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 الملخص

للتعرف على آلية توظيف الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال في المملكة العربية السعودية في هدفت الدراسة الحالية 

ي نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة، والتعرف على درجة اهتمام وسائل االتصال بقضايا عزيادة الو

درجة أولوية  لتعرف علىعة من ذوي االحتياجات الخاصة، واوذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر مجم

القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الموظفين في الجمعيات الخيرية، والتعرف على الدور 

الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة، واتبع الباحث 

( مفردة، واستخدمت المقابلة على عينة 786ة على عينة الدراسة التي شملت )المنهج المسحي، حيث طبق االستبان

مقدارها عشرة موظفين من العاملين في أقسام العالقات العامة في مجموعة من الجمعيات الخيرية لذوي االحتياجات 

 افقون على أنجميع أفراد عينة الدراسة يو الخاصة في الرياض، وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي أن

وتأتي  الحتياجات الخاصة بالدرجة األولىبذوي ا المتعلقةوسائل التواصل تهتم باستعراض القضايا االجتماعية 

ائل التواصل لهذه القضايا سالقضايا الصحية بالمرتبة الثانية، والقضايا التعليمية بالمرتبة الثالثة، وأن عملية المعالجة لو

وأن أفراد عينة الدراسة يوافقون على ان وسائل التواصل  طقية والعقالنية بأي صلة،تتم بشكل عاطفي ال يمت للمن

أن عملية تقييم الجديدة هي أكثر الوسائل الحالية التي تستخدم لعرض القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة و

وي االحتياجات الخاصة جاء بدرجة الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذ

 جيد ومتوسط.

 .الخاصة، القضاياالجمعيات الخيرية، آلية، توظيف، وسائل التواصل، ذوي االحتياجات  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The current study aimed to identify the mechanism that charitable societies follow to 

employ communication means in the Kingdom of Saudi Arabia in raising awareness 

about issues related to persons with special needs, and to identify the degree of 

communication means interest with cases of persons with special needs from the point of 

view of a group of persons with special needs, and to identify the degree of priority of 

issues related to persons with special needs from the point of view of employees in 

charities, and to identify the role that charities play in raising awareness about issues 

related to persons with special needs. The researcher followed the survey approach, 

where he applied the questionnaire to the study sample that included (687) individuals, 

and used the interview with a sample of ten employees working in public relations 

departments in a group of charities for persons with special needs in Riyadh. The study 

concluded with a set of results, which is that all study sample individuals agree that 

communication means are concerned with reviewing social issues related to persons with 

special needs in the first place and health issues come in the second place, educational 

issues in the third place, and that the treatment process of communication means of these 

issues is carried out in an emotional manner that had nothing to do with logical or 

rationality, and that the study sample individuals agree that new communication means 

are the most current means used to present issues related to persons with special needs 

and that the process of evaluating the role that charities play in raising awareness towards 

issues related to persons with special needs came with a good and average degree. 

Keywords: Charities, Mechanism, Employment, Communication means, Persons with 

special needs, Issues. 

 

 



 

3 

 

 المقدمة 1.1

كافة  المجتمع التي تتطلب رعاية خاصة منيمثل ذوي االحتياجات الخاصة شريحة مهمة من شرائح 

وسائل االعالم بمختلف أشكالها إلبراز احتياجاتها والتقليل من نظرة المجتمع السلبية المؤسسات المجتمعية و

وعلى الرغم من ذلك إال أن الغالبية العظمى من البلدان النامية تتجاهلهم أثناء إعدادها للخطط اتجاهها، 

  .(7006)الخميس و صلوي،  ل خاص أثناء إعداد الخطط وتقديم الخدمات اإلعالميةوالخدمات العامة وبشك

تركيز االهتمام نحو ذوي االحتياجات الخاصة، إال  فيوبالرغم من المحاوالت التي تسعى لها المجتمعات 

أنها لم تصل بعد إلمكانية إضافتها كمحور أساسي في االجندة االجتماعية واالقتصادية في بعض الدول 

 .تحقيق الوفاء االجتماعي تخدم هذه الفئة وتلبي احتياجاتها للمساعدة علىالعربية، وعدم إيجاد سياسات 

من خالل يتم  الالخاصة االعتراف بحقوق ذوي االحتياجات قوانين الدولية فإن بالنظر الى الخطط والو

واالفراد المهتمين  السياسات التي يتم سنها من قبل الحكومة فقط وإنما يجب على ذوي االحتياجات الخاصة

انين بشكل جدي نحو تحقيقها واالعتراف بها، والتدخل في وضع السياسات والقوالمطالبة بها والسعي بهم 

المتعلقة بهم، واستغالل كافة الوسائل التكنولوجية ووسائل التواصل المختلفة إلتاحة المجال لهم لوضع 

 . (7006)غنيم،  القوانين والسياسات الخاصة بهم لتكون فاعلة في المستقبل

مثل للوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل واالعالم بمختلف أنواعها المسمو  ويساهم االستغالل األ

النظرة السلبية نحو ذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة الى  في تخفيفوالمرئي والمقروء بدرجة كبيرة 

اإلعاقة مساهمتها في توعية المجتمع واالسر نحو كيفية التعامل معهم وتوضيح كيفية تجنب اإلصابة ب

. إال ان (7002؛ أبو النصر، 7006)الزهيري،  وتناولها للمشكالت المتعلقة بالمعاقين وإيصالها للمسؤولين

تدخل الجمعيات يتطلب والتشويه والالمباالة مما  بعض الجهات اإلعالمية قد تتعامل معهم بجانب من التعتيم

ة بذوي االحتياجات الخاصة لالستفادة من االعالم وتوجيهه بالشكل الذي يعود بالفائدة على الخيرية المتعلق

القضايا المتعلقة بهم وخلق الثقافة اإلعالمية التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا المعاقين وذوي االحتياجات 

 الخاصة.

خلف ضعف المجتمع المدني حيث أن ويرى العديد من الباحثين أن قصور أداء ودور وسائل التواصل يكمن 

عالم يعكس بالدرجة األولى البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية الذي يعيش أحداثه ويتعامل معها اال

، (7002)كنعان،  بشكل يومي، فإذا كان هذا المجتمع ضعيفاً فسينتج مؤسسات اإلعالمية ذات أداء منخفض

 األمور المتعلقة بتفعيل االعالم،في االمر بالنسبة لجمعيات اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة  وكذلك
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آلية توظيف الجمعيات الخيرية ومن هذا المنطلق ظهرت أهمية إجراء هذه الدراسة التي تتمحور حول  

   لوسائل االتصال في زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها  0.7

تعد المملكة العربية السعودية من أولى الدول العربية التي أولت اهتماماً كبيراً باإلعاقة والمعاقين، وأنشأت 

وزارة خاصة تعنى بشؤونهم وتعزز االهتمام بهم وهي وزارة العمل والتنمية واالجتماعية، والتي انبثق عنها 

لتي تقدم الخدمات المناسبة لهذه الشريحة من المجتمع والموزعة في العديد من العديد من الجمعيات الخيرية ا

توفرت العديد متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة حيث  وتزداد المناطق في المملكة. ومع تقدم الزمن تتغير

لتوفير حياة  تلبيتهامن االحتياجات في الوقت الحالي التي لم تكن متوفرة فيما سبق والتي تتطلب من المعنيين 

كريمة لهم، وبناء على ذلك يبرز الدور المحوري لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، والجمعيات الخيرية 

المنبثقة منها في توجيه كافة الجهات المعنية نحو توفير هذه المتطلبات وزيادة الوعي بحقوقهم ومتابعة كافة 

ا المنطلق ظهرت مشكلة الدراسة التي تتمحور حول السؤال األمور المتعلقة بهم وبقضاياهم المختلفة. ومن هذ

 الرئيس التالي:

" ما هي آلية توظيف الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال في زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذو 

 االحتياجات الخاصة " 

 وينبثق من السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:

جمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية باستعراض القضايا المتعلقة بذوي ما مستوى اهتمام ال .0

 بها؟االحتياجات الخاصة والتوعية بها في وسائل االتصال الخاصة 

ما نو  وسائل االتصال التي تستعملها الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية لزيادة الوعي  .7

 االحتياجات الخاصة؟حول القضايا المتعلقة بذوي 

 ما درجة اهتمام وسائل االتصال المختلفة بأولويات قضايا ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظرهم؟  .3

ذوي االحتياجات الخاصة التي يسعى العاملون في الجمعيات الخيرية لعرضها في ما هي أولويات قضايا  .2

 وسائل االتصال من وجهة نظر العاملين انفسه؟ 

يجابيات الناتجة عن استخدام الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال في عملية زيادة الوعي ما هي أهم اإل .2

 نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر العاملين في الجمعيات الخيرية؟

علقة ما هو دور الجمعيات الخيرية في استخدام وسائل االتصال في عملية زيادة الوعي نحو القضايا المت .7

 بذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر جمهور عينة الدراسة؟
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ما هو دور وسائل االتصال في عملية زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة من  .6

 وجهة نظر جمهور عينة الدراسة؟

 فروض الدراسة

 ها على النحو التالي:تسعى الدراسة إليجاد مدى صحة مجموعة من الفرضيات التي يمكن إدراج

)مسار الدراسة، المؤهل العلمي، العمر، الجنس، مستوى سالمة  تعزى لمتغيرتوجد فروق دالة إحصائية  .0

استعمال  فيالجسد والحواس، عضوية الفرد في جمعية خيرية ذات الصلة بذوي االحتياجات الخاصة( 

 وسائل االتصال )الجديدة، التقليدية، الجمعية(. 

)مسار الدراسة، المؤهل العلمي، العمر، الجنس، مستوى سالمة  تعزى لمتغيرتوجد فروق دالة إحصائية  .7

االهتمام  فيالجسد والحواس، عضوية الفرد في جمعية خيرية ذات الصلة بذوي االحتياجات الخاصة( 

 ال.بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة التي تظهر في وسائل االتص

)مسار الدراسة، المؤهل العلمي، العمر، الجنس، مستوى سالمة  تعزى لمتغيرتوجد فروق دالة إحصائية  .3

تقييم  فيالجسد والحواس، عضوية الفرد في جمعية خيرية ذات الصلة بذوي االحتياجات الخاصة( 

على ياجات الخاصة الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في استعراضها للقضايا المتعلقة بذوي االحت

 وسائل االتصال.

 

 أهداف الدراسة 0.3

آلية توظيف الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال في زيادة  "يتمحور الهدف الرئيس من هذه الدراسة حول 

 وينبثق منه األهداف الفرعية التالية:" الوعي نحو القضايا المتعلقة بذو االحتياجات الخاصة

مستوى اهتمام الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية باستعراض القضايا المتعلقة  التعرف على .0

 .بذوي االحتياجات الخاصة والتوعية بها في وسائل االتصال الخاصة بها

نو  وسائل االتصال التي تستعملها الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية لزيادة  التعرف على .7

 .لقضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصةالوعي حول ا

درجة اهتمام وسائل االتصال المختلفة بأولويات قضايا ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة  الكشف عن .3

 .نظرهم

أولويات قضايا ذوي االحتياجات الخاصة التي يسعى العاملون في الجمعيات الخيرية الكشف عن  .2

 أنفسهم.العاملين لعرضها في وسائل االتصال من وجهة نظر 
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أهم اإليجابيات الناتجة عن استخدام الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال في عملية زيادة الكشف عن  .2

 .الوعي نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر العاملين في الجمعيات الخيرية

عملية زيادة الوعي نحو القضايا  دور الجمعيات الخيرية في استخدام وسائل االتصال فيالكشف عن  .7

 .المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر جمهور عينة الدراسة

دور وسائل االتصال في عملية زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة الكشف عن  .6

 .من وجهة نظر جمهور عينة الدراسة

 أهمية الدراسة  1.1

آلية توظيف الجمعيات الخيرية لوسائل  "تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضو  الذي تناولته وهو 

 وذلك من خالل النقاط التالية:" االتصال في زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذو االحتياجات الخاصة 

، وأهمية تعزيز االهتمام بهم من قبل أهمية الشريحة التي تناولتها هذه الدراسة وهي ذوي االحتياجات الخاصة .0

جميع المؤسسات المجتمعية الحكومية والخاصة، وأهمية تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم من خدمات تعليمية 

 وتدريبية وتأهيلية وتثقيفية لتحقيق عيش كريم لهم وزيادة فاعليتهم في المجتمع.

الدراسات التي تطرقت لموضو  الدراسة على حسب اطال  إثراء المكتبة العربية والمحلية، نتيجة ندرة عدد  .7

 الباحثة.

إمكانية إفادة نتائج هذه الدراسة في تزويد المسؤولين وصنا  القرار بالمعلومات الالزمة لوضع السياسات  .3

بذوي االحتياجات الخاصة، وتحسين مستويات تناول وسائل االعالم المالئمة وبرامج العمل المحددة للعناية 

 لمشكالت واحتياجات هذه الفئة وطرق عالجها. 

 اإلطار النظري  .1

 أوالً: مراجعة األدب النظري 

 ذوي االحتياجات الخاصة 

تعرف الموسوعة الطبية االمريكية ذوي االحتياجات الخاصة على انهم " كل شخص به عيب صحي، أو 

عقلي، يمنعه من أن يشارك بحرية في النشاط المالئم لعمره، كما يولد لديه إحساس بصعوبة االندماج 

بالمجتمع"، وعرفتهم منظمة العمل الدولية على انهم أي فرد قلت لديه القدرة على الحصول على وظيفة 

بالنظر الى هذه الفئة فإنها و مالئمة واالستمرار فيه نتيجة وجود شكل من أشكا اإلعاقة الجسدية أو العقلية

تتعدد متطلباتها واحتياجاتها تبعا لدرجة اإلصابة وحدتها وتساهم العديد من المؤسسات الخيرية في تلبية 

 .(7007)الريدي،  هذه االحتياجات  كالجمعيات والهيئات الخيرية األهلية والحكومية
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 الجمعيات الخيرية 

صة لألفراد للمشاركة في عمليات صنع الجمعيات الخيرية وسيلة من الوسائل المستخدمة في توفير الفرتمثل 

القرار في األمور المتعلقة بشؤونهم وحياتهم، وتحمل التبعات والمسؤوليات اإلدارية والتخطيطية والتنفيذية 

تمع. فهي تتيح للمواطنين المشاركة والتمويلية للمشاريع والبرامج التي تسعى لتقديم خدمات فاعلة في المج

الفاعلة في كافة أشكال الحياة االجتماعية والمدنية، وتساهم في رفع مستويات الحريات ودعم الديمقراطية، 

الى جانب مساهمتها في تعويض القصور في ، وإحداث التغييرات اإليجابية في المجاالت االجتماعية والسياسية

 .(7007)عبد الباقي،  أداء بعض السياسات الحكومية

ويرى أن أهمية هذا النو  من المنظمات غير الربحية يكمن في تحقيق العديد من األمور وهي الحرية 

المجتمعية، والتعددية والتسامح، سيادة القانون وتحقيق االستقرار االجتماعي، إنشاء برامج قادرة على تقديم 

المجتمعية في جميع المجاالت التنموية، باإلضافة الى تحقيق تواصل فعال بين كافة الشرائح الخدمات 

 .(7000)كلتوم،  المجتمعية

دور الجمعيات الخيرية في تقديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة ودرجة الفائدة التي تحققها من وسائل 

 الوعي نحو مشكالتهم وقضاياهماالعالم في زيادة 

تلعب الجمعيات الخيرية دوراً مهماً وفعاالً في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تمثل الدور الوسطي بين 

بعض االسر عن تلبية احتياجات أحد أفرادها من ذوي االحتياجات الخاصة  نتيجة عجزدور االسرة والدولة، 

درة للتعامل معهم، وفي بعض األحيان تعجز الدولة عن معرفة والوصول لعجزها المادي أو عدم امتالكها الق

الى جميع األماكن التي يتواجد فيها بعض االفراد من ذوي االحتياجات الخاصة، ولذلك فإن هذا النو  من 

الجمعيات يعمل كحلقة وصل لتقليل العبء على االسرة والدولة في آن واحد وتحقيق التكافل االجتماعي في 

 .(7007)بخيت،  ل الوفاء بمتطلبات واحتياجات هذه الفئةسبي

وتتمثل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية لذوي االحتياجات الخاصة في تقديم كافة أشكال الرعاية 

االحتياجات الخاصة على والعناية العالجية والصحية بإشراف أخصائيين مجتمعيين، تدريب القادرين من ذوي 

بعض االشغال واالعمال إلعالة أنفسهم وتحقيق االعتماد على الذات، العمل على تقديم أشكال من الرعاية 

التعليمية والتثقيفية للمساعدة على محو االمية لدى هذه الفئة، تقديم الخدمات التأهيلية للمساعدة على دمجهم في 

ء شؤونهم بشكل طبيعي، توفير وسائل النقل المناسبة لهم من وإلى المجتمع ومساعدتهم على ممارسة وأدا

 .(7007)بخيت،  ز الرعاية، وتوفير كافة متطلباتهم األساسية كالملبس والمشرب والمأكل كمرا
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احتياجات ويمكن أن تساهم الجمعيات الخيرية بدرجة كبيرة في توجيه االعالم نحو تسليط الضوء على 

كما أن االعالم بدورة يساعد هذا النو  من المنظمات على ومتطلبات هذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة 

إخراجها من المنطقة المحدودة لعملها وتوسعة مداها وقدرتها على مخاطبة مجموعة أكبر من الجماهير، 

أعمال التنمية المجتمعية ،ويساعد االعالم  وإبراز الدور الذي تقوم به هذه المنظمات مما يساعد على تطوير

أيضا على زيادة معرفة االفراد بوجود هذه الجمعيات ودورها في التحول الديمقراطي والعمليات التنموية مما 

دعمها في عملية إنجاح السياسات الحكومية الموضوعة أو إعادة صياغتها توها يخلق اآلراء العامة التي تؤيد

 .(7000؛ مراح، 7002)كنعان،  احتياجات الفئات المختلفة التي ترعاهابما يتناسب مع 

ويساهم االعالم بدرجة كبيرة في زيادة التوعية حول المفاهيم الحضارية لذوي االحتياجات الخاصة، وتصحيح 

ن المؤسسات المجتمعية والدولة تجاه هذه الفئة، المفاهيم الخاطئة والسلبية المتعلقة بهم، وإبراز دور كل م

وتوضيح حقوقهم التشريعية والقانونية وإبراز دورهم في المجتمع، وتوضيح اإلمكانيات والقدرات التي 

)جالمدة،  يمتلكونها وإبراز أهم البرامج واألنشطة الفنية والرياضية واالجتماعية والثقافية التي تناسبهم

7006). 

   ثانياً: الدراسات السابقة 

" دور بعض برامج التليفزيون المصري في التعريف بحقوق األطفال بعنوان  (7003)محمد، دراسة 

البرامج التي تطرح المواضيع المتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات  إليصالالتي هدفت  ذوي اإلعاقة"

الخاصة الى الصورة المثالية، واتبع الباحث المنهج الوصفي ومنهج المسح بالعينة، واستخدم االستبانة 

( مفردة من أولياء أمور 020، وشملت عينة الدراسة على )واستمارة تحليل المضمون كأدوات للدراسة

على برنامجين تلفزيونين من البرامج التي تعرضها أيضاً االحتياجات الخاصة، وشملت األطفال ذوي 

القنوات المصرية المتناولة لقضايا المعاقين، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي عدم اتخاذ  برنامج " حقي في 

" طريقة واضح الحياة" لطريقة واضحة في عرض القضايا المتعلقة بالمعاقين بينما يتخذ برنامج " التحدي

جاءت نسبة زيادة الوعي نحو األطفال ذوي اإلعاقة بدرجة ومن خالل اتبا  المنهج االجتماعي الحقوقي، 

مرتفعة في البرامج التلفزيونية، وتدني نسبة البرامج المهتمة بتغيير الصورة لنمطية التي يتخذها االفراد 

كن الخدمية بالرغم من أهميتها، بينما جاءت والتعريف بالمنظمات واألما نحو ذوي االحتياجات الخاصة

نسبة حق األطفال المعاقين بالمساواة وعدم التمييز في المرتبة األدنى من بين كافة الحقوق التي تم تضمنها 

 في البرامج، واتبا  معظم االفراد من عينة الدراسة المنهج الطبي في التعامل مع االفراد المعاقين.
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" التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح الجمعيات نموذجاً: دراسة  بعنوان (7000)كلتوم، دراسة 

التي هدفت للتعرف على أهمية العمليات التسويقية ودورها في حالة مجموعة من الجمعيات الجزائرية" 

تماعية، واتبع الباحث المنهج الوصفي تحسين أداء بعض الجمعيات لخيرية العاملة في مجال الخدمات االج

( 008والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )

مفردة من العاملين في المجاالت التسويقية في الجمعيات الخيرية )االطار التنفيذي في الجمعية، جمع 

خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي عدم استعمال الجمعيات التبرعات، النشاط االستثماري(، و

ضعف مستويات األداء التسويقي والجزائرية للمفاهيم الحديثة للتسويق وانما تستخدم االتصال التسويقي، 

قصور في ووجود من قبل الجهات المختلفة، بينما تحتل اإلدارة العليا المركز األول في أدائها التسويقي، 

ضعف مستويات تطبيق األنظمة وممارسة الموظفين العاملين في الوظائف اإلدارية لألنشطة التسويقية، 

التسويقية في الجمعيات العاملة في الجزائر من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وتأكيد وجهات النظر 

ج التسويقي بشكل عام، والقصور التسويقية التابعة للنظام التسويقي على ضعف مستويات االهتمام بالمزي

 في درجة تطبيق الجمعيات لمخرجات التسويق. 

بعنوان " توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المنظمات الطوعية  (7000)يوسف، دراسة 

التي هدفت لتوضيح أهمية تكنولوجيا المعلمات  م(" 3010-3002الوطنية بالسودان في الفترة من )

توضيح وواالتصال في الوقت الحالي لكافة المجتمعات بشكل عام والمجتمعات اإلسالمية بشكل خاص، 

المفاهيم المتعلقة بالعمل التطوعي في الدين اإلسالمي وأصوله وانعكاسات تأثيره على المجتمع اإلسالمي، 

مات الخيرية بتكنولوجيا المعلومات واالتصال  ومستوى إدراكهم مستوى اهتمام المنظالكشف عن و

ع الباحث تبألهميتها ومساهمتها في عمليات تبادل المعرفة ونقل المعلومات بين كافة القطاعات الخيرية، وا

المنهج التاريخي واالحصائي والوصفي وأسلوب المالحظة بالمشاركة، واستخدم االستبانة والمقابلة 

( منظمة خيرية من المنظمات التطوعية والخيرية 36اسة، وشملت عينة الدراسة على )كأدوات للدر

أن المعوقات التي تقف عائقا امام تفعيل استخدام العاملة في السودان، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي 

ن في هي تدني القدرات التدريبية لدى الموظفين العاملي تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المنظمات

الجمعيات التطوعية وعدم توفر موارد بشرية مؤهلة الى جانب النقص الكبير في توفير األجهزة 

والمعدات، وأن أهم إيجابيات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المنظمات التطوعية هي رفع 

ت الالزمة بما يكفل مستويات األداء داخل المنظمة، ورفع جودة األعمال، وتزويد المسؤولين بالمعلوما

المسايرة والتطور، وعدم وجود عالقة تربط بين امتالك الجمعيات الخيرية لمواقع الكترونية وعدد االفراد 

 ون االستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات.قالذين يحق
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واالتصال في تطوير خدمات وزارة الشؤون دور أنظمة المعلومات "  بعنوان (7000)أحمد،  دراسة

التي هدفت إليجاد أنظمة  ("3002-1991اإلنسانية والمنظمات الطوعية الوطنية في السودان )

معلومات واتصاالت يمكن من خاللها تحقيق الفائدة على المستوى المحلي والوطني، وإيجاد طريقة فاعلة 

من مواقعها المحددة ومعالجتها بالطرق المناسبة واتاحتها  لجمع كافة البيانات المتعلقة بالشأن اإلنساني

لصنا  القرار والمسؤولين وتعزيز التكافل بين كافة األطراف ذات الصلة بالشؤون اإلنسانية، واتبع 

الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي، واستخدم الباحث المقابلة واالستبانة كأدوات 

( مفردة من المنظمات الطوعية الوطنية، وخرجت الدراسة 73لت عينة الدراسة على )للدراسة، وشم

بمجموعة من النتائج وهي القصور في عمليات توثيق البيانات وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة ألي 

الية منظمة من المنظمات التي تم تسجيلها، وتعدد المجاالت التي تغطيها هذه المنظمات واهتمامها بدرجة ع

بدرجة  وتمركزهاقلة انتشار المنظمات الخيرية خارج حدود منطقة الخرطوم وفي الخدمات التنموية، 

كبيرة في المدن التي شهدت كوارث طبيعية أو حروب، وقلة عدد أجهزة االتصال التي تمتلكها هذه 

 ة لها في المناطق األخرى.المنظمات، وعدم استعمالها ألجهزة اتصال للتعاون فيما بينها وبين االفر  التابع

 " استخدامات المكفوفين لوسائل اإلعالم ومدى اإلشباعات المتحققة"بعنوان  (7000)السويح، دراسة 

لوسائل االعالم المتعددة ونو  وسائل االعالم التي  على واقع استخدام المكفوفين للتعرفالتي هدفت 

تناسبهم من وجهة نظرهم، والوسائل التي يستعينون بها لمتابعة بعض وسائل االعالم، واتبع الباحث 

المنهج المصفي والمنهج المسحي ، واستخدم االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة، وشملت عينة الدراسة 

لمنتسبين لمعهد النور في محافظة الرياض، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي أن على مجموعة من االفراد ا

اً يالغالبية العظمى من أفراد العينة يتابعون الوسائل اإلعالمية وكانت نسبة المتابعة من قبل المكفوفين جزئ

بالكفف أعلى من نسبة المتابعين من االفراد المصابين بالكفف الكلي، وكانت نسبة االناث المصابات 

( من أقل الفئات متابعة 70-02على من نسبة الذكور، وكانت الفئة العمرية من )المتابعات لوسائل االعالم أ

لوسائل االعالم، وان أكثر الوسائل اإلعالمية متابعة من قبل المكفوفين هي التلفاز، وأن المدة الزمنية التي 

مجالت والصحف، واالذاعات والقنوات( تتراوح من يقضيها المكفوفين في متابعة الوسائل اإلعالمية ) ال

 ساعة واحدة إلى ثالث ساعات. 

" معالجة الصحافة المصرية لموضوعات األطفال ذوي االحتياجات بعنوان   (7007)سالمان، دراسة 

على طرق معالجة الصحافة في مصر للمواضيع المتعلقة باألطفال ذوي للتعرف التي هدفت  الخاصة"

لوصفي والمنهج المسحي، واستخدم أداة تحليل المضمون كأداة ااالحتياجات الخاصة، واتبع الباحث المنهج 

 ( عدد، 372للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )
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ا في الصحف المصرية عن ذوي وكانت أبرز نتائج الدراسة هي ان عدد الموضوعات التي تم طرحه

( 202( موضو  حيث جاءت صحيفة االهرام بالمرتبة األولى بواقع )667االحتياجات الخاصة بلغ )

( موزعة على 762( عدد، وجاءت صحيفة الوفد بالمرتبة الثانية بواقع )772موضوعا موزعة على )

وعات المتعلقة بذوي تميزت صحيفة الوفد على صحيفة االهرام في نشر الموضو( عدد، 020)

االحتياجات الخاصة في الصفحة األولى،  وتفوقها في استعمال رسائل القراءة، بينما تميزت صحيفة 

االهرام عن صحيفة الوفد في عرضها للمواضيع المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة في صفحتها األخيرة، 

لصحفي، والكاريكاتور لخدمة المواضيع ة والمحلية، والمقال والتحقيق ايواستعمالها لألخبار الخارج

 المقدمة. 

 منهجية الدراسة  .1

نظراً لطبيعة الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج المسحي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة التي تناولت آلية 

الخاصة،  توظيف الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال في زيادة الوعي نحو القضايا المتعلقة بذو االحتياجات

واستخدمت الباحثة االستبانة التي طبقت على المستخدمين لمجموعة من مواقع التواصل االجتماعي الذي بلغ عددهم 

( مفردة، واستخدمت المقابلة المعمقة مع مجموعة من العاملين في الجمعيات الخيرية في المملكة العربية 786)

سة عبر عرضها على مجموعة من المحكمين وحساب معامل السعودية، وتم التأكد من صدق وثبات أدوات الدرا

 االرتباط بيرسون وحساب معامل االرتباط ألفا كرونباخ.

 النتائج والتحليل

*انتهت نتائج التحليل اإلحصائي حول أي وسائل االتصال المختلفة أكثر اهتماماً بعرض قضايا ذوي 

وذلك من خالل متابعتهم لتلك الوسائل، إلى أن االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة 

، يليها وسائل االتصال %77.2الغالبية العظمى من أفراد العينة اختاروا وسائل اإلعالم الجديدة بنسبة 

، والجدول التالي يوضح %00.3، وأخيراً وسائل االتصال الجمعي بنسبة %70.7الجماهيرية التقليدية بنسبة 

 النتائج بشكل تفصيلي: 

قضايا ذوي  اهتماماً بعرضوجهة نظر عينة الدراسة حول أكثر وسائل االتصال المختلفة : (1جدول رقم )

 االحتياجات الخاصة 

 النسبة التكرار مدى االهتمام

 70.7 037 وسائل االتصال الجماهيري التقليدية

 77.2 266 وسائل اإلعالم الجديد
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 00.3 60 وسائل االتصال الجمعي

 000 786 اإلجمالي

تبين من الجدول الساابق أن وساائل االتصاال المختلفاة تتطارق لعارض قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة بشاكل  

متفاااوت، وتصاادرت وسااائل اإلعااالم الجديااد المرتبااة األولااى فااي طرحهااا للقضااايا، يليهااا وسااائل االتصااال التقليديااة، ثاام 

إلى توجه كل جمهور من أفراد عينة الدراسة في اساتخدامها  وسائل االتصال الجمعي، وربما يعود ذلك بالدرجة األولى

لتلك الوسائل، وهذا يعني أن كل وسيلة من وسائل االتصال المختلفة مهتمة بعارض قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة، 

 وإن قلة درجة االهتمام في بعض الوسائل.

على متابعة قضاايا ذوي اإلحتياجاات * توصلت نتائج التحليل اإلحصائي حول مدى حرص أفراد عينة الدراسة 

الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، إلى أن النسبة األكبر من جمهور عينة الدراسة أشاروا إلى أنهم يحرصاون علاى 

، وأخياراً الفئاة التاي ال %77.3، يليهاا حرصاهم بشاكل  كبيار إذ بلغات النسابة %72.2متابعة القضايا إلى حد  ما بنسبة 

 ، والجدول التالي يوضح النتائج بشكل أكثر تفصيالً: %7.3ت تهتم أبداً بلغ

وسائل االتصال  الخاصة فيمدى حرص عينة الدراسة على متابعة قضايا ذوي االحتياجات : (3جدول رقم )

 المختلفة

 النسبة التكرار مدى متابعة القضايا

 77.3 700 إلى حد  كبير.

 70.2 277 .إلى حد  ما.

 7.3 72 .ال أهتم.

 000 786 اإلجمالي

اتضح من الجدول السابق أن جمهور أفراد عينة الدراسة مهتمون بمتابعة قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي 

وسائل االتصال المختلفة، ودرجات حرصهم واهتمامهم متباينة ماا باين المتوساط والمكثاف، بينماا الفئاة األقال جاداً هاي 

االحتياجات الخاصة في وسائل االتصاال، وربماا يعاود هاذا االهتماام والحارص  الغير مهتمة مطلقاً بمتابعة قضايا ذوي

من الجمهور عينة الدراسة إلى رغبتهم في التعرف على هذه الفئة وعلاى احتياجاتهاا، وربماا يعاود إلاى طريقاة عارض 

 القضايا من قبل وسائل االتصال المختلفة...

مهاور لوساائل االتصاال المختلفاة مان أجال متابعاة قضاايا * توصلت نتائج التحليل اإلحصائي حول اساتخدام الج

 ذوي االحتياجات الخاصة، 
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، يليهاا فاي %72إلى أن وسائل االتصاال الجديادة أكثار اساتخداماً مان قبال الجمهاور عيناة الدراساة حياث بلغات النسابة 

، والجادول %00بلغات  ، وأخياراً وساائل االتصاال الجمعاي%72االستخدام وسائل االتصاال التقليدياة إذ بلغات النسابة 

 التالي يوضح النتائج بشكل تفصيلي: 

 وسائل االتصال المستخدمة من قبل عينة الدراسة لمتابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة المختلفة: (2جدول رقم )

 النسبة التكرار الوسائل المستخدمة لمتابعة القضايا

 %72 702 وسائل االتصال الجماهيري التقليدية

 %72 227 اإلعالم الجديدوسائل 

 %00 70 وسائل االتصال الجمعي

 100 722 االجمالي

كشف  الجدول السابق أن الجمهور من أفراد عينة الدراسة يتابعون قضايا ذوي االحتياجات الخاصة فاي وساائل 

االتصال المختلفة بنسب متفاوتة، حيث تصدرت وساائل االتصاال الجديادة المرتباة األولاى مان قبال المساتخدمين، وهاذا 

علاى وساائل اإلعاالم الجدياد بشاكل  كبيار دون غيرهاا  بدوره يؤكد نتائج الدراسات التي توصلت إلى إقباال المساتخدمين

من الوسائل، وربما يعود ذلك إلى سهولة استخدامها، ووجودها في متناول اليد، ولمواكبتهاا الفورياة لألحاداث، ولتزاياد 

ساائل مساحة حرية الارأي بهاا، وإمكانياة طارح اآلراء وتبادلهاا ماع اآلخارين بشاكل آناي، تلتهاا الوساائل التقليدياة، ثام و

 االتصال الجمعي، فلكل وسيلة دورها الفريد في طرح القضايا ومعالجتها لها. 

* انتهااات نتاااائج التحليااال اإلحصاااائي حاااول أساااباب متابعاااة الجمهاااور مااان أفاااراد عيناااة الدراساااة لقضاااايا ذوي 

مسااعدة لهاذه االحتياجاات الخاصاة فاي وساائل االتصاال المختلفاة، إلاى عادة أساباب متفاوتاة أوالهاا، "مان أجال تقاديم ال

، ثام %70، يليها "أرغاب باالتعرف علاى قضاايا ومشاكالت هاذه الفئاة"، إذ بلغات نسابتها %77الفئة"، إذ بلغت نسبتها 

، يليهاا "أود التعارف علاى ماا تطبقاه الحكوماة مان %08تالها "أريد التعرف على كيفية التعامل مع هذه الفئة"، بنسابة 

، يليها "ألنناي %03، ثم "لدي صديق أو قريب من هذه الفئة"، بنسبة %02سياسات وبرامج لصالح هذه الفئة"، بنسبة 

، والجاادول التااالي يوضاح النتااائج بشااكل أكثاار %3، وأخيااراً فئااة أخاارى تاذكر بلغاات %8مان هااذه الفئااة"، بنساابة بلغات 

 تفصيال: 
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 أسباب متابعة عينة الدراسة لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة المطروحة في وسائل االتصال : (1جدول رقم )

 النسبة التكرار أسباب المتابعة

 %8 000 ألنني من هذه الفئة.

 %03 067 لدي قريب أو صديق من هذه الفئة.

 %70 777 أرغب بالتعرف على قضايا ومشكالت هذه الفئة.

الحكومة من سياسات وبرامج لصالح هذه أود التعرف على ما تطبقه 

 الفئة.

703 02% 

 %08 727 أريد التعرف على كيفية التعامل مع هذه الفئة.

 %77 787 من أجل تقديم المساعدة لهذه الفئة.

 %3 32 أخرى تذكر.

 000 0377 االجمالي

الخاصاة فاي وساائل االتصاال أظهر الجدول السابق أن جمهور عينة الدراساة يتاابعون قضاايا ذوي االحتياجاات 

الس حساب احتياجاه، فالغالبياة العظماى مانهم كاان غرضاهم األساساي تقاديم المسااعدة لهاذه  المختلفة ألغاراض  متعاددة، كٍّ

الفئة، تالهاا األساباب األخارى كاالتعرف علاى قضااياهم ومشاكالتهم، والتعارف علاى السياساات والبارامج المقدماة مان 

لتعامل معهم، إلى غير ذلك من أسباب، فالجمهور أصابح وا   بدرجاة كبيارة، وانتقائيتاه الحكومة لهم، ومعرفة أساليب ا

 باتت واضحة ومدروسة.

 * وفيما يتعلق بنتائج التحليل اإلحصائي حول رؤية الجمهور عينة الدراسة للقضايا التي تطرحها 

، يليهاا القضاايا الصاحية %77ى إذ بلغات وسائل االتصال المختلفاة، تباين أن القضاايا االجتماعياة أخاذت المرتباة األولا

، يليهااا القضااايا التوجيهيااة %02، ثاام قضااايا التوظيااف بنساابة %06، تلتهااا القضااايا التعليميااة بنساابة %08حيااث بلغاات 

، وأخياراً فئاة %2، يليهاا القضاايا البيئياة بنسابة %00، ثام القضاايا التربوياة بنسابة بلغات %07اإلرشادية بنسبة بلغات 

 مستخدمين، والجدول التالي يوضح النتائج بشكل تفصيلي:  2بمعدل  %0ت نسبة أخرى تذكر بلغ

 رؤية عينة الدراسة لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة التي تركز عليها تلك الوسائل: (1جدول رقم )

 النسبة التكرار القضايا التي تركز عليها تلك الوسائل

 %00 702 قضايا تربوية.

 %06 307 قضايا تعليمية.

 %08 377 قضايا صحية.
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 %07 730 قضايا إرشادية توجيهية.

 %02 783 قضايا التوظيف.

 %2 86 قضايا بيئية.

 %77 200 قضايا اجتماعية.

 %0 2 أخرى تذكر.

 000 0826 االجمالي

أشااار الجاادول السااابق إلااى قضااايا ذوي االحتياجااات الخاصااة المطروحااة فااي وسااائل االتصااال ماان وجهااة نظاار 

جمهور عينة الدراسة، وتبين أن القضايا متعددة، ومتفاوتة في معادالت ظهورهاا فاي تلاك الوساائل، فتصادرت القضاايا 

ظيف، يليهاا اإلرشاادية ثام التربوياة، وأخياراً البيئياة، االجتماعية المرتبة األولى، تلتها القضايا الصحية، ثم التعلايم فاالتو

 فوسائل االتصال متنوعة في طرحها للقضايا، ولكن يغلب تركيزها على جانب دون آخر. 

 * كما توصلت نتائج التحليل اإلحصائي حول كيفية معالجة وسائل االتصال المختلفة لقضايا 

ذوي االحتياجااات الخاصااة ماان خااالل متابعااة عينااة الدراسااة لهااا إلااى عاادة أساااليب متباينااة أوالهااا "يغلااب عليهااا الطااابع 

، يليهااا "تعااالج قضااايا ذوي االحتياجااات الخاصااة ماان منظااور حقااوقي %70العاااطفي فااي معالجاتهااا"، بنساابة بلغاات 

، %07.8لهاذه القضاايا والمشاكالت"، بنسابة بلغات ، ثام أنهاا "تقادم تغطياات متعمقاة وتحليلياة %70وإنساني"، بنسبة 

 776بمعادل  %07تالها أنها "تعمد إلى تقديم قضايا هذه الفئات بشكل سطحي، يغلاب علياه الطاابع الموسامي"، بنسابة 

مستخدم، ووازاها في نفس النسبة أنها "تحرص على نقد أداء الهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا هذه الفئاات"، بمعادل 

ستخدم، تالها أنها "تستخدم األساليب العقالنية والمنطقية في معالجة قضايا ذوي االحتياجات الخاصاة"، بمعادل م 773

مساتخدمين، والجادول التاالي يوضاح النتاائج بشاكل أكثار  2بمعدل  %0.2، وأخيراً فئة أخرى تذكر بنسبة بلغت 00%

 تفصيالً: 

 ذوي االحتياجات الخاصة من خالل متابعة عينة الدراسة لهاكيفية معالجة تلك الوسائل لقضايا : (6جدول رقم )

 النسبة التكرار كيفية معالجة تلك الوسائل للقضايا

 %07.8 737 .تقدم تغطيات متعمقة، وتحليلية لهذه القضايا والمشكالت

 %07 776 .تعمد إلى تقديم قضايا هذه الفئات بشكل سطحي، يغلب عليه الطابع الموسمي

 %07 773 .نقد أداء الهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا هذه الفئاتتحرص على 

 %70 773 .الطابع العاطفي في معالجتها عليهايغلب 

 %00 028 .تستخدم األساليب العقالنية والمنطقية في معالجة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة
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 %70 782 .تعالج قضايا ذوي االحتياجات الخاصة من منظور حقوقي وإنساني

 %0.2 2 .أخرى تذكر

 000 0207 االجمالي

تبين من الجدول السابق أن أساليب معالجة وسائل االتصاال المختلفاة لقضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة متعاددة 

ومتباينة، إذ حصالت أسااليب المعالجاة التاي يغلاب عليهاا الطاابع العااطفي علاى المرتباة األولاى، بينماا حصالت أسااليب 

العقالنيااة والمنطقياة علااى المرتبااة األخيارة، وذلااك ماان خاالل متابعااة الجمهاور ماان أفااراد عيناة الدراسااة لتلااك المعالجاة 

الوسائل، وهذا يدل على أن الوسائل ما زالت تحتاج إلى مزيد مان الاوعي، وبحاجاة إلاى متخصصاين بهاذه الفئاة، وإلاى 

 هذه الفئة أنفسهم، لتتم معالجة القضايا بالشكل المطلوب.

 ثانياً: نتائج اختبار العالقات اإلحصائية

حاول مادى اهتماام الجمعياات الخيرياة بتوظياف وساائل االتصاال فاي طارح  اإلحصائيوقد انتهت نتائج التحليل 

قضايا ذوي االحتياجات الخاصة، وباستخدام حساب المتوساطات للتعارف علاى طبيعاة األوزان الخاصاة بتقييماات هاذا 

ح بين عدد مان الدور إلى أن المبحوثين من أفراد العينة قد أشاروا إلى أن دور الجمعيات الخيرية حول هذا الشأن يتراو

 األدوار المتعددة والمتنوعة، والجدول التالي يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الرؤية. 

لقياس مدى وجود عالقة ارتباطية بين نوع المبحوثين )الذكور واإلناث( ومعدل  3اختبار كا: (2جدول رقم )

 اهتمامهم باستخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية

 اإلجمالي أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  خدمها بشكل كبيرأست النوع

 ذكر
 727 72 000 072 ك

% 27.80 20.70 00.00 000 

 أنثى
 238 28 080 077 ك

% 22.20 20.30 03.70 000 

 اإلجمالي
 786 83 780 373 ك

% 26.00 20.70 07.00 000 

 3.012 قيمة مربع كاي

 0.26 مستوى الداللة

( أن اساتخدامات اإلنااث والاذكور لوساائل االتصاال الجماهيرياة التقليدياة متبايناة، إذ 6مان الجادول رقام )اتضح 

—لصاالح الاذكور، يليهاا تكارارات االساتخدام  %27.80( بنسابة 072) —بشاكل كبيار—بلغت تكرارات االستخدام 
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لإلناااث فااي المرتبااة الثالثااة  —أحياناااً —، وجاااء االسااتخدام %22.20( بنساابة 077لإلناااث إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار

( وبنساابة 000فااي المرتبااة الرابعاة للااذكور بتكاارار ) —أحياناااً —، وَحاالا االساتخدام %20.30( ونساابة 080بتكارار )

لإلنااث احتلات المارتبتين الثانياة والثالثاة  —بشاكل كبيار—للذكور، وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة االستخدام  20.70%

حال مقبول ألنهن ما زلان متمساكات بابعض وساائل االتصاال التقليدياة كالتلفااز والمجاالت، على التوالي وهو بطبيعة ال

أما الذكور فقد تصادروا المرتباة األولاى والرابعاة وهاذه النتيجاة مقبولاة الرتبااط الاذكور باالمواد اإلخبارياة والرياضاية 

ياار النااو  ومعاادل االهتمااام باسااتخدام بااين متغ Crosstabulationتحديااداً، وقااد قاماات الباحثااة بااإجراء جاادول تقاااطعي 

وساائل االتصااال الجماهيرياة التقليديااة، ووجادت أن االسااتخدام متفااوت بااين الاذكور واإلناااث، والاذكور احتلااوا المرتبااة 

( عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين معادل 7.023األولى، وقد أظهارت قيماة مرباع كااي فاي الجادول ذاتاه )

، مماا 0.37ل االتصاال الجماهيرياة التقليدياة بالنسابة لمتغيار الناو  حياث كاان مساتوى الداللاة االهتمام باساتخدام وساائ

 يعني أنه ال يوجد اختالف بين الذكور واإلناث بالنسبة الستخدامهم لوسائل االتصال الجماهيرية التقليدية.

واإلناث(ومعدل اهتمامهم الذكور )المبحوثين لقياس مدى وجود عالقة بين نوع  3اختبار كا: (7جدول رقم )

 باستخدام وسائل االتصال الجمعي

 اإلجمالي ال أستخدمها أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير النوع

 ذكر
 727 07 20 077 70 ك

% 72.20 27.00 70.00 7.20 000 

 أنثى
 238 78 077 077 77 ك

% 70.00 22.60 76.70 7.20 000 

 اإلجمالي
 786 22 067 308 023 ك

% 77.30 27.30 72.00 7.20 000 

 1.230 قيمة مربع كاي

 0.11 مستوى الداللة

( أن استخدامات الذكور واإلناث لوسائل االتصال الجمعاي متفاوتاة؛ إذ بلغات تكارارات 8تبين من الجدول رقم )

لإلناااث إذ بلغاات  —أحياناااً —، يليهااا تكاارارات االسااتخدام %27.00( بنساابة 077للااذكور ) —أحياناااً —االسااتخدام 

 %76.70 ( بنسااابة077) —ناااادراً —، وفاااي المرتباااة الثالثاااة بلغااات تكااارارات االساااتخدام %22.60( بنسااابة 077)

—، أماا تكارارات االساتخدام %72.20( بنسابة 70لإلناث، وفي المرتبة الرابعة بلغت تكرارات استخدامات الذكور )

لصالح اإلناث، وقاد قامات الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار  %70.00( بنسبة 77فقد بلغت ) —بشكل كبير
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، وتوصلت إلى أن الذكور احتلوا المرتباة األولاى، ويعاود ذلاك النو  ومعدل االهتمام باستخدام وسائل االتصال الجمعي

إلى أن الرجل أكثر تفرغاً من المرأة فهي مرتبطة بأعباء المنزل، ومسؤولية األبنااء، كماا أن تنقال الرجال فاي مجتمعناا 

لتاي تضايف لاه، أيسر وأسهل من تنقل المرأة إذ تحتاج إلى سائق، والرجل بطبيعته يحب النقاشات والحاوارات الهادفاة ا

ويضيف لها، أما اإلناث فقد احتلين المارتبتين الثانياة والثالثاة مان حياث اساتخدامهن لتلاك الوساائل وربماا يكمان السابب 

وراء ذلك في حب المرأة لتفاصيل ودقائق األمور، حيث تعتمد تلك الوسائل علاى النقاشاات والحاوارات المفتوحاة، وقاد 

ال توجد هناك فروق ذات داللاة إحصاائية باين معادل االهتماام باساتخدام وساائل ( أنه 2.370أظهرت قيمة مربع كاي )

، وذلااك يعنااي أنااه ال يوجااد هناااك اخااتالف بااين 0.02االتصااال الجمعااي وبااين متغياار النااو ، حيااث بلااغ مسااتوى الداللااة 

 استخدام الذكور واإلناث لوسائل االتصال الجمعي. 

 (9جدول رقم )

قة بين نوع المبحوثين)الذكور واإلناث( ومعدل االهتمام باستخدام وسائل االتصال لقياس مدى وجود عال3اختبار كا

 الجديدة

أستخدمها  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير النوع

 نادراً 

 اإلجمالي ال أستخدمها

 ذكر
 727 0 2 37 708 ك

% 83.20 02.20 0.70 0.20 000 

 أنثى
 238 0 00 003 372 ك

% 62.00 73.20 7.30 0.70 000 

 اإلجمالي
 786 7 02 037 237 ك

% 66.20 70.70 7.00 0.30 000 

 7.723 قيمة مربع كاي

 *0.023 مستوى الداللة

( أن اسااتخدامات الااذكور واإلناااث لوسااائل اإلعااالم الجدياادة متفاوتااة؛ إذ بلغاات تكاارارات 7أشااار الجاادول رقاام )

 —بشااكل كبياار—لصااالح الااذكور، يليهااا تكاارارات االسااتخدام  %83.20( بنساابة 708) —بشااكل كبياار—االسااتخدام 

لصاالح اإلنااث إذ بلغات  —أحيانااً —، ثام جااءت بعادها تكارارات االساتخدام %62.00( بنسابة 372لإلناث إذ بلغت )

، وقاد قاماات %02.20( بنسابة 37إذ بلغاات ) —أحيانااً —، تلتهاا تكارارات اسااتخدام الاذكور %73.20( بنسابة 003)

 ء جدول تقاطعي بين متغير النو ، وبين معدل االهتمام باستخدام وسائل اإلعالم الجديد، الباحثة بإجرا
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وانتهات إلاى أن الاذكور تصادروا المرتباة األولاى، وقاد يعااود ذلاك إلاى أن االشاتراك فاي باقاات اإلنترنات يكااون 

لوساائل باأمور متعلقاة بعملاه، بمقابل مادي، فنسبة بطالة اإلنااث تفاوق بكثيار بطالاة الاذكور، وقاد يساتخدم الرجال تلاك ا

إضافة إلى االستخدام الشخصي، وربما يعود ذلك إلى أن مسؤوليات الرجل أقل من مسؤوليات المرأة ال سيما إن كانات 

( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيار الناو  8.837ربة منزل ولديها أطفال، وقد أظهرت قيمة مربع كاي )

، وذلاك يعناي أناه يوجاد هنااك %0.037م وساائل اإلعاالم الجدياد، حياث بلاغ مساتوى الداللاة ومعدل االهتماام باساتخدا

 اختالف بين استخدام الذكور واإلناث لوسائل اإلعالم الجديد.

 (10جدول رقم )

 لقياس مدى وجود عالقة بين نوع المبحوثين)الذكور واإلناث( ومدى الحرص  3اختبار كا

 ات الخاصة في وسائل االتصال المختلفةعلى متابعة قضايا ذوي االحتياج

 اإلجمالي ال أهتم إلى حٍد ما إلى حٍد كبير النوع

 ذكر
 727 78 023 78 ك

% 76.30 70.20 00.70 000 

 أنثى
 238 37 777 033 ك

% 30.20 70.20 8.70 000 

 اإلجمالي
 786 72 277 700 ك

% 77.30 70.20 7.30 000 

 3.062 قيمة مربع كاي

 0.216 مستوى الداللة

( أن استخدامات اإلناث تساوت في المرتبة األولاى ماع اساتخدامات الاذكور فيماا يتعلاق 00كشف  الجدول رقم )

 —إلاى حاد  ماا—بمتابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة؛ إذ بلغات تكارارات االساتخدام 

( بنسابة 023إذ بلغات )للاذكور  —إلاى حاد  ماا—لإلناث، وتوازت معها تكرارات االستخدام  %70.20( بنسبة 777)

، يليهااا %30.20( لصااالح اإلناااث بنساابة 033إذ بلغاات ) —بشااكل  كبياار—، ثاام تلتهااا تكاارارات االسااتخدام 70.20%

، وقااد قاماات الباحثااة بااإجراء جاادول %76.30( بنساابة 78للااذكور إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—تكاارارات االسااتخدام 

قضااايا ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي وسااائل االتصااال  تقاااطعي بااين متغياار النااو  وبااين ماادى الحاارص علااى متابعااة

المختلفااة وتبااين لهااا أن اإلناااث والااذكور احتلااوا المرتبااة األولااى علااى حااد  سااواء، وقااد يعااود ذلااك إلااى طبيعااة المجتمااع 

 السعودي المسلم، المجبول على التراحم والتعاون، وحب فعل الخير...، 
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هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متغياار النااو  وبااين ماادى  ، أنااه ال توجااد7.076وقااد أظهاارت قيمااة مربااع كاااي 

 0.327الحرص على متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، حيث بلاغ مساتوى الداللاة 

وهذا يعني أنه ال توجد هناك اختالفات بين حرص الذكور واإلنااث علاى متابعاة قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي 

 سائل االتصال المختلفة. و

لقياس مدى وجود عالقة بين نوع المبحوثين )الذكور واإلناث(ومدى تقييمهم لدور  3اختبار كا: (11جدول رقم )

 الجمعيات الخيرية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال

 اإلجمالي متميز جيد مقبول سيئ ال رأي لي النوع

 ذكر
 727 70 77 82 22 73 ك

% 7.70 70.60 32.00 77.20 8.20 000 

 أنثى
 238 37 027 032 77 70 ك

% 03.60 02.70 30.80 32.00 6.30 000 

 اإلجمالي
 786 23 702 770 007 83 ك

% 07.00 07.70 37.00 30.30 6.60 000 

 11.617 قيمة مربع كاي

 *0.03 مستوى الداللة

الذكور واإلنااث لادور الجمعياات الخيرياة الساعودية فاي طرحهاا لقضاايا ذوي  ( أن تقييم00أظهر الجدول رقم )

( بنسااابة 82) —مقباااول—االحتياجاااات الخاصاااة فاااي وساااائل االتصاااال المختلفاااة متبااااين، إذ بلغااات تكااارارات التقيااايم 

— لإلناث، كماا بلغات تكارارات التقيايم %32.00( بنسبة 027) —جيد—للذكور، يليها تكرارات التقييم  32.00%

( بنسابة 77للذكور إذ بلغت ) —جيد—لصالح اإلناث أيضاً، تلتها تكرارات التقييم  %30.80( بنسبة 032) —مقبول

، وقد قامت الباحثة بإجراء جدول تقاطعي باين متغيار الناو  وباين تقيايم دور الجمعياات فاي طرحهاا لقضاايا 77.20%

تقييم الذكور تصدر المرتبة األولى على تقييم اإلنااث، ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال، وتوصلت إلى أن 

أناه توجاد  00.708وربما يعود ذلك إلاى أن الاذكور أكثار اساتخداماً لوساائل االتصاال، وقاد أظهارت قيماة مرباع كااي 

هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متغياار النااو  وبااين تقياايم دور الجمعيااات الخيريااة السااعودية، حيااث بلااغ مسااتوى 

، وهذا يعني أنه يوجد هناك اختالف بين الاذكور واإلنااث فاي تقيايمهم لادور الجمعياات الخيرياة الساعودية 0.07لة الدال

 في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة.
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سائل لقياس مدى وجود عالقة بين أعمار عينة الدراسة واهتمامهم باستخدام و 3اختبار كا: (13جدول رقم )

 االتصال الجماهيرية التقليدية

 العمر
أستخدمها بشكل 

 كبير
 أستخدمها أحياناً 

أستخدمها 

 نادراً 
 اإلجمالي ال أستخدمها

إلى أقل  17من 

 سنة 31من 

 077 077 78 67 77 ك

% 37.80 23.20 07.70 000.00 000 

إلى أقل  31من 

 سنة 21من 

 702 702 30 82 78 ك

% 22.80 37.60 02.20 000.00 000 

إلى أقل  21من 

 سنة 10من 

 732 732 06 003 002 ك

% 28.60 22.00 6.30 000.00 000 

سنة  10من 

 فأكثر

 63 63 6 70 22 ك

% 70.70 78.80 7.70 000.00 000 

 اإلجمالي
 786 786 83 780 373 ك

% 26.00 20.70 07.00 000.00 000 

 12.927 قيمة مربع كاي

 *0.006 مستوى الداللة

( أن استخدامات الفئات العمرية لوسائل االتصال الجماهيرياة التقليدياة متفاوتاة، حياث 07تبين من الجدول رقم )

سانة فاأكثر، يليهاا  20لصاالح الفئاة العمرياة مان  %70.70( بنسابة 22) —بشاكل كبيار—بلغت تكرارات االساتخدام 

( بنسابة 002) —ل كبياربشاك—سنة، إذ بلغت تكرارات االستخدام  20سنة إلى أقل من  32استخدام الفئة العمرية من 

 72لصالح الفئاة العمرياة مان  %22.80( بنسبة 78إذ بلغت ) —بشكل  كبير—، تلتها تكرارات االستخدام 28.60%

سانة  20سانة إلاى أقال مان  32لصالح الفئة العمرية من  —أحياناً —سنة، ثم تكرارات االستخدام  32سنة إلى أقل من 

سانة إلاى أقال  08لصاالح الفئاة العمرياة مان  —أحيانااً —ارات االساتخدام ، يليها تكر%22.00( بنسبة 003إذ بلغت )

لصااالح نفاس الفئاة إذ بلغاات  —بشاكل كبيار—، ثام تكارارات االسااتخدام %23.20( بنساابة 67سانة إذ بلغات ) 72مان 

لصااالح الفئااة  %37.60( بنساابة 82حيااث بلغاات ) —أحياناااً —، تلتهااا تكاارارات االسااتخدام %37.80( بنساابة 77)

سنة، وقد قامات الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار العمار وباين اساتخدام  32سنة إلى أقل من  72من  العمرية

 وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية،
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وقد توصلت إلى أن االستخدامات جاءت متفاوتة ومتدرجة من العمر األكبار إلاى األصاغر، فالفئاة العمرياة مان  

ولى، وهذا أمر طبيعاي حياث هاذا الجيال نشاأ وترعار  فاي ظال أوج وازدهاار هاذه سنة فأكثر تصدرت المرتبة األ 20

سانة إلاى أقال  32الوسائل وَكبٍَّر معها، فلذلك هو مرتبط بها كثيراً، يليه في المرتبة الجيال الساابق لاه الفئاة العمرياة مان 

ماض  جميل معه، يلياه الجيال األقال سنة، وهو ليس ببعيد عن ذلك الجيل فلوسائل االتصال التقليدية الجماهيرية  20من 

سانة، وهاذه النتيجاة تؤكاد علاى أهمياة  72سانة إلاى أقال مان  08سانة، ثام الجيال مان  32سنة إلى أقل مان  72منه من 

وسائل االتصال التقليدية، وأن الجمهور ما زال مستخدماً لها، ال كما بينت بعاض نتاائج الدراساات باأن هاذه الوساائل لام 

اإلعالم الجديد  حل مكانها، فلكل وسيلة أهميتهاا ومزاياهاا المتفاردة بهاا دون غيرهاا، وقاد أظهارت تعد مستخدمة، وأن 

أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية باين متغيار العمار وباين اساتخدام وساائل االتصاال  06.738قيمة مربع كاي 

، وهاذا يعناي أناه 0.02توى داللاة أقال مان ، وهاي دالاة عناد مسا0.007الجماهيرية التقليدية، حيث بلغ مستوى الداللة 

 يوجد هناك اختالف بين استخدام الفئات العمرية المختلفة لوسائل االتصال الجماهيرية التقليدية.

لقياس مدى وجود عالقة بين أعمار المبحوثين عينة الدراسة ومعدل اهتمامهم  3اختبار كا: (12جدول رقم )

 باستخدام وسائل االتصال الجمعي

 رالعم
أستخدمها بشكل 

 كبير

أستخدمها 

 أحياناً 

أستخدمها 

 نادراً 
 اإلجمالي ال أستخدمها

إلى أقل من  17من 

 سنة 31

 077 03 27 77 38 ك

% 77.70 37.80 77.20 6.80 000 

إلى أقل من  31من 

 سنة 21

 702 06 77 87 27 ك

% 70.20 20.70 77.00 6.70 000 

إلى أقل من  21من 

 سنة 10

 732 07 20 072 26 ك

% 70.00 23.20 70.20 2.00 000 

 سنة فأكثر 10من 
 63 7 00 38 77 ك

% 30.00 27.00 02.00 7.60 000 

 اإلجمالي
 786 22 067 308 023 ك

% 77.30 27.30 72.00 7.20 000 

 17.112 قيمة مربع كاي

 *0.02 مستوى الداللة
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( أن اسااتخدامات الفئااات العمريااة لوسااائل االتصااال الجمعااي متفاوتااة، حيااث بلغاات 03اتضااح ماان الجاادول رقاام )

سانة،  20سانة إلاى أقال مان  32لصاالح الفئاة العمرياة مان  %23.20( بنسابة 072) —أحيانااً —تكرارات االستخدام 

فاأكثر، تالهاا سانة  20لصالح الفئة العمرية مان  %27.00( بنسبة 38إذ بلغت ) —أحياناً —يليها تكرارات االستخدام 

( بنساابة 87ساانة إذ بلغاات ) 32ساانة إلااى أقاال ماان  72لصااالح الفئااة العمريااة ماان  —أحياناااً —تكاارارات االسااتخدام 

سانة إذ بلغات  72سنة إلى أقل من  08لصالح الفئة العمرية من  —أحياناً —، ثم جاءت تكرارات االستخدام 20.70%

لصااالح الفئااة  %30.00( بنساابة 77إذ بلغاات ) —كبياار بشااكل—، يليهااا تكاارارات االسااتخدام %37.80( بنساابة 77)

لصاالح الفئاة العمرياة  %77.20( بنسابة 27إذ بلغات ) —نادراً —سنة فأكثر، ثم تكرارات االستخدام  20العمرية من 

لصاالح الفئاة  %77.00( بنسابة 77إذ بلغات ) —نادراً —سنة، تلتها تكرارات االستخدام  72سنة إلى أقل من  08من 

سانة، وقاد قامات الباحثاة باإجراء عمال جادول تقااطعي باين متغيار العمار وباين  32سانة إلاى أقال مان  72 العمرية مان

استخدام وسائل االتصال الجمعي، وتوصلت إلى أن استخدامات الفئاات العمرياة متفاوتاة وتصادرتها الفئاة العمرياة مان 

يال مان الفئاة العمرياة هاذه تحدياداً فاي الغالاب سانة، وهاذه النتيجاة تعتبار مقبولاة إذ أن هاذا الج 20سنة إلى أقل من  32

تكااون مهتمااة، أو متخصصااة، أو باحثااة وناقاادة فهااي فااي مرحلااة النضااج، وتعجبهااا الخااوض فااي الحااوارات والنقاشااات 

سانة فاأكثر فقاد حصالت علاى المارتبتين الثانياة والخامساة، وهاي ليسات  20الهادفة والممنهجة، يليها الفئة العمرية مان 

 72سانة إلاى أقال مان  08سانة، ومان  32سانة إلاى أقال مان  72ة السابقة لها، ثام الفئتاين العماريتين مان ببعيدة عن الفئ

سنة، فكل الفئات مهتمة بهذه الوساائل، وإن قلات درجاة االهتماام مان فئاة ألخارى، وهاذا يؤكاد أن لكال وسايلة أهميتهاا، 

، أناه توجاد هنااك فاروق ذات 08.206ع كااي ومزاياها ومواضيعها التي ال تتناسب إال معهاا، وقاد أظهارت قيماة مربا

وهاذا يعناي  0.03داللة إحصائية بين متغير العمر، وبين استخدام وسائل االتصال الجمعاي، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

 أن هناك اختالفات بين الفئات العمرية المختلفة في استخدامهم لوسائل االتصال الجمعي. 

ى وجود عالقة بين أعمار المبحوثين عينة الدراسة ومعدل االهتمام لقياس مد 3اختبار كا: (11جدول رقم )

 باستخدام وسائل االتصال الجديدة

 العمر
أستخدمها بشكل 

 كبير

أستخدمها 

 أحياناً 

أستخدمها 

 نادراً 
 اإلجمالي ال أستخدمها

 إلى 08من 

 سنة 72أقل من  

 077 0 0 30 037 ك

% 80.70 08.00 0.00 0.00 000 

 إلى  72من 

 سنة 32أقل من 

 702 0 2 72 082 ك

% 87.00 00.70 7.30 0.20 000 
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 إلى  32من 

 سنة 20أقل من 

 732 0 8 70 077 ك

% 60.70 72.70 3.20 0.00 000 

 سنة فأكثر 20من 
 63 0 0 72 27 ك

% 73.00 32.70 0.20 0.20 000 

 اإلجمالي
 786 7 02 037 237 ك

% 66.20 70.70 7.00 0.30 000 

 21.326 قيمة مربع كاي

 **0.00 مستوى الداللة

( أن استخدامات الفئات العمرية المختلفة لوسائل اإلعالم الجدياد متفاوتاة، حياث بلغات 02تبين من الجدول رقم )

 32سانة إلاى أقال مان  72لصاالح الفئاة العمرياة مان  %87.00( بنسابة 082) —بشاكل كبيار—تكرارات االساتخدام 

سانة  08رياة مان لصاالح الفئاة العم %80.70( بنسبة 037إذ بلغت ) —بشكل كبير—سنة، تلتها تكرارات االستخدام 

سانة  20إلى أقل مان  32لصالح الفئة العمرية من  —بشكل كبير—سنة، ثم يليها تكرارات االستخدام  72إلى أقل من 

 %73.00( بنسابة 27إذ بلغات ) —بشاكل كبيار—، ثم جااءت تكارارات االساتخدام %60.70( بنسبة 077إذ بلغت )

 %32.70( بنساابة 72إذ بلغاات ) —أحياناااً —ات االسااتخدام ساانة فااأكثر، تلتهااا تكاارار 20لصااالح الفئااة العمريااة ماان 

سانة إذ  20سانة إلاى أقال مان  32لصاالح الفئاة العمرياة مان  —أحيانااً —لصالح نفس الفئة، يليها تكارارات االساتخدام 

سنة حصلت علاى  32سنة إلى أقل من  72، وكشفت نتائج الدراسة، أن الفئة العمرية من %72.70( بنسبة 70بلغت )

سنة، وهذه النتيجة مقبولاة فاألجياال األصاغر ساناً، هام  72سنة إلى أقل من  08ة األولى، يليهم الفئة العمرية من المرتب

األكثاار اسااتخداماً لوسااائل اإلعااالم الجديااد، نظااراً لسااهولة اسااتخدامها، وساارعة الحصااول علااى المعلومااة ماان خاللهااا، 

اساية، وعمال األبحااث... وقاد قامات الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي ومواكبتها لألحداث، فَيٍّْستفَاد منها في المنااهج الدر

بين متغير العمر وباين اساتخدام وساائل اإلعاالم الجدياد، وانتهات إلاى أن اساتخدامات الفئاات العمرياة المختلفاة لوساائل 

أن وساائل اإلعاالم  اإلعالم الجديد متفاوتة ومتقارباة جاداً، وهاذه النتيجاة تؤكاد نتاائج الدراساات الساابقة التاي تشاير إلاى

أناه توجاد هنااك  32.767الجديد اكتسحت العالم وأقبل عليها المستخدمين إقبااالً شاديداً، وقاد أظهارت قيماة مرباع كااي 

، 0.00فروق ذات داللة إحصائية باين متغيار العمار وباين اساتخدام وساائل اإلعاالم الجدياد، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

، وهاذا يعناي أناه يوجاد هنااك اختالفاات باين الفئاات العمرياة المختلفاة فاي 0.02 وهي دالة عند مساتوى داللاة أقال مان

 استخدامهم لوسائل اإلعالم الجديد. 
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لقياس مدى وجود عالقة بين أعمار المبحوثين عينة الدراسة  ومدى الحرص على  3اختبار كا: (11جدول رقم )

 ختلفةمتابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال الم

 اإلجمالي  ال أهتم إلى حٍد ما إلى حٍد كبير العمر

 سنة 72إلى أقل من  08من 
 077 00 006 27 ك

% 77.20 72.20 7.00 000 

 سنة 32إلى أقل من  72من 
 702 78 077 72 ك

% 77.70 26.00 03.00 000 

 سنة 20إلى أقل من  32من 
 732 70 022 27 ك

% 72.70 72.80 7.00 000 

 سنة فأكثر 20 من
 63 2 37 77 ك

% 37.60 23.20 7.80 000 

 اإلجمالي
 786 72 277 700 ك

% 77.30 70.20 7.30 000 

 07.076 قيمة مربع كاي

 0.028 مستوى الداللة

( أن حرص الفئات العمرية المختلفة علاى متابعاة قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة 02اتضح من الجدول رقم )

لصاالح  %72.80( بنسابة 022) —إلاى حاد  ماا—في وسائل االتصال المختلفة متفاوتاة؛ إذ بلغات تكارارات المتابعاة 

 08لفئاة العمرياة مان لصالح ا —إلى حد  ما—سنة، يليها تكرارات المتابعة  20سنة إلى أقل من  32الفئة العمرية من 

لصااالح الفئااة  —إلااى حااد  مااا—، تلتهااا تكاارارات االسااتخدام %72.20( بنساابة 006ساانة إذ بلغاات ) 72إلااى أقاال ماان 

إلاى حاد  —، ثم جاءت تكرارات االستخدام %26.00( بنسبة 077سنة إذ بلغت ) 32سنة إلى أقل من  72العمرية من 

بشاكل —، يليهاا تكارارات االساتخدام %23.20( بنسابة 37بلغات ) سانة فاأكثر، إذ 20لصالح الفئة العمرية من  —ما

لصااالح نفااس الفئااة السااابقة، وقااد قاماات الباحثااة بااإجراء جاادول تقاااطعي بااين  %37.60( بنساابة 77إذ بلغاات ) —كبياار

متغير العمر وبين مدى الحرص على متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفاة، وتوصالت 

أن حرص الفئات العمرية متفاوت ومتقارب إلى حد  ما، وهذا يعني أن كل الفئاات العمرياة الحاصالة علاى المراتاب إلى 

سانة، حاصالة علاى المرتباة  20إلاى أقال مان  32المختلفة مهتمة وإن قل االهتمام من فئة ألخارى، فالفئاة العمرياة مان 

 ا واهتمامها بمختلف المواضيع والقضايا، األولى وهذه النتيجة تعتبر منطقية لوعي هذه الفئة ونضجه
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سنة، وهذه نتيجة مقبولة حيث أن هذه الفئة أكثار احتكاكااً باذوي  72سنة إلى أقل من  08تالها الفئة العمرية من 

االحتياجات الخاصة في المقاعد الجامعية تحديداً ونتيجةً لذلك سيكون شغفها لمعرفة تلك الفئاة كبيار جاداً، وقاد أظهارت 

أناه توجاد هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متغيار العمار وباين الحارص علاى متابعاة  07.076رباع كااي قيمة م

، وهاذا يادل علاى أناه 0.028قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، حيث بلاغ مساتوى الداللاة 

علاى متابعاة قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة يوجد هناك اختالفات بين الفئات العمرية المختلفة فيما يتعلاق بحرصاهم 

 في وسائل االتصال المختلفة. 

لقياس مدى وجود عالقة بين أعمار المبحوثين عينة الدراسةومدى تقييمهملدور  3اختبار كا: (16جدول رقم )

 الجمعيات الخيرية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال

 اإلجمالي متميز جيد مقبول سيئ ال رأي لي العمر

 إلى  17من 

 سنة 31أقل من 

 077 70 27 27 78 77 ك

% 02.60 07.70 72.30 77.20 07.60 000 

 إلى  31من 

 سنة 21أقل من 

 702 02 20 80 37 37 ك

% 07.80 02.00 36.70 73.80 7.20 000 

 إلى  21من 

 سنة 10أقل من 

 732 02 73 62 38 03 ك

% 2.70 07.70 37.00 37.60 7.20 000 

 سنة فأكثر 10من 
 63 3 77 77 08 8 ك

% 00.00 72.60 30.00 30.00 2.00 000 

 اإلجمالي
 786 23 702 770 007 83 ك

% 07.00 07.70 37.00 30.30 6.60 000 

 27.617 قيمة مربع كاي

 **0.00 مستوى الداللة

( إلى أن تقيايم الفئاات العمرياة المختلفاة لادور الجمعياات الخيرياة الساعودية فاي طرحهاا 07أشار  الجدول رقم )

سانة إلاى  32لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة جاء متفاوت، فقد كانات الفئاة العمرياة مان 

، وفاي المرتباة الثالثاة %37.60 ( بنسابة73) —جياد—سنة في المرتبة األولى، إذ بلغت تكرارات التقييم  20أقل من 

لصااالح نفااس الفئااة، أمااا فااي المرتبااة الثانيااة فقااد بلغاات  %37.00( بنساابة 62) —مقبااول—بلغاات تكاارارات التقياايم 

 سنة،  32سنة إلى أقل من  72لصالح الفئة العمرية من  %36.70( بنسبة 80) —مقبول—تكرارات التقييم 
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سانة فاأكثر،  20لصاالح الفئاة العمرياة مان  %30.00( بنسابة 77لغات )إذ ب —جيد، ومقباول—يليها تكرارات التقييم 

 72سانة إلاى أقال مان  08لصاالح الفئاة العمرياة مان  %77.20( بنسابة 27إذ بلغات ) —جيد—تلتها تكرارات التقييم 

ية فاي سنة، وقد قامت الباحثة بإجراء عمل جدول تقاطعي بين متغير العمر وباين تقيايم دور الجمعياات الخيرياة الساعود

سانة إلاى  32طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، وانتهت إلى أن الفئة العمرياة مان 

سانة إلاى أقال  72سنة تصدرت التقييم في المرتبتين األولى والثالثة، وتوسطت المرتبتين الفئة العمرية مان  20أقل من 

د، ونتائج التقييم متقارباة جاداً، وتعتبار مقبولاة حياث أن هاذه الفئاات متابعاة سنة، وتراوح التقييم بين مقبول وجي 32من 

لوسائل االتصال ولقضايا ذوي االحتياجات الخاصة، فالجمهور أصبح أكثر وعياً من ذي قبال، وأصابح ناقاد ومقايم لماا 

ة مربااع كاااي يقااع تحاات يااده خاصااةً فااي ظاال وجااود وسااائل اإلعااالم الجديااد التااي ساامحت لااه بااذلك، وقااد أظهاارت قيماا

، أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغير العمر وبين تقييم دور الجمعيات الخيرية الساعودية فاي 38.708

، وهاي دالاة 0.00طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصاة فاي وساائل االتصاال المختلفاة، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

ه يوجااد هناااك اختالفااات بااين تقياايم الفئااات العمريااة المختلفااة لاادور ، وهااذا يعنااي أناا0.02عنااد مسااتوى داللااة أقاال ماان 

 الجمعيات. 

 لقياس مدى وجود عالقة بين المؤهل العلمي لعينة الدراسة ومعدل اهتمامهم 3اختبار كا: (12جدول رقم )

 باستخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية 

 المؤهل العلمي
أستخدمها بشكل 

 كبير

أستخدمها 

 ناً أحيا

أستخدمها 

 نادراً 
 اإلجمالي ال أستخدمها

 ثانوي فما دون
 702 003 72 86 003 ك

% 26.7 20.2 00.7 26.7 000 

 بكالوريوس
 368 068 22 027 068 ك

% 26.0 20.3 00.7 26.0 000 

 دراسات عليا
 72 27 02 38 27 ك

% 22.6 20.2 02.7 22.6 000 

 اإلجمالي
 786 373 83 780 373 ك

% 26.0 20.7 07.0 26.0 000 

 0.776 قيمة مربع كاي

 0.932 مستوى الداللة
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( أن اساااتخدام عيناااة الدراساااة ذوي الماااؤهالت العلمياااة المختلفاااة لوساااائل االتصاااال 06أوضاااح الجااادول رقااام )

المرتبااة األولااى حيااث بلغاات  —بشااكل كبياار—الجماهيريااة التقليديااة جاااءت متفاوتااة؛ إذ احتلاات تكاارارات االسااتخدام 

—االسااتخدام لصاالح أصاحاب المؤهاال الثاانوي فماا دون، يليهاا فااي المرتباة الثانياة تكارارات  %26.7( بنسابة 003)

لصاالح أصاحاب مؤهال البكاالوريوس، ثام جااءت تكارارات االساتخدام  %26.0( بنسابة 068إذ بلغت ) —بشكل كبير

، تالهااا %22.6( بنساابة 27فااي المرتبااة الثالثااة لصااالح أصااحاب مؤهاال الدراسااات العليااا إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—

الح أصااحاب مؤهاال البكااالوريوس فااي المرتبااة لصاا %20.3( بنساابة 027إذ بلغاات ) —أحياناااً —تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح أصاحاب المؤهال الثاانوي فماا  %20.2( بنسابة 86إذ بلغات ) —أحيانااً —الرابعة، يليهاا تكارارات االساتخدام 

لصااالح أصااحاب  %20.2( بنساابة 38إذ بلغاات ) —أحياناااً —دون فااي المرتبااة الخامسااة، تلتهااا تكاارارات االسااتخدام 

المرتبة السادسة، وقد قامت الباحثاة باإجراء عمال جادول تقااطعي باين المؤهال العلماي وباين مؤهل الدراسات العليا في 

الثاانوي —استخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية، وتوصلت إلى أن النتائج جاءت متدرجاة مان المؤهال األدناى 

المااؤهالت العليااا أكثاار  ، وهااذه نتيجااة مقبولااة حيااث أن أصااحاب—دراسااات عليااا—إلااى المؤهاال األعلااى  —فمااا دون

أناه ال  0.887انشغاالً من غيرهم، وربما تكون نسبة انتقائيتهم أعلى وأدق من غيارهم، وقاد أظهارت قيماة مرباع كااي 

توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المؤهل العلمي وباين اساتخدام وساائل االتصاال الجماهيرياة التقليدياة، 

وهااذا يعنااي أنااه ال يوجااد هناااك اختالفااات فااي اسااتخدام أصااحاب المااؤهالت العلميااة  0.776حيااث بلااغ مسااتوى الداللااة 

 المختلفة لوسائل االتصال الجماهيرية التقليدية. 

لقياس مدى وجود عالقة بين المؤهل العلمي لعينة الدراسة ومعدل االهتمام باستخدام  3اختبار كا: (17جدول رقم )

 وسائل االتصال الجمعي

 أستخدمها بشكل كبير يالمؤهل العلم
أستخدمها 

 أحياناً 

أستخدمها 

 نادراً 
 اإلجمالي ال أستخدمها

 ثانوي فما دون
 702 06 27 003 27 ك

% 70.2 26.7 77.8 6.7 000 

 بكالوريوس
 368 72 003 076 82 ك

% 77.7 22.7 76.7 7.3 000 

 دراسات عليا
 72 3 70 28 73 ك

% 72.2 20.0 70.3 3.7 000 

 786 22 067 308 023 ك اإلجمالي
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% 77.3 27.3 72.0 7.2 000 

 1.301 قيمة مربع كاي

 0.117 مستوى الداللة

( أن استخدامات الجمهور من عينة الدراسة مان أصاحاب الماؤهالت العلمياة المختلفاة 08تبين من الجدول رقم )

لصااالح  %20.0( بنساابة 28بلغاات ) —أحياناااً —لوسااائل االتصااال الجمعااي متباينااة، إذ تبااين أن تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح أصاحاب  %26.7( بنسابة 003إذ بلغات ) —أصحاب مؤهل الدراسات العليا، يليها تكرارات االستخدام أحيانااً 

المؤهال الثاانوي فماا دون، تالهاا اساتخدام أصاحاب مؤهاال البكاالوريوس لوساائل االتصاال الجمعاي إذ بلغات تكاارارات 

( لصااالح 003إذ بلغاات ) —نااادراً —، وجاااءت تكاارارات االسااتخدام %22.7( بنساابة 076) —أحياناااً —االسااتخدام 

( بنساابة 73إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—االسااتخدام ، تلتهااا تكاارارات %76.7أصااحاب مؤهاال البكااالوريوس بنساابة 

لصاالح أصاحاب مؤهال  —ناادراً —لصالح أصحاب مؤهل الدراسات العليا، ثام جااءت تكارارات االساتخدام  72.2%

( بنساابة 82إذ بلغاات ) —بشااكل  كبياار—، يليهااا تكاارارات االسااتخدام %77.8( بنساابة 27الثااانوي فمااا دون إذ بلغاات )

بكالوريوس، وقد قامت الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار المؤهال العلماي، لصالح أصحاب مؤهل ال 77.7%

وبين استخدام وسائل االتصال الجمعي، وتبين لها أن أصحاب مؤهل الدراسات العليا حازوا على المرتبة األولاى وهاذه 

ها، أو إفادة غيرهم كاونهم بااحثين نتيجة منطقية إذ أنهم أكثر حرصاً من غيرهم الستخدام هذه الوسائل واالستفادة مما في

أنه ال توجد هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متغيار المؤهال  2.702ومتخصصين، وقد أظهرت قيمة مربع كاي 

وهااذا يعنااي أنااه ال يوجااد هناااك  0.208العلمااي وبااين اسااتخدام وسااائل االتصااال الجمعااي، حيااث بلااغ مسااتوى الداللااة 

 ؤهالت العلمية المختلفة لوسائل االتصال الجمعي. اختالفات بين استخدام أصحاب الم

لقياس مدى وجود عالقة بين المؤهل العلمي لعينة الدراسة ومعدل االهتمام  باستخدام  3اختبار كا:(19جدول رقم )

 وسائل االتصال الجديدة

 لياإلجما ال أستخدمها أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير المؤهل العلمي

 ثانوي فما دون
 702 0 6 27 027 ك

% 67.7 72.7 3.3 0.0 000 

 بكالوريوس
 368 0 7 63 777 ك

% 67.0 07.3 0.7 0.0 000 

 دراسات عليا
 72 7 0 02 66 ك

% 80.7 02.7 0.0 7.0 000 
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 لياإلجما ال أستخدمها أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير المؤهل العلمي

 اإلجمالي
 786 7 02 037 237 ك

% 66.2 70.7 7.0 .3 000 

 19.129 قيمة مربع كاي

 0.001 الداللةمستوى 

( إلااى أن اسااتخدامات أصااحاب المااؤهالت العلميااة المختلفااة ماان جمهااور عينااة الدراسااة 07أشااار الجاادول رقاام )

لصااالح  %80.7( بنساابة 66) —بشااكل كبياار—لوسااائل اإلعااالم الجديااد متفاوتااة، حيااث بلغاات تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح  %67.0( بنسابة 777إذ بلغات ) —بشاكل كبيار—أصحاب مؤهل الدراسات العليا، يليها تكرارات االساتخدام 

لصااالح  %67.7( بنساابة 027إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—أصااحاب مؤهاال البكااالوريوس، تلتهااا تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح أصاحاب مؤهال الثاانوي فماا دون  —أحيانااً —أصحاب مؤهل الثانوي فما دون، ثم جاءت تكرارات االستخدام 

صاالح أصاحاب مؤهال البكاالوريوس إذ بلغات ل —أحيانااً —، تالها تكرارات االساتخدام %72.7( بنسبة 27إذ بلغت )

( 02لصاالح أصاحاب مؤهال الدراساات العلياا إذ بلغات ) —أحيانااً —، يليها تكرارات االستخدام %07.3( بنسبة 63)

، وقاد قامات الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار المؤهال العلماي وباين اساتخدام وساائل اإلعاالم %02.7بنسبة 

ال شارائح المجتماع مقبلاة علاى اساتخدام الجديد، وتوصلت إلاى أن  االساتخدام متفااوت بيانهم، وهاذه النتيجاة مقبولاة إذ جٍّ

اإلعااالم الجديااد، وهااذا يوافااق نتااائج الدراسااات التااي أكاادت علااى ذلااك، وتصاادرت المرتبااة األولااى أصااحاب مااؤهالت 

حثين أو مختصاين أو أعضااء هيئاة الدراسات العليا وهذه النتيجة منطقية إذ أن أصحاب هذه المؤهالت إما أن يكونوا باا

تدريس، فإما أن يكونوا مٍّرسلين لمواد علمية متخصصة أو مستقبلين لمواد علمية تفيادهم، أو مجيباين علاى استفساارات 

أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المؤهال العلماي  07.067الجمهور، وقد أظهرت قيمة مربع كاي 

، 0.02، وهاي دالاة عناد مساتوى داللاة أقال مان 0.002عالم الجديد، حيث بلغ مستوى الداللة وبين استخدام وسائل اإل

 وهذا يعني أنه توجد هناك اختالفات بين استخدام أصحاب المؤهالت العلمية المختلفة لوسائل اإلعالم الجديد.

سة ومدى الحرص على لقياس مدى وجود عالقة بين المؤهل العلمي لعينة الدرا 3اختبار كا:(30جدول رقم )

 متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة

 اإلجمالي  ال أهتم إلى حٍد ما إلى حٍد كبير المؤهل العلمي

 ثانوي فما دون
 702 73 037 70 ك

% 76.7 70.2 00.6 000 

 368 78 736 003 ك بكالوريوس
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% 77.7 77.6 6.2 000 

 دراسات عليا
 72 03 23 78 ك

% 77.8 27.2 03.8 000 

 اإلجمالي
 786 72 277 700 ك

% 77.3 70.2 7.3 000 

 1.619 قيمة مربع كاي

 0.231 مستوى الداللة

( أن متابعة أصاحاب الماؤهالت العلمياة المختلفاة مان أفاراد عيناة الدراساة لقضاايا ذوي 70كشف الجدول رقم )

( بنسابة 736) —إلاى حاد  ماا—االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة متفاوتة، إذ بلغت تكرارات المتابعاة 

( بنسابة 037بلغات ) إذ —إلاى حاد  ماا—لصالح أصاحاب ماؤهالت البكاالوريوس، تالهاا تكارارات المتابعاة  77.6%

( بنسابة 23إذ بلغات ) —إلى حاد  ماا—لصالح أصحاب مؤهالت الثانوي فما دون، يليها تكرارات االستخدام  70.2%

( بنساابة 003) —إلاى حااد  كبياار—لصاالح أصااحاب مااؤهالت الدراساات العليااا، ثاام بلغات تكاارارات المتابعااة  27.2%

( بنسابة 78إذ بلغات ) —إلاى حاد  كبيار—رارات المتابعاة لصالح أصاحاب ماؤهالت البكاالوريوس، يليهاا تكا 77.7%

 %76.7( بنسابة 70إذ بلغات ) —إلى حاد  كبيار—لصالح أصحاب الدراسات العليا، تلتها تكرارات المتابعة  77.8%

لصالح أصحاب مؤهالت الثانوي فما دون، وقد قامت الباحثة بإجراء جادول تقااطعي باين متغيار المؤهال العلماي وباين 

ضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، وتباين أن النتاائج متفاوتاة ومتقارباة، وهاذا يعناي متابعة ق

أن المجتمع أصبح أكثر وعياً بهذه الفئاة، وأصاحاب ماؤهالت البكاالوريوس تصادروا المرتباة األولاى فهام أكثار متابعاة 

عود ذلك إلى أن هذه الفئة تحديداً أكثر وعياً مان غيارهم، لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال، وربما ي

بحكم اختالطهم بذوي االحتياجات الخاصة في مقاعد الجامعة، فيصبح شغفهم لمعرفة هذه الفئاة أكثار مان غيارهم، وقاد 

أنااه ال توجاد هناااك فااروق ذات داللااة إحصااائية باين متغياار المؤهاال العلمااي وبااين  %2.727أظهارت قيمااة مربااع كاااي 

ويعني ذلك أناه  0.372بعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، حيث بلغ مستوى الداللة متا

ال توجد هناك اختالفات باين أصاحاب الماؤهالت العلمياة المختلفاة فاي متاابعتهم لقضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي 

 وسائل االتصال المختلفة. 
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لقياس مدى وجود عالقة بين المؤهل العلمي لعينة الدراسة ومدى تقييم دور الجمعيات  3اختبار كا (31جدول رقم )

 الخيرية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال

 اإلجمالي متميز جيد مقبول سيئ ال رأي لي المؤهل العلمي

 ثانوي فما دون
 702 78 73 77 30 72 ك

% 00.7 02.2 37.0 77.3 03.0 000 

 بكالوريوس
 368 77 077 003 60 20 ك

% 03.7 08.8 77.7 37.3 2.8 000 

 دراسات عليا
 72 3 30 38 02 7 ك

% 7.7 02.7 20.2 30.7 3.7 000 

 اإلجمالي
 786 23 702 770 007 83 ك

% 07.0 07.7 37.0 30.3 6.6 000 

 12.961 قيمة مربع كاي

 0.031 مستوى الداللة

( أن تقييم أصحاب المؤهالت العلمية لادور الجمعياات الخيرياة الساعودية فاي طرحهاا 70الجدول رقم )تبين من 

إذ بلغات  —مقباول—لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، توصلت إلى أن تكرارات التقيايم 

( بنسابة 077إذ بلغات ) —جياد—تقييم لصالح أصحاب مؤهل الدراسات العليا، يليها تكرارات ال %20.2( بنسبة 38)

 %37.0( بنساابة 77إذ بلغاات ) —مقبااول—لصااالح أصااحاب مؤهاال البكااالوريوس، تلتهااا تكاارارات التقياايم  37.3%

لصاالح  %30.7( بنسابة 30إذ بلغات ) —جياد—لصالح أصحاب مؤهل الثانوي فما دون، ثم جاءت تكارارات التقيايم 

لصاالح أصاحاب  %77.7( بنسابة 003إذ بلغات ) —مقباول—رات التقييم أصحاب مؤهل الدراسات العليا، يليها تكرا

لصاالح أصاحاب مؤهال الثاانوي  %77.3( بنسابة 73إذ بلغات ) —جياد—مؤهل البكالوريوس، يليها تكرارات التقييم 

لصااالح أصااحاب مؤهاال البكااالوريوس، وقااد  %08.8( بنساابة 60إذ بلغاات ) —سااي —فمااا دون، ثاام تكاارارات التقياايم 

حثة بإجراء جدول تقاطعي بين متغير المؤهل العلمي وبين تقييم دور الجمعيات الخيرية السعودية في طرحهاا قامت البا

لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، وتوصلت إلى أن تقييم أصحاب المؤهالت المختلفة مان 

ى، فأصحاب مؤهل الدراسات العليا حصالوا علاى المرتباة أفراد عينة الدراسة لدور الجمعيات جاء من األعلى إلى األدن

األولى في التقييم، يليهم أصحاب مؤهال البكاالوريوس، وأخياراً أصاحاب مؤهال الثاانوي فماا دون، وهاذا التادرج يعتبار 

 منطقياً حيث أن أصحاب المؤهالت العلمية األعلى أكثر اهتماماً بالنقد والتقييم كونهم من فئة الباحثين،
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أناه توجاد هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متغيار المؤهال العلماي وباين  06.772هرت قيمة مربع كااي وقد أظ 

تقييم دور الجمعياات الخيرياة الساعودية فاي طرحهاا لقضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي وساائل االتصاال المختلفاة، 

تقيايم أصاحاب الماؤهالت العلمياة المختلفاة  وهذا يعني أناه توجاد هنااك اختالفاات باين 0.070حيث بلغ مستوى الداللة 

 لدور الجمعيات. 

لقياس مدى وجود عالقة بين مسار الدراسة لعينة الدراسة ومعدل االهتمام باستخدام 3اختبار كا (33جدول رقم )

 وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية

 اإلجمالي أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير مسار الدراسة 

 نظري
 388 20 077 082 ك

% 26.6 20.8 00.7 000 

 علمي
 777 27 007 038 ك

% 27.7 37.8 02.0 000 

 اإلجمالي
 786 83 780 373 ك

% 26.0 20.7 07.0 000 

 1.921 قيمة مربع كاي

 0.27 مستوى الداللة

أفراد عينة الدراساة لوساائل االتصاال ( أن استخدامات أصحاب المسار النظري من 77اتضح من الجدول رقم )

( 082) —بشااكل كبياار—الجماهيريااة التقليديااة حااازوا علااى الماارتبتين األولااى والثالثااة إذ بلغاات تكاارارات االسااتخدام 

، أما أصحاب المسار العلمي فقاد احتلاوا %20.8( بنسبة 077) —أحياناً —، تلتها تكرارات االستخدام %26.6بنسبة 

، تالهاا تكاارارات %27.7( بنساابة 038) —بشااكل كبيار—لرابعااة، إذ بلغات تكاارارات االساتخدام المارتبتين الثانياة وا

، وقاد قامات الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار مساار الدراساة %37.8( بنسبة 007) —أحياناً —االستخدام 

المساارين النظاري والعلماي وبين استخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية، وتوصلت إلى أن استخدامات أصحاب 

متقاربة جداً ومتباينة، وأصحاب المسار النظري احتلوا المرتبتين األولى والثالثة، وربما يعود هذا إلى طبيعاة دراساتهم 

النظرية بخالف أصحاب المسار العلمي والقائمة دراستهم على التطبيق فربما يكوناون أكثار ملاالً مان أصاحاب المساار 

أناه ال توجاد هنااك  0.732وساائل االتصاال الجماهيرياة التقليدياة، وقاد أظهارت قيماة مرباع كااي النظري عناد متابعاة 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متغير مسار الدراسة وبين استخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية،
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صااحاب المسااار وهااذا يعنااي أنااه ال توجااد هناااك اختالفااات بااين اسااتخدامات أ 0.38حيااث بلااغ مسااتوى الداللااة  

 ظري، وأصحاب المسار العلمي لوسائل االتصال الجماهيرية التقليدية.نال

لقياس مدى وجود عالقة بين مسار الدراسة لعينة الدراسة ومعدل االهتمام باستخدام 3اختبار كا (32جدول رقم )

 وسائل االتصال الجمعي

 أستخدمها بشكل كبير مسار الدراسة
أستخدمها 

 أحياناً 
 اإلجمالي ال أستخدمها نادراً  أستخدمها

 نظري
 388 77 76 062 88 ك

% 77.6 22.8 72.0 6.2 000 

 علمي
 777 02 62 022 72 ك

% 70.6 28.7 72.0 2.0 000 

 اإلجمالي
 786 22 067 308 023 ك

% 77.3 27.3 72.0 7.2 000 

 7.070 قيمة مربع كاي

 0.27 مستوى الداللة

( أن استخدامات أصحاب المسار العلمي مان أفاراد عيناة الدراساة حصالوا علاى المرتباة 73أظهر الجدول رقم )

، %28.7( بنسابة 022) —أحيانااً —األولى في استخدامهم لوساائل االتصاال الجمعاي، إذ بلغات تكارارات االساتخدام 

ح أصااحاب المسااار لصااال %22.8( بنساابة 062إذ بلغاات ) —أحياناااً —يليهااا فااي المرتبااة الثانيااة تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح أصاحاب المساار العلماي، تلتهاا  %72.0( بنسابة 62إذ بلغات ) —ناادراً —النظري، تلتها تكرارات االستخدام 

لصاااالح أصاااحاب المساااار النظاااري، ثااام تكااارارات  %72.0( بنسااابة 76إذ بلغااات ) —ناااادراً —تكااارارات االساااتخدام 

—، تالهاا تكارارات االساتخدام %77.6( بنسابة 88)بشكل كبير لصالح أصحاب نفس المساار إذ بلغات —االستخدام 

لصااالح أصااحاب المسااار العلمااي، وقااد قاماات الباحثااة بااإجراء جاادول  %70.6( بنساابة 72إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار

تقاطعي بين متغير مسار الدراساة وباين اساتخدام وساائل االتصاال الجمعاي، وتباين أن اساتخدامات أصاحاب المساارين 

تقارب جداً، وأصحاب المسار العلمي حصلوا على المرتباة األولاى وهاذه النتيجاة مقبولاة إذ أن لتلك الوسائل متفاوت وم

أصحاب هذا المسار تقوم دراستهم على التجاارب غالبااً، وعمال األبحااث لتوثياق تلاك التجاارب وتبادلهاا ماع اآلخارين، 

 .ووسائل االتصال الجمعي تسمح لهم بطرح ما لديهم، والتحاور وتبادل الخبرات
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أنه ال توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متغيار مساار الدراساة وباين  7.070وقد أظهرت قيمة مربع كاي  

وهااذا يعنااي أنااه ال يوجااد هناااك اختالفااات بااين  0.27اسااتخدام وسااائل االتصااال الجمعااي حيااث بلااغ مسااتوى الداللااة 

 استخدامات أصحاب المسار العلمي وأصحاب المسار النظري لتلك الوسائل. 

لقياس مدى وجود عالقة بين مسار الدراسة لعينة الدراسة ومعدل االهتمام باستخدام  3اختبار كا (31جدول رقم )

 وسائل االتصال الجديدة

 أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير مسار الدراسة
أستخدمها 

 نادراً 
 اإلجمالي ال أستخدمها

 نظري
 388 0 7 68 300 ك

% 66.3 70.0 7.3 .3 000 

 علمي
 777 0 2 70 737 ك

% 66.7 70.2 0.6 .3 000 

 اإلجمالي
 786 7 02 037 237 ك

% 66.2 70.7 7.0 .3 000 

 0.29 قيمة مربع كاي

 0.913 مستوى الداللة

( أن استخدامات أصحاب المسار العلمي والنظاري لوساائل اإلعاالم الجدياد متفاوتاة، إذ 72كشف  الجدول رقم )

، يليهاا %66.7( بنسابة 737لصالح أصحاب المسار العلمي إذ بلغت ) —بشكل كبير—تكرارات االستخدام تصدرت 

، يتبعهااا %66.3( بنساابة 300لصااالح أصااحاب المسااار النظااري إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—تكاارارات االسااتخدام 

، يليهااا تكاارارات %70.7( بنساابة 70لصااالح أصااحاب المسااار العلمااي إذ بلغاات ) —أحياناااً —تكاارارات االسااتخدام 

، وقااد قاماات الباحثااة بااإجراء %70.0( بنساابة 68لصااالح أصااحاب المسااار النظااري إذ بلغاات ) —أحياناااً —االسااتخدام 

جدول تقاطعي بين متغير مساار الدراساة وباين اساتخدام وساائل اإلعاالم الجدياد، وتوصالت إلاى أن االساتخدام متفااوت 

تصادر أصاحاب المساار العلماي المرتباة األولاى وقاد يعاود هاذا إلاى ومتقارب إلى حاد  كبيار باين أصاحاب المساارين، و

رغبتهم في االستفادة من تجارب اآلخارين، أو إفاادة اآلخارين بماا توصالوا إلياه مان معاارف ومعلوماات، وقاد أظهارت 

ل أنه ال توجد هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متغيار مساار الدراساة وباين اساتخدام وساائ 0.37قيمة مربع كاي 

وهاذا يعناي أناه ال يوجاد هنااك اختالفاات باين اساتخدامات أصاحاب  0.727اإلعالم الجديد، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

 المسار النظري وأصحاب المسار العلمي لوسائل اإلعالم الجديد.
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عة لقياس مدى وجود عالقة بين مسار الدراسة لعينة الدراسة ومدى الحرص على متاب3اختبار كا: (31جدول رقم )

 قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة

 اإلجمالي  ال أهتم إلى حٍد ما إلى حٍد كبير مسار الدراسة

 نظري
 388 32 732 070 ك

% 30.7 70.3 8.8 000 

 علمي
 777 30 088 80 ك

% 76.0 77.7 00.0 000 

 اإلجمالي
 786 72 277 700 ك

% 77.3 70.2 7.3 000 

 1.231 مربع كاي قيمة

 0.116 مستوى الداللة

( أن حرص أصحاب المسار العلماي والنظاري مان أفاراد عيناة الدراساة علاى متابعاة 72تبين من الجدول رقم )

 —إلاى حاد  ماا—قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة متقارب، إذ بلغت تكرارات االساتخدام 

( 732إذ بلغات ) —إلاى حاد  ماا—أصحاب المسار العلماي، يليهاا تكارارات االساتخدام لصالح  %77.7( بنسبة 088)

( 070إذ بلغاات ) —إلااى حااد كبياار—لصااالح أصااحاب المسااار النظااري، يتبعهااا تكاارارات االسااتخدام  %70.3بنساابة 

( بنساابة 80) —إلااى حااد  كبياار—لصااالح أصااحاب المسااار النظااري، ثاام بلغاات تكاارارات االسااتخدام  %30.7بنساابة 

لصالح أصحاب المسار العلماي، وقاد قامات الباحثاة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار مساار الدراساة وباين  76.0%

متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة فاي وساائل االتصاال المختلفاة، وتوصالت إلاى أن أصاحاب المساارين النظاري 

ة القضاايا، وتصادر أصاحاب المساار العلماي والعلمي مان أفاراد عيناة الدراساة متقااربين جاداً فاي حرصاهم علاى متابعا

المرتبة األولى وقد يعاود ذلاك إلاى طبيعاة دراساتهم القائماة علاى االستكشااف ورصاد الظاواهر، وأماا أصاحاب المساار 

النظري فقد احتلوا المرتبتين الثانية والثالثاة وقاد يعاود ذلاك إلاى كثارة احتكااكهم باذوي االحتياجاات الخاصاة مان خاالل 

اسية إذ أن أغلاب ذوي االحتياجاات الخاصاة ال يسامح بقباولهم إال فاي التخصصاات النظرياة، وقاد أظهارت المقاعد الدر

إلى أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغير مسار الدراسة وبين الحرص علاى  0.372قيمة مربع كاي 

وهاذا يعناي أناه  0.207بلغ مستوى الداللة  متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، حيث

 ال يوجد هناك اختالفات بين حرص أصحاب المسارين النظري والعلمي على متابعة القضايا في الوسائل المختلفة.
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لقياس مدى وجود عالقة بين مسار الدراسة العلمي للمبحوثين ومدى تقييمهم لدور  3اختبار كا: (36جدول رقم )

 ي طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصالالجمعيات الخيرية ف

المسار العلمي مسار 

 متميز جيد مقبول سيئ ال رأي لي الدراسة
 اإلجمالي

 نظري
 388 30 002 076 60 26 ك

% 07.0 08.0 37.6 77.2 6.6 000 

 علمي
 777 73 000 73 27 37 ك

% 07.0 02.2 30.0 33.8 6.6 000 

 اإلجمالي
 786 23 702 770 007 83 ك

% 07.0 07.7 37.0 30.3 6.6 000 

 1.790 قيمة مربع كاي

 0.216 مستوى الداللة

( أن تقيايم أصااحاب المساار النظااري والعلماي لاادور الجمعياات الخيريااة الساعودية فااي 77أوضاح الجادول رقاام )

 —جياد—حيث بلغت تكرارات التقييم طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة متفاوتة، 

 %37.6( بنسابة 076) —مقباول—لصالح أصاحاب المساار العلماي، يليهاا تكارارات التقيايم  %33.8( بنسبة 000)

لصاالح أصاحاب  %30.0( بنسابة 73إذ بلغات ) —مقباول—لصالح أصحاب المسار النظري، تلتها تكارارات التقيايم 

لصااالح أصااحاب المسااار النظااري،  %77.2( بنساابة "002إذ بلغاات ) —جيااد—المسااار العلمااي، ثاام تكاارارات التقياايم 

لصااالح أصااحاب المسااار النظااري، يليهااا تكاارارات  %08.0( بنساابة 60إذ بلغاات ) —سااي —تالهااا تكاارارات التقياايم 

لصالح أصحاب المسار العلمي، وقد قامت الباحثة بإجراء جدول تقااطعي باين  %02.2( بنسبة 27) —سي —التقييم 

ار الدراسة وباين تقيايم دور الجمعياات الخيرياة الساعودية فاي طرحهاا لقضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي متغير مس

وسائل االتصال المختلفة، وتوصلت إلى أن تقييم أصحاب المسارين من جمهور عينة الدراساة متقاارب جاداً، وحصالوا 

إلى حرصهم على متابعة قضايا ذوي االحتياجاات  أصحاب المسار العلمي على المرتبة األولى في التقييم وقد يعود ذلك

الخاصة، باإلضافة إلى استخدامهم لمختلف الوسائل وال سايما الجديادة، ووساائل االتصاال الجمعاي، وقاد أظهارت قيماة 

أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية باين متغيار مساار الدراساة وباين تقيايم دور الجمعياات  0.870مربع كاي 

لسعودية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفاة حياث بلاغ مساتوى الداللاة الخيرية ا

 وهذا يعني أنه ال يوجد هناك اختالفات بين تقييم أصحاب المسارين النظري والعلمي لدور الجمعيات الخيرية. 0.627
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لسالمة الجسدية ومعدل اهتمام المبحوثين لقياس مدى وجود عالقة بين درجة ا 3اختبار كا: (32جدول رقم )

 باستخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية

 اإلجمالي أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير من ذوي االحتياجات

 نعم
 002 02 27 20 ك

% 38.2 26.0 02.2 000 

 ال
 283 78 737 783 ك

% 28.2 37.8 00.6 000 

 اإلجمالي
 786 83 780 373 ك

% 26.0 20.7 07.0 000 

 2.630 قيمة مربع كاي

 0.161 مستوى الداللة

( أن استخدامات الجمهور من أفراد عيناة الدراساة ساليمي الحاواس والجساد، وذوي 76اتضح من الجدول رقم )

 —بشاكل كبيار—تكارارات االساتخدام  االحتياجات الخاصة لوسائل االتصاال الجماهيرياة التقليدياة متفاوتاة، إذ احتلات

لصالح أفراد العينة سليمي الحواس والجسد، تلتهاا تكارارات االساتخدام  %28.2( بنسبة 783المرتبة األولى إذ بلغت )

لصاااالح أفاااراد العيناااة مااان ذوي االحتياجاااات الخاصاااة، يليهاااا تكااارارات  %26.0( بنسااابة 27إذ بلغااات ) —أحيانااااً —

لصااالح أفااراد العينااة سااليمي الحااواس والجسااد، ثاام جاااءت  %37.8( بنساابة 737ت )إذ بلغاا —أحياناااً —االسااتخدام 

لصااالح أفااراد العينااة ماان ذوي االحتياجااات  %38.2( بنساابة 20إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—تكاارارات االسااتخدام 

لصاااالح أفاااراد العيناااة مااان ذوي  %02.2( بنسااابة 02إذ بلغااات ) —ناااادراً —الخاصاااة، يليهاااا تكااارارات االساااتخدام 

لصالح أفاراد العيناة ساليمي  %00.6( بنسبة 78إذ بلغت ) —نادراً —تياجات الخاصة، تالها تكرارات االستخدام االح

الحواس والجسد، وقد قامت الباحثة بإجراء جدول تقاطعي بين متغيار ساالمة الجساد والحاواس   وباين اساتخدام وساائل 

جمهاور ساليمي الحاواس والجساد مان أفاراد عيناة الدراساة االتصال الجماهيرية التقليدية، وانتهت إلى أن اساتخدامات ال

تصدرت على استخدامات الجمهور من ذوي االحتياجات الخاصة من أفراد عينة الدراسة لوسائل االتصال الجماهيرياة 

ب ماع التقليدية إذ حصلت على المرتبة األولى، وهذه النتيجة مقبولة إذ أن وسائل االتصال الجماهيرية التقليدياة ال تتناسا

كل فئات ذوي االحتياجات الخاصة حيث أن بعض هذه الوسائل ال تراعي مثالً جانب أن هناك مان جمهورهاا أصاحاب 

ذوي احتياجااات خاصااة، فيحتاااجون خاادمات إضااافية، كمتاارجم إشااارة للصاام، وشاارح تفصاايلي للصااور أو األحااداث 

 لجمهورين يتابع تلك الوسائل،الصامتة للكفيف وغير ذلك، والنتائج في عمومها متقاربة جداً فكال ا
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أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين  3.770وإن قلة درجة االهتمام، وقد أظهرت قيمة مربع كاي  

 0.072متغير سالمة الجسد والحواس   وبين استخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

اختالفات بين استخدامات الجمهاور ساليمي الحاواس والجساد وذوي االحتياجاات الخاصاة  وهذا يعني أنه ال توجد هناك

 لتلك الوسائل.

لقياس مدى وجود عالقة بين درجة السالمة الجسدية ومعدل اهتمام المبحوثين  3اختبار كا: (37جدول رقم )

 باستخدام وسائل االتصال الجمعي

 اإلجمالي ال أستخدمها أستخدمها نادراً  مها أحياناً أستخد أستخدمها بشكل كبير من ذوي االحتياجات

 نعم
 002 0 77 20 73 ك

% 77.0 27.0 76.7 0.0 000 

 ال
 283 23 023 776 030 ك

% 77.3 22.8 72.2 6.2 000 

 اإلجمالي
 786 22 067 308 023 ك

% 77.3 27.3 72.0 7.2 000 

 6.367 قيمة مربع كاي

 0.099 مستوى الداللة

( أن استخدامات الجمهاور مان ذوي االحتياجاات الخاصاة، وساليمي الحاواس والجساد 78من الجدول رقم )تبين 

لصالح أفاراد العيناة  %27.0( بنسبة 20) —أحياناً —لوسائل االتصال الجمعي متفاوتة، إذ بلغت تكرارات االستخدام 

لصاالح أفاراد  %22.8( بنسابة 776ت )إذ بلغا —أحيانااً —من ذوي االحتياجات الخاصاة، يليهاا تكارارات االساتخدام 

لصاالح أفاراد  %76.7( بنسابة 77إذ بلغت ) —نادراً —العينة سليمي الحواس والجسد، ثم جاءت تكرارات االستخدام 

، ثاام %72.2( بنساابة 023إذ بلغاات ) —نااادراً —العينااة ماان ذوي االحتياجااات الخاصااة، تالهااا تكاارارات االسااتخدام 

والمرتبتااان األخيرتااان جاءتااا لصااالح أفااراد  %77.3( بنساابة 030إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار—تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح  %77.0( بنسابة 73إذ بلغات ) —بشاكل كبيار—العينة ساليمي الحاواس والجساد، تلتهماا تكارارات االساتخدام 

حااواس أفااراد العينااة ماان ذوي االحتياجااات الخاصااة، وقااد قاماات الباحثااة بااإجراء جاادول تقاااطعي بااين متغياار سااالمة ال

والجساااد، وباااين اساااتخدام وساااائل االتصاااال الجمعاااي، وتوصااالت إلاااى أن اساااتخدام ساااليمي الحاااواس والجساااد، وذوي 

االحتياجات الخاصة من أفاراد عيناة الدراساة لتلاك الوساائل متقارباة جاداً، بينماا حصالت اساتخدامات ذوي االحتياجاات 

 الوسائل يٍّعلَن عنها قبل حدوثها بوقت مناسب،الخاصة على المرتبة األولى، وقد يعود ذلك إلى أن برامج هذه 
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فتسمح لذوي االحتياجات الخاصة، بتجهيز ما يلزم لحضور البرناامج الماراد كمرافاق للكفياف، ومتارجم إشاارة  

( أناه ال 7.778لألصم، كما يٍّسَمح لهم بطرح آراؤهم ومشاركاتهم ومناقشاة اآلخارين، وقاد أظهارت قيماة مرباع كااي )

ت داللاة إحصاائية باين متغيار ساالمة الجساد والحاواس وباين اساتخدام وساائل االتصاال الجمعاي، توجد هنااك فاروق ذا

وهاذا يعنااي أناه ال يوجااد اختالفااات باين اسااتخدام الجمهاور ماان أفاراد عينااة الدراسااة  0.077حياث بلااغ مساتوى الداللااة 

 سليمي الحواس والجسد، وذوي االحتياجات الخاصة لتلك الوسائل. 

لقياس مدى وجود عالقة بين درجة السالمة الجسدية ومعدل االهتمام باستخدام وسائل  3ختبار كاا:(39جدول رقم )

 االتصال الجديدة

 اإلجمالي ال أستخدمها أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير من ذوي االحتياجات

 نعم
 002 0 0 08 82 ك

% 80.8 06.3 0.0 0.0 000 

 ال
 283 0 03 070 228 ك

% 67.8 70.8 7.7 .7 000 

 اإلجمالي
 786 7 02 037 237 ك

% 66.2 70.7 7.0 .3 000 

 2.372 قيمة مربع كاي

 0.21 مستوى الداللة

( إلى أن استخدامات الجمهور مان أفاراد عيناة الدراساة ساليمي الحاواس والجساد، وذوي 77أشار الجدول رقم )

( بنساابة 82) —بشااكل كبياار—الجديااد متقاربااة، إذ بلغاات تكاارارات االسااتخدام االحتياجااات الخاصااة لوسااائل اإلعااالم 

إذ بلغاات  —بشااكل كبياار—لصااالح أفااراد العينااة ماان ذوي االحتياجااات الخاصااة، يليهااا تكاارارات االسااتخدام  80.8%

لغات إذ ب —أحيانااً —لصالح أفراد العيناة ساليمي الحاواس والجساد، تلتهاا تكارارات االساتخدام  %67.8( بنسبة 228)

إذ  —أحياناااً —لصاالح أفاراد العينااة ساليمي الحاواس والجساد، ثاام جااءت تكارارات االساتخدام  %70.8( بنسابة 070)

لصالح أفراد العينة من ذوي االحتياجات الخاصة، وقد قامات الباحثاة باإجراء عمال جادول  %06.3( بنسبة 08بلغت )

ل اإلعاالم الجدياد، وانتهات إلاى أن النتاائج متقارباة إلاى تقاطعي بين متغير سالمة الحواس والجسد، وبين استخدام وسائ

حد  كبير، ولكن أفراد العينة من ذوي االحتياجات الخاصة حازوا على المرتبة األولاى، وقاد يعاود ذلاك إلاى اساتقالليتهم 

فااوفين، المطلقااة فااي اسااتخدام اإلعااالم الجديااد، خاصااةً فااي ظاال تطااور التقنيااة كقارئااات الشاشااة والباارامج الصااوتية للمك

 واألجهزة التي تعمل بحركة العين لذوي الشلل الكامل وغيرها،
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فهذا التطور المذهل في التقنية مكنهم من االستخدام الاذاتي، والحرياة فاي التعبيار والمطالباة بحقاوقهم وفرضاوا  

داللااة ( أنااه ال توجااد هناااك فااروق ذات 3.783أنفسااهم وسااط اإلعااالم الجديااد وبقااوة، وقااد أظهاارت قيمااة مربااع كاااي )

 0.32إحصائية بين متغير سالمة الجساد والحاواس، وباين اساتخدام وساائل اإلعاالم الجدياد، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

وهذا يعني أنه ال توجد هناك اختالفات باين اساتخدامات أفاراد العيناة مان ساليمي الحاواس والجساد، وذوي االحتياجاات 

 الخاصة لوسائل اإلعالم الجديد.

لقياس مدى وجود عالقة بين درجة السالمة الجسدية ومدى الحرص على متابعة  3تبار كااخ:(20جدول رقم )

 قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة

 اإلجمالي  ال أهتم إلى حٍد ما إلى حٍد كبير من ذوي االحتياجات

 نعم
 002 3 20 70 ك

% 28.6 38.2 7.7 000 

 ال
 283 70 387 020 ك

% 72.0 72.2 00.2 000 

 اإلجمالي
 786 72 277 700 ك

% 77.3 70.2 7.3 000 

 13.119 قيمة مربع كاي

 **0.00 مستوى الداللة

( أن متابعااة أفاراد العينااة سااليمي الحاواس والجسااد وذوي االحتياجاات الخاصااة لقضااايا 30كشاف الجاادول رقام )

 —إلااى حااد  مااا—ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي وسااائل االتصااال المختلفااة متفاوتااة، حيااث بلغاات تكاارارات المتابعااة 

إذ  —حاد  كبيار إلاى—لصالح أفاراد العيناة ساليمي الحاواس والجساد، يليهاا تكارارات المتابعاة  %72.2( بنسبة 387)

إلااى حااد  —لصااالح أفااراد العينااة ماان ذوي االحتياجااات الخاصااة، تلتهااا تكاارارات المتابعااة  %28.6( بنساابة 70بلغاات )

لصالح أفراد العيناة مان ذوي االحتياجاات الخاصاة، ثام جااءت تكارارات المتابعاة  %38.2( بنسبة 20إذ بلغت ) —ما

لح أفاراد العيناة ساليمي الحاواس والجساد، وقاد قامات الباحثاة لصاا %72.0( بنسابة 020إذ بلغت ) —إلى حد  كبير—

بإجراء جدول تقاطعي بين متغير سالمة الحواس والجسد، وبين الحرص على متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصاة 

 في وسائل االتصاال المختلفاة، وتوصالت إلاى أن النتاائج متقارباة جاداً، وحصالوا أفاراد العيناة ساليمي الحاواس والجساد

على المرتبة األولى، وقد يعود ذلك إلى أن أحد أفرادهم من هذه الفئة، أو زميلهم في مقاعد الدراسة أو الوظيفاة، فيكاون 

 مستوى الشغف عال  عندهم لمعرفة هذه الفئة، ومعرفة مالهم وما عليهم، وكيفية التعامل معهم،
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لة إحصائية بين متغير ساالمة الحاواس ( أنه توجد هناك فروق ذات دال27.027وقد أظهرت قيمة مربع كاي ) 

، وهاي دالاة عناد 0.00والجسد   وبين الحرص على متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة، حيث بلغ مستوى الداللة 

، وهااذا يعنااي أنااه توجااد هناااك اختالفااات بااين متابعااة سااليمي الحااواس والجسااد وذوي 0.02مسااتوى داللااة أقاال ماان 

 عينة الدراسة، لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة.  االحتياجات الخاصة من أفراد

لقياس مدى وجود عالقة بين درجة السالمة الجسدية ومدى تقييم المبحوثين لدور  3اختبار كا: (21جدول رقم )

 الجمعيات الخيرية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال

 اإلجمالي متميز جيد مقبول سيئ ال رأي لي االحتياجاتمن ذوي 

 نعم
 002 7 76 27 73 3 ك

% 7.7 77.0 20.2 77.0 8.6 000 

 ال
 283 22 088 068 73 80 ك

% 03.6 07.0 30.2 37.7 6.2 000 

 اإلجمالي
 786 23 702 770 007 83 ك

% 07.0 07.7 37.0 30.3 6.6 000 

 11.191 قيمة مربع كاي

 **0.006 مستوى الداللة

( أن تقيايم أفاراد العيناة مان ساليمي الحاواس والجساد وذوي االحتياجاات الخاصاة لادور 30أظهر الجادول رقام )

الجمعيات الخيرية السعودية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصاال المختلفاة متفاوتاة، حياث 

اجااات الخاصااة، يليهااا لصااالح أفااراد العينااة ماان ذوي االحتي %20.2( بنساابة 27) —مقبااول—بلغاات تكاارارات التقياايم 

لصااالح أفااراد العينااة سااليمي الحااواس والجسااد، تلتهااا  %37.7( بنساابة 088إذ بلغاات ) —جيااد—تكاارارات التقياايم 

لصالح أفراد العيناة ساليمي الحاواس والجساد، ثام جااءت  %30.2( بنسبة 068إذ بلغت ) —مقبول—تكرارات التقييم 

لصااالح أفاراد العينااة ماان ذوي االحتياجاات الخاصااة، يليهااا  %77.0( بنساابة 76إذ بلغات ) —جيااد—تكارارات التقياايم 

لصاالح أفاراد العيناة مان ذوي االحتياجاات الخاصاة، تالهاا  %77.0( بنسابة 73إذ بلغت ) —سي —تكرارات التقييم 

لصاالح أفاراد العيناة ساليمي الحاواس والجساد، وقاد قامات  %07.0( بنسابة 73إذ بلغات ) —ساي —تكرارات التقيايم 

إجراء جدول تقااطعي باين متغيار ساالمة الحاواس والجساد، وباين تقيايم دور الجمعياات الخيرياة الساعودية فاي الباحثة ب

 طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، ووجدت أن التقييم كان متفاوت،
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يم وقاد يعاود ذلاك إلاى أن هاذا وحازوا أفراد العينة من ذوي االحتياجات الخاصة علاى المرتباة األولاى فاي التقيا 

األمر يمسهم بالدرجة األولى، فهام المعنياون بهاذا األمار، فتقيايمهم نااتج عان الواقاع الاذي يعيشاونه، وقاد أظهارت قيماة 

( أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغير ساالمة الحاواس والجساد، وباين تقيايم دور 02.272مربع كاي )

دية فاي طرحهاا لقضاايا ذوي االحتياجااات الخاصاة فاي وساائل االتصاال المختلفاة، حياث بلااغ الجمعياات الخيرياة الساعو

، وهاذا يعناي أناه توجاد هنااك اختالفاات باين تقيايم 0.02، وهي دالة عند مستوى داللة أقال مان 0.007مستوى الداللة 

 أفراد العينة من سليمي الحواس والجسد وذوي االحتياجات الخاصة لدور الجمعيات. 

لقياس مدى وجود عالقة بين عضوية المبحوثين في جمعيات خيرية ومعدل اهتمامهم  3اختبار كا: (23ول رقم )جد

 باستخدام وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية

 اإلجمالي أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير العضوية

 نعم
 072 00 73 20 ك

% 20.3 20.8 8.7 000 

 ال
 273 67 708 763 ك

% 28.2 38.6 07.8 000 

 اإلجمالي
 786 83 780 373 ك

% 26.0 20.7 07.0 000 

 6.261 قيمة مربع كاي

 0.013 مستوى الداللة

( أن اساتخدامات أفاراد عيناة الدراساة ساواًء أعضااء الجمعياات الخيرياة، أو الاذين 37اتضح مان الجادول رقام )

( 73) —أحياناااً —االتصاال الجماهيريااة التقليدياة متفاوتااة، إذ بلغات تكاارارات االساتخدام لايس لااديهم عضاوية لوسااائل 

 —بشاكل كبيار—لصالح أعضاء الجمعيات الخيرية من أفراد عينة الدراسة، يليها تكرارات االستخدام  %20.8بنسبة 

—هاا تكارارات االساتخدام لصالح أفراد عينة الدراسة الاذين لايس لاديهم عضاوية، تال %28.2( بنسبة 763إذ بلغت )

لصااالح أعضاااء الجمعيااات الخيريااة ماان أفااراد عينااة الدراسااة، تلتهااا  %20.3( بنساابة 20إذ بلغاات ) —بشااكل كبياار

لصااالح أفااراد عينااة الدراسااة الااذين لاايس لااديهم  %38.6( بنساابة 708إذ بلغاات ) —أحياناااً —تكاارارات االسااتخدام 

لصاالح أفاراد عيناة الدراساة الاذين  %07.8( بنسابة 67بلغات )إذ  —ناادراً —عضوية، ثم جاءت تكرارات االستخدام 

لصااالح أعضاااء الجمعيااات  %8.7( بنساابة 00إذ بلغاات ) —نااادراً —لاايس لااديهم عضااوية، يليهااا تكاارارات االسااتخدام 

 الخيرية من أفراد عينة الدراسة، وقد قامت الباحثة بإجراء جدول تقاطعي بين متغير العضوية في جمعية خيرية،
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تخدام وسااائل االتصااال الجماهيريااة التقليديااة، وانتهاات إلااى أن االسااتخدامات متقاربااة جااداً، وأعضاااء وبااين اساا 

الجمعيات الخيرية مان أفاراد عيناة الدراساة حاازوا علاى المرتباة األولاى، وقاد يعاود ذلاك إلاى اهتماام هاؤالء األعضااء 

والمساااعدات المطلوبااة، ويؤكااد هااذا األماار بالمواضاايع والقضااايا التااي تحاادث فااي هااذا العااالم، وتحاااول تقااديم الحلااول 

أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصاائية باين  7.370انضمامها إلى الجمعيات الخيرية، وقد أظهرت قيمة مربع كاي 

متغير العضوية في الجمعية الخيرية   وباين اساتخدام وساائل االتصاال الجماهيرياة التقليدياة، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

، وهاذا يعناي أناه توجاد هنااك اختالفاات باين اساتخدامات أعضااء 0.02دالة عند مستوى داللة أقل مان ، وهي 0.027

الجمعيات الخيرية من أفراد عينة الدراسة، وأفراد عينة الدراسة الذين ليس لديهم عضوية لوسائل االتصال الجماهيرياة 

 التقليدية.

عضوية المبحوثين في الجمعيات الخيرية ومعدل  لقياس مدى وجود عالقة بين 3اختبار كا: (22جدول رقم )

 اهتمامهم باستخدام وسائل االتصال الجمعي

 اإلجمالي ال أستخدمها أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير العضوية

 نعم
 072 0 77 78 77 ك

% 70.0 22.8 73.2 .8 000 

 ال
 273 23 023 720 076 ك

% 77.7 22.2 72.2 6.7 000 

 اإلجمالي
 786 22 067 308 023 ك

% 77.3 27.3 72.0 7.2 000 

 10.021 قيمة مربع كاي

 *0.017 مستوى الداللة

الدراساة مان األعضااء فاي الجمعياات الخيرياة، والاذين  ة( إلى أن اساتخدامات أفاراد عينا33أشار الجدول رقم )

( بنساابة 78) —أحياناااً —لاايس لااديهم عضااوية، لوسااائل االتصااال الجمعااي متفاوتااة، إذ بلغاات تكاارارات االسااتخدام 

إذ بلغات  —أحيانااً —لصالح أعضاء الجمعيات الخيرية مان أفاراد عيناة الدراساة، يليهاا تكارارات االساتخدام  22.8%

إذ  —ناادراً —لصالح أفراد عينة الدراسة الذين ليس لديهم عضوية، تلتها تكارارات االساتخدام  %22.2( بنسبة 720)

—لصالح أفراد عينة الدراسة الذين ليس لديهم عضوية، ثام جااءت تكارارات االساتخدام  %72.2( بنسبة 023بلغت )

الدراساة، تالهاا تكارارات د عيناة لصاالح أعضااء الجمعياات الخيرياة مان أفارا %73.2( بنسابة 77إذ بلغت ) —نادراً 

 الدراسة الذين ليس لديهم عضوية، لصالح أفراد عينة %77.7( بنسبة 076إذ بلغت ) —بشكل كبير—االستخدام 
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لصالح أعضاء الجمعيات الخيرياة مان  %70.0( بنسبة 77إذ بلغت ) —بشكل كبير—ثم تكرارات االستخدام  

راء جادول تقااطعي باين متغيار العضاوية فاي جمعياة خيرياة، وباين اساتخدام أفراد عينة الدراسة، وقد قامت الباحثة بإج

وسائل االتصال الجمعي، وتوصلت إلاى أن النتاائج متقارباة إلاى حاد  كبيار، وحصالوا أعضااء الجمعياات الخيرياة علاى 

من اهتمامهم الكبيار المرتبة األولى، وتدل هذه النتيجة على أن هؤالء األعضاء أكثر استخداماً لتلك الوسائل، وهذا نابع 

بالمواضيع والقضايا التي تمس المجتمع أو أحد أفراده، ونابع من حبهم للعطاء وتقديم المساعدة، وتباادل الخبارات، وقاد 

أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية باين متغيار العضاوية فاي جمعياة خيرياة،  00.062أظهرت قيمة مربع كاي 

وهاذا يعناي أناه توجاد هنااك اختالفاات باين  0.008معاي، حياث بلاغ مساتوى الداللاة وبين استخدام وسائل االتصال الج

 استخدام أعضاء الجمعيات الخيرية، والذين ليس لهم عضوية من أفراد عينة الدراسة لتلك الوسائل. 

 (21جدول رقم )

خدام وسائل االتصال باست بمعدل االهتماماختبار مربع كاي لقياس الفروق بين عضوية عينة الدراسة فيما يتعلق 

 الجديدة

 اإلجمالي ال أستخدمها أستخدمها نادراً  أستخدمها أحياناً  أستخدمها بشكل كبير العضوية

 نعم
 072 0 0 72 78 ك

% 67.0 07.2 0.8 0.8 000 

 ال
 273 0 03 002 232 ك

% 66.0 70.2 7.3 0.7 000 

 اإلجمالي
 786 7 02 037 237 ك

% 66.2 70.7 7.0 0.3 000 

 3.612 قيمة مربع كاي

 0.111 مستوى الداللة

( أن استخدامات أعضاء الجمعيات الخيرية، والاذين لايس لهام عضاوية مان أفاراد عيناة 32أوضح الجدول رقم )

لصاالح  %67.0( بنسابة 78) —بشاكل كبيار—الدراسة لوسائل اإلعالم الجديد متفاوتة، إذ بلغت تكرارات االساتخدام 

( بنسابة 232إذ بلغات ) —بشكل كبيار—الخيرية من أفراد عينة الدراسة، يليها تكرارات االستخدام أعضاء الجمعيات 

( 002إذ بلغات ) —أحيانااً —لصالح أفراد عينة الدراسة الذين ليس لديهم عضوية، تلتها تكرارات االستخدام  66.0%

إذ  —أحيانااً —تكارارات االساتخدام  لصالح أفراد عينة الدراساة الاذين لايس لاديهم عضاوية، ثام جااءت %70.2بنسبة 

 لصالح أعضاء الجمعيات الخيرية من أفراد عينة الدراسة، %07.2( بنسبة 72بلغت )
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وقد قامت الباحثة باإجراء جادول تقااطعي باين متغيار العضاوية فاي الجمعياات الخيرياة، وباين اساتخدام وساائل  

ولكان أعضااء الجمعياات الخيرياة احتلاوا المرتباة األولاى،  اإلعالم الجديد، وانتهت إلاى أن النتاائج كانات متقارباة جاداً،

، وهاو مسااعدة اآلخارين، وقاد أظهارت قيماة  وربما يعود ذلك إلى أن لديهم رسالة يريدون إيصاالها، ولاديهم هادف ساام 

أنه ال توجاد هنااك فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متغيار العضاوية فاي الجمعياات الخيرياة، وباين  7.703مربع كاي 

وهااذا يعنااي أنااه ال توجااد هناااك اختالفااات بااين  0.222خدام وسااائل اإلعااالم الجديااد، حيااث بلااغ مسااتوى الداللااة اساات

 استخدامات أعضاء الجمعيات الخيرية، والذين ليس لديهم عضوية من أفراد عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الجديد.

الدراسة فيما يتعلق بمدى الحرص على اختبار مربع كاي لقياس الفروق بين عضوية عينة : (21جدول رقم )

 متابعة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة

 اإلجمالي  ال أهتم إلى حٍد ما إلى حٍد كبير العضوية

 نعم
 072 7 22 63 ك

% 28.7 37.3 2.8 000 

 ال
 273 28 366 078 ك

% 77.6 76.0 00.3 000 

 اإلجمالي
 786 72 277 700 ك

% 77.3 70.2 7.3 000 

 61.123 قيمة مربع كاي

 **0.00 مستوى الداللة

( أن متابعااة أعضاااء الجمعيااات الخيريااة والااذين لاايس لااديهم عضااوية لقضااايا ذوي 32تبااين ماان الجاادول رقاام )

بنسابة ( 366) —إلاى حاد  ماا—االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة متفاوتة، إذ بلغت تكرارات المتابعاة 

إذ بلغات  —إلاى حاد  كبيار—لصالح أفراد عينة الدراسة الاذين لايس لاديهم عضاوية، يليهاا تكارارات المتابعاة  76.0%

إلاى حاد  —لصالح أعضاء الجمعيات الخيرية من أفاراد عيناة الدراساة، تلتهاا تكارارات المتابعاة  %28.7( بنسبة 63)

الخيرياة مان أفاراد عيناة الدراساة، ثام جااءت تكارارات  لصالح أعضاء الجمعياات %37.3( بنسبة 22إذ بلغت ) —ما

لصاالح أفاراد عيناة الدراساة الاذين لايس لاديهم عضاوية،  %77.6( بنسابة 078إذ بلغات ) —إلى حاد  كبيار—المتابعة 

لصااالح أفااراد عينااة الدراسااة الااذين لاايس لااديهم  %00.3( بنساابة 28إذ بلغاات ) —ال أهااتم—تلتهااا تكاارارات المتابعااة 

قامت الباحثة بإجراء جدول تقاطعي بين متغير العضوية في جمعياة خيرياة، وباين الحارص علاى متابعاة عضوية، وقد 

 قضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصال المختلفة، وانتهت إلى أن النتائج متقاربة إلى حد  ما،
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ى، وهاذا يعاود لجهلهام بهاذه وأن الذين ليس لديهم عضوية من أفاراد عيناة الدراساة حصالوا علاى المرتباة األولا 

الفئة، وبعدهم عنهاا، فهام يرغباون فاي التعارف عليهاا أكثار، ومعرفاة واقعهام، وكيفياة التعامال معهام، بخاالف أعضااء 

الجمعيات، فهم أكثر احتكاكاً بذوي االحتياجات الخاصة السيما إذا كانوا أعضاء في الجمعيات المعنية بهم تحدياداً، وقاد 

أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية باين متغيار العضاوية فاي جمعياة خيرياة،  72.067 أظهرت قيمة مربع كاي

وبين الحرص على متابعة قضاايا ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي وساائل االتصاال المختلفاة، حياث بلاغ مساتوى الداللاة 

بااين متابعااة أعضاااء  ، وهااذا يعنااي أنااه توجااد هناااك اختالفااات0.02، وهااي دالااة عنااد مسااتوى الداللااة أقاال ماان 0.00

الجمعياات الخيريااة، والااذين لايس لهاام عضااوية مان أفااراد عينااة الدراساة لقضااايا ذوي االحتياجااات الخاصاة فااي وسااائل 

 االتصال المختلفة.

لقياس مدى وجود عالقة بين عضوية المبحوثين في إحدى الجمعيات الخيرية ومدى  3اختبار كا: (26جدول رقم )

 خيرية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة في وسائل االتصالتقييمهم لدور الجمعيات ال

 اإلجمالي متميز جيد مقبول سيئ ال رأي لي العضوية

 نعم
 072 6 32 20 78 3 ك

% 7.2 77.7 20.0 78.7 2.7 000 

 ال
 273 27 080 077 88 80 ك

% 02.7 02.7 30.0 37.0 8.7 000 

 اإلجمالي
 786 23 702 770 007 83 ك

% 07.0 07.7 37.0 30.3 6.6 000 

 19.712 قيمة مربع كاي

 **0.001 مستوى الداللة

( أن تقييم أعضااء الجمعياات الخيرياة، والاذين لايس لاديهم عضاوية مان أفاراد عيناة 37اتضح من الجدول رقم )

الدراسة لدور الجمعيات الخيرية السعودية في طرحها لقضايا ذوي االحتياجات الخاصاة فاي وساائل االتصاال المختلفاة 

يريااة ماان أفااراد لصااالح أعضاااء الجمعيااات الخ %20.0( بنساابة 20) —مقبااول—متفاااوت، إذ بلغاات تكاارارات التقياايم 

لصالح أفراد عينة الدراساة الاذين لايس  %37.0( بنسبة 080إذ بلغت ) —جيد—عينة الدراسة، يليها تكرارات التقييم 

لصاالح أفاراد عيناة الدراساة  %30.0( بنسابة 077إذ بلغات ) —مقباول—لديهم عضوية، ثم جااءت تكارارات التقيايم 

لصاالح أعضااء الجمعياات  %78.7( بنسابة 32إذ بلغات ) —جياد—م الذين ليس لديهم عضوية، تلتها تكارارات التقياي

 الخيرية من أفراد عينة الدراسة،
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لصااالح أفااراد عينااة الدراسااة الااذين لاايس لااديهم  %77.7( بنساابة 78إذ بلغاات ) —سااي —ثاام تكاارارات التقياايم  

لااذين لاايس لااديهم لصااالح أفااراد العينااة ا %02.7( بنساابة 88إذ بلغاات ) —سااي —عضااوية، تالهااا تكاارارات التقياايم 

عضوية، وقد قامت الباحثة بإجراء جدول تقاطعي بين متغيار العضاوية فاي جمعياة خيرياة، وباين تقيايم دور الجمعياات 

الخيرياة السااعودية فااي طرحهاا لقضااايا ذوي االحتياجااات الخاصااة فاي وسااائل االتصااال المختلفاة، وتبااين لهااا أن التقياايم 

خيرية حاازوا علاى المرتباة األولاى فاي التقيايم، وقاد يعاود ذلاك إلاى حرصاهم متقارب إلى حد  ما، وأعضاء الجمعيات ال

الشديد على دور الجمعيات كونهم أعضاء فيها، وبطبيعة الحال فإن أمر الفئات التي تٍّعنى بها الجمعيات يهمهم بالدرجاة 

 07.803مرباع كااي األولى، وربما يكون هؤالء األعضاء من ذوي االحتياجاات الخاصاة أنفساهم، وقاد أظهارت قيماة 

أنه توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متغير العضوية في الجمعياة الخيرياة، وباين تقيايم دور الجمعياات، حياث 

، وهذا يعني أنه توجد هناك اختالفات بين تقيايم 0.02، وهي دالة عند مستوى داللة أقل من 0.000بلغ مستوى الداللة 

 ليس لديهم عضوية من أفراد عينة الدراسة لدور الجمعيات.  أعضاء الجمعيات الخيرية، والذين

 نتائج المقابالت الميدانية -

نتااائج المقااابالت الميدانيااة حااول رؤيااة العاااملين فااي الجمعيااات الخيريااة لكيفيااة توظيااف وسااائل االتصااال فااي تسااويق 

 قضايا ذوي االحتياجات الخاصة:

قامت الباحثة باإجراء عادد مان المقاابالت الميدانياة ماع عادد مان ماوظفي العالقاات العاماة فاي بعاض الجمعياات 

الخيرية السعودية بلاغ عاددها سابع جمعياات، وقاد بلاغ عاددهم عشارة يعملاون باإدارات العالقاات العاماة واإلعاالم بهاذه 

ة من خاالل عادد مان المحااور وذلاك علاى النحاو الجمعيات وفيما يلي سوف نستعرض إجاباتهم حول األسئلة المطروح

 التالي:

المحاااور األول: مااادى وجاااود اساااتراتيجية اتصاااالية للجمعياااات الخيرياااة تعكاااص أهااادافها ورساااالتها، وعناصااار هاااذ  

 االستراتيجية؟

 وقد انتهت نتائج المقابالت الميدانية ماع أخصاائيي العالقاات العاماة أفاراد عيناة الدراساة إلاى وجاود اساتراتيجية

اتصالية للجمعيات الخيرية السعودية عينة الدراسة، حيث أظهرت إجابات المبحوثين في الجمعياات الخيرياة الساعودية، 

ولكن تتفاوت الخطط االساتراتيجية مان حياث  العام،بأن جمعياتهم لديها خطة استراتيجية تمضي على نهجها على مدار 

كشفت النتائج في تحليلها أن الخطط ثابتاة متشاابهة إلاى حاد  كبيار، مبنياة وقد قوتها، ومتانتها واألسس التي بٍّنِيَت عليها. 

على ركائز أساسية: كتفعيل األيام العالمية، وربما يعاود ذلاك إلاى عادم وجاود متخصصاين باذوي اإلعاقاة، وفاي مجاال 

ل جماع الماوارد العالقات العامة أيضااً، ألن تركياز الجمعياات كماا تباين مان خاالل المقاابالت فاي الغالاب متمحاور حاو

 المالية ألنها تعاني من نقص شديد، فلذلك ينشغلون عن تطوير الخطط.
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 المحور الثاني: كيفية توظيف الجمعيات الخيرية لوسائل االتصال بأشكالها المختلفة في تحقيق هذ  االستراتيجية؟

انتهت نتائج المقاابالت الميدانياة وإجاباات المبحاوثين حاول هاذا المحاور أن جمعيااتهم التاي يعملاون بهاا توظاف 

وسااائل االتصااال ماان أجاال نشاار أخبااار الجمعيااة، ومااا يتعلااق بهااا ماان باارامج وأنشااطة، باإلضااافة إلااى إظهااار دورهااا 

وسااائل االتصااال فااي تفعياال األيااام العالميااة وهااي نتااائج تشااير فااي تحليلهااا إلااى أن معظاام الجمعيااات توظااف اإليجااابي. 

الخاصة بذوي اإلعاقة، باإلضافة إلى إبراز دور الجمعية، والبحث عان داعماين، واالهتماام بجاناب التوعياة، والتغطياة 

المسااتمرة لباارامج وأنشااطة الجمعيااة، ويمكاان تفسااير هااذه النتيجااة بااالنظر إلااى رغبااة الكثياار ماان الجمعيااات فااي جااذب 

 تطوعين، وذلك الفتقارهم الشديد إلى الدعم، وحاجتهم الماسة للمتطوعين كونهم جهات خيرية.الداعمين، والم

 المحور الثالث: وسائل االتصال التي توظفها الجمعيات لتحقيق أهدافها:

أظهرت إجابات المبحوثين في إطار هذا المحور، أن الجمعيات محل الدراسة تتنو  في استخداماتها بين وساائل 

االتصااال الحديثااة والتقليديااة، واعتمادهااا األكباار علااى اإلعااالم الجديااد وذلااك لساارعتها، وسااهولتها، ورخااص ثمنهااا، 

جمعياة األطفاال )لوساائل المطبوعاة كاالمجالت تحدياداً، ولمواكبتها العصر، بينما هناك جمعيتان انفردتاا باساتخدامهما ل

المعوقين، والجمعية الخيرية السعودية للتوحد(. وأما الجمعية الخيرية الحركية للكباار فتميازت باساتحداثها لقسام خااص 

ة، بشبكات التواصل االجتماعي، وجمعية األطفال المعوقين جمعات باين ثالثاة أناوا  مان الوساائل )مطبوعاة، إلكترونيا

بينت النتائج في تحليلها األخير إلى تزايد استخدام الجمعيات لشابكات التواصال االجتمااعي ووساائل اإلعاالم وثائقية(. و

الجديااد فااي التسااويق لخاادماتها وأنشااطتها وبرامجهااا، مقارنااة بوسااائل االتصااال التقليديااة والجمعيااة، وهااي نتيجااة يمكاان 

من الجمعيات، وأيضااً ساهولة اساتخدام شابكات التواصال فاي الوصاول تفسيرها في ضوء ضعف الموارد المالية لكثير 

إلااى الجمهااور، وفااي تقااديم محتااوى إعالمااي متميااز وثااري، مسااتفيدة فااي ذلااك ماان إمكانيااات الشاابكة وزيااادة أعااداد 

 المستخدمين لها.

 المحور الرابع: أساليب التعرف على احتياجات الجمهور المستهدف.

ذا المحااور أن الجمعيااات متفاوتااة فااي مسااألة التعاارف علااى جماهيرهااا، ومعرفااة حااول هاا المبحااوثينكشاافت إجابااات 

احتياجاتهم، فهناك ثالثة مبحوثين أفادوا بأنه توجد بينهم وبين بعاض المستشافيات اتفاقياات بحياث ياتم تزويادهم ببياناات 

ة الراجعاة مان قبال الجمهاور بعاد أولياء المواليد ذوي اإلعاقة ليتم التواصل معهم، بينما هناك جمعية تعتماد علاى التغذيا

كل لقاء، ومن ثم ترصد احتياجاتهم، وسماتهم، بينما هناك جمعياة تعماد إلاى حلقاات النقااا ماع الجمهاور لتتوصال إلاى 

احتياجاته، وأخرى تنتظر الطلبات من الجماهير لتلبي االحتياجات، كما أن هناك جمعيتين استخدمتا وسائل اإلعالم فاي 

ف على الجمهور، وثالثة أخرى تسعى إلى تقديم التوعية والخدمات بشاكل  عاام، وواحادة تلجاأ إلاى بعض الفترات للتعر

أظهاارت النتااائج فااي تحليلهااا أن قساام البحااث االجتماااعي الموجااود لااديها لتسااتقي ماان المعلومااات المتعلقااة بالمسااتفيدين. 

 الجمعيات تنو  في أساليب تعرفها على جماهيرها واحتياجاته،
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ن طريااق حلقااات النقاااا المفتوحااة، أو التغذيااة الراجعااة، أو عاان طريااق وسااائل اإلعااالم، وكااذلك عباار وذلااك إمااا عاا 

الزيااارات الميدانيااة للناازالء فااي المستشاافيات، أو فااي المنااازل، وأيضاااً ماان خااالل االتفاقيااات الموقعااة مااع المستشاافيات، 

النتيجاة علاى اهتماام الجمعياات وحرصاها  وأخيراً عان طرياق قسام الخدماة االجتماعياة فاي الجمعياة نفساها، وتادل هاذه

 الملحوظ على جماهيرها؛ حيث أنها لم تٍَّؤَسس إال من أجلهم وألجلهم.

 المحور الخامص: أجندة أولويات القضايا التي تطرحها الجمعيات الخيرية في وسائل االتصال:

خاالل إجاباات المبحاوثين تعددت القضايا المطروحة فاي وساائل اإلعاالم مان قبال الجمعياات، واتضاح ذلاك مان 

على ذلك المحور، فمعظم الجمعيات تطرح قضية التوعية، وتركز عليها، وأكد على ذلك ستة من المبحاوثين، وتفاردت 

جمعية فرط الحركة، وتشتت االنتباه بمناداتها بقضية التوعية فقط دون غيرها من القضايا، بينما هنااك أربعاة مبحاوثين 

ايا اإلخبارية التعريفية الخاصة بالجمعية، وأنشطتها، وبرامجهاا، وثالثاة آخارون أوضاحوا أشاروا بأنهم يتطرقون للقض

بأنهم يعرجون على القضايا الحقوقية، كاالتوظيف، والتعلايم وغيرهماا، كماا تفاردت الجمعياة الخيرياة الساعودية للتوحاد 

واصال الجديادة ماع التوحاديين، واساتقلت بنشرها للقضايا الطبية العلمية كنشر األبحاث والدراساات الحديثاة، وطارق الت

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بمناداتها للقضاايا النفساية واالجتماعياة، وأظهارت النتاائج أن أغلاب الجمعياات تجماع 

كشفت النتائج في تحليلهاا إلاى أن معظام الجمعياات تناادي بقضاايا التوعياة، والقضاايا في طرحها بين أكثر من قضية. و

التعريفية، بينما هناك قلة مان الجمعياات تناادي بالقضاايا الحقوقياة، والطبياة العلمياة، والنفساية واالجتماعياة، اإلخبارية 

وقد تفسر هذه النتيجة على أن الجمعياات تركاز علاى جاناب الادعم، وذلاك بإظهاار أخبارهاا بشاكل  مكثاف لجاذب الادعم 

 المناداة بكافة القضايا المتعلقة بذوي اإلعاقة.إليها، عالوةً إلى افتقارها إلى المتخصصين القادرين على 

المحور السادس: هل تجدون رجع صدى لما يطرح في وسائل االتصال؟ إن كانت اإلجابة بنعم، فِمْن َمن؟ وهال يكاون 

 إيجابي أم سلبي؟

إجابااات المبحااوثين حااول هااذا المحااور أن رجااع الصاادى غالباااً يكااون إيجااابي، ويااأتيهم ماان مختلااف  ماانتبااين 

ماهير، فثالثة من المبحوثين أكدوا أن رجع الصدى يأتيهم من أولياء األمور، وثالثة آخرون بيناوا أن رجاع الصادى الج

يأتيهم من المعاقين أنفسهم، وثالثة أيضااً مان المبحاوثين أوضاحوا باأن رجاع الصادى ياأتيهم مان الجمهاور العاام، وثماة 

المتطااوعين، ومبحااوث أفاااد بااأن رجااع الصاادى يااأتيهم ماان مبحااوثين اثنااين أشااارا إلااى أن رجااع الصاادى يتلقيانااه ماان 

الداعمين، والعاملين في الجمعية، باإلضافة إلى الباحثين، بينما هنااك جمعياات يردهاا رجاع الصادى مان عادة جمااهير. 

ا بينت النتائج في تحليلها أن جميع المبحوثين أكدوا على رضا الجمااهير عان الخادمات والبارامج المقدماة لهام، وتبيناوو

من ذلك عن طريق التغذية الراجعة، وعن طريق استبانات التقييم المطروحة من قبل بعض الجمعياات بعاد كال برناامج 

 يقدم، وتفسر هذه النتيجة قرب الجمعيات من جماهيرها، وسعيها الدائم لطرح كل ما يرضيهم.
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فااي ساابيل نشاار األهااداف، وتلبيااة المحااور السااابع: رؤيااة أفااراد العينااة للتحااديات التااي تواجااي الجمعيااات الخيريااة 

 االحتياجات لذوي االحتياجات الخاصة؟

المبحاوثين حاول هاذا المحاور، أن الجمعياات تواجاه تحاديات عديادة فاي سابيل تحقياق أهادافها،  إجابااتأظهرت 

ماادي وتلبية احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة، وأولى التحديات التي تعاني منهاا معظام الجمعياات هاي: قلاة الادعم ال

)الموارد المالية( حيث أنها قائمة على دعم المتبرعين، وأكد على ذلك ستة من المبحاوثين، والتحادي الثااني يتمثال فاي: 

قلة الكادر الوظيفي في مجال العالقات العامة، وأشار إلى ذلك ثالثة من المبحوثين، بينما التحدي الثالث يتمحور حاول: 

ت المجال سواء نفسي، اجتماعي إلى آخره، وبين ذلك ثالثاة مان المبحاوثين، وأماا قلة األيدي العاملة المتخصصة في ذا

التحدي الرابع فيكمن في: قلة الوعي حول ذوي اإلعاقة، وأكد على ذلك اثنان من المبحاوثين، وأشاار آخارون إلاى عادة 

يااات، باطء التنفيااذ لاابعض تحاديات منهااا: اساتمرار نزيااف اإلعاقااة رغام الجهااود المبذولاة، النظاارة القاصاارة لادور الجمع

مطالب ذوي اإلعاقة مان الجهاات الحكومياة والخاصاة، عادم فهام ذوي اإلعاقاة لادور الجمعياة التنماوي. وهنااك بعاض 

الجمعيات تواجه أكثر من تحدي في سبيل تحقيق أهدافها، وتلبية المطالب. وأظهرت النتائج فاي تحليلهاا أن أكبار تحادي 

لموارد المالية، ثم فاي قلاة الكاادر الاوظيفي فاي مجاال العالقاات العاماة، ثام قلاة الكاادر تواجهه الجمعيات يتمثل في قلة ا

الااوظيفي المتخصااص، ثاام قلااة الااوعي بقاادرات وإمكانيااات ذوي االحتياجااات الخاصااة، إلااى جانااب بعااض التحااديات 

بب قلاة المتخصصاين األخرى، وتفسر هذه النتيجة تواضع إمكانيات الجمعيات، وذلك بسبب قلة مردودها الماادي، وبسا

 فيها، حيث أنها قائمة على التطو  والدعم بالدرجة األولى.  

 النتائج والتوصيات 

 وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج التي يمكن إدراجها على النحو التالي:

 أن التلفاز من أكثر الوسائل اإلعالمية استخداما لدى أفراد عينة الدراسة. .0

، حيث احتل تويتر المركز األول، وكان الدراسة لوسائل االعالم الجديدة بدرجة كبيرةاستخدام أفراد عينة  .7

الهدف الرئيس من متابعة عينة الدراسة لهذه الوسائل هو " زيادة مستوى الوعي الثقافي والسياسي 

 معرفة ما يدور في العالم من أحداث ووقائع بشكل فوري"."أنها تساندهم على وواالجتماعي" 

خدام أفراد عينة الدراسة لوسائل االتصال الجمعي جاء متبايناً، حيث احتلت المحاضرات المركز ان است .3

األول، وكان الهدف الرئيس من متابعة عينة الدراسة لهذه الوسائل هو " زيادة مستوى الوعي الثقافي 

 والسياسي واالجتماعي".

علقة بذوي االحتياجات الخاصة ومتفقين على أن أن أفراد عينة الدراسة مهتمون باالطال  على القضايا المت  .2

 وسائل االتصال الجديدة هي أكثر الوسائل استعراضاً لهذا النو  من القضايا.
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أن أفراد عينة الدراسة يتابعون القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة في وسائل اإلعالن واالتصال  .2

 والتعرف على آلية التعامل معهم.للتعرف على قضايا ومشكالت هذه الفئة ومساعدتهم 

، وفي (، الجمعية)التقليديةاستعمال وسائل االتصال  عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في .7

تقييم الدور الذي ، وفي ةمستوى حرصهم على متابعة كافة القضايا المتعلقة بفئة ذوي االحتياجات الخاص

 ها للقضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة على وسائل االتصال.تقوم به الجمعيات الخيرية في استعراض

االهتمام لصالح االناث، وفي  استعمال وسائل االتصالووجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في 

 لصالح الذكور. بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة التي تظهر في وسائل االتصال

الجديدة، )استعمال وسائل االتصال  فيالعلمي عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل  .6

، ة، وفي مستوى حرصهم على متابعة كافة القضايا المتعلقة بفئة ذوي االحتياجات الخاص(، الجمعيةالتقليدية

المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة تقييم الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في استعراضها للقضايا وفي 

االهتمام بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة التي تظهر في ، وفي على وسائل االتصال

 .وسائل االتصال

التقليدية لصالح الفئة العمرية  وسائل االتصال تعزى لمتغير العمر في استعمالدالة إحصائية  قوجود فرو .8

 (، وفي استعمال32-72الجمعي لصالح الفئة العمرية من ) وسائل االتصال استعمال (، وفي72-08من )

االهتمام بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بذوي وفي  فأكثر، 20الجديدة لصالح الفئة العمرية من  وسائل االتصال

عيات الخيرية في تقييم الدور الذي تقوم به الجم، وفي االحتياجات الخاصة التي تظهر في وسائل االتصال

 30لصالح لفئة العمرية من  استعراضها للقضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة على وسائل االتصال

 .سنه 20إلى أقل من 

استعمال وسائل  عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير العضوية في إحدى الجمعيات الخيرية في .7

وفي مستوى حرصهم على متابعة كافة القضايا المتعلقة بفئة ذوي ، (، الجمعيةالتقليديةالجديدة، )االتصال 

تقييم الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في استعراضها للقضايا المتعلقة بذوي ، وفي ةاالحتياجات الخاص

االهتمام بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات ، وفي االحتياجات الخاصة على وسائل االتصال

 .االتصالخاصة التي تظهر في وسائل ال

كافة الجمعيات والمنظمات الخيرية تملك خطة عمل تحدد من خاللها كيفية تسيير أعمالها والتي يتم  أن .00

 إعدادها بناء على تفعيل بعض األيام العالمية، والمساهمة في العديد من المعارض.

الجديدة، )استعمال وسائل االتصال حواس في عدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير سالمة الجسد وال .00

 ،(، الجمعيةالتقليدية
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، االتصالاالهتمام بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة التي تظهر في وسائل وفي  

ووجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير سالمة الجسد وفي مستوى حرصهم على متابعة كافة القضايا 

وفي مستوى حرصهم على متابعة كافة القضايا المتعلقة بفئة ذوي  ،ةذوي االحتياجات الخاص المتعلقة بفئة

 لصالح ذوي االحتياجات الخاصة. ةاالحتياجات الخاص

وأن األسباب الرئيسية الستخدام الجمعيات الخيرية لوسائل التواصل االجتماعي هي توضيح الدور الذي تقوم  .07

األمور المتعلقة بها كأخبارها وبرامجها وفعالياتها المختلفة، وإبراز أهمية  الجمعيات والتعريف بكافةهذه به 

دور الداعمين على الجمعية وأثره الكبير على تقدمها، باإلضافة الى زيادة الوعي نحو ذوي االحتياجات 

 . وعدم وجودالخاصة. وأن وسائل االتصال ساعدت الجمعيات على زيادة عدد الداعمين والمتبرعين لها

 قع الكتروني للجمعيات الخيرية وعدد االفراد المستفيدين من خدماتها.وعالقة بين وجود م

استخدام الجمعيات الخيرية مجموعة متنوعة من وسائل االتصال، بينما ترتكز في الوقت الحالي على  .03

 استخدام وسائل االتصال الجديد.

 جيد ومقبول. ناوح ما بيوأن تقييم أفراد عينة الدراسة لدور الجمعيات الخيرية يتر .02

 باحثة بما يلي:وبناء على النتائج السابقة أوصت ال

أن تعين الجمعيات الخيرية موظفين مؤهلين في أقسام العالقات العامة يمتلكون خلفية جيدة حول احتياجات  .0

 ذوي االحتياجات الخاصة.

االحتياجات الخاصة وأن تعكس واقعهم أن تعمل الجمعيات الخيرية على توضيح القضايا المتعلقة بذوي  .7

 الحقيقي، وذلك ألنها األداة األساسية والمهمة التي يمكنها طح هذه القضايا بكل وضوح وشفافية.

 

 قائمة المراجع

  

مملكة البحرين:  دور االعالم في دعم إرجونوميكا، تربية ذوي االحتياجات الخاصة.(. 7006إبراهيم الزهيري. )

ورقــة مقدمــة فــي الملتقــى الســابع للجمعيــة الخليجيــة إللعاقــة. اإلعــالم واإلعاقــة عالقــة تفاعليــة 

 ومســؤولية متبادلــة، الجمعية الخليجية لإلعاقة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين .

 برامج التليفزيون المصري في التعريف بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة . دور بعض(. 7003أماني عبدالحميد محمد. )

 مصر: رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة.
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 معالجة الصحافة المصرية لموضوعات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.(. 7007بسام عبدالستار محمد سالمان. )

 منشورة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا والطفولة. رسالة ماجستير غير

احتياجات المعاقين االعالمية ومدى تأثير وسائل اإلعالم لها: دراسة (. 7006حمود الخميس، و عبد الحافظ صلوي. )

ى مملكة البحرين : رقة عمل مقدمة في الملتق ميدانية على عينة من المعاقين في المملكة العربية السعودية.

السابع للجمعية الخليجية لإلعاقة االعالم واالعاقة عالقة تفاعلية ومسؤولية متبادلة، الجمعية الخليجية لإلعاقة 

 بالتعاون مع الؤسسة للطنية لخدمات المعاقين .

التنمية القاهرة : إدراة  اســتخدامات تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات لخدمــة المعــاقين.(. 7006رأفت غنيم. )

 والسياسات االجتماعية.

توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المنظمات الطوعية الوطنية بالسودان (. 7000رجاء خالد أحمد يوسف. )

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزيرة. معهد إسالم المعرفة )إمام(  م(. 7000-7003في الفترة من )

. 

صور مقترحة لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية فًي مجال تأهيل (. 7007قي. )عزة نادي عبد الظاهر عبد البا

مصر: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة  المعوقين حركيًا في ضوء خبرات بعض الدول.

 الفيوم.

 عمان: دار األيام للنشر. المجتمع المدني واإلعالم.(. 7002علي عبدالفتاح كنعان. )

رسالة ماجستير غير  استخدامات المكفوفين لوسائل اإلعالم ومدى اإلشباعات المتحققة.(. 7000السويح. ) فاطمة

 منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية االعالم.

 عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع. توعية أفراد المجتمع بذوي اإلعاقة.(. 7006فوزية عبد هللا جالمدة. )

إدارة البحوث والدراسات (. أصحاب االحتياجات الخاصة رؤية تنموية، )كتاب األمة(. 7000د مراح. )محم

 .072-76، اإلسالمية

عمان،  الجمعيات الخيرية ودورها في رعاية ذوي اإلعاقة من وجهة نظر اإلسالم. .(. 7007محمود بخيت. )

 ريعة بجامعة جرا.األردن: ورقة مقدمة في المؤتمر العلمي الرابع لكلية الش



 

55 

القاهرة: مجموعة النيل  فريق العمل في مجال رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.(. 7002مدحت أبو النصر. )

 العربية.

دور أنظمة المعلومات واالتصال في تطوير خدمات وزارة الشؤون (. 7000مرتضى عبد الحي محمد أحمد. )

السودان: رسالة دكتوراه غير  م(. 7006-0772السودان ) اإلنسانية والمنظمات الطوعية الوطنية في

 منشورة. كلية الدراسات العليا. جامعة الزعيم األزهري.

 الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع. التوعية العامة باإلعاقة.(. 7007هويدة حنفي الريدي. )

ات نموذجًا: دراسة حالة مجموعة من التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح الجمعي(. 7000وهابي كلتوم. )

الجزائر: رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  الجمعيات الجزائرية.

 التسيير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس.

 


