكانیكي وهذا االتجاه

إطـــار المـــدخالت والمخرجـــات، واتجـــاه النظـــرة البنیویـــة، بحیـــث أن النمـــو یتمیـــز بظهـــور أبنیـــة جدیـــدة 

  ).61، ص2003الزغلول، (

منـــذ البدایـــة بأصـــل المعرفـــة والكیفیـــة التـــي مـــن خاللهـــا تتطـــور مثـــل هـــذه  *وقـــد اهـــتم بیاجیـــه  

وأن عملیـة التـوازن هــي ن النمـو العقلـي ال ینفصــل عـن النمـو الجسـمي، المعرفـة، كمـا اعتبـر بیاجیـه أ

ــــتخلص مــــن حــــاالت العامــــل المهــــ ــــى ال ــــي ومــــن خاللهــــا یســــعى الفــــرد إل م والحاســــم فــــي النمــــو العقل

االضــطراب واالخــتالل التــي تحــدث بفعــل التفــاعالت المســتمرة والوصــول إلــى حالــة مــن االتــزان بــین 

  ).44، ص2007الهادي،  عبد(بنائه المعرفي وهذا العالم 
    

فـي  اإلعـالم تـأطیر خلفیـة الدراسـة مـن خـالل دورویمكن االستفادة من هاتین النظـریتین فـي   

ي مــن خـــالل البـــرامج األردنـــوذلـــك مــن خـــالل لفـــت نظــر المـــواطن  تغطیــة ظـــاهرة اضــطراب التوحـــد،

آلونــة األخیــرة بمــا التــي انتشــرت بشــكل ملحــوظ فــي ا هــذه الظــاهرةیــة المتنوعــة نحــو األردنیــة اإلعالم

یجاد الحلول للتقلیل منها أو إنهائها ما أمكن إلىیسهم في التعرف    .حجم الظاهرة وإ

                                                
ري، وقـد ، وهـو عـالم نفـس وفیلسـوف سویسـ)1980(وتـوفي سـنة ) 1896(جان بیاجیه، فرنسـي األصـل، ولـد سـنة  *

  .والتي تعرف اآلن بعلم المعرفة الوراثي األطفالطور نظریة التطور المعرفي عند 
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  مفهوم التوحد

قضیة إنسانیة اجتماعیة  وصفهاتعد اإلعاقة من أهم القضایا التي تواجه المجتمعات، ب

 .التربوي وغیرهمالنفسي واالجتماعي و واالخصائي بها شرائح متعددة كالطبیب  تاقتصادیة اهتم

اإلعاقة  (World Health Organization (WHO), 2007) وتعرف منظمة الصحة العالمیة

والتي لها صلة ،لحیاةحالة من عدم القدرة على تلبیة الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبیعي في ا"بأنها 

  .وخصائصه االجتماعیة والثقافیة هبجنسه وعمر 

اإلعاقة العقلیة واإلعاقة الحسیة وصعوبات التعلم  اكفهنوتختلف اإلعاقات فیما بینها 

ویعد . واإلعاقات  الجسمیة والصحیة واضطرابات التواصل واالضطرابات السلوكیة واالنفعالیة

تبدو متناقضة  إذ، األطفالبمظاهره وأعراضه إحدى اإلعاقات التي تنتشر بین _ اضطراب التوحد 

عنه، دون أن  ي یجعل غالبیة أفراد المجتمع یكونون تصوراً ظاهریًا ومثیرة لالهتمام إلى الحد الذ

  .یكون لدیهم أي احتكاك أو اتصال مباشر بأي طفل توحدي 

 ة وغموض هذا االضطراب وعدم وضوحهبسبب إشكالی للتوحدظهرت الكثیر من التعریفات 

 National Society of Autistic Children(فعرفته الجمعیة الوطنیة لألطفال التوحدیین 

NSAC ( وأن المظاهر األساسیة یجب أن تظهر قبل أن یصل الطفل ، بأنه متالزمة تعرف سلوكیًا

واضطرابا في ،ویتضمن اضطرابا في سرعة أو تتابع النمو،إلى الشهر الثالثین من العمر

اس واضطرابا في الكالم واللغة والسعة المعرفیة والتعلق واالنتماء للن،االستجابات الحسیة للمثیرات

  ).Olney, 2000, 99(واألحداث والموضوعات 

نقًال عن  )National Research Council، 2001(أما مجلس البحث الوطني األمریكي

فقد عرفه على أنه اضطراب طیفي یختلف في الشدة واألعراض التي  )44: 2004الزریقات، (
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د مظاهر ثابتة، بل تتغیر مع ، فتتنوع أعراض التوحد تبعا للشدة والعمر، فال توجاألطفالیظهرها 

  .مرور الوقت
  

  :التوحد تعریف

: هو التوحد أن القول یمكن وعلیه التوحد، خاللها من یوصف تعاریف عدة وردت وقد

 التفاعل في إعاقة في متمثلة األولى، الثالث السنوات خالل أعراضه تظهر نمائي، اضطراب

عاقة االجتماعي  إعتیادیة غیر واستجابة والطقوسي، نمطيوال المحدود والسلوك التواصل في وإ

 السرطاوي. (الیوم تاریخ حتى قطعي بشكل المباشر سببه یحدد ولم الحسیة، للخبرات بالنسبة

  ).7: 2001 وعواد،
  

  :التوحد اضطراب يذو  األطفال

 إلى یرده من فهناك للجدل، المثیرة القضایا من كاضطراب التوحد ظهور بدایة إن     

 مارك جون" الفرنسي الطبیب علیه عثر الذي" فیكتور" اإلفیرون طفل لحادثة الخاصة ةالتربی بدایات

 راكهــــــإش اوالتـــــمح رغم دهــــوح للبقاء المیل: اتـــــالصف بعض فیكتور رــــــأظه إذ" إیتارد بارــــــجاس

 اضــــانخف لــــــــتحم على درةــــوالق رط،ــــــفالم ويـــــــاللغ والضعف ة،ـــــــــاالجتماعی ةــــــــاألنشط يــــف

 مــــــالتعل رـــــأث لــــــــنق على درةـــــــالق دمـــــــوع یة،ــــــحس فعل ردود نـــــــم اــــــیتبعه اــــــــــوم رارةـــــــالح اتـــــدرج

(Frith, 1989,78).  

 استخدم الذي (Bluler) السویسري الطبیب ید على إالّ  یظهر لم التوحد اسم أن إال  

" الفصام" بالشیزوفرنیا المصابین األطفال بعض سلوكیات على للداللة الطفولي التوحد مصطلح



13 
 

 الشامي،( بها یعیشون التي للحیاة الواقعیة غیر والنظرة بهم المحیط العالم عن باالنفصال والمتمثلة

2004 :18(  

 التي األعراض كل عن وكتب الطفولي التوحد شخص من أول )1992الحسن،( كانر دّ ویع  

 إلى كانز أشار حالة، عشر إلحدى مالحظته خالل ومن. الغامضة المتالزمة هذه عن بها أعتقد

  :تشتمل والتي (Peurce, 2005: 34) عند وردت كما الممیزة السلوكیات

 .اآلخرین مع والعالقات التواصل تكوین في صعوبة -

 .كاءالذ مستوى في انخفاض -

 المجتمع من الشدید واالنسحاب العزلة -

 .الطفل أمام اآلخرون یذكرها التي والعبارات للكلمات الروتینیة اإلعادة -

 .المركبة لألنشطة النمطي والتكرار اإلعادة -

 .الكالم على القدرة فقدان أو اللغة اضطرابات -

 .للمثیرات اإلستجابة ضعف -

  .مزعجة اتسلوك ووجود السلوك، في الشدیدة االضطرابات -

  :االنتشار نسبة

) 2001(ومن ذلك دراسة محمد  التوحد، انتشار نسبة لمعرفة الدراسات من العدید أجرى 

 من دراسة كل تبنى إذ النسب، هذه تحدید حول التباین من الكثیر وهناك ،)2001(ودراسة نصر 

تقدیر  في باینالت كان لذلك. التوحد اضطراب وتشخیص لتحدید معین تعریف على الدراسات هذه
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 حالة وخمسین مائتین لكل واحدة حالة هي انتشاره حول الشائعة النسبة لكن التوحد، إنتشار نسبة

   (Gillberg, 1991, 34) والدة

 في طفالً ) 88( كل بین من اً واحد أن ا بینSalahi,2012: 31)( صالحي دراسة وفي 

 لمكافحة األمریكیة للجمعیة إحصائیة آخر حسب التوحد باضطراب مصاب المتحدة الوالیات

 ادرـــــص ةـــــللوكال تقریر رــــــآخ عن%) 25( نسبتها زیادة الرقم هذا ویمثل ،منها والوقایة األمراض

  )2006( عام

 تصیب التي الحاالت لكن لإلناث بالنسبة أضعاف أربعة به یصابون الذكور أن كما

  .)23: 2001السطاوي وعواد،( الذكور من أكثر شدیدة الغالب في تكون تیاتفال
  

  اضطراب التوحدأعراض ظاهرة 

 أو أسرته سواًء  اآلخرین مع التعامل الطفل ورفض النفس على االنطواء هو التوحد إن

 اضطراب( أنه على یعرفونه النفسي الطب وفي. مكرراً  نمطیاً  استحواذیاً  یكون ما وعادة. مجتمعه

 التالیة النقاط في الحالة تلخیص ویمكن السلوك اضطرابات أحد وهو. األطفال یصیب) انفعالى

  : )13: 1991 السرطاوي،(

 لغوي وغیر لغویاً  المجتمع مع التواصل إضطراب  

 اإلجتماعي التفاعل إضطراب  

 التخیل على والقدرة اإلبداعیة القدرة إضطراب  

. الدةالو  عند أو الحمل خالل مشاكل هناك تكون ال وغالباً  معافى، سلیماً  یولد الطفل إّن 

 العمر من الثالثة أو الثانیة سن بلوغه حتى سلیمة طبیعیة بصورة وفكریاً  جسمیاً  الطفل هذا وینمو

 أو التام الصمت( السلوكیة كالتغیرات الظهور في األعراض فجأة تبدأ ثم )شهراً  ثالثون عادة(
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 وظهور. العمر من الخامسة سن بعد أو الوالدة من األعراض تظهر ما ونادراً ). المستمر الصراخ

 المجتمع مع التواصل ونقص واللغویة المعرفیة المهارات اضطراب في یتركز الفجائي األعراض

ل اإلبداع على القدرة عدم إلى باإلضافة   ). 39: 1992 الحسن،( والتخیّ

 اللعب وعدم الرتابة :أهمها ومن التوحدي الطفل في توجد التي األعراض من العدید وهناك

 هدف، بدون المستمرة الحركة أو التام والخمول االجتماعي واالنعزال التغییر، ومةومقا االبتكاري

 بدون المستمر الدائم الصراخ أو التام والصمت بالصمم، مصاب أنه یظنوا حتى اآلخرین وتجاهل

 اللعب تغییر محاولة وعند الخوف، وعدم والخوف) والتذوق والشم اللمس( الحواس وتأخر مسببات،

  ).67: 2001السرطاوي وعواد، ( بشدة یثور فإنه توجیهه أو النمطي

التـي تعـد الصراخ وعـدم النـوم لـیًال یعاني أطفال التوحد من العدید من المشكالت ومن ذلك و 

الكثیـر مـن أطفـال التوحـد، وقـد تكـون مصـحوبة  لـدىمبكـر  من عالمات التوحد التي تظهـر فـي عمـر

والتعبیــر  لصـراخ فالطفــل التوحـدي تنقصــه أدوات اللغـةوكـذلك نوبــات الغضـب وا. بـالكثیر مـن الحركــة

اتــــه و كمـــا یمیــــل طفــــل التوحــــد للعبــــث فــــي أد  .أو كـــرد فعــــل للتعبیــــر عــــن غضــــبه أو لتغییــــر عاداتــــه

ـر عـن نفسـها فـي أطفـال التوحـد، فـالبعض   لكاته الخاصة به وأن الخوف له صـور متناقضـةتموم تعبّ

 كمـا یشـعر الطفـل التوحـدي مـن عـدم الخـوف. كصـوت الموسـیقى منهم یخاف من أشیاء غیـر ضـارة

ومتعددة، وأن الخوف یمكن السیطرة علیـه، ولكـن عـدم الخـوف یصـعب الـتحكم فیـه،  من أشیاء خطرة

 یتعلمـون عـن طریـق الحفـظ ولكـن ال یطبقـون مـا حفظـوه فـي موقـف آخـر، كمـا أن نقـص الـذاكرة فهم

  ).5: 2004الشیخ ذیب، (وعدم القدرة على التخیل تلعب دورًا هامًا 
  

تعـود علـى تغذیـة یكـون قـد الطفل إلیه بخصوص أعراض التوحد في التغذیة بأن  یشارومما 

ظهـور األعـراض، وفـي محاولـة إدخـال التغذیـة الصـلبة یرفضـها الطفـل، فقـد  سائلة أو شبه سائلة قبـل
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برفضـه،  معرفة بتحریك فكیه لتناول الغذاء الصلب وخصوصـا الحجـم الكبیـر منـه فیقـوم ال یكون لدیه

ه، ئــغذا كمــا أن طفــل التوحــد نمطـي فــي ســلوكه، فقــد یكــون نمطیــًا فــي، یـؤدي إلــى ســوء التغذیــة ممـا

ا ــــــــــباالسـتفراغ، كم دأــــــــــره یبــــــد تغییــــــــذاء ویرفض مـا دون ذلـك، وعنــــــد من الغـــــــود على نوع واحـــــفیتع

   ).Searel, 2004,P11( اك الدائم والمتكررــــــى اإلمســـــــــتؤدي إل ذاء قدــــــة الغــــــــــأن نمطی

وهـو مـا یمكـن أن یالحظـه الوالـدان هـو عـدم قـدرة الطفـل  األطفـالولعل أكثر مـا یمیـز هـؤالء 

 .علـى االتصـال مـع اآلخـرین بشـكل طبیعـي، وتصـبح هـذه المیـزة أكثـر وضـوحًا مـع تقـدم عمـر الطفــل

جــدت فإنهــا تكــون علــى شــكل أصــوات مــن ویعــاني العدیــد مــنهم  ذا وُ ضــعف أو انعــدام اللغــة لــدیهم وإ

ـــوه مـــن  ،عدیمـــة المعنـــى وتردیـــد لـــبعض الكلمـــات ویتصـــف حـــدیثهم بشـــكل عـــام بعـــدم الوضـــوح وبخل

م أشــیاء أو أدوات تشــبع وصــفهوینظــر الطفــل المتوحــد لوالدیــه ب .المعنــى وبأنــه غیــر مقبــول اجتماعیــا

هــر الطفــل المتوحــد أي نــوع مــن أنــواع التقــرب أو المــودة أو الرابطــة الحاجــات األساســیة لدیــه وال یظ

الــراوي وحمــاد، (وفــي نفــس الوقــت یتصــف هــؤالء األفــراد بــذاكرة قویــة . الطبیعیــة بــین الطفــل ووالدیــه

1999 :22.(  
  

  :التوحد اضطراب من للمعاناة المحتملة األسباب

 وبعدها وأثناءها الوالدة قبل صعوبات:  

  :التالي النحو على سردها ویمكن

 .األلمانیة الحصبة الدم، تسمم: الوالدة قبل ما عوامل -1

لى الرابع الشهر من حاد نزیف صدمات،: والدیة عوامل -2  تناول الحمل، من الثامن الشهر وإ

 .الحمل خالل األدویة
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 ما الدماغ التهاب الولید، إنعاش األكسجین، تدفق قلة الوالدة، عسر: الوالدة بعد ما عوامل -3

 ).78: 2011والجوالده، اإلمام( لوالدةا بعد

 الدماغ وظیفة أو تركیبة في اختالف:  

 أفراد لدى المخیخ في يحتشری خلل وجود عن )34: 2001( السرطاوي وعواد كشف

 والظاهر. الوالدة قبل كانت البدایة بأن یوحي ما وجود مع النمو خالل مبكرة مرحلة في یبدأ التوحد

 قد ولكنها معروفة غیر واألسباب قصیر، بوقت بعدها أو الوالدة قبل یحدث الدماغي التلف أن

  :تضمنت

 .وراثیة عیوب وجود -1

 .الوالدة خالل أو الجنین مرحلة في األكسجین إمداد في نقص -2

 .أیضیة اضطرابات -3

 .للسموم التعرض -4

 المناعة جهاز في اختالل:  

 والحصبة والنكاف ةالحصب MMR الفیروسي الثالثي بالمطعوم االهتمام مؤخراً  ازداد لقد 

 من العدید اكــــــهن كانت ولقدل ـــــفاص .للتوحد بباً ـــــمس عامالً  یكون أن احتمال على األلمانیة

 بین طـــــراب ودــــــــــوج عدم اـــــبعضه من استنتج دلـــــــللج مثیرة نتائج رتـــــــــأظه التي اتـــــــالدراس

 طــــالراب هذا على الً ــــــــــدلی وجدوا مـــــــأنه رونــــــآخ ىــــــادع اـــــــــــبینم د،ــــــــوالتوح MMR ومــــــمطع

  ).14: 2011 والجوالدة، اإلمام،(
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  :التوحد اضطراب أشكال

بإنه  للتوحد كانر وصف في جاء ما بعید حد إلى التوحد خصائص تشبه: التوحد اضطراب -1

 بدرجات مكتمالً  األعراض ثالوث فیه هرظوی التقلیدي بالتوحد أیضاً  سمىی ما وهو اضطراب تقلیدي

  ).29: 2004 الشامي،( الشدة من متفاوتة
  

 على القدرة وعدم الكالم وفقدان العقلیة، اإلعاقة على أعراضه وتشمل :الجسدي اضطراب -2

 الذكور من أكثر اإلناث عند ویظهر المركبة، المهارات في وقصور إرادي، بشكل الیدین استعمال

  ).34: 2011وعواد، السرطاوي(
  

 بهذا المصابون ویتصف ،"أسبرجر" العالم قبل من االضطراب هذا وصف :اسبرجر اضطراب -3

 األطفال من أفضل یعتبر تواصلهم أن إال االجتماعیة العالقات تكوین في بضعف االضطراب

 عادیة غیر اهتمامات غالباً  ولدیهم لیة،عق إعاقة من یعانون وال لغوي، تأخر لدیهم ولیس التوحدین

 شيء بكل التآزر بضعف ویتمیزون قبل، ظهر عن الحفظ على عالیة وقدرة والطائرات بالخرائط

: 2010 الزریقات،( اإلناث إصابة نسبة من أعلى االضطراب بهذا الذكور إصابة ونسبة حركي،

45.(  
  

 في سیما ال شدیدة، عضلیة تتقلصا بحصول االضطراب هذا ویوصف: توریب متالزمة -4

 وعدم االنتباه، وضعف بالقلق، مصحوبة تكون وقد یة،والتكرار  الالإرادیة والحركات الوجه، منطقة

 اإلیقاعیة األنماط في خاصة التوحد، مع توریت متالزمة أعراض تتشابه أن یمكن وعلیه. التركیز

  ).49: 2011 وعواد، السرطاوي( التوحدیین عند
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 في شذوذ وسببه فقط، الذكور یصیب جیني االضطراب وهذا: الهش الكروموسوم متالزمة -5

 وتشتمل أیضًا، التوحدیین وعند عقلیًا، المعاقین عند االضطراب هذا ویظهر ،)×( كروموسوم

 حركیة واستجابة للصوت، مفرطة وحساسیة األذن، في عرض وطویل، ضعیف وجه على أعراضه

  )90: 1990 ظواهري،( تكراریة
  

  :التوحدیین األطفال صائصخ

  : وهي الخصائص من مجموعة هناك

  :التواصلیة الخصائص -1

 درجتها في تتفاوت قد والتي الخصائص من بعدد تتسم التوحد من یعانون الذین األفراد لغة إن     

  :في تتمثل الخصائص وهذه أخرى ناحیة من وبظهورها ناحیة من وشدتها
  

 المصاداة( التردید:(  

 أو ،فــوراً  ســماعها عنــد الكلمــات بعــض بتردیــد التوحــد مــن یعــانون الــذین األفــراد بعــض یقــوم

 السـرطاوي. (الـذات لیرضـاء یسـتخدم النـوعین وكـال الحـق وقـت فـي األغـاني أو الكلمات بعض تردید

  .)12: 2011 وعواد،
  

 الضمائر عكس:  

 بـدالً ) أنـت( الضـمیر یسـتخدم فبعضهم الضمائر، استخدام في صعوبة التوحد أفراد بعض یواجه     

 الموبایــل بـدك كلمـة كقــول الموافقـة، علـى للداللـة الضــمیر یسـتخدمون قـد أنهــم أو ،)أنـا( الضـمیر مـن

: 1999 وحمـاد، الـراوي. (التردیـد لخاصـة نتیجـة  هـو الضمیر عكس إن ،الموبایل بدي قول من بدالً 

16(.  
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 الملفوظة والكلمات األصوات شذوذ:  

 والتنغـــیم الصــوت طبقــة فــي ســواء شــاذة بأنهــا التوحــدیین األطفــالبعــض  عنــد األصــوات تتمیــز     

 التنـوع ذلـك دون واحـدة وتیـرة وعلـى مهـزوزة أصـواتهم أن الدراسات أشارت كما ونبرة الصوت، ومعدل

 أن أخـــرى دراســـات أشــارت كمـــا ،اً أجشــ یكـــون بعضــهم اً مزعجـــ صــوته بعضـــهم ویكــون الصـــوت، فــي

  .)Wary, 2005:23 ؛12: 2002 ،نصر. (فارغة آلیة تبدو أصواتهم

 الجدیدة التعابیر:  

 على للداللة أزرق كلمة كاستخدام سواهم یفهمها وال فقط بهم خاصة كلمات إستخدام وهي     

  ).14: 2001 عبداهللا،( مثالً  كالصحن ما شيء
  

 الرمزیة اللغة:  

 ویظهــر عالیــة، بدرجـة رةمتغیــ أو كلیــاً  غائبـة تكــون التوحـدیین األطفــال بعــض عنـد الرمزیــة اللغـة     

  ).19: 2004 الشامي،( رمزیة بطریقة اللعب أو األشیاء تسمیة على قدرتهم عدم في ذلك
  

  :االجتماعیة الخصائص -2

 یشاركهم وال اآلخرین بوجود یستمتع ال إذ التوحدي الطفل لدى شیوعاً  األكثر العزلة عدت       

 بعض خصائص وتظهر االجتماعیة المواقف من االنسحاب إلى نؤو یلج أنهم كما. هتماماتهما

 في رغبة أیة وغیاب باآلخرین والالمباالة العزلة في االجتماعي الجانب في التوحدیین األطفال

 وال فقط، اتــــــالحاج عن رـــــالتعبی على اآلخرین مع لـــــالتواص یقتصرو  اآلخرین، مع التواصل

 أو الوالدین عــــم عادیة عالقات إقامة في لــــــوالفش متبادلة ةـــــمحادث أو حوار أي في ینخرط

 مــــــــًا بأمهاتهــــــــوال یتعلقون عاطفی اعيــــــــــواالجتم العاطفي ادلــــــالتب على القدرة وصعوبة اآلخرین،

 یلعبون وال دهمــــــــوح اللعب ویفضلون فقط اتـــــــاالحتیاج لتلبیة آلي بشكل أمهاتهم یستخدمون فهم
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 على قدرتهم عدم إلى الجانب هذا في الفشل ویرجع الدور لعب في ضعف ولدیهم اآلخرین مع

 إلى یرجع أنه كما ،اإلجتماعي التفاعل تبادل عن والعجز ،االجتماعیة المواقف في المشاعر تبادل

 شذر،( فوالعواط المشاعر عن التعبیر یمكن خالله من الذي اللفظي التواصل على قدرتهم ضعف

2003 :16.(  
  

  :الحسیة الخصائص -3

 علیها یؤثر قدو  البصر، حاسة هي التوحدي الطفل بها یتعلم التي الحواس أهم منإن       

ن العادي، الضوء من انزعاجهم مثل فیه مبالغ بشكل لها ویستجیب جداً  بسیطة مؤثرات  وإ

 أو مشوشة كانت إذ لحواسا طریق عن حوله من األشیاء عن الطفل یجمعها التي المعلومات

 وقد حولة من المثیرات عن مكتملة أو صحیحة صورة تكوین عندها الطفل یستطیع ال مغلوطة

 تمثیل عملیة في أو الدماغ إلى الحسیة اإلشارات وصول طبیعة في مشاكل عن اً ناتج هذا یكون

 الحواس بین موازنةال على قادر غیر الدماغ یجعل ما وهذا. معاً  الحالتین في أو اإلشارات هذه

بعض  أما ،به یأبه یكاد ال الطفل أن إذ اديــــــــــالع بالبرد عورــــــــالش ذلك ومثال معقول بشكل

 األلم هذا كل سبب أن به ونـــــالمحیط یعرف أن دون تیریاـــــالهس یشبه ما صیبهی قد التوحدال ـــــــــطفأ

 دهــــــــی رــــــیكس أو طـــــــالحائ في هـــــــرأس یضرب قد ديــــــالتوح الطفل نفإ وكذلك ادي،ــــــــالع ردـــــالب هو

 یوسف،( دةـــــــــبش رخــــــــیص هــــــتجعل دــــــــــق ةـــــــبسیط ةــــــــلمس نفإ ابلـــــــمقوبال ، راخـــــــص أي دون

2004 :18.(  
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  :المعرفیة الخصائص -4

 یترتب لما وذلك التوحد إلضطراب الممیزة المالمح أكثر من المعرفیة النواحي ضطرابا یعد      

 األفراد من%) 75( نسبته ما هناك أن سیما ال واالنفعالي، اإلجتماعي التواصل في نقص من علیه

 ثلتم بینما جداً  الشدیدة إلى البسیطة بین درجتها تتراوح عقلیة إعاقة لدیهم التوحد من یعانون الذین

 الجانب على الطالب هؤالء إنجاز ویكون درجة،) 70( على یزید ذكاء نسبة المتبقیة النسبة

 على القدرة بها فالمقصود المعرفیة المهارات أما اللفظي، الجانب انجازهم على من أفضل اإلدراكي

 البدایة يف األطفال یستخدم المشكالت، وحل األسباب ومعرفة والدافعیة واالنتباه والتذكر التفكیر

 الصعبة األشیاء ومن الخاصة، بطرقهم لألشیاء ویستجیبون حولهم من العالم لفهم سالخم حواسهم

 والنتیجة السبب ومفهوم البصري المدى عن اختفائها بعد األشیاء وجود أماكن تعلیمها یمكن التي

 إن لصعوبات،با ملیئاً  عالمهم یصبح ال حتى التوحد ألطفال مهم المهارات هذه على فالتدریب

 السرطاوي. (المجاالت مختلف في الطفل أداء في یؤثر المهارات هذه في اضطراب أي حدوث

  )12: 2011 وعواد،

 

  :السلوكیة الخصائص -5

 الـذاتي نمـوه علـى السـلوك ذلـك یـنعكس حـادة، انفعالیـة بسـلوكیات التوحد لاطفبعض أ یتصف       

 الوحـــدة: منهـــا التوحـــدي الطفـــل ســـلوك تمیـــز المـــحم وهنـــاك لآلخـــرین، إزعـــاج مصـــدر غالبـــاً  فیصـــبح

 ســلیم، بشــكل اللغــة واســتخدام فهــم علــى القــدرة عــدم عــن والناتجــة خــرینلآل االســتجابة وعــدم الشــدیدة

 فـــي شـــدید وقصـــور اآلخـــرین، مـــع والتواصـــل االرتبـــاط فـــي شـــدید وقصـــور معـــین، بـــروتین واالحتفـــاظ

 شـدید وحـزن الكـالم، علـى القـدرة فقـدان أو الكـالم في شدید وحزن الكالم، على القدرة فقدان أو الكالم
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 وأحیانــاً  معینــة، ومجــاالت قــدرات فــي والتــأخر البیئــة، فــي بســبطة تغیــرات ألي ســببه إدراك یمكنــه ال

 الـذاكرة أو الموسـیقى أو الریاضـیات مثـل القـدرات بعـض فـي فائقـة أو عادیـة مهـارات التوحـد یصاحب

 وردود واســتجابات معتــاد، وغیــر متكــرر بشــكل واللعــب األشــیاء،و  لأللعــاب المناســب غیــر واالســتخدام

 بعـض فـي یبـالغ وقـد حولـه مـن األصـوات یسـمع ال كأنـه فیبـدو اإلدراكیـة للمثیـرات مناسبة غیر أفعال

 علـى والمشـي ،ةالنظـر  ركـزی أو ویتجنـب عادیـاً  صـوتاً  سـمع إذا أذنـه علـى یـده یضـع كـان االسـتجابات

 یتمیـزون مـنهم وقلـیالً  كبیـرة بدرجـة الزائـد والنشـاط بـاألقالم، المسك على ةالقدر  عدم أو األقدام أطراف

ــــة والخمــــول، بالكســــل ــــم الحساســــیة وقل ــــاً  یمشــــي كــــأن لألل ــــى حافی ــــثلج عل ــــع یمــــارس أو ال  الشــــعر خل

%) 25(و بالــذراعین التحریـك أو للجسـم المسـتمر الهـز مثـل غریبـة جسـمیة بحركـات ویقـوم واألظـافر،

 الرغبــة عـدم مثــل محـددة بأشـیاء التشــبث كـذلك. البلــوغ عنـد صـرع بنوبــات ابةاإلصـ مــن یعـانون مـنهم

 نمــوه یــؤخر ممــا وبشــدة والخلــف األمــام إلــى جذعــه لیهــز یصــحو ثــم متقطــع ونــوم مالبســه، تغییــر فــي

طفائـه، النــور إلضـاءة غرفــة فـي المتواصــل الـركض الحركـي،  كــان مهمـا البیئــة فـي التغیــر ومقاومـة وإ

  )American Psychiatric Association, 2002,67. (بسیطاً 
  

  :االنفعالیة الخصائص -6

 المخاوف نقص مثل التوحدي الطفل بعض لدى نفعالیةاإل الفعل ردود من مجموعة هناك        

 لیس معینة، مواقف أو الضارة غیر األشیاء من أحیاناً  بالذعر یشعر وقد الحقیقیة، األخطار من

 یتعرض وقد أمامه، شخص لوقوع یضحك فقد حوله، من خریناآل مشاعر فهم على القدرة لدیه

 األطفالبعض  لدى اً مرتفع اً مزاجی اً تقلب هناك أن أي واضح، سبب دون والصراخ البكاء من لنوبات

 ).23: 2005 خطاب،( ینالتوحدی
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    التوحد اضطراب ذوي لألطفال الموجهة التدریبیة البرامج

 التطبیقي السلوك تحلیل )Abblied Behavior Analusis(: 

 أحیاناً  األسلوب هذا على ویطلق التطبیقي، السلوكي التحلیل على یعتمد تربوي برنامج هو

 عمر من) المدرسة قبل ما سنوات( المبكر التدخل على رئیس بشكل تركز وهي" لوفاس طریقة"اسم 

 أقل هم من یقبل وال درجة،) 40( من أعلى ذكائهم درجات تكون الذینعلى  سنوات) 5 – 2.5(

أي ساعة) 40( حدود في فردي بشكل البرنامج هذا في الطفل تدریب ویتم ذلك، من  بمعدل أسبوعیًا

 خالل من والتعلیم التعزیز البرنامج هذا في فاعلیة وأكثر التعلم طرق أهم ومن .یومیاً  ساعات) 8(

 الحصول بعد فیه المرغوب السلوك زیادة حول لوفاس مالحظات على بناءاً  المنفصلة المحاوالت

 لیزید بل السلبي السلوك من للحد فقط لیس المعزز استخدام لوفاس برنامج وكثَف التعزیز، على

 لوفاس برنامج علیها یركز التي المجاالت وأهم .المختلفة للمهارات والتدریب التعلم إمكانیة من أیضاً 

 النفس على واالعتماد األكادیمي اقبلوم التعبیریة واللغة االستقبالیة واللغة والتقلید االنتباه: هي

)Lovass, 1988,7(.  

 تیتش 

 Treateng and teaching children autism disorder and the retarted 

communicativetively: 

 في) اتصالیاً  والمعاقین التوحد اضطراب ذوي األطفال وتعلیم عالج( تیتش تأسیس تم      

 وتخطیط ريـــــــبص مــــــتعل على یرتكز مـــــمنظ أسلوب وهو ،1972 معا اــــــــكارولین نورث جامعة

 والبالغین لألطفال ومصمم ائعـــــــش البرنامج وهذا، للسلوك مفتاحاً  لتكون واألنشطة والزمن ةـــــــللبیئ

 الرئیس الهدف ویتمثل .التواصل في إعاقات من یعانون ممن وغیرهم التوحد باضطراب المصابین

 جــــــــالبرنام ةــــــفلسف وتركز الفرد، حیاة والـــــــط اتــــــالخدم تقدیم في ةــــــاستمراری توفیر في برنامجلل
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 فهم ولذلك مختلفة أسالیب ونــــــویستخدم مختلف لــبشك مـــــــالعال یدركون التوحدیین أن ةـــــــمعرف على

  ).45: 2011 والجوالده، اماإلم( التفكیر من مختلفاً  نمطاً  یمتلكون
  

 

 

 للتواصل الصور تبادل برنامج: 

 عن عجزوا الذین والبالغین لألطفال) بكس( الصور بتبادل التواصل برنامج یستخدم    

 أنفسهم عن التعبیر على قادرین وغیر احتیاجات لهم األشخاص وهؤالء .الكالم خالل من التواصل

 من توضح تدریبیة، مراحل ست على البرنامج هذا ویحتوي. اجتماعیاً  مقبولة غیر بطرق یعبرون أو

 وعواد، السرطاوي( للتواصل عام تدریب برنامج إلى یصل مرئي تعزیز نظام نبني كیف خاللها

2011 :23.(  
  

  :التوحدیین عائالت على تقع التي الضغوط أسباب

 االضطرابات مع مقارنته یمكن ال بشكل العائالت، على كبیرة ضغوطاً  یخلق التوحد إن     

  :منها ذلك وراء أسباب عدة وهناك األخرى،
  

 التوحد، إلى التعرف الصعب من یكون ما غالباً : التوحد إلى التعرف وضبابیة غموض -1

 أو مثًال، الدماغي الشلل من یعانون الذین األطفال مع مقارنة مرئي غیر ما بطریقة فهو

 .جسدي عجز أي أو داون، بمتالزمة

 طفالً  أنجبوا بأنهم اآلباء بها یشعر التي المحیطین نظرة :المحیطین من یةالسلب االتجاهات -2

 .اآلباء بها یصرح ال قد النظرة هذه أن من الرغم على معاقاً 
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 التوحد ذوي أبنائهم قبل من مرفوضون بأنهم اآلباء یشعر :لآلباء األبناء برفض الشعور -3

 وسیلة إلى التعرف وعدم نحوهم التهمرس تأدیة من بالعجر لدیهم، داخلیاً  شعوراً  یخلق مما

 .ولهم منهم والحنان بالمحبة الشعور أطفالهم ومبادلة هم،ءأبنا تالئم اتصال

 التوحدي، بالطفل العنایة خالل من كبیر وجسدي عاطفي جهد ینشأ :واإلجهاد المعاناة -4

 كنیتم ال حاجات فله إلكتشافه، میل إلى اآلن حتى نصل لم عالم في یعیش بأنه وخاصة

 .)2011:16 والجوالده، اإلمام. (عنها والتعبیر اإلفصاح من هو

  

  دــوالتوح اإلعالم

إن العالقة بین اإلنسان وما یحـیط بـه مـن مكونـات تسـتند إلـى االتصـال الـذي یحـدث تفـاعًال   

واإلنسـان فـي حالـة  .مستمرًا یتجلى أثـره فـي حیاتنـا، كمـا أن الطبیعـة البشـریة تـرفض أن تعـیش وحیـدة

ل وتواصل دائم مع نفسه وبیئته ومجتمعه، واالتصـال ظـاهرة قدیمـة صـاحبت اإلنسـان فـي رحلـة اتصا

ومــع تطــور  .حیاتــه مــذ كــان یعــیش فــي الكهــوف والغابــات، حتــى ركــب الصــاروخ واستكشــف الفضــاء

اإلنســان تطــورت وســائل االتصــال وتنوعــت مــن اســتخدام الطبیعــة كرمــوز اتصــالیة مثــل رؤیــة النــار 

   .لنقش على الحجر، مرورًا بعصر الطباعةودق الطبول وا
    

مـــة للتوعیـــة وذلـــك لكونهـــًا مصـــدرًا أشـــكالها المختلفـــة مـــن األدوات المهب اإلعـــالموســـائل  تعـــد

مهمـــًا إلكســـاب الفـــرد المعرفـــة والـــوعي بالقضـــایا المجتمعیـــة ومنهـــا قضـــیة اإلعاقـــة، ووســـیلة مباشـــرة 

مــن األفــراد دون الحاجــة إلــى وجــود عالقــة  لالتصــال مــع األفــراد فــي المجتمــع وتصــل إلــى عــدد كبیــر

مباشـــرة بـــین المرســـل والمســـتقبل، فالصـــحف الیومیـــة والمـــذیاع والتلفـــاز والكتـــب والمجـــالت وشـــبكات 

مصادر مهمة للمعرفة بشكل عـام، وللمعرفـة المجتمعیـة علـى وجـه التحدیـد،  داالتصال االلكتروني تع
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تعمـل مـن  اإلعـالمطاع من أفراد المجتمع، فوسـائل وذلك نظرًا لجاذبیتها وسهولة وصولها إلى أكبر ق

جویحــان، (مــن مـواد علــى نقـل المعرفــة والـوعي لألفــراد بشـكل مباشــر أو غیـر مباشــر  تـوفرهخـالل مــا 

2006 :49(  
  

هــــو إیجــــابي یســــهم فــــي تعزیــــز وتــــدعیم  اإلعــــالمإال أنــــه یجــــب أن ال یفهــــم أن دور وســــائل 

قــــد یكــــون ســــلبیًا أحیانــــًا فــــي فهــــم التوجهــــات والمفــــاهیم  بــــل ،دائمــــاً  المعرفــــة المجتمعیــــة والــــوعي بهــــا

المجتمعیــة، خاصــة لــدى األفــراد الــذین هــم فــي أعمــار صــغیرة أو تنقصــهم القــدرة علــى التفكیــر الناقــد 

األمــر الــذي یحــتم علــى القــائمین  ،واالســتیعاب واالســتدالل المنطقــي والمهــارات االجتماعیــة المختلفــة

  ).66: 2001الطیب، .(بابهذه الوسائل خاصة لدى الش على

تعریـــف األفــراد بقضـــایا اإلعاقـــات التـــي یعـــاني منهـــا ولإلعــالم دور بـــارز وفعـــال فـــي عملیـــة 

المجتمــع ومنهــا قضــیة التوحــد التــي أصــبحت تشــكل ظــاهرة مقلقــة ألفــراد المجتمــع، وذلــك لزیــادة وعــي 

  .معهذه القضیة الحساسة التي أخذت تشغل بال العدید من أفراد المجتباألفراد 
  

إن عصــر المعرفــة والمعلومــات ووســائل االتصــال مــا كــان لــه أن یحقــق مــا حقــق مــن نجــاح 

بــاهر لــوال اعتمــاده األســاس علــى كــل مــن الكلمــة والصــورة، فالمعلومــات المقترنــة بالكلمــات والصــور 

 علـى إیجـاد درةمن الكلمـة والصـورة قـا هي معلومات كافیة ووافیة وقادرة على شرح نفسها، بل إن كالً 

حالة من الوعي الشعبي تجاه قضیة ما، وهل أدل علـى ذلـك مـن سـعي المحطـات الفضـائیة المحمـوم 

لنقـــل الكلمـــات وصـــور األحـــداث السیاســـیة والعســـكریة واالجتماعیـــة والفنیـــة والریاضـــیة الـــدائرة وكـــذلك 

منـه  القضایا التـي تتعلـق یاإلعاقـة فـي المجتمـع وبمـا یجعـل المشـاهد یعـیش الحـدث اآلنـي وكأنـه جـزء

  ).88: 2008الرفاعي، (
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بـــدأت تأخـــذ دور فـــي موضـــوع الدراســـة فـــي كونهـــا وســـائل اإلعـــالم الحدیثـــة  وتتمحـــور أهمیـــة  

المــدرس واألب واألم فــي تنشــئة األجیــال وتزویــدهم بــالعلم والمعرفــة واألدب واألخــالق والفنــون وكافــة 

حت الكمیـــة الفائقـــة مـــن المعــارف األخـــرى، فأصـــبح معظـــم التعلـــیم یـــتم خـــارج الفصـــل الدراســـي وأصـــب

المعلومـــات التـــي تنقلهـــا الصـــحف والمجـــالت واإلذاعـــة والتلفزیـــون فـــي أیامنـــا هـــذه تفـــوق بكثیـــر كمیـــة 

  ).45: 1984تركي، (المعلومات التي ینقلها مدرس الفصل 

المختلفـــة مـــن إذاعـــة وتلفزیـــون وفیـــدیو وانترنـــت وصـــحف ومجـــالت  اإلعـــالموتـــؤثر وســـائل   

مــن معلومــات وحقــائق ووقــائع وأفكــار وآراء علــى التنشــئة االجتماعیــة فــي  وكتــب، بمــا تنشــره وتقدمــه

فــي عملیــات  اإلعــالممراحـل النمــو عامــة، ویتعــاظم فــي المرحلــة الثانویــة مرحلــة المراهقــة دور وســائل 

التنشئة االجتماعیة هذه والتطبیع االجتمـاعي، فهـي تقـدم المعلومـات وتـؤثر فـي السـلوك وتتـیح فرصـة 

  ).78: 1993ثابت، (ویج للترفیه والتر 
    

المختلفـــة، إذ تنتشـــر الصـــورة فـــي  اإلعـــالموقــد نـــال التلفزیـــون اهتمامـــًا خاصـــًا ضـــمن وســـائل   

أیامنا الحاضرة بالسهولة التي تنتشر فیها الكلمـات والمطبوعـات مـن قـارة إلـى أخـرى وفـي داخـل أكثـر 

  ).59: 2003حسن، (المجتمعات انغالقًا 
    

قــوم بــدور خطیــر فـي عملیــة التنشــئة االجتماعیــة، فعنــد قیــام وســائل ت اإلعــالمن وســائل كمـا إ  

بنقــل أنمــاط الســلوك المقبولــة والقــیم األصــلیة ومســاندتها تــؤدي إلــى أن یتشــرب الشــاب هــذه  اإلعــالم

  ).1980:46عبد الدائم، (القیم والمعاییر االجتماعیة، عندما یكتسب شخصیة ذات سمات معینة 
    

 ).9: 2005عدنان وبسام، ( :من قدرتها على ماإلعالوتنبع أهمیة وسائل 

 نیة وشائقة للصغار والكبار معاً تقدیم خبرات متنوعة وغ.  
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  واإلســهام مــع بــاقي المؤسســات التربویــة فــي تقبــل عملیــات التغییــر االجتمــاعي وغــرس القــیم

  .ةالمطلوب

  عیــة علــى جتمادورًا بــارزًا فــي تكــوین شخصــیة الفــرد وطبیعتــه اال اإلعــالمكمــا تلعــب وســائل

  .أنماط سلوكیة معینة

عـدنان ( :فـي عملیـة التنشـئة االجتماعیـة وهـي اإلعـالموهناك مجموعة من النواحي تؤثر فیها وسـائل 

 ).9: 2005وبسام، 

  .إشباع الحاجة إلى المعلومات واألخبار -

  .نشر معلومات متنوعة في كافة المجاالت وتناسب كافة األعمار -

 .التسلیة والترفیه -

  ر بالسلوك االجتماعي في الثقافات األخرى من األفالم والوسائل اإلخباریةتسهیل التأث -
  

الحدیثــة تقــوم بــأدوار هامــة، فــي مجــال التربیــة والتكــوین وأن قــدرتها علــى  اإلعــالمإن وســائل 

النفـــاذ كبیـــرة، فهـــي ناقلـــة لمنـــتج معـــین یتـــرك بصـــماته الفكریـــة والثقافیـــة بدرجـــة متفاوتـــة وقـــد ســـاعدت 

ورة في مجال االتصال هذه الوسـیلة، منهـا مـا یهـم الجوانـب الفكریـة، والقیمیـة ومكونـات التقنیات المتط

 .الهویة الدینیة واللغویة، ومنها ما یعني بالجوانب االقتصادیة والسیاسیة 

هـــو المســـؤول عـــن الهویــــة أو الذاتیـــة الثقافیـــة والتـــي أسســــها  اإلعــــالمومـــن هنـــا یالحـــظ أن   

وتتمثـل بالـدین، اللغـة العربیـة، االنتمـاء إلـى تـراث حضـاري وثقـافي لـه مجموعة من الركائز األساسـیة 

أن یكون نصـیرًا وحامیـًا للهویـة الثقافیـة ویحمیهـا ممـا  اإلعالممالمحه الواضحة الثابتة وأسسه، وعلى 

ي التـي لهـا أشـكال وألـوان مختلفـة لتظـل الهویـة الثقافیـة اإلعالمـیداهمها من محـاوالت الغـزو الفكـري و 

  .عن االختراق، متسقة مع نفسها ومع رسالتها ومع دور هذه األمة ومكانتهابعیدة 
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فـي تأدیــة دوره الصـحیح ال بـد أن یكــون أداة تغییـر وحــث علـى الجدیــة  اإلعــالموحتـى یـنجح   

والبنــاء الســلیم لإلنســان، فیكــون أداة تنمویــة فاعلــة، ولهــذا فمــن غیــر المناســب أو المعقــول أن تطغــى 

علــى المســاحات المخصصــة للقضــایا الجــادة، خصوصــًا إذا  اإلعــالمیــة فــي أجهــزة المســاحات الترفیه

  ).4: 2003أبو عرجة، (طرح الترفیه بشكل فني هابط بال معنى سوى ضیاع الوقت 
  

یزیـــد  اإلعـــالمولقـــد أوضـــحت دراســـات میدانیـــة عدیـــدة عربیـــة وأجنبیـــة أن التعـــرض لوســـائل 

مـان بقطعـة اإلسـفنج التـي تمـتص كـل مـا تتعـرض لـه معلومات الفرد وخصوصًا الطفل وقد شـبهه هوف

، وتصـــطدم وســـائل  مـــن خـــالل أدائهـــا الـــوظیفي تجـــاه األفـــراد  اإلعـــالمســـلبیًا أمـــام جهـــاز التلفـــاز مـــثًال

ـــــوالمجتم ـــــع ببعـــ ـــــض العقبــــات والتــــي تقلــــل مــــن فاعلیتهـ ـــــا وهــــي عملیـــ ة التعــــرض االنتقــــائي لوســــائل ــــ

 .اإلعالم

    

یـة فـإنهم یختـارون ویمیلـون إلـى مـا اإلعالموالرسـائل  اإلعـالملـى وسـائل عند تعرض األفراد إ  

یتفق مـع اتجاهـاتهم ومیـولهم واهتمامـاتهم، ویبتعـدون عمـا یتعـارض مـع أفكـارهم ومعـارفهم ومعتقـداتهم 

تبث وتـذیع وتنشـر الكثیـر مـن الرسـائل فـي أوقـات مختلفـة والفـرد ال یسـتطیع  اإلعالموقیمهم، فوسائل 

میعهـا فیقـوم بتصـنیفها بنــاء علـى مـا یتفـق واإلطـار المعرفــي للفـرد كمـا أن الفـرد یختــار أن یتعـرض لج

من هـذه الرسـائل مـا یـدعم مركـزه ومكانتـه االجتماعیـة فـي إطـار الجماعـات التـي ینتمـي إلیهـا كمـا ان 

، اإلعــالمهـذه الجماعــات لهـا تــأثیر علـى نوعیــة وموضــوعات للرسـائل التــي یختارهـا الفــرد مـن وســائل 

یـة مبنـي علـى تقـدیره لـدرجات التـآلف والتنـاقض ممـا یـؤدي إلـى اختیـار اإلعالماختیار الفرد للوسـائل و 

الموضـوعات وتفســیرها وتخزینهـا بمــا یتفــق مـع بنــاء الفـرد المعرفــي وتــأثیر القـوى االجتماعیــة والنفســیة 

ذا شعر الفرد باختالف وتناقض الرسالة . التي تؤثر في هذا البناء و مـا یتعـرض لـه مـن یـة أاإلعالموإ
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معـارف وأفكــار، أو موضــوعات مــع بنائــه المعرفــي فإنــه یشـعر بتــوتر دائــم وألــم یخفــف عنــه، ویتجنــب 

هــذا التنــاقض واالخــتالف وذلــك إمــا بتعزیــز المعرفــة التــي یتعــرض لهــا أو یتجنبهــا، ونتیجــة لمــا ســبق 

مـا یفسـر لنـا عالقـة الفـرد باختیـار  ، وهذااإلعالمتنال استجابة الفرد انتعاشیة وسلوكیة انتقائیًا لوسائل 

 اإلعــالمیــة ومحتواهــا وتفســیر رموزهــا وتــذكره لهــا ومــدى قــوة تــأثیر وســائل اإلعالمالبــرامج والوســائل 

مـن خـالل  اإلعـالمعلى هذا الفرد، ویمكن إیجاز العملیات االنتقائیة أو العقبات التي تصطدم وسائل 

  :یليأدائها الوظیفي اتجاه األفراد والمجتمع بما 
  

إن النــــاس ال یســــتطیعون االهتمــــام بكــــل شــــيء یوجــــه لهــــم، ولــــذلك فــــإنهم  :االهتمــــام االنتقــــائي -

یحصرون اهتمامهم في جزء محدود مما هو متـاح یومیـًا ویهملـون األجـزاء األخـرى وهـذا االنتقـاء 

  .یرتبط لدیهم باالهتمام الفردي والفئوي والروابط االجتماعیة
 

ي بأســــالیب تختلــــف مــــن فــــرد إلــــى آخــــر وفــــق اإلعالمــــر الخطــــاب أي تفســــی :اإلدراك االنتقــــائي -

النفســـیات الصـــفات النفســـیة الممیـــزة، والتوجهـــات الســـلوكیة الخاصـــة، حســـب مســـتواه االجتمـــاعي 

  .واالقتصادي والثقافي الذي ینتمي إلیه
 

ي یمكـن تـذكرها بسـرعة ولوقـت طویـل اإلعالمـهناك أنواع معینـة مـن الخطـاب  :التذكر االنتقائي -

 .قبل الجمهور، بینما یتم نسیانه من فئات أخرىمن 

ي وتعتمــد علــى اإلعالمــتختلــف اســتجابات األفــراد نتیجــة التعــرض للخطــاب  :الســلوك االنتقــائي -

ـــأثیرات المتداخلـــة للمتغیـــرات الموجـــودة، فهنـــاك عالقـــة ســـببیة فـــي التعـــرض لوســـائل   اإلعــــالمالت

أو قصـــیرة األمـــد ویمكـــن أن تـــؤثر فـــي  والســلوك البشـــري عدیـــدة ومختلفـــة، قـــد تكـــون طویلـــة المـــد

 ).23: 2000عبد الحمید، (التنشئة االجتماعیة 
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یة المتاحة في عصـر العولمـة ومـا لهـا مـن اإلعالموال ننسى الفضائیات أو االنترنت الوسیلة   

ارتبـاط وثیــق فــي عملیــة التنشــئة االجتماعیــة لطـالب المرحلــة الثانویــة، حیــث ســهلت ثــورة االتصــاالت 

جــار المعلومــاتي والمعرفــي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین الحصــول علــى المعلومــات واالنف

بطریقة سهلة ومیسرة لألفراد في أي مكان من العالم، فقد جعلت العالم صـغیرًا وشـفافًا فـالفرد یسـتطیع 

رؤیـــة عالمـــه بكـــل مـــا فیـــه بشـــكل جلـــي، وهـــذه تطـــورات مـــا هـــي إال حلقـــة فـــي سلســـلة مترابطـــة مـــن 

رات التي عاشتها اإلنسـانیة والمهـم إن االنترنـت والقنـوات الفضـائیة العـابرة للقـارات والحـدود دون التطو 

إذن من أي دولة، قادمة إلینا بسرعة، تمتد لتشمل الجمیع فـي عـالم سـریع التغییـر ذو حركـة مسـتمرة، 

ًا أو یقـــوم عـــالم الكترونـــي، فـــالفرد یجلـــس فـــي منزلـــه لیتصـــل مـــع مـــن یریـــد ویشـــتري حاجاتـــه الكترونیـــ

إن الســـــهولة فـــــي االتصـــــال "بعملـــــه، فالمســـــافات واألمـــــاكن تالشـــــت بفضـــــل الفضـــــائیات واالنترنـــــت، 

یــة الجدیـدة وهـذا هــو اإلعالمیـة هـي منطقیــًا الفائـدة األساسـیة التــي توفرهـا الوسـائل اإلعالمبالمصـادر 

  ).59: 1996فاسور، " (في متناول الید أو بأطراف األصابع اإلعالممفهوم 
    

بــاختراع طریقــة ســریعة لتبــادل ) Bernars Lee(قــام الباحــث البریطــاني  1991فــي عــام و   

أو االنترنـــت وازداد ) world Wide Web(المعلومـــات ممـــا أدى إلـــى ظهـــور الشـــبكة العالمیـــة 

 1995االعتــراف بشـــبكات االنترنــت بعـــد توصـــیه لجنــة األمـــم المتحــدة للتجـــارة الدولیـــة فــي فینـــا عـــام 

  ).75: 2003عبیدات، (

كمـــا أن االنترنـــت یتطلـــب التفاعـــل والمشـــاركة مـــن قبـــل المســـتخدم علـــى عكـــس االكتشـــافات   

  .السابقة في میدان االتصال والمعلومات التي یكون فیها الفرد مستقبًال فقط ال مشاركًا ومتفاعالً 

ــــار إیجابیــــة أو ســــلبیة وتــــأثیرات    وكــــأي مختــــرع جدیــــد فــــإن االنترنــــت والفضــــائیات تطــــرح أث

أو غیـــر مقصـــودة علـــى الـــنشء بســـبب ســـرعة االنتشـــار، أضـــف إلـــى ذلـــك غیـــاب التوجیـــه مقصـــودة 
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فاالنترنـــت والقنـــوات الفضـــائیة زادت مـــن . الفاعــل مـــن قبـــل األهـــل بكیفیــة التعـــاطي مـــع هـــذه الوســائل

حریـــة األفـــراد وقـــوتهم، كمـــا أن البـــرامج التـــي تعـــرض علـــى القنـــوات الفضـــائیة هـــي بـــرامج ممتعـــة یـــتم 

ة، فاالتصــال المعلومــاتي الترفیهـي یعــرض بأســلوب شــائق جـذاب یحــوي صــورًا ورســومًا اختیارهـا بعنایــ

، ویتــأثرون ویتشــربون كاإلســفنج القــدیم بســهولة، كمــا األطفــالوأغــاني ویســتهلك معظــم وقــت الشــباب و 

، فقـد دخلـت إلـى كـل مدرسـة  أن االتصال من خالل القنوات الفضـائیة واالنترنـت أصـبح سـهًال ویسـیرًا

كــــان لعـــب فــــي العـــالم وأصــــبح بإمكـــان أي طفــــل أو شـــاب وبتــــدریب بســـیط جــــدًا أن یــــتقن ومنـــزل وم

وتوثقت العالقة بینهمـا وبـین األفـراد وتتضـاءل التفاعـل اإلنسـاني واالتصـال . استخدام هذه التكنولوجیا

المباشر مع األفراد، وظهرت هوایات التعارف وما نتج عنها مـن عالقـات وصـداقات سـریعة كالعالقـة 

  .سیة أو الزواجالجن
    

وعلى الجانب اآلخر من االنعكاسات اإلیجابیة لالنترنـت والفضـائیات تظهـر سـلبیات عـدة ال   

یمكننــا تجاهلهــا فقــد عملــت علــى تمكــین الغــزو الثقــافي وســیادة القــیم األجنبیــة وتهدیــد الثقافــة العربیــة 

م الثقافة األجنبیـة التـي تحاصـرهم العرب بقی األطفالوالمحلیة والهویة الدینیة والوطنیة وطبع الشباب و 

  ). 12: 2003عبیدات، (في الفضائیات واالنترنت 

إضــــعاف قــــدرة الشـــــباب  للعــــالم االفتراضــــي والفضــــائیات هــــو ومــــن النتــــائج الســــلبیة البــــارزة  

علـى مواجهـة المشـكالت الحقیقـة للواقـع وهـذا مـا یسـمى بالوظیفـة المنومـة لوسـائل االتصـال  األطفالو 

ــــــخریة عوضـــــــــــالیقظـــــة، والس دیر عوضـــــًا عـــــنأو تكـــــریس التخـــــ ة ـــــــــــــــوبـــــروز اإلتكالیًا عـــــن الجـــــد، ـــــــ

اكل كلهـا ـــــــباب بـأن حلـول المشـــــولة إقنـاع الشــــراد وسهـــــلوك سـلبي طفـولي لـدى األفـــــــــاد كســــــــواالعتم
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ــــنهل مـــــــــد أن یكـــون كــــــــــــة وال بـــــــة وممكنـــــــــسهل ــــر وسهــــــــاكل بیســــــــــــل المشــــــًال یســـتطیع حــــــــــم بطـــــ ولة ـــ

  ). 23: 2000قواس، (

وعلى الصعید األخالقي تشجع على التنافس الذي یكون غیر نظیف ألن األفراد یسـتخدمون   

كــل الوســائل الممكنــة مــن أجــل تحقیــق أهــدافهم حتــى لــو كانــت األهــداف غیــر مشــروعة، كمــا یفســح 

نترنت الفرصة لقارئ الصحیفة عبـر البریـد االلكترونـي االتصـال المباشـر بالصـحیفة المرغوبـة لدیـه اال

والتحاور مع الصحفیین ومناقشتهم فـي المواضـیع واآلراء المختلفـة، ممـا یعمـل علـى تقریـب المسـافات 

  .بین المرسل والمستقبل
    

میـــة أخـــرى، فالعملیـــة قضـــي علـــى الصـــحیفة أو أیـــة مؤسســـة إعالإن ظهـــور االنترنـــت لـــن ی  

تكاملیـــة أكثـــر منهـــا تنافســـیة وقضـــاء طـــرف علـــى آخـــر، فاالنترنـــت ســـیقدم خـــدمات مختلفـــة وعظیمـــة 

إن تكنولوجیـــــا . لالتصــــال والصـــــحافة مطالبــــة بالتـــــأقلم والتكیــــف والتعـــــایش مــــع التكنولوجیـــــا الجدیــــدة

تعددیــة واالخــتالف االتصــاالت والعولمــة االقتصــادیة واالنترنــت جمیعهــا تهــدف إلــى القضــاء علــى ال

والتوجــه إلـى العولمـة الثقافیــة المؤمنـة بنظــام " التبخــر الثقـافي"سـاكس  ولفجـونجالثقـافي أو كمـا ســماها 

  ).16: 2001قیراط، (قیمي موحد على المستوى العالمي 
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  :اإلعالم والتوعیة

جانـب  دور المؤسسة التربویة في حمایة النشء، وعلى األخص المدرسـة مهـم جـدًا إلـى دّ ویع  

 األطفـالدور األسـرة فـي توجیـه وترشـید اسـتخدام الفضـائیات واالنترنـت، فعلـى الـرغم مـن أن الشـباب و 

یتمتعـــون بحریـــة أكثـــر فـــي اســـتخدام االنترنـــت فـــي منـــازلهم أو منـــازل أصـــدقائهم إال أن دور المدرســـة 

عـــة الحثیثـــة یظهـــر جلیـــًا مـــن خـــالل مـــد جســـور مـــع أولیـــاء أمـــور الطلبـــة، واالتفـــاق معهـــم علـــى المتاب

ألبنـــائهم أثنـــاء تعـــاملهم مـــع االنترنـــت والفضـــائیات، وتـــوعیتهم بالنتـــائج الســـلبیة لإلفـــراط فـــي اســـتخدام 

تكنولوجیا االتصال، أو سـوء االسـتخدام لهـا وبضـرورة مناقشـة أبنـائهم بمـا یشـاهدون، وعلـى المؤسسـة 

لفضـائیات، وذلـك بوضـع قـوائم التربویة أن تحدد األخطار واألضرار الناجمة عن استخدام االنترنت وا

للمواقـــع األخالقیـــة المناســـبة والمواقـــع غیـــر األخالقیـــة وتوضـــح أضـــرارها وأخطارهـــا، وتبصـــیر الطلبـــة 

بضـرورة اإلبــالغ عـن المواقــف الســلبیة أو األخطـار التــي تقـابلهم أثنــاء اســتخدام االنترنـت، وال بــد مــن 

ـــــوع ـــــت إرشـــــادهم إلـــــى األســـــس األخالقیـــــة الســـــتخدام االنترنـــــت وت ـــــة اســـــتخدام االنترن یتهم إلـــــى طریق

والفضـــائیات مـــن خـــالل تنظـــیم وقـــتهم بـــین الدراســـة والحیـــاة االجتماعیـــة واســـتخدام االنترنـــت صـــالح 

)2008 :63.(  
    

إن دور المؤسسة اإلعالمیة ال یقل قیمة عن دور المؤسسة التربویة في التنشئة االجتماعیة   

د ذهب بعض الباحثین إلى اعتبار المؤسسة للفرد، إلى جانب مؤسسات التنشئة األخرى، وق

اإلعالمیة مدرسة موازیة، واعتبرها البعض اآلخر المدرسة العصریة، واعتبر البعض اآلخر أن 

اهج التقلیدیة، ــــــا تفوقها المطلب على المنـــــإدخال وسائل اإلعالم في صلب المدرسة ال یعني قطع

ة ــــــائل اإلعالم في خدمة أغراض تربویـــــــلدان بتوظیف وسبل مكملة لها وقد قامت في العدید من الب
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محددة وحظیت هذه التجارب أحیانًا بدعم من قبل بعض المنظمات اإلقلیمیة والدولیة، وأحدثت 

ة العالقة بین التربیة ـــــالثورة التكنولوجیة في مجال اإلعالم واالتصال تحوًال جذریًا في طبیع

 .وسائل اإلعالم محورًا للعملیة التربویة وضمن برامج التعلیم في المدرسةواإلعالم، حتى أصبحت 

  .)2014 ،حمدان(
  

المؤسســة  تــؤدي، حیــث مهــم وحیــوي یــة فــي حمایــة الــنشءاإلعالمدور المؤسســة علیــه فــإن   

ذاعـــة دورًا إیجابیــــًا فــــي تــــوفیر جــــو آمــــن الســــتخدام اإلعالم یـــة بمــــا تحویــــه مــــن تلفزیــــون وصــــحافة وإ

لفضائیات، فعلیها أن تدعو باستمرار لسن قوانین تلزم شـركات االنترنـت والفضـائیات علـى االنترنت وا

والشــــباب  األطفــــالتــــوفیر البــــرامج األخالقیــــة، وأن ال تســــمح ببــــث أي بــــرامج تتعــــارض مــــع حاجــــات 

وتقـــوم بحــذف أو إلغــاء البـــرامج  األطفــالالتربویــة والدینیــة واألمنیــة علـــى القیــام بواجباتهــا فـــي حمایــة 

یـــة المنافیـــة للقـــیم االجتماعیـــة والدینیـــة والتربویـــة، وعـــرض تحقیقـــات صـــحفیة حـــول اســـتخدام إلعالما

  ).26: 2003عبیدات، (االنترنت والفضائیات وحول مقاهي االنترنت 
  

  :اإلعالموظائف 

ال تقتصـر علـى توصـیل المعلومـات بحـدودها التقنیـة  اإلعـالمعدة فمسئولیة  اإلعالموظائف   

عـرى شـكل الوصـول للولـوج إلـى المضـمون مـن جهـة والخلفیـة التـي تحكـم صـیاغتها مـن البحتة، بل تت

  :بالنسبة للفرد بما یلي اإلعالمجهة أخرى، وقد لخص ماكیول وظائف 

، وذلـك مـن خـالل دعـم القـیم اإلسهام في مساعدة الفرد على دعم الهویـة الشخصـیة وتحدیـدها -

یم الغیـر والجماعـة والمجتمـع ثـم اكتسـاب وظیفـة الشخصیة وأنماط السلوك المقبولة، التوحد مـع قـ
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ورؤیة الفرد لتحقیق ذاته من خالل المقارنـة والمطابقـة مـع الصـور األخـرى التـي یتعـرض لهـا فـي 

 ).56: 2003المعبى، ( اإلعالموسائل 

  

وتتمثــــل فـــي حاجــــة الفــــرد إلـــى التعــــرف إلــــى ظــــروف  :وظیفــــة التماســــك والتفاعــــل االجتمــــاعي -

ـــــق االنتمـــــاء للجماعـــــة والمجتمـــــع، إدارة الحـــــوار والتفاعـــــل اآلخـــــرین، والتوحـــــد مـــــ ـــــر وتحقی ع الغی

االجتمــــاعي، دعــــم القـــــدرة علــــى التواصـــــل مــــع اآلخـــــرین، ودعــــم الـــــدور االجتمــــاعي، الـــــتفحص 

 .بدیًال عن األلفة والعشرة في الحیاة الحقیقیة اإلعالموسائل  تعداالجتماعي كما 

  

الهــروب مــن مشــكالته الیومیــة وتســاعد علــى الراحــة الفــرد علــى  اإلعــالمتســاعد وســائل  :الترفیــه -

واالسترخاء إلى جانب ملء أوقات الفـراغ واكتسـاب الثقافـة الحقیقیـة واألنمـاط الثقافیـة إضـافة إلـى 

وكـل مـا  اإلعـالمذلك إطالق العواطف والمشاعر وتحریرها والمتعة الجمالیـة التـي تحققهـا وسـائل 

 اإلعـالمبحـث فـي أسـباب اسـتخدام األفـراد لوسـائل سبق عرضـه هـو مجـرد مـداخل أو اتجاهـات لل

عنـدما تكـون ملبیـة لحاجـات األفـراد  اإلعـالمضمن إطار الوظائف واألدوار التي تقوم بها وسـائل 

وال یمكننـــا إنكـــار العالقـــة الوثیقـــة بـــین ). 1998عبـــد الحمـــد، (ومـــن التعـــرض إلـــى هـــذه الوســـائل 

االتصــال لنســتطیع نقــل األفكــار والمعلومــات  یقــوم علــى عملیــة اإلعــالمواالتصــال ألن  اإلعــالم

أیًا كان نوعه أو هدفـه فهـو یحتـاج إلـى أسـالیب وأجهـزة  اإلعالموالمعتقدات والمواقف إلى الفرد، ف

یصالها اإلعالماتصال مختلفة، حتى یتم نقل الرسالة   ).45: 2005الرشدان، (یة وإ
  

ذا أردنــا الوقــوف عنــد وظــائف  كــن تحدیــدها أو حصــرها وهـــي فهــي وظــائف ال یم اإلعــالموإ

لیست محصورة فـي إطـار مجتمـع واحـد بـل هـي حصـیلة لتفاعـل الجمیـع مـع الجمیـع ماضـیًا وحاضـرًا 

، وقد اختلفت وظیفة  ، فقدیمًا كانت تطمح لتحقیـق أهـداف معینـة، ولكـن فـي العصـر اإلعالمومستقبًال
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فــي غایـــة التقـــدم والدقـــة تنوعــت وتعـــددت وأصـــبحن تســتخدم تقنیـــات حدیثـــة  اإلعـــالمالحــدیث وســـائل 

نتیجـــة الثـــورة العلمیـــة التكنولوجیـــة التـــي یشـــهدها عصـــرنا، فـــالواقع االتصـــالي أصـــبح مبینـــًا ومرتبطـــًا 

 :بالنقاط التالیة اإلعالمبالتقنیة ولكن یمكن تلخیص وظائف 

  نقـــل الصـــوت العربـــي المثقـــف خـــارج الـــوطن العربـــي لیســـتطیع المثقـــف العربـــي التعریـــف بثقافتـــه

  ).45: 2003أبو عرجة، (العربیة قدیمًا وحدیثًا وحضارته 

 تهیئة األجواء والقناعات وبلورة مشاعر الفرد بأنه ینتمي إلى بیئة سیاسیة دولیة واحدة.  

  العمــل علــى تطــویر قــدرات المثقــف العربــي فــي النــواحي الصــرفیة واللغویــة واألخــذ بیــده لالســتفادة

 .ه اإلبداعيمن التقنیة االتصالیة المتطورة حسب حقل تخصص

  االهتمــام بالتنمیــة الثقافیــة وأبــرز جوانبهــا الحــرص علــى تكــریس اللغــة العربیــة الفصــحى بــدًال مــن

 ). 12: 2003أبو عرجة، (العامیة 

  ــــورة ــــادة االنتمــــاء االجتمــــاعي وبل ــــى زی ــین الشــــعوب والجماعــــات ممــــا یــــؤدي إل زیــــادة التعــــارف بــ

 .الشخصیة االجتماعیة

 األجنبیـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــالل وضـــــع  اإلعـــــالملمة فـــــي وســـــائل تصـــــحیح الصـــــورة العربیـــــة والمســـــ

 .استراتیجیات إعالمیة إسالمیة مبینة على أساس عملیة مواجهة الغزو الثقافي األجنبي

  جـــرار، (تـــدعیم اإلنتـــاج االقتصـــادي والنشـــاطات االقتصـــادیة وتحقیـــق النمـــو والتطـــور لدولـــة مـــا

قبــة الخـــارجین عــن هــذه المعـــاییر ألن تــدعیم المعــاییر االجتماعیــة مـــن خــالل معاو  ).8: 2001

هنــاك فجــوة بــین األخــالق العامــة فــي المجتمــع والســلوك الخــاص لــبعض األفــراد فهــذه الســلوكیات 

 ).9: 1998لعیاضي، (المنحرفة یجب فضحها إعالمیًا للحفاظ على القیم االجتماعیة 
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  إلعـــالم وذلـــك مـــن علـــى الوظیفـــة الترفیهیــة ل) أشـــتي، والبرغـــوثي، والرشــدان(وقــد أجمـــع كـــل مــن

ذاعـة التمثیلیــات الروائیــة والفـن واألدب والموســیقى والهــدف إمـا التســلیة والتــرویج  بـرامج التســلیة وإ

قناعهــــا لیســــتعید توازنــــه النفســــي وینســــى معاناتــــه أو صــــعوبات الیومیــــة التــــي  عــــن نفــــس الفــــرد وإ

 .یواجهها أو تقدیم مواقف واتجاهات غیر مرغوب فیها

 الطـالب النفسـیة وتثیـر اهتمـامهم إلـى الموضـوعات الدراسـیة وتفـتح لهـم  تشبع الكثیر مـن حاجـات

ذا ربطـــت باألهـــداف التـــي ینبغـــي علـــى  آفاقـــًا جدیـــدة مـــن المعرفـــة مـــن خـــالل األفـــالم التعلیمیـــة وإ

 .یة تكون أعظماإلعالمالطالب تحقیقها فإن الفائدة من المادة 

  الخبــرات المقدمــة وذلــك بتنویــع مصــادر یفســح للطالــب مجــاًال أوســع إلثــراء  اإلعــالمتنــوع وســائل

 .المعرفة وطرق تقدیمه

  تنمـي القـدرات علـى التأمــل ودقـة المالحظـة وانتهــاج أسـلوب التفكیـر العلمــي لحـل المشـكالت ممــا

 .یعمل على تحسین نوعیة التعلیم ورفع مستوى األداء عند الطالب

 ألســالیب الحدیثــة فــي اإلخــراج فــي اســتخدام المــؤثرات الموســیقیة والحیاتیــة والصــوتیة والجمالیــة وا

الــذي یــؤدي إلــى تعــدیل األســلوب وتكــوین االتجاهــات المرغــوب فیهــا تماشــیًا مــع  اإلعــالموســائل 

 .المجتمع

  إن البــرامج واألفــالم التــي تحمــل مضــمونًا تربویـــًا تعلیمیــًا تســاعد علــى تعــدیل اتجاهــات الطـــالب

 .نون وقواعد السلوك العامنحو بعض العادات وتأكید قیم اجتماعیة كاحترام القا
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  وتطورها ةیاألردن اإلعالموسائل 

نظـــرًا لطبیعــــة  فـــي توجیـــه اآلخـــرین ياألردنــــال شـــك أن هنـــاك دورًا هامـــًا ومحوریـــًا لإلعـــالم 

الواجبات المناطه به في مجاالت التعبیر عن ثوابـت الدولـة وقیمهـا وتعزیـز األمـن الـوطني مـن خـالل 

یـــة وتشـــجیع ودفـــع التجربـــة الدیمقراطیـــة إلـــى اإلمـــام ومواجهـــة كافـــة العمـــل علـــى ترســـیخ الوحـــدة الوطن

التحدیات الداخلیة والخارجیـة والتعبیـر عـن األولویـات الوطنیـة وتعزیـز االنتمـاء القـومي العربـي بعمقـه 

األمــر الــذي كــان ال بــد معــه مــن انتهــاج سیاســة إعالمیــة ترتكــز ، )81: 1998الموســى،(اإلســالمي 

دارة علــى الثوابـــت الوطنیـــة  المتعلقـــة بدســـتور الدولـــة والقـــوانین واألنظمـــة الســـائدة التـــي تحكـــم إنشـــاء وإ

وطبیعــة العالقــة بــین الســلطة والجمهــور مــع األخــذ بعــین االعتبــار المنــاخ السیاســي  اإلعــالموســائل 

االلكترونـي الخـارجي الـذي ال یحتـاج إلـى  اإلعـالمواالجتماعي السائد ومدى التأثر بثـورة المعلومـات و 

سفر للتنقل من دولة إلى أخرى ممـا یجعـل مـن تـدفق المعلومـات عملیـة سـهلة ومیسـرة ویتجـاوز  جواز

یــة الناجحــة هــي تلــك القــادرة علــى تحصــین الفــرد والمجتمــع مــن اإلعالمكافــة الحــواجز، فالمؤسســات 

مـا ي الخـارجي والـذي غالبـًا مـا یسـتهدف التـأثیر فـي الـرأي العـام باإلعالمـذلك الكـم الهائـل مـن الـزخم 

وبالتأكیــد فــإن ذلــك التحصــین یحتــاج إلــى  اإلعــالمیحقــق مصــلحة الــدول والجماعــات المصــدرة لهــذا 

مؤسســــات إعالمیـــــة واعیـــــة ذات رســـــالة واضـــــحة ورؤیـــــة إعالمیـــــة متطـــــورة وشـــــاملة ومنســـــجمة مـــــع 

  . استراتجیات الدولة واإلستراتیجیة الوطنیة الشاملة 
  

وأولتـــه عنایتهـــا ورعایتهـــا منـــذ حصـــول  عـــالماإلیـــة بجهـــاز األردنوعلیـــه فقـــد اهتمـــت الدولـــة 

وذلــك إیمانــًا منهــا بالــدور المحــوري لإلعــالم  ،1946یــة الهاشــمیة علــى اســتقاللها عــام األردنالمملكــة 

  .باعتباره إحدى الركائز الهامة في تحقیق االنفتاح االقتصادي واالجتماعي والثقافي
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بكثیـــر ال بــل قبــل نشـــأة الدولــة عـــام  ســـبق ذلــك اإلعالمال شــكَّ أن اهتمــام الفكـــر الهاشــمي بــ

م مقـــر 1920م وتجســدَّ ذلـــك بصــدور أول صـــحیفة بعنــوان الحـــق یعلــو فـــي مدینــة معـــان عــام 1921

وتـولى  ،إقامة األمیر عبداهللا المؤسس والتي كانت بمثابة نشرة تكتب بخـط الیـد وتطبـع علـى الجالتـین

: 1998الموســى، ( )عربیــة ثوریــه( تحریرهــا آنــذاك محمــد اإلنســي وعبــداللطیف شــاكر وكــان شــعارها

83( .  
  

وبعــد تأســیس اإلمــارة واتخــاذ عمــان عاصــمة لهــا وظهــور الحاجــة إلــى صــحافة أكثــر انتشــارًا 

لتعمـــیم اإلخبـــار والمعلومـــات والقـــرارات علـــى أفـــراد الشـــعب جـــاء تأســـیس جریـــدة الشـــرق العربـــي عـــام 

االت السیاســیة واألدبیــة واألنبــاء م وهــي الجریــدة الرســمیة األولــى للحكومــة وتتضــمن نشــر المقــ1923

العالمیــة والمحلیــة وتحولــت إلــى صــحیفة تنشــر البالغــات الرســمیة واإلرادات األمیریــة واســتمرت حتــى 

  .)25: 1983عبیدات،( یةاألردناالستقالل حیث صدرت بعد ذلك باسم المملكة 
  

 األردنیفة یـة فصـدرت صـحاألردنتوالت إصدارات الصحف انسجامًا مع مسیرة تطور الدولـة 

الــــخ حیــــث تناولــــت فــــي مضــــامینها الحالــــة ..... فـــي حیفــــا وصــــدى العــــرب واألنبــــاء وجزیــــرة العــــرب 

السیاســـیة وخاصـــة االتجـــاه القـــومي ومحاربـــة االســــتعمار الفرنســـي والبریطـــاني والـــدعوة نحـــو الوحــــدة 

  .والقیادة الموحدة والتطلع إلى تحقیق حلم المشروع القومي المتمثل بالوحدة العربیة 
  

یـة أعبـاء ومسـؤولیات جدیـدة وجسـیمة نظـرًا األردنم تحملـت الصـحافة 1948وبعد نكبة حرب 

حیــث تمیــزت هــذه المرحلــة  ،للــدور المطلــوب منهــا أدائــه لمواجهــة األخطــار التــي تهــدد مصــیر األمــة

وقد شهدت هذه الفتـرة أحـداث  ،بنزوح العدید من الصحف الفلسطینیة إلى الضفة الشرقیة من المملكة

م وتــولي جاللـة الملـك الحسـین بـن طـالل ســلطاته 1950ثیـرة ومفصـلیة تمثلـت بوحـدة الضـفتین عـام ك
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لغـاء المعاهـدة البریطانیـة األردنـتعریب قیادة الجیش العربـي  ،الدستوریة یـة والعـدوان الثالثـي األردني وإ

نــذاك یــة آاألردناألمـر الــذي جعــل مـن الصــحافة  ،م1967علـى مصــر وهزیمــة العـرب بحــرب حزیــران 

رغـم اإلمكانـات البسـیطة سـواًء المادیـة ووسـائل  ،صحافة موجهة ومدافعه عـن كـل تلـك القضـایا بحـزم

فكانــت جریــدة شــباب العــرب والجهــاد  ،یــةاإلعالمالطباعــة أو علــى صــعید الكفــاءات والقــوى البشــریة 

والنهضــــة والحــــوادث ذات التوجــــه الیســــاري مــــن ابــــرز صــــحف تلــــك الفتــــرة فــــي حــــین توقفــــت معظــــم 

كمـا جـرى دمـج بعـض  ،لصحف الحزبیة التي صدرت آنـذاك لتعـارض مضـامینها مـع األمـن الـوطنيا

م وصـــدر عنهمـــا صـــحیفة 1967الصـــحف األخـــرى حیـــث دمجـــت صـــحیفتي فلســـطین والمنـــار عـــام 

م صــدرت جریــدة الــرأي باســم المؤسســة 1971وفــي عــام  ،یــة للصــحافة والنشــراألردنالدســتور الشــركة 

ثـــاني صــحیفة حكومیــة بعـــد الشــرق العربــي توزعــت ملكیتهـــا مــا بــین عـــدة وهــي . یــة األردنالصــحفیة 

  .)11: 1983عبیدات،( جهات
  

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التســعینیات شــهدت زخمــًا فــي صــدور الصــحف األســبوعیة مثــل 

وصحیفة السـبیل والتـي تحولـت الحقـًا إلـى صـحیفة یومیـة  ،وصحیفة الرباط ،صحیفة اللواء اإلسالمي

 ،یفة شـیحان وغیرهـا الكثیـر مـن األسـماء التـي توقـف معظمهـا فـي الغالـب ألسـباب مادیـةوكـذلك صـح

علــى الــرغم مــن أن هــذه الفتــرة تمیــزت بعــودة الحریــة والمشــاركة فــي الــرأي للعدیــد مــن األســباب وفــي 

دراكــه ومقدرتــه لتحمــل المســؤولیة مــن خــالل االنتخابــات األردنــمقــدمتها نضــوج المجتمــع  ي وتطــوره وإ

وظهــرت  ،م واالنفتــاح للحــوار الجــاد حــول مختلــف القضــایا1989یــة التــي جــرت فــي الــبالد عــام النیاب

األحزاب من جدید بعد توقفها في البالد منـذ الخمسـینیات حیـث تجـاوز عـددها عشـرین حزبـًا وظهـرت 

الصــــحف األســــبوعیة الناطقــــة باســــمها مثــــل صــــحیفة الجمــــاهیر والعهــــد والعمــــل اإلســــالمي والبعــــث 
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: 1983عبیــدات،( الفجــر الجدیــد والعهــد الجدیــد والــوطن والیقظــة واإلقــرار والمجــد والحریــةوالمســیرة و 

28(..  
  

  :)12: 2004محاسنة،( یة الحدیثةاألردنالصحف 

  

م یومیة سیاسیة اقتصادیة شاملة تصـدر فـي عمـان عـن دار 2003صدرت عام  :صحیفة الدیار -

 .یة الهاشمیةاألردنداخل المملكة  ي وتوزعاإلعالمالدیار وعن شركة البتراء لالستثمار 

 

م وهـي صـحیفة یومیـة عربیـة حدیثـة تصـدر بثالثـة أجــزاء 2004صـدرت فـي عـام  :صـحیفة الغـد -

ویحتــوي علــى ســت عشــرة ) الغــد حیاتنــا(مكــون مــن أربــع وعشــرین صــفحة والثــاني ) الغــد(األول 

) د التحــــديالغــــ(ي والثالــــث األردنــــصــــفح تتحــــدث عمــــا یــــدور فــــي الحیــــاة الیومیــــة فــــي المجتمــــع 

ویتضــمن ثمانیــة صــفحات وهــو الجــزء المخصــص للریاضــة بمختلــف أنواعهــا والصــحیفة كغیرهــا 

ــــــة مقرهــــــا العاصــــــمة عمــــــان ویتــــــوزع منــــــدوبیها داخــــــل الــــــوطن وخارجــــــه  مــــــن الصــــــحف الیومی

  ).300: 2007نصار،(
  

یـة الهاشـمیة وصـحیفة یومیـة األردنوجود سـت صـحف یومیـة علـى مسـتوى المملكـة  ونرى أن

صـــدر باللغــة االنجلیزیـــة إلــى جانـــب مــا یزیـــد عــن أربعـــین صــحیفة أســـبوعیة مملوكــة للقطـــاع أخــرى ت

بكافـة  اإلعـالمالمكتـوب فالصـحافة هـي أم  اإلعـالمالخاص یعبـر عـن وجـود ال بـأس بـه علـى صـعید 

ومــا حققتــه مــن ارتقــاء بــاألداء إلــى  اإلعــالممســیرة  اأشــكاله وهــي القاعــدة األســاس التــي انطلقــت منهــ

یـــــة یالحـــــظ أن تغطیـــــة الصـــــحف األردنعلمـــــًا أن المطلـــــع علـــــى واقـــــع الصـــــحافة  ،تویاتهأفضـــــل مســـــ



44 
 

األسـبوعیة لألحــداث أكبـر مــن الصــحف الیومیـة  نظــرًا لهــامش الحریـة الــذي تتمتــع بـه كونهــا جمیعهــا 

  .صحف مملوكه للقطاع الخاص
  

  

  :یة الرسمیةاألردنیة اإلعالمالتطور التاریخي والتقني للمؤسسات 

یــة للدولــة والتــي تشــرف علیهــا وتــدیرها اإلعالمالرســمي تلــك األجهــزة واألذرع  الماإلعیقصــد بــ

وتعمــل هــذه األجهــزة ضــمن توجهــات الدولــة وتظهــر مــا یســتجد  ،وتســیطر علیهــا بــالقوانین والتعلیمــات

الرســمي فــي  اإلعــالممــن إنجازاتهــا وتــدعم برامجهــا السیاســیة وضــمن هــذه اإلطــار فــان الحــدیث عــن 

یــة والتــي كانــت تتبــع مــا اإلعالمیــة الهاشــمیة یعنــي بشــكل مباشــر مجموعــة المؤسســات ناألردالمملكــة 

وهـو العـام الـذي تـم فیـه إلغـاء هـذه الـوزارة وعلیـه یمكـن لنـا تنـاول  اإلعـالمم إلـى وزارة 2003قبـل عـام 

یــة بشــيء مــن اإلیجــاز ســواء تلــك التــي تــم إلغاءهــا أو تلــك التــي مــا اإلعالمهــذه الــدوائر والمؤسســات 

  .الت قائمةز 

   اإلعالموزارة  :أوالً 

م وُأنیطــــت بهــــا مهــــام 1964یــــة الهاشـــمیة عــــام األردنتشـــكلت أول وزارة إعــــالم فــــي المملكــــة 

 ،ياألردنـــبعـــد مجموعـــة مـــن اإلحـــداث التـــي أســـاءت لألمـــن الـــوطني  اإلعـــالماإلشـــراف علـــى قطـــاع 

ومــا تتناولــه وتقدمــه  اإلعــالموكانــت الــوزارة تمــارس دور الرقابــة المباشــرة وغیــر المباشــرة علــى وســائل 

ممــا أدى إلــى إضــعاف الــدور الــوطني التشــاركي فــي  ،مــن رســائل وموضــوعات وأداء إعالمــي متنــوع

یــة ضــمن العــودة األردنصــنع القــرارات الهامــة والحیویــة ولكــن التطــور والتشــعب فــي مســؤولیة الدولــة 

صـعد المحلیـة واإلقلیمیـة والدولیـة أدى للحیاة البرلمانیة الدیمقراطیـة فـي المملكـة والحـراك العـام علـى ال

 ،وترســیخ مفاهیمــه ومرتكزاتــه ضــمن تنــافس إعالمــي إقلیمــي ودولــي اإلعــالمإلــى تعــاظم وتطــور دور 
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ـــة  نســـجامًا مـــع هـــذه الرؤیـــة إلیجـــاد إعـــالم مســـتقبل فاعـــل جـــاء إعـــادة هیكل ي عـــام األردنـــ اإلعـــالموإ

حیـــث طالبـــت الرؤیـــا الملكیـــة بإعـــادة هیكلـــة  ،یـــةاألردنم تماشـــیًا مـــع الـــنمط الـــدیمقراطي للدولـــة 2003

یـة التـي كانـت اإلعالمشكًال ومضمونًا من خالل تشكیل مجالس وهیئـات مسـتقلة للمؤسسـات  اإلعالم

  .)2007:80المجلس األعلى لإلعالم، ( تابعه لها

  :دائرة المطبوعات والنشر :ثانیاً 

بــدایات األولــى لقیــام الدولــة تعتبــر دائــر المطبوعــات إحــدى أقــدم الــدوائر التــي ُأّسســت مــع ال

م انطالقــًا مــن حــرص الملــك المؤســس علــى قیــام 1927یــة حیــث تــم اســتحداث هــذه الــدائرة عــام األردن

دولــة القــانون ونشــر الــوعي القــانوني فقــد كــان مــن أول مهمــات هــذه الــدائرة إصــدار الجریــدة الرســمیة 

ائم دولـة القــانون وسـیادته، إضــافة واإلشـتراك فــي صـیاغة القــوانین التـي تــنظم حیـاة النــاس وترسـي دعــ

بعــاده فكریــًا وثقافیــًا واعالمیــًا وسیاســیًا عبــر  للحــرص علــى حمایــة األمــن الــوطني بمفهومــه الشــامل وإ

یـــة فـــي المملكـــة للحفـــاظ علـــى الهویـــة الحضـــاریة مـــن خـــالل تحصـــینه اإلعالمتنظـــیم الحیـــاة الثقافیـــة و 

فتـــاح الـــواعي الـــذي یبنـــي لصـــاحبه نموذجـــه الفكـــري فـــي إطـــار مـــن اإلنفتـــاح علـــى اآلخـــر ولكنـــه االن

  .الخاص المشتق من خصوصیة تجربته مع األخذ من اآلخرین بما یالئم التجربة الخاصة ویثریها

ودوائرهــا األخــرى، فقــد كانــت فــي بــدایاتها  اإلعــالموتعتبــر الــدائرة بمثابــة النــواة األولــى لــوزارة 

أصـبحت جـزءًا مـن دائـرة التوجیـه الـوطني وحـین تـم ملحقة بـوزارة الخارجیـة ثـم برئاسـة الـوزراء بعـد أن 

وبقـــي الحـــال كـــذلك إلـــى حـــین إلغـــاء  ،م تـــم إلحـــاق دائـــرة المطبوعـــات بهـــا1964 اإلعـــالمإنشـــاء وزارة 

 ).26: 2005الرشدان، (م2003عام  اإلعالممسمى وزارة 

داریــة مــع بقــاء قانونهــا ســاري المفعــول إلــى أن تــم تعد یلــه فأصــبحت ذات اســتقاللیه مالیــه وإ

م والـذي أصـبحت بموجبـه دائـرة المطبوعـات والنشـر ملحقـة برئاسـة 2007ضمن القانون المعـدل لعـام 

یـة ومنـع نشـر أو اإلعالمولقد كانت ومازالت المهمة الرئیسیة للدائرة هي القیام بمراقبة المـواد  ،الوزراء
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ض َأمــن للخطــر كمــا َأصــدرت العدیــد مــن الكتــب والوثــائق واألبحــا ث والدراســات التــي إدخــال مــا یعــرّ

قــانون ( تســلط الضــوء علــى مختلــف القضــایا المحلیــة والعربیــة والدولیــة وبــاللغتین االنجلیزیــة والعربیــة

  .)م2007وتعدیالته لسنة  1999وتعدیالته لسنة  1998لسنة  8ي رقم األردنالمطبوعات والنشر 

افي فــــي المملكــــة ي والثقــــاإلعالمــــوتتجســـد رســــالة دائــــرة المطبوعــــات والنشــــر بتنظـــیم العمــــل 

یـــة الهاشـــمیة فـــي جانبـــه المطبـــوع فـــي إطـــار الحریـــة والمســـؤولیة الوطنیـــة واألخالقیـــة وتســـهیل األردن

فضـــًال عـــن دورهـــا فـــي مســــاعدة  ،یـــة والثقافیـــة بجـــودة عالیـــةاإلعالمالخـــدمات القانونیـــة للمؤسســـات 

، وتســـتمد الــــدائرة یـــین والمثقفـــین والبـــاحثین فــــي الوصـــول إلـــى المعلومـــات ومصــــادر المعرفـــةاإلعالم

فلسفتها ومنطلقاتها مـن قـانون المطبوعـات والنشـر السـاري المفعـول وتسترشـد بـالرؤى الملكیـة السـامیة 

ـــــى العدیـــــد مـــــن المـــــدیریات  ـــاني وتشـــــتمل دائـــــرة المطبوعـــــات والنشـــــر عل ـــــة الملـــــك عبـــــداهللا الثــ لجالل

 ،والشـــؤون القانونیــــة ،یـــةالمتخصصـــة مثـــل مدیریـــة الشـــؤون اإلداریـــة والمــــوارد البشـــریة ومدیریـــة المال

  .وغیرها...... الدراسات والمعلومات  ،ومدیریة التراخیص، الصحافة والترجمة ،والرقابة الداخلیة
  

  :مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون :ثالثاً 

ضـــمن الدراســـات الخاصـــة بأهمیـــة دمـــج الـــدوائر والمؤسســـات الوطنیـــة ذات العالقـــة الواحـــدة 

قانونـًا خاصــًا تــم بنــاًء علیــه ضــم اإلذاعــة والتلفزیــون  1985م بطبیعـة العمــل صــدر فــي أیلــول مــن عــا

  .ي ضمن مؤسسة واحدة متكاملة وهي مؤسسة اإلذاعة والتلفزیوناألردن
  

  

  :اإلذاعة .1

م مـن مدینـة رام اهللا عنـدما قـام الموظفـون العـرب فـي 1948یـة بثهـا عـام األردنبدأت اإلذاعة 

ي باإلســـتیالء علــى تلـــك األردنــســاعدة الجــیش العربـــي هیئــة اإلذاعــة التابعـــة لالنتــداب البریطـــاني وبم
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وباتحــاد الضــفتین  ،المحطــة والعمــل علــى نقــل قســم كبیــر مــن معــداتها مــن القــدس إلــى مدینــة رام اهللا

هیئـة (م أصبحت محطـة اإلذاعـة فـي رام اهللا تحمـل اسـم 1950في نیسان ) الغربیة والشرقیة(للمملكة 

انت تبث آنذاك ثالثة عشر ساعة مـن البـرامج یومیـًا عبـر جهـاز وك )یة الهاشمیةاألردنإذاعة المملكة 

  .واط على الموجة المتوسطة  20إرسال قوته 

م تم إنشاء محطـة إذاعـة عمـان فـي جبـل الحسـین ومـدة بثهـا اإلذاعـي ثمـان 1956وفي عام 

ان م تــم افتتــاح مبنــى اإلذاعــة الحالیــة فــي أم الحیــر 1959وفــي األول مــن شــهر آذار  ،ســاعات یومیــاً 

والتي یستمر بثها اإلذاعي على مـدار األربـع وعشـرین سـاعة مـن خـالل أجهـزة اإلرسـال اإلذاعـي فـي 

ومحطـــة  ،م ومحطـــة إرســـال عمـــان1998التـــي تـــم افتتاحهـــا عـــام " الخرانـــة" كـــل مـــن محطـــة إرســـال 

  .1980إرسال عجلون والتي تم تركیب وتشغیل مرسالتها عام 
  

یــة فقــد تــمَّ اســتحداث األردنیــة لإلذاعــة اإلعالمســالة وبهــدف تحقیــق االنتشــار األوســع فــي الر 

م بواقــع 1973اإلذاعـات التخصصـیة المرتبطـة باإلذاعـة األم فقـد تــمَّ تأسـیس اإلذاعـة االنجلیزیـة عـام 

ذاعـة القـران 1992عشرین ساعة یومیًا واإلذاعة الفرنسیة عام  م بواقع ثالثة عشر سـاعة بـث یومیـًا وإ

والتــي تأسســت ) fm(طقتــي عمــان والعقبــة إضــافة إلــى إذاعــة عمــان م وتغطــي من1995الكــریم عــام 

ذاعــــة اربــــد المحلیــــة وقــــد تأسســــت عــــام 1991عــــام  م بواقــــع بــــث ثــــالث ســــاعات ونصــــف 1995م وإ

 ).76: 2003حسن، (یومیاً 

  

 ،یــة عضــو فــي اتحــاد اإلذاعــات العالمیــة وفــي اتحــاد إذاعــات الــدول العربیــةاألردنواإلذاعــة 

ذاعات الدول اإلسال یة برامجها مـع عـدد مـن األردنوتتبادل اإلذاعة  ،واتحاد اإلذاعات االروبیة ،میةوإ

وهیئــة  ،ورادیــو موســكو ،كهیئــة اإلذاعــة البریطانیــة واإلذاعــة األلمانیــة ،المنظمــات اإلذاعیــة فــي العــالم
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ذاع ،اإلذاعـــة الیابانیـــة والمنظمـــة الفرنســـیة لإلذاعـــة والتلفزیـــون ذاعـــة فنلنـــدا وإ ــــوإ ــــة الیونسكـــ ذاعـــة ـــ و وإ

ة اإلذاعـــــة ــــــــــمكتب ،ة والتلفزیـــــونــــــــــة اإلذاعـــــــــــاص بـــــالتعریف بمؤسســــــــــاإلیجـــــاز الخ( دةــــــــاألمــــم المتح

  .)یةاألردن
  

یـة فإننـا ال نتحـدث عـن األجهـزة واآلالت األردنوال شك َأننا عندما نتحـدث الیـوم عـن اإلذاعـة 

یة بكافة جوانبها، وهي تجربـة تبـین بوضـوح دور اإلذاعـة یة الغناألردنفحسب بل نتحدث عن التجربة 

كوسیلة إعالم شاملة لها أثرها ومساهمتها في إطار التجربة االجتماعیة التي تطـورت عبـر عقـود مـن 

: 2007نصــار،( الــزمن لتســتوعب متغیــرات كثیــرة فــي حیــاة النــاس واتجاهــاتهم وتفــاعلهم مــع محــیطهم

297(.  

  :ياألردنالتلفزیون  .2

م بهـدف تمكینـه مـن القیـام بـدوره الـوطني 1968ي عـام األردنـنون مؤسسـة التلفزیـون صدر قا

إلى جانب اإلذاعة وفي إحدى أهم وأخطر المراحل التاریخیة التي مرت بهـا األمـة العربیـة، حیـث بـدأ 

ُ بأسـتودیو وحیــداألردنــالتلفزیـون  م 1974م وفــي عــام 1972ثــم بـدأ بــث القنــال األجنبـي عــام  ،ي عملــه

وتــم بــث النشــرات اإلخباریــة باللغــة االنجلیزیــة والفرنســیة، وفــي  ،البــث العــادي إلــى البــث الملــونتحـول 

 ،ياألردنـــالمجلـــس األعلـــى لإلعـــالم ( م تـــم دمـــج اإلذاعـــة والتلفزیـــون فـــي مؤسســـة واحـــدة1985عـــام 

وتـــم التركیـــز فـــي البـــث التلفزیـــوني علـــى  ،.)م2005 ،ياألردنـــ اإلعـــالمدراســـة تحلیلـــه حـــول تطـــویر 

جانـــب اإلخبـــاري والتـــرویج لتوجیهـــات وقـــرارات الدولـــة، فهـــو یمثـــل الجانـــب الرســـمي كونـــه مؤسســـة ال

  .إعالمیة رسمیة وطنیة

م 1985م تـــم تعـــدیل قـــانون مؤسســـة اإلذاعـــة والتلفزیـــون الصـــادر فـــي عـــام 2000وفــي عـــام 

ة یأخــذ علــى بهـدف تحقیــق مفهـوم االســتقاللیة المالیـة واإلداریــة والمهنیـة مــن خـالل إنشــاء مجلـس إدار 
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نشــــاء محطــــات تلفزیونیــــة وتطویرهــــا  عاتقــــه وضــــع السیاســــات والخطــــط التطویریــــة ألداء المؤسســــة وإ

 ).12: 2005عدنان وبسام، (

م لیصـل إلـى الـدول العربیـة 1993یة فقـد بـدأت بثهـا فـي شـباط عـام األردنأما القناة الفضائیة 

كافة والى المناطق الجنوبیة من أوروبا وتركیا وغرب إیران وعدد مـن الـدول اإلفریقیـة وهـي تقـوم ببـث 

  .إلى جانب البرامج الخاصة والنشرات اإلخباریة وبعدة لغات) األولى(معظم برامج القناة الرئیسیة 
  

  

  :)سابقاً (س األعلى لإلعالم المجل :رابعاً 

انون المجلـــس األعلــــى قــــ( اإلعـــالمجـــاء تشـــكیل المجلــــس األعلـــى لإلعـــالم إثــــر إلغـــاء وزارة 

ي واالنتقـال األردنـ اإلعـالموجاءت هذه الخطوة على طریق إعـادة هیكلـة مؤسسـات  ،)2001لإلعالم 

المجلـس هیئـة مرجعیـة  دویعـ ،دولـة بشـقیه العـام والخـاصإلـى إعـالم ال) الرسـمي(من إعـالم الحكومـة 

م وصـدر كقـانون دائـم 2001لسـنة ) 74(تنظیمیة غیر تنفیذیة، جاء إنشاؤه بموجب قانون مؤقت رقـم 

  .م 2004لسنة  26رقم 
    

یــة المســتقبلیة لــدى اإلعالمم لعــدم وضــوح الرؤیــة 2008وكــان للمجلــس الــذي تــم إلغــاؤه عــام   

یـــة الوطنیـــة اإلعالمقـــدمتها رســـم السیاســـات العدیـــد مـــن األهـــداف والواجبـــات وفـــي م ،متخـــذي القـــرار

ي ومراجعــة هـذه الخطــط علــى ضــوء المســتجدات اإلعالمــووضـع الخطــط القــادرة علــى تنظـیم القطــاع 

بـــالمجلس واجبـــات تحقیـــق التنمیـــة  تكمـــا ُأنیطـــ ،مـــع مراعـــاة المتغیـــرات الحدیثـــة اإلعـــالمفـــي مجـــال 

مـع الجهـات  نفـي وضـع مواثیـق شـرف بالتعـاو السیاسیة واالقتصـادیة واالجتماعیـة والثقافیـة واإلسـهام 

جــراء الدراســات  اإلعــالمإلــى جانــب اقتــراح مشــروعات القــوانین واألنظمــة المتعلقــة بقطــاع  ،المعنیــة وإ

ي ومعرفــة حجــم ومــدى التطــور الحاصــل وتحدیــد نقــاط القــوة اإلعالمــوالبحــوث الخاصــة برصــد الواقــع 
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یـرًا كــان مـن بــین واجبـات المجلــس تبـادل الخبــرات یــة وأخاألردني للدولـة اإلعالمــوالضـعف فـي األداء 

  ).9: 2003أبو عرجة، (ي اإلعالممع الهیئات والمنظمات العربیة والدولیة المثیلة في العمل 
  

  :ي لإلعالماألردنالمركز  :خامساً 

م، علـــى إن 2004ي لإلعـــالم بدایـــة شـــهر نیســـان مـــن عـــام األردنـــجـــاء قـــرار إنشـــاء المركـــز 

ـــة النـــاطق الرســـمي باســـم الحكومـــةیـــرأس المركـــز مـــدیر عـــا ویمثـــل المركـــز حلقـــة  ،م یتبـــع وزیـــر الدول

الوصــــل بــــین الحكومــــة ومحیطهــــا الــــوطني واإلقلیمــــي والــــدولي ویمــــارس دوره كشــــریك فــــي العملیـــــة 

والعالقــــات العامـــة فــــي المؤسســــات الحكومیــــة  اإلعــــالمویقــــدم الخبــــرة والمشـــورة لوحــــدات  ،یـــةاإلعالم

ویعتبــر المركــز  ،ى الجمهــور فــي الــداخل والخــارج ویعبــر عــن موقفهــاویســاعد فــي إیصــال رســائله إلــ

ویشــكل هــذا " إعــالم الدولــة"یــة األخــرى اإلعالمفــي حــین تعتبــر المؤسســات " إعــالم الحكومــة"بمثابــة 

الرسمي یتمثل في إعـداد دراسـات  واسـتطالعات الـرأي العـام والقیـام  اإلعالمالتوجه نهجًا جدیدًا على 

عــــداد الدراســــات الخاصــــة بتطــــویر بالدراســــات المتعلقــــ ة بتوجیهاتــــه ومســــاراته إزاء القضــــایا العامــــة وإ

 2008وكمــا هــو الحــال فــي قــرار إلغــاء المجلــس األعلــى لإلعــالم فقــد الغــي ایضــًا فــي عــام  ،اإلعــالم

  .ي لإلعالم األردنالمركز 
  

  ) .بترا(یة األردنوكالة األنباء  :اً سادس

یـة بمـدى الحاجـة األردن اإلعـالموزارة " لمعرفة مسـؤولي" ال شك أن إنشاء الوكالة جاء نتیجه 

إلــى وجــود جهــة متخصصــة تعمــل علــى تغطیــة أخبــار ونشــاطات مؤسســات الدولــة الرســمیة وتســلیط 

وعلیـــه فقـــد تأســـس القســـم اإلخبـــاري فـــي دائـــرة المطبوعـــات  ،الضـــوء علـــى منجـــزات القطـــاع الخـــاص

یــة دائـــرة األردنامیة بــَأن تكــون وكالـــة اإلنبــاء م صــدرت اإلرادة الملكیــة الســـ1969والنشــر، وفــي عـــام 

بعد أن كانت تـرتبط بـدائرة المطبوعـات والنشـر، حیـث ُحـدِّدت مهامهـا  اإلعالممستقلة من دوائر وزارة 
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ي مــن خـــالل تغطیــة األخبـــار وبثهــا للــداخل والخـــارج بالوســائل الفنیـــة األردنــ اإلعـــالملتحقیــق غایــات 

  .المناسبة

ولكنهــا وعبــر مــا یزیــد  ،ذاك بكــادر متواضــع مــن الصــحفیین والفنیــینوبــدأت الوكالــة العمــل آنــ

موظفـًا مـنهم ) 238(عن األربعة عقود من الزمن استطاعت تطویر كادرها الوظیفي حتى وصل إلـى 

ــــصـــحفیًا ه) 135( ــــم أعضـــ ــــوهـــي عض ،یـــیناألردناء فـــي نقابـــة الصـــحفیین ـــــ ــــو فـــي اتحـــ اد وكـــاالت ــــ

ــــدم اإلة ومجاألنبـــاء العربیـــ ــــنحیمـــع وكـــاالت أنبـــاء دول عــ ــــاز ولهـــــ ــــا مراســــــ ــــاء لون فـــي مختلـــف أنحــــــ ــــ

  .العالم

یــــة فــــي حزیــــران عــــام األردنأصــــبحت وكالــــة األنبــــاء  2003عــــام  اإلعــــالموبعــــد إلغــــاء وزارة 

داري 2004  2010وفــي مطلــع  ،دائــرة مســتقلة تعمــل بموجــب نظــام خــاص وتتمتــع باســتقالل مــالي وإ

ــــة األَنبـــــــقـــرَّ مجلـــس الـــوزراء نظـــام مـــوظفي وكالأ م ـــــــــادف إلـــى تعزیـــز كفـــاءة َأدائهـــــــــیـــة والهاألردناء ــــ

ـــم مــــــالمهنــي، وتــوفیر االســتقرار النفســي والمــالي له ـــن خــالل تحســین أوضاعهـــ یة بمــا یلیــق ــــــم المعیشـــ

  .بهم
  

  یة الهاشمیة  األردنالخاص بالمملكة  اإلعالم

ـــتاحــت أجَأ ـــواء الدیمقراطیــــ ـــة  فــي المملكـــــــ ـــة وبخاصــٍة خــالل العقــدین األخـــــ ـــرین وبمــ ا تــوافر ـــــ

ـــمــن تشــریعات وقــوانین، الفرص ـــة أمــام القطـــــ ـــاع الخــاص للعمــــــ ـــل واإلستثمــــــ ـــار فــي مجــــــــ  اإلعــالمال ــــــ

ـــه المج عطائِ ــــوإ ــــاهمة فـــي تحقیـــــــــال الرحـــب للمســـــ ــــوم إعـــــــــــق مفهـــــ ــــالم الدولــــــ ة جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع ـــ

ـــــواًء المقــــروء أو المسمـــــــــــالرســــمي س اإلعــــالم , ةــــــــــــافة اإللكترونیـــــــــــال الصحــــــــــوع أو المرئــــي أو مجــــــ

  :ار وكما یليـــــاض هذه الجوانب باختصتعر ـــــویمكن لنا اس
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  خاصة المستقلة الصحف ال

شرعیتها ووجودهـا وكیانهـا المـادي والمعنـوي والمهنـي  )یومیة وأسبوعیة(تستمد هذه الصحف 

كما تستمد شرعیة قیامها بمهامها وفعالیاتها وأسـالیبها بحریـة عالیـة السـقف مـن , ياألردنمن الدستور 

بیــر بالكلمــة والصــورة قــانون المطبوعــات والنشــر الــذي رســم حــدود حریتهــا المســؤولة فــي النشــر والتع

والرســـم، وهـــي صـــحافة وطنیـــة حـــرة تحكمهـــا أخالقیـــات المهنـــة الصـــحفیة ومســـؤولیتها الشـــاملة كونهـــا 

یـة األردنمنابر وطنیة وتعددیة تعبر عن المواقـف السیاسـیة والفكریـة واالجتماعیـة واالقتصـادیة للدولـة 

ُ مــن وجهــات نظــٍر نحــوَ القضــایا الوطنیــة الداخلیــة وهــي فــي ذلــك تتقیــد فــي  ،والخارجیــة وتبنــى مــا تــراه

ومــع كـل ذلــك یـرى الباحــث أنــه ال یمكـن تجاهــل بعــض ،مسـؤولیة المواطنــة وواجبـات االنتمــاء الوطني

التجاوزات لعدد من الصحف األسبوعیة خـالل السـنوات األخیـرة الماضـیة إال إن تـدخل الحكومـة عـام 

هـذه التجـاوزات األمـر الـذي كـان مـن  ي قد عـالج مثـلاإلعالممن خالل مدونة قواعد السلوك  2009

عــن الصــدور لعــدم قــدرتها علــى مواكبــة القــوانین  )الركیكــة(نتائجــه توقــف بعــض الصــحف األســبوعیة 

  .ي عامة والصحفي خاصة اإلعالموالتشریعات الناظمة للعمل 
  

  المحطات التلفزیونیة الخاصة

ـــــات البــــث الفضــــــــــمحط .1 ـــــاإلعة ة لــــدى هیئــــــــــــــــائي المرخصــــــــ ـــــالمرئــــي والمسم المـــــ وع وتبــــث مــــن ــــ

ســـفن ســــتار  :)play out equipments(یـــة عـــن طریـــقاألردنیـــة اإلعالمركة المدینـــة ــــــــــش

"SEVEN STARS"، ةـــــــــــة، البابلیـــــــــــیاألردنة ـــــــــالم، الثقافـــــــــمیلــــودي أف ،ةـــــــــة الحقیقــــــــــمحط، 

ــــأغانین ــــطعیـــون الو  ،اـــــــ ــــالبدوی, تيـــــــــشاش ،نـــــ ــــل القــــــــــأه, BM Iraq  ،ةــــــ ة ــــــــقنـــاة مك ،رآنـــــ

 .روقـــــــالش ،ائیةــــــــالفض
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المرئـي والمسـموع وتبـث مـن شـركة المدینـة  اإلعـالممحطات البث الفضائي المرخصة لـدى هیئـة  .2

صـحة  ،Josatجوسـات  ،دلیـل ،یـارؤ  ،نورمینـا:   Fiber Optiesیة عن طریـق األردنیة اإلعالم

TV، التغییر، CA TV، A1 Jordan. 

: یــة عــن طریــق االنترنــتاألردنیــة اإلعالممحطــات البــث الفضــائي التــي تبــث مــن شــركة المدینــة  .3

  .اآلن األردن ،األردنسما 

هــال  ،تلفزیـون بغـداد ،شـدا :مـن اسـتودیوهاتها الخاصـة مباشــرة محطـات البـث الفضـائي التـي تبــث .4

TV، JBC  

 ،القصـــیم ،كیـــف ،الحقیقـــة ،األثـــر: یــة الســـعودیةاألردنحطــات فضـــائیة تبـــث مـــن داخـــل الشـــركة م .5

  .دجلة  ،الیوم األردن ،البارعة

محطــة ســرایا : یــة الســعودیة عــن طریــق االنترنــتاألردنمحطــات فضــائیة تبــث مــن داخــل الشــركة  .6

  .للبث الفضائي

 :األردنلتــي تبــث مــن خــارج لمســموع واالمرئــي وا اإلعــالممحطــات فضــائیة مرخصــة لــدى هیئــة  .7

  .محطات ،محطة نور
  

  .المرئي والمسموع اإلعالمالمحطات اإلذاعیة المرخصة لدى هیئة 

صـوت  ،رادیـو البلـد ،نشـامى ،الرشـید ،مـزاج ،روتانـا, MOOD،  Play Beat ،إذاعـة هـال

فــرح  ،أیــام ،ســبین ،یرمــوك ،إذاعــة القــرآن الكــریم ،أمــن ،معــان ،JBC radio ،حیــاة ،میلــودي ،الغــد

 ،نجــــــوم ،FMســـــیاحة  ،صـــــوت الكــــــرك ،یــــــةاألردنالجامعـــــة  ،FMهـــــوا عمــــــان  ،FMفــــــن  ،النـــــاس

Mix،Global radio  .  
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   األردنالصحافة اإللكترونیة في 

مــن اتســاع هــامش الحریــات وتقــدم فــي اســتخدام تقنیــات الحاســوب  األردننظــرًا لمــا یتمتــع بــه 

فقـد  ،حافة اإللكترونیـة ویـزداد تأثیرهـا واتسـاعهاوتكنولوجیا االتصال كان مـن الطبیعـي أن تنتشـر الصـ

 اإلعـالمبنقل األخبار واألحداث بسرعة فاقـت بكثیـر وسـائل  األردنساهمت الصحافة االلكترونیة في 

وبـذلك نجـد أنهـا قــد  ،إضـافة إلـى التعلیــق علـى األحـداث بجـرأة وصـراحة وشــفافیة ،واالتصـال األخـرى

ضــایا النــاس مــن خــالل لفــت أنظــار المســؤولین إلــى هــذه ســاهمت فــي معالجــة العدیــد مــن مشــاكل وق

  .القضایا

وال  ،إلــى وقــت قریــب ال تخضــع لقــانون المطبوعــات والنشــر ةولمــا كانــت المواقــع االلكترونیــ

فقـد حصـلت العدیـد مـن التجـاوزات فـي تنـاول األخبـار وبعـض  ،یین بهـااألردنعالقة لنقابة الصحفیین 

األمـر الـذي أدى  ،ي خروجـًا عـن المـألوفاألردنـ اإلعـالمن على و ائمالقضایا المحلیة التي اعتبرها الق

إلـــى اتخـــاذ الحكومـــة قـــرارًا یقضـــي بضـــرورة أن یكـــون الموقـــع مرخصـــًا ضـــمن شـــروط وضـــعت بهـــذا 

یــــة اإلعالمي االلكترونــــي بمــــا ینســــجم مــــع االســــتراتجیات اإلعالمــــالخصــــوص هــــدفها تنظــــیم العمــــل 

و النیـل مــن الشخصـیات الوطنیـة بأســالیب ال تخلـو أحیانـًا مــن والمبالغـة أ رالوطنیـة بعیـدًا عـن التشــهی

وهـــــذا أدى مـــــؤخرًا إلـــــى معالجـــــة الكثیـــــر مـــــن الســـــلبیات التـــــي كانـــــت مرافقـــــه للصـــــحافة  ،الشخصـــــنة

یــة الهاشــمیة بحیــث ظلــت هــذه الصــحافة تتقــدم وتكــرس لنفســها وجــودًا األردنااللكترونیــة فــي المملكــة 

 المـــــــــاإلعیرة ـــــــة فـــي مســـــــــات واضحــــــبهـــا لمــــا تركتـــه مـــن بصمولهـــا قراؤهـــا الـــذین یثقـــون  ،ملحوظـــاً 

 .ياألردن
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  :الصحي اإلعالم

 اإلتصـال تقنیـة تنـوع مـن مالمحـه اكتسـب الـذي العصـر هـذا فـي اإلعـالم وسـائل دور تعـاظم

ا تشكل جعلها بما وتطورها  أو اإلیجـابي تأثیرهـا وتحـدث االجتمـاعي التیـار وحـدات داخل فاعالً  حضورً

ا بالفرد بدًءا وحدة كل مفردات في السلبي  .الدولي بالمجتمع وانتهاًء  والمجتمع باألسرة ومرورً
  

ا الحـالي العصـر ویشـهد ـا تقـدمً مكانـات تقنیـات فـي ملحوًظ  حیـث مـن سـواء اإلعـالم وسـائل وإ

ـا المتلقـي علـى تأثیرهـا ومـدى االسـتخدام سـهولة أو الفاعلیـة  هـذا زاءوإ  ولهـذا وسـیلة، كـل إلمكانـات وفقً

ا منها المتوقع  الوسائل هذه إمكانات في التقني التطور ا دورً  والتثقیـف التوعیـة مجال في وملموًسا حیویً

ا  مـن المنظمـة التوعیـة بـرامج وقیـادة المجتمـع مـن ومختلفـةٍ  متعـددةٍ  فئـاٍت  إلـى الوصـول فـي لقـدرتها نظرً

ا لمجتمـعا ربـط مـن یمكنهـا ممـا البشـر ولمالیـین واحـد وقـت في بثها خالل ـا صـحیً ـا واجتماعیً  مـع وثقافیً

 فـي والثوابـت القـیم وتعزیـز ودعـم للعمـل االجتماعیـة األولویـات تحدیـد أهـداف وتحقیـق الـبعض بعضـه

 . ).89: 2003المعبى، (المتماثلة األهداف ذات المؤسسات مع والتعاون والتنسیق المجتمع
  

 لفئـة الموجهـة ةً وخاصـ المجتمعـاتو  األفـراد حیـاة فـي قصـوى أهمیـةٍ  مـن الصـحي للتثقیف ولما

ـا كـان التثقیـف مـن الجانـب هـذا بمفـاهیم والتصـاقها القـوي ارتباطهـا بحكـم المـرأة  علـى نتعـرف أن لزامً

 خـالل مـن للمـرأة الصـحي التثقیـف مجـال فـي یـةاإلعالم الوسـائل بـه تقـوم الـذي الحقیقـي الـدور ماهیـة

 االسـتخدام وأنمـاط الصـحي للتثقیـف عالمیـةإ كمصـادر الوسـائل هذه ترتیب عن علمي بأسلوب البحث

  .السلیم الصحي السلوك اكتساب في منها االستفادة ومدى لها والمتابعة
  

ة الصحي التثقیف یعد  مختلف في واألطباء الحكماء وجد فقد اإلنسان، حضارة قدم قدیمة  فكرً

 كتابات في ملموسة بدایاته وكانت المرضي، مداواة فقط ولیس الصحة حفظ هو المطلوب أن العصور
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 مـن جمعـه وفـي الطـب تطـویر فـي كبیـرٌ  إسـهامٌ  لهـم كـان الـذین والمسـلمین العـرب األطبـاء مـن األولـین

 التثقیـف أساسـیات مـن اعتبـاره یمكـن ممـا بالكثیر كتاباتهم حملت فقد إلیه، واإلضافة المصادر مختلف

  ).45: 2003عبیدات، ( الصحي

 وبأنه الصحي، السلوك بتحسین یعني الذي الصحیة لرعایةا من الجزء ذلك بأنه تعریفه تم كما

 للسـلوكیات اإلداري التبنـي لتیسـیر المخططـة التعلیمیـة الخبـرات مـن مـزیج فیهـا یسـتخدم تربویـة عملیـة

  ).20: 2001قیراط، (والمجتمع والجماعات األفراد لصحة المعززة

  الصحي الوعي مفهوم

 بالمسـئولیة نحـو إحساسـهم وأیضـا الصـحیة لحقـائقوا بالمعلومـات المـواطنین إلمـام بـه ویقصـد

 الفهـم نتیجـة عـن قصـدٍ  الممارسـة هـو الصـحي الـوعي یعتبـر اإلطـار هـذا وفي غیرهم، وصحة صحتهم

 تفكیـٍر، وهـو أو شـعورٍ  بـال تمـارس عـاداٍت  إلـى الصـحیة الممارسـات تتحـول أن آخـر وبمعنـى  واإلقنـاع

 . )فقـط صـحیةٍ  كثقافـةٍ  الصـحیة المعلومـات تبقـى أن ال إلیـه وتتوصل إلیه تسعى أن یجب الذي الهدف

  ).22 :1997 ،سالمة
  

 :نوعین على اإلعالم وسائل تقدمها التي الصحیة المعلومةتقسم و 

 اإلفـراد بهـا إمـداد قصـد التـي للتوعیـة الصـحیة البـرامج ضمن تقدم متخصصة صحیة معلومات :األول

 أو البرامج النوع هذا ومن أمثلة الصحیة، مشكالتهم حل في للمساهمة والخبرات والتجارب بالمعلومات

 والحیـاة الطـب برنـامج مثـل اإلذاعـة والتلفزیـون أو الصـحافة فـي سواء المتخصصة الصحیة الصفحات

  . الصحیة البرامج من وغیرها وسالمتك
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 والبـرامج األسـرة بـرامج مثـل المتخصصـة غیـر البـرامج ثنایـا فـي تقـدم صـحیة معلومـات :والثـاني

 األمـراض وحـول بعـض الطبیـة المكتشـفات أحـدث حـول صـحیة معلومـات فیهـا تقـدم حیـث باحیة،الصـ

 ،العـوفي. (التــــــــوالصـحف والمج اءـــــــاألنب وكـاالت عـاًدة ادرهاـــــــمص وتكـون ا،ـــــــــمنه ةـــــــــــالوقای ةــــوكیفی

1995:79(.  
  

  :وسائل االتصال كمصادر للمعلومات الصحیة

االتصــال الجمــاهیري تختلــف مــن حیــث الخصــائص واإلمكانیــات والقــدرات، األمــر الــذي وســائل 

جعــــل علمــــاء االتصــــال یؤكــــدون علــــى أهمیــــة اختیــــار الوســــیلة المناســــبة إلیصــــال مضــــمون  معــــین 

وســــائل ) Schramm,1977(لجمهــــور محــــدد، حیــــث یقســــم عــــالم االتصــــال المعــــروف ولبــــر شــــرام 

  :قسمین علىاالتصال 

  .بیرٍة وتتمیز بأنها معقٌدة وذات سعٍر مرتفٍع كالتلفزیون والفیلم والحاسوبوسائل اتصال ك )1

وســـائل اتصــــاٍل صــــغیرٍة ویقصـــد بهــــا تلــــك الوســـائل البســــیطة مثــــل الشـــرائح الفیلمیــــة وأجهــــزة  )2

  .الكاسیت والرادیو والملصقات والمطویات

ة إلنتــاج بــرامج خاصــة وهــذا التقســیم جــاء بنــاًء علــى إمكانیــات الوســیلة التقنیــة والتكــالیف المادیــ

بالوسیلة، كذلك الخصائص التي تتمیـز بهـا كـل وسـیلة مـن حیـث الجاذبیـة والقـدرة علـى الوصـول إلـى 

  ).1995العوفي، (أكبر عدد ممكن من الجماهیر 
  

  مفهوم الثقافة الصحیة

تعنـــي تقـــدیم المعلومـــات والبیانـــات والحقـــائق الصـــحیة التـــي تـــرتبط بالصـــحة والمـــرض لكافـــة 

ن والهدف األساسي منها هو اإلرشاد والتوجیه بمعنى الوصول إلـى الوضـع الـذي یصـبح فیـه المواطنی

كــل فــرد علــى اســتعداٍد نفســٍي وعــاطفٍي للتجــاوب مــع اإلرشــادات الصــحیة وعنــد التطــرق لهــذا المفهــوم 
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البــد مــن التفریــق بــین العــادة الصــحیة والممارســة الصــحیة حیــث أن العــادة هــي مــا یؤدیــه الفــرد بــال 

و شعور نتیجة كثـرة تكـراره أمـا الممارسـة فهـي مـا یفعلـه الفـرد عـن قصـٍد نـابٍع مـن تمسـكه بقـیٍم تفك یر أ

  .).24 :1997 ،سالمة (معینةٍ 

وعلــى هــذا األســاس یمكــن القــول أن الممارســة الصــحیة الســلیمة یمكــن أن تتحــول إلــى عــادٍة 

رة وتبیـان دورهـا الهـام فـي مجـال تؤدي بال شعور نتیجة كثرة التكرار، ویعتبر ذلك من مسؤولیات األس

  .تحسین الصحة ورعایتها
  

  مفهوم التثقیف الصحي وأهمیته

ة قدیمـــة قـــدم اإلنســـان، فقـــد وجـــد الحكمـــاء واألطبـــاء فـــي مختلـــف  فكـــرة التثقیـــف الصـــحي فكـــرٌ

العصـــور أن المطلـــوب هـــو حفـــظ الصـــحة ولـــیس فقـــط مـــداواة المرضـــى، وال یكـــون حفـــظ الصـــحة إال 

  .واألطباءباتباع نصح الحكماء 

ویمكـــن التعــــرف علـــى بــــدایات التثقیـــف الصــــحي فــــي كتابـــات األولــــین مـــن األطبــــاء العــــرب 

والمسلمین الذین كان لهم إسهامٌ كبیرٌ في تطویر الطب وفـي جمعـه مـن مختلـف المصـادر واإلضـافة 

  .)34، ص2005عبیدات،( إلیه

ا فجمعــه الــرازي وناقًصــا فأتمــه ابــن ســینا: (وقــد قیــل ، وقــد حفلــت كتابــات )كــان الطــب مشــتتً

األطبـاء العــرب والمســلمین بـالكثیر ممــا یمكــن اعتبـاره مــن أساســیات التثقیـف الصــحي حیــث ورد فیهــا 

ا من هذه النصـائح تـم إثبـات صـحته  النصائح والتوجیهات التي لم تفقد معناها حتى الیوم، بل إن كثیرً

ـــا بمـــا توصـــل إلیـــه العلـــم الحـــدیث بالتجربـــة، وهنـــاك نمـــاذج عدیـــ دة ال یمكـــن حصـــرها مـــن هـــذه علمیً

مهمــا قــدرت أن تعــالج باألغذیــة فــال تعــالج باألدویــة، ومهمــا قــدرت أن : (النصــائح منهــا قــول الــرازي

: ، ومنهـا نصـیحة تیـاذوق طبیـب الحجـاج بـن یوسـف الثقفـي)تعالج بدواٍء مفرد فال تعالج بدواٍء مركـب
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تشــربن دواًء إال مــن علــة، وال تأكــل علیــه ال تأكــل مــن اللحــم إال فتیــا وال تأكلــه حتــى یــتم طبخــه، وال (

ذا أكلـــت فـــي اللیـــل فـــتمش ولـــو مائـــة  ذا أكلـــت فـــي النهـــار فـــنم، وإ ا، وال تحـــبس الغـــائط والبـــول، وإ شـــیئً

  ).خطوة

وكون القاعـدة األساسـیة فـي التثقیـف الصـحي هـي مسـاعدة النـاس علـى تحسـین سـلوكهم بمـا 

دیــه القــویم یمكــن اعتبارهــا أعظــم مرجــٍع فــي یحفــظ صــحتهم فــإن تعــالیم اإلســالم وكثیــر مــن جوانــب ه

مجــال التثقیــف الصــحي فقــد حفــل القــرآن الكــریم والســنة النبویــة المطهــرة بــالكثیر مــن الهــدي المــرتبط 

ة ومنها   :بصحة اإلنسان، واألمثلة على ذلك كثیرٌ

   .31األعراف ) وآلوا وأشربوا وال تسرفوا(

  .11الرعد ) نفسهمإن اهللا ال یغیر ما بقوٍم حتى یغیروا ما بأ(و

ذا حـــل (وقـــول الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  إذا ســـمعتم بالطـــاعون بـــأرٍض فـــال تـــدخلوها وإ

  ).النظافة من اإلیمان(و) وأنتم فیها فال تخرجوا منها بأرضٍ 

والتثقیــف الصــحي أو التربیــة الصــحیة هــي عملیــة إیصــال المعلومــات والمهــارات الضــروریة 

عــض الســلوكیات لتحســین نوعیــة هــذه الحیــاة األمــر الــذي یــنعكس لممارســة الشــخص حیاتــه وتغییــر ب

  .على صحة الفرد والجماعة والمجتمع

والهـدف األساســي منــه هــو إدخــال تعــالیم صـحیة وســلوكیات ســلیمة وأنمــاط حیــاة تتــوافر فیهــا 

الصــحة والســالمة التــي تتماشــى مــع المجتمعــات بمــا فیهــا مــن خصوصــیاٍت وتقالیــٍد وعــاداٍت خاصــٍة 

ذلـــك بهـــدف تعزیـــز الخـــدمات الصـــحیة وزیـــادة االســـتفادة منهـــا مـــن قبـــل المســـتفیدین مـــن هـــذه بهـــا، و 

  :)34، ص1995العوفي،( الخدمات ویتضمن ذلك األتي
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إن نشر المعلومـات السـلیمة عـن الصـحة هـو أهـم عنصـٍر : نشر المعلومات العامة الصحیة .1

عـدٍة واسـعٍة مـن المفـاهیم یجب أخذه باالعتبار عند وضع برامج التثقیف الصـحي، ألن خلـق قا

 .الصحیة السلیمة هو سر نجاح آلیة برامج التثقیف الصحي لفئات محددة
  

مـــن المســـلم بـــه أن هنـــاك ســـلوكیات صـــحیة یجـــب أن نـــدرب : غـــرس الســـلوكیات الصـــحیة .2

النـــاس علیهــــا، وتتعلــــق هــــذه الســـلوكیات بــــالفرد بصــــورة خاصــــة، ونقصـــد بــــذلك كیفیــــة تعاملــــه 

علـــى القواعـــد الصـــحیة الســـلیمة، كـــأن یتعـــود اإلنســـان علـــى أنمـــاٍط  باألســـلوب الســـلیم المبنـــي

ــا لمـــا  صــحیٍة تســاعده علــى التمتـــع بحیاتــه، كــأن نعلمـــه اختیــار المأكــل والمشـــرب النظیــف وفقً

ونبتعــد عــن كـل مــا نهانــا عنــه ). وكلــوا مــن طیبــات مـا رزقنــاكم: (أمرنـا بــه ربنــا ســبحانه وتعـالى

حة كشـرب المشـروبات الكحولیـة والتـدخین مـثال، وأن من محرماٍت وخاًصة ما یـؤثر علـى الصـ

نزاول في حیاتنـا الیومیـة التعـالیم التـي أمرنـا اهللا تعـالى بهـا كالعبـادات واالبتعـاد عـن المحرمـات 

واتبــاع األنمــاط الســلیمة فــي ممارســتنا الجنســیة والتــي یأمرنــا بهــا اهللا تعــالى كــالزواج واالبتعــاد 

كـل مـا یسـبب لنـا اإلصـابة بـاألمراض الجنسـیة ومـا یعرضـنا  عن الفاحشة والعفة واالبتعـاد عـن

 .لها من مخاطر بسبب استعمال المخدرات أو غیرها من المحرمات

 

تنتشـــر فـــي بعـــض المجتمعـــات ســـلوكیات غیـــر صـــحیٍة : تغییـــر الســـلوكیات غیـــر الصـــحیة .3

 كالتــدخین أو تعــاطي المخــدرات وغیرهــا األمــر الــذي قــد یعــرض المجتمــع إلــى أمــراٍض خطیــرةٍ 

. والتـــي بـــدورها تحـــرم المجتمـــع مـــن عطـــاء هـــذه الفئـــات المصـــابة وتكلـــف الدولـــة مبـــالغ باهظـــة

ومثل هذا األمر یحتاج إلى برامج متخصصة ذات خطاٍب محدٍد الختیار أسـالیب فعالـة تصـل 

 .إلى هذه الفئات لتغیر من سلوكها الخاطئ
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الصـحي هـو العنصـر  إن أهـم عنصـٍر فـي عملیـات التثقیـف: خلق قیاداٍت للتثقیـف الصـحي .4

ــــه دورٌ فعــــال لتحقیــــق الغایــــات واألهــــداف المنشــــودة مــــن الخطــــاب  البشــــري، وهــــذا العنصــــر ل

ة بالشـكل المطلـوب،  الصحي، ومن المؤسف جًدا أن هذه الفئـة مـن المتخصصـین لیسـت متـوفرً

وهذا األمر یتطلب جهًدا من قبل مراكز التعلـیم المختلفـة إلعـداد القیـادات الصـحیة، كمـا یجـب 

الحرص على تهیئة جمیع مناهج التعلیم بصورة خاصـة حتـى نـتمكن مـن تحقیـق التواصـل بـین 

القیــادات المتخصصــة فــي المهنــة وبــین القیــادات القائمــة علــى تعلــیم األجیــال المختلفــة والفئــات 

بوسـائلها المختلفـة  اإلعـالمالتي تقوم برعایة هذه األجیال صـحیا إضـافة للعـاملین فـي مجـاالت 

ـــــــكفمـــــــن دون ذ ـــــــة الصـــــــحیة بصـــــــورٍة عامـــــــةٍ : ل ـــــق الهـــــــدف األساســـــــي مـــــــن التوعی ــ  لـــــــن یتحق

 .)22،ص2005عبیدات،(

وهذا یعنـي أن الثقافـة الصـحیة یجـب أال تفهـم بصـورة ضـیقٍة تتعلـق بوجـود المـرض أو غیابـه 

بــل یجــب أن تكــون أوســع مــن هــذا المفهــوم الضــیق باعتبارهــا تتعلــق بحیــاة اإلنســان الیومیــة وتــدرس 

 Healthy life(ا وتحــاول التــأثیر علیهــا بمــا یحقــق لإلنســان الصــحة والعافیــة كــنمط مــن أنماطهــ

style (بمفهومهما الواسع ویتضمن هذا األمر العناصر التالیة:  
  

  :العنصر المعلوماتي) 1(

تتضمن الرسالة التثقیفیة الصحیة مفاهیم كثیرة تتـداخل فیهـا عناصـر عدیـدة یجـب أخـذها فـي 

ومــة بالصــورة المیســرة والمفهومــة والمحــددة، حتــى ال تتــداخل هــذه العناصــر االعتبــار، بــأن تحــدد المعل

المعلومــة أهمیتهــا حیــث أن اســتیعاب المعلومــة الصــحیة یتفــاوت بصــورٍة كبیــرٍة بــین فــرٍد  بمــا یفقــد هــذه 

وآخـــر حتـــى أنهـــا تتـــأثر بالوضـــع العـــام للفـــرد بصـــورة خاصـــة، وقـــد یـــؤدي ذلـــك األمـــر إلـــى ســـوء فهـــٍم 

ة لدى الفرد، وعند طـرح أیـة معلومـة علـى النـاس یجـب أن تكـون المعلومـة معتمـًدة وتداخل في المعرف
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ا  على حقائق الیمكن أن تتأثر بمفاهیم خاطئة أخرى حیـث أن الحقیقـة العلمیـة یجـب أن تكـون عنصـرً

ا في خلق وتقدیم المعلومة   .)34، ص1997سالمة،( أساسیً

ظ بوضـوح الـدور األساسـي للمعلومـة، یالحـ اإلعالمإن المتفحص للمضمون التثقیفي لوسائل 

فالمعلومـــة هـــي اللبنـــة األساســـیة للبـــرامج التثقیفیـــة والتعلیمیـــة وغیرهـــا مـــن المـــواد التـــي تبثهـــا وســـائل 

للجمـاهیر، ومـا المعلومـة إال عبـارة عـن بیانـاٍت موضـوعیٍة تهـدف إلـى تعریـف الواقـع وشـرحه  اإلعـالم

من السیادة والسیطرة على البیئـة المحیطـة بهـم، كمـا أن وتفسیره من خاللها یقوم األفراد بممارسة نوع 

ا علـى سـبیل  المعلومات تقدم نوًعا من الدعم االجتماعي لإلنسان فعندما یواجـه اإلنسـان تهدیـًدا صـحیً

المثــال فــإن الحصـــول علــى المعلومــات المناســـبة یســاهم فــي تخفیـــف حــدة القلــق والمعانـــاة لــدى ذلـــك 

  .اإلنسان

د یختلفـون مـن حیـث تعـاطیهم وتعـاملهم مـع المعلومـة إذ تختلـف الطبقـة وأفراد المجتمـع الواحـ

المتعلمة عن الطبقة غیر المتعلمة فـي كیفیـة بحثهـا عـن مصـادر المعلومـات والطـرق المسـتخدمة فـي 

أن أفــراد الطبقــة المتعلمــة أو  )Dervin, 1976(تقییمهــا لمصــداقیة تلــك المصــادر، فقــد وجــد دیــرفن 

  .ت التي تبحث عن المعلومات من مصادرها المحتملةالنخبة هي أكثر الطبقا

  :على نوعین اإلعالمالمعلومة الصحیة التي تقدمها وسائل تقسم و 

معلومات صحیة متخصٌصة تقدم ضمن البرامج الصحیة للتوعیة التي قصد بهـا إمـداد اإلفـراد  :األول

أمثلـة هـذا النـوع البـرامج  بالمعلومات والتجارب والخبرات للمساهمة في حـل مشـكالتهم الصـحیة، ومـن

أو الصــفحات الصـــحیة المتخصصــة ســـواء فــي الصـــحافة أو اإلذاعــة والتلفزیـــون مثــل برنـــامج الطـــب 

  .والحیاة وسالمتك وغیرها من البرامج الصحیة
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معلومـــات صـــحیة تقـــدم فـــي ثنایـــا البـــرامج غیـــر المتخصصـــة مثـــل بـــرامج األســـرة والبـــرامج  :والثـــاني

علومـات صـحیة حـول أحـدث المكتشـفات الطبیـة وحـول بعـض األمـراض الصباحیة، حیث تقدم فیهـا م

  .وكیفیة الوقایة منها، وتكون مصادرها عاًدة وكاالت األنباء والصحف والمجالت
  

  :خطاب الثقافة الصحیة) 2(

عند تحدید المعلومة المقصود طرحها على الناس یجب أن یكون ذلك فـي خطـاٍب واضـٍح ال 

درة على فهم الخطاب، فمحتـوى الخطـاب یجـب أن یكـون محـدًدا والهـدف یؤدي إلى التسكین وعدم الق

ا والنتائج المتوقعة مرسومة   .من الخطاب معلومً
  

  :)23، ص2005عبیدات،( الفئة المقصودة من الثقافة الصحیة) 3(

بعـــد االنتهـــاء مـــن اختیـــار المعلومـــة وتحدیـــد الخطـــاب المناســـب، یجـــب التعـــرف علـــى الفئـــة 

خطـاب كـذلك تكییـف المعلومـة والخطـاب بمـا یتفـق مـع مفـاهیم الفئـة المقصــودة، المقصـودة مـن هـذا ال

حیـث أن هــذه الفئــات تختلــف بمفاهیمهــا العلمیــة والثقافیــة واالجتماعیــة والدینیــة حتــى اللغویــة والناحیــة 

ة خاٌصـة للنقـاش ومحتـوى مختلـف عـن الفئـة األخـرى، وأهـم عنصـر فــي  العمریـة، فلكـل فئـٍة إذن وسـیٌل

ضوع هو عنصر التطـابق والتقـارب بـین موجـه الخطـاب وبـین متلقـي الخطـاب، وهنـاك أیًضـا هذا المو 

  .عامل اللغة التي یجب أن تتوافق مع الفئة المستهدفة
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  :الدراسات السابقة: ثانیاً 

في هذا القسم من الفصل تتناول الباحثة أهم الدراسات العربیة واألجنبیة السابقة التي   

ة، والتي تناولت موضوع التوحد، سواء من جهته كظاهرة اضطراب والتحقق استفادت منها الدراس

من فاعلیة البرامج التي تستهدف التعامل مع هذه الظاهرة، أو من جهة دور وسائل اإلعالم في 

  .التثقیف والتوعیة بهذا الشأن
  

  واألجنبیة الدراسات العربیة
  

 ,Danielle, Thorp, Stahmer & Laura(دانییل وثورب وستاهمر ولورا دراسة 

1995(.  

 األطفالفاعلیة اللعب التمثیلي الجماعي لدى  إلىالى التعرف  هذه الدراسة هدفتولقد 

وقد تم سنوات،  9-5ل تتراوح اعمارهم بین التوحدیین، واشتملت عینة الدراسة على ثالثة اطفا

نتائج الدراسة وجود واظهرت ، استخدام طرق واسالیب لتعلیم مهارات اللعب التمثیلي الجماعي

  .تغیرات ایجابیة في اللعب والمهارات االجتماعیة واللغة
  

دراسة هدفت الى تنمیة المهارات االجتماعیة لالطفال ) Ball,1996(بول جرى وقد أ

وتكونت عینة , التوحدیین من اجل القیام بتفاعل اجتماعي مع أقرانهم الذین یعانون من سلوك نمطي

سنوات، وقد تم  8- 4وتراوحت اعمارهم بین ،التوحدیین والنمطیین ألطفالامن ) 16(الدراسة من 

تصمیم برنامج تدریبي لتنمیة المهارات اإلجتماعیة وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تحسن لدى أفراد 

  .العینة في العدید من المهارات اإلجتماعیة مما یظهر فعالیة البرنامج
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 )Johnson, Catherine & Joanne, 2004(جوهانستون وكاثرین وجوني وقام 

بدراسة استخدموا فیها إستراتیجیة تدخل مبكر لتعلیم أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة على 

  ). كالرمز، والصور، والرسوم التخطیطیة، والرسوم البیانیة(استخدام نظام تواصل بصري 

صري في قدرة أفراد العینة وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اثر استخدام التواصل الب

على التفاعل االجتماعي، ومدى تأثیره في انجازهم للمهمات المطلوبة منهم، وعلى استخدامهم للغة 

أطفال توحدیین في مرحلة ما قبل ) 3(لفظیة مفهومة من اآلخرین وقد تألفت عینة الدراسة من 

دریبي تضمن أربع استراتیجیات طبق علیهم برنامج ت) 5،3-4،3(المدرسة تراوحت أعمارهم ما بین 

إنشاء فرص للتواصل عند الطفل عن طریق التحدیق : للتدخل تم تقدیمها تدریجیا بالشكل التالي

ة في اللعب، ـــــاركة مع المجموعـــــــة اللفظیة للمشــــباتجاه النشاط، واستخدام الرموز واللغ بالعین

لنتائج إلى فاعلیة البرنامج في تحسین مهارات راط في سلوك مرغوب، وقد أشارت اـــوطلب االنخ

  . األطفالالتواصل لدى 
  

  

دراسة هدفت إلى المقارنة بین تأثیر استخدام نظام )  Tincani, 2004(تینكاني  وأجرى

  . تواصل بصري بدیل ولغة اإلشارة إلكساب الطفل التوحدي القدرة على الكالم

سنوات، والطفلة ) 5(والذي یبلغ عمره ) كارل(تكونت عینة الدراسة من الطفل التوحدي 

حیث تم تحدید أفضل أسلوب للتواصل یستخدم مع . سنوات) 6(التي بلغ عمرها ) جینفز(التوحدیة 

  .جلسات تدریبیة) 7(كال الطفلین وتدریبهما على استخدام أسالیب بدیلة للتواصل، وذلك بواقع 

یل ألطفال مصابین بالتوحد یعد ن استخدام نظام تواصل بصري بدأوتوصلت الدراسة إلى 

یبهم على مهارات كما یساعد في تدر . أسلوبا أكثر فاعلیة من استخدام لغة اإلشارة في التواصل 
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ن استخدام نظام التواصل البصري البدیل ولغة اإلشارة مع أطفال التوحد قد زاد ، وأالتقلید الحركي

  . من حصیلة المفردات اللغویة لدیهم واستخدامها
    

  : )2005(الحساني  اسةدر 

إلــى التحقــق مــن فاعلیــة برنــامج تعلیمــي باللعــب لتنمیــة االتصــال اللغــوي هــذه الدراســة هــدفت   

  .ذوي اضطراب التوحد األطفاللدى 

، واسـتخدمت وقد استخدم الباحث أسلوب تحلیل التباین األحادي للتحقق مـن صـحة الفرضـیة  

طفـــًال واســـتخدم برنـــامج اللعــــب ) 30(كونـــة مــــن وكانــــت عینـــة الدراســـة م ،الدراســـة المـــنهج الوصـــفي

  .لتحقیق اهداف الدراسة

وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــروق فـــي مهـــارات االتصـــال اللغـــوي  علـــى بعـــد التقلیـــد    

والفهـم والتعـرف بــین المجمـوعتین التجریبیــة والضـابطة قبـل تطبیــق البرنـامج وبعــده لصـالح المجموعــة 

  .التجریبیة

 Trust in the News on: "بعنوان )Barrie Cunter, 2005(ه كنتر دراسة بارییأما   

Television "هــــدفت إلــــى معرفــــة مــــدى الثقــــة فــــي أخبــــار  الثقـــة فــــي األخبــــار علــــى التلفزیــــون، فقــــد

. فـــي المملكـــة المتحـــدة BBCالتلفزیـــون مـــن قبـــل المشـــاهدین، وأجریـــت الدراســـة علـــى مشـــاهدي قنـــاة 

  :وكانت نتائج الدراسة كما یلي

     ُ مــن أفــراد العینــة اعتبــروا األخبــار هــي % 87وأن . التلفزیــون المصــدر الرئیســي لألخبــار عــدی

التـي تضـع الجمهـور بصــورة األحـداث الجاریـة وهــذه مهمـة القنـوات التلفزیونیــة األرضـیة، بینمـا أعــرب 

 ,BBC1(مـــن أفـــراد العینـــة علـــى ارتیاحـــه لألخبـــار فـــي القنـــوات التلفزیونیـــة األرضـــیة مثـــل % 85

BBC2, ITV1( ، وهــذا . أن البــرامج الواقعیــة علــى التلفزیــون تكــون أكثــر دقــة فــي معظــم األوقــاتو
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والبـــرامج %) 69( ، واألحـــداث الجاریـــة بنســـبة%)89(یكــون علـــى نطـــاق واســـع فـــي األخبــار وبنســـبة 

للحصـــول علـــى األخبـــار هـــو مـــن أفـــراد العینـــة أن أفضـــل مصـــدر %) 80( دیعـــ، و %)59(الوثائقیـــة 

ســـؤال العینـــة عـــن اعتقـــادهم بـــأن أخبـــار التلفزیـــون مـــن المرجـــع أن تعكـــس موقـــف  عنـــدالتلفزیـــون، و 

الحكومــة فــي القضــایا المتعــددة، أجــاب معظمهــم باإلیجــاب، هــذه النتیجــة ینظــر إلیهــا أنهــا ســمة مــن 

  .والتي تعتمد في تمویلها على الحكومة BBCسمات 
  

   :)2008(دراسة شبیب

واالجتماعیــة  النفســیة الخصــائصعــرف الــى الت إلــى ، )2008(دراســة شــبیب  تهــدفلقــد   

باســتخدام  )دراســة الحالـة(المـنهج الوصـفي واعتمـدت الدراســة  ،بالتوحـد المصـابین والعقلیـة لألطفـال

 ،البصـرة محافظـة یسـكنون بالتوحـد مصـابین طفلـین علـى الدراسـة عینـةحیـث اقتصـرت  أداة المقابلـة

 العیـادة فـي مـــصهتشخیتـم  2005د ـــــمـن موالی يالثـان لـــــــوالطف، 1999األول مـن موالیـد  الطفـل

 فـي بلـدین ،دـــــتشـخیص التوح فـي تـدریب لدیـة ،أطفـال يــــــأخصاص طبیـب لـــــــقب مـن ةـــــالخاص

  .بالتوحد نــــمتقدمی
    

ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة هو عدم إدراك أولیاء األمور للخصائص   

ن زعموا أنهم یدركوا ذلك، كما أن بعض أولیاء األمور یمارسون الضرب النفسیة لطفل التوحد،  وإ

مع أطفالهم من أجل تأدیبهم، وهذا یعكس مدى قصور أولیاء األمور عن فهم خصائص طفل 

  .التوحد النفسیة واالجتماعیة والعقلیة
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  )2008(دراسة السوداني

ة فــي الــدراما العربیــة بشــكل صــورة األشــخاص ذوي اإلعاقــ إلــىالتعــرف  إلــىالدراســة هــدفت   

صــورة التحلیــل النــوعي لوقــد اعتمــد الباحــث علــى مــوذج مسلســل بــاب الحــارة بالتحلیــل، عــام، وأخــذ ن

  :وقد توصلت الدراسة إلى، "صطیف األعمى"وشخصیة 

 .قدم التلفزیون أنواع مختلفة من المعالجات لصور المعاقین -

 .تتناول الفضائیات قضایا المعاقین بطریقة هامشیة -

قـدم مسلســل بــاب الحــارة صــورة مشــوهة للمعــاق مــن خــالل اقتــران صــورة الكفیــف بجــرائم  -

 .القتل

  

  .الصحیة التوعیة في الیومیة األردنیة الصحافة عن دور )2009(دراسة الكسواني

 فـي) والدسـتور والغـد الـرأي( الیومیـة األردنیـة الصـحف دور معرفـة إلـى الدراسـة هـذه هـدفت  

 إعالمیـة واضـحة أجنـدة وضـع الصـحف هـذه أولویـات ضـمن مـن كـان إذا اوفیمـ الصـحیة، التوعیـة

   .الصحیة بالموضوعات تتعلق وهادفة

 والتـي المضـمون، تحلیـل أداة التحلیلـي باسـتخدام الوصـفي المـنهج الدراسـة اعتمـدت وقـد  

 من عدًدا  69 من مكونة فئات رئیسة، لعینة ثماني بلغت المضمون تحلیل فئات من عددا تضمنت

  2007.عام  صدرت التي الثالث الیومیة صحفال

 قـد األردنیـة الصـحف الیومیـة فـي الصـحیة بالمواضـیع االهتمـام أن إلـى الدراسـة وتوصـلت  

 إلـى السـاریة، وغیر األمراض الساریة بمكافحة الخاصة التوعیة حمالت بدء بعد ملحوظ بشكل تزاید

 إضـافة .والـدواء والغـذاء لمـرأة والطفـلا وصـحة اإلنجابیـة الصـحة بموضـوعات االهتمـام زیـادة جانـب
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 تغطیـة فـي األردنیـة الیومیـة لـدى الصـحف واضـح برنامج غیاب إلى الدراسة نتائج أشارت ذلك، إلى

 تغطیـة معـدالت أعلـى على حصلت الصحیة الوقائیة الموضوعات بأن علما الصحیة، الموضوعات

  .األخرى الموضوعات بین

دراســة حالــة : ة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الــدراما العربیــةصــور : ")2011(دراســة أبــو صــالحة أمــا 

  )".وراء الشمس(المسلسل التلفزیوني 

ـــدراما العربیـــة إلـــىهـــدفت إلـــى التعـــرف فقـــد    ــــدراس: صـــورة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي ال ة ـــ

ســـة ج النـــوعي متمـــثًال بدراهاســـتخدمت الباحثـــة المـــنوقـــد ، )وراء الشـــمس(المسلســـل التلفزیـــوني ة ــــــــحال

  .الحالة

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن صـورة األشــخاص ذوي اإلعاقـة فـي الـدراما التلفزیونیـة مـا زالــت   

حبیســة للنظــرة التقلیدیــة التــي تصــورهم بصــفة كائنــات ضــعیفة، كمــا أظهــر المسلســل األشــخاص ذوي 

هم اإلعاقـــات الذهنیـــة علـــى أنهـــم كائنـــات غریبـــة غیـــر قـــادرة علـــى التفاعـــل مـــع البنـــاء خـــارج محـــیط

  .األسري
  

حـول ظـاهرة اضـطراب التوحـد فـي اإلعـالم، حیـث ) Belcher & Maich, 2014(دراسـة وفـي 

هــدفت الدراســة إلــى تصــنیف الشخصــیات التــي تحــاكي أصــحاب ظــاهرة التوحــد فــي وســائل اإلعــالم؛ 

  .التلفزیون والروایة واألفالم والكتب المصورة

أربــع فئــات مــن وســائط  تمثــلات عینــحیــث اعتمــدت الدراســة مــنهج تحلیــل المضــمون علــى   

حیـــث  . بموضــوع التوحـــدللظــواهر الرمزیـــة ذات الصـــلة  واالنتظـــامالتـــوازن تلـــك التـــي تــوفر  اإلعــالم 

 خمــس وحــدات بنســبة أعــاله  تورد ین مــادة مــن مــواد وســائل اإلعــالم التــيعشــر اســتخدمت الدراســة 

  .) 2012-2006(مستمدة من فترة سبع سنوات من الزمن  – من كل وسیلة



70 
 

وقد أظهرت نتـائج الدراسـة أن وسـائل اإلعـالم قـد أظهـرت ذوي ظـاهرة التوحـد بـأنهم یتمتعـون   

، وهــذا ظهـر كثیــرا فــي مــواد التلفزیــون، وبینمــا كانـت اقــل مــن ذلــك فــي كتــب  بخبـرة وذهنیــة عالیــة جــدًا

 .الروایات، والقصص

  :تعقیب على الدراسات السابقة

هدفت  التي) 2005(الحساني دراسة ، مثل ضوعاتتناولت الدراسات السابقة عددًا من المو 

ذوي اضطراب  األطفالي لدى إلى التحقق من فاعلیة برنامج تعلیمي باللعب لتنمیة االتصال اللغو 

صورة األشخاص ذوي اإلعاقة  إلىالتي هدفت الدراسة التعرف ) 2008(دراسة السوداني ، و التوحد

دراسة أبو صالحة ، و لسل باب الحارة بالتحلیلفي الدراما العربیة بشكل عام، وأخذ نموذج مس

دراسة حالة المسلسل : صورة األشخاص ذوي اإلعاقة في الدراما العربیة: "بعنوان )2011(

 ,Danielle, Thorp(دراسة قام بها دانییل وثورب وستاهمر ولورا و  )".وراء الشمس(التلفزیوني 

Stahmer & Laura, 1995 (ة اللعب التمثیلي الجماعي لدى هدفت الى التعرف على فاعلی

ة ــــــة المهارات االجتماعیــــة هدفت الى تنمیـــــدراس) Ball,1996(رى بول ـــــاج، و التوحدیین الــــــاألطف

ع أقرانهم الذین یعانون من سلوك ـــل اجتماعي مـــــام بتفاعـــــــل القیــــجأال التوحدیین من ـــــلالطف

  .نمطي

لدراســة الحالیــة مــع الدراســة الســابقة فــي أنهــا تناولــت موضــوع اإلعاقــة واختلفــت تتفــق احیــث 

ــــــت دور  ــــــي أن الدراســــــة الحالیــــــة تناول ــــــي إبــــــراز قضــــــایا التوحــــــد، أمــــــا الدراســــــة  اإلعــــــالممعهــــــا ف ف

التعـرف علـى فاعلیـة اللعـب  فتناولـت ،)Danielle, Thorp, Stahmer & Laura, 1995(السـابقة

  .التوحدیین طفالاألالتمثیلي الجماعي لدى 
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 اإلعـالم مسـتوى تغطیـة عـنأولیاء األمـور بیان مستوى رضا إلى أما الدراسة الحالیة فهدفت   

 اإلعـالم مسـتوى تغطیـةظاهرة التوحد، والتعرف على وجود  فروق ذات داللـة إحصـائیة فـي لي األردن

س والعمـر والتحصــیل یعــزى للجـنأولیـاء األمـور ي مـن وجهــة نظـر األردنـظـاهرة التوحـد فـي المجتمــع ل

 .الدراسي

  

السابقة فـي أنهـا تناولـت موضـوع اإلعاقـة واختلفـت معهـا  وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات

، Tincani(فـي إبـراز قضـایا التوحـد، أمـا الدراسـة السـابقة اإلعـالمفي أن الدراسة الحالیة تناولت دور 

ل بصـــري بـــدیل ولغـــة اإلشـــارة إلكســـاب المقارنـــة بـــین تـــأثیر اســـتخدام نظـــام تواصـــ فتناولـــت ،)2004

  .الطفل التوحدي القدرة على الكالم

السـابقة فـي أنهـا تناولـت موضـوع التوحـد واختلفـت معهـا  وتتفق الدراسـة الحالیـة مـع الدراسـات

فــــــي إبـــــراز قضـــــایا التوحـــــد، أمـــــا الدراســـــة الســــــابقة  اإلعـــــالمفـــــي أن الدراســـــة الحالیـــــة تناولـــــت دور 

)Johnson, Catherine & Joanne, 2004( ،ال ـــــــطفــــــة لألة المهـارات االجتماعیـــــتنمی فتناولـت

لوك ــــــــون الــذین یعـــانون مـــن ســــــل القیــام بتفاعـــل اجتمـــاعي مـــع أقــرانهم الـــذین یعانـــــجالتوحــدیین مـــن أ

  .نمطي

واختلفت معها  ،السابقة في أنها تناولت موضوع التوحد اتوتتفق الدراسة الحالیة مع الدراس

 في إبراز قضایا التوحد، أما الدراسة السابقة اإلعالمأن الدراسة الحالیة تناولت دور  في

 األطفالفاعلیة برنامج تعلیمي باللعب لتنمیة االتصال اللغوي لدى  فتناولت ،)2005الحساني،(

نما ، كما أن دراسة الباحثة تتمیز باستخدام المنهج الوصفي بأداة االستبانة، بیذوي اضطراب التوحد
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دراسة (كانت دراسة الحساني قد استخدمت المنهج الوصفي باداة المقابلة على عینة عمدیة لطفلین 

  ).حالة

واختلفــت معهــا  اإلعـالموتتفـق الدراســة الحالیـة مــع الدراســة السـابقة فــي أنهـا تناولــت موضــوع 

 Barrie(ة السـابقة فـي إبـراز قضـایا التوحـد، أمـا الدراسـ اإلعـالمفي أن الدراسـة الحالیـة تناولـت دور 

Cunter ،2005( ،معرفـــة مـــدى الثقـــة فـــي أخبـــار التلفزیـــون مـــن قبـــل المشـــاهدین، وأجریـــت  فتناولــت

  .في المملكة المتحدة BBCالدراسة على مشاهدي قناة 

السابقة فـي أنهـا تناولـت موضـوع اإلعاقـة واختلفـت معهـا  وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات

السـوداني، ( في إبـراز قضـایا التوحـد، أمـا الدراسـة السـابقة اإلعالمناولت دور في أن الدراسة الحالیة ت

  ".صورة المعاق في الدراما العربیة  فتناولت ،)2008
  

فـي أنهـا تناولـت موضـوع اإلعاقـة واختلفـت معهـا  دراسة الحالیة مع الدراسات السابقةوتتفق ال

شــبیب، ( قضــایا التوحــد، أمــا الدراســة الســابقةفــي إبــراز  اإلعــالمفــي أن الدراســة الحالیــة تناولــت دور 

  .بالتوحد المصابین واالجتماعیة والعقلیة لألطفال النفسیة الخصائص فقد تناولت ،)2008
  

  

موضوع التوعیة والتثقیف السابقة في أنها تناولت  اتوتتفق الدراسة الحالیة مع الدراس

في إبراز قضایا التوحد، أما  اإلعالم واختلفت معها في أن الدراسة الحالیة تناولت دور الصحي،

دور الصحافة كوسیلة إعالمیة في التوعیة الصحیة  فتناولت ،)2009الكسواني، ( الدراسة السابقة

  .لمختلف الظواهر والحاالت المرضیة
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فـي أنهـا تناولـت موضـوع اإلعاقـة واختلفـت معهـا  دراسة الحالیة مع الدراسات السابقةوتتفق ال

أبـــو ( فـــي إبـــراز قضـــایا التوحـــد، أمـــا الدراســـة الســـابقة اإلعـــالمحالیـــة تناولـــت دور فـــي أن الدراســـة ال

  .ذوي اإلعاقة في الدراما العربیةصورة األشخاص  فتناولت ،)2011صالحة، 
  

السـابقة فـي أنهـا تناولـت موضـوع التوحـد واختلفـت معهـا  وتتفق الدراسـة الحالیـة مـع الدراسـات

 Belcher(في إبراز قضایا التوحد، أما الدراسة السابقة  اإلعالم في أن الدراسة الحالیة تناولت دور

& Maich, 2014( ،الصـورة التـي تظهرهـا وسـائل اإلعـالم لـذوي التوحـد، كمـا أن الدراسـة  فتناولـت

  .السابقة قد اعتمدت أسلوب تحلیل المضمون
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  الفصل الثالث

  )الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 

  

جراءات هــاومتغیرات تهــاوأدا نتهــاوعین تهافیمــا یلــي منهجیــة الدراســة ومشــكل تتنــاول الباحثــة    هــاوإ

  .والمعالجة اإلحصائیة
  

  :منهج الدراسة -1

 اإلعـالم تغطیـةللوقـوف علـى مسـتوى  تم استخدام المنهج الوصفي لمناسبته موضوع الدراسـة  

ـــفـــي المجتمـــع " اضـــطراب التوحـــد" ي لظـــاهرة األردنـــ وقـــد . أولیـــاء األمـــورمـــن وجهـــة نظـــر  ،ياألردن

  .هدف الوصول إلى األهداف المرجوةفي جمع البیانات على االستبانة ب الدراسةعتمدت ا
  

  :الدراسةمجتمع  -2

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع أولیــاء األمــور فــي مدینــة عمــان والــذین لــدیهم أفــراد یعــانون 

الرسـمي للمركـز الـوطني للتوحـد حسب السجل  من أولیاء األمور )8000(والبالغ عددهم  ،من التوحد

  .2014في العام 
  

  :عینة الدراسة -3

 & Krijicie(ول كریجیسـي ومورجــان دتحدیــد حجـم العینــة مـن أفــراد التوحــد حسـب جــ تـم  

Morgan,1970 ( بعـــد وائیة، ــــــــــــة العشـــــــــــالتوحــد بالطریق طفـــالتـــم تحدیــد أفـــراد العینــة مــن أومــن ثــم

 & Krijicie(ان ــــــــسي ومورجـــول كریجیدــــــجب ــــــــق حســــــــوبالتطبیي جـداول خاصـة، ــــــــــــم فـــــــــتدوینه
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Morgan,1970 ( اســتبانة بنســبة مئویــة بلغــت  400، وتــم اســترجاع فــرداً  436بلغــت عینــة الدراســة

  .وتعد هذه النسبة مناسبة لغایات التحلیل% 92
  

  :الدراسة أداة -4

  :، وقد تكونت االستبانة من جزأینالباحثة لجمع المعلومات بنتهاانة تم استخدام استب  

  .فقرة لقیاس متغیرات الدراسة 34ویتكون من 

  :صدق األداة -

عــدد مــن علــى طریقــة الصــدق الظــاهري، وذلــك بعــرض االســتبانة بصــورتها األولیــة  اعتمــدت

لهیئـــة التدریســــیة فــــي واالجتمــــاع والتربیــــة مـــن أعضــــاء ا اإلعـــالمالمحكمـــین مــــن المتخصصـــین فــــي 

یة وذلك إلبداء آرائهم حـول مـدى صـحة هـذه الفقـرات، ومـدى مناسـبة كـل فقـرة للـنمط األردنالجامعات 

ضافة أي فقرة یرونها مناسبةالذي وضعت فیه، و    .تم بعد ذلك تفریغ استبانة التحكیمو . إ

  :ثبات األداة -

عــــادة االختبــــار  م إلیجــــاد ثبــــات األداة؛ إذ تــــ (test-retest)تــــم اســــتخدام طریقــــة االختبــــار وإ

تـم ، و فـرداً ) 30(توزیع أداة الدراسة على عینة استطالعیة من غیر عینة الدراسة األصلیة مكونة مـن 

، وتـم تطبیـق األداة علـى )30-1(عطى لكل واحد مـنهم رقـم مـن ق األداة علیهم للمرة األولى، وأتطبی

بانة ككــل، وألنماطهــا لالســت" بیرســون"بــاط م حســاب معامــل ارتعینــة نفســها بعــد مضــي أســبوعین، وتــال

لحســاب ثبــات االســتمارة ككــل، باإلضــافة إلــى األنمــاط " كرونبــاخ ألفــا"تــم اســتخدام معادلــة الفرعیــة، و 

ــــات لــــألداة الفرعیــــة بطریقــــة االتســــاق الــــداخلي لغایــــات  مناســــبوهــــو  0.88، حیــــث بلــــغ معامــــل الثب

  .داللة الفروق في المتغیرات إلىعرف تم استخدام تحلیل التباین األحادي للتو . الدراسة
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  :متغیرات الدراسة -5

  . یةاألردن اإلعالموسائل  تغطیة: المتغیر المستقل

  .ظاهرة التوحد في المجتمعل اإلعالمآراء أولیاء االمور حول تغطیة : المتغیر التابع
  

  :إجراءات الدراسة -6

ــــالباحثـــة بمجموعـــة مـــن اإلج قامـــت ـــــأهلغـــرض تحقیـــق راءات ـــ داف الدراســـة، وهـــي علـــى النحـــو ــ

  :اآلتي

  .تحدید مجتمع الدراسة وعینتها .1

 .بناء أداة الدراسة واستخراج معامالت الصدق والثبات له .2

 .الحصول على الموافقة لتطبیق الدراسة على مجتمع الدراسة .3

 .توزیع أداة الدراسة على عینة الدراسة تمهیدًا لجمع البیانات .4

العینـــــة، ومــــن ثـــــم إدخـــــال البیانـــــات للحاســـــوب إلجـــــراء تــــم تفریـــــغ اســـــتجابات أفـــــراد  .5

 .التحلیالت اإلحصائیة الالزمة، ومعالجتها إحصائیاً 

 .كتابة الدراسة بصورتها النهائیة .6

 

  :المعالجة اإلحصائیة -7

تــم تفریــغ البیانــات ومعالجتهــا إحصــائیًا باســتخدام الوســائل اإلحصــائیة ومــات بعــد جمــع المعل

  :اآلتیة
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لفقرات االستبانة حسب  لحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویةحساب المتوسطات ا .1

 .االبعاد

للتوحد ورضا الجمهور  اإلعالملبحث العالقة بین معالجة  "بیرسون"استخدام ارتباط  .2

 .ياألردن

للكشف عن داللة الفروق بین  (One-Way ANOVA)استخدام تحلیل التباین األحادي  .3

 .المتغیرات الدیموغرافیة

ـــــارت اءات والدالئل التي أشــــة من إحصـــــــا الدراســـــائج وأهم ما توصلت إلیهـــــة النتــــــمناقش .4

 .اــــلیهإ
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  الفصل الرابع

  ةـــــج الدراســــنتائ
  

  :فیما یلي عرض لنتائج الدراسة حسب تسلسل أسئلتها وكما یلي   
  

  :خصائص عینة الدراسة: أوالً 

  :الجنس -

  :لقد تم استخراج التكرارات والنسبة المئویة لوصف إجابة العینة نحو الفقرات أدناه  

  )1(الجدول رقم 
  توزیع عینة الدراسة تبعا للجنس

 نسبة تكرار الجنس

 %95 380 ذكر

 %5 20 أنثى

 %100 400 المجموع

  

ن النسـبة من عینة الدراسة من الذكور، والباقي من اإلناث مما یـدل علـى أ% 95نالحظ أن 

أولیــاء األمــور مــن الــذكور یشــكلون فــي األكبـر هــم مــن الــذكور، حیــث یمكــن تفســیر هــذه النتیجــة بــأن 

أكثـر ) الـذكور(اإلناث، باإلضافة إلى إمكانیة اشارتها إلـى أن اآلبـاء نسبة أكبر من  ياألردنالمجتمع 

  .)اإلناث(انفتاحا من األمهات 
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  :المؤهل العلمي -

 )2(الجدول رقم 

  عینة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي  توزیع
 نسبة تكرار الفئة

 %30 120 بكالوریوس

 %50 200 عال دبلوم

 %15 60 ماجستیر

 %5 20 دكتوراه

 %100 400 المجموع
    

  من حملة بقیة الشهادات ونسب متفاوته، دبلوم عالمن العینة من حملة %50نالحظ أن 
  

  :الوظیفیة الخبرة -

 )3(الجدول 

  الوظیفیة  سنوات الخبرةنة الدراسة تبعا توزیع عی

 النسبة تكرار الفئة

 %30 120 فأقل خمس سنوات

 %30 120 سنوات 6-10

 %30 120 سنة 11-15

 %10 40 سنة فأكثر 16

 %100 400 المجموع

، )ســـنة 15-11(، و )ســـنوات 10-6(ســـنوات، و  5مـــن العینـــة تقـــل خبـــرتهم عـــن %30نالحـــظ أن 

  .سنة 16خبرتهم عن من العینة تزید %10و
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  :المركز الوظیفي -

 )4(الجدول رقم 

  للمركز الوظیفيتوزیع عینة الدراسة تبعا 

 نسبة تكرار الفئة

 %15 60 ال یعمل

 %5 20 موظف عام

 %30 120  موظف خاص

 %50 200  أعمال حرة

 %100 400  المجموع

  .ة العناصرثم تلت ذلك نسب متفاوتة لبقی، أعمال حرةمن العینة % 50نالحظ أن 

  

  :تحلیل بیانات االستبانة: ثانیاً 

ي لظـاهرة األردنـ اإلعـالمما  مستوى معالجـة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ینص على

 في المجتمع من وجهة نظر أولیاء أمور األفراد المصابین باضطراب التوحد ؟" اضطراب التوحد" 

مســـتوى الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات   

في المجتمع مـن وجهـة نظـر أولیـاء أمـور األفـراد " اضطراب التوحد" ي لظاهرة األردن اإلعالممعالجة 

  .یظهر ذلك) 5(والجدول  المصابین باضطراب التوحد

  
  
  )5(الجدول 
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" ي لظاهرة األردن اإلعالممستوى معالجة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة 
 في المجتمع من وجهة نظر أولیاء أمور األفراد المصابین باضطراب التوحد" اضطراب التوحد

  مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  المستوى  الرتبة

1  
الصحي بقدرته على توعية المجتمع  اإلعالميتميز 

  فعمرت  1 0.77 4.15 .بالقضايا الصحية

2  
توجد برامج خاصة في التلفزيون تتناول القضايا 

  مرتفع  2 0.66 4.10 .الصحية

3  
تحتوي الصحف المحلية على صفحة خاصة لعرض 

  مرتفع  3 0.53 4.05  .القضايا الصحية

4  
يتم تناول المعلومات الخاصة باالضطرابات السلوكية 

  متوسط  4 0.62 4.00 .اإلعالمبشكل مبسط في وسائل 

5  
جاهدة على إبراز أهمية  اإلعالموسائل  تعمل

  متوسط  5 0.48 3.65 .األطفالاالضطرابات السلوكية لدى 

6  
ية اإلعالمالصحي في الوسائل  اإلعالميوجد قسم خاص ب

  متوسط  6 0.54 3.62 .األردنفي 

7  
يوجد قلة في البرامج الصحية المتخصصة بالحديث عن 

  طمتوس  7 0.50 3.60 .االضطرابات السلوكية

8  
توجد حاجة لزيادة الوعي بالقضايا الصحية لدى أفراد 

  متوسط  8 0.55 3.48 .اإلعالمالمجتمع من قبل وسائل 

9  

ألخذ رأي الناس دوماً بمدى  اإلعالمتسعى وسائل 

مصداقيتها في نقل القضايا التي تتعلق باالضطرابات 

 .السلوكية
  متوسط  9 0.55 3.48
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10  
المهنية عند عرضها ألفراد  تفتقر البرامج الصحية لعنصر

  متوسط  10 0.51 3.48 .المجتمع

11  
توجد حاجة ماسة لزيادة عدد البرامج التي تتناول 

  متوسط  11 0.49 3.37 .االضطرابات السلوكية في الوسائل المرئية والمسموعة

12  
من خالل التكنولوجيا الحديثة إلى  اإلعالمتسعى وسائل 

  متوسط  12 0.48 3.35 .ضطرابات السلوكية بحرفيةإبراز القضايا التي تتعلق باال

  متوسط    0.56  3.69  الدرجة الكلیة  

  

فـي " اضـطراب التوحـد" ي لظـاهرة األردنـ اإلعالممستوى معالجة أن ) 5(یالحظ من الجدول 

، إذ بلـــغ متوســـطاً كـــان  المجتمـــع مـــن وجهـــة نظـــر أولیـــاء أمـــور األفـــراد المصـــابین باضـــطراب التوحـــد

  .)0.56(بانحراف معیاري  )3.69(بي المتوسط الحسا

) 1(وجاءت فقرات األداة بین المستویین المرتفع والمتوسـط، وجـاءت فـي الرتبـة األولـى الفقـرة 

، بمتوسـط " الصحي بقدرته على توعية المجتمع بالقضايا الصحية اإلعالميتميز " التـي تـنص علـى 

  .وبمستوى مرتفع) 0.77(بانحراف معیاري ) 4.15(حسابي 

من خـالل   اإلعالمتسعى وسائل " التـي تـنص علـى) 12(اءت فـي الرتبـة األخیـرة الفقـرة وجـ

بمتوسـط "  ...التكنولوجيا الحديثة إلى إبراز القضايا التي تتعلق باالضطرابات السـلوكية بحرفيـة  

  .وبمستوى متوسط) 0.48(بانحراف معیاري ) 3.35(حسابي 

 اإلعـالم تغطیـة عـنأولیـاء األمـور ما مـدى رضـا  لىالذي ینص ع الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ي؟األردني على معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع األردن
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مـدى رضــا لإلجابـة عـن هـذا السـؤال تـم حســاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة   

 ي،األردنــ ي علــى معالجــة ظــاهرة التوحــد فــي المجتمــعاألردنــ اإلعــالمعلــى قــدرة أولیــاء األمــور وقــدرة 

  :یظهر ذلك) 6(والجدول 

  )6(الجدول 
 اإلعالمعلى قدرة أولیاء األمور لمدى رضا المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة 

  مرتبة تنازلیاً  ياألردني على معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع األردن

 الفقرة  الرقم
  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  الرتبة
ام وسائل اهتم

  اإلعالم

1  
البرامج التي تتعلق بالقضايا أولياء األمور يتابع 

  مرتفع  5 0.50 4.01 .الصحية

2  
يرى أفراد المجتمع أن قضايا التوحد ال يتم 

  متوسط  7 0.55 3.65  .إبرازها بالشكل المطلوب في المجتمع

3  
المقروءة  اإلعالميجد أفراد المجتمع أن وسائل 

  متوسط  10 0.55 3.48  .د بشكل غير ملفت لالنتباهتتناول قضايا التوح

4  
عن  اإلعالمتفتقر المعلومات التي تتناقلها وسائل 

  مرتفع  3 0.50 4.44 .نسب انتشار التوحد للمصداقية

5  
 اإلعالميجد أفراد المجتمع أن من واجب وسائل 

  مرتفع  1 0.48 4.59 .نقل مشكالت المجتمع الصحية بحرفية

6  

ال تستعين  اإلعالمجتمع أن وسائل يجد أفراد الم

بالمتخصصين عند نقل القضايا التي تتعلق 

 بالتوحد
  مرتفع  2 0.54 4.55



84 
 

7  

توجد فجوة كبيرة بين أفراد المجتمع ووسائل 

في إيجاد قنوات تواصل إلبراز ظاهرة  اإلعالم

 .التوحد للمجتمع
  مرتفع  3 0.50 4.44

8  

تمع تسود حالة من عدم الرضا لدى أفراد المج

بسبب عدم االهتمام بالمشكالت الصحية من 

 .وخاصة ما يتعلق بالتوحد اإلعالموسائل 
  متوسط  7 0.55 3.65

9  

يجد أفراد المجتمع أن ظاهرة التوحد من 

 اإلعالمالظواهر المقلقة التي يجب على وسائل 

 .أن توليها أهمية خاصة
  متوسط  10 0.55 3.48

10  
ت غير يتم عرض البرامج الصحية في أوقا

  متوسط  10 0.51 3.48 .مناسبة ألفراد المجتمع

11  
يمكن القول أن البرامج الصحية هي األقل نسبة 

  متوسط  13 0.49 3.37 .من حيث المشاهدة عند أفراد المجتمع

12  
يجد أفراد المجتمع أن الكتاب ال يتناولون في 

  متوسط  16 0.48 3.35 .مقاالتهم ظواهر مقلقة كظاهرة التوحد

13  
جد أفراد المجتمع أن اإلذاعة غير مهتمة بنقل ي

  متوسط  17 0.50 3.33 .قضية التوحد ألفراد المجتمع

14  

يجد أفراد المجتمع أنه ينبغي توظيف التكنولوجيا 

الحديثة في إبراز الظواهر المقلقة ألفراد المجتمع 

 كظاهرة التوحد
  متوسط 19 0.49 3.30

15  
لنقل القضایا غیر مهیئة  اإلعالمأجد أن وسائل 

 الخاصة في التوحد ألفراد المجتمع
  متوسط  20  0.46  3.29

16  

 اإلعالمأشعر أن هناك عدم اكتراث من وسائل 

في نقل القضايا الصحية الهتمامها بنقل قضايا 

 أخرى تهم المجتمع كالرياضة
  مرتفع  6  0.62  3.70
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17  

أجد أنه ينبغي إيجاد تشريع خاص يلزم وسائل 

القضايا الصحية ومنها ظاهرة بتناول  اإلعالم

 التوحد
  متوسط  13 0.49 3.37

18  

أجد أنه ينبغي على المسؤولين أن يشاركوا في 

برامج إعالمية للفت النظر إلى القضايا الصحية 

  .ومنها التوحد
  متوسط  15 0.48 3.35

19  
أرى أنه ينبغي أن يتم عرض البرامج الصحية 

  متوسط  17 0.50 3.33 .بطريقة جذابة وملفتة ألفراد المجتمع

20  

 اإلعالمأجد أنه من المناسب أن تقوم وسائل 

بالترويج من خالل الوسائل المقروءة والمسموعة 

 لبرامج توعوية تتعلق بالقضايا الصحية
  متوسط 19 0.49 3.30

21  
أجد أنه من المناسب أن يتم الحديث عن القضايا 

  متوسط  21  0.46  3.28 .الصحية في نشرات األخبار

  متوسط   0.50 3.65  الدرجة الكلیة  
ي علـى األردنـ اإلعـالمعلـى قـدرة أولیـاء األمـور مدى رضا وقدرة أن ) 6(یالحظ من الجدول 

ــــمعالجــــة ظــــاهرة التوحــــد فــــي المجتمــــع  ــــغ المتوســــط الحســــابي متوســــطاً كــــان  ياألردن  )3.65(، إذ بل

فع والمتوسـط، وجـاءت فـي الرتبـة ، وجاءت فقرات األداة بین المستویین المرت)0.50(بانحراف معیاري 

نقل مشكالت  اإلعالميجد أفراد المجتمع أن من واجب وسائل " التـي تـنص علـى ) 1(األولـى الفقـرة 

وبمسـتوى مرتفـع، ) 0.48(بـانحراف معیـاري ) 3.59(، بمتوسـط حسـابي " .المجتمع الصحية بحرفية

من المناسب أن يتم الحـديث عـن    أجد أنه" التـي تـنص علـى) 12(وجاءت في الرتبـة األخیـرة الفقـرة 

) 0.46(بـانحراف معیـاري ) 3.28(بمتوسـط حسـابي "  ....القضايا الصحية فـي نشـرات األخبـار   

  .وبمستوى متوسط



86 
 

هــل توجـد فــروق ذات داللـة إحصــائیة فــي الـذي یــنص علـى  لثالــثاالنتـائج المتعلقــة بالسـؤال 

من وجهة نظر أولیـاء األمـور ي األردن على معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع اإلعالمقدرة وسائل 

  ؟ والمؤهل العلمي والخبرة الوظیفیة والمركز الوظیفي، )أب،أم(لدورهم یعزى 
  

فــي قــدرة  اإلعــالموســائل فــي دور تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة   

ولیــاء األمــور ي مــن وجهــة نظــر أاألردنــعلــى معالجــة ظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  اإلعــالموســائل 

اســـتخدم كمـــا تـــم  ،والمؤهـــل العلمـــي والخبـــرة الوظیفیـــة والمركـــز الـــوظیفي، )أب،أم(یعـــزى الـــدورهم 

  .یبین النتائج) 7(مستقلتین لفحص الفروق تبعا لمتغیر الجنس، والجدول  لعینتین" ت" اختبار

  
  )7(الجدول 

في قدرة  ات المستقلة للفروقللعین t-testالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 
ي من وجهة نظر أولیاء األمور األردنعلى معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع  اإلعالموسائل 

  تبعًا لمتغیر الجنس والمؤهل العلمي والخبرة الوظیفیة والمركز الوظیفي، )أب،أم(یعزى الدورهم 
  

 وى الداللةمست قیمة ت االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد  الجنس

 0.26 3.66 380  أب
-3.395 0.001* 

 0.00 2.90  20  أم
  

 0.05(   إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى ) 7(تشیر النتائج في الجـدول 

≤ ( ي مــن وجهــة نظــر األردنــعلــى معالجــة ظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  اإلعــالمفــي قــدرة وســائل

اســتنادًا إلــى قیمــة ت المحســوبة إذ بلغــت  ،تبعــًا لمتغیــر الجــنس ) أب،أم(ر یعــزى لــدورهم أولیـاء األمــو 

الحسـابي  مبدلیل ارتفـاع متوسـطه الذكور، وكان الفرق لصالح )0.001(، وبمستوى داللة )3.395-(

  ). 2.90(الذي بلغ  لإلناثعن المتوسط الحسابي ) 3.66(الذي بلغ 
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  : متغیر المؤهل العلمي  -2

علـى معالجـة  اإلعـالمفي قدرة وسائل ساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم ح

تبعـــًا لمتغیـــر المؤهـــل العلمـــي،  ي مـــن وجهـــة نظـــر أولیـــاء األمـــوراألردنـــظـــاهرة التوحـــد فـــي المجتمـــع 

  .ذلك) 8(ویظهر الجدول 

  
  )8(الجدول 

على معالجة ظاهرة التوحد  عالماإلفي قدرة وسائل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي ي من وجهة نظر أولیاء األموراألردنفي المجتمع 

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.17 3.35 120  بكالوریوس

 0.33 3.57 200  دبلوم عالي

 0.20 3.42 60  ماجستیر

 0.21 3.60 20  دكتوراه

    

تبعـــًا  بكـــالوریوسوجـــود فـــروق ظاهریـــة بـــین المتوســـطات الحســـابیة ) 8(حــظ مـــن الجـــدول یال  

لمتغیــر المؤهــل العلمــي ولتحدیـــد فیمــا إذا كانــت الفــروق بـــین المتوســطات ذات داللــة إحصــائیة عنـــد 

 ، وجـاءت)One way ANOVA(تـم تطبیـق تحلیـل التبـاین األحـادي ) ≥ 0.05(مسـتوى داللـة 

  : نتائج تحلیل التباین على النحو الذي یوضحه الجدول اآلتي
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  )9(الجدول 
على معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع  اإلعالمفي قدرة وسائل تحلیل التباین األحادي للفروق 

  تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي ي من وجهة نظر أولیاء األموراألردن

 مجموع المربعات مصدر التباین
درجات 

 ریةالح

  متوسط
 المربعات

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.71 4 2.839 بین المجموعات

 0.082  275 22.439 داخل المجموعات *0.000 8.700

  279 25.278 المجموع

  

توى     ــــــــــة عنــــد مســـــــــــإلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصائی) 9(تشــــیر النتــــائج فــــي الجــــدول 

)0.05 ≤ ( ي مــن وجهــة األردنــعلــى معالجــة ظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  اإلعــالمفــي قــدرة وســائل

، )8.700(، اسـتنادًا إلـى قیمـة ف المحسـوبة إذ بلغـت تبعًا لمتغیـر المؤهـل العلمـي نظر أولیاء األمور

ومــن أجــل معرفــة عائدیــة الفــروق فقــد تــم اســتخدام اختبــار شــیفیه والجــدول  ،)0.00(وبمســتوى داللــة 

  .الي یبین النتائجالت
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  )10(الجدول 
ي األردنعلى معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع  اإلعالمفي قدرة وسائل اختبار شیفیه للفروق 

  تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي من وجهة نظر أولیاء األمور

دبلوم   بكالوریوس  ماجستیر  دكتوراه  المؤهل العلمي
  عالي

  دبلوم

 3.35 3.42 3.57 3.60 3.75 المتوسط الحسابي  

 *0.40 *0.33 0.18 0.15 - 3.75  بكالوریوس

 *0.25 *0.18 0.03 -  3.60  دبلوم عالي

 *0.22 0.15 -   3.57  ماجستیر

 0.07 -    3.42  دكتوراه

  ) ≥ 0.05(دال إحصائیا عند مستوى * 
  

بكـالوریوس ودبلـوم (صـحاب فئـة أن الفـرق كـان لصـالح أ إلـى) 10(تشیر النتائج في الجـدول 

  .عند مقارنة متوسطهم الحسابي مع متوسط أصحاب الفئات األخرى) عال

  

  : الوظیفیة الخبرةمتغیر  -3

على  اإلعالمفي قدرة وسائل تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   

تبعًا لمتغیر الخبرة  ري من وجهة نظر أولیاء األمو األردنمعالجة ظاهرة التوحد في المجتمع 

 لعینتین مستقلتین لفحص الفروق تبعا لمتغیر الخبرة" ت" استخدم اختباركما تم  ،الوظیفیة

  :نتائجیبین ال) 11(، والجدول الوظیفیة



90 
 

  
  )11(الجدول 

في قدرة  للعینات المستقلة للفروق t-testالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 

تبعًا  ي من وجهة نظر أولیاء األموراألردنعلى معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع  اإلعالموسائل 

  الوظیفیة الخبرةلمتغیر 

  

 العدد  الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة قیمة ت

 0.26 3.49 40 أقل من خمس سنوات

-3.395  0.001* 

 0.33 3.61 30 سنوات 6-10

    3.55 30 سنة 11-15

    3.45 20 سنة فأكثر 16

   

 0.05(إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى ) 11(تشــیر النتــائج فــي الجــدول 

≤ ( ي مــن وجهــة نظــر األردنــعلــى معالجــة ظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  اإلعــالمفــي قــدرة وســائل

، )3.395-(تنادًا إلـــى قیمـــة ت المحســـوبة إذ بلغـــت اســـ الخبـــرة الوظیفیـــةتبعـــًا لمتغیـــر  أولیـــاء األمـــور

سـنة بـدلیل ارتفـاع متوسـطهم الحسـابي الـذي  15-11، وكان الفرق لصـالح )0.001(وبمستوى داللة 

  . عن المتوسط الحسابي للفئات األخرى) 3.61(بلغ 
  

  : المركز الوظیفي -4
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علـى معالجـة  اإلعـالمئل في قدرة وساتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

كمـا ، الخبـرة الوظیفیـةتبعـًا لمتغیـر  ي مـن وجهـة نظـر أولیـاء األمـوراألردنـظاهرة التوحد فـي المجتمـع 

، والجـــدول المركــز الـــوظیفيلعینتـــین مســتقلتین لفحـــص الفـــروق تبعــا لمتغیـــر " ت" اســـتخدم اختبــارتــم 

  .یبین النتائج) 12(

  
  )12(الجدول 

في قدرة  للعینات المستقلة للفروق t-testحرافات المعیاریة واختبار المتوسطات الحسابیة واالن
تبعًا  ي من وجهة نظر أولیاء األموراألردنعلى معالجة ظاهرة التوحد في المجتمع  اإلعالموسائل 

  المركز الوظیفيلمتغیر 

 العدد  الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة قیمة ت

 0.26  3.68 60 ال یعمل
-3.395  0.001* 

 0.33 3.99 20 موظف عام

    3.55 120  موظف خاص

    3.45 200  أعمال حرة
  

ـــــإلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصائی) 12(تشــــیر النتــــائج فــــي الجــــدول  ـــــة عنــــد مســـــ  توى ــــ

)0.05 ≤ (ــــفـــي قـــدرة وس ــــحـــد فـــي المجتمعلـــى معالجـــة ظـــاهرة التو  اإلعـــالمائل ـــــ ي مـــن األردنـــع ـــــ

وبة إذ ــــــة ت المحســـــــتنادًا إلــى قیمــــــــاس ز الــوظیفيـــــــــالمركًا لمتغیــر ــــــــــتبع ر أولیــاء األمــورـــــــــة نظــــــــوجه

بــــدلیل ارتفـــــاع  موظــــف عـــــام، وكــــان الفـــــرق لصــــالح )0.001(، وبمســــتوى داللـــــة )3.395-(بلغــــت 

  . عن المتوسط الحسابي للفئات األخرى) 3.99(غ متوسطه الحسابي الذي بل
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  الفصل الخامس

  والتوصیات مناقشة النتائج

  

سعت هـذه الدراسـة إلـى اإلجابـة عـن ثالثـة أسـئلة، وبعـد أن تـم تـدوین نتـائج ذلـك فـي الفصـل 

، ثــم الرابــع مــن هــذه الدراســة، تقــدم الباحثــة فــي هــذا الفصــل تفســیرًا للنتــائج التــي خرجــت بهــا الدراســة

ســـتنتاجات فیمــا یلــي عــرض لإلعــض التوصــیات التــي أرتأتهــا الباحثــة بمــا یتناســـب وهــذه الدراســة، و ب

  :وكما یلي

  

  :مناقشة النتائج: أوالً 

  :توصلت الدراسة لالستنتاجات التالیة

فــي المجتمــع مــن وجهــة نظــر " دــــــراب التوحــــــاضط"رة ـــــي لظاهاألردنــ اإلعــالم ةـــــتغطیتوى ــــمسأن  -1

 اإلعــــالم، وهــــذا یعنــــي أن طاً ــــــمتوسكــــان  راب التوحــــدــــــــابین باضطــــــراد المصــــــــأمــــور األفاء ــــــأولی

ـــه وسـالصــحي الــذي تتناولــ ـــیاألردن اإلعــالمائل ــــــ ـــة لــــ ـــه األثـ ـــر األكبـ ـــــ ام أولیــاء ـة واهتمـــر فــي توعی

ا ضـمن ــــد ذلـك، لكنهـــــرى بعــــرات األخـــاءت الفقــــا جـــــد، بینمـــوع التوحـــم بموضــور، وتبصیرهـــاألم

ــــــالمس ـــــى المتوسو تـ ــــذا یمكـط، وهــــ ــــــن أن یشــ ــــیر إلـــى تقـ ــــأثیـــارب الـــدور والتـ ــــر لهـ ــــذه العوامـــ ــــل فـ ي ـ

ومــن هــذا تــرى الباحثــة أن ســبب انحصـــار  .دـــــــوحـرة التـــــــــاهــــایا ظــــــــور بقضـــــــاء األمــــــة أولیــــتوعی

المتوســــطات الحســــابیة لهــــذه العوامــــل مــــن وجهــــة نظــــر أولیــــاء األمــــور بالنســــبة لمســــتوى تغطیــــة 

ي لظـــاهرة اضـــطراب التوحـــد ضـــمن المســـتوى المتوســـط، هـــو لكـــون تلـــك العوامـــل األردنـــ اإلعـــالم



93 
 

ي فــي تغطیــة األردنــ اإلعــالمبجملتهــا تشــكل كیانــًا ســببیا متكــامًال لتبیــین المســتوى الحقیقــي لــدور 

 .ب التوحدظاهرة اضطرا

 

 ياألردنــظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع لي األردنــ اإلعــالم عــن تغطیــةأولیــاء األمــور مــدى رضــا أن  -2

، وهــذا یشــیر إلــى أن مســتوى الرضــا یعتمــد علــى مســتوى األداء، والــذي كــان بــدوره متوســطاً كــان 

ــــة التــــي اإلعالمهــــو أیضــــًا ضــــمن المســــتوى المتوســــط، بمعنــــى أن حجــــم التغطیــــات أو المــــواد  ی

ي متوسطة، وقد تقل عن مستوى الرضا الحقیقـي، ذلـك ألن أولیـاء األردن اإلعالمضها وسائل تعر 

فـاذا كانـت النتـائج قـد یة ویتابعها، وان كانـت قلیلـة، اإلعالماألمور هم من یبحث عن تلك المواد 

ة ـــــــــحة المكانیاـــــــذه المـواد مرتفعـا، فهــذا الیعنـي أن المســــــــشـارت الـى ان متابعــة أولیـاء األمـور لهأ

ــــمناس اإلعـــالمأو الزمنیـــة التـــي تتیحهـــا وســـائل  ات األبویـــة، بقـــدر ماتعنیـــه مـــن ـــــــــبة لتلـــك التطلعــــــــ

ــــحـــرص ألولی ــــاء األمـــــــ ــــور علـــى متابعـــة القضـــــ ــــج التـــي تهـــم أایا والبرامــــــ ــــبنــــــ ــــاءهم ومـــا یعانــــ ون ـــــ

 .هــــمن

والتــي تــنص علــى أن ) 5(لیــه نتــائج الدراســة ضــمن هــذا المحــور فــي الفقــرة شــارت اهـذا مــا أو   

، )نقــل مشــكالت المجتمــع الصــحیة بحرفیــة اإلعــالمافــراد المجتمــع یجــدون مــن الواجــب علــى وســائل (

أفـراد (لـى أن إ) 6(فقـد اشـارت الفقـرة وأمـا عـن عـدم الرضـا فقـد . حیث جاءت ضمن المستوى المرتفع

القضــــایا التــــي تتعلــــق التســــتعین بالمتخصصــــین عنــــد نقــــل  اإلعــــالمائل المجتمــــع الیجــــدون أن وســــ

، حیث حصلت الفقرة على مسـتوى مرتفـع، بمعنـى عـدم رضـا أولیـاء األمـور عـن أداء وسـائل )بالتوحد

 .في هذه القضیة تحدیداً  اإلعالم



94 
 

 

ــــوجـــود فـــروق ذات دالل -3 ــــفـــي ق) ≥ 0.05(توى ــــــــة عنـــد مســــــــائیــــة إحصـــ  اإلعـــالمائل ــــــــدرة وســــ

ـــتغطی علــى ـــظاه ةـــ ـــرة التوحــــــــ ـــد فــي المجتمـــــ ـــي ماألردنــع ـــ ـــة نظـــــــن وجهــــ ر أولیــاء األمــور یعــزى ـــ

ــــلدوره وهـــذا یشـــیر إلـــى أن اولیـــاء األمـــور مـــن الـــذكور أكثـــر  .تبعـــًا لمتغیـــر الجـــنس ) أم أب،(م ـــــ

فــي ذكــر هــذه الظــاهرة التــي تتعلــق بأبنــائهم، وهــي ظــاهرة  األمــور مــن اإلنــاث احــًا مــن أولیــاءانفت

لظــاهرة، قــدر اضــطراب التوحــد، حیــث تؤكــد تلــك النتیجــة أن األمهــات أكثــر تــرددًا فــي ذكــر هــذه ا

تعلق األمر بابنائهم، ولعـل ذلـك یعـزى إلـى طبیعـة األم فـي عـدم إظهـار مـا تـراه یسـیئ إلـى منزلـة 

 .طفلها في المجتمع

 

ـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  -4 علـــى  اإلعـــالمفـــي قـــدرة وســـائل ) ≥ 0.05(وجـــود فـــروق ذات دالل

تبعــًا لمتغیــر المؤهــل  ي مــن وجهــة نظــر أولیــاء األمــوراألردنــظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  تغطیــة

كــان  وقــد تشــیر هــذه النتیجــة مــن جانــب إلــى كــون المســتوى العلمــي أو األكــادیمي كلمــا .العلمــي

 .لموضوع ظاهرة اضطراب التوحد اإلعالمأعلى كانت المتابعة أقل لتغطیة وسائل 

 

ـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  -5 علـــى  اإلعـــالمفـــي قـــدرة وســـائل ) ≥ 0.05(وجـــود فـــروق ذات دالل

 الخبـــرةتبعــًا لمتغیــر  ي مــن وجهــة نظــر أولیــاء األمــوراألردنــظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  تغطیــة

  .الوظیفیة

 

علـــى  اإلعـــالمفـــي قـــدرة وســـائل ) ≥ 0.05( وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  -6

المركــز تبعــًا لمتغیــر  ي مــن وجهــة نظــر أولیــاء األمــوراألردنــظــاهرة التوحــد فــي المجتمــع  تغطیــة
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سـبة األكبـر، ثـم أصـحاب وقد اشارت النتـائج إلـى أن أصـحاب األعمـال الحـرة شـكلوا الن .الوظیفي

األعمـــال الخاصـــة، وهـــذا یشـــیر إلـــى كـــون أصـــحاب حـــاالت األبنـــاء الـــذین یعـــانون مـــن ظـــاهرة 

 .اضطراب التوحد، هم أكثرهم ممن یعمل في المهن الحرة والخاصة

  

  :التوصیات: ثانیاً 

  :في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث بما یلي  

 الظــواهر الصـحیة المتنوعــةوعـي المــواطنین نحـو بزیــادة  األردنفـي  اإلعــالمأن تقـوم وسـائل  .1

  .من خالل البرامج الهادفة والموجهة ومن خالل الكتابات البناءة

 ومعیقاتهـــا لصـــحةلتوجیـــه اهتمـــام أكبـــر نحـــو قضـــایا  الصـــحیةللهیئـــات زیـــادة الـــدعم المقـــدم  .2

یجاد الحلول لها  .وإ

لحلـول التـي أوجـدتها الـدول وا التوعیة الصـحیةاالستفادة من تجارب الدول األخرى في مجال  .3

 .الصحي اإلعالملتطویر 

، مـن خـالل إنشـاء مراكـز بحثیـة الصـحي والتوحـد اإلعالمعمل مزید من الدراسـات المتعلقـة بـ .4

واالسـتفادة مـن نتـائج البحـوث والدراسـات بمـا یحسـن  اإلعـالمالصـحة و متخصصة فـي مجـال 

 .الصحي اإلعالممن واقع 

المرئیــــة والمســــموعة والمقـــروءة مــــن خـــالل زیــــادة عــــدد  اإلعـــالمالعمـــل علــــى تفعیـــل وســــائل  .5

عامــة  البــرامج الصـحیةالمتخصصــة فـي جمیـع الصـحیة ، وزیــادة البـرامج الصـحیةالصـفحات 
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بمـا یـنعكس  الصحي اإلعالمخاصة، وتوجیه الرأي العام بما یؤدي إلى تحسین واقع  والتوحد

 .أولیاء أمور أطفال التوحدإیجابًا على 
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)1(الملحق   

  االستبانة بصورتها النهائیة

  
  في المجتمع" اضطراب التوحد" ي لظاهرة األردن اإلعالمتغطیة 

  "یة نموذجاً األردنة األسر "
  اإلستبانة

  
  .ياء االمور المحترمينالسادة االفاضل أول

  

هرة ي لظـااألردنـ اإلعـالم تغطیـةمـور وتتنـاول دراسـة مسـتوى ولیاء األستبانة موجهة ألهذه اإل

ولیـاء االمـور واستقصـاء أراء آستبانة لقیاس ، وتهدف هذه اإلياألردناضطراب التوحد في المجتمع 

ــــ اإلعــــالم تغطیــــةي وجهــــة نظــــرهم فــــ ظــــاهرة اضــــطراب اضــــطراب التوحــــد فــــي المجتمــــع لي األردن

  .ياألردن

وكلــي أمــل أن تتعــاونوا معــي بتعبئــة االســتبانة بكــل شــفافیة علمــًا بــان المعلومــات التــي ســیتم 

  .ال ألغراض البحث العلميإبسریة تامة ولن تستخدم الحصول علیها ستعامل 

  

  

  شاكرة لكم تعاونكم مع التقدير

  
  
  الباحثة       

  ربا حسونه
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  المعلومات العامة: القسم األول

  :المناسبفي مربع اإلجابة ) (یرجى وضع إشارة 

  :المعلومات الدیموغرافیة: الجزء األوا
  :بجانب اإلجابة المناسبة )x(الرجاء التكرم بوضع إشارة 

  :الجنس -1
  أنثى                         ذكر    

  
  
  :المؤهل العلمي -2

         دبلوم عالي      بكالوريوس     
  دكتوراه      ماجستير    

  إخرى                   
  
  
  :الخبرة الوظيفية -3

  سنوات 10–6      سنوات فأقل 5    
  سنة فأكثر 16                  سنة 11-15    

  
  
  
  :المركز الوظيفي -4

  موظف عام       ال يعمل      
  رةأعمال ح              موظف خاص    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



107 
 

  فقرات االستبانة: الجزء الثاني
أمام كل عبـارة لبیـان مـدى انطباقهـا علیـك وفـق درجـات المقیـاس إلـى یسـار ) √(وضع إشارة 

  .الصفحة
ي الذي یوفر المعلومات للمجتمع عن االضطرابات السلوكیة األردنالصحي  اإلعالم أسئلة: أوال

  :األطفاللدى 

موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  فقموا
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

ــــة  اإلعــــالمیتمیــــز  .1 ــــه علــــى توعی الصــــحي بقدرت
 .المجتمع بالقضایا الصحیة

          

ـــــاول  .2 ـــــي التلفزیـــــون تتن ـــــرامج خاصـــــة ف توجـــــد ب
 .القضایا الصحیة

          

تحتوي الصحف المحلیة علـى صـفحة خاصـة  .3
  .لعرض القضایا الصحیة

          

خاصــة باالضــطرابات یــتم تنــاول المعلومــات ال .4
 .اإلعالمالسلوكیة بشكل مبسط في وسائل 

          

ـــــى إبـــــراز  اإلعـــــالمتعمـــــل وســـــائل  .5 جاهـــــدة عل
 .األطفالأهمیة االضطرابات السلوكیة لدى 

          

ـــــ .6 الصـــــحي فـــــي  اإلعالمیوجـــــد قســـــم خـــــاص ب
 .األردنیة في اإلعالمالوسائل 

          

یوجـــد قلـــة فـــي البـــرامج الصـــحیة المتخصصـــة  .7
 .یث عن االضطرابات السلوكیةبالحد

          

توجــد حاجــة لزیــادة الــوعي بالقضــایا الصــحیة  .8
 .اإلعالملدى أفراد المجتمع من قبل وسائل 
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موافق   الفقرة  الرقم
  بشدة

غیر   محاید  فقموا
  موافق

غیر موافق 
  بشدة

ألخــذ رأي النــاس دومــًا  اإلعــالمتســعى وســائل  .9
بمدى مصداقیتها في نقل القضـایا التـي تتعلـق 

 .باالضطرابات السلوكیة

          

ة لعنصـــر المهنیـــة عنـــد تفتقـــر البـــرامج الصـــحی .10
 .عرضها ألفراد المجتمع

          
  

توجـــد حاجـــة ماســـة لزیـــادة عـــدد البـــرامج التـــي  .11
تتنــــاول االضــــطرابات الســــلوكیة فــــي الوســــائل 

 .المرئیة والمسموعة

         

مــن خــالل التكنولوجیــا  اإلعــالمتســعى وســائل  .12
ـــــــق  ـــــــى إبـــــــراز القضـــــــایا لتـــــــي تتعل الحدیثـــــــة إل

 .حرفیةباالضطرابات السلوكیة ب

          

  
  

  :ياألردنظاهرة التوحد في المجتمع ي لاألردن اإلعالمعن تغطیة أولیاء األمور مدى رضا أسئلة : ثانیا
  
  
  الرقم

  
  الفقرة

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

13
. 

ـــــابع  ـــــرامج التـــــي تتعلـــــق أولیـــــاء األمـــــور یت الب
 .بالقضایا الصحیة

          

14
. 

مجتمــع أن قضــایا التوحــد ال یــتم یــرى أفــراد ال
  .إبرازها بالشكل المطلوب في المجتمع

          

15
. 

 اإلعـــــــالمیجــــــد أفــــــراد المجتمــــــع أن وســــــائل 
المقـــروءة تتنـــاول قضـــایا التوحـــد بشـــكل غیـــر 

  .ملفت لالنتباه

          

16
. 

تفتقـــــــر المعلومـــــــات التـــــــي تتناقلهـــــــا وســـــــائل 
عــــــــــن نســــــــــب انتشــــــــــار التوحــــــــــد  اإلعــــــــــالم
 .للمصداقیة
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  الرقم

  
  الفقرة

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

17
. 

یجــــد أفــــراد المجتمــــع أن مــــن واجــــب وســــائل 
نقــــل مشــــكالت المجتمــــع الصــــحیة  اإلعــــالم
 .بحرفیة

          

18
ــــراد المجتمــــع أن وســــائل  . ال  اإلعــــالمیجــــد أف

تســــتعین بالمتخصصــــین عنــــد نقــــل القضــــایا 
 التي تتعلق بالتوحد

          

19
توجد فجـوة كبیـرة بـین أفـراد المجتمـع ووسـائل  .

ــــوات تو  اإلعــــالم ــــي إیجــــاد قن اصــــل إلبــــراز ف
 .ظاهرة التوحد للمجتمع

          

ـــــراد  .20 تســـــود حالـــــة مـــــن عـــــدم الرضـــــا لـــــدى أف
المجتمـــع بســـبب عـــدم االهتمـــام بالمشـــكالت 

وخاصــــة مــــا  اإلعــــالمالصــــحیة مــــن وســــائل 
 .یتعلق بالتوحد

          

21
. 

یجــــد أفــــراد المجتمــــع أن ظــــاهرة التوحــــد مــــن 
الظــــواهر المقلقــــة التــــي یجــــب علــــى وســــائل 

 .یها أهمیة خاصةأن تول اإلعالم

          

22
. 

یتم عرض البـرامج الصـحیة فـي أوقـات غیـر 
 .مناسبة ألفراد المجتمع

          
  

23
. 

یمكــن القــول أن البــرامج الصــحیة هــي األقــل 
ـــــــد أفـــــــراد  ـــــــث المشـــــــاهدة عن نســـــــبة مـــــــن حی

 .المجتمع

          



110 
 

  
  الرقم

  
  الفقرة

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

24
یجـــد أفـــراد المجتمـــع أن الكتـــاب ال یتنـــاولون  .

 .لتوحدفي مقاالتهم ظواهر مقلقة كظاهرة ا

          

25. 
یجــد أفــراد المجتمــع أن اإلذاعــة غیــر مهتمــة 

 .بنقل قضیة التوحد ألفراد المجتمع

          

یجـــــد أفــــــراد المجتمـــــع أنــــــه ینبغـــــي توظیــــــف  .26
ــــــا الحدیثــــــة فــــــي إبــــــراز الظــــــواهر  التكنولوجی

 المقلقة ألفراد المجتمع كظاهرة التوحد

          

غیــــر مهیئــــة لنقـــــل  اإلعـــــالمأجــــد أن وســــائل  .27
 ضایا الخاصة في التوحد ألفراد المجتمعالق

          

أشـــــعر أن هنـــــاك عـــــدم اكتـــــراث مـــــن وســـــائل  .28
فــي نقــل القضــایا الصــحیة الهتمامهــا  اإلعــالم

 بنقل قضایا أخرى تهم المجتمع كالریاضة

          

أجـــد أنـــه ینبغـــي إیجــــاد تشـــریع خـــاص یلــــزم  .29
بتنـــــاول القضـــــایا الصـــــحیة  اإلعـــــالموســـــائل 

 . ومنها ظاهرة التوحد

          

أجــد أنــه ینبغــي علــى المســؤولین أن یشــاركوا  .30
في برامج إعالمیـة للفـت النظـر إلـى القضـایا 

  .الصحیة ومنها التوحد

          

أرى أنـــــــه ینبغـــــــي أن یـــــــتم عـــــــرض البـــــــرامج  .31
الصـــــــحیة بطریقـــــــة جذابـــــــة وملفتـــــــة ألفـــــــراد 

 .المجتمع
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  الرقم

  
  الفقرة

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

أجــــــد أنــــــه مــــــن المناســــــب أن تقــــــوم وســــــائل  .32
یج مــــــــن خــــــــالل الوســــــــائل بــــــــالترو  اإلعــــــــالم

ـــة تتعلـــق  المقـــروءة والمســـموعة لبـــرامج توعوی
 .بالقضایا الصحیة 

          

أجــد أنــه مــن المناســب أن یــتم الحــدیث عــن  .33
 .القضایا الصحیة في نشرات األخبار

          
  

ـــتم عمـــل بـــرامج  .34 ـــه مـــن المناســـب أن ی أرى أن
 .كرتونیة لألطفال تتناول قضایا التوحد

          

مــــــن المناســــــب أن تقــــــوم وســــــائل  أجــــــد أنــــــه .35
باستضـــــافة القـــــائمین علـــــى مراكـــــز  اإلعـــــالم

التوحــد  مــن أصــحاب الكفــاءة واالختصــاص 
 .لالستفادة من تجاربهم في هذا المیدان
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  قائمة أسماء المحكمین

  
 

  مكان العمل  التخصص  الرتبة  اإلسم

  شرق االوسطجامعة ال  إحصاء –علوم تربویة   أستاذ  د غازي خلیفة.أ

  جامعة الشرق االوسط  صحافة  أستاذ  د أدیب خضیر.أ

  جامعة الشرق االوسط  إعالم ورأي عام  أستاذ  عطاهللا الرمحین. د. أ

  جامعة الشرق االوسط  تكنولوجیا التعلیم  أستاذ  د عبد الحافظ سالمة.أ

  جامعة البترا  إعالم ودعایة  أستاذ  د عبد الرزاق الدلیمي.أ

  جامعة الشرق االوسط  إذاعة وتلفزیون  أستاذ مشارك  رائد ألبیاتي. د

  جامعة الشرق االوسط  إعالم -علوم سیاسیة   أستاذ مساعد  عثمان الطاهات.د

  جامعة الزرقاء  عالقات عامة  أستاذ مساعد  محمد نور العدوان. د

  جامعة الشرق االوسط  إعالم تربوي  أستاذ مساعد  یوسف حمید. د

  جامعة الشرق االوسط  صحافة ونشر  دأستاذ مساع  صباح یاسین. د

  عیادة خاصة  أخصائي أطفال  طبیب  ایاد معایطة. د

  مركز الدكتور جهاد سركیس  أخصائي توحد  طبیب  جهاد سركیس. د
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 تدقیق لغوي شهادة


