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  والتقديرالشكر 

 ..وبه أستعين.. المنعم المتفضل.. الحمد هلل أوال
 له وصحبه أجمعينوعلى آ.. ى المبعوث رحمة للعالمينوالصالة والسالم عل

 .. وبعد
أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى جامعة الشرق األوسط متمثلة بأمين مجلسها .. ى بعد شكر هللا تعال

ولي أن أخصَّ بالشكر مشرفي القدير الدكتور كامل خورشيد مراد على .. ورئيسها وعمدائها وطلبتها جميعا
 ..ن ذهبوسبيكة م ..وفوق هذا كان وشاحا من أدب.. ما بذله معي ومع غيري من جهد وتوجيه وارشاد 

 .. فله مني عظيم الشكر واالمتنان
 ة الدكتورة حميد سميسماالستاذلمناقشة الموقرة متمثلة برئيسها ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى لجنة ا

.. لك مني أيتها العمالقة كل الشكر ي من مالحظات تزيد بحثي رصانة وجودةتيشرفني ما ستبديه استاذو 
والذي تجشم عناء  ..ابراهيم أبو عرقوبالدكتور األستاذ قشة رسالتي ثم إلى صاحب الفضل في قبول منا

... وموجها ومداًل على مواطن الضعف في بحثي فاقويها وممتحنًا خارجياً  الحضور ليكون هنا مناقشا
 .فشكر لكل خطوة خطوتها من هناك الى هنا.. ومواطن القوة فاعززها

الدكتور عزت حجاب، واألساتذة أعضاء الهيئة التدريسية  والشكر موصول الى عميد كلية اإلعالم األستاذ
في الكلية جميعًا، كما بودي أن أتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ الدكتور غازي خليفة، عميد الدراسات العليا 

 .والبحث العلمي، الذي كانت له أفضال عديدة على خطتي ورسالتي
 .الف شكٍر لهم... أداة بحثي واسهموا في تجويدهاالى جميع االساتذة الذي حكموا  كما أوجه بالشكر

ثم ال انسى أن اتقدم بالشكر الى جميع الزمالء والزميالت الذين تشرفت بمعرفتهم وساعدوني في انجاز 
 .لهم مني قوافل الشكر.. هذا البحث 
إال  التتم   الكبيرة   ألعمال  ا مني أنَّ إلى من عل  ..  يديه   األيام   ت  ق  وشق  .. ه  جبين   العرق   ل  إلى من كل  والشكر 
 ..رحمه هللا تعالىالشهيد إلى والدي  .. وهو ظل ي وعزوتي.. ثم رحل عن ي مغدوراً .. والعزيمة بالصبر  

لى من نذرت عمر  و   ..سهرى  الدهر   طرزتها في ظالم  ثم ..  الصبر أوراق  مرارة   فذاقت  ..  تربيت ناها في ا 
  هل تقبلينها هدية؟.. بعد الرحيل.. أمي .. إليك.. كللأو  بال فتورٍ .. األمل على سراج  

.. وصبرت وتولت تربية ولديَّ في غياب لي طويل تعبتإلى من .. رفيقة دربيزوجتي إلى .. بكل الحبو 
ها قد اشرفت ولديَّ على ختام مرحلة .. والى ولدي  اللذين صبرا على فراقي الكثير.. لك مني هذا الجهد
لى أشقائي وشقيقاتي.. بينكم  ألعود.. من مراحل التعب الذين ما فتئوا أن يرمقوني بدعوات التوفيق .. وا 

 والسالم عليكم... .الشكر والعرفان.. لهم مني .. والنجاح

 الطالب             
 الشيخلي دمحم جاسم      
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 ..داءـهاإل
 

  يديه   األيام   ت  ق  وشق  .. ه  جبين   العرق   ل  إلى من كل  
 والعزيمة إال بالصبر   التتم   الكبيرة   األعمال   مني أنَّ إلى من عل  

  .. وهو ظل ي وعزوتي.. ثم رحل عن ي مغدوراً 
 ..(رحمه هللا تعالى)الشهيد إلى والدي 

  غرسه ثمرة من ثمار هأهدي
 

لى من نذرت عمر  و   ..  تربيت ناها في ا 
  الصبر أوراق  مرارة   فذاقت  
  ..سهرى  الدهر   طرزتها في ظالم  ثم 

  كللأو  بال فتورٍ ..  األمل سراج  على 
  هل تقبلينها هدية؟.. بعد الرحيل.. أمي .. إليك 

 

  رفيقة دربيو زوجتي إلى .. بكل الحبو 
 لك مني هذا الجهد.. وصبرت وتولت تربية ولديَّ في غياب لي طويل تعبتإلى من 

م مرحلة من مراحل ها قد اشرفت ولديَّ على ختا.. والى ولدي  اللذين صبرا على فراقي الكثير
 ألعود بينكم .. التعب
 

لى أخوتي وأخواتي   ... ونورها.. ماء العين.. وا 
 

 .. لكم جميعا هذا الجهد 

 الطالب
 الشيخلي دمحم مـــــجاس
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 [، الطلبة، جامعة بغداداإلعاقة، ذوي العراقية اإلعالمالصورة الذهنية، وسائل ] :كلمات مفتاحية

                                                           

كلية هو ( 24)كليات جامعة بغداد الـ كلية كمجتمع لدراسته من ( 13)إن سبب اقتصار الباحث على هذه الكليات  )*(
أنها الكليات الوحيدة التي كانت في دوام خالل الفترة الزمنية التي وزع الباحث فيها استنبانة الدراسة، اما بقية الكليات 

 . فقد كانت قد فرغت من اختبارات نهايات العام
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 This study aimed to recognize the role of media in forming the image of persons 

with disabilities as perceived by students of Baghdad University.  

 The study used the descriptive and analytical approach. So it used the 

(Questionnaire) as a tool of study that applied to sample of study; students of Baghdad 

University for the session 2014-2015.  

 The Soceity of study included students of the following colleges of Baghdad 

University;(Arts, Education, Administration & Economic, Law, Languages, Political 

Sciences, Agriculture, Media, Sciences, Engineering, Sport, pharmaceutics, and 

Veterinary) that reached (29407) students for Session 2014-2015.  

 

The most important results set by the research were:  

1. The importance of role of media in supporting the disabled persons in forming a 

good image related to them. 
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2. The media have affected the forming the image of disabled persons by allocating 

programs specilized for them.  

3. There is a weakness of  Iraqi media programs specialized for disabled persons.  

4. Many of media don't have the ability to create programs specialized for disabled 

persons, but some of them allow to whom that care of them. 

5. The Iraqi Media programs didn't detract for the disabled persons.  

6. The participating of disabled persons in programs of social developing in media is 

very important, specially that will add a motivation for the mass. 

7. The Iraqi media are little concentrating on the issues of disabled persons comparing 

to what have to be.  

Keywords of Study: [Image], [students], [Iraqi Media], [disabled Persons],[Baghdad 

University]. 
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 الفصل األول

 سة وأهميتهاخلفية الدرا

 
 .المقدمة

 وتشغل  ، ياإلنسانتهم  المجتمع من القضايا المهمة التي  اإلعاقةلذوي الصورة الذهنية  تعد 

 .المجتمع الدوليأو  ي العام، سواء كان ذلك على مستوى المجتمع المحليأالر حي زًا بحثيًا هام ًا في 

ير في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات المختلفة، لها دور كب اإلتصالوفي الوقت ذاته فإن وسائل 

وقد تكون هذه الصورة  خر،اآلصورة عقلية متكونة لدى  فردأو  ن لكل مؤسسةا  واألفراد، السيما و 

 فتسمى الصورة النمطية ؛سلبية تكون أو  ،Image فتسمى الصورة الذهنية ؛يجابيةإ

Stereotypeى انها صورة مشوهة وليست حقيقية، بمعن. 

ذوي وخصوصًا في المجتمعات الغربية تولي اهتماما كبيرا ل اإلتصال أدبياتأظهرت  

نتاجها الدرامي ساعات معينة ضمن جداول برامجها وا  فرادها ل، حيث تمثل ذلك من خالل إاإلعاقة

يجابي والبناء في المجتمع، وعلى حقوقهم التي يجب أن لهذه الفئة، مؤكدة على دورهم اإل والوثائقي

 .ية المختلفةاإلنسانالمنظمات أو  من الدولة،أو  المجتمعيحصلوا عليها، من 
 

مجموعة حقائق توالت على شكل  كونها تمثل اإلعاقةالدراسة الصورة الذهنية لذوي  تناولت 

هي الصورة النمطية والتي إلى  باإلضافةصور عقلية امتازت بنوع من الموضوعية والمصداقية، 

بات النسبي، نها تتسم بالثورة التي قبلها، بمعنى أالص مجموعة صور سلبية تؤكد كل واحدة منها

طلبة جامعة بغداد،  لدى اإلعاقةفي بناء الصورة الذهنية لذوي  اإلتصالدور وسائل  وكذلك معرفة

 .مية بمكانيمثلون مستوى عمري وثقافي من األهوالذين 
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في تشكيل  ماإلعالكما تعرضت الدراسة ألهم النظريات التي تؤطر لدراسة دور وسائل  

ات تلك الصورة ومصادرها المتعددة، مثل نظرية التسويق ، وسماإلعاقةوبناء الصورة الذهنية لذوي 

 .ي، ونظرية الغرس الثقافياإلجتماع
  

الدراسات السابقة  ندرةهو  ،دراسة هذا الموضوعإلى التي دعت  سباببرز األأمن  ولعل 

أو  يتم تناوله إال من الناحية النفسية ، لم"اإلعاقةذوي "وأن موضوع وخصوصا  للموضوع

فيها، فلم تكن هناك  اإلعالمودور الصحية، أما فيما يتعلق بصورتهم لدى اآلخر، أو  يةاإلجتماع

 .من مكان قريب تناولت هذا الشأن -على حد علم الباحث -قريبةدراسات سوى 
 

" المنهج الوصفي" البحث على اعتمد ؛وحسب المنهج العلمي المتبع في البحث العلمي 

فقد الفصل الثاني أما  .تمهيد لموضوع الدراسةاألول  إلى خمسة فصول، الفصلالدراسة  وقسمت

فقد ما الفصل الثالث وأ وأهم الدراسات التي تناولت الموضوع، دب النظري األ الستعراضكرس 

 وتم، الدراسة نتائجالفصل الرابع  وتناول، الدراسةخصص الستعراض الطريقة المستخدمة واجراءات 

 .الدراسة لمناقشة وتوصيات الفصل الخامس صيخصت

فما ، وحده يبقى جهدا بشريا موصوفا بالنقص، فالكمال هللان هذا الجهد الذي يقدم ختاما  

 ..من هللا تعالىبتوفيق ، وما من صواب فيه إال اجتهاد الباحث نفسهمن خطأ فيه إال من 
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 :مشكلة الدراسة
  

خاصة وأن أي صورة، ، لم تشبع بحثاً  اإلعاقةذوي ل( Image)الذهنية ما تزال الصورة  

ل د يو ، مما المختلفة اإلعالم، إال أن أبرز تلك العوامل هي وسائل مجموعة عواملتسهم في تشكيلها 

 .صورة ذهنية معينة

 

صورة  -اإلعاقةفئة ذوي  -هذه الفئة لهتمام، أن ووجد الباحث من خالل المتابعة واإل 

الذي دور طبيعة ال فما ،بمختلف أنواعها اإلعالموسائل بتشكيلها قد أسهمت و لدى المجتمع،  ذهنية

 ؟الذهنية لذوي اإلعاقة لدى طلبة جامعة بغداد في تشكيل الصورة تؤديه وسائل اإلعالم العراقية

 

 : وأسئلتها ةـــالدراس هدف

 

ورة الذهنية ـــــــــــالص كيلــــــــفي تش اإلعالمائل ــــــــدور وسإلى  التعرف ة فيــــــيكمن هدف الدراس 

ه ـــــــــــــــــــة منهجية لمن يهمـــــــــــــم دراســـــــــــــــوبالتالي تقدي ..ة بغدادـــــــــــــة جامعــــــــــــلدى طلب ةـــــــــــــــاإلعاقلذوي 

هدف إلى  ولـــــــــــــــ، وللوصاإلعاقةغير رسمية ممن يهتم بذوي ت رسمية و اــــســـــــــــــــــر من مؤســــــــــاألم

 :ئلة اآلتيةـــــــــــــــــة على االســــــــــــاإلجابإلى  ةــــــــــــــــــعى الدراســــــــــة، تســـــــــــــــــالدراس
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من وجهة نظر  اإلعاقةلذوي  في تشكيل الصورة الذهنية اإلعالمإلى أي مدى تسهم وسائل  .1

 طلبة جامعة بغداد ؟
 

من وجهة نظر  اإلعاقةعن ذوي  اإلعالمما طبيعة الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل  .2

 طلبة جامعة بغداد؟
 

في تشكيل  اإلعالمدور وسائل إلى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعرف .3

 العمر؟إلى  بغداد تعزى  لدى طلبة جامعة اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي 
 

في تشكيل  اإلعالمدور وسائل إلى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعرف .4

 ي؟اإلجتماعالنوع إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي 
 

في تشكيل  اإلعالمدور وسائل إلى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعرف .5

 نوع التخصص الدراسي؟إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةية لذوي الصورة الذهن
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 :ةــالدراس أهمية

 

ول، من خالل كون انطباعات وتصورات المجتمع عن أهمية الدراسة في جانبين؛ األ تكمن 

ذلك أن ايجابًا، أو  ًا كبيرًا على المجتمع، سلباً تأثير تحمل  -السيما الفئات المثقفة  - اإلعاقةذوي 

تمثل ثقاًل اجتماعيًا وتربويًا وقيميًا في المستقبل القريب، فيكون منهم؛ المعلم والمدرس  الفئةهذه 

ن في موقع والطبيب والمهندس وموظف القطاع الخاص وموظف القطاع العام، ومنهم من قد يكو 

 .الخ...رسمي وصاحب قرار

، يسهم في المختلفة اإلعالم وسائل تأثيربحسب  الفئةوبالتالي فمعرفة تصورات هذه  

أما الجانب الثاني؛ فيأتي من . من قبل المجتمع اإلعاقةستشراف مستقبل النظرة القيمية لذوي إ

لدى طلبة جامعة بغداد، وبالتالي تزويد المعنيين  اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي  طبيعةخالل معرفة 

 . .تعديل وتغيير الصورة السلبيةأو  ةاإليجابيبنتائج هذه الدراسة لإلسهام في تعزيز الصورة 
 

نسانيا إ -اإلعاقةذوي  -الفئة  اختيار هذا الموضوع ألهمية هذهوبعبارة أخرى يعود  

ن معرفة او  ساعد القائمين على شؤون يهذه الصورة سفي تشكيل  اإلعالمدور وسائل جتماعيا، وا 

قيام بدورها في تعديل هذه على ال -اجتماعية وثقافية -هذه الفئة من مؤسسات رسمية وخاصة

 ..ذا كانت ايجابيةإذا كانت سلبية، وتعزيزها فيما إفيما  ،الصورة
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 :حدود الدراسة

 

 إلى  1/7/2018من  فترة البحثب تمثلتذه الدراسة ـــــــله ةـــــــدود الزمنيــــالح: الحدود الزمانية .1

1/10/2018. 
 

 .جامعة بغداد: الحدود المكانية .2

 

 

 اإلعاقةذوي صورة في تشكيل  اإلعالمدور وسائل الدراسة لمعرفة  كرست: طبيقيةالتالحدود  .3

 .طلبة جامعة بغداد لدى

 

 :محددات الدراسة

تكمن محددات الدراسة في العوامل التي تحد من تعميم نتائج البحث على مجتمع البحث  

 :نفسه، وتتمثل فيما يلي
 

راسة، فلو أجريت الدراسة في وقت يها الدوالزمن الذي تمت ف طبيعة مجتمع وعينة الدراسة .1

وانطباعاتهم، السيما مع تغير الظروف  طلبة جامعة بغدادخر، لربما تغيرت تصورات آ

 .والمتغيرات المحيطة المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية، وبالتالي اختالف نتائج الدراسة

 

جابات أأداة كما أن  .2 عد من محددات هذه مانة تواألعينة من حيث الموضوعية فراد الالدراسة وا 

 .الدراسة

 



                     

- 7 - 
 

 : لدراسةامصطلحات 

 (20، ص2002صالح، .)المؤسسةأو  نماط السلوك المتوقع من الفرد مجموعة من أ: الدور. 
 

  اإلعاقةعن ذوي  في تشكيل الصورة الذهنيةالعراقية  اإلعالموسائل  وظيفة: -إجرائيا   -الدور 

لحقوق والواجبات التي تتعلق بوسائل اإلعالم العراقية تجاه أو هو مجموعة ا .لدى الفئة المبحوثة

 .ذوي اإلعاقة
 

 

 لصورة الذهنية اImage  :حسب قاموس ويبستر(Webster's) فإن الصورة الذهنية تعني 

هي محاكاة لتجربة حسية أو  التقديم العقلي ألي شئ ال يمكن تقديمه للحواس بشكل مباشر،

أى شئ آخر، وهى أو  فلسفة ماأو  نظام ماأو  معينة ارتبطت بعواطف معينة نحو شخصية

أو  السمعأو  الشمأو  تخيل لما أدركته حواس الرؤيةأو  استرجاع لما اختزنته الذاكرة أيضاً 

  .(4، ص2014، عجوة) .التذوق أو  اللمس

 .تبنى إجرائيًا هذا التعريف للصورة الذهنيةالدراسة توأن 
 

 مشكلة في وظيفة الجسم أوهيكله، والحد من  " :منظمة الصحة العالمية حسب تعريف :اإلعاقة

 .(من موقع ويكيبيديا)  عمل،أو  الصعوبة التي يواجهها الفرد في تنفيذ مهمةالنشاط وهو 

 .عتمد هذا التعريف إجرائياً والدراسة ت
 

  هيكله، ويجدون صعوبة أو  ولئك الذين يعانون من مشكلة في وظيفة الجسمأهم :اإلعاقةذوو

 .الخاصةأو  في تنفيذ بعض شؤون الحياة العامة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 الفصل الثاني

النظري والدراسات السابقةب األد
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقةاألدب 

 

 النظري  األدب: أوال

إلـى  شـارةصـبح قريـة صـغيرة، إأ، وبأنـه تصـاليإي بانـه مجتمـع اإلنسانيوصف المجتمع  

ذلــك فــي تشــكيل المــدركات مــن  تــأثيرســاليب، و كانيــة التواصــل بمختلــف الوســائل واألمإاتســاع 

شــياء، صــور األ اإلنســانر، والتــي مــن خاللهــا تتشــكل لــدى ومــات والمعــارف والصــو خــالل المعل

بــين  اإلنســانســتجابة إفتتبــاين بــذلك نطباعــات، ا فــي ضــوء تلــك الصــور واإلوالتــي يتفاعــل معهــ

 .يجابالسلب واإلأو  القبول والرفض

 

 : النظرية المستخدمة في الدراسة

 Social Marketing Theoryي اإلجتماعنظرية التسويق 

التسويق االجتماعي، نظرية تستند وتقوم على المعرفة من خالل دمج مفاهيم علم النفس  

نقال عن ( McLean, 2010, P.3)وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا، واالتصاالت،

(MacFadyen, et al. 1999: p.1.) 

 1252في عام  Wiebeمقال كتبه  فييشار إلى بدايات مفهوم التسويق االجتماعي و  

مضيفًا في تساؤله لماذا كانت ". يمكن بيعها مثل الصابون؟لماذا األخوة ال: "حيث طرح سؤااًل مفاده
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. جهود باعة السلع فعالة بشكل عام بينما لم تكن هكذا جهود أصحاب القضايا االجتماعية

(McLean, 2010, P.3 ) نقال عن(Wiebe ،1252 : 672ص). 

ي التي اإلجتماعمالمح الرئيسة لنظرية التسويق ال 1225وضع ستانلي ودنس في عام 

صبح ذات قيمة كيفية ترويج األفكار التي تعتنقها النخبة في المجتمع، لت: تتلخص في

حمالت )وتقوم النظرية على مبدأ استخدام أدوات اتصالية مختلفة؛  .اجتماعية معترف بها

فكرة اجتماعية، بهدف لترويج ( أحداث مفتعلة-عالقات عامة-اتصاالت شخصية-إعالمية

على الجمهور، لتبني سلوك يتفق  تأثيرتحقيق أكبر قدر ممكن من االنتشار للموضوع، وال

 (.53، ص2002الشهري، . )والفكرة المطروحة

بين  ي بين نظريات االتصال المعاصرة، لتجمعاإلجتماعبرزت نظرية التسويق لقد و  

تجاهات واإل يةر حركة النظم اإلجتماعلمعلومات، في إطانتائج بحوث اإلقناع وانتشار ا

كيفية ي اإلجتماعنظرية التسويق تتناول  حيث ،هاتأثير النفسية، بما يسمح بانسياب المعلومات و 

 ترويج األفكار التي تعتنقها النخبة في المجتمع، لتصبح ذات قيمة اجتماعية معتر ف بها

 (.2012الراوي، )

الشهري، : )ل مجموعة من الخطوات هيي من خالاإلجتماعوتسير نظرية التسويق  

 (53، ص2002

الحمالت اإلتصالية التي تعرف من خالل : إثارة وعي الجمهور نحو الموضوع :الخطوة األولى

التي تستهدف تكثيف المعرفة المطلوبة، حول القضية المستهدفة، و ية اإلعالمالحمالت أحيانا ب

 .المقصودة عنهاحيث يتم تعديل السلوك من خالل زيادة المعلومات 
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 :ية باالتصاالت الشخصيةاإلعالمتدعيم الرسائل  :الخطوة الثانية

-الزيارات)في القطاعات المستهدفة من الجماهير من خالل االتصاالت المباشرة  تأثيرلل

 .جانب االستمرار في عرض الرسائل االتصالية في وسائل االتصالإلى  ..(المناقشات الجانبية

 :وين صورة ذهنية تربط الموضوع بمصالح الجمهورتك :الخطوة الثالثة

أو  وذلك بإثارة اهتمام الجمهور باألفكار الجديدة عبر تكوين صورة ذهنية من خالل المعلومات

أو  ية،اإلجتماعأو  األفكار التي تؤدي للربط بين الفكرة ومصالح الجمهور، سواء االقتصادية

 ...الشخصية

 :ات المتحققةتأثير بناء على ال" أكثر تعقيدا" يدةتصميم رسائل جد :الخطوة الرابعة

لتعبر ( القيام بسلوك محدد-عمليات اتخاذ قرار)نتائج سلوكية أكثر تحديدًا إلى  بهدف الوصول

 .عن مدى عمق تبني األفكار لدى الجمهور المستهدف

 :صناعة أحداث معينة لضمان استمرار االهتمام بالموضوع :الخطوة الخامسة

ية الواسعة، وما تسمح به من مشاركة اإلعالمل تدعيم هذه األحداث بالتغطيات وذلك من خال

 .جماهيرية في فعالياتها

 :التركيز على الفكرة من خالل تنشيط التبني لألفكار :الخطوة السادسة

وذلك بالحث المباشر للجمهور على اتخاذ فعل محدد معبر عن الفكر الذي يتم تسويقه، بعد 

 .الخطوات السابقة ألهدافها التأكد من تحقيق
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قناع ونظرية انتشار المعلومات، وهذه نظرية التسويق امتدادًا منطقيًا لنظريات اإل وتعد 

، ومن هذه تأثيرساليب الخاصة بهدف الاألأو  النظرية لها عدة مداخل، تعكس الطرق 

اء عن دراك موضوعات الترويج والحمالت سو غراء المتلقين إلإ وسائل أو  اخل؛ طرق دالم

غرائهم بالبحث عن ا  ثارة المتلقين و ا  وكذلك طرق غرس الصور الذهنية و . المنظماتأو  فراداأل

، اإلعالمالتي تستخدمها وسائل  قناععتمد نماذج هذه النظرية على استراتيجية اإلتو  ،المعلومات

ا ي اليمكن تطبيقها على مواقف يظهر فيها الصراع، ولكنهأي، اإلجتماعوالتسمح بالصراع 

هتمامات تطبق جيدًا في االشكال العادية للمعلومات، وتعمل جيدًا ايضًا في تسويق موضوع اإل

 (.374-371ص ،2010عبدالحميد، ) .العامة

إن التسويق االجتماعي قد تطور إلى أكثر من كونه ترويجا إعالنيًا عن طريق وسائل كما  

تؤدي بصفتها وسيلة دورًا ترويجيا مماثال اإلعالم أو حمالت التوعية العامة، على الرغم من أنها 

وتحمل أحيانًا أهدافًا مماثلة، وبالتالي فالتسويق االجتماعي هو نهج استراتيجي لتصميم وتنفيذ 

البرامج التي تقوم على دمج األفراد في إطار مفاهيمي معين، وبهذا يتميز مفهوم التسويق 

 .(McLean, 2010, P.11. )االجتماعية االجتماعي من خالل كونه مزيجًا تسويقيًا للقضايا

التسويق االجتماعي هو تطبيق تقنيات التسويق التجاري في تحليل ويمكن القول بأن  

وتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج المصممة للتأثير على السلوك اإلرادي أو الالإرادي من الجمهور 

المختلفة  في مجاالت التسويقالمستهدف من أجل تحسين رفاه األفراد والمجتمع، ويمكن تطبقه 

حداث تغيير سلوكي في المجتمع صحي واجتماعي ومستدام، بحيث إونظريات االتصال لغرض 

يستهدف التغيير البيئات السياسية واالجتماعية المحيطة بالفرد، بالضافة إلى تغيير سلوك األفراد 
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 ,Donovan & Henly, 2010)نقاًل عن ( McGuinness & others, 2013).  أنفسهم

P.1). 

ومن هنا فإن هذه النظرية تخدم موضوع الدراسة، من حيث أن الصورة الذهنية لدى  

األفراد ومنهم طلبة جامعة بغداد، تبنى على أساس المعلومات واألفكار التي يتلقونها من 

عملية إلى  بأن تشكيل صورة ذهنية يحتاجتؤكد النظرية  حيث أن هذه، اإلعالممختلف وسائل 

من المواضيع ذات  اإلعاقةختالفات والصراعات، ويعتبر موضوع قناع، بعيدًا عن اإلا  و  يرتأث

 .ي العاماإلجتماعهتمام اإل

 فهيعادة ما تكون لتغيير السلوك، هي أهداف التسويق االجتماعي وانطالقًا من كون  

زالة الحواجز  و العوامل الهيكلية مثل التكاليف االجتماعية والمالية أ)تحقق ذلك من خالل تحديد وا 

جراء أبحاث السوق من أجل فهم المعارف والمواقف والمعتقدات القائمة ( التي تحول دون تغيير وا 

وتقديم رؤى لما التواصل االستراتيجيات والرسالة واألدوات األكثر احتماال ليتردد صداها مع الشرائح 

نقال عن ( McGuinness & e.t, 2013, p.21) .المستهدفة إلحداث تغيير السلوك

(Donovan & Henly, 2010, P.3) 

وهذا يقودنا إلى القول أن عملية التسويق لقضية اجتماعية انسانية مثل ذوي اإلعاقة  

تحتاج إلى فهم المعارف والمواقف والمعتقدات القائمة لدى المجتمع، لغرض العمل على تدعيم 

ل خطوات إجرائية معينة، يضعها اإليجابي منها، والعمل على تقويض ما هو سلبي، من خال

ذوو االختصاص في التسويق االجتماعي بالتعاون مع المختصين بصناعة الصورة الذهنية 

 .للمنظمات واألفراد
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بناء صورة ذهنية لها، باإلعتماد إلى  وتؤكد النظرية أن المؤسسات والمنظمات تسعى 

المجتمع، وبهذا تكون صورة  مع لى اإلتصال المباشر وغير المباشروع اإلعالمعلى وسائل 

على  اإلعاقةفي أحد جوانبها مرتهنة بقدرة المؤسسات والمنظمات التي ترعى ذوي  اإلعاقةذوي 

 (.2002، الشهري ) .إنجاح اإلتصال مع أفراد المجتمع

ف ق نظرية التسويق و    عن طريقبإثارة وعي الجمهور  اإلعالمم وسائل ي تقو اإلجتماعو 

ية التي تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة، اإلعالمالحمالت 

فة من الجمهور تأثيرلل ية باالتصاالت اإلعالموتدعم الرسائل   ،على القطاعات المستهد 

التصال، عندها يصبح الجمهور الشخصية، كذلك االستمرار في عرض الرسائل في وسائل ا

 المعلومات واألفكار، وهنا تسعى الجهة القائمة باالتصال عن طريقمهتمًا بتكوين صورة ذهنية 

وفي خطوة الحقة تبدأ  .تكوين صورة ذهنية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاتهإلى 

ديدًا كاتخاذ قرار، ثم نتائج سلوكية أكثر تحإلى  الجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول

إعالميًا  هتمام بالموضوع وتغطيتهتمرار اإلتأتي مرحلة صناعة أحداث معيَّنة لضمان اس

الدعوة لتبن  ي  عن طريقوجماهيريًا، ثم حث   الجمهور على اتخاذ فعل محدد معب  ر عن الفكرة، 

 (.2012الراوي، ) .تصاليةفكار التي تركز عليها الرسائل اإلاأل

 

 Dependency Theory اإلعالمعتماد على وسائل اإلنظرية 

باعتبارها مصدرًا من  اإلعالمتعتمد فكرة هذه النظرية على أن استخدامنا لوسائل  

مصادر تحقيق األهداف، في الحصول على المعرفة التخاذ قرارات شخصية واجتماعية، 

 .)222ص، 2010، عبدالحميد) .وتسجيل أحكام معينة طبقًا للمعلومات والصور الواردة

http://www.alukah.net/authors/view/home/1851/
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ليحقق حاجاته  ؛اإلعالمالجمهور يعتمد على وسائل  ن  هو أمحور هذه النظرية، إن   

، والجمهور اإلعالمويفترض هذا النموذج تفاعال بين وسائل  ،هداف معينةأ ويحصل على 

ف هذا النموذج يختل ن  أيرتبط بهذا التفاعل، لذا نجد  اإلعالموسائل  تأثيرالمتلقي والمجتمع، و 

ي، إذ اإلجتماعستقرار في ظروف اإل اإلعالموسائل  تأثيرفي تفسير  بقية النماذج،عن 

المؤسسة القائمة،  ن  إي والصراع مرتفعين، فاإلجتماعه حينما يكون التغيير يفترض أن  

جبر الناس على إعادة تقييم آرائهم، وفي مثل هذه والمعتقدات والممارسات التي تواجه التحدي ت  

لى المعلومات التي يزداد للحصول ع اإلعالمعلى وسائل ( التبعية)كال الناس ت  إ ن  إف ،وقاتاأل

  .(36، ص2005بو أصبع، أ) .ختياراتتساعدهم في اإل

ن تيدعامتين رئيس وفق اإلعالمعلى وسائل  األفرادعتماد اويقوم المنظور الخاص ب  

 (23 ،2002 ملفين،) :قدمها ميلفين وروكيش

لألفراد يبغون تحقيقها من خالل المعلومات التي توفرها المصادر  هناك أهدافاً : ولىالدعامة األ 

 .جتماعيةم اكانت هذه األهداف شخصية أأالمختلفة سواء 

نظام معلومات يتحكم في مصادر تحقيق األهداف  اإلعالمعتبار نظام وسائل إ : الدعامة الثانية

مرورا  ،ونشرها ،تقاء المعلوماتساالخاصة باألفراد، وتتمثل هذه المصادر في مراحل 

 . أخرى ثم نشرها بصورة  ،عداد والترتيب والتنسيق لهذه المعلوماتبعملية اإل
     

 اإلعالمهداف للفرد، يعتمد فيها على وسائل أ ذا كانت هناك حاجات و فإوبالتالي   

، اإلعالمل عتماد الفرد على وسائإ احتمال تزايد  ستقرار والثبات، فإن  لتحقيقها في ظروف اإل

 تأثيرومن هنا يكون  ،التغيرأو  في ظروف التوازن الذي يحدث نتيجة للصراع يكون كبيراً 

 تأثيريرتد هذا البالتالي على المعرفة والشعور والسلوك في مجاالت عديدة، و  اإلعالموسائل 
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 اإلعالم والمجتمع، وهذا ما يؤكد العالقة الثالثية بين وسائل اإلعالمين وسائل بعلى العالقة 

 .(23 ،2002 ملفين،. )والجمهور والمجتمع

 على يركز باعتباره نظرياً  إطاراً  "اإلعالم وسائل اإلعتماد على" من الدراسة تاتخذو    

 التي الرئيسة العالقة إن كما، منها معلوماته يستقي لكي الفرد ها فيتأثير و  ،اإلعالموسائل 

 هذه تكون  وقد والجمهور، ياإلجتماع والنظام ماإلعال وسائل عالقة اإلعتماد بين هي تحكمها

 -والرادي– الصحف ؛مثل أجزاءها أحد معأو  جميعها، اإلعالم وسائل نظم مع العالقات

 .(314ص ،2003مكاوي، والسيد، ) ."التلفزيون 

   

 عبدالحميد،) :أما بشأن التأثيرات المتوقعة لنظرية اإلعتماد، فيمكن إجمالها بما يلي  

 (362، ص2015

 : والتي تتمثل في مجاالت عديدة منها: ات المعرفيةتأثير ال .1

 ،نقص أو  تجاوز مشكلة الغموض الناتجة عن تناقض المعلومات التي يتعرض لها الفرد

تحديد التفسيرات الممكنة أو  عدم كفايتها لفهم معاني األحداثأو  في المعلومات

 .والصحيحة لهذه األحداث

  في تشكيل  اإلعالمدوار التي تقوم بها وسائل ى توضح األات معرفية أخر تأثير وهناك

اإلتجاهات، حيث تقوم بدفع غير محدود لآلراء والموضوعات والشخصيات التي تثير 

ضطرابات واألزمات والحروب، بجانب حوال اإلأهتمام بها وخاصة في المتلقين لال

 . على نظم معتقدات األفراد وزيادتها تأثيرال
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عندما تقدم معلومات  تأثيرمثل مشاعر الحب والكراهية ويظهر هذا ال :وجدانيةات التأثير ال .2

ستجاباتهم وبالتالي في اإلتجاه اية تؤثر على مشاعر األفراد و اإلعالممعينة من خالل الرسائل 

خالقية ات األتأثير الذي تستهدفه هذه الرسائل مثل الفتور العاطفي، والقلق والخوف، وال

 . والمعنوية
 

المجاالت الوجدانية يهتم به أو  المعتقداتأو  التغير في اإلتجاهات: ات السلوكيةتأثير لا .3

همها في هذا المجال، أ في السلوك الواضح، ومن  تأثيريضا، ولكن على أنها درجة للأالجميع 

ن يقوم الفرد بعمل ما كان يعمله لوال تعرضه للرسائل أويقصد  الفعالية، وعدم الفعالية،

 . يةاإلعالم

 لوسائل يكون  لماذا تفسير اإلعالم وسائل على االعتماد لنظرية الرئيسية األهداف ومن 

. ما نوعا وضعيفة مباشرة غير اتتأثير  لها أخرى  وأحياًنا ومباشرة، ات، قويةتأثير  أحياًنا اإلعالم

 .(413، ص1223روكيتش، و  ديفلير،)
 

 ،اإلعالم وسائل على االعتماد عن ةالناتج اتتأثير ال هذه أحد المعرفية اتتأثير ال وتعد 

 يتعرض التي المعلومات نقص عن الناتج الغموض تجاوز، عديدة منها مجاالت في وتتمثل

 األحداث، لهذه الصحيحة التفسيرات األحداث وتحديد معاني لفهم كفايتها عدمأو  الفرد لها

 األفراد معتقدات على تأثيروال المجتمع، في المثارة القضايا نحو االتجاهات تشكيل وكذلك

 .)23، ص2010عبدالحميد، ) .القيم وتوضيح

من من نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم، يستفيد  البحث ومن هذا المنطلق فإن     

ات التي تحدثها تلك الفضائيات في الجمهور، والتي تزوده بالمعلومات التي تأثير خالل ال

 .تغييرهاأو  ربما تعديل صورةأو  صورة معينة، يستجيب لبعضها، ومن ثم يتفاعل معها، لتنتج
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 على يركز باعتباره نظرياً  إطاراً  "اإلعالم وسائل على عتماداإل" منقد اتخذت  كما أن الدراسة

 فإن النظرية سما يوحي وكما، منها معلوماته يستقي لكي الفرد ها فيتأثير و  وسائل اإلعالم،

 ياإلجتماع والنظام اإلعالم وسائل بين عتمادعالقة اال هي تحكمها التي الرئيسة العالقة

 ؛مثل أجزاءها أحد معأو  جميعها، اإلعالم وسائل نظم مع العالقات هذه تكون  وقد والجمهور،

  .التلفزيون  -والرادي– الصحف
 

 Cultivation Theory  الثقافي  الغرس نظرية

 مفهومإلى  الثقافي رسالغ نظرية وجذور بدايات Melvin Deflir فلير دي ملفين يرجع 

 أذهان في تتكون  ، التي1222الذهنية عام  للصورة Walter Lipman (*)ليبمان والتر

 اآلخرين، وأحياناً  عنأو  أنفسهم عن كانت سواء المختلفة اإلعالم وسائل خالل من الجمهور

 في عروضةالم المواد على رقابة وجود لعدم الواقع، نتيجة عن بعيدة الذهنية الصورة هذه تكون 

للواقع،  فهم وسوء المعلومات وتشويه الحقائق في غموضإلى  يؤدي ، ممااإلعالم وسائل

 Cultural Norms الثقافية األعراف نظرية تطوير فلير دي حاول التصور هذا على وبناءاً 

،1891ياسين،)و (.105، ص2000، عبدالحميد)الغرس  نظير كبير حدإلى  تشبه والتي

 (.60ص

 المتحدة الواليات في خاصة اجتماعية ظروف مواجهة في النظرية هذه نشأتوقد  

 نهاية مع األمريكي المجتمع في واالغتياالت والجرائم العنف مظاهر تمثلت في األمريكية،
                                                           

والذي،.بوصفهكاتبًاسياسيًاوفيلسوفًاصحفيأمريكياكتسبشهرةعالمية.1974 - 1889))ليبمان،والتر(*)

فيالمعنىالنفساني"stereotypeقالب"اشتهربكونهضمنأولمنقّدممفهومالحربالباردة،صياغةالتعبير

وانتقادهلالعالموالديمقراطيةفيعمودهبالصحافةوفيالعديدمنكتبه،أسلوبهالواضحفيالكتابةوالمعاصر،

Public Opinion.(http://www.firstworldwar.com/bio/lippmann.htm)الرأيالعام1222فيوخصوصاًكتابه
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 بالباحثين ادح مما للتلفزيون، الواسع نتشاراإل مع هذه األحداث ظهور ربط تم وقد اتيالستين

 وارتفاع التلفزيون  مشاهدة عالقة حول من البحوث العديد جراءإل أمريكا في البحثية والمراكز

 Gerbner(*)رنوضع جيرب البحوث تلك نتائج ومن .العدواني والسلوك الجريمة معدالت

 األفراد أن ترى  التي الثقافي نظرية الغرسإلى  الثقافية وتوصل بالمؤشرات الخاص مشروعه

 خالف على ياإلجتماعللواقع  إدراكهم في يختلفون  ارباستمر  التلفزيونية البرامج يتبعون  الذين

 األفكار فريدة لغرس وسيلة التلفزيون  وأن باستمرار، اإلعالم لوسائل يتعرضون  ال الذين األفراد

إسماعيل، ) .الخ ... السياسيأو  ياإلجتماع الواقع حول المجتمع ألفراد النظر وجهات وتغيير

 .(266، ص2003

م بشكل عام وظائف متعددة منها الوظيفة الثقافية، ولذلك تنطلق عالإلإن لالنظرية  تؤكد

للرأي العام حيث تساهم في زيادة ثقافتهم  اإلعالمهذه من أن الجمهور يتأثر بما تبثه وسائل 

على ما  الذي يعتمد كلياً  اإلعالمومعارفهم ومعلوماتهم وخاصة الجمهور الملتصق بوسائل 

 .(25ص، 2011المشاقبة، ) عالم الخارجي والداخلييتدفق من معلومات وأخبار عن ال

؛ هي دراسة الهياكل والضغوط (*)ومن القضايا التي اهتمت بها بحوث المؤشرات الثقافية

ية، ودراسة الرســائل والقيم والصـــور الذهنية اإلعالمالتي تؤثر على إنتاج الرسائل  *()والعمليات

                                                           

 (ويكيبيديا.)مؤسسنظريةالغرسالثقافيكجزءواحدمنبحثإستراتيجيثاُلثياألجزاء،يُدعىالمؤشراتالثقافية(*)

 .ألجزاء، ليشكل في محصلته نظرية الغرس الثقافياالسم األول الذي اطلقه جيربنر على مشروعه االستراتيجي ثالثي ا (*)

،أماالعملياتفهيمجموعةالعملياتاالداريةمنتنظيموتخطيطوتنسيقواتصالالهياكلويقصدبهاالهياكلاإلداريةللمؤسسات(*)

سسة،هذهالجوانبتشتركفينتاجالمجتمعتجاهالمؤأووغيرها،والضغوط،يقصدبهاالقيودوالضوابطوالضغوطالتيتمارسهاالدولة
 .السلعيأوالمؤسسةالخدمي
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للرسائل الجماهيرية على إدراك  *()اسة اإلسهام المستقل، ودر اإلعالمالتي تعكسهـــا وســـــائل 

 (.222، ص2003مكاوي والسيد، . )ياإلجتماعالجمهور للواقع 

في  اإلعاقةوهنا تأتي النظرية لتتوافق وهدف الدراسة في معرفة الصورة الذهنية لذوي 

ن ذلك لدى عينة المختلفة، والقيمة المتحصلة مالعراقية  اإلعالموالتي شكلتها وسائل  العراق

ي الذي اإلجتماعفي الواقع  هذه الصورة تأثير، ومدى الذين هم طلبة جامعة بغداد الدراسة

بصفتهم فئة مستهدفة صورتها، وفئة العينة بصفتها فئة مستهدفة  اإلعاقةيحوي فئة ذوي 

 .تصوراتها

، حيث اإلعالمالمدى لوسائل  التراكمي طويل تأثيربال نظرية الغرس الثقافيتهتم و  

 ي، وتشكيل طويل المدى لتلكاإلجتماع فزيون للواقعإدراك جمهور التل إلى تقارب  يشير الغرس

 (73، ص2001 رضا، ). اإلعالملوسائل  والمعتقدات عن العالم نتيجة للتعرض اإلدراكات. 

خاصة  -التأثير طويل المدى لوسائل اإلعالم وبهذا فإن نظرية الغرس الثقافي تتناول 

وتقوم على أساس أن التلفزيون اكتسب مكانة بارزة في حياتنا اليومية مما جعله  -لفزيون الت

ويجعلها تحل  Symbolic Environmentيسيطر على ما يسمى بالبيئة الرمزية للمشاهدين 

العالم الذي نحيا به، حيث أصبح  فيمحل صورة الواقع من خالل خبراتنا الخاصة المكتسبة 

 Social Realityجتماعي الواقع اإل يسًا لبناء تصورات الكثير منا عنرئالتلفزيون مصدرًا 

 ,Morgan, 1990. )والذي يعرف بأنه صورة لما هو موجود بالفعل ولما نعتبره صحيحا

P.16) 

                                                           

غرسالمفاهيمواالنماطالسلوكيةالضروريةفيعمليةالدورالذيتؤديهوسائلاإلتصالالجماهيريةفي:المقصودباإلسهامالمستقل(*)

 .نسانالتنشئهاالجتماعيةلإل
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عليه فإن    للمجتمع،  األساس الثقافي المركزي  يعد  -بحسب الغرس الثقافي-التلفاز

الرمزية التي تساهم  المصمم األساسي للصور خبار، ويعتبر يقدم القصص والحوادث واأل وأنه

المشاهدة سيدركون الواقع  وبالتالي فإن كثيفي عن العالم الحقيقي،  في تكوين المعتقدات

المقدمة في العالم التليفزيوني ولكن  مع الصور الذهنية يعيشون فيه بصورة تتفق  الحقيقي الذين

ذلك من خالل  األفراد كثيفي المشاهدة، ويحدث المعتقدات عند عض يعمل على تغيير بالتلفاز

 في حين سيحدث اإلبقاء على هذه المعتقدات لدى الطويل للتليفزيون، التعرض التراكمي 

(73، ص2001 رضا، )  .آخرين. 

 صنع مفاهيم عامة توحد االستجابة ألسئلةإلى  ثقافية تؤدي فالغرس عبارة عن عملية 

 بالحقائق والمعتقدات المنعزلة، وتأتي هذه المفاهيم من معينة، وال ترتبطومواقف  التعرض

  (.73، ص2001 رضا، .)التليفزيون وليس من خالل بعض البرامج المنتقاة الكلي لبرامج 

أن األفراد الذين يتعرضون إلى  الذي يشير وم نظرية الغرس على الفرض الرئيستقو  

ي، اإلجتماع لتبني معتقدات عن الواقع  أكثر إدراكاً  يكونوا ة كثيفةلمشاهدة التليفزيون بدرج 

وتقوم نظرية  ،التليفزيون  واألفكار التي يقدمها  والنماذج بحيث يتطابق الواقع مع الصور الذهنية

 (322، ص2005غريب، ) :الفروض الفرعية هي الغرس على مجموعة من

بسبب أن  المشاهدة  أكبر من قليلي لفاز للتأثر بدرجةالمشاهدة للت رويتعرض األفراد كثي. 1 

  .شخصية أخرى  التليفزيون ومصادر  المشاهدة يتعرضون على مصادر متنوعة مثل قليلي

نتيجة  األخرى، وأن الغرس الذي يحدثه هو  غيره من وسائل االتصال يختلف التلفاز عن. 2 

  .لجمهورا قبل التعرض واالستخدام غير االنتقائي من



                     

- 21 - 
 

بشكل  الرمزية عن المجتمع  يقدم التليفزيون عالمًا متماثاًل من الرسائل الموحدة والصور. 3 

  .متشابه عن الواقع الحقيقيأو  موحد

 بداًل من وتسعى لتقديم حقائق  عند اعتقاد المشاهدين بأن الدراما واقعية الغرس يزيد حدوث. 4 

الخيال و عملية الغرسالنماذج المفسرة ل .  

 وتركز نظرية الغرس على أربعة افتراضات (136، ص2001هويداء، ) :أساسية 

وعلى  الذاتية للخبرة البديلة المصادر على يعتمدون  الحديثة المجتمعات في األفراد أصبح .أوال

.الفعلي للواقع مشتركة مدركات بناء في –   اإلعالم   وسائل رأسها

.المصورة للنماذج تقديمها تكرار  للعالم من خالل  نظرتنا تشكل القنوات الفضائية .ثانياً 

يستخدمون  ألنهم القنوات الفضائية شاشة على لهم المقدمة المفاهيم المشاهدون  يستوعب .ثالًثا

 برنامج انتقائية تحديد غير وبصورة ومتكرر مستمر بشكل الوسيلة من كثرأ طويلة لساعات

معين. 

   .الواقع نحو المشاهدين نظرة تكوين في أساسي بدور القنوات الفضائية العنف في يقوم.رابعا

 النشء لدى استعدادا يصنع العنف امينلمض طويلة لفترات التعرض تكرار فإن وهكذا 

،للعنف والعدوان ويعتبر العالم  الرمزي العنيف المقدم في البرامج واألفالم     والرسوم المتحركة 

مدركات يشكل النشء نحو العالم الواقعي فيرونه أكثر (136، ص2001رضا، ) .عنًفا 
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  :في الدراسة الراهنة في األتي اإلستفادة من هذه النظريةيمكن و  

، خاصة التلفزيون، فيما اإلعالمبما تعرضه وسائل  دراسة مدى تأثر طلبة جامعة بغداد. 1 

 .اإلعاقةيتعلق بذوي 

معرفة دور القنوات الفضائية ووسائل اإلتصال األخرى، في تشكيل الصورة الذهنية لذوي . 2 

 .اإلعاقة

طبيعة الصورة تحديد وتشكيل في كذلك يسهم  اإلعالمءا على هذه النظرية، فإن بنا. 3 

 .الذهنية؛ أيجابية أم سلبية
 

 :وتشكيل المدركات اإلعالمسائل و 

التقدم  بفضل هائال تطوًرا األخيرة السنوات في وتعددت االتصال، وسائل تطورتلقد  

 تمارس دوًرا اإلعالموسائل  شرون، فأصبحتالع القرن  شهدها التي والثورة التكنولوجية العلمي

 يلجأ اً رئيس مصدًرا باعتبارها المطروحة والمشكالت بالقضايا اهتمام الجمهور إثارة في جوهرًيا

 بسبب، كافة يةاإلجتماعو  السياسية، والثقافية، القضايا عن معلوماته استقاء الجمهور في إليه

 القسم ومخاطبة الحراك بقدرته على – اإلعالم – فهو الواسع ية وانتشارهاإلجتماع فاعليته

نما مباشرة صورة اليأخذ الذي تأثيرال على اإلمكانية ، يمتلكيالمجتمع التكوين من األعظم  وا 

 دون  ملحوظة غير متسارعة يرةتمباشرة، وبو  بصورة غير ياإلجتماع الوعي بتشكيل يقوم

 .(262، ص2002موسى، ). مقدمات

في المعرفة واإلدراك والفهم واالتجاهات والقيم، حيث تؤثر عالم وسائل اإلوبالتالي فإن  

أو  ، لتصل إلى اإلدراك(المعرفة)تبدأ عملية االتصال بجذب اهتمام الجمهور لتوليد الوعي 



                     

- 23 - 
 

الفهم، وهذه تتأثر من خالل حقيقة مفادها أن الفرد اليقرأ كل صفحات الجريدة، والينصت 

التلفزيون، ويتحكم في ذلك عوامل أو  ردة في نشرة الراديوباهتمام متساو لجميع األخبار الوا

وســــــائل اإلعالم في االتجاهات والقيم فيتم من خالل اتجــــــاه الفرد نفســه  تأثيراالنتقائيـــــــة، أما 

ــــا لحماية نفســه من خالل التعرض االنتقــــــائي، واإلدراك االنتقائي، والتذكـــر االنتقائي، حيث أنن

نميل إلى تعريض أنفســــنا للرســــــائل التي تتفق مـــــع أفكارنا ومعتقداتنــــــا واتجاهاتنــــــا، وتجنب 

 (.322-327، ص2003مكاوي والسيد، . )الرســـــــائل التي التتفق وأفكارنا

 ،الناشر باعتباره حياة المجتمعات في مؤثًرا عنصًرا يمثل وعلى ذلك فإن اإلعالم 

إلى  لألفراد ياإلجتماعالوعي  عملية تشكيل في بفاعلية ويسهم والثقافة، للفكر األساس والمروج

 أحد العالم من دول كثير في إنه بل والمؤسسات المدنية؛ التعليمية والمؤسسات األسرة جانب

 .(262، ص2002موسى، ) .المتبادل ياإلنسان تأثيروال التفاعل طريقه عن الثقافة منتجي

المعروفة لدينا والتي تصل رسالتها للناس يوميًا  تعد وسائل االتصال الجماهيريةا كم 

والمجالت، والمسموعة كالراديو والمرئية كالتلفاز  من خالل الكلمة المطبوعة كالصحف

تشكيل اتجاهات األفراد في المجتمع المتلقي لها،  والسينما من الوسائل التي تعمل على

المشاهدة والتي تتطرق لفئات التربية الخاصة أو  المسموعة لبرامجفالمقاالت المكتوبة وا

دورًا حاسمًا في تعديل اتجاهات األفراد في المجتمع المتلقي لها  تؤدي المختلفة وما يتعلق بها

الجمهور المتلقي لتلك المعلومات تقول الكلمة  فرزال أن عملية إإيجابًا، أو  سلباً تغيرها أو 

 (.22، ص2102قطناني،)القبول أو  رفضذلك في ال الفصل في

توضع  -( Denis McQuail)دينيس ماكويل بحسب  -الجماهيرية اإلعالموسائل إن  

التي تلبيها  االحتياجات حيث أكد أنللمستويات المؤلفة للحقل االتصالي  المقترحفي قمة الهرم 
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المحيطة وتحقيق االندماج  تتوزع ما بين اكتساب األخبار والمعلومات عن البيئة اإلعالموسائل 

تحقيق الفهم والمراقبة ودعم  اإلعالموظائف وقد جعل من صلب ودعم السلوك واالتجاهات، 

والتفاعل  االندماجللفرد ووظيفة  ةياإلجتماعو  ةالشخصي وبناء الهويةية اإلجتماعالعالقات 

 Severin)و( Mcquail, 1978, P.P.23,174) .وظيفة الترفيهإلى  ضافةباإلي اإلجتماع

& Tankard, 2001, P.295) 

 قوة من جديدة زادت أبعاًدا باختالفها، ،اإلعالم وسائل األخيرة اكتسبت السنوات فىو  

 في هامة اجتماعية باعتباره مؤسسة اإلعالم أن ذلكإلى  ضف، أوالجماعات األفراد على هتأثير 

 القدرة لها تكن لم إن يةوسياسية، وأيديولوج يحمل مضامين اقتصادية، البشرية المجتمعات

فساد الوعي تزييفإلى  تؤدي فإنها وهويته، المجتمع ثقافة ترسيخ على موسى، . )العقول وا 

 .(243، ص2002
 

 وتعد معلوماتهم وتطلعاتهم، وزيادة األفراد وعي تنمية في اإلعالم وسائل دور ويتزايد 

 عن ومعلوماتنا منه معارفنا نأخذ مصدر وأهم بل هاًما، مصدًرا الراهن، الوقت في الوسائل تلك

 الوسائل هذه تؤثر حيث وعي المواطنين، تشكيل في مؤثًرا دوًرا تلعب فهي بنا، المحيط العالم

 الدول، عن األفراد لدى الذهنية الصورة وترسم كما واألمور، األفراد بها يدرك التي الطريقة في

 .(22-62، ص1227 العاقد،). واألحداث والقضايا، والمواقف،
 

، والصحف والمجالت، وشبكة اإلذاعةمثل؛ التلفاز، و ؛ اإلعالمومما سبق فإن وسائل  

أو  هي التقنيات، (*)ي، ووسائل اإلتصال األخرى اإلجتماعاالنترنيت، ومواقع التواصل 

                                                           

وهي الكتاب والخطبة والندوات والمؤتمرات واألسواق والمعارض  :الخبراء قائمة مطولة من وسائل اإلعالم وضع(*)
 .(116-114، ص1225، عطية). والصحافة واإلذاعات والتلفزيون ووكاالت األنباء
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 في نشر األخبار، والترفيه، والتسلية، ونقل المعلومات، اإلعالمالتكنولوجيا التي تقوم بمهمة 

 .في المعرفة واالتجاهات تأثيروال

إلى  الثقافية" الرسالة"التي تستخدم لنقل  Mediaهي تلك الوسائط  اإلعالمفوسائل  

الجمهور، كالكتب والمطبوعات والصحف والمجالت واألفالم والراديو والكاسيت والفيديو 

ماعة من جأو  إلخ، والتي ت مك ن مصدرًا معينًا كفرد...والتلفزيون والكومبيوتر واالنترنيت

، 2010مختار، . )االتصال بجمهور معين، لخلق وعي معين وتزويده بمعلومات معينة

 .(47ص

 
  :تأثير وسائل اإلتصال

تعد الوسيلة من العناصر المهمة في العملية االتصالية، بل هي قناة االتصال التي من  

طبيعة الرسالة المعدة خاللها يتم ايصال الرسالة الى المستقبل، ويتوقف استخدام الوسيلة على 

والفئة الموجهة لها الرسالة وبشكل عام فان التطور الكبير في وسائل االتصال الجماهيري قد 

وضع في تصرفنا العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها، فالصحف المحلية ومن خالل 

ضافة إلى باإلبوابها المتخصصة، والمجالت، والدوريات والمطبوعات على اختالف أنواعها، أ

 .المعوقين أنفسهمأو  الندوات واللقاءات مع أسر المعوقين

ويعتبر التلفزيون والذي اصبح منتشرًا في أغلب البيوت في المنطقة العربية من ابرز   

ا نظرًا العتماده على الصوت تأثير الوسائل المتاحة إليصال الرسالة اإلعالمية وأكثرها 

يصال الرسالة، وهناك أيضًا أشرطة الفيديو التي السينما في إأخذ التلفزيون مكان  والصورة، وقد

زادت من قدرة التلفزيون على إيصال الرسائل التي أصبح باإلمكان نسخها وتأمينها للراغبين 

 . المسموعة والتي الزالت تؤدي دورًا رئيسًا في إيصال الرسالة المطلوبة اإلذاعةبها، وهناك 
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تصال الشخصي مجاالت االتصاالت فأنه سيبقى اإل وبالرغم من التطور الهائل في 

ًا، إال أن الصعوبة التي يواجهها هذا اإلتصال هو محدوديته وعدم تأثير أكثر وسائل اإلتصال 

قدرته على الوصول إلى كل الفئات واألشخاص الراغبين في إيصالهم الرسائل المطلوبة، 

قادرة على أن تقدم المعلومة المطلوبة في وال( internet) اإلتصال العالمية ةشبكباإلضافة إلى 

الذي يستخدم الهاتف ( Hot Line)مجال اإلعاقة باإلضافة إلى ما يعرف بالخط الساخن 

والمتوفر على مدار الساعة للتعريف بجميع أنواع اإلعاقات واالستجابة لجميع األسئلة، فهي 

 (.36، ص1225الخطيب، . )وسائل جديدة مؤثرة

 

المرئي والمسموع الجماهيري،  اإلعالمهم وسائل االتصال و أ من يعد فأما التلفزيون  

عالنية باقبال جماهيري كبير في كثير من الدول، فهو يتميز إ ويحظى التلفزيون كوسيلة "

" الفني والتقني التي تجعل منه وسيلة اعالنية ذات قوة اقناعية تأثيرباجتماع عناصر ال

 (.72، ص2013الشطري، )

بصورة عامة والتلفزيون بصورة خاصة، ال يقتصر دورها على نقل  صالاإلتفوسائل  

د  األخبار والبرامج  نما تذهب إلى تفسير معاني األحداث لذلك ت ع  المعلومات واألحداث وا 

اإلخبارية الخاصة من المواد واألشكال البرامجية التلفزيونية التي تعمل على خلق الصور 

اث لدى الجمهور من خالل تفسيراتها، والسيما للقضايا واالنطباعات عن القضايا واألحد
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 يسمىواألحداث التي تهم شريحة كبيرة من الناس، وبناًء على ذلك نجد رأيًا يضمن فيه ما 

بالبرامج اإلخبارية أي أن النشرات اإلخبارية وعروضها تقع ( النشرات والعروض اإلخبارية)بـ

 (.80، ص1274يد، الحد.)ضمن البرامج التلفزيونية اإلخبارية

 

 Mass يحتل البث اإلذاعي مكانة متميزة في ما يسمى وسائط االتصال بالجمهورو  

communications . فهو أول نمط بث إلكتروني واسع النطاق وآني االتصال في العالم، ومعه

أضحى اإلنسان شاهدًا على عصره، فكل رسالة صوتية تبث من أي مكان في العالم يمكن سماعها 

وقد قضى البث اإلذاعي عند ظهوره على االحتكار الذي كانت . أي مكان وفي اللحظة ذاتهافي 

تمارسه الكتابة، ودخل منافسًا للكتاب وللصحيفة، وعلى أن التلفاز قد انتزع منه الصدارة فإن الكلفة 

ذاعي وقد أدى البث اإل. المنخفضة ألجهزة االستقبال والتطور المستمر فيها حافظت على انتشاره

نجاز خطوات على طريق  دورًا أساسيًا في نشر الثقافة الموسيقية وفي التقريب بين الشعوب، وا 

جعل العالم قرية أو  تحقيق الحلم القديم لإلنسانية وهو إلغاء المسافات

 ((http://www.startimes.com.صغيرة

ؤثرة بشكل تصال واإلعالم السمعي الحديثة والموسيلة مهمة من وسائل اإل اإلذاعةف 

وتتميز بقدرتها على تخطي حاجز األمية والمسافات والزمن ، مباشر وفوري على الجماهير

 (.122، ص2000عجوة، ).إليصال الكلمة المسموعة إلى جماهير المؤسسة المختلفة
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شركة  كان المهندسون فيحيث  1216اكتشفت إمكانيات البث اإلذاعي في أحد أيام عام  

يجرون تجارب على إرسال صوتي وخطرت لهم فكرة إرسال  أمريكا تصنيع في بيتسبرغ في

الموسيقى الصادرة عن أسطوانات الحاكي على التناوب مع الكالم ولدهشتهم تلقوا طلبات لمزيد من 

. اإلرسال الموسيقي من مستمعين هواة غير متوقعين كانوا يستخدمون معدات استقبال منزلية الصنع

جلت المحطة الحقًا باسم وبعد فترة وجيزة بدأ البث هذه األحرف ال مدلول ) KDKA المنتظم، وس 

وكانت أول محطة بث إذاعي، والوحيدة لسنوات كثيرة في ( 1220لها وقد اختيرت عشوائيًا عام 

كما بدأ البث اإلذاعي مطلع العشرينات من القرن العشرين في الكثير من البلدان، ففي كندا . العالم

افتتحت أول محطة في  ا، وفي أسترالي1220عام  بث نظامي انطلق أول

، 1222عام  BBC ةأ حدثت شركة البث البريطاني ا، وفي إنكلتر 1221عام  Melbourne لبورن م

في العام نفسه، وتزامن ذلك أيضًا مع  Eiffel بدأ أول بث منتظم، وكان من برج إيفل اوفي فرنس

ات بث ــــــت محطـــــكانت قد أسس 1223هاية عام بداية البث في االتحاد السوفييتي السابق، ومع ن

س ــــــاة وألمانيـــــالسابق اوتشيكوسلوفاكي اإذاعي في كل من بلجيك يطالي ادـــ، ثم في فنلنابانيـــــــوا  في  ــــــاوا 

، ثم بقية 1227والهند في عام  1225والمكسيك واليابان في عام  ــــــاوالنروج وبولوني 1224عام 

 /http://www.startimes.com .تباعاً  (*)ولالد

                                                           
(* )

أول تجربة =  1201 ، بداية تجارب البث اإلذاعي=  1220 : (2002)رضوان :مهمةاعالمية عالمية تواريخ 

 1224 ، (فرانك كونراد)أول محطة إذاعية ناجحة بإشراف المهندس =  1220 ، (ماركوني... )بث إذاعي ناجحة

 ، (دعاية وا عالم)تحولت اإلذاعة إلى وسيلة اتصال جماهيرية=  1230 ، (BBC)أول هيئة إذاعية بريطانية 

 (.جوبلز)االستفادة من اإلذاعة في تشويه الحقائق في الحرب العالمية الثانية =  1232
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المغرب أو  نحاء الوطن العربي سواء المشرق العربيأم تتابع ظهور اإلذاعة في جميع ث 

للكوادر  مكانيات متعاظمة سواء بالنسبةإلى إحيث وصلت فيه اإلذاعة ، الخليج العربيالعربي و 

ذاعي ليس فقط في داخل تطوير البث اإل يرة التي ساهمت فيمكانيات التقنية الكبأو لإل البشرية

 (.2013، قمر. )ذاعات الموجههالى خارج حدود الدول من خالل اإل الدول ولكن

ن إف، لكترونيات بوجه خاصمجال اإل ذا كان مفهوم التكنولوجيا قد ارتبط بالتطور فيا  و  

رًا عندما ظهر تطورات متالحقة زادتها انتشا اإلذاعةفقد شهدت ، ل على ذلكثاوضح م اإلذاعة

 بداًل من الدوائر الترانزستور كثورة حقيقية في مجال االتصال وما ارتبط بذلك من االعتماد على

المصدر السابق ). فأصبح جهاز استقبال الراديو رخيص الثمن وفي متناول يد الماليين الصمامات

 (.نفسه

حيث استخدمت  ،عمارفترة االست: في العالم العربي بثالث مراحل هي اإلذاعةمرت  وقد 

فترة ما بعد االستقالل إلى ، و شر ثقافة المستعمر في المستعمراتبهدف التبشير ون اإلذاعة

 FMحيث ظهرت إذاعات  ،فترة ما بعد التسعينيات، اإلذاعة كوسيلة للتنميةاستعملت ، التسعينيات

 .العالم العربياإلذاعة في مستويات وأصناف من و  .وأتيح للقنوات المحلية البث من خاللها

 (2002)رضوان)

 .تهتم بشؤون المواطن المحلي: المحلية اإلذاعة -1

 .تتوجه إلى كافة مناطق الدولة ومواطنيها: الوطنية الجامعة اإلذاعة -2

 .إلخ....،دينية ،اقتصادية ،ثقافية: المتخصصة اإلذاعة -3

 .تتوجه إلى الجمهور العربي: اإلذاعات العربية  -4



                     

- 30 - 
 

العالقات و  اإلعالمتستخدم ألغراض وأهداف  فهيللصحف والمجالت،  أما بالنسبة 

التحقيقات الصحفية التي يقوم بها مراسلو أو  العامة عن طريق كتابة التقارير عن المؤسسة

تلك الصحف والمقابالت التي يجريها هؤالء مع رؤساء ومدراء هذه المؤسسات وكذلك المقاالت 

       (.101، ص 2001الجبوري، )ت الخاصة بالمؤسسة والنشرات واإلحصائيات واإلعالنا

 المستحدثات بين منفهي  :(Internet) اإلنترنت الدولية المعلومات شبكةأما  

تسيطر على المشهد  والتي االنساني مجال االتصال في مستوى العالم على التكنولوجية

ي اإلجتماع التواصل بكاتوتضم هذه الشبكة كما هو معلوم ش، (*)الراهن الوقت االتصالي في 

 ، وغيرها، وهذهYou tube  واليوتيوب ،Twitter والتويتر ،Face bookالفيس بوك 

 ذلك والمتلقين، وجاء المتعاملين جماهير وقت من وافراً  قسطاً  اقتطعت التكنولوجية المستحدثات

مرعي، ).لراديوا الجماهير للوسائل االتصالية التقليدية السيما هذه تمنحه كانت ما حساب على

 (.11-10ص ،2012

ي اإلجتماعمنصة تحتضن عددًا من وسائل التواصل الشبكة أصبحت وبهذا فقد  

ية، مثل الموقع االلكتروني، الفيس بوك، وتويتر، واالنستغرام، وغيرها، وكل اإلجتماعوالمواقع 

الهاتف الشخصي، وبمختلف أو  ، قد تجدها على الحاسوب،تلك تعد وسائل اتصال

 .ستخدامات واألغراضاال

                                                           

 اإلنترنت عن صدرت التي لألرقام طبقاً  نسمة، مليار 2.27 ، 2012مستخدمي هذه الشبكة في عام  دعد بلغ وقد(*)
Internet world Statsالدولية، (10ص ،2012مرعي، ). كشف تقرير جديد لالتحاد الدولي لالتصاالت، وقد ،

، أن عدد مستخدمي االنترنت 2015التابع لألمم المتحدة، نشرته الـ بي بي سي نهاية شهر ايار من العام الجاري 
مليار  3.2الجاري، وتنبأ االتحاد بأن  2015سيصل إلى نحو نصف سكان الكرة األرضية بحلول نهاية العام 

فيقدر بحسب  2014أما عدد المستخدمين لعام . االنترنت بحلول نهاية هذا العامشخص سيتمتعون بخدمة =
http://www.sarayanews.com/index.php  .مليار مستخدم 2.5االتحاد بأكثر من 

 /http://www.tech-wd.com/wd/2014/01/14و
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 وتطورها العراقية اإلعالموسائل نشأة 

 : الصحافة

اس في خلق الصحافة ــــــالحجر األسأول من وضع  (*)مدحت باشاالوالي العثماني  ي عد 

. 15/6/1262والتي صدر عددها األول في  (الزوراء)العراقية بتأسيسه جريدته الرسمية 

ًا ــــــعام 42دور ـــــــتمرت بالصــــــة والتركية، واســـــباللغتين العربي بوعـــــدر مرتين باالســوكانت تص

 (.56-53، ص2013 المشهداني،). 1217آذار  13في ( 2607)ر ــــــددها األخيـــــحتى ع

ل وقد ع   حزيران  15أول جريدة صدرت في العراق في ( الزوراء)ار ـــــــعلى اعتببعضهم و 

حزيران هو الذي اعتمد يوم  15حزيران، ولكن يوم  16إنه يوافق  ، وبعض آخر قال1262

 (.12، ص2010الراوي، . )تأسيس الصحافة في العراق من ثم يحتفل به عيدًا للصحافة

بأربع صفحات، والتي كانت تعد  1225وكانت قد صدرت جريدة الموصل في سنة  

لصدور جريدة البصرة في صحيفة رسمية، إذ كانت ناطقة باسم السلطان، ثم تلتها في ا

 ، وقد اهتمت الجريدة بنشر المضامين والبيانات السياسية للوالية، كما صدرت خالل1222

الصادرة ( زهيرة بغداد)، و1202الصادرة عام ( كليل وردإ)تلك الفترة بعض المجالت منها؛ 

 (.15، ص2010الراوي، )و  (.52-56ص، 2013المشهداني،). 1205عام 

افة دورا مهما بإعالن الدستور العثماني، حيث صدرت بين سنتي ثم دخلت الصح 

التي اصدرها مراد بك شقيق محمود ( بغداد) ةجريدة عربية، منها جريد 36، 1211و 1210

                                                           

وكانأولوال.1592شخصيةعراقيةمتنورة،تمتعيينهمنقبلالسلطاتالعثمانيةوالياًعلىبغدادسنة(*)

.عراقييتمتعيينهفيبغداد،فقدكانالوالةقبلذلكمنالعثمانيين
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صدرها عبدالجبار باشا أ، التي 1202ام ـع( راقــالع)دة ـــم جريــــ، ث1202ام ــــع(*)اـــشوكت باش

 .1202ام ـــــع( الرقيب)در جريدة ــــثنيان الذي أصالخياط، ثم تاله عبداللطيف ا

 (.61-60ص، 2013المشهداني،)

، ثم 1214ثم مرت الصحافة العراقية بفترة حرجة ابان اندالع الحرب العالمية االولى  

حجب النشر بعد سقوط الدولة العثمانية لتحل محلها الصحافة البريطانية التي احتلت العراق 

، عاد للصحافة العراقية بريقها، فقد صدرت صحيفة 1220ورة العشرين انذاك، حتى قيام ث

إنها جريدة يومية عربية )، وكانت تحمل على صدرها عبارة 1220ايلول  22االستقالل يوم 

، وتوالت الجرائد وازدهرت الصحافة العراقية فظهرت ماتسمى بصحافة األحزاب السياسية (حرة

سية السرية، وقد اخذت بالتنوع فكان منها الصحافة األدبية، العلنية ثم بصحافة األحزاب السيا

والساخرة، والنسوية، وصحافة االطفال، والصحافة العمالية والرياضية والفالحية والرسمية 

 (.152_61ص، 2013المشهداني،). وغيرها

: كانت تصدر ببغداد سبع صحف سياسية هي 1252تموز  14وعندما قامت ثورة  

والزمان والحرية واليقظة والشعب والحوادث، وفي اليوم الثالث للثورة صدرت  البالد واالخبار

 (.50، ص2010الراوي، . )جريدة الجمهورية، وهي أول جريدة جديدة تصدر بعد الثورة

 (54، ص2010الراوي، : )فيمكن تصنيفها إلى 1262أما الصحافة بعد ثورة  

                                                           

م،زحف1899فيالسلطنةالعثمانيةعام(المشروطية)فعندماتمأعالنالدستورقائداالنقالب،:محمودشوكتباشا()*

سالنيك من عنإلى التنازل على الثاني الحميد عبد السلطان وأجبر القصر وأحتل الجديد للدستور تأييداً استانبول

تعيينهُم،فيوزارةحقيباشا،و1819وأصبحوزيراًللحربيةفيعام.العرش تّم عندماسقطاإلتحاديونفيتركيا

ًللوزراء)بدعممنزعماءحزباألتحادوالترقّيصدراًأعظمللدولةالعثمانية /هـ1331صفر11في(أيرئيسا

 .م1813يناير33
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 وبغداد اوبزيرفر الرسمية مهوريةجريدة الج :شتراكي مثلاإلأو  العام صحف القطاع .1

(Baghdad Observer)  وما اصدرته وزارة التركمانية ويورد (باللغة الكردية) وهاوكاري ،

والدوائر التابعة لها من صحف  اإلعالمالتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة و 

 .الخ... ومجالت

الناطقة باسم حزب البعث  ةجريدة الثور : صحف األحزاب والمنظمات الجماهيرية مثل .2

 الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والعراق العربي اإلشتراكي الحاكم،

 .والطلبة والشباب ومجلة المرأة التي كان يصدرها االتحاد العام لنساء العراق

  .صحف القطاع الخاص مثل جريدة الحرية والنبأ والراصد وغيرها .3

 .15/2/1220درتها وزارة الدفاع العراقية في ثم جريدة القادسية التي اص .4

تغيرات جذرية في الهيكلية وأسلوب األداء  1262ولقد شهد الجهاز اإلعالمي بعد عام 

باتجاه تعزيز السيطرة المركزية على مساحة األداء اإلعالمي من خالل إصدار سلسلة من 

في إنشاء المؤسسات اإلعالمية ، وقد ترافق ذلك مع التوسع (*)التعديالت على قانون المطبوعات

إذ تم استحداث العديد من دور الطباعة والنشر والمرافق المعنية باألنشطة اإلعالمية . الرسمية

في إصدار الصحف ( األوفست)والثقافية وزيادة وتحسين القدرات الطباعية، بإدخال طباعة 

                                                           

تعلى،وقدأجريتالعديدمنالتعديال(609)قانونجديدللمطبوعاتفيالعراقوحملالرقم8691صدرفيعام*()

القانون،وعلىالتوالي موادهذا التعديلالثانيبرقم5/8/8696التعديلاألولفي: التعديلالثالثبرقم8690في866، ،

،معالعلمأنعددقوانينالمطبوعاتالتيصدرتمنذتأسيسالدولة8611في811،التعديلالرابعبرقم8698في881

قانونا86بلغت6001عامالعراقيةحتىاالحتاللاألمريكي
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ني لتغطية مناطق العراق والمجالت، كذلك في إدخال منظومات جديدة للبث اإلذاعي والتلفزيو 

 (2005ياسين،) .(**)المختلفة ودول الجوار والوطن العربي

صدور عدد من الصحف الحزبية في  1275و 1262وقد شهدت السنوات بين عامي 

، إلى جانب صدور عدد كبير من الصحف والمجالت المتخصصة عن النقابات )*)العراق

وجريدة ( لاوعي العم)ومجلة ( المرأة)لمية، مثل مجلة والمنظمات الشعبية والمهنية، والجمعيات الع

، باإلضافة إلى العشرات من الدوريات، (الشباب)ومجلة ( صوت الطلبة)، وجريدة (صوت الفالح)

وفي ذات الوقت صدرت العديد من الصحف األسبوعية في عدد من محافظات العراق مثل صحيفة 

 (2005ياسين،) .في مدينة البصرة( البصرة)في مدينة الموصل وصحيفة ( الحدباء)

وبقيت الصحافة العراقية مقتصرة إلى حد ما على ما تصدر الدولة ووزارتها وهيئاتها، حتى  

 .2003حتالل األمريكي للعراق عام اإل
 

                                                           

تمإنشاءسلسلةمنالمرسالتاإلذاعيةفيعمومالعراقلتقويةبثالموجهةالمتوسطةوالقصيرة،ومنهامحطةمحطة**()

واط،-كيلو100واط،والموصل-كيلو100واط،ومحطةالناصرية–كيلو100بطاقة(سلمانباك)اإلرسالفيالحرية

واط،هذاإلىجانبإنشاءمحطات-كيلو100(الرهيمية)واط،والبصرة-كيلو8000واط،والكحالء-وكيل8000والسليمانية

8000واطومحطةالعمارةبقوة-كيلو8000بقوة(التنف)بثكبيرةالطاقةموجهةإلىخارجالحدودالوطنيةمثلمحطة

-كيلو بقوة المساندة البث محطات من جانبسلسلة إلى هذا ألغراضالحماية-يلوك60واط، تستخدم كانت والتي واط،

وبذاتالوقتتمتوسيعمحطاتالتقويةللبثالتلفزيونيالوطنيلنقل(.التشويشعلىمحطاتإذاعيةمعادية)االلكترونية

لبثعلىموجةإلىجانبالعديدمنمرسالتا9والثانيةقناةرقم6اإلشارةالتلفزيونيةللقناتينالرسميتين،األولقناةرقم

 واط-كيلو60واطو-كيلو80بقوةFMالـ

*
 حزبالبعثالعربي8691فيعام باسم الناطقة اليومية الثورة جريدة والنشروالتيصدرتعنها للطباعة تأسيسدارالثورة تم

 عام حتى بالصدور استمرت والتي ال6001االشتراكي، دار إلى للصحافة العامة المؤسسة تحولت كذلك والنشر، للصحافة جماهير

الجمهورية)لتواصلإصدارصحيفة ألفباء)اليوميةومجلة( ) التآخي)السياسيةاألسبوعية،وكذلكجريدة اليوميةالتيتحولتإلى(
يوميةال(طريقالشعب)وهيالصحيفةالصادرةباللغةالعربيةوالناطقةباسمالحزبالديمقراطيالكردستاني،وصحيفة(العراق)جريدة

الناطقةباسمالحزبالشيوعيالعراقيوالتيتوقفتعنالصدوربعدانفراطعقدالجبهةالوطنيةالتيكانقائماًبينحزبالبعثالعربي
االشتراكيالحاكموالحزبالشيوعيالعراقي



                     

- 35 - 
 

 :وكالة األنباء العراقية

تشير المعلومات المتوافرة أن أول فرع لوكالة أنباء تأسس في العراق كان في عام  

وقد افتتحت وكالة االنباء العربية في القاهرة خطًا السلكيًا خاصا بين مصر والعراق، ، 1241

ترسل على موجاته نشراتها االخبارية مرتين، إحداهما في الصباح واالخرى في المساء، أما 

خبارية وتصاعدت في اإلنشطة وتطورت األ، 1252وكالة االنباء العراقية فقد تأسست في عام 

، 2004الجمال، )و (112-114، ص2010الراوي، ) .1262اعقبت ثورة  السنوات التي

 .(22ص
 

 :اإلذاعة

، استعدادا 1232آذار  22يوم إلى  تعود البدايات االولى النشاء أول اذاعة في بغداد 

وكانت . الصناعي آنذاك-في حفل افتتاح المعرض الزراعياألول  لنقل خطاب الملك فيصل

تها عدد من التجارب االذاعية التطويرية لالذاعة نفسها، حيث تشير تعد التجربة األولى، ثم تل

بعد أن تم ، 1236حزيران  10إلى  أن استقرار البث إلذاعة بغداد يعودإلى  دراسات حديثة

إذاعة بغداد، باستثناء بدايات جهزة البث واتساع الموجة، وتوالت خطوات تطوير استكمال أ

كت ، عندها ادر 1241همال الرسمي حتى ثورة من اإل عةاإلذا ي عانت فيه عينيات التاألرب

، 2013المشهداني،).في مخاطبة الجماهير اإلذاعةنقالبيون الحكومة خطأها عندما استغل اإل

 .(200-176ص

كما ارتبط تأريخ اإلذاعة العراقية بإذاعة قصر الزهور التي كانت تبث من القصر  

اليوم األول الذي ولدت فيه إذاعة  1236ز عام وبإشراف الملك غازي، وي عد  األول من تمو 
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 15/6/1237قصر الزهور، وبعضهم كان يعد يوم اكتمال نصب المحطة واستكمال أدواتها 

ذاعة يتابع اإل( رحمه هللا)الملك غازي هو تأريخ التأسيس الرسمي إلذاعة قصر الزهور، وكان 

د فقد أصدرت اإلذاعة نشرة شهرية بنفسه، وكان يذيع فيها، ويضع البرامج، ويذكر بهذا الصد

، واستمرت بالصدور 1232آذار  21صدر العدد األول منها في ( راديو قصر الزهور)أسمتها 

) .1232نيسان حتى وفاة الملك غازي رحمه هللا في الثالث من  (3992حمودي،

(.128،ص3913المشهداني،)و

 

ة واألدبية واألخالقية وقد تضمنت برامج إذاعة قصر الزهور األحاديث العلمي 

والعسكرية، واألناشيد واألحاديث الدينية، وكانت هناك برامج مخصصة للمناسبات مثل ذي 

 (.128،ص3913ي،المشهدان).(*)الحجة، والمناسبات الوطنية، وغير ذلك

 

ذاعات ستمرا في جميع فترات الحكم، ومن أبرز اإلالعراقية تطورا م اإلذاعةثم شهدت  

في  FM، ثم إذاعة أف ام 1270ذاعة صوت الجماهير، التي أنشئت في عام إ: العراقية

التركمانية في  اإلذاعة، ثم 1232تي تعود بداياتها في الكردية وال اإلذاعة، تلتها 1220

 (200-125، ص2010الراوي، . )، واستمرت حتى الثمانينات ومنها ما يزال مستمرا1252

 

                                                           
*
سهعلىإنهاءاإلرسال،وقبلأنذهبالملكغازيليشرفبنف1232نيسان3لمتستمرإذاعةقصرالزهوربالبثطويالففيليلة

 .يصلإليهاقضىنحبهفيحادثاصطداملميجرتوضيحهإلىاليوم
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 :ون ـزيـالتلف

 ، إال أن اإلنطالقة الرسمية1254لبدايات األولى بدأت من على الرغم من كون ا 

حيث افتتحه رسميًا الملك فيصل الثاني مزيحا  1256عام إلى  تعود لتلفزيون في العراقل

جريدة )نقال عن ( 207، ص2013المشهداني، . )الستار عن مدخلها ثم القى كلمة بالمناسبة

وقد تزايد اهتمام الدولة بتحسين البث (. 4/5/1256الصادر بتاريخ ( 4632)البالد، العدد 

من خالل زيادة التخصيصات  1274-1270التلفزيوني من خالل خطة للتنمية لالعوام 

 (.210، ص2013المشهداني، . )المالية لقطاع التلفزيون 

وكانت برامج التلفزيون العراقي تشتمل على برامج اجتماعية وتربوية، حتى  

إلى  ، فتغيرت اغلب الفترات التلفزيونية1221العراق بدأت الحرب االمريكية ضد 

برامج تعبوية، وتم تدمير مباني التلفزيون من قبل االستهداف االمريكي ليتوقف عن 

، واعيد بعد عدة اسابيع من 1256البث أول مرة من تاريخ بدء البث في العراق 

 (.202، ص2010الراوي، . )1221عام 

على الرغم من أنه صاحب أول محطة ، فالعراقي وفيما يتعلق بالبث الفضائي ف 

فقد تأخر  ، 1284إذ تعود بدايات البث التلفزيوني في العراق إلى عام  تلفزيونية عربية أرضية،

الظروف السياسية واإلقتصادية التي كانت تحيط بالعراق كالحصار "في إطالق فضائيته بسبب 

إلستحداث مركز لألقمار  1223ته في عام على الرغم من محاوال اإلقتصادي والثقافي وغيرها

اإلصطناعية في دائرة اإلذاعة والتلفزيون وجرى عن طريق تسليم الحقائب األخبارية كافة، إال أن 
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اتحاد اإلذاعات األوربية اتخذ خطوة لتضيق الحصار على العراق، فقام بتشفير البث الذي بتسلمه 

 .(23ص، 2005 ،أنطاكي). رلمنعه من تسلم األخبا( عرب سات)العراق عبر 

حدى القنوات القمرية من مصر على قمرها ، سارع العراق الستئجار إ1225وفي عام  

ريقية فطي شمال افريقيا مع بعض الدول األلتبدأ العراقية الفضائية بثها الفضائي ليغ( نايل سات)

نيا وصوال من اسبا وربا المطل على البحر االبيض المتوسط ابتداءفضال عن الجزء الجنوبي من أ

والمثلث الغربي من ايران وعموم منطقة ( سابقا)لى تركيا وكذلك جنوب غربي االتحاد السوفيتي إ

.(72،ص2000يشي،رالق)شبه الجزيرة العربية

عملت الوزارة على تنفيذ مشروع بث باقة من القنوات الفضائية العربية  1222وفي عام  

من دون الحاجة الى ( U-H-F)دام هوائي التلفزيون العادي نوع واالجنبية للمواطن العراقي باستخ

استبدال او استخدام الصحون الالقطة حيث تدخل االشارة الى جهاز يسمى صندوق الستالم 

الذي يقوم بتحويل االشارة الرقمية الى تماثلية يمكن عرضها عبر اجهزة ( sctbop . Box)المنزلي 

التي تبث حزمة ( منظومة الرافدين الفضائية)لى هذا المشروع اسم التلفزيون المنزلية ، وقد اطلق ع

قناة عربية واجنبية وبذلك يكون العراق من الدول األولى ( 14)من القنوات التلفزيونية يبلغ عددها 

 (.8، ص2001نوري، ).في العالم التي باشرت في بث البرامج باستخدام البث الرقمي

 2223اإلعالم العراقية بعد وسائل 
 

م  الصحف والفضائيات 2003عام اإلحتالل األمريكي للعراق بعد   التي واإلذاعات ، كان ك 

، 2003غزت أرض وسماء العراق الفتا، فمن إعالم رسمي تابع للنظام، كان سائدا قبل عام 

  .ومحدود العدد، إلى مؤسسات إعالمية متنوعة ومتعددة، ال تخضع لسلطة الدولة
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ر رسمية فإن العراق شهد صدور نحو مائتي صحيفة ومجلة عقب ووفقا إلحصائيات غي 

اإلحتالل األميركي، ما بين يومي ونصف أسبوعي وأسبوعي، باإلضافة إلى نحو ستين فضائية، 

، وانطالق موجة لإلحتالل األمريكيومنذ األشهر األولى  .وأكثر من مائة وخمسين إذاعة محلية

اإلعالمية مثار جدل واسع بين أوساط اإلعالميين ، وقضية  تمويل المؤسسات جديدةإعالم 

العراقيين، فلقد سيطر اإلعالم الحزبي على المشهد، خاصة مع حل وزارة اإلعالم السابقة، وتخلت 

 .اإلعالم الدولة عن دعم وسائل

التمويل ودعم إلى أن  اذ اإلعالم في الجامعة العراقيةسعد الدين رشيد، أست وأشار الدكتور 

بسبب  غياب اإلعالم المستقل فيساهم عالم من قبل بعض الجهات الحزبية والنافذة وسائل اإل

غياب التشريعات، وغياب االستثمار في مجال اإلعالم بشكل عام، كل هذا ساهم إلى حد كبير في 

  (.2012الدليمي، ) .م الحزبي لمشهد اإلعالم العراقيسيادة اإلعال

حول إلى أدوات سياسية بامتياز وفقد الكثير من ويرى صحفيون أن اإلعالم في العراق ت 

مهمته كونه سلطة رابعة قادرة على أن ترصد المشاكل والسلبيات بعين النقد البناء، وأنه تحول إلى 

جفاف " إعالم سلطات، وعاشت وما يزال أغلب وسائل اإلعالم العراقية حالة مما يمكن تسميته بـ

أو  منظماتأو  عتماد على ممولين، سواء أكانوا أحزابوهو ما يضطرها إلى اإل" مصادر التمويل

ها المهني، هذا وأن اغلب المؤسسات ئدينية، مما يضعف بالضرورة من أداتيارات سياسية و 

 ".ذاكأو  بأخرى لهذا الطرفأو  ، كانت تابعة بطريقة2003اإلعالمية التي نشأت بعد عام 

 (.2012الدليمي، )

صدور  شهدتفقد  فوضى زمةأ العراقية الصحافة اشتع 2003 نيسان من التاسع بعدف 

 وبعد ،صحيفة (235) يقرب من ما صدارإ تم حتاللاإل على عام وبعد صحيفة، (120)أكثر من 
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أو  مرتين يصدر ما ومنها يومية صحف منها صحيفة، (346) الصحف عدد بلغ عامين مضي

 البعض ذكروقد  ،ة صحٌف كثيرةثم توقفت بعد فتر  .شهريةأو  شهرية نصفأو  سبوعاأل في كثرأ

 يقرب ما الى وصل الفترة هذه خالل صدرت التي والدوريات والنشرات والمجالت الصحف عدد نأ

 صحيفة (100)و يومية جريدة (50) منها كافة، العراق في محافظات صدارإ (700) من

 بغداد في تصدر  التي الصحف عدد ن  أ العراقيين الصحفيين نقابة عضاءأ حد أ وذكر اسبوعية،

 منها صحيفة (50) سوى  عامين مضي بعد منها يبق لم صحيفة (200) الفترة بلغ تلك خالل

 (26) فبلغ السليمانية دارةإ كردستان اقليم في تصدر التي الصحف عدد ماأ جرائد يومية، (10)

 ،ةفصليأو  شهريةأو  شهرية نصفأو  سبوعيةأ مجلة (75)و شهرية،أو  سبوعيةأأو  يومية جريدة

 هذه كثرة من الرغم وعلى السابقة، الفترات في الصحف من الهائل الكم هذا العراقيون  يشهد لمو 

 التي بالسرعة وانتهت توقفت منها العظمى والغالبية قليل عدد الإ منها يستمر لم نهأ الإ االصدارات

 .(46، ص2006الخفاف، ).بها ظهرت

، ولعل كان أبرزها دت فيها تحوالت كبيرةشهوقد  عهد جديد للصحافة العراقيةقد ابتدأ ل 

، فظهرت أثر ذلك، العشرات من فروضة عليها في السابقهو رفع جميع القيود التي كانت م

العشرات من المراسلين األجانب  األسبوعية، كما دخل البالداليومية و  الصحف والمجالت

ة عمل صحفي كبرى والصحف، وأصبح العراق ورش اإلذاعةلوكاالت األنباء والتلفزيون و 

يحسب لها حسابًا على المستوى العالمي بالنظر لجسامة األحداث الجارية على ساحته ومدى 

السياسية الجارية فيه، إهتمام العالم بأجمعه بتلقي أخباره ومتابعة تطورات العمليات العسكرية و 

طات العراقية ئتالف الدولي في البداية ثم السلن سلطات الحاكم المدني لقوات اإلا  خاصة و 

فيما بعد، قد وفرت أجواء الحرية وفتحت األبواب واسعة أمام الجميع لممارسة العمل  المحلية

 .(www.sotaliraq.com). هالصحفي والنشر بكافة أشكاله وأنواع
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صاحبه جو من الفوضى واإلنفالت  ومع ذلك يمكن القول أن هذا التدفق اإلعالمي 

 .إلى ساحة اإلعالم للدخولهبَّ ودبَّ كل   من ام وضياع الرقابة، وفسح المجال أم

العراقية التي بثت أول برامجها عام  اإلذاعة، فكبير رتطو  فيوسائل األعالم  تتمر واس 

نباء العراقية عام ووكالة األ ،(1256)والتلفزيون الذي بث أول برامجه عام ( 1236)

أصبحت ( 2003)بعد نيسان عام  ، فإنه(1276)، والتلفزيون الملون الذي أدخل عام (1252)

مشترك لغاية ( 261,000)الى ( 2003)مشترك قبل عام ( 4500)خدمة االنترنيت من 

( 120)أكثر من ( 2003)وصدرت خالل األشهر األولى من عام ، )2007)نيسان عام 

صحيفة خالل شهر واحد بعد أن لم تكن ( 40)صحيفة بحيث تصدرت الموصل المحافظات بـ

التي كان يصدرها خالل ربع قرن قسم " الحدباء"حيفة أسبوعية واحدة هي تعرف سوى ص

صحيفة بعد مدة قصيرة من ( 130)اإلعالم في محافظة نينوى، وتوقف صدور أكثر من 

صحيفة يومية ( 14)صحيفة يومية وأسبوعية منها ( 30)صدورها، ولم يبق اليوم سوى نحو 

ن عدد المنتديات %( 4)خدميًا أي بنسبة  موقعاً ( 140)ويوجد ، تصدر في العاصمة بغداد وا 

باإلضافة الى ، (40)وبلغ عدد المجالت والنشرات الدورية %( 5)منتدى، أي بنسبة ( 42)

محطة حاصلة على إجازة ( 20)؛ و (2007)محطة فضائية حتى أيلول عام ( 31)وجود 

( 264)قي بحيث موقع الكتروني عرا( 1100)وكاالت لألنباء مستقلة و( 2)رسمية وهنالك 

من %( 12)ذات طابع خبري أي بنسبة ( 133)و%( 24)موقعًا تابعًا للمؤسسات، أي بنسبة 

من %( 36)موقعًا أي بنسبة ( 326)ما الصحف العراقية الورقية فقد بلغت أ  .العدد الكلي

 وأن عدد( 3,2)%أي بنسبة " موقعا( 42)بلغ أخيرًا عدد المواقع الدينية ، وقد العدد الكلي

هذه األرقام حسب التقرير  (%15)أي بنسبة ( 162)المواقع الثقافية والفنية واألدبية بلغ 

 (2012الجاف، ) .(*)(2002)الوطني لحال التنمية في العراق لعام 

                                                           

.حديثبذلكولميتمكنالباحثمنالحصولعلىتقرير.2018هذهاالحصائيةربمابلغتاكثرمنالضعفاالنعام()*
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 :ةــــــورة الذهنيــــالص

أو  هي مجموعة الصفات التي يميزها الشخص: ؛ الصورة(وليم سكوت)في تعريف لـ 

 (.64، ص1224الموسى، ). كر بالشيء الذي تحمله الصورةيتصورها حين يتف

أو  لشيء وصورة انطباع :أنها الصورة عن ةياإلعالم المصطلحات معجم يذكرو  

 له رسمها التي وصورته الشخص ذلك عن كونها التي فكرته أي ما، إنسان ذهن في لشخص

 المشتركة الرموز يف تتمثل Stereotype النمطية الصورة وأن عنه، انطباع أي في ذهنه،

 التي التصورات انهأ أي الشعبية، واألغنيات واألساطير واألمثلة الحكم مثل لدى الجماهير،

إلى  ويستخدم مفهوم الصورة لالشارة .(476ص ،1989شلبي،). معينة ألشياء الناس دعن

ا هبأن  العكس، وتوصف احيانا أو  مة،أأو  عن مجموعةأو  الصورة التي يكونها فرد عن فرد

 ,Falt,(no date) .بالحقيقة لكنها ليست الحقيقة نفسها ئخريطة التي تتكون في عقولنا لتنبال

P.100)) 

 لالنطباعات النهائي الناتج :ابأن ه اصطالحاً  الذهنية الصورة (2014) عجوة فيعر و  

أو  ما، شعبأو  ما، نظامأو  معين شخص إزاء الجماعاتأو  األفراد عن تتكون  الذهنية التي

 آخر شيء أيأو  معينة، مهنيةأو  دولية،أو  محلية منظمةأو  معينة، منشأةأو  معين، جنس

 (.2014عجوة، . )اإلنسان حياة على تأثيرله  يكون  أن عليه

 التجارب هذه المباشرة، وترتبط وغير المباشرة التجارب خالل من االنطباعات هذه وتتكون  

 التي المعلومات عدم صحةأو  صحة عن النظر ضوبغ وعقائدهم، واتجاهاتهم األفراد بعواطف
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إلى  خالله من صادقًا، ينظرون  واقعاً  ألصحابها بالنسبة تمثل فهي التجارب هذه خالصة تتضمنها

 .أساسها على يقدرونهاأو  ويفهمونه حولهم، ما

أنها مجموعة السمات )وردت تعريفات عديدة للصورة الذهنية حيث منهم من يرى وقد  

 الشركةأو  لتي يدركها الجمهور، ويبنى على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمةوالمالمح ا

الجماعة وتكون الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة على أو  الدولةأو 

عن طريق العمليات االتصالية الجماهيرية وتشكل سمات ومالمح الصورة أو  االتصال المباشر

الجمهور لشخصية المنظمة وظائفها وأهدافها وشرعية وجودها وأعمالها  الذهنية من خالل أدراك

 (23–22ص ،2008صالح، ( )والقيم األساسية التي تتبناها

في ذهنه عن موضوع ما ويحكم  ويختزنهعبارة عما يعتقده المرء : اذا فالصورة الذهنية 

، وهنا في (الخ... عاقةاإلذوي ، الشباب، يةالديمقراط، كالمرأة)اتجاهه نحو هذا الموضوع، 

بأنها الصورة واالنطباعات المتكونة في ذهن  ؛اإلعاقةدراستنا نعني بالصورة الذهنية عن  ذوي 

 .، سواء كانت تلك االنطباعات سلبية أم إيجابيةاإلعاقةالفرد عن ذوي 

 

وهذا يعني بأن للصورة الذهنية مراحل تتبلور عبر تراكمية معينة من التشكل،  

ما أو  وما نراه هما نسمع ،ج، والتعميم، وتشترك فيها مصادر تكوين متعددة منهاواالستدما

 .(2012القريطي، ). وما نتعلمهأو  نخبره في تجاربنا

، فإنها اإلعاقةفإن الصورة السلبية التي قد تتولد عن ذوي ،  Zieglerوبحسب دراسة  

إلى  للغة التي نستخدمها لإلشارة، وااإلعالمالمدرسة، ووسائل تتولد نتيجة ثالثة عوامل هي؛ 

 (Ziegler, 2001) .في المخاطبات واألحاديث تتسم عادة بالسلبية اإلعاقةذوي 
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، فقد أوضحت دراسات مسحية أجرتها الجمعية األمريكية للصحة اإلعالموفيما يتعلق ب 

رفهم عن كانت في مقدمة المصادر التي يستقي منها الناس معا اإلعالمأن وسائل إلى  العقلية

فيما يخص  اإلعالمبين وسائل  األشخاص من ذوي األمراض العقلية، وقد ذكرت الدراسة تبايناً 

درجة اإلعتماد على كل وسيلة، حيث بلغ اإلعتماد على البرامج اإلخبارية التلفزيونية نسبة 

ارية التلفزيونية ، والبرامج الحو %81، واألخبار التلفزيونية %85، والصحافة نسبة 70%

 .(Hottentot, 2004) %.28نترنت ، واإل%29بار اإلذاعية والمجالت  خ، وكل من األ31%

ورة الذهنية تبدأ بكما أ  إلى  وأفكار وتصورات، إضافةنطباعات شخصية ان الص 

حتكاك والخبرة تي من خالل اإلأـت، وهذه (الحسي)الخبرات والتجارب، والقدرة على اإلدراك 

طف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم، وستكون بالتالي مرتبطة بالعاطفة والخلفية التي ترتبط بعوا

ور تجاه األشياء واألشخاص  ثرٌ أوالتي سيكون لها  كبيراً  ارتباطاً  على تشكيل تلك الص 

 .(43، ص2015العيساوي، ) .والجماعات

 الّصور الذهنيةمكونات 

مرء من معارف خضع تكوين الصورة الذهنية إلى التفاعل بين كل ما يملكه الي 

ومعلومات وخبرات واتجاهات وأفكار مستمدة من البيئة التي تحيط به، لذا تتألف الصورة 

حجاب، ) :شيء معين من ثالثة عناصر أساسية هيأو  الذهنية لدى اإلنسان تجاه شخص

 (172ص، 2007

 .مجموعة الصفات المعرفية التي يستطيع أن يدرك بها ذلك الشيء بطريقة عقلية .1

 .النفور منهأو  العاطفي المنطلق بالميل لذلك الشيء العنصر .2
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العنصر السلوكي المتمثل بمجموعة االستجابات العملية تجاه ذلك الشيء التي يرى  .3
 .الفرد مالئمتها له وفقا للصفات التي أدركها في ذهنه

 مصادر الّصور الذهنية

  Direct Experience :الخبرة المباشرة (1)

تى من تجارب الفرد واحتكاكه اليومي والمتكرر مع المؤسسات أوهي الخبرة التي تت 

حتكاك يمكن للعاملين في العالقات العامة لتلك المؤسسات استثمار هذا اإلو واألفراد اآلخرين، 

ورة اإليجابية والطيبة عن المؤسسةإوتوظيفه من خالل  من خالل حسن األداء  ،براز الص 

رتياح بطريقة تبعث على اإل ،المؤسسةأو  اجات الفردوتلبية احتي ،والعمل المنظم ،الوظيفي

ورة المتولدة بهذه الطريقة ه . التجربة الفرديةإلى  صورة تستند يوالثقة، وبالتالي فإن الص 

المخزون المعرفي الذي استحصله إلى  بمعنى أنها صورة تستند، (12، ص2004، تركستاني)

 (.44ص ،2015العيساوي، . )الفرد بصورة مباشرة، وموجهة

 Mediated Experience  :الخبرة غير المباشرة (2)

المختلفة المسموعة  اإلعالمهي الخبرات التي تنتج مما تقوم به غالبا وسائل    

خبار أحداث و أوبطريقة غير مباشرة من نقل مواقف و  ،والمقروءة والمرئية والمطبوعة وغيرها

نتقاء كيد واإلأيولد بمرور الوقت والتكرار والت مما ،الجمهورإلى  المؤسسات واألفراد عبر أدواتها

ورة المتولدة بهذه أو  صورة ذهنية معينة تجاه تلك المؤسسة ذلك الفرد، وبالتالي فإن الص 

 (12، ص2004، تركستاني) .خرون يقوله ويصوره اآل ماإلى  الطريقة هو صورة تستند
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 :سمات الّصورة الذهنية

ـــورة الذهنيـــة، نـــذكر مـــن بينهـــا  هنـــاك العديـــد مـــن الســـمات المختلفـــة  التـــى تتســـم بهـــا الص 

 (.9-7ص ،2005الدسوقي، ) :مايلى

ـورة الذهنيـة ال تتسـم بالدقـة، ولعـل مرجـع إلـى  ذهـب كثيـر مـن البـاحثين: عدم الدقة (1) أن الص 

ــورة الذهنيــة مجــرد  نطباعــات ال تصــاغ بالضــرورة علــى أســاس علمــى اذلــك أساســًا هــو أن الص 

 .سيطًا للواقعموضوعى، بل تعد تب

ورة الذهنية تميل :المقاومة للتغيير (2)  .الثبات ومقاومة التغييرإلى  فالص 

ــورة الذهنيــة علــى التعمــيم المبــالغ فيــه، ونظــراً  :التعمــيم وتجاهــل الفــروق الفرديــة (3)  تقــوم الص 

ـورة تنطبـق ع ليـه لذلك فاألفراد يفترضون بطريقة آلية أن كل فرد من أفراد الجماعة موضوع الص 

 .على الرغم من وجود إختالفات وفروق فردية ،صورة الجماعة ككل

ــور الذهنيـة :اإلدراك المتحيــز (4) ــور إلــى  تــؤدى الص  تكــوين إدراكــات متحيــزة لــدى األفــراد، فالص 

إصـــدار أحكـــام إلـــى  الذهنيـــة تبنـــى أساســـًا علـــى درجـــة مـــن درجـــات التعصـــب، لـــذا فإنهـــا تـــؤدى

 .متعصبة ومتحيزة

 

ــورة الذهنيــة المنطبعــة لــدى األفــراد ب :لمســتقبلالتنبــب با (5) عتبارهــا إنطباعــات واتجاهــات افالص 

لدى األفراد حول الموضوعات والقضايا واألشخاص يمكن أن تنبئ بالسـلوكيات التـى قـد تصـدر 

 .عن الجماهير مستقبال
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، وعلـى هن بلده ثم العالم الذى يعـيش فيـن صورًا عفالفرد يكو   :تخطى حدود الزمان والمكان (6)

يكون صور ذهنية عـن الماضـى، ويكـون صـور ذهنيـة عـن الحاضـر،  اإلنسانمستوى الزمان، ف

 .المستقبلإلى  إضافة
 

 stereotypeالصورة النمطية 

الــذي كــان ( دايــدوت)مــن قبــل الفرنســي  1722ورد اســتخدامها فــي عــالم الطباعــة عــام 

بـاعي أطلـق عليـه النمطيـة، ثـم بعـد يمتهن الطباعة، إذ احتفل في ذلك العام بمناسبة اكتشاف ط

وعلـم الـنفس  اإلجتمـاعذلك عرف المصطلح طريقـه فـي مجـال الطـب النفسـي وعلـم الـنفس وعلـم 

 (112، ص2006الصفار، . )ياإلجتماع

فــي ( stereotype)يبمـان أول مــن اســتخدم مصــطلح ل لتــراوهنـاك مــن يــذهب إلــى أن و 

أن الشـعور : مه بوصفه مفهوما أراد به القـولم، والذي استخد1222في سنة  "الرأي العام"كتابه 

الوحيــد الــذي يحملــه أي شــخص عــن حــدث مــا لــم يجربــه هــو شــعور نــابع مــن تصــوره الــذهني 

أو  مباشـــرة بـــل علـــى صـــورة صـــنعهاأو  للحـــدث وان مـــا يقـــوم بـــه ال يعتمـــد علـــى معرفـــة معينـــة

 .(11، ص1226زيدان، ) .أعطيت له

صـــورة النمطيـــة منـــذ بـــدايات الحـــرب العالميـــة واهتمـــت الدراســـات األمريكيـــة بموضـــوع ال

 اإلجتمــاعالثانيــة وحاولــت استكشــافها وفــق قــيم ومفــاهيم حضــارية معينــة فــي ضــوء علــم الــنفس و 

طالــب جــامعي  100أجريــت دراســات لمعرفــة آراء  1233واألعــالم والتــاريخ واألدب ففــي عــام 

نظمــات عالميــة مثــل منظمــة عــن الصــورة النمطيــة المنتشــرة فــي الجامعــات األمريكيــة، مــا دفــع م

وتمثل بأجراء دراسة عن الصـورة  1251اليونسكو إلى االهتمام بالصورة النمطية وذلك في عام 
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يـــــــة اإلجتماعالنمطيـــــــة التـــــــي ظهـــــــرت فـــــــي انتخابـــــــات اليونســـــــكو لتنشـــــــر فـــــــي مجلـــــــة العلـــــــوم 

 (21، ص2001الداقوقي، ).الدولية

األعـالم فـي تشـكيل الصـور النمطيـة، أما في علم اإلعالم فقد اهتم علماؤ ه  بدور وسـائل 

يـــة مـــن خـــالل تركيـــزهم علـــى دراســـة الصـــور النمطيـــة للجماعـــات اإلجتماعمتـــأثرين بالدراســـات 

االثنيـــة فـــي وســـائل األعـــالم فضـــال عـــن تركيـــزهم واهتمـــامهم بدراســـة تحليـــل المضـــمون للرســـائل 

عــــالم لتلــــك اإلعالميــــة بقصــــد التعــــرف علــــى ســــمات الصــــور النمطيــــة التــــي تقــــدمها وســــائل األ

 (.144، ص2001الداقوقي، ) .الجماعات

مجموعة مـن األحكـام والصـفات والتقـديرات العامـة )وكذلك عرفت الصورة النمطية بأنها 

الســــلبية التــــي تنطبــــق علــــى جماعــــة بأكملهــــا، مجموعــــة مــــن األفــــراد أو  ذات الداللــــة االيجابيــــة

أو  رار والمـــــدلول الخلقـــــيديـــــن حيـــــث أن التعمـــــيم والتكـــــأو  وطـــــنأو  قوميـــــةأو  يجمعهـــــم عـــــرق 

ـــة للصـــورةاإلجتمـــاع ـــى جماعـــة بأســـرها هـــي العناصـــر المكون  ،1228 ،نصـــر) (ي والتطبيـــق عل

 (.12ص

األحكـام والصـفات )ووردت تعريفات عديدة للصـورة النمطيـة ومـنهم مـا عرفهـا علـى أنهـا 

ة إلـــى خلفيـــات الســـلبية النابعـــة مــن االنطباعـــات الذاتيـــة المســتندأو  والتقــديرات العامـــة االيجابيــة

اإلرث الثقافي والبعد األيديولوجي والتـراكم المعرفـي، والتـي تطلقهـا جماعـة أخـرى نتيجـة األحكـام 

المســبقة التــي تحملهــا عنهــا وذلــك فــان للصــورة النمطيــة المقولبــة عالقــة مباشــرة بالــذات وبــاآلخر 

ـــبغض،  مـــن جهـــة وبالمشـــاعر المتناقضـــة كـــالعنف والتســـامح، واالتصـــال والقطيعـــة، والحـــب وال

 .(.21ص، 2001الداقوقي، )( والتمويه والحقيقة من جهـة أخرى 



                     

- 49 - 
 

 :مفهوم ذوي اإلعاقة

-ف السلبي عن المتوسط العام لألفراد في جانب اإلنحراشير مفهوم ذوي اإلعاقة إلى ي 

من جوانب الشخصية إلى الحد الذي يحتاج معه الشخص ذي اإلعاقة إلى خدمات  -أو أكثر

ف في اإلنحراوتتمثل مظاهر  .قيق أقصى قدر ممكن من النمو والتوافقخاصة تمكنه من تح

اإلعاقة )، الجانب الحاسي (اإلعاقات العقلية)المعرفي –الجانب العقلي: عدة جوانب من يبنها

اإلضطرابات )ي اإلجتماع-، الجانب االنفعالي(اإلعاقات الحركية)، الجانب (السمعية والبصرية

، اإلعاقات المتعددة  (اإلضطرابات الكالمية واللغوية)لجانب التواصلي ، ا(االنفعالية والسلوكية

 (2012القريطي، )(. أكثر من إعاقة واحدة لدى ذات الشخص)

 على قدرته من يحدأو  الفرد يمنع الذي يرجع إلى العجز عيب" :بأنها اإلعاقة تعرفو  

 ويشير، (1998 مليكة،)،(ثقافيةوال يةاإلجتماع والعوامل والجنس للسن بالنسبة) طبيعي دور أداء

 يمثل خلقيأو  عقليأو  نفسيأو  جسمي قصور كل " :هي اإلعاقة بأن  1997)) الرحيم عبد

 يتمتعون  الذين األسوياء األفراد عنرًا قاص ويجعله المجتمع في بواجبه الفرد قيام سبيل في عقبة

 ."وظائفها وصحة األعضاء بسالمة

د عرفت اإلعاقة بأنها عبارة عن وجود صعوبة في القيام أما منظمة الصحة العالمية فق 

ي اإلجتماعالقيام بالنشاط أو  بعمل أساسي بالنسبة لنشاط الشخص اليومي كاالعتناء بنفسه،

 United. )واالقتصادي الذي يتماشى مع عمر الشخص وجنسه ودوره الطبيعي في المجتمع

Nations, 1988 P.2-3.) 
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اعتماده في اعالن االمم المتحدة حول حقوق المعوقين الذي  وقريب من هذا التعريف تم 

، حيث عرف المعوق بأنه الشخص العاجز كليًا عن ضمان حياة 2/12/1275صدر بتاريخ 

لقي في قدراته الحسية والفكريةأو  اجتماعيةأو  شخصية لقي وغير خ  . طبيعية نتيجة نقص خ 

 .(1222، الجمعية الوطنية لحقوق المعاقين)

ينطبق على كل تعريفا   Exceptional Child  الطفل المعاقKirk (1223 ) وعرف 
  :في الطبيعيأو  الذي ينحرف عن المتوسط هو :معاق، فقال

 العقلية القدرات( 1)

  .السلوك والنمو االنفعالي( 2)

  الخصائص الجسمية( 3)

  .االتصال القدرة على (4)

 .القدرات الحسية (5)
 

 

 :قةاالهتمام بذوي اإلعا

واحدًا من ابرز عالمات التقدم واالنسانية، ية اإلجتماع االهتمام بهذه الفئة لقد أصبح اليوم 

حتى أن بعض المجتمعات المتقدمة خصصت الكثير من البرامج واألموال لغرض ادماج ذوي 

اإلعاقة في المجتمع إدماجا يزيل النظرة السلبية إليهم ويستثمر طاقاتهم، وخصصت لهم ابحاث 

راسات كثيرة بغية استنفار طاقاتهم واختيار الوسائل المناسبة لهم، وهذا حدث بالفعل في تلك ود

 .ة ذوي اإلعاقةهو السائد تجاه فئالمجتمعات، على عكس الماضي حيث كان االتجاه السلبي 
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وانتهى بعد عشر  1223وقد مثل عقد المعوقين والذي بدأ بالسنة الدولية للمعوقين عام  

من العمل المتصل من قبل الحكومات والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية  1222 سنوات عام

والمنظمات الدولية واإلقليمية وجهود الدول في أنحاء العالم كافة، مثل هذا العقد بداية انطالقة جادة 

 (.1225الخطيب، . )بفئات المعوقين في العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص

إلعاقة لم تظهر في الساحة األكاديمية سوى في العقود الماضية، رغم أن إن دراسات ا 

إعاقة دائمة، وخالل السنوات الماضية بدأ أو  اإلعاقة موجودة في اإلنسان سواء كإعاقة مؤقتة

، والتي انطلقت من عدد من Disability Studiesيتشكل تخصص دراسات اإلعاقة  

تربية الخاصة، ودراسات التأهيل وغيرها من التخصصات مثل؛ الدراسات الصحية، وال

 (Harpe & Malcolm, 2005,  p. 33).التخصصات

 :أهمية وجود تشريع للمعوقين

إن وجود تشريع للمعوقين يقوم على أساس من سيادة القانون الذي يعتبر ضروريًا  

المجتمع،  لتأكيد حقوق المعوقين فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة التي يعيشها المعوقون في

القمش والسعايدة، . )في مجال التشغيلأو  تأهيليةأو  تعليمية،أو  سواء من ناحية تربوية

 (.45، ص2014

أهميــة جوانــب التشــريع فــي الجوانــب التاليــة؛ التعريــف باإلعاقــة وتضــميناتها ممــا وتبــدأ 

يــة مــن يســهل تحديــد حاجــة المعــاق، وحقــوقهم الصــحية، وحقــوقهم فــي التعلــيم، وحقهــم فــي الحما

األذى واالستغالل، وحقهم فـي العمـل واالكتفـاء االقتصـادي، وحقهـم فـي التنقـل والسـفر والترقيـة، 

يــة والحــق فــي اإلجتماعوحقهــم فــي الــزواج واإلنجــاب، وحقهــم فــي المشــاركة فــي سياســة الدولــة 
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ن اإلختيار واتخاذ القرارات، وحقهم فـي ممارسـة األنشـطة التـي يمارسـها اآلخـرون، ومـن هـذا أعلـ

بوصـفه المسـؤول األساسـي عـن وضـع معـايير  W3Cاتحاد الشـبكة العالميـة والمعـروف بـالرمز 

الشـبكة العالميـة، عـن القواعـد التـي يجـب أن تتبــع عنـد تصـميم صـفحات االنترنيـت التـي يــدخلها 

 (.54-42، ص2014القمش والسعايدة، . )األشخاص من أصحاب اإلعاقات

معـاٍق عـام  مليـون  650الم تقـدر بــ ــــــــــبة كبيرة مـن العــــــــــــوبينما ذوي اإلعاقة يشكلون نس

اليمثـل  -يما التلفزيون العربـيــــس ال - المــــــاإلعائل ـــــــــــــــــوسفإن حضورهم المحدود في  ،2011

ومـن خـالل االســتقراء ( United Nations 2006; Broverman 2008)بة ــــــــــــتلـك النس

 اإلعــالمحالــة ذوي اإلعاقــة يتبــين أهميــة التأكيــد علــى الطاقــة التــي يملكونهــا، أمــا فــي التــاريخي ل

فالتكــاد تجــد لهــم أدوارًا مهمــة إال بقــدر محــدود جــدا، وأغلبــه يتركــز فــي الجانــب الضــعيف مــن 

 (Saltes, 2011,  P. 12-13.)وهذا بحد ذاته يشكل صورة نمطية سلبية عنهم. الحياة

 

 (.98-94، ص2014القمش والسعايدة، ) :ننظرة اإلسالم للمعوقي

 نــي آدما ب  من ــكر   ولقــد  نظــر اإلســالم إلــى اإلنســان علــى أنــه كــائن مكــرم لقولــه تعــالى 

نمــا كــان مقيــاس (70: اإلســراء) ، ولــم يميــز بــين أفــراد مجتمعــه ال علــى لــون، وال علــى جــنس، وا 

َِّّاألفضلية عند هللا هـي التقـوى،  أَْكرَرَمُكْمِعْنرَد ، (13:الحجـرات) خبيـر علـيمٌ  هللا   إنَّ  أَتْقَراُكمْإِنَّ

ن أبــاكم واحــد، أال الفضــل )وفــي الحــديث الشــريف قــال    يــا أيهــا النــاس، أال إن ربكــم واحــد، وا 

لعربـــي علـــى أعجمـــي ولعجمـــي علـــى عربـــي، وال أحمـــر علـــى أســـود، وال أســـود علـــى أحمـــر إال 

لك نهـت تعـاليم اإلسـالم عـن كـل علـو وكبريـاء واحتقـار اآلخـرين ، كـذ(5/4مسند أحمد ()بالتقوى 

َ﴿ : ولمـزهم، قــال تعـالى ُهْ َو َل  ي ْ رااَِم  َ ْ َاَل  َنُ   ُْ ْ  ىَأ ْ َي  َع  قت َْ ٌَقَِم ْنَم     ْرَم     َ  ْْ َي  َاََل  َ م َُ   َأ ي ُّه   ٍَالَّ ِذين َ َي 
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َ   ْلِم    َُ ُهنََّو َل  ي ْ   رااَِم   َ ْ ُْ   نََّل  ْ    ىَأ ْ َي  ْ    ٍمتَع  ْ    ٌٍمَِم   ْنَِن َاَِلْو   ُ َِن َ   َ    ٍب  ُ واًَِبْْل ْلب    ٍِ َبِ   ْ س  ُْْ َو َل      ْ واَأ نْ ُف

 َ َ ِلُم َُهُ َالظٍَّ ِ َو م ْنََل َْي  ُتْبَف ُأول ِ ك  ميٍ  َاْْلِ َُُْقَب  ْعخ   (.11:الحجرات) اْلُف

ةٌَ: ، فقـال تعـالىياإلجتمـاعولقد أقر اإلسالم مبدأ األخـوة والتكافـل   َ َ  َِإْل  ِمَُ  ْْ  ِإَّنَّ  ٍَاْلُم

 -، ولقد عاتب الحق عزوجل نبيه عندما لم يظهر اهتمامًا باألعمى الذي ناداه (10: الحجرات)

ن كان مشغواًل   بدعوة كبار قـريش َ: فقـال تعـالى -وا  َّ  َ َو      َُُاْْل ْعم  ىَ(7َ)ع  َ س  (2َ)أ ْ َن  ٍم 

َل ع لَّ  ُ َي   َّ َّ  ىَ ف ع   ُ َال  ذِ ْ ر  َي   ذَّ َُّرَف َ أوََ(3)و م   ٍَيُ  ْخسِيك  ْ َ َ(4َ)ت   َل   ُ َ  ى   خَّ َ(5َ)أ مَّ  ٍَم   ِنَاْو  ت  ْ    ف أ نْ    

َي   َّ َّىَ(6َ) َأ َلَّ ع ىَ(1َ)و م ٍَع ل ْيك  ْْ َي  ََي ْش ىَ(8َ)و أ مٍََّم ْنَن ٍم ك   َ َْ ُ َ   ل هَّ ىَ(9َ)و ُه َع  (71َ)ف أ نْ   

َِإن َّه   ٍَ     ْذِ ر ٌةَ َّ     (11)(11-1االيـــات : ســورة عــبس)،  وأمــر بالتيســير علـــى النــاس حتــى فـــي

ذا : الصالة، فقـال   إذا صـلى أحـدكم بالنـاس فليخفـف، فـإن فـيهم الضـعيف والسـقيم والكبيـر، وا 

 (.رياض الصالحين 21/162متفق عليه ( )أحدكم لنفسه فليطول ما شاء

أن  -هللا عنه ولم يفرق اإلسالم بين السليم والمعوق في إمامة الصالة، فعن أنس رضي

أحمــد بــن حنبــل . )رســول هللا   اســتخلف ابــن أم مكتــوم علــى المدينــة يصــلي بهــم وهــو أعمــى

لم يكلف ذوي اإلعاقة فوق طـاقتهم، بـل أكـرمهم بـأن رفـع عـنهم الحـرج فـي كثيـر كما  (.3/132

َع ل   ىَاْْل عَْ: مـن األمـور، كالجهـاد والصـيام وغيرهــا، قـال تعـالى َع ل  ىَاْْل ْع  ر ِجَلَّ ْيس  م  ٰىَح  ر ٌجَو َل 

َْج ْ ِر َِم نََت ِْته  ٍَاْْل نْ ه  ٍسَُ َّ ٍ ت َل ُ َيُْخِلْل ُ َن  ََۗو م  نَُيِط ِعَاّللَّ َو س ُو  َع ل ىَاْلم رِيِضَح  ر ٌج ََۖو م  نَح ر ٌجَو َل 

ٍ َأ ِليما اًبا ْبُ َع ذ  َيُ ع ذِ  َ لَّ  ( 17: الفتح) ي  ت  
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 ورة ذوي اإلعاقةفي تشكيل ص اإلتصالدور وسائل 

عن صياغة ونشر وتوزيع األخبار األول  في أي مجتمع المسؤول اإلتصالتعد وسائل  

والمعلومات واألفكار واآلراء، حيث تمثل أهم الوسائل الفاعلة في المجتمع، وتعتمد الحكومات 

والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والهيئات ذات الصلة 

صحافة )ختالفها سواء كانت الجماهيرية على ا اإلعالمالمجتمع وشرائحه على وسائل ب

الجمهور المستهدف والمتلقي الرسالة إلى  في الوصول( إذاعة، تلفزيون، سينما ،مكتوبة

 (.2018 ،إسماعيل). ياإلعالمية لتحقيق األهداف من االتصال اإلعالم

فــــي تشــــكيل الصــــور مــــن خــــالل نشــــاطها أحــــد المصــــادر المهمــــة  اإلتصــــالوتمثــــل وســــائل 

االتصــالي المتمثــل بنقــل المعلومــات والبيانــات واألخبــار واألحــداث واألفكــار، وتمثــل وســائل األعــالم 

مركز الثقل بين مجموعة المصادر التي تعمل على تشـكيل الصـورة، ويـأتي هـذا االعتقـاد مـن خـالل 

خارجي الذي يعيش فيه، فضال عـن خبرتـه مساعدة وسائل األعالم للفرد على تكوين تصور للعالم ال

في التعرف على الواقـع المحـيط بـه واعتمـاد الفـرد عليهـا، حيـث تقـوم وسـائل األعـالم بإمـداد اإلنسـان 

بالمعلومــات المختلفــة وعــن مجــاالت الحيــاة كافــة والســيما فــي ظــل تزايــد التعــرض لوســائل األعــالم، 

مسـينيات والسـتينيات، مــن أهـم مصـادر المعرفــة فأصـبحت الوسـيلة اإلعالميــة علـى اختالفهـا منــذ الخ

والمعلومات لدى األفراد وخاصة بعد التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت، ومن ثم تزايدت فاعليتهـا 

يـــة علـــى الجمهـــور ومـــن ثـــم قـــدرتها علـــى خلـــق آراء واتجاهـــات لـــديهم وأصـــبحت هـــذه تأثير وقـــدرتها ال

الطرابيشــــي، . )ص واألشــــياء والمنظمــــات والــــدولالصــــورة هــــي نفســــها التــــي نســــتهدفها تجــــاه األشــــخا

 (.192، ص2007
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الصور ألنها تطورت إلى أن أو  المكانة في بناء المعاني اإلتصاللذلك تتصدر وسائل 

وصلت إلى الحد الذي أصبحت به المصدر األسـاس للمعرفـة ولقطـاع كبيـر مـن األفـراد فـي أي 

ل األعــالم علــى انــه الحقيقــة ذاتهــا، وان مجتمــع وأصــبح هــذا القطــاع يتعامــل مــع مــا تقدمــه وســائ

الفرد يكتفي بما تقدمه تلك الوسائل لرسم الصور والعوالم المحيطـة بـه العتقـاده بـان الواقـع أكثـر 

دراكه  (314ص، 2010 ،عبدالحميد.)تعقيدًا على فهمه وا 

 هو بناء اإلطار اإلعالمهم األدوار التي تقوم بها وسائل واعتمادا على ذلك فإن من أ  

المعرفي، ذلك أنه يعتمد في األساس على خبرات الفرد المباشرة وغير المباشرة بالواقع المحيط به، 

اعتماد األفراد على خبرات مباشرة في فهم هذا الواقع بحكم الحيز الزمني الذي يمكن ونظرا لصعوبة 

مباشر، فإنهم  أن يتوفر لإلنسان، ومحدودية الفرص المتاحة له للتعرف على ما يحيط به على نحو

التي تقدم لألفراد المعلومات عن واقعهم، وبذلك تسهم هذه  اإلعالميعوضون باعتمادهم على وسائل 

. الوسائل كغيرها من مؤسسات المجتمع في تشكيل إدراك األفراد لواقعهم وأدوارهم في ذلك الواقع

 (381، ص2012سلطان، )

اإلعالم من خالل  ن خالل وسائلمنمطية لإلعاقة صورة يتم تطبيع كان كثيرا ما و  

، وسائل اإلعالمما تقوم بتكراره استيعاب وتقبل ، ليقوم الجمهور بالتالي بالتكرار للجمهور العام

السنوات األخيرة االعتراف بجمهور كبير من األشخاص ذوي في وقد بدأ البث اإلعالمي 

ذت الصحف األميريكية وأخ .مخصصة لقضايا اإلعاقةالبرامج ال مما ألزم بزيادةاإلعاقة 

قانون  ظهور ، مع1220في عام والبريطانية واالذاعات بعرض قصص ذوي اإلعاقة السيما 

بعض ، واستمرت وسائل اإلعالم في االهتمام بهذه الفئة من خالل (ADA)المعاقين 
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 ,Wikipedia) .حول المواضيع المتعلقة باإلعاقة والبرامج المتطورةالمنشورات الرئيسة 

2014) 

ما نشهده اآلن من تدفق إلى  لقد شهدت وسائل االتصال الجماهيري ثورة شاملة أدت 

المتقدم قدم خدمات جليلة لذوي  اإلعالماألخبار والصور والثقافات في شتى أنحاء العالم، هذا 

وبرامج إذاعية وتلفزيونية ورسائل الغربية تخصص ساعات إرسال  اإلعالم، فوسائل اإلعاقة

، أسهمت جميعها في خلق رأي عام مستنير يقدم اإلعاقةوذوي  اإلعاقةعة عن إعالمية متنو 

 (.398، ص2010مختار، . )مساندة ضخمة لهذا القطاع المهم من المجتمع

على توصيل المعلومات والترفيه  ااإلعالم الحديثة ال تقتصر على قدرته لقوة وسائإن  

نها من بناء د الحاالت، األمر الذي مكعلى تحدي اأساسا من قدرته قوتها تستمدولكن  ،لنا

ات المتعلقة باالتصال من المؤلف كبيرةومجموعة  ، وهناك أدبيات كثيرةياإلجتماعالواقع 

دورًا رئيسيا، وربما هي القوة األكثر نفوذا، في  تؤديشير إلى أن وسائل اإلعالم تالجماهيري 

 تجربة الناسإلى  يستند واقع ما طريقة عرض فإنببساطة، ، و ياإلجتماع تشييد فهمنا للواقع

المجموعات و ؛ (العائلة واألصدقاء)الخاصة التي تتأثر بالتفاعالت مع الجماعات األولية 

وسائل  تأثير، ذلك أن اإلعالم ل؛ ووسائ(والوكاالت الحكومية ودور العبادةالمدارس )الثانوية 

ن . من المصادر األخرى ًا تأثير اإلعالم أكبر  في المجتمع  اً قوي اً نفوذ تمارس وسائل اإلعالموا 

ولكن ألن معظم  ،ية األخرى اإلجتماعانخفاض نفوذ المؤسسات  بسببالحديث، ليس 

باألساس تعتمد على وسائل اإلعالم ( الحكومية والشركات والدينية والتعليمية)المؤسسات 

  (Brawley & Brawley, 2003, P. 285-297)(*).للجمهور رسائلهاإليصال 

                                                           

 (*) from (BEST, 1989), (Altheide, 1976) & (Altheide & Snow, 1991).  

0 
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في المساهمة في الترويج لقضايا وحقوق المعاقين باستخدام وسائل  االم دور إن لإلع 

متعددة يبرز في مقدمتها تقديم المعلومات الصحيحة عن قضايا المعاقين، والحديث عن 

النماذج الناجحة منهم من الجنسين، وتغطية األنشطة والفعاليات المتعلقة بهم بطريقة تستخدم 

حقوق هذه الشريحة المهمشة، إلى  ية التي تلفت انتباه المتلقينماإلعالاألساليب والمهارات 

رؤية مستقبلية قادرة على التفاعل بايجابية مع قضايا  اإلعالمواألهم من ذلك أن يمتلك 

 (.2018 ،إسماعيل). بامتياز اإلعالمالمعاقين خاصة وأن  العالم اآلن يعيش عصر 

نها لم تبادر بتبني حمالت لها صفة العربية أ اإلعالملكن ما يؤخذ على وسائل  

أعمال درامية أو  ، كما يندر وجود برامجاإلعاقةوذوي  اإلعاقةاالستمرارية في عرض مشكلة 

حقوقهم، من أجل أن يعيشوا حياة أو  همومهمأو  اإلعاقةمتخصصة تعرض مشكالت ذوي 

 اإلعاقةخبار ذوي العربية التتعرض أل اإلعالمأن وسائل إلى  كريمة في أوطانهم، باالضافة

 (.399، ص2010مختار، . )إال متزامنة مع المؤتمرات والندوات مع قلتها

 وسائل اإلعالم العراقية وذوي اإلعاقة

عبارة عن وسائل أغلبها كانت  2003أن وسائل اإلعالم العراقية السيما بعد  

اقفها، وذلك تبرير مو أو  الدفاع عنهاأو  متخصصة لتناول شؤون االحزاب والجهات األخرى 

كون تلك الوسائل تعتمد في تمويلها على تلك األحزاب، وهذا أثر في تناول تلك الوسائل 

 الىأشار بعض الباحثين  وقدلهم،  إخباريةأو  برامجيةتحديد مساحة أو  لشؤون ذوي اإلعاقة

نخفاض ا وهو العراقية اإلذاعات -تحديداً -وسائل اإلعالم ومنها عدد  زيادةالسبب الرئيس وراء 

 ،المحطات التلفزيونية إلنشاءمقابل التكاليف الباهظة  اإلذاعيةالمحطات  إلنشاءالكلف العامة 
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 بإعالناتاستفادت من ظاهرة ما سمي  والفضائيات والصحف الورقية اإلذاعات أنإلى  باإلضافة

والتي  عالماإلمختلف وسائل  بينفي العراق  األمريكيةي كانت توزعها القوات تال اإلرهابمكافحة 

لغرض  تأنشئ بعض تلك الوسائل إنالسيما و  ،للتمويل اً ساسيأ اً مصدر  وسائل اإلعالم آنذاك عدتها

محطات في انشاء السياسية والدينية  األحزابباإلضافة إلى دور ، اإلعالناتاالستفادة من تلك 

 إعالمياارها ناطقة بلسانها بهدف الترويج لسياستها واستثم وفضائية ومؤسسات صحفية إذاعية

، عليه فالتجد ضمن اإلذاعيةالمالكة للمحطات  األحزابالسيما في االنتخابات التي تشترك فيه 

 ،راضي. )اهتمامات تلك الوسائل مساحات وافية بل حتى بالحد األدنى لتلك الفئة فئة ذوي اإلعاقة

 .(27ص، 2010

ضائيات ومثلها من ن المشهد االعالمي العراقي يعج بعشرات الفأوعلى الرغم من  

غلبها، ولم تأت في بعضها أ ن المضامين التنموية قد غابت في أال إ الصحف واالذاعات،

ن أعالم، ذلك ليس بغريب على المعنيين باإل، ومثل هذا الواقع خرة المشاغلال في مؤ إخر اآل

لباحث في مع رغبات الجمهور ا الميللى إعالم يدفع الكثير منها مناخ المنافسة بين وسائل اإل

 (273، ص 1227 ،الطويرقي) .غالبيته عن مضامين الترفيه والتسلية

أن تؤديه  اإلعالمعلى الرغم من التأكيد على الدور المهم الذي ينبغي على وسائل و  

لم تنهض بتحمل مسؤوليتها  اإلعالمإال أن الدراسات أوضحت أن وسائل  ،اإلعاقةلخدمة ذوي 

 اإلعالمر المطالبة بالقيام به حيث يالحظ أن ممارسة وسائل تجاه تلك الفئة ولم تلعب الدو 

تجاه ذوي اإلحتياجات الخاصة لم تكن متساوية مع ممارستها تجاه بقية قطاعات المجتمع 

كما أن  اإلعاقةوذلك الختالف الرسالة المقدمة للجمهور العام عن تلك التي تقدم لذوي 

عام  1251ة إال بعد أن أطلقت األمم المتحدة عام المجتمع لم يقدم اإلهتمام الالزم لهذه الفئ
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في أن  اإلعاقةكما أكدت توصيات وقرارات المؤتمرات العالمية على حق ذوي ، دولي للمعاقين

 (.299، ص2009معوض، . )يتمتعوا بكافة الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم

ختالف مناهجها كدتها االدبيات االعالمية على اأالحقائق التي هذا باإلضافة إلى  

واجتماعيا واقتصاديا عالم في تنمية المجتمعات ثقافيا ظرياتها الدور الفاعل والواضح لإلون

الذي شغل مساحة كبيرة من اهتمام ( عالم التنموي اإل)لى ماسمي بـ إمر الذي قاد وسياسيا، األ

، وكان (911ص ،0191 ،شرام).الباحثين والدارسين خالل العقود المنصرمة تأصيال وتنظيرا

قلقتها حركة التنمية البطيئة في دول أنه انعكاسا لمشاغل منظمات دولية ذلك في جانب م

مر الذي حمل بعضهم على ، األالسبل الكفيلة بتنشيط تلك الحركةالعالم النامي، والبحث عن 

 .  (2و9ص  ،0191 ،شرام.)عالمن مفتاح ذلك يكمن في اإلأالتعميم ب

مع اهتمام عالمي بحق  ال جماهيري تفاعلي متزامنحة واتصوفي سماوات مفتو  

االتصال وديمقراطية االعالم، تراجعت الوظيفة التنموية لالعالم بينما اتسعت الوظيفة السياسية 

 .(419ــ  414، ص0111 ،الطويرقي) .والترفيهية واالعالنية

ا هي مصدر أساسي عن المعلومات التي يستقيه اإلعالمومن المعروف أن وسائل  

الناس عن كثيرمن الموضوعات ومن بينها موضوعات ذوي االحتياجات الخاصة، وبناء على 

ذلك فإن الصور النمطية التي تترسخ في أذهان الناس هي نتاج لما تبثه وتنشره وسائل 

شرائح في المجتمع أو  أن الوصمات التي ترتبط بأشخاصإلى  Wahlوأشار واهل . اإلعالم

مرات ومرات  اإلعالملناس عن طريق التكرار الذي تقوم به وسائل تترسخ أكثر في أذهان ا
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 .  ومن خالل هذا التكرار تتولد االتجاهات والسلوكيات السلبية.  عديدة

www.esh.dmhmrsas.verginia.gov

 ذلك أنوفئاتها،  اإلعاقةال يدرك معنى وماهية  وهناك من يرى أن كثيرا من الناس 

ومن ثم الجهات التي تقدم . يأتي في الدرجة األولى للمعرفة ماإلعالاعتمادهم على وسائل 

لصنع صورة ذهنية جيدة التفي أحيانا بالدور الحقيقي التي و  اإلعاقةخدماتها لألشخاص ذوي 

إلى  تجاه اإليجابي والنظر لقدراتهم الممكنة العنهم، ومن هنا تأتي أهمية التركيز على تبني اإل

الصورة العامة بمعنى أن حقوق وواجبات اعتبارية في المجتمع، عجزهم فقط بوصفهم فئة ذات 

لم تأخذ مسارها الصحيح مقارنة بما وصلت إليه خدمات الرعاية  اإلعالمفي  اإلعاقةلذوي 

يتم تناولها بشكل غير أو  ية للمعوقيناإلعالمفهناك تدن في تناول القضايا . المتكاملة لهم

من القائم أو  اإلعالممسؤولي العالقات العامة و مناسب ويعد ذلك قصوًرا من قبل بعض 

 .(2014،أبوالقاسم) .في طرح هذه المواضيع( ييناإلعالم)باالتصال 

وينســــحب األمـــــر أيضـــــًا لتكـــــوين وســـــائل األعـــــالم والقنـــــوات التلفزيونيـــــة والصـــــحف الورقيـــــة 

المتلونـــة بتلـــون وااللكترونيـــة واالذاعـــات وغيرهـــا مـــن وســـائل اإلعـــالم لتلـــك التصـــورات واالنطباعـــات 

يــة والنظــرة العامــة قبــل الجمــاهير حيــال اإلجتماعموضــوع الصــورة عــن تشــكيل االتجاهــات والمواقــف 

المنظمــات التــي تتخصــص فــي شــؤونهم، فتكــون تلــك الصــورة ايجابيــة أو  مؤسســاتهمأو  ذوي اإلعاقـة

ن سـلبية إلـى كلما كان مضمون الرسالة االعالمية يتضمن معان انسانية واجتماعية صـحيحة، وتكـو 

 الصور التي تتناقلها الوسائل اإلعالمية منقوصةأو  تصاب بالتشوه كلما كانت المعلوماتأو  حد ما

عـــزو تنـــاول وســـائل اإلعـــالم الجانـــب الدراســـة تاحاديـــة الجانـــب، وعلـــى األغلـــب فـــإن أو  مشـــوهة،أو 

نمـا هـو المنقوص عن ذوي اإلعاقة لـيس بقصـد االسـاءة قبـل المؤسسـة اإلعالميـأو  السلبي ة ذاتهـا وا 
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ساسًا في تنـاول عدم المباالة أأو  إما ضعف خبرة تلك الوسائل اإلعالمية في التعامل مع هذه الفئة،

 .شؤونهم

وما يبثه  اإلعالمبين %70أن ثمة عالقة وثيقة تشكل إلى  أشارت بعض الدراساتوقد  

د أن الصورة الذهنية عن من رسائل وبين الصورة الذهنية لدى األفراد في المجتمعات، وهذا يؤك

، ومن شأنه أن يعزز هذه اإلعالماألشخاص ذوي اإلعاقات في المجتمع مرجعها وسائل 

إيجاًبا، وانطالًقا من مفهوم العالقة بين الصورة الذهنية وتكوين الرأي العام أو  الصور سلًبا

لجيد لبناء فإن أهم الركائز لنجاحها هي تضافر الجهود من خالل التخطيط ا اإلعالمعبر 

الصورة الذهنية اإليجابية والمساهمة في تغيير المفاهيم بعيًدا عن وصفهم أنهم فئة ذات حقوق 

وواجبات اعتبارية في المجتمع وحسب، بل التأكيد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي 

شراكهم في التنمية  (.2014،أبوالقاسم). وا 

دون اعتبار لوسائل  اإلعاقةية المامولة عن ذوي ماإلعالالرسالة إلى  هذا واليمكن النظر 

ذاتها، نحن بالفعل نملك وسائل إعالمية متقدمة للغاية، والنشك لحظة واحدة في إخالص  اإلعالم

، لكن األمر يحتاج لما هو اإلعاقةورغبة المسؤولين عنها في مساندة الجهود المبذولة من أجل ذوي 

ي النبيل، إذ أن المسؤولين عن رعاية حقوق ذوي نساناإلأكثر من الحماس الشخصي والتوجه 

، بحيث يمكن اإلعالمبوسعهم مد جسور من التعاون الوثيق مع المسؤولين عن وسائل  اإلعاقة

ية، وانما في خطوات إعدادها وتنفيذها، اإلعالمليس فقط في تنفيذ الرسائل إشراك هذه الوسائل 

المشاركة بجهود دائمة من أجل تكريس  اإلعالمل وابعد من ذلك وضع تشريعات تحتم على وسائ

  (.374، ص2010مختار، . )اإلعاقةحقوق ذوي 
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في إعادة صياغة مضمون مسؤولية خاصة تتحدد إلعالم العراقي ويترتب من ذلك على ا 

الرسالة اإلعالمية وتجديد محتواها المعرفي واإلنساني، وتنظيم أولويات النشاط اإلعالمي في 

اإلعالم، ومن ذلك تضمين الرسالة االتصالية اهتماما بذوي اإلعاقة من خالل  مختلف وسائل

، وتلبية الحاجات المعرفية واإلبداعية ومعرفة األسلوب المناسب للتعامل مع هذه الفئة، األداء

 .لها والتنموية

 التي شكلتها وسائل اإلعالم عن ذوي اإلعاقة الحقيقيةالصورة 

، هي اإلتصالفي وسائل أو  ما تزال، سواء لدى الناسمعاقين، الصورة المأخوذة عن ال إن 

 ،فراد العاديينضعف قدرة جسمية وعقلية وأقل مكانة اجتماعية من األأأن المعاقين فئة من الناس 

د صار في التي تعني أن الفر " العوق "مدلول كلمة إلى  بل إن الفكرة عنهم في أذهان الناس أقرب

في " عميقا" ، وجرحانفسية قاسية لدى المعاقين" أثارافكان أن أحدثت ، "وضع ال يرتجى منه نفعا

 (. 2002 ،صالح) . ي اإلنسانكرامتهم واعتبارهم 

تنظيم البث واالستقبال اإلذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في "وثيقة  وهذا ما أكدته 

، 2005لقاهرة العرب الطارئ في ا اإلعالمالتي صدرت عن اجتماع وزراء ، "المنطقة العربية

ن أحيث بينت " ية الفضائيةاإلعالممنظومة جديدة تضع حدا للفوضى "لتأسيس ما وصف بـ

هيئة  24منها ، هيئة 119عدد الهيئات العربية التي تبث قنوات فضائية على شبكاتها قد بلغ 

قناة ذات  72كانت بواقع ، هيئة خاصة تمتلكها وتديرها رؤوس أموال عربية  22و ، حكومية

األمر الذي يظهر ، قناة متخصصة في عدد من المجاالت 202و، لبرمجة المتنوعة الجامعةا

 19وقد بلغ عدد قنوات األطفال . العربي المتخصص اإلعالملنا التطور الالفت في االهتمام ب
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قناة  35وكذلك ، قناة 22واإلخبارية بـ ، قناة 29فيما حصر عدد القنوات الرياضية بـ ، قناة

قناة تجارية واقتصادية  23و، قناة للموسيقى والمنوعات 41و، الدراما والمسلسالتللسينما و 

، قنوات تفاعلية 4و، قنوات دينية 9و، قناة وثائقية 12و، قناة ثقافية وتعليمية 14و، وللتسوق 

ولم يعالج ، ذوي االحتياجات الخاصةأو  فيما لم يسجل وجود أية قناة فضائية تعنى بالمعاقين

وعلى الرغم من إن نسبة المعاقين . تقارير محدودةأو  العربي قضاياهم إال في برامج التلفزيون 

نه لم تناقش على نطاق واسع أ: يمكننا القول، من عدد سكانها% 10في البلدان العربية بلغت 

وبقي تركيز ، الدوريات الموجهة للمعاقينأو  ولم تصدر حتى الكتيبات، بعد" ثقافة المعاق"

نه غالبا ما يتم تقديم صورة أكما ، واحتياجاتهم سطحيا ومحدودالى قضاياهم التلفزيون ع

من  اإلعاقةن أفي حين ، "إنسان ذو عاهة"نه أل سلبي يعزز النظرة السائدة على المعاق بشك

كبر بكثير مما توليه أة وهي تتطلب اهتماما ورعاي، ية حساسيةاإلنسانبين أكثر الموضوعات 

والرعاية والتأهيل ، ر يتعلق بتحديد المفاهيم والتعرف على الخصوصياتفاألم، اإلعالموسائل 

وفك العزلة عن المعاق بتمكينه من دخول الحياة كشريك فاعل ، وتنمية المواهب والملكات

 (.2002، اجتماع) .وليس ككائن عاجز يثير الشفقة في أحسن األحوال، وقادر

في الحصول  اإلعاقةراعاة حقوق ذوي مومن خالل تتبع تأكيد وثيقة تنظيم البث على  

لم نشهد  "ية والمعلوماتية تعزيزا الندماجهم في مجتمعاتهماإلعالمعلى ما يناسبهم من الخدمات 

، وهذا ووسائل اإلعالم وان كان هناك تعاطف معهم اهتماما كبيرا بهذه الشريحة من المجتمع

وي اإلعاقة في برامجها المتنوعة، من خالل محدودية تناول قضايا ذما أكدته نتائج الدراسة 

 ت  ز  ع  و  باإلضافة إلى ضعف بعض األداء لتلك الوسائل التي تنناول قضاياهم وشؤونهم، 
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الدراسة ذلك إلى قلة الخبرة والتخصص في موضوع ذوي اإلعاقة وتصميم البرامج المناسبة 

 .لهم

يا تعد من أولى الدول ن بريطاني للتلفزيون العالمي فإاإلعالموبالمقارنة مع التناول  

اهتمامًا خاصًا في برامجها وحواراتها التلفزيونية واالذاعية والصحفية،  اإلعاقةالتي أولت ذوي 

كما ، 1294عام في التلفزيون البريطاني في المسلسالت التليفزيونية   بدأ ظهور المعاقين فقد

م بأداء دور المعاق مسلسل علمي ظهرت فيه شخصية المعاق وقا 1274عام  BBC قدمت قناة

تقديم أول مسلسل   BBC2 بدأت قناة 1272وفي عام ، في هذه األعمال ممثل من األسوياء

 " On Giant,s Shoulders" يقوم فيه بدور المعاق ممثل معاق بالفعل وذلك في مسلسل

بتقديم برامج  1279عام  ITV كما بدأت قناة، والذي حاز إعجاب المعاقين بصفة خاصة

من الجمهور ثم تطورت  ع في أوقات مبكرة فال يراها عدد كبيرلمعاقين وكانت تذا مخصصة ل

وقدمت لفترات طويلة وقام بالعمل فيها مجموعة من المعاقين وأنتجتها شركات إنتاج تليفزيوني 

سلسلة برامج موجهة   BBC وفي نفس العام قدمت، في أوقات متميزة  مستقلة ثم بدأت تذاع

وهو فقد  1272اياهم كما تم تقديم أول برنامج إتصالي للمعاقين في عام للمعاقين تناقش قض

 Lost For Words".(Davies, 1997, pp 61 - 63.)" الكلمات

يتم تصوير المعاق األمريكي في األعمال الدرامية بأنه وفي الواليات المتحدة األمريكية  

ومن السهل ، ثر إعتمادًا على الذات وأقل حزناواك، وأقل عدوانية، إجتماعية وأخالقية شخصية

الشخصية األمريكية ، حيث تظهر التعامل معه وذلك مقارنة بمثيله المقدم في الدراما البريطانية

كما أنها أكثر إحتمااًل لتكوين عالقات عاطفية مع ، من األخرى البريطانية احتراما أكثرالمعاقة 

قدمتها  ة المهمة في هذا المجال سلسلة الدراسات التيومن الدراسات البريطاني ،الجنس اآلخر
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ختبرت اوالتي ، 1228وحتى عام  1223منذ عام  اإلعالممجموعة جالسكو لبحث وسائل 

 (Hevey, 1992, pp 23-24) .البريطانية اإلعالمالعقلية في وسائل  اإلعاقةكيفية تصوير 

فقد حاولت وحدة الدفاع  الماإلعالدفاع عن صورة المعاقين في وسائل وفيما يتعلق ب 

بدأت لتفنيدها، ف اإلعاقةختبار كيفية بناء الصورة السلبية الظالمة عن عن المعاقين البريطانية ا

عملها بدراسة نشر إعالنات اإلحسان وأظهرت أن هذا التصوير في ظل غياب صوت 

المخصصة  ية لإلعاقة وعن المنظماتاإلجتماعالمعاقين أنفسهم وبعيدًا عن وجهة النظر 

 (Hevey, 1992, pp 23-24) .للدفاع عن حقوق المعاقين أمر فيه ظلم لحقوقهم

ن  هي وسائل معنية بشكل مباشر في عملية تكوين  والتلفزيون  اإلذاعةالصحافة و  هذا وا 

ولكن  جل القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها المنشودة،وهي في سباق مع بعضها من أ ،الصور

امل تؤثر على ما تشكله تلك المصادر من صور لدى األفراد وقد خر هناك عو من جانب آ

ايجابيًا يعرف من خالل التغير الذي طال مضمون الصورة لدى أو  سلبياً  تأثيريكون هذا ال

سلوكيات جديدة، فأما تكون مؤيدة للسابق فنعرف أن أو  الجمهور وما نجم منه من ميول

خضور، .)تكون غير ذلك فتكون مؤثرات سلبية مغيرةقد أو  ،(إيجابية)المؤثرات كانت تعزيزية 

 .(22-21، ص1227

وعليه، فإن صورة ذوي اإلعاقة تتاثر بجميع هذه المؤثرات من وسائل إعالمية وغيرها،  

لتتشكل في اذهان اآلخرين بالشكل الذي تم عرضه من قبل وسائل اإلعالم، فقد تكون إيجابية 

العكس فقد تكون أو  ونهم بطريقة محببة مقبولة،شؤ أو  من خالل عرض صور ذوي اإلعاقة

سلبية من خالل عرض صور تلك الفئة بطريقة منفرة مرفوضة، وبالتالي تتشكل صورة سلبية 

 .مكروهةأو  لتكون نمطية مستفزة
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ي اليوم، يعتبر جزءًا اإلجتماع اإلعالمن التقليدية فإ اإلعالمدور وسائل إلى  وباإلضافة 

ية، حيث يركز على الصعوبات والتحديات التي تواجه ذوي اإلعالمالة مهمًا في إيصال الرس

يواجهون صعوبات في ممارسة  اإلعاقةعلى اختالف إعاقاتهم، السيما وأن  ذوي  اإلعاقة

 ،إسماعيل). ياإلجتماع اإلعالمهذه القضايا عبر وسائل بحقوقهم الحياتية من خالل التوعية 

2018.) 

يؤكدون وجود اهتمام  اإلعالمعلى الرغم من أن  خبراء ة فوفي إطار الصحافة المكتوب 

يؤكدون افتقار محرري الصحف و منوط بالمناسبات، إال أنه  اإلعاقةعربي محدود بموضوع 

الصحيحة ما قد يؤثر سلبًا في اتجاهات  اإلعاقةللمعرفة الواضحة بمسميات ومصطلحات 

يين والتربويين اإلعالمجود فجوة بين جمهور القراء نحو األشخاص المعاقين، خاصة في ظل  و 

 (.2018 ،إسماعيل). المتخصصين في مجال التربية الخاصة من حيث تبادل اآلراء والخبرات

 

 العلمية والتوصيات لالهتمام بذوي اإلعاقةالجهود 

زيادة االتجاهات االيجابية نحو المعاقين وتحسين إلى  ومن أفضل الطرق التي تؤدي 

هو أن يعطى الفرصة للحديث بنفسه والتعبير عن آرائه كما  اإلعالمائل صورة المعاق في وس

يريدها، حيث يمككنهم أن يدحضوا الصور النمطية التي تعكس عجزهم ويأسهم في الحياة 

 (Kolucki, 2001).والمجتمع

هم  اإلعاقةية، يمكن االستنتاج بأن األشخاص ذوي اإلعالموفي مثل هذه المشاهد  

يين، اإلعالموفي لقاء بين عدد من المعاقين وبعض . باألشخاص العاديين أشبه ما يكونون 
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أنتم مقفلون عالمكم عنا، كما نحن "قائلة  اإلعالموسائل إلى  وجهت إحدى المعاقات كالمها

، وال نرى اإلعالمال نرى لنا حضورا في وسائل  – اإلعاقةذوي  –نقفل عالمنا عنكم، ونحن 

 (.2007القرني، ".  )نعتقد بأننا لسنا جزء من جمهور هذه الوسائلتمثيال لنا، فنحن أو  صورا

أوضح فيها عددا من االستراتيجيات التي تساعد ( 2008)أحمدوفي دراسة قام بها  

 : ، حيث ذكر أنه ينبغياإلعالمعلى تحسين صورة المعاقين في وسائل 

اقين، وخاصة زيادة برامج والمع اإلعاقةعن  اإلعالمزيادة المساحة التي تخصصها وسائل ( 1)

 .التلفزيون الموجهة لهذا الغرض

 .وفئاتها اإلعاقةتقديم معلومات مناسبة عن فئات المعاقين بما في ذلك مفاهيم ( 2)

إبراز الجوانب اإليجابية والقدرات المتبقية للمعاقين، ومدى امكانية االستفادة منها في ( 3)

 .العمل

ليست مرضا معديا،  اإلعاقةل مع المعاقين، وتبصيرهم أن حث المجتمع على تنمية التفاع( 4)

 .  وأن المعاق يتساوى مع أي فرد آخر في المجتمع في الواجبات والحقوق 

على  اإلعالمبعض الخطوات لتعزيز التعاون مع وسائل  (2008)كما حددت أبو خليل 

 : اإلعالمومؤسسات  اإلعاقةشكل شراكة بين مؤسسات 

 .اإلنسانباعتبارها إحدى القضايا المتربطة بحقوق  اإلعاقةين بقضية ياإلعالمتوعية ( 1)

 .اإلعاقةية لموضوعات وقضايا اإلعالميين عند تخطيط الحمالت اإلعالماستضافة ( 2)
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، حتى مع األشخاص الذين قد يملكون اتجاهات سلبية اإلعالمتوثيق العالقات مع مندوبي ( 3)

 .نحو المعاقين

والصحافيين على وجه الخصوص للكتابة وا عداد تقارير وتحقيقات  ييناإلعالمدعوة ( 4)

 .صحافية عن موضوعات المعاقين

نمائية وسياسية وغيرها من القضايا تكون بقضايا إ اإلعاقةربط موضوعات ( 8) جتماعية وا 

 . مثيرة ولها جمهور واسع من المهتمين، لمترير رسائل خاصة بالمعاقين

-13المنعقد في العاصمة األردنية عم ان  اإلنسانم حقوق ملتقى إعالوقد أكدت نتائج  

ها ال يمكن حل اإلعاقةوالصحفيين تجاه ذوي  اإلعالمبأن إشكالية تقصير وسائل  12-2014

، اإلعالمهم في ذلك، والمتمثل في استقاللية وسائل ساس واألإال من خالل امتالك المفتاح األ

سيكون جزءا من حالة االستقطاب، وسيشارك في بث تابعا فإنه بالتأكيد  اإلعالمفإذا كان 

تدريب الصحفيين تدريبًا متخصصًا في حقوق بضرورة  لملتقىوأكدت كذلك ل ".خطاب الكراهية

 (.2014، اإلنسانملتقى إعالم حقوق ) .والعمل على إشاعة ثقافة الحقوق  اإلنسان

الخطيب، ) :هي مله مع ذوي اإلعاقةأن يلتفت إليها في تعاالمهمة التي ينبغي لإلعالم  األمورومن 

 (.30، ص1228

أن يتولى إعداد البرامج اإلعالمية المتخصصة اصحاب الدرجات العلمية في التربية  .1

الخاصة، والتعامل مع الوسيلة المناسبة إليصال الرسالة اإلعالمية، كما يجب أن يتم 

دراكهااستثمار التقنيات الحديثة والتي تيسر وتبسط فهم الرسالة اإلعال  .مية وا 
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أن يكون نشاط البرامج اإلعالمية جزءًا اليتجزأ من برنامج رعاية المعوقين في البلد،  .2

ليتزامن مع إعداد الكتيبات والمنشورات والنشرات والملصقات التي يتم استخدامها في 

 .المناسبات والحمالت اإلعالمية السنوية، واألنشطة األخرى 

النخبة )الجتماعي فإن ترويجاألفكار التي تعتنقها وكما ورد في نظرية التسويق ا 

بحاجة إلى استخدام وسائل اتصالية تقدم بذلك الترويج، ومنها الحمالت اإلتصالية، ( اإلجتماعية

ومن هنا فإن طلبة جامعة بغداد يشكلون مشروعًا للنخب المثقفة مستقباًل، وبالتالي فإن مدى 

ي المستقبل الصورة الذهنية للموضوعات التي تبثها تعرضهم لوسائل اإلتصال هو الذي يحدد ف

 .وسائل اإلعالم ومنها ما يتصل بذوي اإلعاقة

م أواًل بالموضوع ث وهكذا فإن نظرية التسويق اإلجتماعي تؤثر على مبدأ إثارة وعي الجمهور 

.الرسائل اإلتصالية بالشواهد ثم تكوين الصورة الذهنية المرتبطة بمصالح الجمهورتدعيم 
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 ةــات السابقــالدراس. ثانيا  
 

 .واألجنبية الدراسات العربية
 

دراسـات سـابقة تتعلـق بموضـوع  تماد علـىاإلعب ،أوليعلمي أساس بناء  عمدت الدراسة إلىلقد 

  :ـ ومنها اإلعاقةلذوي الصورة الذهنية  ثبح

 .. اإلعالموسائل صورة المعاقين و (: 1992)دراسة بيرنز -1

Study (Barnes, 1992): Disabling Imagery and the Media. 

اإلعالم إلى توضيح أن مشكلة المعاقين هي مشكلة معقدة يحتاج إلى  هدفت الدراسة 

 اإلعالمفي  اإلعاقةالتعامل معها بالوعي والدراية، وركزت الدراسة على صورة ذوي 

اولت تحليل محتوى لمجموعة من البحوث والدراسات التي تن استخدمت الدراسة منهج 

 22واإلعالن، كما شملت الدراسة استطالع رأي  اإلعالمووسائل  اإلعاقةمنظمات ذوي 

 British Council of(BCODP) اإلعاقةمنظمة عضو في المجلس البريطاني لمنظمات ذوي 

Organisations of Disabled Peopleمؤسسة إعالمية وا عالنية 25عينة من إلى  ، باإلضافة. 

  :من نتائج الدراسة

 هو المسؤول الوحيد عنها، فهناك االعتقادات السابقة، اإلعالمليس  اإلعاقةأن صورة ذوي  -*

 .والقضايا الموروثة

مثل التلفاز يجب أن تتضمن برامجه مناهج تدريبية للمعوقين، وهذا  اإلعالمن وسائل إ -*

 .لةوالمج اإلذاعةيتطلب ايجاد هيئة استشارية متخصصة في التلفزيون والصحيفة و 
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السلبية في المجتمع البريطاني تعتمد بالحد األدنى على نسبة  اإلعاقةإن صورة ذوي  -*

ساعة اسبوعيًا في  24، حيث يقضي أكثر من اإلعالممشاهدات ومتابعات الفرد لوسائل 

يقرأ صحيفة أسبوعية % 72يقرأ صحيفة يومية، و % 65مشاهدة البرامج التلفزيونية، و 

يستعير كتابًا من المكتبة، بينما تعزى الصورة % 26يقرأ مجلة، و  %2، و (صحيفة األحد)

 .أخرى  إلى أسباب الكلية

 

 

 .اإلعاقةفي النهوض بصورة ذوي  اإلعالمدور (: 1993داهل، )دراسة  -2

Study (Dahl,1993): The Role of the Media in Promoting Images of Disability- 

Disability. 

في صناعة الصورة النمطية لذوي  اإلعالم تأثيرمعرفة إلى  الدراسة هدفت: هدف الدراسة

 .ايجاباً أو  سلبا اإلعاقةفي عرض صورة ذوي  اإلعالم، والتعريف باساليب وسائل اإلعاقة

 

 .استخدمت الدراسة المنهج النوعي: منهج الدراسة

 :ومن النتائج  التي توصلت اليها الدراسة

في الرأي العام واستجاباته من خالل قدرته على تقديم الجماهيري يؤثر  اإلعالمأن  -

 .ية بتجسيدها فنياً اإلجتماعالحقائق 

لتكييف الناس  اإلعاقةضرورة العناية بالمصطلحات المستخدمة في البرامج وصور ذوي  -

 .تدريجيًا مع المعاقين والعمل على تقبل ذلك منهم
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 (اإلعاقةهة قضايا في مواج اإلعالمدور ):  (1991)الخطيبدراسة  -3

دور وسائل االتصال الجماهيري في تعريـف المجتمـع بكافـة إلى  التعرف :هدف الدراسة 

 .وتطوير خدمات المعوقين اإلعاقةقطاعاته بقضية ذوي 
 

فــي  اإلعاقــةذوي )دراســة حالــة ، تحليــل المضــمون اســتخدمت الدراســة  :مــنهج الدراســة 

 (.واجهة تلك القضيةفي م اإلعالمالمجتمع االردني ودور وسائل 
 

أكـــدت الدراســـة أن العنايـــة بـــالمعوقين ظـــاهرة حضـــارية ارتبطـــت  :مـــن نتـــائج الدراســـةو  

هو خطاب متخصص، كما أكـدت  اإلعاقةي في مجال اإلعالمبالمجتمع المدني، وان الخطاب 

ـــى أن دراســـة  ـــذوي  اإلعـــالمالدراســـة عل ـــةالمتعـــل ب ـــة عامـــة  اإلعاق ـــة ثقافي يجـــب أن يكـــون بخلفي

ي المتخصـص اإلعالمـكمـا اشـارت الدراسـة أن البنـاء . ف العلـوم، السـيما التربيـة الخاصـةبمختل

يجــب أن يكــون جــزءا اليتجــزأ مــن برنــامج رعايــة المعــوقين فــي البلــد، واخيــرا  اإلعاقــةفــي مجــال 

أكـــدت علـــى ضـــرورة  بنـــاء عالقـــات وثيقـــة مـــع وســـائل اإلتصـــال الجمـــاهيري المختلفـــة المرئيـــة 

  .ءة، من تلفزيون واذاعة وصحف ومجالتوالمسموعة والمقرو 
 

 . اإلعاقةتحليل نقدي للمواقف األدبية المحيطة بذوي (: 7110زيجلر، )دراسة  -4

Study (Ziegler, 2001) 
 

تشكيل الصورة السلبية عن ذوي  أسبابمعرفة إلى  هدفت الدراسة: هدف الدراسة 

سمات معرفة إلى  ، كما هدفت الدراسةا في تلك الصورةتأثير ، وما هي العوامل األكثر اإلعاقة

 .اإلعاقةالصورة المتولدة لدى المجتمع عن ذوي 
 

استخدمت الباحثة المنهج المسحي، وأداة االستبانة، على عينة من : منهج الدراسة 

 .Wisconsinوالية 
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، فإنهـا تتولـد نتيجـة اإلعاقـةإن الصـورة السـلبية التـي قـد تتولـد عـن ذوي  :نتائج الدراسة 

ــــة عوامــــل هــــي؛ ثال ذوي إلــــى  ، واللغــــة التــــي نســــتخدمها لإلشــــارةاإلعــــالمالمدرســــة، ووســــائل ث

 .اإلحتياجات الخاصة في المخاطبات واألحاديث تتسم عادة بالسلبية
  

 ية لإلعاقة الذهنيةاإلعالمالصورة (:  2222)دراسة هوتينتوت  -1

Study (Hottentot,2004): Print Media Portrayal of Mental Illness  
 

 اإلعاقةية تجاه اإلعالمالصورة إلى  التعرفإلى  هدفت الدراسة :هدف الدراسة 

إلى  الذهنية، كما هدفت الدراسة اإلعاقةفي تناول أخبار ذوي  اإلعالمالذهنية، وأساليب 

 .الذهنية اإلعاقةية تناواًل لمواضيع اإلعالمأكثر الوسائل إلى  التعرف
 

راسة المنهج المسحي التحليلي، وكانت أداة الدراسة استخدمت الد: منهج الدراسة 

 .االستبانة
 

كانت في مقدمة  اإلعالممن أبرز نتائج هذه الدراسة هي أن وسائل  :نتائج الدراسة 

المصادر التي يستقي منها الناس معارفهم عن األشخاص من ذوي األمراض العقلية، كذلك 

، فبلغ اإلعاقةستقاء المعلومات عن ذوي في ا اإلعالمتباين نسبة اإلعتماد على وسائل 

، واألخبار %85، والصحافة نسبة %70اإلعتماد على البرامج اإلخبارية التلفزيونية نسبة 

، وكل من األخبار اإلذاعية والمجالت  %31، والبرامج الحوارية التلفزيونية %81التلفزيونية 

 %.28، واالنترنت 29%
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 حتياجاتاإل ذوي  نحو السعوديين ييناإلعالم هاتاتجا :(2222،القرني)دراسة  -6

 .الخاصة

ي نحو األشخاص من ذو  اإلعالمهو تقصي اتجاهات منسوبي وسائل  :هدف الدراسة 

 .اإلعاقةعن ذوي  اإلعالمتجاهات بالصورة التي يرسمها عالقة اإلإلى  ، والتعرفاإلعاقة

 

 المختلفة عالماإلمن منسوبي وسائل  141المسحي العينة  :منهج الدراسة 

 :نتائج الدراسةمن 

  تي التلفزيون في أويمحدود،  اإلعاقةبذوي  اإلعالمهتمام وسائل إ ن أيون اإلعالميرى

 .نترنيتكثر الوسائل اهتماما ثم الصحافة ثم اإلأ

 مع السعودي بحسب العينة تتسم في المجت اإلعاقةن صورة ذوي أاسة ر بينت الد

 .يجابيةباإل

  جابيةيتتسم باإل اإلعاقةيين نحو ذوي اإلعالمن توجهات ألى إ شارت الدراسةأكما. 

 العالمي اليوم اإلعاقة لقضايا العربية الصحفية التغطية :(2222الخشرمي،)دراسة  -2

 .نموذجا للمعاقين

 

تحليل محتوى الموضوعات التي تناولتها الصحافة العربية، خصوصًا  :هدف الدراسة  

 ، اإلعاقةمدى اهتمام الصحافة العربية بذوي في اليوم العالمي للمعاقين، و 
 

هو  مجتمع الدراسة، وكان تحليل المضمون استخدمت الدراسة منهج  :منهج الدراسة 

 15 فقد تمثلت في الدراسة، أما عنية دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية جميع
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الشام وجنوب  صحف عربية من 6صحف خليجية، و 5صحف سعودية، و 4)صحيفة عربية 

 (.افريقيا، وصحيفتين عربيتين تصدران في لندن
 

 :نتائج الدراسة

  من قبل الصحافة العربية اإلعاقةاهتمام عام محدود بذوي 

  وذلك من  اإلعاقةيين والتربويين المتخصصين بشؤون ذوي اإلعالموجود فجوة بين

 .إلعاقةاخالل استخدام الصحافة لمصطلحات ذات مدلول سلبي بالنسبة لذوي 

  ضعف مبادرة الصحف العربية في توجيه الراي العام العربي بما يدعم أهداف القائمين

 .اإلعاقةعلى شؤون ذوي 
 

الصورة الذهنية لقناة الجزيرة والجزيرة الدولية لدى الشباب  (:2228)دراسة القضاة  -8

 .الجامعي

 

مثـل )لتفة لعينة الدراسـة دراسة العالقة بين الخصائص الديموغرافية المخ :هدف الدراسة 

والصــورة الذهنيــة الموجــودة لــديهم عــن كــل مــن قنــاة الجزيــرة  ،(النــوع والعمــر والجنســية والمنطقــة

الفضــائية وقنــاة الجزيــرة الدوليــة التــي تبــث باللغــة االنكليزيــة وتقيــيمهم للقنــاتين مــن حيــث درجــة 

مـــدى جاذبيـــة القنـــاتين إلـــى  خبـــار صـــادقة ودقيقـــة، باالضـــافةأالمصـــداقية وقـــدرتهما علـــى تقـــديم 

 .وشعبيتهما لدى الجمهور
 

، ةاناالســتبأداة صـفي مــن خـالل اسـتخدام المـنهج الو  اســتخدمت الدراسـة :مـنهج الدراسـة 

االف طالـب  10طالب وطالبة من الجـامعتين مـن مجتمـع بحـث بلـغ  600وكانت عينة البحث 
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التوزيــع حصــائية كالمتوســطات و ســاليب والمقــاييس اإلبــة، واســتخدمت الدراســة عــددا مــن األوطال

 .SPSS for Windowستعانة بالبرنامج االحصائي التكراري واإلنحراف المعياري وذلك باإل
 

 : ومن نتائج الدراسة

نهــا محــط متابعــة مــن قبــل أفــراد العينــة، و أنــاة الجزيــرة لــدى لقظهــور الصــورة اإليجابيــة  

ن أالقنـــوات الفضـــائية التـــي ســـبقتها، و ت نهـــا فاقـــأال إن الجزيـــرة رغـــم حـــداثتها أبـــة و جمهـــور الطل

 .رض قطرأطريين يفخرون بوجود الجزيرة على الطلبة الق
 

اسـة فـي الـدراما العربيـة، در  اإلعاقـةخاص ذوي صـور األشـ (.2211)دراسة أبو صـالحة،  -9

 "ما وراء الشمس"حالة لمسلسل

 دراما العربية، في ال اإلعاقةرصد الصورة النمطية لذوي فقد كان ل :الدراسة هدفأما  

اســتخدمت الدراســة المــنهج النــوعي، المتمثــل بدراســة الحالــة مــن خــالل  :الدراســة مــنهج 

فــي الــدراما  اإلعاقــةللوقــوف علــى صــورة ذوي مــاوراء الشــمس، "حلقــة مــن مسلســل  30مالحظــة 

 .العربية

حبيســـة النظـــرة  اإلعاقـــةبـــرز نتـــائج الدراســـة هـــو أنـــه التـــزال صـــورة ذوي أمـــن  :نتـــائج 

كائنـات غريبـة غيـر قـادرة  اإلعاقـةقلدية، وانهم ضعفاء يستحقون العطـف، كمـا بينـت أن ذوي الت

 .على التفاعل مع المجتمع
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في الصحافة  اإلعاقةصورة األشخاص ذوي  (:2719)أنيما، وموكولو، ونداتي)دراسة  -17

 .المطبوعة في كينيا

Study (Inimah, Mukulu, & Ndeti, 2014): Portrayal of People with 

Disabilities in Print Media in Kenya. 
 

في الصحافة المطبوعة  اإلعاقةتحليل صورة ذوي إلى  هدفت الدراسة :هدف الدراسة 

المطبوع في ترسيخ صورة  اإلعالمفي كينيا، وكيف أثرت اجتماعيا في النظرة اليهم، ودور 

 .اإلعاقةايجابية لدى المجتمع عن ذوي أو  سلبية

 

.. واستخدمت الدراسة منهجي البحث الكمي والكيفي في جمع البيانات :ج الدراسةمنه 

في سبعة منظمات تعنى بشؤون ذوي  اإلعاقةشخصًا من ذوي  114وتمثل مجتمع الدراسة في 

مبحوثًا، مع مقابالت ألغلب مجتمع الدراسة بلغت  70، وتكونت عينة الدراسة من اإلعاقة

 .تمع الكليخمسة لكل ستة من افراد المج

 :من نتائج الدراسة

 المطبوع قدم صورة سلبية عن ذوي االعافة لدى المجتمع اإلعالمأكدت الدراسة أن  

بصورة من يجب التعاطف معه وانهم  اإلعاقةاظهر ذوي  اإلعالمكما بينت الدراسة ان  

 .عبء مجتمعيأو  دائما من اصحاب االحتياجات، وبالتالي فهم عالة

يشعرون بأن منظماتهم تتكلم  اإلعاقةمن ذوي % 42.2أن اظهرت الدراسة  

منهم يشعر بأن % 7.1منهم شعر بأن حراسهم يتكلمون ألجلهم، و % 22.5لمصلحتهم، و 

 .من جانبهم اإلعالممنهم يشعر بأن % 14.2الحكومة تعمل ألجلهم، و
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 الدراسة والدراسات السابقة

في صورة المعاقين  من خالل تناولتتفق والدراسة الحالية  (1222)دراسة بيرنزإن  

وضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بخصوصية المواد التي تتناول ذوي اإلعاقة  اإلعالموسائل 

 .تميزت بكونها كانت وصفية، بينما دراسة بيرنز كانت تحليلية هذه الدراسةوقضاياهم، إال أن 

وض بصورة ذوي لمعرفة دور اإلعالم في النهفقد جاءت ( 1223)دراسة داهل  أما 

اإلعاقة، وقد ركزت الدراسة على المصطلحات المستخدمة في برامج ذوي اإلعاقة، والصور 

، وهذه الدراسةعن هذه الفئة، وهذا يتوافق من خالل االطار العام  التي تعرضها وسائل اإلعالم

إال أن األخيرة تميزت عن دراسة داهل بكونها تناولت الصورة الكلية من مصطلحات 

طباعات وتصورات وصور وغيرها، باالضافة إلى تميزها بالمنهج الوصفي الذي يالئم كونها وان

دراسة هدفت إلى بيان فئة من فئات الرأي العام بالصورة الذهنية التي تشكلها وسائل اإلعالم 

 .المختلفة عن ذوي اإلعاقة

م في في كونها تناولت دور اإلعال (1225)الخطيبدراسة و  هذه الدراسةوتتفق  

دور وسائل االتصال الجماهيري في تعريف المجتمع التعرف إلى مواجهة قضايا اإلعاقة، و 

ذوي اإلعاقة وتطوير خدمات المعوقين، إال أنها اختلفت من حيث  بجميع قطاعاته بقضية

هذه ، بينما كانت (دراسة حالة)المنهج، إذ استخدمت دراسة الخطيب اسلوب تحليل المضمون 

 .تمدت المنهج الوصفي وأداة االستبانةقد اع الدراسة

 

لتمثل تحليال نقديا للمواقف األدبية المحيطة بذوي ( 2001زيجلر، )وتأتي هذه دراسة  

اإلعاقة، فهي تتفق ودراسة الباحث بالمحور الرئيس، والصورة التي تتشكل عن فئة ذوي 
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م في تشكيل الصورة تتميز بكونها تركز على دور وسائل اإلعال هذه الدراسةاإلعاقة، لكن 

 .الذهنية بشكل عام، وليس النمطية

الموضوع العام وهو  من خالل تتناول (2004)دراسة هوتينتوت و  هذه الدراسةوتتوافق  

الذهنية لذوي اإلعاقة، الصورة لتتميز بكونها تناولت  هذه الدراسةذوي اإلعاقة، بينما جاءت 

 .في وسائل اإلعالم مية لإلعاقة الذهنيةالصورة اإلعالوتحددت دراسة هوتينتوت بدراسة 

 ذوي  نحو األفراد اتجاهاتفي كونها تناولت  وهذه الدراسة 2007،القرنيوتتفق دراسة  

، واالتجاهات بمكوناتها تماثل الصورة الذهنية من حيث التشكيل، فالدراسة الخاصة حتياجاتاإل

ند تكوين اتجاه معين نحو موضوع المعرفي والوجداني والسلوكي، الذي يتولد ع تناولت الجانب

تحددت بمعرفة دور وسائل  هذه الدراسةما، بينما اختلفت ودراسة الباحث من خالل كون 

اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية عن ذوي اإلعاقة، بينما دراسة القرني لدراسة االتجاهات 

 .بغض النظر عن مصادر تشكيلها

فـي كـون محـور الدراسـة هـو ذوي اإلعاقـة  2007الخشـرمي،ودراسـة  هذه الدراسةوتتفق  

تحليــــل محتــــوى الموضــــوعات التــــي تناولتهــــا إلــــى  الدراســــة تهــــدففــــي الصــــحافة العربيــــة، وقــــد 

الصحافة العربيـة، خصوصـًا فـي اليـوم العـالمي للمعـاقين، ومـدى اهتمـام الصـحافة العربيـة بـذوي 

ام ودور وســائل اإلعــالم فــي مــن خــالل تركيزهــا علــى اهتمــ هــذه الدراســة، بينمــا تميــزت اإلعاقــة

تشــكيل صــورة ذوي اإلعاقــة، باالضــافة إلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي اعتمدتــه الدراســة، 

 .ذ اعتمدت المنهج التحليلي في اجراءاتهاإ 2007تلفت فيه عن دراسة الخشرمي والذي اخ
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ة الدوليــة الصــورة الذهنيــة لقنــاة الجزيــرة والجزيــر لدراســة  (2002)دراســة القضــاة وجــاءت  

هــذه فــي دراســة الصــورة الذهنيــة، بينمــا تتميــز  هــذه الدراســة، لتلتقــي مــع لــدى الشــباب الجــامعي

 .في تركيزها على صورة ذوي اإلعاقة، كما تشكلها وسائل اإلعالم بشكل عام الدراسة


من خالل تناول صورة ذوي اإلعاقة  2011ودراسة ابو صالحة  هذه الدراسةوتتوافق  

ن الدراسة السابقة تحددت بدراسة تلك الصورة في الدراما التلفزيونية، بينما إال أ، في اإلعالم

لتبحث في الصورة الذهنية في وسائل اإلعالم المختلفة، بحسب رؤية طلبة  هذه الدراسةجاءت 

 .جامعة بغداد

في تناولها لصورة ( 2014)مع دراسة أنيما، وموكولو، ونداتي هذه الدراسةوتتفق  

وي اإلعاقة، وطبيعة تلك الصورة، إال أنها تختلف في كونها بحثت في صورة ذوي األشخاص ذ

هذه اإلعاقة في الصحافة المكتوبة، مستخدمة المنهج الكمي والكيفي والمقابالت، بينما كانت 

 .استخدمت المنهج الوصفي وأداة االستبانةبحثت في جميع وسائل اإلعالم وقد قد الدراسة 

 

 :ة عن الدراسات السابقةمايميز هذه الدراس

التي تناولت سمات الصورة  اسات العربية واالجنبيةعددًا من الدر استعرضت الدراسة  

، (7110)زيجلر لدى المجتمعات الغربية خصوصًا، كما في دراسة اإلعاقةالمتولدة عن ذوي 

ابية في الدراما العر  اإلعاقةوتناولت دراسات أخرى صورة ذوي ، (2222)هوتينتوت  دراسةو 

اهم ماتتميز به  ومن خالل االستعراض السابق نجد أن، (2211)أبو صالحة،  دراسةكما في 

 :هو هذه الدراسة
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 ،اإلعاقةمعظم الدراسات السابقة تناولت الصورة النمطية السلبية لذوي  :من حيث الهدف -1

سائل و دور  معرفةإلى  هذه الدراسةبينما هدفت  ،اإلعاقةتناول الدراما لصورة ذوي أو 

 .طلبة جامعة بغداد لدى اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي في تشكيل بشكل عام  اإلعالم

 

ممثال في  ،ستخدام المنهج الوصفيالوظفت هذه الدراسة  :من حيث المنهجية واالدوات -2

  ...لجمع البياناتأداة  ةناالستبا

 

 اإلعالمور وسائل دبدراسة تتقصى  ورفده ياإلعالمالبحث  إلغناءعليه تاتي هذه الدراسة  -3

 اإلعالمواالستفادة منها في برامج وسائل  ،اإلعاقةالذهنية لذوي  في تشكيل الصورة

 .والمنظمات ذات العالقة
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

الدراسة، هذه هدف إلى  يبين هذا الفصل أهم الطرق والوسائل المستخدمة للوصول

لدى طلبة  اإلعاقةالعراقية في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمبدور وسائل "والتي تهتم 

، ويتضمن هذا (2018)لعام ل، حيث تم تخصيص هذه الدراسة ("دراسة ميدانية)جامعة بغداد 

ها، الفصل وصفًا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها، ومتغيرات الدراسة، وأداتها وصدقها وثبات

، والحصول على البيانات الالزمة، والمعالجة عرض اإلجراءات التي اتبعتها الدراسةإلى  إضافة

اإلحصائية المستخدمة في تحليل هذه البيانات، وفيما يلي عرضًا مفصاًل ألهم الطرق 

 :واالجراءات المتخذة في هذه الدراسة

 منهجية الدراسة

مجموعة الحقائق في أو  الحقيقةإلى  يقها الوصولالوسيلة التي يمكننا عن طر ))يعرف المنهج 

جاعد، )(( أي موقف من المواقف ومحاولة اختيارها للتأكد من صالحيتها في مواقف أخرى 

 .(92، ص2004

وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم هذا المنهج الستعراض أهم 

 اإلعاقةالعراقية في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  ماإلعالبدور وسائل "األدبيات ذات العالقة 

 (".دراسة ميدانية)لدى طلبة جامعة بغداد 

 من عددا تتضمن قد ومرنة واسعة مظلة ذو بأنه ومعروف عن المنهج الوصفي

 ويقوم .وغيرها الميدانية الحاالت ودراسات يةاإلجتماع المسوح مثل العلمية واألساليب المناهج
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 بين العالقة ونوعية طبيعتها، ووصف الظاهرة خصائص تحديد أساس علىالوصفي  المنهج

 وتحديد( كائن هو ما يأ) القائم الوضع تفسير معتمدًا على واتجاهاتها، هاأسبابو  متغيراتها

 عملية جمع من مجرد المنهج هذا يتعدى كما .المتغيرات بين الموجودة والعالقات الظروف

 وتصنيفها البيانات لهذه والتفسير اإلحصائي والربط التحليلإلى  الظاهرة حول وصفية بيانات

 .(6891 مرسي، ؛ 7002 ،الرفاعي. ) منها النتائج واستخالص وقياس

 : مجتمع الدراسة

اآلداب، اإلدارة واالقتصاد، والقانون، ) ولقد تمثل مجتمع الدراسة بطلبة عدد من كليات جامعة بغداد

، والزراعة، واإلعالم، والعلوم والهندسة، والرياضة، والصيدلة، ربيةغات، والعلوم السياسية، والتوالل

هذا  29407حوالي  4102-4102للعام الدراسي والتي بلغ عدد طلبتها  ،(*)(والطب البيطري 

 ..((1)ينظر الملحق رقم ) بحسب كتاب جامعة بغداد

 :عينة الدراسة

كلية من كليات ( 13)المحدد بـ  لدراسةمن مجتمع اتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية 

 لجأ الباحث الى اختيار عينة عشوائية قدبما أن مجتمع الدراسة مجتمع متجانس فو ، جامعة بغداد

طالبا من الذكور  520والمتمثلة بـ  جامعة بغدادمن طلبة طالب وطالبة  1000يبلغ عددها  بسيطة

طالب من كل كلية من كليات  20-60ل من اإلناث مقسمة على ثالثة عشر كلية وبمعد 420و 

اآلداب، اإلدارة واالقتصاد، والقانون، واللغات، والعلوم السياسية، والتربية، والزراعة، واإلعالم، )

                                                           

كلية(24)منكلياتجامعةبغدادالـكمجتمعلدراستهكلية(13)هالكلياتذإنسبباقتصارالباحثعلىه(*)

هوأنهاالكلياتالوحيدةالتيكانتفيدوامخاللالفترةالزمنيةالتيوزعالباحثفيهااستنبانةالدراسة،امابقية

 .هاياتالعامالكلياتفقدكانتقدفرغتمناختباراتن
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باعتبار أن الطلبة نخبة متعلمة،  ،()*(والعلوم والهندسة، والرياضة، والصيدلة، والطب البيطري 

مي للمجتمع، من خالل الوظائف واألدوار التي الجانب الثقافي والعل ويمثلون إلى حد كبير

سيقومون بها، بعد تخرجهم، باإلضافة إلى أهمية قراءة نمط التفكير لدى هذه الشريحة، لما له 

وتم  ،من دالئل مهمة في البحث والدراسة، السيما فيما يتعلق بذوي اإلعاقة، واالهتمام بهم

التي تم توزيعها على المبحوثين داخل الكلية  على جمع المعلومات عن طريق اإلستبانة اإلعتماد

حيث تم ، الكافية لتحقيق اهداف البحث المعلومةوتم توضيح اسئلة اإلستبانة بغية الوصول الى 

استبانة على عدد من الطلبة في الكليات بجميع فروعها وتخصصاتها في  (1000)توزيع 

استبانة لعدم صالحيتها ألغراض ( 85)جامعة بغداد، وبعد استرجاع االستبانات تم استبعاد 

ستبانات أو بسبب استرجاع اإل التحليل اإلحصائي، وذلك لعدم استكمال البيانات المطلوبة،

استبانة والتي تمثل ما ( 242)فارغة ولعدم تعاون بعض المستجيبين، فتمثلت العينة النهائية بـ 

موغرافي ألفراد عينة الدراسة من العينة الرئيسة، وفيما يلي التوزيع الدي%( 5859)نسبته 

 (:1)والموضح في الجدول 

 

                                                           

كلية(24)منكلياتجامعةبغدادالـكمجتمعلدراستهكلية(13)هالكلياتذإنسبباقتصارالباحثعلىه(*)

هوأنهاالكلياتالوحيدةالتيكانتفيدوامخاللالفترةالزمنيةالتيوزعالباحثفيهااستنبانةالدراسة،امابقية

 .باراتنهاياتالعامالكلياتفقدكانتقدفرغتمناخت



                     

- 85 - 
 

 (0)الجدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية

 النسبة المئوية التكرار المتغير

   العمر

 66.7 628 سنة 15-22

 27.6 260 سنة 23-27

 5.7 54 سنة فأكثر 25

100.0 237 المجموع 

   الجنس

 55.8 526 ذكر

 44.2 416 أنثى

100.0 942 المجموع 

   نوع التخصص

 45.2 426 علمي

 45.6 430 إنساني

9.1 86 آخر 

 01101 237 المجموع
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السنة الدراسية لطلبة 
   البكالوريوس

 59.1 524 األولى

 15.3 136 الثانية

 13.8 122 الثالثة

 11.3 100 الرابعة

 5. 4 السادسة

942 المجموع 100.0 

السنة الدراسية لطلبة 
   الدراسات العليا

 %21.4 12 األولى

 %78.6 44 الثانية

100.0 25 المجموع 

 اإلعالمهل تتابع وسائل 
   العراقية؟

 33.5 316 نعم

 61.4 578 أحياناً 

 5.1 48 ال أتابع

100.0 942 المجموع 
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ية التي اإلعالمأي الوسائل 
   تتابعها أكثر

 4.3 38 بوعةالصحافة المط

 17.9 160 صحافة الكترونية

 6.5 58 إذاعات

 71.4 638 فضائيات

894 المجموع()* 100.0 

   الكلية

 7.2 68 كلية اآلداب

 8.1 76 كلية اإلدارة واالقتصاد

 7.2 68 كلية القانون 

 7.4 70 كلية اللغات

 8.1 76 كلية العلوم السياسية

 7.9 74 كلية التربية

 8.3 78 راعةكلية الز 

 8.3 78 كلية اإلعالم

 7.2 68 كلية العلوم

 6.8 64 كلية التربية الرياضية

 8.3 78 كلية الهندسة

 7.4 70 كلية الصيدلة

 7.9 74 كلية الطب البيطري 

 100.0 942 المجموع

 

                                                           
 .مبحوثاأجاببأنهاليتابعوسائلاإلعالمالعراقيةفتماستثناؤهممنالعملياتاإلحصائية45هناك(*)
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 (2)الجدول 

 ياإلجتماعتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكلية والنوع 

 يجتماعاإل_النوع  الكلية 
 المجموع

 أنثى ذكر

 

 االداب
 62 34 34 العدد

 %100 %50.00 %50.00 النسبة المئوية

 واالقتصاد االدارة
 76 12 64 العدد

 %100 %15.70 %84.30 النسبة المئوية

 القانون 
 62 50 12 العدد

 %100 %73.50 %26.50 النسبة المئوية

 اللغات
 70 12 52 العدد

 %100 %25.70 %74.30 بة المئويةالنس

 السياسية العلوم
 76 34 42 العدد

 %100 %44.70 %55.30 النسبة المئوية

 التربية
 74 50 24 العدد

 %100 %67.60 %32.40 النسبة المئوية

 72 32 40 العدد الزراعة
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 %100 %48.70 %51.30 النسبة المئوية

 اإلعالم
 72 32 40 العدد

 %100 %48.70 %51.30 بة المئويةالنس

 العلوم
 62 34 34 العدد

 %100 %50.00 %50.00 النسبة المئوية

 الهندسة
 64 24 40 العدد

 %100 %37.50 %62.50 النسبة المئوية

 الرياضة
 72 12 60 العدد

 %100 %23.10 %76.20 النسبة المئوية

 الصيدلة
 70 32 32 العدد

 %100 %45.70 %54.30 ةالنسبة المئوي

 البيطري  الطب
 74 20 54 العدد

 %100 %27.00 %73.00 النسبة المئوية

 المجموع
 242 402 540 العدد

 %122.22 %42.70 %12.32 النسبة المئوية
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 " : ستبانةاإل"أداة الدراسة 

ة الهدف األساس للبحث العلمي هو اإلجابة على مجموعة من التساؤالت المطروحإن  

ولن يتيسر هذا إال عن طريق جمع معلومات  ،عن المشكلة والمتعلقة بجوانب مشكلة البحث

للخروج بالنتائج المنطقية  ،بهدف التعرف على كل الحقائق والمعلومات بأسلوب علمي ،معينة

ول على ـــتبانة أداة للحصـــاإلسواعتمدت  ، تصدت لها الدراســـةالمحددة للمشكلة التي 

 :المعلومات

 

الموضحة ( ستبانةاإل)التي هي و تصميم أداة البحث فقد تم ومن أجل تحقيق هدف الدراسة 

 : ضمن قسمينسئلة عدد من األتكونت من والتي  (1)تفاصيلها في الملحق رقم 

العمر، الجنس، نوع التخصص، السنة : المعلومات الديمغرافية، والمكونة من :القسم األول

لطلبة الدراسات العليا، هل ( المرحلة)البكالوريوس، السنة الدراسية  لطلبة( المرحلة)الدراسية 

تتابع وسائل اإلعالم العراقية، أي الوسائل اإلعالمية التي تتابعها أكثر، باإلضافة إلى إسم 

 .الكلية

والذي يقيس أسئلة الدراسة والمتعلقة بدور وسائل اإلعالم العراقية في تشكيل  :القسم الثاني

 :هنية لذوي اإلعاقة لدى طلبة جامعة بغداد، والذي يتمثل بالمجاالت التاليةالصورة الذ

مدى إسهام وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية لذوي اإلعاقة من األول  المجال -

 (.32-2)وجهة نظر طلبة جامعة بغداد، والتي تتمثل بالفقرات من 

ائل اإلعالم عن ذوي اإلعاقة من وجهة المجال الثاني طبيعة الصورة الذهنية التي تشكلها وس

 (.45 -33)نظر طلبة جامعة بغداد، والتي يتمثل بالفقرات من 
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 : متغيرات الدراسة

 : المتغيرات المستقلة

 .اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموسائل  -

 .اإلعاقة ذوو -

 :المتغيرات التابعة

 .لعراقية عن ذوي اإلعاقةالصورة الذهنية التي تشكلها وسائل اإلعالم ا -

 : المتغيرات الوسيطة

 طلبة جامعة بغداد والعوامل الديموغرافية -

 : صدق أداة الدراسة 

جامعة )على عدد من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في لقد تم عرض االستبانة 

للتحقق من مدى صدق فقراتها، وقد  (2)ملحق رقم، (الشرق األوسط والجامعات األردنية

من مالحظات المحكمين وذلك بأخذ المالحظات التي تم االتفاق عليها بنسبة  الدراسة تفاداست

 ابشكلهت أداة الدراسة أن ظهر إلى  التعديلأو  اإلضافةأو  ، سواء كانت بالحذف%(50)

آراء المحكمين وتعديالتهم داللة على صدق ت الدراسة ، واعتبر ثالثة أقسامالنهائي موزعة على 

، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة، تحقق التوازن اوتنوعه اومالءمة فقراتهالدراسة أداة محتوى 

 .أداة الدراسة في فقراتها مما يؤكد صدق المقياسبين مضامين 
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 :ثبات أداة الدراسة
 (4)الجدول 

 معامل كرونباخ ألفانتائج معامالت الثبات باستخدام طريقة إعدة اإلختبار باستخدام  

 الفقرات اسةمتغيرات الدر 
معامل الثبات 

باستخدام اختبار 
 كرونباخ ألفا

في تشكيل الصورة  اإلعالممدى اسهام وسائل 
من وجهة نظر طلبة جامعة  اإلعاقةالذهنية لذوي 

 بغداد
5-32 0557 

 اإلعالمطبيعة الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل 
من وجهة نظر طلبة جامعة  اإلعاقةعن ذوي 

 بغداد
33-48 0552 

 0.90 48-5 األداة ككل




الذي تنتمي إليه المجال إتساق كل فقرة من اإلستبانة مع ( 3)يتضح من الجدول 

باستخدام معامالت اإلرتباط بين كل فقرة من الفقرات في اإلستبانة ت الدراسة قامحيث الفقرة، 

نتائج ( 3)ويبين الجدول  (Chronbach Alpha)( ألفا كرونباخ)عن طريق استخدام معامل 

وهي نسبة ( 0590)بشكل عام أعلى من ألداة الدراسة االختبار، حيث كانت قيم كرونباخ ألفا 

 .يةاإلنسانمقبولة في البحوث والدراسات 
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 :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام 

، فقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، واستخدام اختبار (SPSS)الرزمة اإلحصائية 

ثبات أداة الدراسة، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام إلى  كرونباخ ألفا للتعرف

 One Wayفات المعيارية، وتم استخدام اختبار التباين األحادي اإلنحراالمتوسطات الحسابية و 

ANOVA رنات البعديةواختبار شيفيه للمقا Scheffe Test  واختبارIndependent 

Sample T-test. 

 

 :مفتاح التصحيح للمقياس

تم االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات 

فات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، اإلنحراالحسابية و 

 : راعاة أن يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة كما يليوقد تم م

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

2 3 4 7 0 
 

واعتمادًا على ما تقدم فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم 

، (متوسط: 3597-2534)، (مرتفع: فما فوق  – 3595: )التعامل معها على النحو اآلتي

 :وفقًا للمعادلة التالية(. منخفض: فما دون  – 2533)

 : القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات، أي  –القيمة العليا 
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 .وهذه القيمة تساوي طول الفئة 1533=   4=    (8-1)

   3        3 

 2533 = 1533+  1وبذلك يكون المستوى المنخفض من التطبيق من 

 3597= 1533+ 2534ويكون المستوى المتوسط من من التطبيق من 

 8 -3595ويكون المستوى العالي من التطبيق من 



 :اجراءت الدراسة

الدراسة على اتخاذ اإلجراءات البحثية الكفيلة بتقديم صورة صادقة ودقيقة عن  تحرص 

والتي هي موضع الدراسة كما ( اإلعاقةلذوي )في تشكيل الصورة الذهنية  اإلعالمدور وسائل 

 :يلي

 .تم  اإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة .1

 .تم تطوير اإلطار النظري للدراسة ومراجعة األدبيات ذات العالقة بموضوعها .2

إجراء استطالع ميداني قبل تصميم استبانة الدراسة وتسجيل المالحظات واالقتباسات تم  .3

ات الميدانية والمعايشة الواقعية لمجتمع الدراسة ومن خالل المراجع من خالل المشاهد

 .تم اإلطالع عليهاوالمصادر المختلفة التي 

تم تصميم استبانة جمع البيانات وتطبيقها على عينة الدراسة بعد أن جرى تحديد دقيق لهذه  .4

النتائج  العينة من مجتمع الدراسة، ثم تم استعراض النتائج في جداول مناسبة، ورصد

 .ومناقشتها

 .إجابة لتساؤالت الدراسةإلى  اخيرا تمت مناقشة النتائج والوصول .8
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 الفصل الرابع

نتائج الدراســـــة
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 الفصل الرابع

 ةـــــنتائج الدراس

 

 : تمهيد

 يتضــــــــــمن هــــــــــذا الفصــــــــــل اإلجابــــــــــة عــــــــــن أســــــــــئلة الدراســــــــــة، حيــــــــــث تــــــــــم اســــــــــتخراج 

 اســــــــــــــــــتجابات إلــــــــــــــــــى  اريــــــــــــــــــة للتعــــــــــــــــــرففــــــــــــــــــات المعياإلنحراالمتوســــــــــــــــــطات الحســــــــــــــــــابية و 

ــــــــة الدراســــــــة عــــــــن  ــــــــي تشــــــــكيل الصــــــــورة  اإلعــــــــالمدور وســــــــائل  "أفــــــــراد عين ــــــــة ف  العراقي

جابـة عـن أسـئلة ، وفيمـا يلـي اإل"(دراسـة ميدانيـة)لدى طلبة جامعة بغداد  اإلعاقةالذهنية لذوي 

 :الدراسة التالية

 

 : نتائج السبال األول

ــــــإلـــــى أي مـــــدى تســـــهم وس ـــــذوي فـــــ اإلعـــــالمائل ــــ   اإلعاقـــــةي تشـــــكيل الصـــــورة الذهنيـــــة ل

 من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد؟

من  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالممدى اسهام وسائل إلى  للتعرف

ة، ـــات المعياريــــــفاإلنحراوجهة نظر طلبة جامعة بغداد، تم استخراج المتوسطات الحسابية و 

 :كيوضح ذل( 1)دول ــــــوالج
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 (1)الجدول 

 اإلعالممستوى فقرات اسهام وسائل إلى  فات المعيارية للتعرفاإلنحراالمتوسطات الحسابية و 
من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد مرتبة ترتيبا   اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي 

 تنازليا  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

ف اإلنحرا
 المعياري 

 الترتيب
مستوى 
 ماالسها

17 
في حالة  اإلعاقةيمكن توفير خدمات معينة لذوي 

 .اإلعالمعرضها من قبل وسائل 
 مرتفع 1 1.07 3.72

2 
بشكل نسبي تشكيل صورة ذهنية  اإلعالمتراعي وسائل 
 .اإلعاقةايجابية لذوي 

 مرتفع 2 0.84 3.71

12 
في  اإلعاقةتكون نسبة البرامج المخصصة لذوي 

 .ضعيفة اإلعالموسائل 
 مرتفع 3 1.09 3.70

22 
لغة مناسبة لمناقشة واقع  اإلعالمتستخدم وسائل 

 .والمعاقين اإلعاقة
 متوسط 4 1.04 3.59

16 
 اإلعالمفي وسائل  اإلعاقةية لذوي اإلعالمالتغطية 

 ليست بالمستوى المطلوب
 متوسط 5 1.01 3.58

 متوسط 6 1.08 3.57 .اإلعاقةبذوي  اإلعالمتهتم وسائل  12

2 
في المناسبات التي  اإلعاقةبذوي  اإلعالموسائل تهتم 

 .تخصهم فقط
 متوسط 7 1.05 3.55

10 
تركز على غرس صورة  اإلعالماعتقد أن وسائل 
 .اإلعاقةايجابية عن ذوي 

 متوسط 2 1.12 3.55

22 
على توليد شعور حقيقي لذوي  اإلعالمتعمل وسائل 

 .بأنهم متساوون مع أفراد المجتمع اإلعاقة
 متوسط 2 1.04 3.54

 متوسط 10 1.05 3.48 .اإلعاقةبشكل محدود قضايا ذوي  اإلعالمتعرض وسائل  27

26 
برامج تطويرية للنهوض بواقع ذوي  اإلعالمتنتج وسائل 

 .اإلعاقة
 متوسط 11 1.04 3.46
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24 
المشاعر العاطفية والوجدانية  اإلعالمتراعي وسائل 

 .عند عرض أعمال تخصهم اإلعاقةلذوي 
 متوسط 12 1.09 3.44

21 
الجمهور في توفير معلومات  اإلعالمتساعد وسائل 

 .اإلعاقةعن احتياجات ذوي 
 متوسط 13 1.07 3.43

14 
فعااًل في تشكيل الصورة  دورا اإلعالمأعتقد أن لوسائل 
 .لدى الجمهور اإلعاقةالذهنية لذوي 

 متوسط 14 0.97 3.42

30 
ي ممارسة ف اإلعاقةحق ذوي  اإلعالمتبرز وسائل 

 .حياتهم بشكل طبيعي
 متوسط 15 1.03 3.39

23 
في عرض  اإلعاقةحق ذوي  اإلعالمتتبنى وسائل 

 .قضاياهم على الجمهور
 متوسط 16 1.03 3.38

13 
اندماج إلى  مواد اعالمية تؤدي اإلعالمتنتج وسائل 

 .في المجتمع اإلعاقةذوي 
 متوسط 17 1.09 3.36

11 
واقعية عن الدول الفاعل صورة  اإلعالمتقدم وسائل 

 .في المجتمع اإلعاقةلذوي 
 متوسط 12 1.07 3.35

20 
فرصًا للمشاركة والتعايش  اإلعالمتوفر وسائل 

 .في المجتمع اإلعاقةلذوي 
 متوسط 12 1.06 3.30

31 
على التثقيف بأن هناك التزامات  اإلعالمتعمل وسائل 

 .اإلعاقةدولية لصالح ذوي 
 متوسط 20 1.11 3.29

32 
دورًا توجيهيًا من خالل طرحه لقضايا  اإلعالميؤدي 
 .اإلعاقةذوي 

 متوسط 21 1.01 3.27

25 
أو  حاالت العوق الذهني اإلعالمتستغل بعض وسائ 

النتاج أعمال الهدف منها تسلية  اإلعاقةالجسدي لذوي 
 .اإلعاقةالجمهور على حساب ذوي 

 متوسط 22 1.19 3.24

 متوسط 23 1.11 3.19 .بشكل متميز اإلعاقةرة ذوي صو  اإلعالمتنقل وسائل  22

 متوسط 24 1.07 2.96 .اإلعاقةحيزًا مناسبًا لذوي  اإلعالمتخصص وسائل  15

 متوسط 25 1.08 2.91 .بشكل عادل اإلعاقةتعطي حق ذوي  اإلعالموسائل  12

 متوسط  0.52 3.42 المتوسط الحسابي العام 
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في  اإلعالمإسهام وسائل )توسطات الحسابية لـ أن الم( 1)يتضح من الجدول رقم 

، تراوحت ما بين (من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد اإلعاقةتشكيل الصورة الذهنية لذوي 

، وهو من (3.42)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (2.21و  3.72)

، (3.72)بلغ  على أعلى متوسط حسابي حيث( 17)المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

يمكن توفير )ت الفقرة على ، وهو من المستوى المرتفع، وقد نص  (1.07)معياري  وبإنحراف

، وفي المرتبة الثانية (اإلعالمفي حالة عرضها من قبل وسائل  اإلعاقةخدمات معينة لذوي 

وهو من المستوى ( 1.07)معياري  وبإنحراف( 3.71)بمتوسط حسابي ( 2)رقم  جاءت الفقرة

بشكل نسبي تشكيل صورة ذهنية  اإلعالمتراعي وسائل )رتفع، حيث نصت الفقرة على الم

( 3.70)بمتوسط حسابي ( 12)، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم (اإلعاقةإيجابية لذوي 

تكون نسبة )وهو من المستوى المرتفع، حيث نصت الفقرة على ( 1.02)وانحراف معياري 

، وفي المرتبة الرابعة جاءت (ضعيفة اإلعالمفي وسائل  عاقةاإلالبرامج المخصصة لذوي 

وهي من المستوى ( 1.04)معياري  وبإنحراف( 3.52)بمتوسط حسابي ( 22)رقم الفقرة 

 اإلعاقةلغة مناسبة لمناقشة واقع  اإلعالمتستخدم وسائل )المتوسط، حيث نصت الفقرة على 

 (.والمعاقين

( 2.21)بمتوسط حسابي ( 12)جاءت الفقرة رقم  وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة

وسائل )، وهو من المستوى المتوسط حيث نصت الفقرة على (1.02)معياري  وبإنحراف

، وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم (بشكل عادل اإلعاقةتعطي حق ذوي  اإلعالم

ستوى المتوسط، حيث وهو من الم( 1.07)معياري  وبإنحراف( 2.26)بمتوسط حسابي ( 15)

 (.اإلعاقةحيزًا مناسبًا لذوي  اإلعالمتخصص وسائل )نصت الفقرة على 

بمستوى  اإلعاقةتسهم في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمأن وسائل وهذا يفسر     

 (. طلبة جامعة بغداد)متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
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 : نتائج السبال الثاني

مـن وجهـة  اإلعاقـةعـن ذوي  اإلعـالمة الصـورة الذهنيـة التـي تشـكلها وسـائل ما مسـتوى طبيعـ
 نظر طلبة جامعة بغداد؟

عن ذوي  اإلعالممستوى طبيعة الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل إلى  للتعرف

فات اإلنحرامن وجهة نظر طلبة جامعة بغداد، تم استخراج المتوسطات الحسابية و  اإلعاقة

 :يوضح ذلك( 2)ل المعيارية، والجدو 

 ( 2) الجدول 

مستوى فقرات طبيعة الصورة إلى  فات المعيارية للتعرفاإلنحراالمتوسطات الحسابية و 
من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد  اإلعاقةعن ذوي  اإلعالمالذهنية التي تشكلها وسائل 

 مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

ف اإلنحرا
 المعياري 

 لترتيبا
مستوى 
 االسهام

43 
العقلية أو  أن ال تكون العاهات الجسمية

موضع سخرية على أي نحو في وسائل 
 .اإلعالم

 مرتفع 1 1.19 3.82

45 
للمشاركة في البرامج  اإلعاقةتحفيز ذوي 

ية كنماذج ناجحة لطرح قضاياهم اإلعالم
 .ومناقشة ابداعاتهم

 مرتفع 2 1.03 3.82

42 
في برامج التنمية  اإلعاقةضرورة اشراك ذوي 

 .يةاإلجتماع
 مرتفع 3 1.10 3.79

إعداد حمالت إعالمية منتظمة هادفة لتغيير  44
 .الصورة النمطية عن المعاقين

 مرتفع 4 1.11 3.76



                     

- 100 - 
 

33 
أنشطة رياضية يشارك  اإلعالمتعرض وسائل 

 .اإلعاقةبها ذوو 
 مرتفع 5 1.02 3.68

34 
وصيل دور إيجابي في ت اإلعالملوسائل 

من خالل الرموز  اإلعاقةرسائل اعالمية لذوي 
 .االتصالية المناسبة لهم

 متوسط 6 0.94 3.63

35 
ثقافة ايجابية عن ذوي  اإلعالمتنمي وسائل 

 .لدى المجتمع اإلعاقة
 متوسط 7 0.89 3.47

الصورة الذهنية في المجتمع مرجعها وسائل  32
 .اإلعالم

 متوسط 2 1.12 3.39

41 
بأنهم فئة  اإلعاقةذوي  اإلعالمتصف وسائل 

ذات حقوق وواجبات اسوة بفئات المجتمع 
 .األخرى 

 متوسط 2 1.09 3.37

37 
دورًا ايجابيًا في تقديم  اإلعالمتؤدي وسائل 

 .في المجتمع اإلعاقةذوي 
 متوسط 10 1.00 3.35

32 
دورًا ايجابيًا في تشكيل  اإلعالمتؤدي وسائل 

عند طلبة  اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي 
 .الجامعة

 متوسط 11 1.08 3.34

40 
لتغير الصورة النمطية  اإلعالمتسهم وسائل 

 .اإلعاقةالمشكلة عن ذوي 
 متوسط 12 0.93 3.33

بشكل كبير على شؤون  اإلعالمتركز وسائل  36
 .اإلعاقةذوي 

 متوسط 13 0.91 3.32

 متوسط  0.59 3.54 المتوسط الحسابي العام 
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طبيعة الصورة الذهنية التي )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 2)رقم  يتضح من الجدول

، تراوحت ما بين (من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد اإلعاقةعن ذوي  اإلعالمتشكلها وسائل 

، وهو من (3.54)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (3.32و 3.22)

، (3.22)على متوسط حسابي حيث بلغ على أ ( 43)المستوى المتوسط، وقد حازت الفقرة رقم 

أن ال تكون )، وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على (1.12)معياري  وبإنحراف

، وفي المرتبة (اإلعالمالعقلية موضع سخرية على أي نحو من وسائل أو  العاهات الجسمية

وهو من ( 1.03)معياري  وبإنحراف( 3.22)بمتوسط حسابي ( 45)الثانية جاءت الفقرة رقم 

ية اإلعالمللمشاركة في البرامج  اإلعاقةتحفيز ذوي )المستوى المرتفع، حيث نصت الفقرة على 

( 42)، وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم (كنماذج ناجحة لطرح قضاياهم ومناقشة ابداعاتهم

نصت وهو من المستوى المرتفع، حيث ( 1.10)وانحراف معياري ( 3.72)بمتوسط حسابي 

 (.يةاإلجتماعفي برامج التنمية  اإلعاقةضرورة اشراك ذوي )الفقرة على 

( 3.32)بمتوسط حسابي ( 36)وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

تركز وسائل )، وهو من المستوى المتوسط حيث نصت الفقرة على (0.23)معياري  وبإنحراف

، وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم (عاقةاإلبشكل كبير على شيون ذوي  اإلعالم

وهو من المستوى المتوسط، حيث ( 0.23)معياري  وبإنحراف( 3.33)بمتوسط حسابي ( 40)

 (.اإلعاقةلتغيير الصورة النمطية المشكلة عن ذوي  اإلعالمتسهم وسائل )نصت الفقرة على 

متوسطة  اإلعاقةعن ذوي  اإلعالموسائل  أن طبيعة الصورة الذهنية التي تشكلهاوهذا يفسر    

 (. طلبة جامعة بغداد)المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
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 : نتائج السبال الثالث

فـي تشـكيل الصـورة  اإلعـالمدور وسـائل إلـى  هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي التعـرف
 العمر؟إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةالذهنية لذوي 

 One Wayتم استخراج المتوسطات الحسابية واستخدام اختبار التباين األحادي 
ANOVA  واستخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعديةScheffe Test دور وسائل إلى  للتعرف
لدى طلبة جامعة بغداد باختالف العمر،  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم
 يوضح ذلك ( 3)والجدول 

فات المعيارية لمستوى دور وسائل اإلنحراالمتوسطات الحسابية و ( 3)جدول ال
 لدى طلبة جامعة بغداد باختالف العمر اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم

  

 العدد العمر
المتوسط 
 الحسابي

ف اإلنحرا
 المعياري 

12-22 600 3.48 0.51 

23-27 244 3.27 0.52 

 0.52 3.34 50 فأكثر 22

 0.52 3.42 894 المجموع
 

في تشكيل  اإلعالميتضح من الجدول وجود فروق ظاهرية في مستوى دور وسائل 

داللة إلى  لدى طلبة جامعة بغداد باختالف العمر، وللتعرف اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي 

يوضح ( 4)، والجدول One Way ANOVA الفروق تم استخدام اختبار التباين األحادي 

  ذلك



                     

- 103 - 
 

 (2)الجدول 

داللة الفروق في مستوى دور إلى  للتعرف One Way ANOVAاختبار التباين األحادي 
لدى طلبة جامعة بغداد باختالف  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموسائل 

 العمر

 

 التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 االحصائية

 0.001* 7.295 1.906 2 3.811 عاتبين المجمو 

   0.261 892 115.989 داخل المجموعات

    893 119.8 المجموع

 فأقل( 0.05)دالة عند مستوى *
 

( 0.05)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( 4)يتضح من الجدول 

لدى طلبة  اقةاإلعفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمفأقل في مستوى دور وسائل 

جامعة بغداد باختالف العمر، وللكشف عن مصدر الفروقات، تم استخدام اختبار المقارنات 

 :يوضح ذلك( 5)، والجدول (Sheffe Testشيفيه )البعدية 
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 ( 1)الجدول 

للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار شيفيه 

لدى طلبة جامعة بغداد  اإلعاقةكيل الصورة الذهنية لذوي في تش اإلعالممستوى دور وسائل 

 باختالف العمر

  
الفرق بين 
 المتوسطات 

(I-J) 

الداللة 
 االحصائية

(I) العمر (J) العمر   

12-22 23-27 0.2051 *0.001 

 0.41 0.1423 فاكثر -22 

23-27 12-22 -0.205 *0.001 

 0.855 0.062- فاكثر 22 

 0.41 0.142- 22-12 فاكثر 22

 23-27 0.062 0.855 

 

( سنة 22-12)أن مصدر الفروقات كان لصالح الفئة العمرية ( 5)يتضح من الجدول 

لها دور في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالممن طلبة جامعة بغداد في رؤيتهم بأن وسائل 

 . اإلعاقة
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 : نتائج السبال الرابع

فـي تشـكيل الصـورة  اإلعـالمدور وسـائل إلـى  التعـرفهل توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي 

 ي؟اإلجتماعالنوع إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةالذهنية لذوي 

-Independent Sample Tتم استخراج المتوسطات الحسابية واستخدام اختبار 

test  طلبة لدى  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمدور وسائل إلى  للتعرف

 يوضح ذلك ( 6)ي، والجدول اإلجتماعجامعة بغداد باختالف النوع 

 ( 6)الجدول 

 Independent Sampleفات المعيارية واختبار اإلنحراالمتوسطات الحسابية و 
T-test  لدى طلبة  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالملمستوى دور وسائل

 ياإلجتماعجامعة بغداد باختالف النوع 

 المصدر
االنوع 
 ياإلجتماع

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

ف اإلنحرا
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة ت
الداللة 
 االحصائية

تشكيل الصورة الذهنية 
 لذوي اإلعاقة

 ذكر
492 3.42 0.52 

224 0.316 0.753 
 أنثى

402 3.41 0.52 

ى دور وسائل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستو ( 6)يتضح من الجدول 

لدى طلبة جامعة بغداد باختالف النوع  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم

( 3.41)والمتوسط الحسابي لإلناث ( 3.42)ي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للذكور اإلجتماع

 ، وهذا يدل(0.05)وهي قيمة غير دالة عند مستوى ( 0.316( )ت)وبلغت قيمة االحصائي 

الذكور واإلناث من طلبة جامعة بغداد لديهم اتفاق في وجهات النظر على أن وسائل أن إلى 

 .بمستوى متوسط اإلعاقةلها دور في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم
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 : نتائج السبال الخامس

فـي تشـكيل الصـورة  اإلعـالمدور وسـائل إلـى  هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي التعـرف

 نوع التخصص الدراسي؟إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةالذهنية لذوي 

 One Wayتم استخراج المتوسطات الحسابية واستخدام اختبار التباين األحادي 

ANOVA  واستخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعديةScheffe Test دور وسائل إلى  للتعرف

طلبة جامعة بغداد باختالف نوع  لدى اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم

 يوضح ذلك ( 7)التخصص الدراسي، والجدول 

فات المعيارية لمستوى دور وسائل اإلنحراالمتوسطات الحسابية و ( 2)الجدول 
لدى طلبة جامعة بغداد باختالف نوع  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم

 التخصص الدراسي

نوع 
 التخصص

 العدد
المتوسط 

 لحسابيا

ف اإلنحرا
 المعياري 

 0.50 3.49 390 علمي

 0.55 3.34 422 إنساني

 0.38 3.44 82 آخر

 0.52 3.42 894 المجموع

في  اإلعالموجود فروق ظاهرية في مستوى دور وسائل ( 7)يتضح من الجدول 

، لدى طلبة جامعة بغداد باختالف نوع التخصص الدراسي اإلعاقةتشكيل الصورة الذهنية لذوي 

، One Way ANOVA داللة الفروق تم استخدام اختبار التباين األحادي إلى  وللتعرف

  :يوضح ذلك( 2)والجدول 
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 ( 8)الجدول 

داللة الفروق في مستوى دور إلى  للتعرف One Way ANOVAاختبار التباين األحادي 
د باختالف لدى طلبة جامعة بغدا اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموسائل 

 نوع التخصص الدراسي

 التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 االحصائية

 0.016* 4.194 1.111 2 2.221 بين المجموعات

   0.265 892 117.579 داخل المجموعات

    894 119.8 المجموع

 فأقل( 0.05)دالة عند مستوى *
 

( 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إوق ذات داللة وجود فر ( 2)يتضح من الجدول 

لدى طلبة  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمفأقل في مستوى دور وسائل 

جامعة بغداد باختالف نوع التخصص الدراسي، وللكشف عن مصدر الفروقات، تم استخدام 

 :يوضح ذلك( 2)، والجدول (Sheffe Testشيفيه )اختبار المقارنات البعدية 
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 ( 9)الجدول 

للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق في   Scheffe Testاختبار شيفيه 
لدى طلبة جامعة بغداد  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالممستوى دور وسائل 

 باختالف نوع التخصص الدراسي

  
الفرق بين 
 المتوسطات 

(I-J) 

الداللة 
 االحصائية

(I) لتخصصا 
(J) 

 التخصص
  

 *0.016 0.147 إنساني علمي

 0.840 0.052 آخر 

 *0.016 0.147- علمي انساني

 0.557 0.025- اخر 

 0.840 0.052- علمي اخر

 0.557 0.025 انساني 

أن مصدر الفروقات كان لصالح نوع التخصص الدراسي ( 2)يتضح من الجدول 
لها دور في تشكيل الصورة  اإلعالمم بأن وسائل من طلبة جامعة بغداد في رؤيته( العلمي)

 . اإلعاقةالذهنية لذوي 
 

 
 



                     

- 108 - 
 

 
 

 

 الفصل الخامس
 

 مناقشــة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 مناقشـــة النتائــج

 : تمهيد

 اإلعـالمدور وسـائل  "والتـي تضـمنت تقييمـا لــالدراسـة،  مناقشـة نتـائجيتضمن هـذا الفصـل 

 :، وكاالتيلدى طلبة جامعة بغداد اإلعاقةلصورة الذهنية لذوي العراقية في تشكيل ا

 : نتائج السبال األولمناقشة 

ــــإلـــى أي مـــدى تســـهم وس    اإلعاقـــةفـــي تشـــكيل الصـــورة الذهنيـــة لـــذوي  اإلعـــالمائل ــــ

 من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد؟

جابات إل أن المتوسطات الحسابية في الفصل الرابع (1)الجدول رقم  يتبين من خالل

إسهام وسائل )ضمن المستوى المتوسط إجماال لمحور  تكان( طلبة جامعة بغداد)المبحوثين 

 حيث، (من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالم

يمكن توفير خدمات معينة لذوي )نصت على  والتي من المحور (17)حازت الفقرة رقم 

أعلى متوسط حسابي وهو من على  (اإلعالملة عرضها من قبل وسائل في حا اإلعاقة

، استعطاف اإلعاقةفي دعم ذوي  اإلعالمدور وسائل إلى  ، وهذا يشيرالمستوى المرتفع

بداء المساعدة لهم، من خالل المعلومة من لديه القدرة على المساعدة واإلهتمام في إالجمهور و 

جابة سلوكية تتمثل في مد يد العون لهم بصورة مباشرة والصورة، وبالتالي يثمر ذلك عن است

تعزيز صورة أو  المطالبة بحقوقهم، وهذا كله بطبيعة الحال يسهم في تشكيلأو  وغير مباشرة،

 اإلعالمفي أذهان الجمهور ومنهم عينة الدراسة، بسبب تعرضهم لوسائل  اإلعاقةذوي 

 .المخلتفة
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يقع بمتوسط حسابي األول  من المحور( 2)لـالفقرة االمرتبة الثانية  في تكما جاء

بشكل نسبي تراعي  اإلعالموسائل أن )، حيث نصت الفقرة على أيضاً  ن المستوى المرتفعضم

في  اإلعالمتوجهات وسائل وهذا يدل على  ،(اإلعاقةرة ذهنية إيجابية لذوي تشكيل صو 

بشكل عام تولي  الماإلعوسائل بعض إما أن ؛ هي، اإلعاقةتشكيل الصورة الذهنية لذوي 

 اإلعاقة، بمعنى أن ذوي يةاإلنسانأهدافها أو  توجههابقدر مايخدم  اإلعاقةلذوي  خاصاً اهتمامًا 

وبالتالي تخصص المساحة الكافية لهم ضمن دوراتها البرامجية،  اهتمامتها، من ضمن

ن وسائل قسم آخر مو وتخصص لهم االحتياج المالي النتاج المواد التي تتعلق بهذه الفئة، 

ملك القدرة على التعامل مع هذه الشريحة تعامال صحيحًا، إذ أن البرامج الي اإلعالم

خبرة وتخصص ومراعاة الوضع النفسي إلى  المتخصصة الموجهة لمثل هذه الفئة يحتاج

مجهود معرفي ومادي على إلى  صحيحة، وهذا بالتأكيد يحتاج ي لهم بطريقة إيجابيةاإلجتماعو 

للتعامل مع هذه الفئة باألساس وعدم  اإلعالمإهمال بعض وسائل إلى  ضافةحد سواء، باإل

 .برامجها إهمااًل مقصوداأو  اهدافهاأو  حضورها ضمن أجنداتها

أن )نصت على التي جاءت الفقرة وضمن المستوى المرتفع أيضًا وفي المرتبة الثالثة 

وهذا يؤكد أن نسبة ، (ةضعيف اإلعالمفي وسائل  اإلعاقةنسبة البرامج المخصصة لذوي 

تلك التي التملك أو  التي التولي اي اهتمام بهذه الفئة هي النسبة الغالبة، اإلعالموسائل 

المالي في بعض األحيان، وهنا أو  التخصصيأو  المقدرة على التعامل معها لعجزها المعرفي

ن العراق تحكمها أولويات األحداث حول اإلعالمأن بعض وسائل إلى  البد من اإلشارة ها، وا 

على سبيل المثال تكاد التجد وسيلة إعالم إال وكان الحدث األمني هو الغالب فيها، وهذا من 

الطبيعي في بلد يعيش حربًا من سنوات لم تتوقف، فغلبت األحداث السريعة والمتوالية على 
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وتبين تفي بحاجتهم  اإلعاقةية مثل االهتمام ببرامج متخصصة لذوي اإلنسانبعض القضايا 

 .حقوقهم، وتشكل اتجاها ايجابيا نحوهم وبالتالي صورة ذهنية طيبة

عن  (2222الخشرمي،)دراسة وهذه النتيجة والتي سبقتها تتفق وما توصت إليه 

هو محدودية  نتائج الدراسة، فقد كان من أبرز اإلعاقة لقضايا العربية الصحفية التغطية

المتخصصين و يين اإلعالموجود فجوة بين ، و عربيةمن قبل الصحافة ال اإلعاقةهتمام بذوي اال

توجيه الراي العام بما يدعم الصحافة في ضعف مبادرة إلى  ، باإلضافةاإلعاقةبشؤون ذوي 

 .اإلعاقةأهداف القائمين على شؤون ذوي 

نصت  والتيالمستوى المتوسط،  ضمن( 22)وفي المرتبة الرابعة جاءت الفقرة رقم 

وقد ، (والمعاقين اإلعاقةلمناقشة واقع لغة مناسبة تستخدم  إلعالماوسائل  أن)الفقرة على 

إلى  األخيرة، مما يدلل على أن هذه الفقرة ترتبط بالتي قبلها والتي اشارت جاءت ضمن المراتب

العراقية، ولهذا حتى هذا القليل  اإلعالمقلتها في وسائل أو  ضعف البرامج المتخصصة

 اإلعاقةون المستوى في استخدام لغة مناسبة لمناقشة واقع دأو  والضعيف يبدو ضعيفًا ايضا

هم فوالمعاقين، بمعنى عدم االهتمام بخطاب هذه الفئة بطريقة تليق وتتوافق مع طبيعة ظرو 

 .وأوضاعهم

في  اإلعالمعن دور  (1223داهل، )دراسة وجاءت هذه النتيجة مقاربة لما خرجت به 

ضرورة العناية بالمصطلحات المستخدمة في ى وتأكيدها عل اإلعاقةالنهوض بصورة ذوي 

لتكييف الناس تدريجيًا مع المعاقين والعمل على تقبل ذلك منهم،  اإلعاقةالبرامج وصور ذوي 

، اإلعاقةركزت على المصطلحات المستخدمة في برامج ذوي ( 1223)دراسة داهل  كما أن
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افق من خالل االطار العام عن هذه الفئة، وهذا يتو  اإلعالموالصور التي تعرضها وسائل 

 .والدراسة الحالية

من المستوى المتوسط، حيث ض( 15)وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم 

، وهي قريبة من الفقرة (اإلعاقةحيزا  مناسبا  لذوي  اإلعالمتخصص وسائل )نصت الفقرة على 

، (ضعيفة اإلعالمائل في وس اإلعاقةنسبة البرامج المخصصة لذوي أن )التي نصت على 

 ية لمساحة قد تمأل من القراءاإلعالموالفرق بين الفقرتين أن الحيز بمعنى تخصيص الوسيلة 

نسبة البرامج المخصصة، ، أما ما يتعلق باإلعاقةاألخبار التي تتعلق بذوي أو  المشاهدين،أو 

وهذه التي  ضمن أولويات القناة في برامجها المتخصصة، اإلعاقةدراج ذوي فهي تعني إ

ن جاءت ضمن المستوى المتوسط إال عفها، أما منح الفئة حيزًا فهي وا  ضإلى  أشارت الدراسة

الوسائل التي تولي اهتماما بفئة  بين وجود نسبة مقبولة منإلى  أنها تشير في وجه من الوجوه

يئة التملك المقدرة على صناعة برامج متخصصة لهم، من خالل ته تلك التيأو  اإلعاقةذوي 

 .اإلعاقةمساحة ما للمهتمين بذوي 

ن المستوى المتوسط ضم( 12)وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم 

وهذه ترتبط ، (بشكل عادل اإلعاقةتعطي حق ذوي  اإلعالموسائل أن )نصت على  أيضا، وقد

 اإلعاقةتم بذوي التي ته اإلعالمايضا بمجموع الفقرات التي سبقتها، فبما أن نسبة وسائل 

هي بمستوى متوسط نسبيا ، وأن من بين تلك الوسائل تجد القليل الذي يحدد برامج 

تعطي حق ذوي  اإلعالموسائل )، فمن الطبيعي أن تأتي فقرة اإلعاقةمتخصصة لفئة ذوي 

قلة البرامج أوال تلك التي تتعامل مع فئة ذوي إلى  أخرة، وهذا يعزى مت( بشكل عادل اإلعاقة

لى ضعفهاقةاإلع ن جاءت ضمن المستوى المتوسط ا وضعف تخصصها في ذلك، فالفقرة وا  ، وا 
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اإليجابية، وذلك ألنها تمثل القليل من القليل، إلى  السلبية منهاإلى  إال أن نتيجتها كانت أقرب

ابتداءا، ومن هذه النسبة جاءت نسبة من يتحرى  اإلعاقةبمعنى قلة من يعطي حق ذوي 

تسهم في  اإلعالمأن وسائل يفسر بالمجمل وهذا  .كذلكنسبيا هي قليلة  العطاء بشكل عادل

طلبة )بمستوى متوسط من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  اإلعاقةتشكيل الصورة الذهنية لذوي 

 (. جامعة بغداد

 

 : نتائج السبال الثانيمناقشة 

مـن  اإلعاقـةي عـن ذو  اإلعـالمما مستوى طبيعة الصورة الذهنيـة التـي تشـكلها وسـائل  

 وجهة نظر طلبة جامعة بغداد؟

طبيعة الصورة الذهنية التي )محورأن  في الفصل الرابع (2)يتضح من الجدول رقم 

من قد جاء ض (من وجهة نظر طلبة جامعة بغداد اإلعاقةعن ذوي  اإلعالمتشكلها وسائل 

المستوى  منض على أعلى متوسط حسابي( 43)رقم حازت الفقرة حيث المستوى المتوسط، 

العقلية موضع سخرية على أو  أن ال تكون العاهات الجسمية)المرتفع، وقد نصت الفقرة على 

أو  ية منهم،احترام لذوي العاهات وعدم السخر إلى  ، وهذا يشير(اإلعالمأي نحو من وسائل 

الباحث يجد أن و شكال، وبأي شكل من األعالمية توحي بالسخرية عدم تقصد إظهار مواد إ 

ية التي يؤمن بها المجتمع العراقي وتأتي وسائل اإلجتماعالقيم  كون إلى  عزى أساساذلك ي

حد كبير، وأن إلى  تبعًا لذلك ترفض السخرية من أصحاب العاهات، بل تتعاطف بهم اإلعالم
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اليمثل إال نزرا بسيطًا مما يبديه في  اإلعاقةمن تناول لموضوع ذوي  اإلعالمما تمثله وسائل 

 .جتمع العراقي نفسه تجاه هذه الفئةالحقيقة الم

تعــــد مطلبــــًا جماهيريــــًا يبــــين مــــدى رغبــــة النــــاس فــــي احتــــرام هــــذه الفئــــة،  النتيجــــة وهــــذه 

دراســـة أبـــو خصوصـــا أن هنـــاك منتجـــات إعالميـــة تخـــالف هـــذه الســـمة، وهـــذا مـــا توصـــلت إليـــه 

ن أبرز في الدراما العربية، حيث كانت م اإلعاقةعن صور األشخاص ذوي ( 2011)صالحة، 

حبيسة النظرة التقلدية، وانهـم ضـعفاء يسـتحقون  اإلعاقةنتائج الدراسة هو أنه التزال صورة ذوي 

 .كائنات غريبة غير قادرة على التفاعل مع المجتمع اإلعاقةالعطف، كما بينت أن ذوي 

 اإلعاقةتحفيز ذوي )نصت على والتي ( 45)وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم 

بمتوسط و  (ية كنماذج ناجحة لطرح قضاياهم ومناقشة ابداعاتهماإلعالمفي البرامج للمشاركة 

 اإلعاقةتأييد العينة ألهمية تحفيز ذوي إلى  وهذا أيضا يشيرمن المستوى المرتفع، ضحسابي 

ية المختلفة واستعراض نجاحاتهم اإلعالمعلى الظهور في البرامج  اإلعالممن قبل وسائل 

غير معاق، لتؤكد أن هذه أو  ابداعاتهم لتكون حافزًا ودافعا للجميع معاقاً وتجاربهم، ومناقشة 

يمكن أن يضيفوا  اإلعاقةالطاقات يجب أن تستثمر وينظر إليها بصورة إيجابية، وأن ذوي 

 .الكثير لمجتمعاتهم، على خالف النظرة السائدة في أنهم عاجزون عن أداء شيء ما

عن صور ( 2011)إليه كذلك دراسة أبو صالحةإن هذه النتيجة تتوافق وما توصلت 

في الدراما العربية، حيث كانت من أبرز نتائج الدراسة هو أنه التزال  اإلعاقةاألشخاص ذوي 

 .حبيسة النظرة التقلدية، وانهم ضعفاء يستحقون العطف اإلعاقةصورة ذوي 
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شراك إورة ضر )نصت على والتي ( 42)جاءت الفقرة رقم فقد المرتبة الثالثة  أما في

أيضًا،  المستوى المرتفع ضمنحسابي بمتوسط  (يةاإلجتماعفي برامج التنمية  اإلعاقةذوي 

تفهم إلى  ية كونهم أقرباإلجتماعفي برامج التنمية  اإلعاقةأهمية إشراك ذوي إلى  وهذا يعزى 

ية السيما وهم أصحاب تجربة في ذلك، كما أن ذلك يسهم في إدماج اإلجتماعحاجات الناس 

في المجتمع وتجنب عزلتهم التي تبعث على العجز والنفور، هذا وتؤكد الدراسة  اإلعاقةذوي 

ية عليها أن تضع في اإلجتماعوهي تعد برامج التنمية  اإلعالموتحديدًا هذه الفقرة أن وسائل 

 . هتمام ودافعية لدى الجمهورة وجود هذه الفئة لما ستضفيه من إ الحسبان أهمي

وسائل أن )على  والتي نصت (40)قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم المرتبة ما  وفي

من المستوى وكانت ض (اإلعاقةلتغيير الصورة النمطية المشكلة عن ذوي تسهم  اإلعالم

ن كان من واجبها  اإلعالمويعزى مجيئها ضمن المراتب األخيرة، كون وسائل المتوسط،  وا 

ليست بالمستوى الذي  إال أنها في الحقيقة ةاإلعاقاإلسهام في تشكيل صورة إيجابية عن ذوي 

 .استحقاق هذه الفئة في المجتمعأو  يتناسب وواجبها

من المستوى المتوسط ض( 36)وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  

بمعنى ، (اإلعاقةون ذوي ب بشكل كبير على ش اإلعالمتركز وسائل )حيث نصت الفقرة على 

، وقد نرى هذه اإلعاقةن، تركز بنسبة متوسطة على شؤون ذوي العراقية اآل ماإلعالأن وسائل 

 اإلعاقةتجاه ذوي  اإلعالمالنسبة متوسطة هنا، لكنها غير مقبولة مقارنة بما يجب على وسائل 

 اإلعالموسائل صورة المعاقين و  عن (1222)دراسة بيرنزوتتوافق هذه النتيجة ونتيجة  

التعامل معها اإلعالم إلى ة المعاقين هي مشكلة معقدة يحتاج أن مشكلوالتي ركزت على 

يالئها االهتمام الكافيبالوعي والدراية،   .وا 
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عن ذوي  اإلعالمأن طبيعة الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل على العموم  يدلوهذا  

 (. طلبة جامعة بغداد)متوسطة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة  اإلعاقة

 : نتائج السبال الثالثقشة منا

لة إحصائية فـي التعـرف  ائل إلـى  هل توجد فروق ذات دال  اإلعـالمدور وسـ

ة لــذوي  كيل الصــورة الذهنيــ ةفــي تشــ داد تعــزى  اإلعاقــ ة بغــ إلــى  لــدى طلبــة جامعــ

 العمر؟

وق ظاهرية في مستوى وجود فر  في الفصل الرابع (3) الجدولالنتائج المبينة في من  تبين

لدى طلبة جامعة بغداد باختالف  اإلعاقةصورة الذهنية لذوي في تشكيل ال عالماإلدور وسائل 

وجود فروق  (في الفصل الرابع (4)الجدول  وحسب)اتضح اختبار التباين األحادي وعند العمر، 

في تشكيل  اإلعالمفأقل في مستوى دور وسائل ( 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إذات داللة 

استخدام اختبار  بعداتضح لدى طلبة جامعة بغداد باختالف العمر،  اإلعاقةذوي الصورة الذهنية ل

من طلبة جامعة ( سنة 22-12)المقارنات البعدية أن مصدر الفروقات كان لصالح الفئة العمرية 

ينظر )اإلعاقةيل الصورة الذهنية لذوي لها دور في تشك اإلعالمبغداد في رؤيتهم بأن وسائل 

 (.في الفصل الرابع( 5)الجدول رقم 

وهـي الفئـة المحصـورة بـين  وهذه النتيجة طبيعيـة كونهـا تمثـل مجمـل أعمـال طلبـة الجامعـات 

 .عمار طلبة الكليات على العموموهي فئة أ ( 12-22)
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 : نتائج السبال الرابعمناقشة 

فـي تشـكيل  اإلعـالمدور وسـائل إلـى  هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي التعـرف 

 ي؟اإلجتماعالنوع إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةلذهنية لذوي الصورة ا

المستخدم   Independent Sample T-test العينة المستقلة اختبار ظهر من

لدى طلبة جامعة  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمدور وسائل إلى  للتعرف

حصائية في مستوى دور إوق ذات داللة عدم وجود فر ي، اإلجتماعبغداد باختالف النوع 

لدى طلبة جامعة بغداد باختالف النوع  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموسائل 

بلغت ، بحيث كانت النسبة بينهما متقاربة جداً  حيث ،(في الفصل الرابع (6)الجدول )ياإلجتماع

أن الذكور  وهذا يعني، (0.05)توى وهي قيمة غير دالة عند مس( T( )0.316) االختبارقيمة 

لها دور في  اإلعالمأن وسائل  فيوجهات النظر بواإلناث من طلبة جامعة بغداد لديهم اتفاق 

وتشير هذه النتيجة حضور أهمية دور  .بمستوى متوسط اإلعاقةتشكيل الصورة الذهنية لذوي 

معيًا مشتركا تجاه هذه لدى الجنسين بالمستوى ذاته، وأن هناك وعيًا مجت اإلعالموسائل 

 .القضية
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 : نتائج السبال الخامسمناقشة 

في تشكيل  اإلعالمدور وسائل إلى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعرف 

 نوع التخصص الدراسي؟إلى  لدى طلبة جامعة بغداد تعزى  اإلعاقةالصورة الذهنية لذوي 

 اإلعالمفي مستوى دور وسائل  وجود فروق ظاهرية تبين من خالل نتائج الدراسة، 

لدى طلبة جامعة بغداد باختالف نوع التخصص  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي 

إلى  للتعرفتم استخدام اختبار التباين األحادي و  ،(في الفصل الرابع (7)الجدول ) الدراسي

فأقل ( 0.05)اللة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الد تبين فعالً ف ،داللة الفروق 

لدى طلبة جامعة  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالمفي مستوى دور وسائل 

وللكشف عن ، (في الفصل الرابع (2)الجدول  انظر)بغداد باختالف نوع التخصص الدراسي، 

تضح أن فا، (Sheffe Testشيفيه )مصدر الفروقات، تم استخدام اختبار المقارنات البعدية 

من طلبة جامعة بغداد في ( العلمي)مصدر الفروقات كان لصالح نوع التخصص الدراسي 

الجدول  ينظر). اإلعاقةيل الصورة الذهنية لذوي لها دور في تشك اإلعالمرؤيتهم بأن وسائل 

 (.في الفصل الرابع (2)

يمنح الشخص قدرًا أكثر من ( العلمي)كون طبيعة التخصص إلى  تعزى هذه النتيجة

، من خالل المناهج العلمية اإلنسانوالعاهات التي تصيب  اإلعاقةطالع أكثر على حاالت اإل

في األقسام العلمية للكليات المخلتفة، أو  التي يدرسها الطالب، سواء في سني دراسته األولية،

ية في التنم اإلعاقةإدراك الدراسين في األقسام العلمية ألمكانية استثمار فئة ذوي إلى  باإلضافة
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 اإلعاقةحتكاك بمواد علمية يذكر فيها ذوي خرى قليلي اإلية أكثر، مقارنة باألقسام األاإلجتماع

على قدرات وامكانات هذه  س أكثر إطالعاً ر االمناهج العلمية تجعل الدوقضاياهم، بمعنى أن 

اقة الفئة، وأكثر إفادة في تقديم المقترحات والخطط التي تسهم في تحسين صورة فئة ذوي اإلع

 . في المجتمع بشكل عام

أن فروق ذات داللة إحصائية إال إلى  ن كانت تشيرالنتيجة وا  ن مع هذا كله، فإ

ي اإلنسان، بينما للقسم 211بالفارق الكبير، فقد جاء التكرار لصالح العلمي يكن لم  التكرار

 .ماذكرت آنفاً  سباب، وهذا ايضًا يدلل على وجود فارق قليل بين القسمين واأل25
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 خالصة النتائج

، من خالل استعطاف الجمهور ومن اإلعاقةفي دعم ذوي  اإلعالمأهمية دور وسائل   .1

لديه القدرة على المساعدة واالهتمام في ابداء المساعدة لهم، باستخدام المعلومة 

 .والصورة

تؤثر  اإلعاقةفي تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموجود توجهات مختلفة لوسائل   .2

، وبالتالي تخصص المساحة الكافية لهم اإلعاقةما في مستوى اهتمامها بذوي  بشكل

اليملك القدرة على التعامل  اإلعالمضمن دوراتها البرامجية، وقسم آخر من وسائل 

للتعامل  اإلعالمإهمال بعض وسائل إلى  مع هذه الشريحة تعامال صحيحًا، باإلضافة

برامجها إهمااًل أو  هدافهاأ أو  أجنداتها مع هذه الفئة باألساس وعدم حضورها ضمن

 .مقصودا

تلك أو  التي التولي اي اهتمام بهذه الفئة هي النسبة الغالبة، اإلعالمأن نسبة وسائل    .3

المالي في أو  التخصصيأو  التي التملك المقدرة على التعامل معها لعجزها المعرفي

 .بعض األحيان وهذا بحسب أولويات األحداث حولها

العراقية، وحتى هذا القليل  اإلعالمقلتها في وسائل أو  ف البرامج المتخصصةضع   .4

دون المستوى في استخدام لغة مناسبة لمناقشة واقع أو  والضعيف يبدو ضعيفًا ايضا

والمعاقين، بمعنى عدم االهتمام بخطاب هذه الفئة بطريقة تليق وتتوافق مع  اإلعاقة

 .طبيعة ظروفهم وأوضاعهم

 اإلعاقةتلك التي تولي اهتماما بفئة ذوي  اإلعالممقبولة من بين وسائل  وجود نسبة  .5

وبعض منها التملك المقدرة على صناعة برامج متخصصة لهم، لكنها تقوم بتهيئة 

 .اإلعاقةمساحة ما للمهتمين بذوي 

عدم تقصد إظهار مواد إعالمية أو  وجود احترام لذوي العاهات وتجنب السخرية منهم،  .6

ية التي يؤمن بها اإلجتماعسخرية وبأي شكل من األشكال، كون القيم توحي بال
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تبعًا لذلك ترفض السخرية من أصحاب  اإلعالمالمجتمع العراقي وتأتي وسائل 

 .حد كبيرإلى  العاهات، بل تتعاطف بهم

على الظهور في البرامج  اإلعالممن قبل وسائل  اإلعاقةأهمية تحفيز ذوي    .7

استعراض نجاحاتهم وتجاربهم، ومناقشة ابداعاتهم لتكون حافزًا ية المختلفة و اإلعالم

 .غير معاقأو  ودافعا للجميع معاقاً 

 في إعداد اإلعالمية في وسائل اإلجتماعفي برامج التنمية  اإلعاقةن إشراك ذوي أ  .2

ية من األهمية بمكان، السيما أن وجود هذه الفئة سيضيف اإلجتماعبرامج التنمية 

 . مهوردافعية لدى الج

ن كان من واجبها اإلسهام في تشكيل صورة إيجابية عن ذوي  اإلعالمإن وسائل    .2 وا 

استحقاق هذه أو  إال أنها في الحقيقة ليست بالمستوى الذي يتناسب وواجبها اإلعاقة

 .الفئة في المجتمع

 اإلعاقةن، تركز بنسبة متوسطة على شؤون ذوي العراقية اآل اإلعالمإن وسائل  .10

 اإلعاقةتجاه ذوي  اإلعالمدراسة غير مقبولة مقارنة بما يجب على وسائل وتراها ال

في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموجود فروق ظاهرية في مستوى دور وسائل  .11

 .لدى طلبة جامعة بغداد باختالف العمر اإلعاقة

لدى الجنسين بالمستوى ذاته، وأن هناك وعيًا  اإلعالمحضور أهمية دور وسائل  .12

 .جتمعيًا مشتركا تجاه هذه القضيةم

في تشكيل الصورة الذهنية لذوي  اإلعالموجود فروق ظاهرية في مستوى دور وسائل  .13

كون طبيعة  لدى طلبة جامعة بغداد باختالف نوع التخصص الدراسي اإلعاقة

التي  اإلعاقةيمنح الشخص قدرًا أكثر من اإلطالع على حاالت ( العلمي)التخصص 

 دراسته األولية،في هج العلمية التي يدرسها الطالب من خالل المنا ،اإلنسانتصيب 

 .الجامعيةأو 
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 التوصيات
 

 اإلعالمعلى بيان أهمية دور وسائل  اإلعاقةحث المنظمات والجمعيات المهتمة بذوي  .1

 .الرسمي والخاص بذلك اإلعالم، وكذلك ضرورة أن يسهم اإلعاقةفي دعم ذوي 

 اإلعالممن قبل وسائل  اإلعاقةي في التعامل مع فئة ذوي ناإلنساالتركيز على الجانب  .2

ية كملفات اإلجتماعية و اإلنسانوعدم خلط التوجهات السياسية بالتعامل مع الملفات 

 .اإلعاقةذوي 

ومعرفة الطريقة العلمية  اإلعاقةوي ذي مع فئة اإلعالمتطوير المقدرة على التعامل  .3

 .ج المخصصة لهمانتاج البرامأو  الصحيحة للتعامل معهم

 اإلعاقةالعراقية، ومناقشة واقع  اإلعالمزيادة وتطوير البرامج المتخصصة في وسائل  .4

والمعاقين، واالهتمام بخطاب هذه الفئة بطريقة تليق وتتوافق مع طبيعة ظروفهم 

 .وأوضاعهم

 .اإلعاقةللمهتمين بذوي  اإلعالمزيادة المساحة المخصصة من قبل وسائل  .5

وبأي شكل من األشكال،  اإلعاقةإعالمية توحي بالسخرية من ذوي  عدم إظهار مواد .6

إلى  هممعية ترفض السخرية من أصحاب العاهات، بل تتعاطف اإلجتماعكون القيم 

 .حد كبير
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ية اإلعالمعلى الظهور في البرامج  اإلعالممن قبل وسائل  اإلعاقةتحفيز ذوي  .7

بداعاتهم لتكون حافزًا ودافعا المختلفة واستعراض نجاحاتهم وتجاربهم، ومناقشة ا

 .غير معاقأو  للجميع معاقاً 

والبد أن تضع في  اإلعالمية في وسائل اإلجتماعفي برامج التنمية  اإلعاقةإشراك ذوي  .2

 . يةاإلجتماعحسبانها ذلك وهي  تعد برامج التنمية 

بصورة أكبر وبمستوى يتناسب  اإلعاقةاإلسهام في تشكيل صورة إيجابية عن ذوي  .2

 .استحقاق هذه الفئة في المجتمعأو  اجبهاوو 

وتناول أحوالهم  اإلعاقةالعراقية أكثر على شؤون ذوي  اإلعالمأن تركز وسائل  .10

 اإلعاقةتجاه ذوي  اإلعالمونتاجاتهم وهذا أقل على ما يجب على وسائل 
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 (1)الملحق رقم 

ستبانةاإل  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 
 استبانة/ م

 
 عزيزتي الطالبة.. عزيزي الطالب

 
 

 ...تحية طيبة وبعد
 

في تشكيل الصورة في تشكيل الصورة   العراقيةالعراقية  دور  وسائل اإلعالمدور  وسائل اإلعالم)يقوم الباحث باجراء دراسة علمية بعنوان 

، فأرجو التفضل بتعبئة فقرات (دراسة ميدانيةدراسة ميدانية ددالذهنية لذوي اإلعاقة لدى طلبة جامعة بغداالذهنية لذوي اإلعاقة لدى طلبة جامعة بغدا

االستبانة المرفقة طيًا والتي تتضمن اسئلة حول الموضوع أعاله، وان ثقتي عالية باستجابتكم 

الكريمة في مساعدة الباحث النجاز متطلبات االستبانة وسوف توظف اجاباتكم ألغراض 

 .والحاجة لذكر األسماء. البحث العلمي فقط

  خيراوجزاكم هللا
 

 
                                                    

 :الباحث                                                         
 جاسم دمحم الشيخلي                                           

22921132229: موبايل  

Jasim.daadash@yahoo.com 
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 اســــتبانة

 لديموغرافيةالمعلومات ا

 :  العمر .1

)(15-22



)(23-27



فأكثر25)(



 :                                     الجنس .2

 

 :نوع التخصص .4

 

 لطلبة البكالوريوس( المرحلة)السنة الدراسية  -3
                                                 

 

 

                       الخامسةالسادسة

2

- 

 ________________لطلبة الدراسة العليا ( المرحلة)السنة الدراسية  
 هل تتابع وسائل االعالم العراقية ؟ -5

 ال اتابع  نعم                احيانا                 
 الرجاء اعادة االستبانة الى الباحث وعدم تكملة بقية الفقرات( ال اتابع ) اذا كان الجواب 

 :اي الوسائل االعالمية التي تتابعها اكثر هي  -2
 الصحافة المطبوعة        

 صحافة الكترونية        
 اذاعات        
 فضائيات        

أنثىذكر

آخرإنسانيعلمي

الثانيةاألولى

الرابعةالثالثة
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 أسئلة االستبانة                                     

سهام وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة الذهنية لذوي اإلعاقة من وجهة إمدى : المجال األول

 .نظر طلبة جامعة بغداد

إن المقصود بالصورة الذهنية في هذه االستبانة، هي مجموعة االنطباعات والتصورات : مالحظة
 .وسائل اإلعالم المختلفة العالقة بالذهن عن ذوي اإلعاقة والتي شكلتها

موافق  الفقــــــرة ت
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

تراعي وسائل اإلعالم بشكل نسبي تشكيل صورة  2
      ذهنية ايجابية لذوي اإلعاقة

2 
تهتم وسائل اإلعالم بذوي اإلعاقة في المناسبات 

      التي تخصهم فقط

10 
م تركز على غرس صورة اعتقد أن وسائل اإلعال
      ايجابية عن ذوي اإلعاقة

وسائل اإلعالم صورة واقعية عن الدور الفاعل  تقدم 11
      لذوي االعاقة في المجتمع 

12 
نسبة البرامج المخصصة لذوي اإلعاقة في  تكون 

      وسائل اإلعالم ضعيفة 

13 
تنتج وسائل اإلعالم مواد إعالمية تؤدي إلى اندماج 

      ي اإلعاقة في المجتمعذو 

14 
اعتقد أن لوسائل اإلعالم دورا فعاال في تشكيل 

      الصورة الذهنية لذوي اإلعاقة لدى الجمهور

      تخصص وسائل اإلعالم حيزا مناسبا لذوي اإلعاقة 15

16 
التغطية اإلعالمية لذوي اإلعاقة في وسائل اإلعالم 

      ليست بالمستوى المطلوب

17 
مكن توفير خدمات معينة لذوي اإلعاقة في حالة ي

      عرضها من قبل وسائل اإلعالم

      وسائل اإلعالم تعطي حق ذوي اإلعاقة بشكل عادل 12
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      تهتم وسائل اإلعالم بذوي اإلعاقة 12

20 
توفر وسائل اإلعالم فرصا للمشاركة والتعايش لذوي 

 اإلعاقة في المجتمع
     

21 
ائل اإلعالم الجمهور في توفير معلومات تساعد وس

      عن احتياجات ذوي اإلعاقة

تنقل وسائل االعالم صورة ذوي االعاقة بشكل  22
      متميز

23 
تتبنى وسائل االعالم حق ذوي االعاقة في عرض 

 قضاياهم على الجمهور
     

24 
تراعي وسائل اإلعالم المشاعر العاطفية والوجدانية 

      ة عند عرض أعمال تخصهملذوي اإلعاق

25 
 تستغل بعض وسائل اإلعالم حاالت العوق الذهني

الجسدي لذوي اإلعاقة النتاج أعمال الهدف منها أو 
 تسلية الجمهور على حساب ذوي اإلعاقة

     

تنتج وسائل اإلعالم برامج تطويرية للنهوض بواقع  26
      ذوي اإلعاقة 

27 
محدود قضايا ذوي  تعرض وسائل اإلعالم بشكل

      اإلعاقة

22 
تعمل وسائل اإلعالم على توليد شعور حقيقي لذوي 

      اإلعاقة بأنهم متساوون مع أفراد المجتمع

تستخدم وسائل اإلعالم لغة مناسبة لمناقشة واقع  22
      اإلعاقة والمعاقين

30 
تبرز وسائل اإلعالم حق ذوي اإلعاقة في ممارسة 

      بيعيحياتهم بشكل ط

31 
تعمل وسائل اإلعالم على التثقيف بأن هناك 

      التزامات دولية لصالح ذوي اإلعاقة

يؤدي اإلعالم دورا توجيهيا من خالل طرحه لقضايا  32
      ذوي اإلعاقة
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طبيعة الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل اإلعالم عن ذوي اإلعاقة من وجهة : المجال الثاني
 .امعة بغدادنظر طلبة ج

 الفقــــــرة ت
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

33 
تعرض وسائل اإلعالم أنشطة رياضية يشارك بها 

 ذوو اإلعاقة 
     

34 
لوسائل اإلعالم دور إيجابي في توصيل رسائل 
إعالمية لذوي اإلعاقة من خالل الرموز االتصالية 

 المناسبة لهم
     

وسائل اإلعالم ثقافة إيجابية عن ذوي اإلعاقة  تنمي 35
 لدى المجتمع

     

36 
تركز وسائل اإلعالم بشكل كبير على شؤون ذوي 

 اإلعاقة
     

37 
تؤدي وسائل اإلعالم دورا ايجابيا في تقديم ذوي 

 اإلعاقة في المجتمع
     

تؤدي وسائل االعالم دورا إيجابيا في تشكيل الصورة  32
 ي اإلعاقة عند طلبة الجامعةالذهنية لذو 

     

      الصورة الذهنية في المجتمع مرجعها وسائل اإلعالم 32

40 
تسهم وسائل االعالم لتغير الصورة النمطية المشكلة 

 عن ذوي االعاقة
     

41 
تصف وسائل اإلعالم ذوي اإلعاقة بأنهم فئة ذات 

 حقوق وواجبات اسوة بفئات المجتمع االخرى 
     

ضرورة إشراك ذوي اإلعاقة في برامج التنمية  42
 يةاإلجتماع

     

43 
العقلية موضع أو  أن التكون العاهات الجسمية

 سخرية على اي نحو في وسائل اإلعالم
     

44 
إعداد حمالت أعالمية منتظمة هادفة لتغيير الصورة 

 النمطية عن المعاقين
     

امج اإلعالمية تحفيز ذوي اإلعاقة للمشاركة في البر  45
 كنماذج ناجحة لطرح قضاياهم ومناقشة ابداعاتهم
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(2)الملحق رقم   

 جامعة الشرق االوسط
 كليـــــــــة اإلعــــــالم
 ماجستير إعالم

 

 المحترم  ..............................................االستاذ الفاضل 
 

 استبـــانة للتحكيم/ الموضوع 

 تحية طيبة 

أرجو تفضلكم بإبداء الرأي .. رًا لما أعهده في شخصكم الكريم من علمية وخبرةنظ 
والمشورة العلمية وتحكيم استبانة الدراسة الميدانية الخاصة بموضوع رسالة الماجستير 

في تشكيل الصورة الذهنية لذوي اإلعاقة لدى طلبة في تشكيل الصورة الذهنية لذوي اإلعاقة لدى طلبة   العراقيةالعراقية  دوُر وسائل اإلعالمدوُر وسائل اإلعالم)الموسومة 

وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في اإلعالم، في (. دانيةدانيةدراسة ميدراسة مي جامعة بغدادجامعة بغداد
 .جامعة الشرق األوسط، بإشراف الدكتور كامل خورشيد

 مع جزيل الشكر والتقدير

 الباحث                                             
 جاسم دمحم الشيخلي                                           

                                                            0780899267 
 :إن درجات الموافقة داخل أداة الدراسة ستكون كما يلي: مالحظة

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
     

 بيانات خاصة بالمحكم
 رقم الهاتف التخصص الرتبة اسم المحكم
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 أسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص الرتبة العلمية مــــاألس ت

 MEU تحرير إعالمي استاذ أديب خضور. د.أ 0

 MEU إعالم ورأي عام أستاذ عطاهلل الرمحين. د.أ 4

 MEU دعاية ورأي عام أستاذ حميدة سميسم. د.أ 9

 MEU مناهج بحث استاذ عبدالجبار البياتي. د.أ 2

 MEU سطرق تدري أستاذ غازي خليفة. د.أ 2

 MEU ادارة تربوية استاذ عباس الشريفي. د.أ 9

 جامعة البترا صحافة أستاذ تيسير أبو عرجة. د. أ 1

 جامعة البترا دعاية ورأي عام أستاذ عبدالرزاق الدليمي. د.أ 8

 جامعة اليرموك عالقات عامة استاذ تحسين منصور. د.أ 1

 امعة اليرموكج إعالم وصحافة مشارك استاذ حاتم عالونة. د 01

 MEU إذاعة وتلفزيون أستاذ مشارك رائد أحمد البياتي. د 00

 جامعة البترا أعالم وصحافة استاذ مساعد عبدالكريم الدبيسي. د 04

 جامعة البترا عالقات عامة استاذ مساعد دمحم صاحب سلطان. د 09

 جامعة البترا إذاعة وتلفزيون استاذ مساعد ابراهيم خصاونة. د 02

 MEU تربوي إعالم استاذ مساعد يوسف حميد. د 02

 MEU ونشر صحافة استاذ مساعد صباح ياسين علي. د 09

 جامعة اليرموك صحافة استاذ مساعد عالء الدين احمد خليفة. د 01
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(3)الملحق رقم   

 كتاب تسهيل مهمة جامعة الشرق االوسط
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(9)الملحق رقم   

كلية االعالم جامعة الشرق االوسط من اب تسهيل مهمةكت  
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 (5)الملحق رقم 

 قسم شؤون الطلبة جامعة بغدادالى كتاب تسهيل مهمة 
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تسهيل مهمة داخل جامعة بغداد( 6)الملحق رقم 



                     

- 12 - 
 

 (7)الملحق رقم 

 مية جامعة بغدادكتاب تسهيل مهمة لالقسام العل
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 (8)الملحق رقم 

 كتاب كلية االعالم الى جامعة بغداد بخصوص اعداد طلبة جامعة بغداد
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(0)الملحق رقم   

 جواب جامعة بغداد بخصوص احصائية طلبة جامعة بغداد



                     

- 15 - 
 

 7105-7102جدول بأعداد طلبة جامعة بغداد 

 اسم الكلية
 جموعالم

 المجموع اناث ذكور

 3836 2238 1598 ابن رشد/التربية للعوم االنسانية
 2811 1310 1501 الزراعة
 3941 2338 1603 االداب

 4610 1857 2753 االدارة واالقتصاد
 1060 288 772 التربية الرياضية

 1047 722 325 الصيدلة
 803 383 420 الطب البيطري 

 2725 1838 887 العلوم
 1191 690 501 العلوم السياسية

 812 283 529 االعالم
 811 569 242 القانون 
 3104 1744 1360 اللغات

 2656 1476 1180 الهندسة
 29407 15736 13671 المجموع الكلي
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(17)الملحق رقم   

 التدقيق اللغوي

 


