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  :مقدمة
تعد قضايا المعاقين الفلسطينيين من القضايا الهامة في المجتمـع          

فهم جزء ال يتجزأ مـن النـسيج االجتمـاعي الفلـسطيني،            الفلسطيني،  
 الـذي   ويساهمون في مختلف مناحي الحياة الفلسطينية من خالل الـدور         

  .هايقومون به في جوانب التعليم والتأهيل والعمل السياسي وغير
بـسبب  كما أن أعداد المعاقين الفلسطينيين في تزايـد مـستمر،           

لمتواصـلة  اإلعاقات الكبيرة وغير المسبوقة التي تنجم عن االعتـداءات ا        
التي ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي، والتي كـان آخرهـا الحـرب             

م، ٢٠٠٨ ديـسمبر    ٢٧في  الشرسة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة        
 ٥٤٠٠لتي نجم عنها أكثـر مـن        واواستمرت لمدة اثنين وعشرين يوماً،      

جريح، والعديد من هؤالء الجرحى يعانون من إعاقـات مختلفـة نتيجـة         
  .ة الفتاكةاألسلح

ورغم أهمية هذه القضية، وحيوية الدور الـذي يؤديـه هـؤالء            
التي تخصصها وسـائل    مساحة  المعاقون في المجتمع الفلسطيني، إال أن ال      
 أن اإلعالم الفلـسطيني    يثح،  اإلعالم لقضايا المعاقين ال تزال غير كافية      

ثـل هـذه    ، وتتميز معالجتـه لم    ر السياسية قليل التركيز على القضايا غي    
ف التنسيق  الموضوعات بالعشوائية والضعف وقلة الخبرة الصحفية وضع      

  .بين الوسائل المختلفة
 لهذه القـضية  الكبيرةية األهموتبرز أهمية هذه الدراسة في ضوء   

 ،األعداد الكبيرة للمعاقين فـي هـذا المجتمـع         و ، الفلسطيني المجتمعفي  
  .في المجتمعاالندماج  والصعوبات التي يجدونها في ،وصعوبة إعاقاتهم

وقد وصل عدد المعاقين بمختلف اإلعاقات في أراضى الـسلطة          
في محافظات  ) ٦٩١٤٥(م  معاقاً منه ) ١٠٩,٠٣٥(الوطنية الفلسطينية إلى    

  .م٢٠٠٨ديسمبر ، وذلك قبل الحرب األخيرة على قطاع غزة في غزة



 ٣

اإلعالم هو أحد التخصصات التي ينبغي أن يقتـرب مـن           ويعد  
دراسات اإلعاقة والتربية الخاصة، ألهمية وسائل اإلعـالم فـي قـضايا            

قبات اإلعاقة، وفي مقدمتها قضية االتجاهات السلبية التي تتراكم لتشكل ع         
تواجه المعاقين ومؤسسات اإلعاقة في تحقيق أهدافهم في تحسين صـورة           

 فـي    مهمـاً  دوراًتـؤدي   وسائل اإلعالم   ، حيث أن    المعاقين في المجتمع  
  .)١(التأثير على صورة ذوي االحتياجات الخاصة لدى أفراد المجتمع

عاً مع  معظم وسائل اإلعالم تتعامل تعامالً عاماً ومتنو      ويالحظ أن   
مناسباتي يـرتبط   فإن ابرز سمات هذا التعاطي هو تعاملا المعاقين، قضاي

 باألحداث والفعاليات العامة والنشاطات التي تحدث داخل المجتمع، وهـذا         
التعامل اإلعالمي يفتقر إلى المنهجية واالسـتمرارية ووضـوح الرؤيـة           

  .)٢(تساعد في الوصول إلى نتائج محددة واألهداف التي
ـ معظـم    ات إلى أن  وتشير بعض الدراس   تتـسم    اإلعـالم  ةتغطي

بالسلبية عن المعاقين، ومن هذه الصور السلبية تصوير المعاقين على أنه           
ميئوس منهم، واتكاليون، ودائما يـستجدون المـساعدات، إلـى جانـب            

  .)٣(التسميات واأللقاب السلبية التي يوصم بها المعاقون
سطيني، إال أنه   ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها اإلعالم الفل       

، وهـي  إذاعة ناطقة باسم المعاقين في الشرق األوسـط شهد انطالق أول    
المجتمع الفلسطيني عـن    سعى لتغيير مفاهيم    تالتي  و إذاعة فرسان اإلرادة  

هم العـيش    ل حتى يصل المعاقون إلى انتزاع حقوقهم التي تؤمن       ة  هذه الفئ 
  .)٤(علكريم كأشخاص منتجين داخل المجتما

أنفـسهم  الدراسة قياس اتجاهات المعاقين الفلسطينيين      تحاول هذه   
الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم المختلفة في التعبير عن قـضاياهم           نحو  

، ومطالبهم من وسائل    وهمومهم ومشاكلهم، ومدى رضاهم عن هذا الدور      
  .اإلعالم



 ٤

  :المبحث األول
  اإلجراءات المنهجية للدراسة

  :مشكلة الدراسة
 حركياًمعرفة وقياس اتجاهات المعاقين     في  اسة   الدر مشكلةتمثل  ت

فـي التعبيـر     المختلفة   وسائل اإلعالم الذي تؤديه   دور  في فلسطين نحو ال   
، ويمكن صياغتها في الفرض     حقوقهم وقضاياهم و  همومهم ومشاكلهم  عن

توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى رضا المعاقين        ":  التالي يالرئيس
تجاهـاتهم   وسائل اإلعالم في التعبير عـن قـضاياهم وا         داءأ عن   حركياً

  ."اإليجابية نحو هذا األداء
  

  : الدراسةأهمية
االهتمام العالمي بقضايا المعاقين وحقوقهم ودورهـم فـي         تنامي   -

 .والطاقة الهائلة الكامنة فيهم المجتمعات،

فلـسطيني لهـذه الـشريحة      الكبير الذي يوليه المجتمع ال    االهتمام   -
 .العامة من المجتمع ويتمثل ذلك في مؤسسات التأهيل والرعاية

 من الشعب الفلسطيني    مهماً اًيمس قطاع  تتناول الدراسة موضوعاً   -
 .في المجتمع الفلسطيني الواضح وله دوره

أهمية الدور الذي يفترض بوسائل اإلعالم أن تؤديه فـي خدمـة             -
هذه الفئة األصيلة في المجتمع الفلسطيني والتعبير عن همومهـا          

 .ومطالبها

ورأيهم في الـدور الـذي      تستطلع الدراسة رأي المعاقين أنفسهم       -
تؤديه وسائل اإلعالم المختلفة في التعبير عن قضاياهم ومشاكلهم         

 .وهمومهم



 ٥

قلة الدراسات العربية والفلسطينية التي ناقشت دور اإلعالم فـي           -
  .التعبير عن هموم وقضايا المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة

  
  :أهم الدراسات السابقة

ـ      دد مـن الدراسـات العربيـة،     استطاع الباحث االطالع على ع
 هذه   ومن واألجنبية التي تطرقت إلى موضوعات قريبة من هذه الدراسة،        

  :الدراسات

   :)٥()م٢٠٠٧ (نعمات علوان دراسة -١
طبيعة الخدمات البرامجية التـي     على   لتعرف إلى ا   الدراسة تهدف

ديم مدى التزام اإلعالم الفلسطيني بتق    ، و قينايقدمها اإلعالم الفلسطيني للمع   
معلومات صحيحة عن قضايا المعـاقين، واسـتخدمت أداتـي المقيـاس            

 مبحوثاً، ومن النتائج التـي توصـلت        ١١٥والمقابلة من خالل عينة من      
الخدمات البرامجية التي يقـدمها اإلعـالم الفلـسطيني         إليها الدراسة أن    
وأن هناك قصوراً كبيراً في اإلعـالم الفلـسطيني فـي       ، للمعاقين ضعيفة 

علـى غيـاب دور     المبحوثون  ا البرامج العلمية للمعاقين، كما أكد       تقديمه
  .اإلعالم الفلسطيني الكامل عن قضايا المعاقين

   :)٦()م٢٠٠٧( علي القرني دراسة -٢
 ١٤١اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي علـى عينـة مـن            

مقياس يوكر لدراسة االتجاهات    االستبانة  استخدمت  في المملكة، و   إعالمياً
 ذوي االحتياجات الخاصة، إلى جانب أسئلة عن الـصورة الذهنيـة            نحو

  .لذوي االحتياجات
نتائج إلى أن اإلعالميين يرون أن اهتمام وسائل اإلعالم بذوي          الوأشارت  

االحتياجات الخاصة محدود، ويأتي التلفزيون في مقدمة الوسـائل التـي           



 ٦

ـ      بهذه الفئ  تعطي اهتماماً  ، كمـا تقـدمت     تات، تليها الصحافة، ثم االنترن
موضوعات الوقاية من اإلعاقة على باقي الموضـوعات األخـرى فـي            

  .اهتمامات وسائل اإلعالم السعودية
لصورة اإلعالمية لذوي االحتياجات الخاصـة تتـسم        أن ا وبينت الدراسة   

أن متوسط اتجاهات اإلعالميين يشير إلى  توجهات ايجابيـة          وبااليجابية،  
  .نحو ذوي االحتياجات الخاصة

   :)٧()م٢٠٠٧ (حمود الخميس وعبد الحافظ صلوي دراسة -٣
على االحتياجات اإلعالمية للمعـاقين      لتعرف إلى ا   الدراسة تهدف

ماتهم لوسائل اإلعالم   في المملكة العربية السعودية ومعرفة طبيعة استخدا      
، ، وتحديد مدى إشباع وسـائل اإلعـالم لتلـك االحتياجـات           الجماهيرية

  . معاق من الطلبة والمدرسين٨١ح لعينة بلغت واستخدمت منهج المس
محدودية قيام وسائل اإلعالم المرئيـة باسـتخدام لغـة           الدراسة   وكشفت

 المبحوثين يتعرضون للتلفزيون    أن، و اإلشارة عند مخاطبة فئة الصم البكم     
أكثر من بقية وسائل اإلعالم األخرى وأن المعاقين يتعرضـون للقنـوات         

  .لعربية أكثر من القنوات المحلية أو المتخصصة اةالتلفزيونية الفضائي

   :)٨()م٢٠٠٧ (فوزية آل علي دراسة -٤
ـ حـصر  من خـالل ال اعتمدت الباحثة على منهج المسح       شامل ال

لذوي االحتياجات في مركزي الشارقة للخدمات اإلنسانية ومركـز دبـي           
  . مفردة) ١٢٠(للتأهيل وتدريب المعوقين، والبالغ عددها 

من العينة يشاهدون التلفزيون، فيما يقرأ      % ٧٥أن   إلى   سةالدراتوصلت  و
فيستخدمه حوالي  من أفراد العينة، أما اإلنترنت      % ٩٥الصحف أكثر من    

  .أنهم يستفيدون دائماً من وسائل اإلعالم% ٢٢من األفراد، وقال % ٩٠



 ٧

   :)٩()م٢٠٠٧ (سحر الخشرمي دراسة -٥
 إلـى  ٢ة من  صحيفة عربية في الفتر ١٥حللت الدراسة مضمون    

م للتعرف على مستوى وطبيعـة التغطيـة الـصحفية          ٢٠٠٦ ديسمبر   ٨
قضايا اإلعاقة، وكشفت الدراسة عن اهتمام محدود لدى الصحافة العربية          ل

بقضايا اإلعاقة، ووجود فجوة بين اإلعالميين والتربويين في موضوعات         
ن اإلعاقة من خالل المسميات السلبية والمصطلحات النمطية، كمـا تبـي          

  .محدودية االهتمام بالمقال الصحفي في موضوعات اإلعاقة

6- James M. Gardner, Michael S. Radel (2006)(10):  
تم تحليل عدد من الصحف وقنوات التلفزيون في وقـت الـذروة            

بـرامج   الموضـوعات الـصحفية و     للتعرف على صورة المعـاق فـي      
  .التلفزيون

 تطرقت للمعاقين هي حاجتهم     أهم الموضوعات التي  تبين من الدراسة أن     
 صورة المعـاق كـشخص      ظهرت، كما   االندماجلعناية خاصة، ومشاكل    

تابع وليس مستقالً، أو شخص يتم استغالله، وكشفت الدراسة أن الصحف           
تميل إلى تقديم الحاجة إلى عناية وخدمات خاصة واستغالل المعاق أكثـر       

لـى اإلعاقـة    من الموضوعات تطرقت إ    % ٢٠من التلفزيون، وحوالي    
قدمت الشخص المعاق كـشخص قـادر علـى      منها  % ٣٣العقلية، وفقط   

  .التعامل مع الحياة

   :)١١()م٢٠٠٥( سهير إبراهيم دراسة -٧
 مفردة من   ٤٠٠ منعينة عشوائية   أجريت الدراسة الميدانية على     

م، ٢٠٠٤عـام   المعاقين مختلفي اإلعاقة، من محافظتي القاهرة والجيزة،        
ة المعاقين في الحصول علـى مزيـد مـن الخـدمات            نتائجها رغب ومن  

خـصيص قنـاة تلفزيونيـة      تكما طالب معظم أفراد العينـة ب      اإلعالمية،  



 ٨

ظهرت عالقة ارتباطية بـين هـذه الرغبـة، ونـوع إعاقـة        و للمعاقين،
أكبر بهذه القنـاة    المبحوثين، حيث أبدى المعاقون سمعيا وبصريا ترحيبا        

  .الخاصة بالمعاق

8- Harpe, Wendy and Carol Malcolm (2005)(12):  
مـسحية،  هـي ال   هذه الدراسة ثالثة أساليب منهجيـة        استخدمت

 وأشـارت الدراسـة إلـى أن       ،مقننةالمقابالت  المركزة، و المجموعات  وال
صورة المعاقين في وسائل اإلعـالم  يرى أن جمهور االحتياجات الخاصة   

 كما أن أكثر    يومية،امج الدرامية والمسلسالت ال   البرتتركز بشكل أكبر في     
 لدى هذه الفئات من المشاهدين هي الشخـصيات التـي    الشخصيات تذكراً 

  . مثلت أدوار معاقين لمتالزمة داون
وأوضحت هذه الدراسة أن عينة المعاقين كانت تـرى أهميـة حـضور             

 تغيير الصور النمطية    ت المعاقين على شاشات التلفزيون من أجل      شخصيا
 يظهـروا علـى     ن من حقهم الطبيعـي أن     وأل ،عن المعاقين لدى الناس   

  .شاشات التلفزيون

9- Hardin, Brent, And Others (2001)(13):  
وهي دراسة حاولت تحليل الصور الفوتوغرافية عن المعاقين في         

 ٢٤ عدداً من إحدى المجالت الرياضية األمريكية، وتوصلت إلى أن           ٣٦
فقـط أظهـرت    ٤صورة فقط ظهرت لذوي االحتياجات الخاصة، منهـا        

من األشخاص العاديين،    المعاقين كأشخاص فاعلين ويعملون ضمن فريق     
وأن كافة الصور أظهرت المعاق كشخص تابع ال يقوم بأدوار قيادية مما            
يعمق اإلحساس لدى القارئ بضعف إمكانيات الشخص المعاق ومحدودية         

ب  أيضاً على األنشطة واأللعا     الخاصة بالمعاقين  عطائه، وركزت الصور  
  .البسيطة والتقليدية، وأغفلت األنشطة الصعبة



 ٩

   :)١٤()م٢٠٠٠(عبد العزيز المقوشي  دراسة -١٠
واستخدمت تحليل المضمون لجميع الصحف السعودية الـصادرة          

م، ومن نتائج الدراسة أن     ١٩٩٦ أسبوعاً خالل عام     ١٢ فيباللغة العربية   
 وتـصدرت   الصحافة السعودية خصصت مساحات مناسبة لقضايا اإلعاقة      

الجزيرة هذه الصحف، ولوحظ ضعف االهتمام بالمقـاالت والحـوارات          
والتحقيقات الصحفية، كما أكدت الدراسة على ضـعف التواصـل بـين            
الجهات المرتبطة باإلعاقة والمؤسسات اإلعالميـة، وتجاهـل الـصحافة       
العاملين في القطاعات الصحية واالجتماعية والتعليمية كمـصادر لتقـديم          

  .ات حول قضايا اإلعاقةالمعلوم

   :)١٥()م١٩٩٨ (وليد فتح اهللا بركات دراسة -١١
، وتناولت برامج اإلذاعة التعليمية الموجهـة للمعـاقين بـصرياً         

 مبحوثاً  ٨٨صحيفة االستبيان المقنن على عينة بلغت       واستخدمت الدراسة   
  .م١٩٩٧خالل شهر نوفمبر 

ين علـى البـرامج     وتوصلت إليها الدراسة إلى أن نسبة إقبـال المبحـوث         
، وأن أكثر مـن نـصف   %٧٠التعليمية في اإلذاعات المصرية تزيد عن     

المبحوثين ال يتلقون دروساً خصوصية ألن البرامج التعليمية في اإلذاعـة    
هي بديل لها، وكان من أهم اقتراحات المبحوثين إطالـة فتـرة البـرامج           

  .وطرح أسئلة من كتب خارجية

12- Yoshilda Roland, And Others (1990)(16):  
فـي  التي تطرقت لقضايا اإلعاقـة      للمقاالت   ية تحليل وهي دراسة 

% ١٠وأوضحت النتـائج أن     م،  ١٩٩٨أمريكية خالل عام    صحف  خمس  
من المقاالت تحدثت فقط عن خمس إعاقات، وتجاهلت موضوعات مهمة          

، والمعاقين سمعياً وبصرياً الذين بلغت نسبة المقاالت        مثل صعوبات التعلم  



 ١٠

عـن األشـخاص ذوي اإلعاقـات       % ٢فقـط، و  % ١لتي تحدثت عنهم    ا
  .المزدوجة

  
  : الدراسات السابقةالتعليق على

 مراجعة الدراسات السابقة مجموعة من السمات  خاللمنيتضح 
  : وهي،العامة، وعدد من الفروق بينها وبين هذه الدراسة

كانت في دول الخليج، ولم يجد السابقة العربية معظم الدراسات  .١
الباحث سوى دراسة واحدة في فلسطين، أما الدراسات األجنبية 

 .فتركزت في الواليات المتحدة األمريكية

تتشابه كثير من الدراسات العربية مع هذه الدراسة في التركيز  .٢
 .ومتابعتهم لوسائل اإلعالم المعاقينف على احتياجات رعالتعلى 

ألساليب المستخدمة من تحليل تنوعت الدراسات األجنبية في ا .٣
تخدم مضمون ومسح للجمهور أما الدراسات العربية فمعظمها اس

 .مسح الجمهور

ى عل )م٢٠٠٧( القرنيركزت دراسة واحدة فقط هي دراسة  .٤
 .اإلعالميينالقائم باالتصال و

في اإلعالم ت العربية ضعف الدور الذي يؤديه أثبتت الدراسا .٥
  علوانخدمة المعاقين وقضاياهم، كما نرى في دراسة 

 المقوشي، ودراسة )م٢٠٠٧( الخشرمي، ودراسة )٢٠٠٧(
أن الصورة التي ، أما الدراسات األجنبية فأكدت على )م٢٠٠٠(

هي سلبية في الغالب كما في ل اإلعالم عن المعاقين تعكسها وسائ
المعاق يظهر  التي أكدت أيضاً أن )م٢٠٠٦ (Gardnerدراسة 

 Hardinدراسة ، وويتم استغاللهكشخص تابع اإلعالم في 
 .)م١٩٩٠( Roland، ودراسة )م٢٠٠٦(



 ١١

العربية على دراسة دور وسائل اإلعالم ركزت معظم الدراسات  .٦
ى الصحافة بشكل  فركزت علةاألجنبيبشكل عام، أما الدراسات 

  .كبير
  

  :حدود االستفادة من الدراسات السابقة
  :االستفادة من الدراسات السابقة في المجاالت اآلتيةتمثل ت
التعرف على أهم المناهج واألساليب المستخدمة فـي الدراسـات           .١

ـ  ، الباحث ستخدمها ذيب ال ول وبالذات األس  ،السابقة  حمـس  و وه
 .جمهور وسائل اإلعالم

 التي تعـاني منهـا الـدول        بالمعاقينلمتعلقة  امعرفة أهم القضايا     .٢
 فـي   ضايا المعاقين ق منها في تحديد     العربية واألجنبية، واالستفادة  

 .فلسطين

 والتعـرف علـى أهـم       ، على استمارات مسح الجمهور    عطالاال .٣
ما يتناسـب    وصياغة   ،األسئلة التي توجه لجمهور وسائل اإلعالم     

 وإضافة ما يتوافـق مـع       ،منها مع طبيعة موضوع هذه الدراسة     
 .خصوصية الدراسة

االستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسات الـسابقة فـي             .٤
 والفـروض   ، والتـساؤالت  ، وتحديد األهـداف   ،صياغة المشكلة 

ت ، باإلضافة إلى مقارنة هذه النتائج مع النتائج التي توصل         العلمية
 . ومناقشتها على ضوء نتائج الدراسات السابقة، هذه الدراسةإليها

  
  



 ١٢

  :أهداف الدراسة وتساؤالتها
 إلى التعرف على مستويات استخدام المعاقين       تهدف هذه الدراسة  

مدى رضاهم عـن الـدور      معرفة   لوسائل اإلعالم، و    في فلسطين  حركياً
حقـوقهم  و  همومهم ومشاكلهم  نعالذي تؤديه وسائل اإلعالم في التعبير       

 وسـائل اإلعـالم   الذي تؤديـه    دور  نحو ال  هموقياس اتجاهات  ،وقضاياهم
هم بهذا الدور ومطـالبهم     ، ومدى اقتناع  قضاياهم في التعبير عن  المختلفة  

  .من وسائل اإلعالم في هذا الصدد

وقد تمت صياغة هذه األهداف في مجموعة من التساؤالت التي 
  :تحقق اإلجابة عنها أهداف الدراسة

  لوسائل اإلعالم المختلفة؟ينالفلسطينيالمعاقين ما مدى متابعة  .١

م ين بمتابعـة وسـائل اإلعـال      الفلسطينيالمعاقين  ما درجة اهتمام     .٢
 لمعرفة المعلومات حول قضاياهم وهمومهم؟

  بقضايا المعاقين وهمومهم   المختلفةهتمام وسائل اإلعالم    درجة ا ما   .٣
 برأي المعاقين الفلسطينيين؟

في حجم التغطية التـي تخصـصها        ينالفلسطينيالمعاقين  ما رأي    .٤
 ؟للموضوعات والقضايا الخاصة بهموسائل اإلعالم المختلفة 

التـي يتابعهـا     ينالفلسطينيبالمعاقين  ما أهم الموضوعات المتعلقة      .٥
 في وسائل اإلعالم المختلفة؟المعاقون 

 للدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في        المعاقين الفلسطينيين  ما تقييم  .٦
 ؟التعبير عن حقوق المعاقين وهمومهم وقضاياهم

اإلعـالم  دور  ر  يطـو ما رأي المعاقين الفلسطينيين فـي كيفيـة ت         .٧
 دمة قضايا المعاقين والتعبير عن همومهم؟الفلسطيني في خ



 ١٣

 وسـائل اإلعـالم   نحـو تنـاول    ينالفلسطينيالمعاقين   اتجاهاتما   .٨
 ؟للموضوعات والقضايا الخاصة بهمالمختلفة 

  
  :فروض الدراسة

المعاقين  ضارتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى          -١
تجاهـاتهم   وسائل اإلعالم في التعبير عـن قـضاياهم وا         داءأ الفلسطينيين
  .نحو هذا األداء اإليجابية

اهتمـام  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحـصائية بـين مـستوى             -٢
لمعرفـة المعلومـات حـول     وسائل اإلعالم   بمتابعة   المعاقين الفلسطينيين 

  .قضاياهم التعبير عناتجاهاتهم نحو دور وسائل اإلعالم في و ،قضاياهم
اهتمام وسـائل   درجة  رتباطية ذات داللة إحصائية بين      توجد عالقة ا   -٣

درجة اهتمام المبحوثين بمتابعة قضايا     و بقضايا المعاقين    المختلفةاإلعالم  
  .المعاقين في وسائل اإلعالم

فـي مـستوى اهتمـام المعـاقين         توجد فروق ذات داللة إحصائية       -٤
بين  قضاياهملمعرفة المعلومات حول    وسائل اإلعالم   بمتابعة   الفلسطينيين

  .الذكور واإلناث
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كفاية حجم التغطية التي            -٥

بـين المـستويات     لقضايا المعاقين الفلسطينيين  وسائل اإلعالم   تخصصها  
  . للمبحوثينالتعليمية المختلفة

  
  :نوع الدراسة

 تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تهتم بدراسة واقـع          
األحداث والظواهر والمواقـف واآلراء وتحليلهـا وتفـسيرها، بغـرض           



 ١٤

الوصول إلى استنتاجات مفيدة، إما لتصحيح هـذا الواقـع أو تحديثـه أو            
  .)١٧(استكماله أو تطويره

  
  : منهج الدراسة

تعتمد الدراسة على منهج المسح اإلعالمي، الـذي ينتمـي إلـى            
 يساعد على وصف الظـاهرة      اً منظم اً علمي اً جهد البحوث الوصفية، ويعد  

، وفي إطـار هـذا المـنهج    من خالل جمع المعلومات والمالحظات عنها 
الل اسـتمارة االستقـصاء     تستخدم الدراسة أسلوب مسح الجمهور من خ      

  . حركياًالمعاقين الفلسطينيينعلى عينة من بالمقابلة 
  

  :أداة الدراسة
 هذه الدراسة صحيفة االستقصاء، التي تم تصميمها في         تستخدما

ضوء أهداف الدراسة وفروضها، وتعتمـد علـى صـحيفة االستقـصاء            
  .¶¶ التي تحتوي على أسئلة مغلقةبالمقابلة

  
  :ينتهامجتمع الدراسة، وع

المعاقين بإعاقات حركية في قطـاع      جميع  يشمل مجتمع الدراسة    
 ألـف   ٧٠ من بين أكثر مـن        ألف معاق  ٢٢والبالغ عددهم حوالي    غزة  
، واختار الباحث المعاقين حركياً ألنهم أقدر من غيـرهم مـن ذوي            معاق

االحتياجات الخاصة على التعبير عن أنفسهم والتعرض لجميـع وسـائل           
  .ف وإنترنت وإذاعة وتلفزيوناإلعالم من صح

أما عينة الدراسة فتحددت في العينة الطبقيـة العـشوائية خـالل        
أجرى الباحـث   م، حيث   ٢٨/١/٢٠٠٩م وحتى   ٢١/١/٢٠٠٩أسبوع من   

وتم اختيار المعاقين حركياً من مختلف مناطق قطـاع غـزة           ،   مقابلة ٧٠



 ١٥

ـ     بالتعاون مع عدد من جمعيات تأهيل ورعاية المعاقين        راوح  علـى أن تت
  . عاما٤٠ً-١٦أعمارهم بين 

  :وفيما يلي السمات العامة لعينة الدراسة

  توزيع عينة الدراسة حسب النوع) ١(جدول رقم 
  المجموع  أنثى  ذكر

  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠ ٧٠ ٤٥,٧ ٣٢ ٥٤,٣ ٣٨% 

  توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة التي يسكن بها المبحوثون) ٢(جدول رقم 
  المجموع  رفح  سخان يون  الوسطى  غزة  الشمالية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ١٧,١ ١٢ ٢٧,١ ١٩ ٥,٧ ٤ ٣٥,٧ ٢٥ ١٤,٣ ١٠%  

  عمر المبحوثتوزيع عينة الدراسة حسب ) ٣(جدول رقم 
 ٢٠ إلى أقل من ١٦

  عاماً
 ٣٠ إلى أقل من ٢٠

  عاماً
 ٤٠ إلى أقل من ٣٠

  عاماً
  المجموع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ٢٧,١ ١٩ ٣١,٤ ٢٢ ٤١,٤ ٢٩%  

  لمبحوث لالمستوى التعليميتوزيع عينة الدراسة حسب ) ٤(جدول رقم 
  المجموع  دراسات عليا  جامعي  ثانوية عامة فأقل  أمي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ٥,٧ ٤ ٣٥,٧ ٢٥ ٤٤,٣ ٣١ ١٤,٣ ١٠%  

  
  : الثباتختبارا

رغم مرور   ها،نفسالمقياس يعطي اإلجابات    يحدث الثبات إذا كان     
الوقت أو تغير الباحث، وقد اختار الباحث من الطـرق الـثالث للثبـات              



 ١٦

 التي تشير إلى اتفاق النتائج المقاسة بمرور الوقـت أي           ،طريقة االستقرار 
  .)١(القياس على فترتين والوصول بعد ذلك إلى معدل االتفاق

 مبحوثين بعد   بعةسستبيان على   تطبيق اال إعادة  ولقياس الثبات، تم    
ستقرار حساب معامل اال   أيام على تطبيق االستبيان نفسه، وتم        ١٠مرور  

 وبين إجاباتهم هم أنفسهم فـي       ،اإلعادة في   بين إجابات المبحوثين العشرة   
تطبيق االستمارة الفعلي، وبمقارنة اإلجابات نستخرج معامل االسـتقرار         

  :لستيبالنسبة لكل مبحوث حسب معادلة هو
  

 حيـث   ،إلحدى المبحوثـات  وقد تم حساب معامل الثبات بالنسبة       
 ١٣األسئلة التي أجابت عنها في التطبيق النهـائي لالسـتمارة            كان عدد 
وكانت عدد األسئلة التي اتفقت إجاباتهـا         سؤاالً، ١٣ وفي اإلعادة    ،سؤاالً
 ١٣+١٣ على    وتقسم ،١٢×٢ سؤاالً، ومن هنا فإن معامل الثبات هو         ١٢

وهكـذا بالنـسبة لبـاقي      وهي معامـل الثبـات،      % ٩٢,٣ : هي والنتيجة
% ٩١,١ للمبحـوثين العـشرة   المتوسط الحسابي   وبلغت نسبة   المبحوثين،  

  .وهي نسبة ثبات جيدة
  

 :أساليب قياس المتغيرات
عـة  اعتمد الباحث في قياس متغيرات الدراسة على طرح مجمو        

 وقد طلب من المبحوثين     لمبحوثين لكل متغير على حدة،    من األسئلة علي ا   
ـ   ،الثالثي "ليكرت"اإلجابة على هذه األسئلة وفق مقياس        ر  فيما عـدا متغي

 اسـتخدام    والذي تـم فيـه     االتجاهات االيجابية نحو دور وسائل اإلعالم     

                                         
  ٣٢٨ص) م١٩٩١، المؤلف: القاهرة( ١ط، اإلخراج الصحفي في اإلبداعصالح،  أشرف )١(



 ١٧

ثالثـة  مقياس ليكرت الخماسي، وتم إعـادة تـصنيف المبحـوثين إلـى           
  ).إيجابي، محايد، سلبي(تويات مس

  
ويعرض الباحث للخصائص العامـة لمتغيـرات الدراسـة فـي        

  : الجدول اآلتي
  )٥(جدول رقم 

  األسئلة  المقياس  توزيع درجات المقياس
  التي تقيسه

  مجموع 
  مرتفع  متوسط  منخفض  درجاتال

  ٣  ٢  ١  ٦  ١  مستوى متابعة وسائل اإلعالم
  ٣  ٢  ١  ٦  ٢  ا المعاقينمستوى االهتمام بمتابعة قضاي

درجة كفاية حجم تغطية وسائل اإلعالم      
  لقضايا المعاقين

٣  ٢  ١  ٦  ٣  

درجة اهتمام وسائل اإلعالم المختلفـة      
  بقضايا المعاقين وهمومهم

٣  ٢  ١  ٦  ٥  

تقييم دور وسائل اإلعالم فـي التعبيـر    
  عن حقوق المعاقين

٣  ٢  ١  ٦  ٦  

اإليجابية نحو دور  المبحوثين اتاتجاه
  عالم في قضايا المعاقيناإل

٥٠-٣٨  ٣٧-٢٤  ٢٣-١٠  ٥٠  ٩  

دور وسائل اإلعالم في قضايا اإليجابية نحو  المبحوثين اتاتجاهقياس م
 :المعاقين

، اتيحوي على عـشر عبـار      ل هذا المقياس على سؤال واحد،     اشتم
وقـد بلـغ مجمـوع     عبارات سلبية، ٣ عبارات إيجابية و ٧اشتملت على   

 وبلغت قيمة الوسط الحسابي للدرجات التـي        ،جةدر) ٥٠(درجاته الكلية   
 ،)٣,٠٨١(، بانحراف معيارى قـدره      )٢٧,٤٣(حصل عليها المبحوثون    

اتجاهاتهم نحـو دور وسـائل      ووفقاً لذلك تم تصنيف المبحوثين من حيث        
  : إلي ثالثة مستوياتاإلعالم في التعبير عن حقوق المعاقين

  . درجة٢٣-١٠بين ما ى ن حصلوا علمم: اتجاهات سلبيةذوو مبحوثون 



 ١٨

 ٣٧-٢٤ن حصلوا علـى مـا بـين         مم: اتجاهات محايدة ذوو  مبحوثون  
 .درجة

 ٥٠-٣٨ن حصلوا علـى مـا بـين         مم: اتجاهات إيجابية ذوو  مبحوثون  
  .درجة

  
  :المعالجة اإلحصائية

، من خالل برنامج  بمعالجة البيانات التي تم جمعهاقام الباحث
استخدام المعامالت اإلحصائية ، وتم خالله SPSSالتحليل اإلحصائي 

  :اآلتية
 .التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات -١

  .متغيرينلقياس شدة واتجاه العالقة بين سبيرمان معامل ارتباط  -٢
 .لقياس الفروق بين مجموعتين T. Testمعامل  -٣

ياس الفروق بين أكثر  لقOne-Way ANOVAمعامل تحليل التباين  -٤
  .من مجموعتين

 . ديد مصدر التباين بين المجموعاتح لتLSDمعامل  -٥

  
  :تقسيم الدراسة

إلى ثالثة مباحث، حيـث يـضم المبحـث األول          تنقسم هذه الدراسة    
اإلجراءات المنهجية للدراسة، أما المبحث الثاني فيتناول نتـائج الدراسـة      

أهم نتـائج   على   المبحث الثالث    حتويالميدانية وتحليلها وتفسيرها، بينما ي    
  .  وأخيراً مراجع الدراسة، وملحقهاالدراسة والتوصيات،



 ١٩

  :المبحث الثاني
  حقوقهم التعبير عن دور اإلعالم في اتجاهات المعاقين نحو 

  
يستعرض هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانيـة التـي أجراهـا           

  . في قطاع غزةالمعاقين حركياًعلى عينة من الباحث 

  
  :الم اإلع قضايا المعاقين فيالمبحوثين بمتابعةاهتمام 

  : متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالمدرجة -١
  )٦(جدول رقم 

  المجموع  منخفضة  ةمتوسط  مرتفعة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ٢٥,٧ ١٨ ٥١,٤ ٣٦ ٢٢,٩ ١٦  

  أكثر من نـصف المبحـوثين      تشير نتائج الجدول السابق إلى أن     
دها المتابعـة بدرجـة     ، وجاء بع  درجة متوسطة يتابعون وسائل اإلعالم ب   

وهو ما يوضح أن إقبـال  ،  وأخيراً بدرجة مرتفعة ،%٢٥,٧ ضعيفة بنسبة 
  .المبحوثين على اإلعالم متوسط ودون المستوى المطلوب

 :في وسائل اإلعالم المعاقين قضايا بمتابعة المبحوثيناهتمام درجة  -٢
  )٧(جدول رقم 

  المجموع  منخفضة  ةمتوسط  مرتفعة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ١٧,١ ١٢ ٣١,٤ ٢٢ ٥١,٤ ٣٦  

ـ بتحليل بيانات الجدول السابق يتـضح أن المبحـوثين ي          ون هتم
متابعة قضايا المعاقين وهمومهم بدرجة مرتفعة وصلت إلى أكثـر مـن            ب



 ٢٠

 متوسـطة  النصف، فيما كانت نسبة من يتابعون هـذه القـضايا بدرجـة         
وهو ما يوضح إقبال المبحوثين العالي على متابعـة قـضاياهم       ،  %٣١,٤

والتأثير الكبير المفترض على المعاقين مـن خـالل          ،في وسائل اإلعالم  
، تغطية وسائل اإلعالم لقضاياهم والتعبير عن همومهم ومشاكلهم وآمالهم        

إلى أهمية الدور الذي يفترض بوسائل اإلعالم أن تؤديه في خدمة           ويشير  
  .هذه القضايا

بقضايا المعـاقين وهمـومهم     المختلفة  درجة اهتمام وسائل اإلعالم      -٣
 : المبحوثينحسب رأي

  )٨(جدول رقم 
        الدرجة  غير كافية  متوسطة  كافية

  %  ك  %  ك  %  ك        الوسيلة       
 ٢٧,١ ١٩ ٢٨,٦ ٢٠ ٤٤,٣ ٣١  مواقع اإلنترنت 

 ٣٨,٦ ٢٧ ٣٢,٩ ٢٣ ٢٨,٦ ٢٠  القنوات التلفزيونية

 ٤٨,٦ ٣٤ ٢٨,٦ ٢٠ ٢٢,٩ ١٦  اإلذاعات 

 ٥٥,٧ ٣٩ ٣١,٤ ٢٢ ١٢,٩ ٩  الصحف والمجالت
  ٧٠= ن       

نجد أن المبحوثين يرون أن أكثـر       بتحليل بيانات الجدول السابق     
هي مواقـع اإلنترنـت     وسائل اإلعالم اهتماماً بقضايا المعاقين وهمومهم       

 وأخيـراً   ،، تالها القنوات التلفزيونية، ثم اإلذاعـات      ٢,١٧بمتوسط قدره   
  .الصحف والمجالت

ن االنترنـت أضـحى الوسـيلة        هذه النتائج حقيقـة أ     يتضح من 
 الذي بات ال يستغني عنـه       ،الفلسطينياإلعالمية المفضلة لدى الجمهور     

سـواء أكانـت مرتبطـة      ، في الحصول على الكثيـر مـن المعلومـات        



 ٢١

وهو مـا   أم كانت متعلقة بمجال اهتماماته،  امة،والعخبارية  اإلعلومات  بالم
خلـوف   ائج مع دراسةتؤكده نتيجة عدد من الدراسات، حيث تتفق هذه النت 

التي تشير إلى أن الصفوة الفلسطينية تعتمد بشكل شـبه كلـي            ) م٢٠٠٦(
  .)١٨(على شبكة اإلنترنت

حيث أن نـسبة مـستخدمي      ، تبدو منطقية كذلك في قطاع غزة     و
خـصوصاً بعـد تـوفر      ، االنترنت أصبحت عالية كما تشير اإلحصاءات     

، والذي ال يتطلب رسوما مسبقة    ، الهاتفاالشتراك المجاني لالنترنت عبر     
وكذلك انتـشار  ، وإنما تأتي تكاليف االستخدام مرافقة لفاتورة الهاتف نفسه      

) DSL(نظام االشتراك الشهري المحدد حسب سرعة االنترنت وفق نظام          
سـاعة، حيـث     ٢٤الذي يتيح بقاء االتصال باالنترنت مفتوحا على مدار       

م بلغت نسبة األسر التي يتوفر      ٢٠٠٦م  تشير اإلحصائيات إلى أنه في عا     
  .)١٩(من األسر الفلسطينية % ١٥,٩لديها خدمة اإلنترنت في البيت 

وجاء التلفزيون في المرتبة الثانية من حيث تفضيل المبحـوثين،          
الخمـيس وصـلوي    دراسة  وهو ما يتشابه مع النتيجة التي توصلت إليها         

، ومع  ى من حيث التعرض   جاء بالمرتبة األول   التلفزيون   بأن )٢٠()م٢٠٠٧(
 علـى   اعتماد المعـاقين  التي وصلت فيها نسبة     ) م٢٠٠٥( إبراهيم دراسة

  .)٢١( %٨٩,٣  إلىفي الحصول على المعلوماتالتلفزيون 

أن المبحوثين يعتقدون أن دور الصحف      كما أن النتائج تؤكد على      
والمجالت هو األضعف في وسائل اإلعالم، وهو ما يشير إلى وجود خلل            

لصحافة الفلسطينية فيما يتعلق بمتابعة وتغطية القضايا المهمـة فـي           في ا 
المجتمع مثل قضايا المعاقين وغيرها، خصوصاً أن جـزءاً كبيـراً مـن             

أن اإلنترنت الذي احتل المرتبة األولى في رأي        المبحوثين يقرأ ويكتب، و   



 ٢٢

المبحوثين كأثر وسيلة تهتم بقضاياهم يحتاج إلى نفـس مهـارة القـراءة             
  .كتابة التي يحتاجها من يطالع الصحف والمجالتوال

وتتناقض هذه النتيجة مع النتائج التـي توصـلت إليهـا دراسـة          
 الـصحف فـي الترتيـب      فيها والتي جاءت  ،)م٢٠٠٧(الخميس وصلوي   

م فـي المملكـة العربيـة       ني من حيث التعـرض لوسـائل اإلعـال        الثا
جمهـور العـام   نسب تعرض ال، ويمكن تفسير ذلك باختالف  )٢٢(السعودية

للصحف بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، واختالف نسب التوزيع         
بين الدولتين، حيث تعاني الصحافة الفلسطينية ورغم عراقتها مـن قلـة            

، في حـين     في األلف  ٢٢الصحف وضعف نسبة توزيعها التي ال تتعدى        
  . صحيفة لكل ألف شخص٥٣ال يزيد عن أن معدل النسبة العربية 

مدى كفاية حجم التغطية التي تخصصها وسـائل اإلعـالم لقـضايا           -٤
 : المبحوثينالمعاقين حسب رأي

  )٩(جدول رقم 
  المجموع  كافيةغير   ةمتوسط  كافية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ٥٤,٣ ٣٨ ٣١,٤ ٢٢ ١٤,٣ ١٠  

يـرون أن  بتحليل بيانات الجدول السابق يتـضح أن المبحـوثين         
غير كافية، حيث    وسائل اإلعالم لقضايا المعاقين   التغطية التي تخصصها    

 منهم فقط أنها كافيـة،   % ١٤,٣ويرى  منهم أنها غير كافية،     % ٥٤,٣قال  
 وسـائل  جـم تغطيـة  عدم اقتناع المبحـوثين بح وهو ضعيف ويدل على  

وأن هذه الوسائل ال تبذل الجهد الكافي للتعبير عـنهم           ، لقضاياهم اإلعالم
وإيصال صوتهم إلى الجمهور ومناقـشة مـشكالتهم وهمـومهم بـشكل            

  .مستفيض



 ٢٣

علـوان   وتتوافق هذه النتيجة مع النتيجـة التـي توصـل إليهـا         
ة المقدمـة   آراء المعاقين في الخدمات اإلعالمي    والتي أكدت أن    ) م٢٠٠٧(

القرني ، ومع نتائج دراسة     )٢٣( وأنها ضعيفة وغير كافية    لهم تتسم بالسلبية  
اإلعالميون في المملكة العربية الـسعودية أن       فيها  ى  أروالتي  ) م٢٠٠٧(

  .)٢٤(اهتمام وسائل اإلعالم بذوي االحتياجات الخاصة محدود

 :م في وسائل اإلعالالمبحوثونتابعها يأهم قضايا المعاقين التي  -٥
  )١٠(جدول رقم 

  %  ك  القضايا
 ٦٢,٩ ٤٤ مشاكل وهموم المعاقين

 ٥٨,٦ ٤١ نماذج مشرفة للمعاقين وانجازاتهم

 ٥٤,٣ ٣٨ حقوق المعاقين

 ٤٧,١ ٣٣  اندماج المعاقين في المجتمع

 ٢١,٤ ١٥ الوقاية من اإلعاقة

 ١٨,٦ ١٣ البرامج التعليمية للمعاقين

 ١٧,١ ١٢ معاقينأخبار ونشاطات المؤسسات المهتمة بال

 ٨,٦ ٦ عالج اإلعاقة
  ٧٠= ن    

يهتمون بمـشاكل    أن المبحوثين    إلى الجدول السابق    تشير بيانات 
في المقام األول، تالها وبفـارق ضـئيل تقـديم نمـاذج         المعاقينوهموم  

انـدماج  ثم  مشرفة للمعاقين وإنجازاتهم، ثم الحديث عن حقوق المعاقين،         
  .ثم الوقاية من اإلعاقة ،المعاقين في المجتمع

يهتمون بكل ما يختص بهمومهم     وتؤكد هذه النتائج أن المبحوثين      
بخطورة هذه المشكالت،   إلى إحساسهم   وهو ما يشير    وحقوقهم،  ومشاكلهم  

توضـح  وإهمال المجتمع لها وضعف تغطيتها في وسائل اإلعالم، كمـا           



 ٢٤

عاتهم بـشكل   تغطية موضـو  النتائج أن المعاقين يميلون بشكل كبير إلى        
 وهذا ما يتـضح    ،يظهرهم كأناس طبيعيون ال يختلفون عن أفراد المجتمع       

من إقبالهم على الموضـوعات التـي تقـدم نمـاذج مـشرفة للمعـاقين        
  . في المجتمعهماندماجوإنجازاتهم، و

 للدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في التعبير عـن          المبحوثين تقييم -٦
 :محقوق المعاقين وهمومه

  )١١(م جدول رق
  المجموع  سلبي  محايد  إيجابي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٧٠ ٣٧,١ ٢٦ ٤١,٤ ٢٩ ٢١,٤ ١٥  

لدور الـذي   يقيمون ا  بيانات الجدول السابق أن المبحوثين       توضح
 بـصورة    وسائل اإلعالم في التعبير عن حقوق المعاقين وهمومهم        تؤديه

وهو ما يستدعي من وسائل اإلعالم االهتمـام     ، محايدة وأقرب إلى السلبية   
بالمضمون الذي تقدمـه عـن المعـاقين وذوي االحتياجـات الخاصـة             

حتياجاتهم ورأيهم فـي هـذا      مراعاة ا والمضمون الذي تتوجه به إليهم، و     
  .المضمون

 Levineتتوافق هذه النتيجة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة              
 التغطية اإلعالميـة لإلعاقـة ال زالـت تـدعم           التي بينت أن  ) م٢٠٠٤(

وفـشلت فـي نقـل       ،هنية السلبية أكثر من أي وقت مـضى       الصورة الذ 
  . )٢٥(الصورة من وجهة نظر أصحاب اإلعاقة

  

  



 ٢٥

لدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم فـي       أن ا  المبحوثين قادأسباب اعت  -٧
 :م سلبيالتعبير عن حقوق المعاقين وهمومه

  )١٢(جدول رقم 
  %  ك  األسباب

 ٦٠ ٤٢ انشغالها بقضايا أخرى وضعف التركيز على قضايا المعاقين

 ٥٢,٩ ٣٧ الصورة النمطية الخاطئة عن المعاق ودوره في الحياة

 ٤٨,٦ ٣٤ بيعة حياتهمصعوبة فهم المعاقين وط

ضعف اإلعالميين وقلة ثقافتهم ووعيهم بـدور المعـاق فـي           
 المجتمع

٣٤,٣ ٢٤ 

  ٧٠= ن    
 بـشكل  مواالذين قي أن المبحوثين  إلى  بيانات الجدول السابق   تشير

 وسائل اإلعالم في التعبير عن قـضايا المعـاقين          لدور الذي تؤديه  ا سلبي
انشغال وسـائل   تقييم يعود بالدرجة األولى إلى      يرون أن السبب في هذا ال     

، وهـو مـا     اإلعالم بقضايا أخرى وضعف التركيز على قضايا المعاقين       
مـن  % ٥٤,٣ ه الدراسة حيـث قـال     ينسجم مع النتائج التي أظهرتها هذ     

 وطـالبوا   غير كافية  وسائل اإلعالم لقضايا المعاقين   تغطية  المبحوثين أن   
  ).١٣، وجدول رقم ٩راجع جدول  (بزيادتها

الصورة النمطية الخاطئة عن المعاق     ي المرتبة الثانية أن     وجاء ف 
ودوره في الحياة تطغى أيضاً على وسائل اإلعالم وبالتالي لـم تـستطع             

 وهو ما يتوافق مـع نتـائج دراسـة          وسائل اإلعالم تغيير هذه الصورة،    
Ross )المـشاهدين والمـستمعين مـن ذوي       التي أثبتـت أن      )م٢٠٠٥

ون إلي التغطية اإلعالمية التي تتسم بالتقـدير        االحتياجات الخاصة يتطلع  
يجب احترام آراء هذه الفئات وأخذها بعين الحـسبان       أنه  و واالحترام لهم، 

  .)٢٦(عند تناول موضوعاتهم



 ٢٦

وجاء في النهايـة    ،  تال ذلك صعوبة فهم المعاقين وطبيعة حياتهم      
، ولعـل  ضعف اإلعالميين وقلة ثقافتهم ووعيهم بدور المعاق في المجتمع        

هذه النتيجة تشير إلى أن المبحوثين يعتقدون أن المشكلة ليست في وسائل            
ين فيها، بل في الصورة الخاطئة الموجـودة فـي          اإلعالم ذاتها أو العامل   

  .المجتمع ككل

 اإلعالم الفلسطيني دوره في خدمة      في كيفية تطوير    المبحوثين رأي -٨
 :قضايا المعاقين والتعبير عن همومهم

  )١٣(جدول رقم 
  %  ك  كيفية التطوير

استضافة المعاقين وإجراء الحوارات معهم والتحقيقـات حـولهم         
 للحديث عن مشاكلهم وهمومهم

٦٨,٦ ٤٨ 

عرض النماذج المشرفة واإلنجازات التي حققها المعاقون ومدى        
 اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم فيه

٥٨,٦ ٤١ 

ـ    ضايا المعـاقين وهمـومهم   زيادة المادة اإلعالمية التي تتناول ق
 ومشاكلهم

٥٧,١ ٤٠ 

التنويع في األشكال اإلعالمية لمعالجة قضايا المعاقين وبالـذات         
 التفسيرية والتحليلية

٣٥,٧ ٢٥ 

 ٣٤,٣ ٢٤  االستعانة بخبراء إعالميين وتربويين واجتماعيين ونفسيين

تطوير كفاءة العاملين في وسائل اإلعالم الفلـسطينية وتـدريبهم          
 لهموتأهي

٢٢,٩ ١٦ 

وسائل اإلعالم الفلسطينية لحمالت إعالمية للتوعية بـدور        ظيم  تن
 االمعاق في المجتمع والتخطيط الجيد له

١٥,٧ ١١ 

  ٧٠= ن    

 أهـم االقتراحـات     أنيتضح    بيانات الجدول السابق   من مراجعة 
 اإلعالم الفلسطيني في خدمة قضايا       دور تطويرلن  ومبحوثالتي يقترحها ال  



 ٢٧

كانت استضافة المعاقين وإجراء الحوارات      المعاقين والتعبير عن همومهم   
% ٢٣,٨ بنـسبة    معهم والتحقيقات حولهم للحديث عن مشاكلهم وهمومهم      

مسموعاً في المجتمع   أن المبحوثين يرون أن صوتهم ليس       وهذا يشير إلى    
بشكل عام ووسائل اإلعالم بشكل خاص وأن هذه الوسائل تتحـدث عـن             

تترك لهم المجـال ليعبـروا عـن         وحياتهم ومشكالتهم دون أن      المعاقين
  .أنفسهم

 Harpe وتتوافق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة        

ت  عينة المعاقين أهميـة حـضور شخـصيا        والتي رأت فيها   )م٢٠٠٥(
 تغيير الـصور النمطيـة عـن        المعاقين على شاشات التلفزيون من أجل     

  .)٢٧(المعاقين لدى الناس

عـرض النمـاذج المـشرفة      جاء في المرتبة الثانية لالقتراحات      
واإلنجازات التي حققها المعاقون ومدى اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم         

نمـاذج  تقـديم   مع نتائج هذه الدراسة التي أثبتت أن        ، وهو ما يتوافق     فيه
قـضايا   كانت القضية الثانية في األهمية فـي     مشرفة للمعاقين وانجازاتهم  

راجع جـدول رقـم     (معاقين التي يتابعها المبحوثون في وسائل اإلعالم        ال
١٠(.   

زيادة المادة اإلعالمية التـي تتنـاول       وجاء في االقتراحات أيضاً     
 وهو ما يتوافق مـع النتيجـة التـي      ،قضايا المعاقين وهمومهم ومشاكلهم   

حيـث قـال     ،)١٢( ورقـم    )٩(خرجت بها هذه الدراسة في جدول رقم        
غيـر   وسائل اإلعالم لقضايا المعـاقين لمبحوثين أن تغطية  من ا % ٥٤,٣
  .كافية



 ٢٨

تطوير كفاءة العـاملين فـي وسـائل اإلعـالم          وحصل اقتراح   
متأخر في االقتراحات وربمـا      على ترتيب    الفلسطينية وتدريبهم وتأهيلهم  

يشير هذا إلى اقتناع المبحوثين أن المشكلة ليست في اإلعـالم ذاتـه أو              
كما ثبـت مـن     ا في النظرة السلبية السائدة في المجتمع        العاملين فيه وإنم  

  ).١٢(جدول رقم 

  :دور اإلعالم المبحوثين نحو اتجاهاتمقياس 
  :اتجاهات المبحوثين نحو دور اإلعالم -١

  )١٤(جدول رقم 
  المجموع سلبية محايدة  إيجابية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠ ٧٠ ١٨,٦ ١٣ ٨١,٤ ٥٧ ٠ ٠ 

نحـو دور  معظـم المبحـوثين   اتجاهات ر النتائج السابقة أن   تظه
هي اتجاهات محايدة بنسبة عاليـة    اإلعالم في التعبير عن قضايا المعاقين       

، ولـم   %١٨,٦، فيما كانت االتجاهات السلبية بنسبة       %٨١,٤وصلت إلى   
  .تحصل االتجاهات اإليجابية على أي نسبة تذكر

حوثين نحو الدور الذي تؤديه     وتؤكد هذه النتيجة أن اتجاهات المب     
وسائل اإلعالم في التعبير عن قضايا المعـاقين تميـل إلـى الـسلبية أو            

ضعف ثقة المعـاقين الفلـسطينيين بـاإلعالم        المحايدة وهو ما يشير إلى      
ودوره في خدمة قضاياهم وضعف هذا الدور ومحدوديتـه مـن وجهـة             

لتي يرجونها مـن    نظرهم، باإلضافة إلى عدم استطاعته تحقيق األهداف ا       
  .اإلعالم

  



 ٢٩

  :اختبار فروض الدراسة
فيما يأتي نتائج اختبار الفروض التي حاولت الدراسة التثبت مـن           

  :صحتها، وهي
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى         :الفرض األول  -١
 وسائل اإلعالم فـي التعبيـر عـن         داءأ  عن المعاقين الفلسطينيين  ضار

  .نحو هذا األداء تجاهاتهم اإليجابيةقضاياهم وا
  :من خالل الجدول اآلتي ذلك، وتم التحقق من صحة الفرضثبت 

  )١٥(جدول رقم 
    مستوى التعرض

  مستوى المعنوية  معامل سبيرمان
  ٠,٠٣١  ٠,٢٥٨*  شدة االتجاهات االيجابية

  ٠,٠٥ مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى *، ٧٠= ن

 وجـود   الت اإلحصائية في الجدول السابق إلى     تشير نتائج المعام  
 المعاقين الفلسطينيين  ضارمستوى  ذات داللة إحصائية بين     إيجابية   عالقة
 تجاهـاتهم اإليجابيـة    وسائل اإلعالم في التعبير عن قضاياهم وا       داءأعن  

 وهـي   ٠,٢٥٨ لالرتباط   سبيرمانوقد بلغت قيمة معامل     ،  نحو هذا األداء  
يثبت صـحة  ، وبذلك ٠,٠٣١ مستوى معنوية   قيمة غير دالة إحصائياً عند    

  .الفرض

وسائل اإلعالم  عن أداء    المبحوثين   ضاروتوضح هذه النتيجة أن     
نحو الدور الـذي  يزيد من اتجاهاتهم اإليجابية واعتقادهم بكفاية هذا الدور   

رضـاهم  ير عن قضايا المعاقين، وكلما قل       في التعب تؤديه وسائل اإلعالم    
  . الفرض الرئيسي للدراسة صحة، وهذا يثبتقلت االتجاهات اإليجابية

  



 ٣٠

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللـة إحـصائية بـين           :الثاني الفرض   -٢
لمعرفـة  وسـائل اإلعـالم     بمتابعة   اهتمام المعاقين الفلسطينيين  مستوى  

اتجاهاتهم نحو دور وسـائل اإلعـالم فـي         و ،المعلومات حول قضاياهم  
  .قضاياهم التعبير عن

من خالل الجـدول    ، وتم التحقق من ذلك      صحة الفرض عدم  ثبت  
  :آلتيا

  )١٦(جدول رقم 
    مستوى التعرض

  مستوى المعنوية  معامل سبيرمان
  ٠,١١٢  ٠,١٩٢  شدة االتجاهات االيجابية

  ٠,٠٥ مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى *، ٧٠= ن

عالقـة  وجود   إلى عدم    ةالسابقج المعامالت اإلحصائية    تشير نتائ 
  المعـاقين الفلـسطينيين    اهتمامارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى       

اتجاهاتهم نحو  ولمعرفة المعلومات حول قضاياهم     وسائل اإلعالم   بمتابعة  
، وقد بلغـت قيمـة معامـل    عن قضاياهم التعبير  دور وسائل اإلعالم في     

وهي قيمة غير دالة إحصائياً عنـد مـستوى          ٠,١٩٢سبيرمان لالرتباط   
  .صحة الفرضعدم ، وبذلك يثبت ٠,١١٢معنوية 

وسـائل اإلعـالم   بمتابعـة  ذه النتيجة أن زيادة اهتمام المبحوثين   وتؤكد ه 
 ال يعني بالـضرورة اتجاهـات       عرفة المعلومات حول قضايا المعاقين    لم

إيجابية نحو الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في خدمة هذه القضايا، وهو            
 فهو متعلق بما تقدمـه وسـائل     ،االهتمام ليس كافياً  أمر يمكن تفسيره بأن     

إلعالم وليس بما يريده المعاقون أنفسهم، ويشير إلى أن الدور المطلـوب    ا
  . حالياًمجال أكبر وأعمق من الدور الموجودمن وسائل اإلعالم في هذا ال



 ٣١

درجة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين         :لثالثا الفرض   -٣
 المبحـوثين  درجة اهتمامو بقضايا المعاقين المختلفةاهتمام وسائل اإلعالم    

  .بمتابعة قضايا المعاقين في وسائل اإلعالم
  : من خالل الجدول اآلتي، وتم التحقق من ذلكثبت صحة الفرض

  )١٧(جدول رقم 
  اإلنترنت  الصحف  اإلذاعة  التلفزيون

معامل 
  سبيرمان

مستوى 
  المعنوية

معامل 
  سبيرمان

مستوى 
  المعنوية

معامل 
  انسبيرم

مستوى 
  المعنوية

معامل 
  سبيرمان

مستوى 
  المعنوية

  وسيلة اإلعالم
  

  

  ٠,٠٠  ٠,٤٢٦  ٠,٠٠  ٠,٤٣٣  ٠,٠٠  ٠,٤٨٠  ٠,٠٠  ٠,٤٥٧  هتمام االدرجة 

    ٠,٠٥ مستوى المعنوية دال إحصائياً عند مستوى *، ٧٠= ن

وجـود  تشير نتائج المعامالت اإلحصائية في الجدول السابق إلى         
ـ  درجة  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين        ائل اإلعـالم   اهتمام وس

درجة اهتمام المبحوثين بمتابعة قضايا المعاقين      و بقضايا المعاقين    المختلفة
في اهتمـام    لالرتباط   سبيرمان، وقد بلغت قيمة معامل      في وسائل اإلعالم  

وهي قيمة دالة إحصائياً عند مـستوى معنويـة          ٠,٤٥٧ قنوات التلفزيون 
وهي  ٠,٤٨٠رتباط   لال سبيرمان، وفي اإلذاعات بلغت قيمة معامل       ٠,٠٠

، أما في الـصحف فكانـت      ٠,٠٠قيمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية       
 وهي قيمة دالـة إحـصائياً عنـد        ٠,٤٣٣ لالرتباط   سبيرمانقيمة معامل   

 لالرتبـاط فـي   سبيرمان، فيما وصلت قيمة معامل ٠,٠٠مستوى معنوية  
معنوية  وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى        ٠,٤٢٦مواقع اإلنترنت إلى    

  .، وبذلك يثبت صحة الفرض٠,٠٠

تظهر هذه النتيجة بوضوح التجاوب الكبير من المبحـوثين مـع           
زيادة اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة بقضايا المعاقين، وتعطشهم لتنـاول          
أوسع من هذه الوسائل لقضاياهم ومشكالتهم وهمومهم وتطلعاتهم مطالبهم         



 ٣٢

عالم لقضايا المعاقين يعنـي زيـادة    فزيادة تغطية وسائل اإل   من المجتمع،   
  .اهتمام المبحوثين بمتابعة هذه التغطية

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اهتمـام          :الرابع الفرض   -٤

لمعرفـة المعلومـات حـول     وسائل اإلعالم   بمتابعة   المعاقين الفلسطينيين 
  .بين الذكور واإلناث قضاياهم

، وتم التحقـق    الذكورح  ثبت صحة الفرض، وكانت الفروق لصال     
، كمـا نالحـظ فـي    T. Testمعامل من صحة الفرض باستخدام اختبار 

  :الجدول اآلتي
  )١٨(جدول رقم 

  متوسط مستوى   العدد  المجموعات
  االهتمام

  االنحراف 
  المعياري

  درجة
   الحرية

  مستوى  )ت(قيمة 
   المعنوية

  ٠,٤٦٠  ٢,٧١  ٣٨  الذكور
  ٠,٨١٨  ١,٩١  ٣٢  اإلناث

  

٦٨  
  

٥,١٧٥  
  

٠,٠٠٠  

  ٠,٠٥عند مستوى  إحصائياً دالمستوى المعنوية 

النتائج السابقة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى         ؤكد  ت
لمعرفـة المعلومـات    وسائل اإلعالم   بمتابعة   اهتمام المعاقين الفلسطينيين  

إلـى  ) ت(بين الذكور واإلنـاث، حيـث وصـلت قيمـة            حول قضاياهم 
، )٠,٠٠٠(إحصائياً عنـد مـستوى معنويـة        ، وهي قيمة دالة     )٥,١٧٥(

اهتمام الذكور أعلـى    ، وتشير النتائج إلى أن متوسط       )٦٨(ودرجة حرية   
  .من اإلناث في متابعة قضايا المعاقين في وسائل اإلعالم

بأن الذكور هم عـادةً أكثـر اهتمامـاً         ويمكن تفسير هذه النتيجة     
ن العام من اإلنـاث التـي      بالقضايا المجتمعية العامة، وأكثر انغماساً بالشأ     

  .تختلف اهتماماتهن عن الذكور



 ٣٣

  
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى كفاية         :الخامس الفرض   -٥

 لقضايا المعاقين الفلسطينيين  وسائل اإلعالم   حجم التغطية التي تخصصها     
  . للمبحوثين المختلفةالمستويات التعليميةبين 

خريجي فئة الفروق لصالح ثبت صحة الفرض، وكانت 
، وتم التحقق من ذلك باستخدام معامل تحليل التباين الجامعات

(ANOVA)كما نالحظ في الجدول اآلتي ،:  
  )١٩(جدول رقم 

  متوسط   العدد  الفئات العمرية
  كفاية التغطية

  االنحراف 
  المعياري

  درجتي 
  الحرية

  قيمة 
  )ف(

  مستوى
  المعنوية

 ٠,٦٧٥  ١,٧٠  ١٠  أمي 

 ٠,٥٢٣  ١,١٦  ٣١  ثانوية عامة

 ٠,٥٧٧  ٢,٢٠  ٢٥  جامعي

 ٠,٠٠  ١,٠٠  ٤  دراسات عليا

  
  

٣  
٦٦  

  
  

١٧,٨٩٤  

  
  
٠,٠٠  

      ٦٩  ٠,٧٣٠  ١,٦٠  ٧٠  المجموع
  ٠,٠٥عند مستوى  إحصائياً دالمستوى المعنوية 

تؤكد نتائج المعامالت اإلحـصائية وجـود فـروق ذات داللـة            
وسائل اإلعـالم    مستوى كفاية حجم التغطية التي تخصصها     في  إحصائية  

المـستويات   بـين     حـسب رأي المبحـوثين     لقضايا المعاقين الفلسطينيين  
، وهي قيمـة دالـة      )١٧,٨٩٤) (ف(، حيث بلغت قيمة     التعليمية المختلفة 

ولمعرفة ) ٦٦، و ٣(ودرجتي حرية   ) ٠,٠٠(إحصائياً عند مستوى معنوية     
ايـة حجـم   مستوى كف المختلفة في المستويات التعليميةمصدر التباين بين  

 لقـضايا المعـاقين الفلـسطينيين     وسائل اإلعالم   التغطية التي تخصصها    
  :تيالجدول اآليوضحه وهو ما ، )LSD(أجرى الباحث اختبار 

  



 ٣٤

  )٢٠(جدول رقم 
  مستوى المعنوية  الفرق بين المتوسطين  المجموعة المقارنة  المجموعات

  ٠,٠١٩  *٠,٥٠٠  أمي  جامعي
  ٠,٠٠  *١,٠٣٩  فأقل عامة ثانوية  جامعي
  ٠,٠٠  *١,٢٠٠ دراسات عليا  جامعي
 ٠,٠١ *٠,٥٣٩  ثانوية عامة فأقل  أمي

  ٠,٠٣٧ *٠,٧٠٠  دراسات عليا  أمي
 ٠,٥٨٦ ٠,١٦١  دراسات عليا  ثانوية عامة فأقل

  ٠,٠٥عند مستوى  إحصائياً دالمستوى المعنوية * 

الجدول الـسابق وجـود فـروق ذات داللـة          يتضح من بيانات    
ستوى كفاية حجم التغطيـة التـي تخصـصها         مإحصائية في متوسطات    

 بـين   لقضايا المعاقين الفلسطينيين حسب رأي المبحـوثين      وسائل اإلعالم   
 مع الفئات الثالث الباقيـة،      الجامعي: ، وهي المستويات التعليمية المختلفة  

) فأقـل  عامـة  ثانوية(، و٠,٥٠٠  متوسط بفارق)أمي: (وهذه الفئات هي
 لصالح  ١,٢٠٠  متوسط بفارق   ) عليا دراسات(، و ١,٠٣٩بفارق متوسط   

  .الجامعيفئة 
أن خريجي الجامعات هم أكثـر الفئـات        وتشير هذه النتيجة إلى     

، وربما كان هذا    معاقينلموضوعات ال اقتناعاً بكفاية تغطية وسائل اإلعالم      
عائداً إلى أنهم وصلوا إلى سن كبيرة مع تجارب متنوعة، وتعرض عالي            

  .لوسائل اإلعالم
حملة الدراسات العليا هم أقل الفئات اقتناعاً بكفايـة    فئة   يالحظ أن 

، ويمكن تفسير هذه النتيجـة      تغطية وسائل اإلعالم لموضوعات المعاقين    
من المتابعين الجيدين لوسائل اإلعالم كما أنهـم  حملة الدراسات العليا   بأن  

 نظرة نقدية تحليلية تمكنهم من قياس دور اإلعالم وكيفية تغطيته         يمتلكون  
  .لهذه الموضوعات



 ٣٥

  :المبحث الثالث
  نتائج الدراسة والتوصياتخالصة 

  
  :أهم نتائج الدراسة

أكثر من نصف المبحوثين يتـابعون وسـائل اإلعـالم بدرجـة             .١
 وأخيراً  ،%٢٥,٧متوسطة، وجاء بعدها المتابعة بدرجة ضعيفة بنسبة        

 .بدرجة مرتفعة

رجة مرتفعـة   متابعة قضايا المعاقين وهمومهم بد    المبحوثين ب يهتم   .٢
وصلت إلى أكثر من النصف، فيما كانت نـسبة مـن يتـابعون هـذه          

، وكان المتوسط الحـسابي للمتابعـة   %٣١,٤القضايا بدرجة متوسطة  
 .عالياً

أن التغطيـة التـي تخصـصها       المبحوثين  يرى أكثر من نصف      .٣
، %٥٤,٣غير كافيـة وذلـك بنـسبة         وسائل اإلعالم لقضايا المعاقين   

 .ط أنها كافيةمنهم فق% ١٤,٣ويرى 

فـي وسـائل    بمتابعتهـا   ن  والمبحوثكانت أهم القضايا التي يهتم       .٤
 تقديم نماذج مشرفة للمعـاقين      ، ثم مشاكل وهموم المعاقين  اإلعالم هي   
اندماج المعاقين في    الحديث عن حقوق المعاقين، ثم       تالهاوإنجازاتهم،  
  .ثم الوقاية من اإلعاقة المجتمع،

رتبة األولى برأي المبحوثين كأكثر     جاءت مواقع اإلنترنت في الم     .٥
، تالهـا القنـوات     وسائل اإلعالم اهتماماً بقضايا المعاقين وهمـومهم      

  . وأخيراً الصحف والمجالت،التلفزيونية، ثم اإلذاعات



 ٣٦

لدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في التعبير عـن    ان  و المبحوث يقّيم .٦
ية حيـث    بصورة محايدة وأقرب إلى الـسلب      حقوق المعاقين وهمومهم  
  . وهو متوسط منخفض١,٨٤وصل متوسط التقييم إلى 

 وسائل  لدور الذي تؤديه  الذين قيموا بشكل سلبي ا    ن  يرى المبحوثو  .٧
اإلعالم في التعبير عن قضايا المعاقين أن السبب في هذا التقييم يعـود   

انشغال وسائل اإلعالم بقضايا أخـرى وضـعف        بالدرجة األولى إلى    
الصورة النمطية الخاطئة عن المعاق     ، ثم   اقينالتركيز على قضايا المع   

، وجاء في   صعوبة فهم المعاقين وطبيعة حياتهم    تاله  ،  ودوره في الحياة  
ضعف اإلعالميين وقلة ثقافتهم ووعيهم بـدور المعـاق فـي           النهاية  
 .المجتمع

 اإلعـالم الفلـسطيني فـي     دورتطويرلن يمبحوثأهم اقتراحات ال  .٨
 كانت استضافة المعـاقين      عن همومهم  خدمة قضايا المعاقين والتعبير   

وإجراء الحوارات معهم والتحقيقات حولهم للحـديث عـن مـشاكلهم           
عرض النماذج المشرفة واإلنجازات التي حققها المعاقون       ، و وهمومهم

زيادة المادة اإلعالميـة  ، و ومدى اندماجهم في المجتمع ومساهمتهم فيه     
 .التي تتناول قضايا المعاقين

نحو دور اإلعالم فـي التعبيـر عـن         لمبحوثين  معظم ا اتجاهات   .٩
قضايا المعاقين كانت اتجاهات محايدة بنـسبة عاليـة، فيمـا كانـت             

، ولم تحصل االتجاهـات اإليجابيـة       %١٨,٦االتجاهات السلبية بنسبة    
 .على أي نسبة تذكر



 ٣٧

ـ  القائل بو  ثبت صحة الفرض   .١٠ ذات داللـة   إيجابيـة    عالقـة د  وج
 وسـائل   داءأ  عـن  المعاقين الفلـسطينيين   ضارمستوى  إحصائية بين   

  .نحو هذا األداء تجاهاتهم اإليجابيةاإلعالم في التعبير عن قضاياهم وا

عالقة ارتباطية ذات داللـة  بوجود القائل  صحة الفرضعدم ثبت   .١١
وسـائل  بمتابعـة    اهتمام المعاقين الفلـسطينيين   إحصائية بين مستوى    

اهـاتهم نحـو دور     اتجولمعرفة المعلومات حول قـضاياهم،      اإلعالم  
 .قضاياهم التعبير عنوسائل اإلعالم في 

 عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة         القائل بوجود  ثبت صحة الفرض   .١٢
 بقـضايا المعـاقين   المختلفةاهتمام وسائل اإلعالم درجة إحصائية بين   

 .درجة اهتمام المبحوثين بمتابعة قضايا المعاقين في وسائل اإلعالمو

د فروق ذات داللة إحصائية فـي       ثبت صحة الفرض القائل بوجو     .١٣
لمعرفـة  وسائل اإلعـالم    بمتابعة   مستوى اهتمام المعاقين الفلسطينيين   

بين الذكور واإلناث، وكانت الفروق لصالح       المعلومات حول قضاياهم  
 .الذكور

 فروق ذات داللة إحصائية فـي       القائل بوجود  ثبت صحة الفرض   .١٤
لقـضايا  إلعـالم   وسائل ا مستوى كفاية حجم التغطية التي تخصصها       

بين المستويات التعليمية المختلفـة للمبحـوثين،        المعاقين الفلسطينيين 
 .الفروق لصالح فئة خريجي الجامعاتوكانت 

  
  
  



 ٣٨

  
  :توصيات الدراسة

بناء على النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة يمكـن أن نخـرج              
  :بالتوصيات اآلتية

 للتعامـل مـع     ة موحد  عربية وفلسطينية   إعالمية إستراتيجيةتبني   .١
، وزيادة التعاون بين الجهـات اإلعالميـة        المعاقينقضايا وحقوق   

 .المختلفة

المـساحة  أن تزيد وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربيـة المختلفـة        .٢
لقـضايا   الهامـة وبالـذات      االجتماعيةوالوقت المخصص للقضايا    

 .المعاقين

همـوم   مـشاكل و   بالمعـاقين مثـل   االهتمام بكل القضايا المتعلقة      .٣
المعاقين، وتقديم نماذج مشرفة للمعـاقين وإنجـازاتهم، وحقـوق          

 .المعاقين

ضرورة النهوض بالمستوى المهني لوسائل اإلعـالم الفلـسطينية          .٤
 وتكثيف الحمالت اإلعالمية للقضايا الهامة مثل قـضايا المعـاقين         

 .وهمومهم

ية االجتماعوزيادة ثقافتهم    ،وتدريبهمتأهيل اإلعالميين الفلسطينيين     .٥
 .الهامةووعيهم بالقضايا 

استضافة المعاقين وإجراء الحوارات معهم والتحقيقـات حـولهم           .٦
 للمـشاركة   وإتاحة الفرصة أمامهم  ،  للحديث عن مشاكلهم وهمومهم   

عرض النماذج المـشرفة  و ،في إعداد وتقديم مختلف أنواع البرامج     



 ٣٩

واإلنجازات التي حققها المعاقون ومدى انـدماجهم فـي المجتمـع           
 .اهمتهم فيهومس

التنويع في األشكال اإلعالمية لمعالجة قضايا المعـاقين وبالـذات           .٧
 .التفسيرية والتحليلية

االستعانة بخبراء إعالميين وتربويين واجتماعيين ونفـسيين عنـد          .٨
 .مناقشة قضايا المعاقين

العمل على إنشاء وسائل إعالم متخصصة للمعاقين يكون الطـاقم           .٩
 .ياجات الخاصةاألساسي فيها من ذوي االحت

  
  :المجاالت التي تثيرها الدراسة

يأمل الباحث أن تؤدي هذه الدراسة إلى فتح الباب أمام المزيد مـن             
الدراسات اإلعالمية في مجال اإلعالم بقضايا المعـاقين فـي فلـسطين            
والوطن العربي، وهو المجال الذي ال زال في بدايته، ومـن المجـاالت             

  :لم يستطع أن يدرسها في هذه الدراسةالتي يقترحها الباحث، والتي 

دراسات حول دور وسائل اإلعالم المختلفة في التوعيـة بقـضايا            .١
المعاقين، مثل التليفزيـون الفلـسطيني، واإلذاعـات الفلـسطينية،          

 .ومواقع اإلنترنت، ووسائل اإلعالم العربية األخرى

 دراسة اإلعالم الذي تمارسه المؤسسات المهتمة بقضايا المعـاقين،         .٢
، معاقين ورعايتهم الجمعيات غير الحكومية وجمعيات تأهيل ال     : مثل

، وسبل تطوير هذا اإلعـالم، وزيـادة        االجتماعيةشئون  الووزارة  
 .فاعليته، وغيرها



 ٤٠

وسائل اإلعـالم الفلـسطينية     دراسات حول رأي الجمهور في أداء        .٣
المختلفة في مجال التوعية والتعريف بقضايا المعـاقين وهمـومهم          

 .م وسبل دمجهم في المجتمعومشاكله

والمضامين سطيني بوسائله المختلفة    دراسات حول أداء اإلعالم الفل     .٤
الفئات المختلفة  : ، مثل  تتعلق بالمعاقين   محددة في قضايا التي يقدمها   

وإعاقات األطفال، واإلعاقات الناجمة عـن االعتـداءات        لإلعاقة،  
 .اإلسرائيلية، وغيرها

 فـي وسـائل اإلعـالم الفلـسطينية         دراسات على القائم باالتصال    .٥
المختلفة للتعرف على مشاكله، وهمومه، ومواصـفاته، وتأهيلـه،         

 .وتدريبه، والعقبات التي تحول دون أدائه لدوره على أكمل وجه

التـسجيلية  -دراسات حول دور الـدراما، والـسينما الفلـسطينية           .٦
دة وتغيير الصورة الـسائ   ،  بقضايا المعاقين  في التوعية    -والروائية
 . بطريقة غير مباشرةعنهم

 



 ٤١

  استمارة االستقصاء :ملحق الدراسة

 

  جامعة القاهرة   
 ـالمـكليــة اإلع

 مؤتمر األسرة واإلعالم وتحديات العصر

  
  : حولصحيفة استقصاء

دور وسائل  ين نحوالفلسطينيالمعاقين  اتجاهات
  التعبير عن حقوقهم وقضاياهم اإلعالم في

  ميدانيةدراسة 
  

   :واطنة أخيت امل/واطناملأخي 
 في قطـاع     حركياً  الفلسطينيين المعاقينعلى  تأتي هذه االستمارة في إطار دراسة       

التعبير عن حقوقهم وقضاياهم ومـشاكلهم،  وسائل اإلعالم في اتجاهاتهم نحو دور غزة حول  
عـة  الذي تعقده كلية اإلعـالم جام " األسرة واإلعالم وتحديات العصر  " لمؤتمر    الباحث ايعده

  .القاهرة
  

  أرجو أن تحظى هذه االستمارة باهتمامكم الجاد
  ولكم جزيل الشكر واالحرتام على حسن تعاونكم

  
  :الباحث

  طلعت عبد الحميد عيسى. د
  

  م٢٠٠٩-هـ١٤٢٩

  م في غير أغراض البحث العلميتستخدالصحيفة سرية ولن  هذه بيانات
 



 ٤٢

  متابعة قضايا المعاقين في وسائل اإلعالم
 :حدد درجة متابعتك لوسائل اإلعالم .١

q مرتفعة  q متوسطة  q منخفضة  

 :ك بمتابعة وسائل اإلعالم لمعرفة المعلومات حول قضايا المعاقينحدد درجة اهتمام .٢
q مرتفعة  q متوسطة  q منخفضة  

حدد مدى كفاية حجم التغطية التي تخصصها وسائل اإلعالم لقضايا المعاقين حـسب          .٣
 :رأيك

q كافية  q متوسطة  q غير كافية  

؟ ما أهم الموضوعات المتعلقة بقضايا المعاقين التي تتابعها فـي وسـائل اإلعـالم              .٤
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
q مشاكل وهموم المعاقين  q نماذج مشرفة للمعاقين وانجازاتهم  
q حقوق المعاقين  q اندماج المعاقين في المجتمع  
q البرامج التعليمية للمعاقين  q أخبار ونشاطات المؤسسات المهتمة بالمعاقين  
q الوقاية من اإلعاقة  q عالج اإلعاقة  
q أخرى، يرجى تحديدها :_____________________________________  

 حدد درجة اهتمام وسائل اإلعالم اآلتية بقضايا المعاقين وهمومهم حسب رأيك؟ .٥

  درجة االهتمام 
      الوسيلة            

  غير كافية  متوسطة  كافية

        القنوات التلفزيونية 
        اإلذاعات 

        الصحف والمجالت
        مواقع اإلنترنت 

  

  

 



 ٤٣

 للدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في التعبير عن حقوق المعاقين وهمومهم ما تقييمك .٦
 وقضاياهم؟

q  ٨انتقل إلى س (إيجابي(  q  محايد) ٨انتقل إلى س(  q سلبي  

لماذا تعتقد أن الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم في التعبير عـن حقـوق المعـاقين         .٧
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(سلبي؟ 

q رى وضعف التركيز على قضايا المعاقينانشغالها بقضايا أخ  
q ضعف اإلعالميين وقلة ثقافتهم ووعيهم بدور المعاق في المجتمع  
q صعوبة فهم المعاقين وطبيعة حياتهم  
q الصورة النمطية الخاطئة عن المعاق ودوره في الحياة  
q كرهاأخرى، يرجى ذ :_____________________________________  

ور اإلعالم الفلسطيني دوره فـي خدمـة قـضايا المعـاقين     كيف يمكن برأيك أن يط    .٨
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(والتعبير عن همومهم؟ 

q            التنويع في األشكال اإلعالمية لمعالجة قضايا المعاقين وبالـذات التفـسيرية
  والتحليلية

q تطوير كفاءة العاملين في وسائل اإلعالم الفلسطينية وتدريبهم وتأهيلهم  
q مادة اإلعالمية التي تتناول قضايا المعاقين وهمومهم ومشاكلهمزيادة ال  
q            استضافة المعاقين وإجراء الحوارات معهم والتحقيقات حولهم للحديث عـن

  مشاكلهم وهمومهم
q         عرض النماذج المشرفة واإلنجازات التي حققها المعاقون ومدى اندماجهم في

  المجتمع ومساهمتهم فيه
q أخرى، يرجى ذكرها :__________________________________  

  



 ٤٤

  مقياس االتجاهات نحو دور اإلعالم في قضايا المعاقين
 :حدد درجة موافقتك على العبارات اآلتية .٩

  درجة الموافقة
  العبارة                 

  موافق 
  جدا

  معارض  معارض  محايد  موافق
  بشدة

            الصورة النمطية للمعاق سلبية في وسائل اإلعالم
ل اإلعالم ال تولي اهتمامـاً كافيـاً بقـضايا       وسائ

  المعاقين
          

            وسائل اإلعالم تقدم النماذج المشرفة من المعاقين
            وسائل اإلعالم ال تبرز دور المعاق في المجتمع

            اإلعالم يتناول حقوق المعاقين بشكل كافي
اإلعالم الفلسطيني منشغل بالقضايا السياسية على      

  لمعاقينحساب ا
          

            الدراما تغفل المعاقين وتظهرهم بصورة خاطئة
اإلعالم يركز على التعاطف والشفقة على المعاقين 

  فقط
          

اإلعالم يظهر المعاق على أنه مـتعلم وواعـي         
  لدوره في المجتمع

          

حضور المعاق وصوته ورأيه ضعيف في وسائل       
  اإلعالم

          

 

  السمات العامة
 المحافظة الشمالية q  :ة المحافظ .١٠

q المحافظة الوسطى 

q محافظة رفح 

q  محافظة غزة 

q سمحافظة خان يون  

 أنثى q ذكر q : النوع .١١

  عاما٢٠ً إلى أقل من ١٦ q  : العمر .١٢

q عاما٤٠ً إلى أقل من ٣٠  

q ٣٠ إلى أقل من ٢٠ 
 عاماً

  المستوى  .١٣
  :التعليمي      

q أمي 

q جامعي  
q ثانوية عامة فأقل 

q دراسات عليا  
  ن تعاونكمشكراً لكم على حس



 ٤٥

  :مراجع الدراسة
                                         

 اتجاهات اإلعالميين السعوديين نحـو ذوي االحتياجـات الخاصـة          علي القرني،  )١(
 مارس  ٨-٦،  اإلعالم واإلعاقة عن  للملتقى السابع للجمعية الخليجية لإلعاقة      : المنامة(

  ٥ ص )م٢٠٠٧
  

، ةودورها اإلعالمي اتجاه األشخاص ذوي اإلعاق     " رةالجزي"رؤية  ،  سمير سمرين ) ٢(
، http://nesasy.org/content/view/6125/93  على شبكة اإلنترنتموقع نساء سورية  

  م٢٠٠٩ ديسمبر ١٨بتاريخ 
  

(3) Phiri, Alexander, Mass Media and Disability in Africa, The World 
association for Christian Communication, Retrieved December 12, 2008 
from www.wacc.org  

  

، مدى اهتمام اإلعالم المرئي في فلسطين بقـضايا ذوي اإلعاقـة          ملكي سليمان،    )٤(
، http://nesasy.org/content/view/6121/93  على شبكة اإلنترنتموقع نساء سورية  

  م٢٠٠٩ ديسمبر ١٨بتاريخ 
  

: المنامـة  ( خدمة قـضايا المعـاقين     دور اإلعالم الفلسطيني في    ،نعمات علوات  )٥(
  )م٢٠٠٧ مارس ٨-٦، اإلعالم واإلعاقةعن للملتقى السابع للجمعية الخليجية لإلعاقة 

  

  مرجع سابق علي القرني، )٦( 
  

المعاقين اإلعالمية ومدى إشباع     احتياجات ،حمود الخميس وعبد الحافظ صلوي     )٧( 
اإلعـالم  عـن   ة الخليجية لإلعاقة    للملتقى السابع للجمعي  : المنامة (وسائل اإلعالم لها  

  )م٢٠٠٧ مارس ٨-٦، واإلعاقة
  

مدى تعرض ذوي االحتياجات الخاصة لوسائل اإلعالم في دولة          ،فوزية آل علي   )٨( 
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