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:ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على أحد املواضيع اليت هتم شرحية هامة يف اجملتمع وهي شرحية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وما تتطلبه من
. وذلك من خالل معرفة كيفية توظيف شبكة الفيسبوك يف التعريف بقضايا هذه الفئة،اهتمام على املستوى اإلعالمي عرب مواقع التواصل االجتماعي
،1ومن أجل بلوغ أهداف الدراسة مت حتليل عينة من منشورات صفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة العلمة
 وقد أظهرت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن أغلب.واستخدام أسلوب حتليل احملتوى كأداة لإلجابة عن التساؤل الرئيس والتساؤالت الفرعية
 وذلك هبدف تعريف اجلمهور،املواضيع اليت تناولتها الصفحة حمل الدراسة تساهم يف التعريف بفئات اإلعاقة ومسبباهتا وكيفية التعامل مع مشاكلها
كما بينت الدراسة أن صفحة الفيسبوك اخلاصة باملركز حمل الدراسة.املستخدم وتثقيفه خبصوصية هذه الفئة وتوعيته مبا حتتاجه من عناية واهتمام
 وهو ما أكد نتيجة التفاعل الدائم،تستخدم قوالب نشر متزج بني النصوص املكتوبة والصور والفيديوهات مركزة على اللغة العربية كلغة أساسية للنشر
.للمستخدمني مع هذه املنشورات
. وسائل اإلعالم، الفيسبوك، ذوو االحتياجات اخلاصة، الطفل، الدور:الكلمات المفتاحية

Abstract:
This study aims to spotlight on one of the topics that interest an important segment of society which is
children with special needs and the attention they require through social media sites, by knowing how to
employ Face book network sites to raise awareness of this segment’s issues. In order to achieve the study’s
objectives, a sample of Face book page ‘s publications of the Pedagogical Psychological Center for People
with Special Needs El alma 1 was analyzed , and the use of an analytical method as a tool to answer the
main question and sub-questions.
The results of the study showed that most of the topics addressed on the concerned page contribute to
define the categories of handicap, its causes and how to deal with its problems, in order to introduce the user
audience and educate them about the specificity of this segment and aware them of what they need from
care and regard.
The study also showed that the face book page of the studied center uses publishing models that mix written
texts, images and videos focused on Arabic as the primary language for publishing, which confirmed the
constant interaction of users with these publications.
Keywords: Role, Child, Special Needs, Face book , Media.
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أوال -موضوع الدراسة:
-1إشكالية الدراسة:

حيتل األطفال مكانة خاصة يف اجملتمع ،فعالوة على أهنم ميثلون مصدر سعادة األسرة وهبجتها ،تعد هذه الفئة ثروة األمة وأساس
مستقبلها ،بكل ما حيمله هذا املستقبل من علم وحضارة واقتصاد وبناء وإنتاج ،غري أن رغبة األسرة يف رعاية طفل سليم جسميا،
نفسيا وعقليا ق د ال تتحقق دائما فينشأ هذا الطفل خمتلفا عن أقرانه نتيجة إلعاقة تكون بسبب عوامل وراثية ،أو بيئية مكتسبة،
األمر الذي جيعله غري قادر على التكيف مع احلالة الطبيعية للفرد.
وبالتايل فإن قضية اإلعاقة من بني القضايا اهلامة اليت قد تفرض نفسها على األسرة واجملتمع األمر الذي يتطلب تكاثف كل اجلهود
من أجل إعانة هذه الشرحية على جتاوز نقائصها ومل ال مساعدهتا على االندماج كأفراد فعالة قادرة على العطاء يف اجملتمع من خالل
إبراز مواطن قوهتا ومواهبها اليت قد ال تظهر للعيان.
ولعل شبكات التواصل االجتماعي وبالتحديد شبكة الفيسبوك أحد أهم األطراف الفاعلة يف هذا اجملال حيث ميكن أن تلعب دورا
حيويا يف التوعية بأسباب اإلعاقة وخدمة شرحية ذوي االحتياجات اخلاصة ،فباإلضافة إىل الدور الكبري الذي تلعبه هذه الشبكة
على الصعيدين السياسي والتجاري ،فإهنا أظهرت قدرات كبرية يف جماالت أخرى خمتلفة على الصعيد االجتماعي مثل التعليم
والرتبية والتوعية والرعاية الصحية ،وتنسيق عمليات التطوع االجتماعي ،كما وظفتها املنظمات واملراكز واجلمعيات اخلريية يف أداء
أعماهلا للوصول إىل اجلماهري املستهدفة ،وعلى غرار هذه املراكز جند املركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة بالعلمة
والية سطيف والذي ختتص صفحته عرب الفيسبوك بتوجيه منشورات هتتم بعامل الطفل واإلعاقة .وملعرفة شكل ومضمون منشورات
هذه الصفحة جاءت دراستنا مستفسرة كما يلي:
كيف يتم تناول قضايا األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة عرب صفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات
اخلاصة بالعلمة ؟.
ويف إطار هذا التساؤل الرئيس تتفرع جمموعة من التساؤالت الفرعية كاآليت:
 ما هي أهم املوضوعات املطروحة حول األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة باملركز حمل الدراسة؟ ما هي األهداف املرجوة من تقدمي هذه املوضوعات بالصفحة ؟ ما هي قوالب النشر اليت تستخدمها صفحة الفيسبوك للمركز حمل الدراسة لعرض منشورات حول األطفال ذوي االحتياجاتاخلاصة ؟
 ما هي اللغة األكثر استخداما للتعبري عن موضوعات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على صفحة الفيسبوك للمركز النفسيالبيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة العلمة ؟
 -ما هي أشكال التفاعل مع منشورات الصفحة اخلاصة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة للمركز؟
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 -2أهمية الدراسة :تكتسي هذه الدراسة أمهية بالغة ألهنا تلقي الضوء على أحد املواضيع اليت هتم شرحية هامة يف اجملتمع وهي
شرحية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وما تتطلبه من اهتمام على املستوى اإلعالمي ،حيث تلعب شبكات التواصل
االجتماعي وبالتحديد الفيسبوك دورا كبريا يف التحسيس مبشاكل وقضايا هذه الفئة وهو ما قد يساهم يف توعية املواطنني واألسر

واهليئات الوصية للتكفل بانشغاالت األطفال املعوقني وتقبلهم على حالتهم ،والعمل على إدماجهم وهتيئة الظروف املالئمة
الستفادهتم من حقوقهم املشروعة ،ولن يتأتى هذا إال إذا خصصت هلم هذه الشبكات ،مواضيبع وبرامج تتالءم مع ظروفهم
اجلسمية والنفسية وذلك بإشراك وإسهام املختصني واملهتمني بعامل املعوق واإلعاقة.
 -3تحديد مفاهيم الدراسة:
 مفهوم الدور :يعد مفهوم الدور مفهوما اجتماعيا ونفسيا باألساس ،ترافق ظهوره مع التطورات املعرفية واملنهجية اليت شهدهاعدد من العلوم االجتماعية اليت أوضحت أن كل فرد يف اجملتمع له دور يقوم به ،أي عمل خمصص له بالذات عليه القيام به،

ويرتبط الدور يف العلوم االجتماعية مبصطلحني مرتادفني له مها املركز واملكانة أو الوظيفة اليت يقوم هبا الفرد باعتباره عضوا يف مجاعة
ما".1
ومن التعريفات املقدمة للدور ،تعريف أمحد زكي بدوي يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية بأنه" :السلوك املتوقع من الفرد يف
اجلماعة واجلانب الديناميكي ملركز الفرد ،ويتحدد سلوك الفرد يف ضوء توقعاته وتوقعات اآلخرين منه ،وهذه التوقعات تتأثر بفهم
الفرد واآلخرين احلقوق والواجبات املرتبطة مبركزه االجتماعي ،وحدود تلك األفعال اليت تتقبلها اجلماعة يف ضوء مستويات السلوك
2
يف الثقافة السائدة".
كما عرف بأنه "الوظائف العملية اليت يتطلبها املركز ،فهو نوع من السلوك املرتقب والقيم املرتبطة بذلك االنسان أو الفرد الذي
حيتل املركز يف تلك اجلماعة".3
فالدور إذن الوظيفة اليت يؤديها الفرد يف موقف اجتماعي معني.
-مفهوم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة:

الطفل لغة مجع أطفال والطفل هو الوليد حىت البلوغ ويستوي فيه الذكر واألنثى.4

و" الطفولة يف الرتبية هي املرحلة اليت تعقب الوالدة مباشرة وتستمر حىت مرحلة الوعي الكامل والقدرة على اختاذ القرار والقيام
باملسؤوليات ،وهي غالبا ما تكون بعد مرحلة البلوغ بسنوات قليلة ،أما عند علماء االجتماع فهي املرحلة اليت يكون فيها الصغري
وهو الطرف املستجيب دوما لعمليات التفاعل االجتماعي يعتمد على والديه حىت النضج الفيزيولوجي واالقتصادي".5
 -1حبيبة زالقي ،نظرية الدور بني األصول االجتماعية والتوظيف يف التحليل السياسي ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،عدد  ،11جانفي  ،8112ص.117
 - 2أمحد زكي بدوي ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،1828،ص.783

 -3جابر نصر الدين ولوكيا اهلامشي ،مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي ،خمرب التطبيقات النفسية والرتبوية ،جامعة منتوري قسنطينة ،8112 ،ص.118
 -4صالح حممد عبد احلميد ،اإلعالم والطفل العريب ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،8118 ،1ص.2
 -5بن عمر سامية ،تأثري الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال على التنشئة األسرية للمجتمع اجلزائري"دراسة ميدانية على أطفال مدارس بلدية بسكرة كنموذج" ،أطروحة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة بسكرة ،8117-8118 ،ص.82
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ويقصد ب"الفرد من ذوي االحتياجات اخلاصة" كل فرد حيتاج طوال حياته أو خالل فرتة من حياته إىل خدمات خاصة لكي ينمو
أو يتعلم أو يتدرب أو يتوافق مع متطلبات حياته اليومية أو األسرية أو الوظيفية أو املهنية ،وميكنه بذلك أن يشارك يف عمليات
التنمية االجتماعية واالقتصادية بقدر ما يستطيع ،وبأقصى طاقاته كمواطن" ،وقد اتفق املشاركون يف املؤمتر القومي األول للرتبية
اخلاصة يف مصر سنة  1883على استخدام مصطلح "الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة" للداللة على كل املصطلحات اليت
1
سبق استخدامها يف برامج وخدمات الرتبية اخلاصة والتأهيل.
ويشري مفهوم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من املنظور الرتبوي إىل الطفل الذي ينحرف عن الطفل العادي أو املتوسط يف
اخلصائص العقلية ،القدرات احلسية ،قدرات التواصل ،منو السلوك االجتماعي واالنفعايل واخلصائص اجلسمية .إن هذا االحنراف
جيب أن يكون بدرجة حيتاج معها الطفل إىل مواد ووسائل تعليمية خاصة ،واسرتاتيجيات تعليمية خاصة لكل فئة باإلضافة إىل
2
كوادر مؤهلة للتعامل مع كل فئة.
ونقصد هبم يف هذه الدراسة :أولئك األطفال الذين ينحرفون عن املتوسط احنرافا ملحوظا من النواحي التالية :العقلية ،اجلسمية،
االنفعالية ،االجتماعية ،وتتلخص هذه الفئات يف املوهوبني واملتفوقني ،واملعاقني عقليا ،أو بصريا ،أو مسعيا ،حركيا ،انفعاليا ،ذوي
صعوبات التعلم ،اضطرابات اللغة والنطق...إخل .3
 مفهوم شبكة الفيسبوك:يعرف الفيسبوك بأنه"موقع إلكرتوين للشبكة االجتماعية ،يعود ملؤسسه "مارك زوكربريج  Zuckerberg Markحني كان
طالبا يف جامعة "هارفارد  Harvard Universityيف سنة  8112وكان املوقع يف البداية ال يتجاوز جمرد مدونة شخصية
خمصصة فقط للطلبة يف جامعة هارفارد ،لكن مت توسعته الحقا ليسمح لطلبة اجلامعات بشكل عام باالشرتاك يف املوقع مث ليشمل
طلبة املدارس والثانويات .يتمثل اهلدف األساسي هلذ ا املوقع يف إقامة عالقات بني األفراد املستخدمني وتكوين جمموعات هلا نفس
االهتمامات وامليول والرغبات ،فضال عن معرفة ما يفكر به هؤالء األفراد ومعرفة اهتماماهتم االجتماعية والثقافية ،وكيف ميكن
االتصال ببعضهم ،ويتيح موقع الفيسبوك إمكانية تبادل امللفات والصور ومقاطع الفيديو والتعليق على ما ينشر من آراء وأفكار
وموضوعات متنوعة ،يضاف إىل ذلك املشاركة الفعالة وغالبا ما تكون يف احملادثات والدردشات".4

 -1عبد الرمحن سيد سليمان سليمان ،سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة ،ج:1دوو االحتياجات اخلاصة "املفهوم والفئات" ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة،ط،1888 ،1
ص.83 ،82
 -2زياد كامل الالال وآخرون ،أساسيات الرتبية اخلاصة ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،األردن ،ط  ،8111 ،1ص.87
 -3كاكي حممد وغريب صباح ،معيقات إرشاد أسر ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر األخصائيني (دراسة ميدانية على عينة من األخصائيني باملراكز اخلاصة بذوي
االحتياجات اخلاصة( ،جملة آفاق علمية ،العدد  ،11اجمللد ،11اجلزائر ،8118 ،ص.712
 -4عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر ،مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،8113 ،1ص.27
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يعرفه قاموس اإلعالم واالتصال بأنه" :موقع خاص بالتواصل االجتماعي أسس عام  8112ويتيح نشر الصفحات



كما عرف بأنه":منصة مصممة من أجل أن يتشارك ويتواصل األشخاص من خالهلا ومتتاز باخلصوصية والشخصية ،يقوم

اخلاصة  Profilesوقد وضع يف البداية خلدمة طالب اجلامعة وهيئة التدريس واملوظفني لكنه اتسع ليشمل كل األشخاص".1

مستخدميها بالتسجيل فيها وإنشاء ملف شخصي مث إضافة مستخدمني آخرين كأصدقاء ،وتبادل الرسائل واالنضمام إىل
اجملموعات اليت تالقي االستحسان لديهم وتشكل مصدر اهتمامهم".2
وسنختص يف موضوعنا هذا بدراسة صفحة الفيسبوك اخلاصة باملركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة العلمة ،1
وهو موقع خيتص بنشر مواضيع تتعلق باألطفال من شرحية ذوي االحتياجات اخلاصة ويسمح بالتعليق على املضامني املنشورة
والتفاعل معها.
 -4الدراسات السابقة:

خالل عملية حبثنا عن دراسات سابقة ملوضوع دراستنا وجدنا الكثري من الدراسات التحليلية وامليدانية اليت تركز على دور موقع

الفيسبوك يف عمليات التوعية والتحسيس ببعض القضايا اجملتمعية مثل التوعية البيئية والصحية وغريمها وهو ما ساعدنا على اختيار
املنهج واألداة املناسبتني لدراستنا ،غري أنه ويف املقابل مل جند أي دراسة عربية أو جزائرية تطرقت باملعاجلة امليدانية أو التحليلية
ملوضوع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وشبكات التواصل االجتماعي ،وما وجد من دراسات وحبوث يف هذا اجملال ختصصت
باحلديث بصفة عامة عن موضوع وسائل اإلعالم -الكالسيكية منها"الصحافة واإلذاعة والتليفزيون" واحلديثة "االنرتنت" -ودورها
يف رعاية وتأهيل هذه الفئة من الناحية النظرية والتطبيقية ،وقد تطرق أغلب الباحثني للموضوع من عدة زوايا مركزين على اجلانب
التنظريي ،سنحاول عرض أهم ما جاء فيها يف النقاط اآلتية:
 -دراسة للباحث "عبد الباقي محمد عرفة سالم" بعنوان"دراسة تحليلية لمضمون قضايا اإلعاقة في الصحافة الجامعية"،3

هدف الباحث من خالل دراسته إىل حتليل مضمون املوضوعات املتعلقة بقضايا اإلعاقة يف الصحافة اجلامعية اليت تصدر يف بعض
اجلامعات العربية ،وحتديد أبرز قضايا اإلعاقة وكيف مت تناوهلا وجوانب القوة والضعف فيها ،مستخدما استمارة حتليل املضمون كأداة
لتحليل مضمون الصحف ،وقد كشفت الدراسة عن أن أبرز القضايا اخلاصة باإلعاقة اليت تناولتها الصحافة اجلامعية قضايا التوعية
والقضايا الصحية والطبية والقضايا التعليمية ،كما استخدمت الصحافة اجلامعية الصور والرسوم واأللوان لتوضيح قضايا اإلعاقة
املختلفة .ومن أبرز جوانب القوة اليت توصلت إليها الدراسة االجتاه اإلجيايب جتاه قضايا اإلعاقة .أما عن جوانب الضعف اليت
كشفت عنها الدراسة فتمثلت يف االعتماد بشكل كبري على التقارير واألخبار الصحفية وقلة التحقيقات واملقاالت يف تناول قضايا
اإلعاقة املختلفة.
1- Macel Danesi , Dictionary Of Media And Communications, M.E.Sharpe, New York, 2009, p117
 -2مركز معلومات اجلوار األوريب ،استخدام مواقع التواصل االجتماعيEU.Neighbourdhood info centre : En ENPI Projet , p5.،
 -3عبد الباقي حممد عرفة سامل ،دراسة حتليلية ملضمون قضايا اإلعاقة يف الصحافة اجلامعية ،متوفر على الرابط:
 ،https://platform.almanhal.com/Files/2/109340تاريخ الولوج  7979-90-72على الساعة .0099
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 -أكد الباحث إيهاب الببالوي،في دراسته "دور وسائل اإلعالم في الوقاية والحد من اإلعاقة"

1

على أن وسائل اإلعالم

واالتصال تستطيع أن تساهم يف إعداد برامج تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة وإعدادهم الستثمار فرص احلياة املتاحة هلم خاصة
وأن لكل وسيلة خصائص وميزات تتناسب مع كل نوع من اإلعاقة ،ومن بني وسائل اإلعالم اليت تلعب دوراً حيوياً يف التوعية
بقضايا اإلعاقة وخدمة ذوي االحتياجات اخلاصة ما يلي :اإلذاعة والتلفزيون ملا يتميزان به من قدرة على تعديل سلوك الكبار
والصغار بشكل واضح ،ولذلك ميكن استخدامهما يف شىت جماالت وطرق التثقيف الصحي ،فمن خالهلما ميكن بث احملاضرات،
والندوات ،والعروض التوضيحية ،واألفالم واملسلسالت اليت هتدف إىل التوعية بأسباب اإلعاقة والتعريف بقضاياها بطريقة مشوقة،

وتثري لدى أفراد اجملتمع العديد من املشاعر اليت حتثهم علي اختاذ العديد من اإلجراءات للوقاية من اإلعاقة ،والرغبة يف تقدمي
املساعدة والدعم املعنوي واملادي للمعوقني.
كما تساهم الصحف واجملالت بدور كبري يف هذا اجملال ملا تتميزان به من قدرة على االنتشار ،ومن مث تصل إىل معظم الفئات
السيما املتعلمني واملثقفني ،ومن املعروف أن الكلمة املكتوبة تؤثر يف تشكيل آراء الناس وسلوكهم .ذلك أن هدف الصحافة احملوري
هو نشر املعلومات واألخبار العلمية اليت هتم العاملني يف جمال خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة أو اجملال التوعوي الذي يهتم به
قطاعات عريضة من اجملتمع .وحتتوي الصحف اليومية واجملالت على الكثري من أساليب وطرق التثقيف الصحي فهي تنشر
احملاضرات ،واملناقشات العلمية ،واألدبية ،والقصة ،واحلوار.كما ميكن استخدام الصحف واجملالت كمادة للتثقيف الصحي ،وذلك
عن طريق توفريها يف املستشفيات ،ومراكز الرعاية الصحية ،ولركاب الطائرات ،واملركبات العامة.
-أما عن توظيف االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي يف خدمة قضايا ذوي االحتياجات اخلاصة فقد كشفت دراسة للباحث

"محمد أبو شعيرة" 2عن أمهية استخدامهما يف إثراء العملية التعليمية من خالل ما يقدمانه من معلومات متخصصة ومفيدة لكل
من له عالقة باألفراد ذ وي االحتياجات اخلاصة كأولياء األمور واملعلمني واملختصني وغريهم من املهتمني برتبية وتعليم وتأهيل هذه
الفئة من األفراد ،واتضح كذ لك أن مواقع االنرتنت تقدم معلومات متنوعة تعطي جوانب هامة من حياة األفراد ذوي االحتياجات
اخلاصة منها اجلانب الرتبوي وجانب التأهيل وجانب الوقاية والتدخل املبكر وجانب االشراف الرتبوي وغريها من اجلوانب.

 توصلت الباحثة نهى عاطف العبد 3يف دراسة هلا عن واقع اإلعالم العريب املوجه لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة إىل أن املواداإلعالمية اليت تقدمها برامج األطفال يف اإلذاعة والتليفزيون العريب لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة تصنف إىل فئتني
رئيسيتني:برامج تعد وتقدم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وبرامج تعد وتقدم عن األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
ويف كال النوعني قد تقتصر هذه الربامج على النماذج الرتبوية السليمة فال تتطرق إىل أهم املشاكل اليت تواجه الطفل املعاق ،وقد
تتعرض لبعض املشاكل غري أهنا توجه للكبار فقط وال وجود للطفل فيها ال ضيفا وال مادة للنقاش.
1

 -إيهاب الببالوي ،دور وسائل اإلعالم يف الوقاية واحلد من اإلعاقة  ،متوفر على الرابط:

 ، http://daa3am.blogspot.com/2015/09/blog-post_51.htmlتاريخ الولوج  8118-18-11على الساعة .88:11
 -2حممد أبو شعرية ،تقييم مواقع االنرتنت اليت تقدم خدمات الرتبية اخلاصة من وجهة نظر طالب الرتبية اخلاصة يف جامعة امللك عبد العزيزتبعا لعدد من املتغريات ،متوفر
على الرابط ، https://platform.almanhal.com/Files/2/14452:تاريخ الولوج  8181-18-82على الساعة .17:71
 -3هنى عاطف العبد ،األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة واإلعالم ،جملة الفن اإلذاعي ،العدد  ،188معهد اإلذاعة والتليفزيون ،مصر ،8111 ،ص.172
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 ومن خالل مقارنة عرضتها الباحثة نهى عاطف العبد 1حول اهتمام وسائل اإلعالم العربية بشرحية األطفال من ذوياالحتياجات اخلاصة اتضح أن الصحف واجملالت هي أكثر اهتماما هبذه الفئة ومن أبرز العناوين اليت تنشط يف اجملال "جملة املنال
اإلماراتية" و"أصداء املعاقني اللبنانية" ،و"جملة احلياة القطرية"  ،و"جملة عامل اإلعاقة السعودية" ،و"املعوقون الكويتية" ،و"اإلرادة
اللبنانية".

 أوضح الباحث فخري مصطفى دويكات 2أن تعاطي وسائل اإلعالم واالتصال العربية الكالسيكية منها واحلديثة مع قضايااألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ال خترج عن ثالثة أساليب بينها الباحث كما يلي:

أسلوب إعالم المناسبات :حيث يتم تناول قضايا هذه الفئة يف املناسبات فقط ،وكذلك يف األنشطة الرمسية اليت تقوم هبا بعض
املؤسسات ذات العالقة باألطفال ذوي اإلعاقة ،وهذه األنشطة حتدث يف فرتات متباعدة خالل السنة يف الكثري من األحيان ،وهنا
يكون دور وسائل اإلعالم جمرد نقل اخلرب ،دون االهتمام بالتوعية والتوجيه وتغيري االجتاهات والسلوكيات.

أسلوب التعتيم :ويف هذا األسلوب يتم استبعاد قضايا فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من املادة اإلعالمية ،وبالتايل عدم
تسليط األضواء على احتياجاهتا ومشاكلها ،وذلك على اعتبار أهنم أقليات يف اجملتمع ،ويف هذه احلالة يتم إمهال كافة األخبار
والقضايا اخلاصة هبم ،ولعل السبب يف اتباع هذ ا األسلوب يرجع إىل غياب الوعي مبفهوم اإلعاقة ،وكذلك قصور أداء املؤسسات

اإلعالمية اليت تعىن هبذه الفئة.
أسلوب التشويه :ويقصد هبذا األسلوب أن وسائل اإلعالم تقوم بعرض صور غري واقعية عن فئة األطفال ذوي االحتياجات

اخلاصة ،ويف أحيان أخرى تكون صورا ناقصة أو مبتورة ،خاصة يف الوسائل السمعية-البصرية ،مثل املواد الدرامية-األفالم
واملسلسالت -اليت تزود املشاهد بصور مشوهة عنهم حيث تقدمهم يف غالب األحيان على أهنم أشخاص غري منتجني وأهنم عالة
على أسرهم وجمتمعاهتم.
ثانيا -اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 -1نوع الدراسة ،منهجها وأداتها:
تنتمي هذه الدراسة إىل خانة الدراسات الوصفية التحليلية اليت تستهدف تقرير خصائص مشكلة معينة ودراسة الظروف احمليطة

هبا ،و ينصب العمل يف هذه الدراسة على وصف وحتليل شكل ومضمون صفحة الفيسبوك اخلاصة باملركز النفسي البيداغوجي
العلمة.
وقد مت االعتماد على المنهج المسحي ،وذلك من خالل مسح عينة من منشورات هذه الصفحة.
أما األداة اليت استخدمت يف مجع مادة الدراسة التحليلية فهي تحليل المضمون.

 -1هنى عاطف العبد ،مرجع سابق ،ص.172
 -2فخري مصطفى دويكات ،دور وسائل اإلعالم يف دمج ومتكني دوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع ،ص ،221متوفر على الرابط:
 ،https://gulfdisability.org/download.php?action=view&id=296تاريخ الولوج  ،81.11.8118على الساعة .2:11
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وقد عرف "بريلسون" تحليل المضمون بأنه "تقنية حبث تستعمل لتحقيق وصف موضوعي ،منظم وكمي للمحتوى الظاهري

لالتصال" ،1وذلك تلبية لالحتياجات البحثية املصاغة يف تساؤالت البحث أو فروضه املوضوعية اليت حيددها الباحث.
وسعيا إىل إضفاء الصدق على استمارة التحليل وضمان صالحية األداة للقياس ،قامت الباحثة بتحديد فئات التحليل وتعريفها
إجرائيا ،مث عرضت االستمارة بعد اكتمال فئاهتا وتعريفاهتا على بعض األساتذة احملكمني ،الذين أبدوا بعض املالحظات ،ويف
ضوئها مت إدخال التعديالت املقرتحة ووضع التصميم النهائي لالستمارة.
 -2مجتمع البحث والعينة :يقصد مبجتمع البحث" كل مفردات الظاهرة اليت نرغب يف دراستها" ،2وتتمثل مادة التحليل هلذه

الدراسة يف منشورات املركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة مبدينة العلمة على صفحته بشبكة الفيسبوك ،وقد مت
اختيار صفحة هذا املركز من بني عدة صفحات حتمل نفس االسم اختيارا قصديا نظرا لتخصصه يف جمال نشر رسائل إعالمية
هادفة ختص فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  ،بينما وجدنا معظم الصفحات اليت تنشط يف اجملال هتتم باجلانب االتصايل
الرتوجيي ألنشطتها ووظائفها اخلاصة.
ولتعذر إجراء دراسة شاملة لكل مفردات جمتمع البحث ،حبكم أن البحث حتكمه عوامل مادية وطاقة بشرية ،ومدة زمنية إلهنائه
فقد مت اختيار عينة من هذه املنشورات.
تتألف عينة الدراسة املتعلقة هبذا املوضوع من  43منشورا على صفحة الفسيبوك اخلاصة باملركز النفسي البيداغوجي لذوي
االحتياجات اخلاصة ،وهي املنشورات ذات الصلة مبوضوع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة اليت وضعت خالل الفرتة املمتدة من
 81نوفمرب  8181إىل  81ديسمرب  8181أي خالل مدة شهر كامل .وقد مت اختيار هذه املنشورات اختيارا قصديا ،من خالل
إدراك الباحثة املسبق ومعرفتها اجليدة جملتمع البحث ولعناصره اهلامة ،اليت متثله متثيال صحيحا.
 -3تحديد فئات ووحدات التحليل:


تحديد فئات التحليل :وتضم:
فئات الموضوع (ماذا قيل) :وضمت الفئات اآلتية:

 -فئة الموضوعات :ومت تقسيمها إىل :معلومات تعرف بفئات اإلعاقة ومسبباهتا وطرق التعامل معها -نصائح وإرشادات -تقدمي

مناذج ناجحة ومبدعة -أخبار متفرقة عن املركز ونشاطاته -عرض ملساعدات ومبادرات خريية وتضامن -إحياء ملناسبات وطنية
ودولية.

 -فئة األهداف :ومت تقسيمها إىل :هدف تعليمي تثقيفي -هدف توعوي إرشادي -هدف تروجيي -هدف حتفيزي -هدف

إعالمي إخباري.

فئات الشكل (كيف قيل؟) :وضمت الفئات اآلتية:
-Madeleine Grawitz: Méthodes des sciences sociales, 11eme Ed, Dalloz, Paris, 2001, p606.
 -نقصد مبجتمع البحث من خالل دراستنا هذه "مادة التحليل".
 -2حممد عبد احلميد :دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم( ،د.ط) ،عامل الكتب ،القاهرة ،1887 ،ص .88
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 فئة القالب أو شكل المنشور :وتقسم إىل :نصوص مكتوبة ،صور ،فيديوهات ،مزيج"خمتلط". فئة لغة المنشور :وتقسم إىل :اللغة العربية ،اللغة األجنبية ،مزيج. فئة شكل التفاعل مع المنشور :وتقسم إىل :إعجاب ،تعليق ،مشاركة

تحديد وحدات التحليل :لقد مت االعتماد على وحدة الفكرة كوحدة للتحليل يف الدراسة.

 تحديد طريقة العد والقياس  :وهي الكيفية اليت سيتم هبا حتويل اخلصائص الوصفية إىل خصائص كمية يسهل قياسها،ولتحقيق ذلك فقد مت االعتماد على الطرق اآلتية :
 اكتشاف ما إذا كانت الفئات أو الوحدات موجودة أو غري موجودة يف احملتوى املدروس. حساب التكرارات اليت تظهر من خالهلا الفئات أو الوحدات واستخراج النسب املئوية من جماميع التكرارات.نتائج الدراسة التحليلية:-0فئة الموضوعات:
اجلدول رقم ( )90يوضح أهم املوضوعات املطروحة حول فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على صفحة الفيسبوك للمركز
النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة العلمة .1
الموضوع

التكرار

النسبة المئوية

معلومات تعرف بفئات اإلعاقة ومسبباهتا
وطرق التعامل معها

12

71,81

نصائح وإرشادات

1

12,81

تقدمي مناذج ناجحة ومبدعة

1

12,81

أخبار متفرقة عن املركز ونشاطاته

2

17,83

عرض ملساعدات ومبادرات خريية
وتضامن

2

8,71

إحياء مناسبات وطنية ودولية

7

2,81

اجملموع

27

111

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم " "90أن املواضيع اليت أخذت حيزا كبريا من االهتمام يف املنشورات اليت تقدمها صفحة الفيسبوك
للمركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة هي مواضيع تتعلق بالتعريف بفئات اإلعاقة ومسبباهتا واحللول املقرتحة

لكيفية التعامل معها ،حيث حازت على  01تكرارا مبا نسبته  ،02,79يليه املوضوعات املتعلقة بتقدمي نصائح وإرشادات
ألولياء فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بنسبة  ،01,72كما حتصلت املوضوعات اليت عرضت مناذج ناجحة ومبدعة
على نفس النسبة أي .01,72
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ويأيت يف املرتبة املوالية املواضيع اليت قدمت أخبارا متفرقة عن املركز حمل الدراسة وخمتلف النشاطات اليت يقوم هبا مبجموع 1

تكرارات أي  .00,01مث املواضيع اليت تناولت تقدمي املساعدات واملبادرات اخلريية بنسبة  ،0,09وأخريا املواضيع اليت
تطرقت إىل إحياء مناسبات وطنية ودولية بنسبة.1,02
إن هذ ه النتائج تؤكد على أن املركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة يعطي اهتماما لفئة األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة ،حيث يستغل الفضاء األزرق"صفحة الفيسبوك" استغالال إجيابيا من أجل إيصال صورة تعريفية تربوية عن مشكل اإلعاقة
وما تتطلبه من اهتمام على مستوى الفرد واجملتمع.
 -2فئة األهداف:

اجلدول رقم " "7يوضح أهم األهداف املرجوة من املعلومات املقدمة على صفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجي لذوي
االحتياجات اخلاصة العلمة .1
الهدف

التكرار

النسبة المئوية 

تعليمي تثقيفي

12

78,33

توعوي إرشادي

11

83,32

تروجيي

11

87,83

حتفيزي

2

17,83

إعالمي إخباري

8

2,23

اجملموع

27

111

يتبني لنا من خالل اجلدول رقم " "18بأن أهم أهداف منشورات املركز حمل الدراسة على صفحته بالفيسبوك هي أهداف تعليمية
تثقيفية حيث حازت على  12تكرارا مبا نسبته  ،78,33تليها األهداف التوعوية واإلرشادية بنسبة  ،83,32مث األهداف

الرتوجيية بنسبة  ،87,83فاألهداف التحفيزية بنسبة  ،17,83وأخريا األهداف اإلعالمية اإلخبارية بنسبة ال تتجاوز
.2,23
إن هذه النتائج تؤكد نتائج اجلدول رقم " "11وهو أن املركز النفسي البيداغوجي يهتم بنشر املوضوعات التعليمية التثقيفية وهو ما
قد يساهم يف تعريف أفراد اجملتمع خبصوصية فئة األطفال ذ وي االحتياجات اخلاصة وتعليمهم وتربيتهم على سبل التعامل معهم وما
تتطلبه هذه املعاملة من عناية واهتمام خاص هبم.
 -3فئة قوالب النشر

اجلدول رقم ""17يوضح أشكال وقوالب عرض املنشورات املتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على صفحة الفيسبوك
للمركز النفسي حمل الدراسة.
القالب

التكرار

النسبة المئوية

مزيج "خمتلط"

78

12,21

نص مكتوب

1

12,81
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فيديوهات

7

2,81

صور

1

8,78

اجملموع

27

111

يتضح من خالل اجلدول رقم" "17أن أغلب املنشورات –عينة الدراسة -اليت نشرها املركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات
اخلاصة العلمة  1جاءت يف شكل مزيج أي قالب خمتلط جيمع بني النص املكتوب والصورة والفيديو مبجموع  78تكرارا أي ما
نسبته  ،12,21يليه املنشورات يف شكل نص مكتوب فقط بنسبة  ،12,81مث الفيديوهات بنسبة  ، 2,81لتحتل
املنشورات يف شكل صورة فقط املرتبة األخرية بنسبة .8,78
إن عرض القائمني على صفحة الفيسبوك للمركز النفسي حمل الدراسة للمنشورات يف شكل قوالب خمتلطة"نص مكتوب_صورة –
فيديو" يؤكد حرصهم على تسهيل فهم املعلومة وضمان إيصاهلا إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور املستخدم.
 -4فئة اللغة المستخدمة في المنشورات:
اجلدول رقم " "12يوضح نوع اللغة املستخدمة يف منشورات صفحة الفيسبوك للمركز حمل الدراسة.
اللغة المستخدمة

التكرار

النسبة المئوية

عربية

78

81,28

مزيج

2

8,71

أجنبية

11

11

اجملموع

27

111

يتضح من خالل اجلدول رقم " "12بأن اللغة األكثر استخداما يف عرض املنشورات بصفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجي
لذوي االحتياجات اخلاصة هي اللغة العربية بعدد تكرارات بلغ  78تكرارا بنسبة  81,28أما النسبة املتبقية فقد عادت للغة
خمتلطة جتمع بني اللغة العربية واللغة األجنبية أي  ،8,71واليت ظهرت يف شكل مصطلحات فرنسية تتخلل النصوص العربية.
إن اهتمام القائمني بالنشر على صفحة الفيسبوك للمركز باللغة العربية دليل على أن املنشورات موجهة للمجتمع احمللي مبدينة
سطيف كون أن هذا املركز ذ و طابع والئي ،وبالتايل فإن اللغة العربية هي اللغة احمللية اليت يتم التداول هبا .غري أنه كان من املفروض
استغالل عاملية شبكة الفيسبوك يف إيصال املعلومة عن فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة إىل مناطق خمتلفة من العامل من
خالل تنويع اللغة املستخدمة يف النشر.
 -5فئة شكل التفاعل مع المنشورات:
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اجلدول رقم " "13يوضح طبيعة شكل التفاعل مع منشورات صفحة املركز النفسي البيداغوجي حول األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة.
شكل التفاعل

التكرار

النسبة المئوية

عدد اإلعجابات باملنشورات

212

11,21

عدد التعليقات على املنشورات

113

88,18

عدد املشاركات باملنشورات

11

11

اجملموع

181

111

من خالل اجلدول رقم" "13جند جمموع  181تفاعال مع  27منشورا ،حيث حظي منها التفاعل باإلعجاب على النسبة األكرب

أي  ،11,21يف حني حازت التعليقات على نسبة .88,18

وبالتايل ميكن القول بأنه مل خيل أي منشور من منشورات صفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة
من أشكال التفاعل وهو ما يدل على متابعة اجلمهور ملنشورات الصفحة وتفاعله معها بصفة دائمة ،وهو ما قد يساهم يف تنمية
روح املسؤولية اجملتمعية لدى هذا اجلمهور اجتاه فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وتوعيته مبا تتطلبه من رعاية خاصة.
االستنتاجات:

 بينت الدراسة التحليلية أن أكثر املواضيع تناوال على صفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصةهي مواضيع هلا عالقة مباشرة هبده الشرحية ،حيث تساهم يف التعريف بفئات اإلعاقة ،ومسبباهتا ،ومشاكلها ،وكيفية التعامل معها.
 أظهرت الدراسة أن األهداف األساسية ملنشورات صفحة املركز النفسي حمل الدراسة هي أهداف تعليمية تثقيفية بالدرجة األوىل. توصلت الدراسة التحليلية إىل أن املركز النفسي البيداغوجي لذ وي االحتياجات اخلاصة بالعلمة يستخدم قوالب وأشكل نشرمتنوعة على صفحته بالفيسبوك جتمع بني النصوص املكتوبة والصور والفيديوهات ،وهو ما قد يساعد على إيصال الرسالة اإلعالمية
املرجوة بوضوح للجمهور املستخدم.
 بينت الدراسة التحليلية أن اللغة األكثر استخداما من طرف املركز النفسي البيداغوجي لذوي االحتياجات اخلاصة هي اللغةالعربية.
 أظهرت الدراسة أن هناك تفاعال كبريا من طرف اجلمهور املستخدم مع منشورات صفحة الفيسبوك للمركز النفسي البيداغوجيلذوي االحتياجات اخلاصة.
خاتمة:
يستطيع الفيسبوك – إذا ما استغل استغالال صحيحا -أن يلعب دورا نشطا يف التعريف بقضايا وموضوعات األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة ،وبذلك يساهم يف التوعية ب املشاكل اليت تعرتض طريق تنميتهم ،كما يعمل على دفع منظمات اجملتمع املدين
واملؤسسات احلكومية والرأي العام إىل مساعدهتم بتوفري كافة اإلمكانيات الصحية والتعليمية وكل متطلباهتم الضرورية للعيش بسالم
وكرامة يف جمتمعاهتم.
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ومن التوصيات اليت خنرج هبا يف هذا املوضوع نذكر:
 ضرورة إعداد صفحات على مواقع التواصل االجتماعي وإنشاء مواقع واب ومدونات إلكرتونية توعوية وتثقيفية من أجل التعريفبقضايا األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ،واحرتامهم وتقديرهم واالبتعاد عن كل ما يسيء إليهم.
 توسيع جمال التغطية اإلعالمية ألنشطة وفعاليات مجعيات ومنظمات ذوي االحتياجات اخلاصة. ضرورة التزام اإلعالم العريب واجلزائري بكل أشكاله" مكتوب ،مسعي بصري أو إلكرتوين"بتقدمي املعلومات الصحيحة عن قضيةاإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة مع إبراز النماذج الناجحة منها يف خمتلف اجملاالت.
 تشجيع اإلنتاج اإلعالمي العريب واجلزائري اخلاص بفئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من صحف وجمالت وبرامج إذاعيةوتليفزيونية ،وصفحات على مواقع التواصل االجتماعي ،مع االستعانة خبرباء إعالميني وتربويني ونفسانيني يف إنتاج هذه الربامج
والصفحات.
 االهتمام بإعداد إعالميني متخصصني يف قضايا اإلعاقة. ضرورة القيام ببحوث ودراسات ميدانية عن اإلعالم وعامل اإلعاقة وذوي االحتياجات اخلاصة حىت يتسىن لوسائل اإلعالمواالتصال معرفة االحتياجات اخلاصة هبم من تلك الوسائل ومعرفة رغباهتم وميوالهتم حنو تلك الوسائل.
قائمة المراجع:

أوال -الكتب:

 -1عبد الرمحن سيد سليمان سليمان :سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة ،ج:1ذوو االحتياجات اخلاصة "املفهوم والفئات"،
( القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق.(1888 ،
 -8جابر نصر الدين ولوكيا اهلامشي :مفاهيم أساسية يف علم النفس االجتماعي(،اجلزائر ،خمرب التطبيقات النفسية والرتبوية جامعة
منتوري .(8112 ،
 -7زياد كامل الالال وآخرون ،أساسيات الرتبية اخلاصة(،األردن ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.(8111 ،
 -2صالح حممد عبد احلميد :اإلعالم والطفل العريب( ،القاهرة ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،ط.(8118 ،1
 -3عبد الرمحن بن إبراهيم الشاعر :مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين ( عمان األردن،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط،1
.(8113
 -2حممد عبد احلميد :دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم ( ،القاهرة ،عامل الكتب.(1887 ،
(2-Madeleine Grawitz: Méthodes des sciences sociales, (Paris 11eme Ed, Dalloz, , 2001.
 -2مركز معلومات اجلوار األوريب :استخدام مواقع التواصل االجتماعي،
(د.ن ،د.ت.
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المدكرات والرسائل الجامعية:
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-1بن عمر سامية :تأثري الربامج التليفزيونية املوجهة لألطفال على التنشئة األسرية للمجتمع اجلزائري"دراسة ميدانية على أطفال
مدارس بلدية بسكرة كنموذج" ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة بسكرة،8117-8118 ،
المعاجم والقواميس:
 -1أمحد زكي بدوي :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(،لبنان ،مكتبة لبنان.(1828،
7- Macel Danesi : Dictionary Of Media And Communications, M.E.Sharpe, New York, 2009

ثانيا -المجالت:
حبيبة زالقي ،نظرية الدور بني األصول االجتماعية والتوظيف يف التحليل السياسي ،جملة العلوم القانونية والسياسية ،عدد ،11
جانفي .8112
 -1هنى عاطف العبد ،األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة واإلعالم ،جملة الفن اإلذاعي ،العدد  ،188معهد اإلذاعة والتليفزيون،
.8111
-8كاكي حممد وغريب صباح ،معيقات إرشاد أسر ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر األخصائيني (دراسة ميدانية على عينة
من األخصائيني باملراكز اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة( ،جملة آفاق علمية ،اجمللد ،11العدد  ،11اجلزائر. 2019 ،
رابعا -المواقع اإللكترونية:
 -1حممد أبو شعرية :تقييم مواقع االنرتنت اليت تقدم خدمات الرتبية اخلاصة من وجهة نظر طالب الرتبية اخلاصة يف جامعة امللك
عبد العزيزتبعا لعدد من املتغريات ،متوفر على الرابط ، https://platform.almanhal.com/Files/2/14452:تاريخ الولوج
 7979على الساعة .00009
 -7عبد الباقي حممد عرفة سامل :دراسة حتليلية ملضمون قضايا اإلعاقة يف الصحافة اجلامعية ،متوفر على الرابط0

-90-70

 ،https://platform.almanhal.com/Files/2/109340تاريخ الولوج . 7979-90-72
 -7فخري مصطفى دويكات ،دور وسائل اإلعالم يف دمج ومتكني دوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع :متوفر على الرابط:
https://gulfdisability.org/download.php?action=view&id=296

 -2إيهاب الببالوي ،دور وسائل اإلعالم يف الوقاية واحلد من اإلعاقة  ،متوفر على الرابط:
http://daa3am.blogspot.com/2015/09/blog-post_51.html
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