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منصور صالح سمير آية            
 كمية اآلداب  -قسم اإلعالم  دكتوراه ةباحث

 اسوان جامعة                                                             
 

 مقدمة:
حتياجات الخاصة، ويتزامف ذلؾ مع ما تشيده تكنولوجيا شيدت اآلونة األخيرة اىتماًما محمًيا بذوي اال

االتصاؿ والمعمومات وظيور مواقع التواصؿ االجتماعي، وما يتيحو لممستخدميف مف مزايا كثيرة مف أىميا 
الفورية والتفاعمية والوسائط المتعددة والنصية الفائقة وحرية التعبير عف الرأي وتجاوز القيود بمختمؼ أنواعيا, 

ميز اإلنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي عف غيره مف وسائؿ إعبلمية واتصالية, وبالتالي يوفر مزيًدا وما ي
مف إمكانية االتصالية ومزيًدا مف االستخدامات لمجميع بشكؿ ولذوى االحتياجات الخاصة بشكؿ خاص، بؿ 

اعي لعدد مف السمبيات التي يواجييا ويعد أكثر أىمية وفاعمية بالنسبة ليـ نظًرا لتبلفي مواقع التواصؿ االجتم
 ذوو االحتياجات الخاصة عند التعامؿ مع وسائؿ اإلعبلـ األخرى .

ولكف يجب أف تتضافر جيود المؤسسات االجتماعية بمصر مع الجيود اإلعبلمية بأنواعيا المختمفة 
اقع التواصؿ االجتماعية لما المطبوعة والمسموعة والمرئية، وأيًضا الوسائؿ الجديدة منيا وخاصة اإلنترنت ومو 

ليا مف تأثير كبير في الرأي العاـ وبالتالي المؤسسات جميعًا والتي تقوـ بنشر أخبار األشخاص مف ذوي 
االحتياجات الخاصة والمشكبلت التي تعيؽ مسار حياتيـ الطبيعية في المجتمع وعرضيا عمى متخذي القرار 

 ذه المشكبلت . بحرية وبدوف تجميؿ وتزييؼ وتوضيح سبؿ حؿ ى

 مشكمة البحث:
تؤكد الدراسات واإلحصاءات التزايد المطرد في معدالت استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي وتنامي 
انتشاره في كافة أنحاء العالـ، وأًيا ما كانت النظـ السياسية واالقتصادية والثقافية لمدوؿ والمجتمعات، 

تويات التعميمية نظًرا لسرعتيا في االنتشار ونشر األخبار، وسيولة وانتشارىا بيف مختمؼ الفئات العمرية والمس
 الوصوؿ لممعمومات المتعددة واالتصاؿ بجميع أنحاء العالـ.
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إلى جانب االعتماد عمى الوسائط المتعددة، مما يجعؿ لمجميور دوًرا أكبر فاعمية في التعامؿ مع 
أوضحت أىمية إجراء دراسات في مجاؿ ذوي ىذه الوسيمة، وباالطبلع عمى الدراسات السابقة التي 

يجابيات الستخداـ ذوي االحتياجات الخاصة لمواقع التواصؿ  االحتياجات الخاصة، وبالطبع ىناؾ سمبيات وا 
االجتماعي، وتحقيؽ االستفادة مف خدمات مواقع التواصؿ االجتماعي، وتختمؼ العوامؿ والتحديات مف 

 ضرر آلخر.  مجتمع آلخر ومف فئة عمرية ألخرى ومف
ىناؾ قمة في الدراسات العربية التي تبحث في تأثيرات مواقع التواصؿ االجتماعي عمى ذوي 
االحتياجات الخاصة واستخداماتيـ ليا، ونظًرا لمجوء ذوي االحتياجات الخاصة إلى مواقع التواصؿ 

ناوؿ مواقع التواصؿ االجتماعي في طرح قضاياىـ ومشكبلتيـ، جاءت مشكمة الدراسة لمتعرؼ عمى كيفية ت
 االجتماعي لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة 

 الدراسات السابقة:
، بعنواف: تأثير اإلنترنت عمى التفاعؿ االجتماعي (1)(0202نرمين زكريا إسماعيل خضر )ىناؾ دراسة  -1

لسياسي والسياسي لممعاقيف، وىدفت الدراسة  إلى التعرؼ عمى تأثير اإلنترنت عمى التفاعؿ االجتماعي وا
مميوف معاؽ  7لذوي االحتياجات الخاصة المعاقيف جسدًيا مف مستخدمي اإلنترنت، وذلؾ في ضوء حركة 

التي تكونت عف طريؽ شبكة اإلنترنت مف أشخاص ال يعرفوف بعضيـ البعض مف محافظات مختمفة، 
دراسة ، بيدؼ تحقيؽ نيضة اجتماعية وحقوقية في مجاؿ ذوي اإلعاقة. وىي 2009وذلؾ في عاـ 

مفردة، واستخدمت كؿ مف  80وصفية استخدمت منيج المسح لعينة مف ذوي اإلعاقة الجسدية قواميا 
 آداتي االستقصاء والمقابمة المتعمقة لجمع البيانات. 

بعنواف: اتجاىات اإلعبلمييف السعودييف نحو  ،(0)(0227دراسة د. عمى بن شويل القرني، )وأيضًا  -2
اسة مسحية عف الصورة واالىتمامات في وسائؿ اإلعبلـ السعودية(. ذوي االحتياجات الخاصة )در 

تناقش ىذه الدراسة العبلقة بيف وسائؿ اإلعبلـ وموضوعات وقضايا ذوي االحتياجات الخاصة، بما 
                                                           

مصر, دراسة  يحتياجات الخاصة فلذوي اال يوالسياس يجتماع(, استخداـ اإلنترنت وعبلقتو بالتفاعؿ اال2010نرميف زكريا إسماعيؿ خضر ) (1)
 مشوف واإلعبلـ( جامعة القاىرة, كمية اإلعبلـ. السادس عشر )المي يميدانية, المؤتمر العمم

(, اتجاىات اإلعبلمييف السعودييف نحو ذوي االحتياجات الخاصة, دراسة مسحية عف الصورة واالىتمامات في 2007د. عمى بف شويؿ القرني, ) (2)
ة ومسئولية متبادلة", مممكة يـ واإلعاقة: عبلقة تفاعموسائؿ اإلعبلـ السعودية, بحث مقدـ لمممتقى السابع لمجمعية الخميجية لئلعاقة عف "اإلعبل

 البحريف.
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تحممو مف جدليات ومواقؼ واستشيادات متباينة، وتحديًدا تسعى الدراسة إلى تقصي اتجاىات منسوبي 
ممكة العربية السعودية نحو األشخاص مف ذوي االحتياجات الخاصة، لمتعرؼ وسائؿ اإلعبلـ في الم

 عمى عبلقة ىذه االتجاىات بالصورة التي ترسميا وسائؿ اإلعبلـ عف ىذه الفئة.
، بعنواف: برنامج كشفي مقترح لذوي اإلعاقة (3) (0207فاطمة مصطفي السيد شحاتة )دراسة:  -3

لدراسة إلى وضع برنامج كشفي مقترح لذوي اإلعاقة البصرية البصرية بمحافظة اإلسكندرية، وىدفت ا
بمحافظة اإلسكندرية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي والتجريبي لمبلئمتيما لطبيعة ونوع الدراسة 
واليدؼ منو، وقد ُأجريت الدراسة عمى عينة مف المسئوليف والقادة الكشفييف في الجمعيات الكشفية 

 ، وتوصمت الدراسة إلى وضع برنامج كشفي مقترح لذوي اإلعاقة البصرية.المتخصصيف في اإلعاقة
، بعنواف: استخداـ المكفوفيف لممواقع اإلخبارية.  ىدفت (4)(0200يوسف الرفاعة أحمد فراويال، ) -4

الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف تصميـ المواقع اإلخبارية والستخداـ المكفوفيف ليا، وتـ إجراء 
ى عينة مف المبحوثيف ذوي مستوى تعميمي جامعي باستخداـ قارئ الشاشة، حيث تـ تقسيميـ تجربة عم

إلى مجموعتيف: األولى مجموعة ضابطة وىي األكثر خبرة في تقنيات استخداـ الحاسب واإلنترنت، 
ت والثانية مجموعة تجريبية وىي األقؿ خبرة. وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا :ما زال

المواقع اإلخبارية بعيدة تماًما عف سياؽ التفاعؿ مع المكفوفيف وتمبية احتياجاتيـ المعرفية، بالقدر الذي 
 يجعؿ استخداميـ لتمؾ المواقع مفيًدا وذا جدوى. 

، بعنواف: اتجاىات اإلعبلمييف السعودييف نحو ذوي (5)(0227د. عمى بن شويل القرني، )التعميؽ  -5
اسة مسحية عف الصورة واالىتمامات في وسائؿ اإلعبلـ السعودية(.  تناقش االحتياجات الخاصة )در 

ىذه الدراسة العبلقة بيف وسائؿ اإلعبلـ وموضوعات وقضايا ذوي االحتياجات الخاصة، بما تحممو مف 
جدليات ومواقؼ واستشيادات متباينة، وتحديًدا تسعى الدراسة إلى تقصي اتجاىات منسوبي وسائؿ 

                                                           

طروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة (, أُ 2017سكندرية" )عاقة البصرية بمحافظة اإل"برنامج كشفي مقترح لذوي اإل :ةفاطمة مصطفى السيد شحات (3)
 اإلسكندرية, كمية التربية الرياضية بنات, قسـ الترويح.

ستخداـ المكفوفيف ليا وتفاعميـ معيا: دراسة شبو تجريبية عمى ا(: العبلقة بيف تصميـ المواقع اإلخبارية ويسر 2011فاعة أحمد فراويمة, )يوسؼ الر  (4)
 في المرحمة الجامعية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القاىرة, كمية اإلعبلـ, قسـ الصحافة. المكفوفيفعينة مف الطبلب والطالبات 

(, اتجاىات اإلعبلمييف السعودييف نحو ذوي االحتياجات الخاصة, دراسة مسحية عف الصورة واالىتمامات في 2007. عمى بف شويؿ القرني, )د (5)
 ة ومسئولية متبادلة", مممكةيوسائؿ اإلعبلـ السعودية, بحث مقدـ لمممتقى السابع لمجمعية الخميجية لئلعاقة عف "اإلعبلـ واإلعاقة: عبلقة تفاعم

 البحريف.
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مممكة العربية السعودية نحو األشخاص مف ذوي االحتياجات الخاصة، لمتعرؼ عمى اإلعبلـ في ال
 عبلقة ىذه االتجاىات بالصورة التي ترسميا وسائؿ اإلعبلـ عف ىذه الفئة.

6- Blanco, T., Marco, Á., Casas, R. (2015) (6)  
وي االحتياجات الخاصة، يعد بعنواف: الشبكات االجتماعية المتاحة مف خبلؿ اإلنترنت كأداة لدعـ األفراد ذ

دعـ األفراد ذوي االحتياجات الخاصة بمثابة محاولة متعددة المجاالت تتضمف العديد مف المساىميف، وتكوف 
العبلقات االجتماعية ذات تأثير قوي وفعاؿ في ىذا الصدد، وأوضحت الشبكات االجتماعية المتاحة مف 

عؿ اإلنساني، ومع ذلؾ نجد أف تطبيقيا عمى اإلعاقات يكوف خبلؿ اإلنترنت قدرتيا عمى تغيير نماذج التفا
بمثابة مجاؿ بحثي جديد إلى حد ما، وتصؼ الرسالة التصميـ الخاص بيذه الشبكات ومدى تطورىا وحجـ 
استخداميا مف أجؿ المعاقيف بغرض تحسيف مستوى إنتاجيـ، واالرتقاء بمستوى الرعاية المقدمة ليـ وتعزيز 

فرًدا بما فييـ مقدمي الرعاية، المينييف العامميف في مجاؿ الرعاية  46عية، لقد استخدـ العبلقات االجتما
الصحية )مثؿ أخصائي عمـ النفس، المعالج الميني، الطبيب(، والمشرفيف، واإلدارييف، والمقيميف وأفراد 

 ه الشبكات.، وتشير النتائج الكمية والكيفية إلى مستوى األداء التقني الخاص بيذOSN0أسرىـ الػ
7- Wilder, J., Granlund, M, (2015) (7) .   

بعنواف: دراسة االستقرار والتغيير فيما يتعمؽ بمدى استمرارية النظاـ الروتيني اليومي والشبكات االجتماعية 
الخاصة بأسر األطفاؿ ذوي اإلعاقات الفكرية الحادة واإلعاقات المتعددة. وىدفت الدراسة إلى دراسة مدى 

النظاـ الروتيني اليومي والشبكات االجتماعية الخاصة بأسر األطفاؿ ذوي اإلعاقات الفكرية الحادة  استمرارية
واإلعاقات المتعددة الخمفية،  استخدـ البحث تصميـ الدراسة االستكشافية والنوعية بغرض دراسة االستقرار 

االجتماعية الخاصة بأسر األطفاؿ  والتغيير فيما يتعمؽ بمدى استمرارية النظاـ الروتيني اليومي والشبكات
 ذوي اإلعاقات الفكرية الحادة واإلعاقات المتعددة. 

                                                           

(6)  Blanco, T., Marco, Á., Casas, R, (2015), Online social networks as a tool to support people with special needs, 

Aragon Institute of Engineering Research, University Zaragoza, 50018 Zaragoza, Spain.  

(7)  Wilder, J., Granlund, M, (2015), Stability and change in sustainability of daily routines and social networks in 

families of children with profound intellectual and multiple disabilities, BUSS School of Education, Culture and 

Communication, Mälardalen University, Vasteras, Sweden, CHILD, School of Health Sciences, Jönköping 

University, Jönköping, Sweden.  
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8- Tétreault, S., Freeman, A., Carrière, M., Beaupré, P., Gascon, H., Marier 
Deschênes, P, (2014) (8) .  

جتماعية والتعميمية.  في بعنواف: آباء األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة: التعاوف بيف الشبكات الصحية، اال
قامت وزارة الصحة والخدمات االجتماعية، وزارة التربية والتعميـ واألنشطة الترفييية والرياضية،  2003عاـ 

بإبراـ اتفاقية خاصة بتكامؿ الخدمات المقدمة مف جانب شبكات الخدمات االجتماعية والصحية والتعميمية 
 في إقميـ كويبؾ، كندا.

 لدراسات السابقة: واالستفادة من ا
التواصؿ العممي مع ما انتيت إليو الدراسات السابقة مف نتائج، والبدء مف حيث انتيت ىذه 

 الدراسات.
تعميؽ مشكمة الدراسة وبمورتيا بشكؿ يمكف مف خبللو رصد معالجة مواقع التواصؿ االجتماعي  .1

توفر الحرية والتفاعمية بشكؿ  لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة، حيث إنيا الوسيمة األكثر حرية حيث
أكبر ليذه الفئة حيث يستطيعوا مناقشة المواضيع والمشاكؿ الخاصة بيـ وأيًضا إبداء آرائيـ واقتراح 

 الحموؿ لمصعوبات التي تواجييـ تجاه ىذا المجتمع. 
 تحديد اإلطار النظري المناسب لمدراسة والذي يتمثؿ في نظرية األطر الخبرية.  .2
الدراسة الحالية بما يتبلءـ وطبيعة بيئة البحث، وفي تحديد معايير اختيار وسحب  تحديد متغيرات .3

 المفردات موضع تطبيؽ الدراسة. 
صياغة تساؤالت الدراسة بناء عمى نتائج الدراسة السابقة، والتي ساعدت في تحديد التساؤالت  .4

 والفروض البحثية بالدراسة الميدانية. 
ىمية موضوع الدراسة واإللماـ بجوانب المشكمة البحثية وأىمية دور ساعدت عمى تطوير أفؽ الباحث أل

 معالجة مواقع التواصؿ االجتماعي لقضايا ذوي االحتياجات الخاصة.
 
 

                                                           

(8)  Tétreault, S., Freeman, A., Carrière, M., Beaupré, P., Gascon, H., Marier Deschênes, P, (2014), Understanding 

the parents of children with special needs: Collaboration between health. 
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 أىمية البحث:
 األىميو العمميو:

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية الموضوع الذي تناولتو وىو موضوع معاجمة مواقع التواصؿ  -أ 
 ايا ذوي االحتياجات الخاصة. االجتماعي لقض

 مدى إظيار ذوي االحتياجات الخاصة لبياناتيـ الشخصية.  -ب 
تعطييـ الفرصة لمتعرؼ عمى بعضيـ البعض، وتتيح ليـ عرض آرائيـ ومناقشات األوضاع السياسية  -ج 

ائؿ واالقتصادية واالجتماعية والتعميمية وغيرىا مف األوضاع الموجودة في الساحة بُحرية أكبر مف الوس
 اإلعبلمية األخرى.

 األىميو التطبيقيو:
االستفادة مف تقنية الوسائط المتعددة التفاعمية ومواقع التواصؿ االجتماعي مف معالجة قضايا ذوي  - أ

االحتياجات الخاصة مف خبلص تطوير ىذه المواقع بما يبلءـ احتياجاتيـ المختمفة وتعمؿ عمى 
قوقيـ وواجباتيـ وتوصيؿ احتياجاتيـ إلى المسئوليف في تزويدىـ بالمزيد مف المعمومات والمعرفة وح

 .الدولة
ودراسة العوامؿ والمتغيرات التي تؤثر عمى طبيعة استخداـ ذوي االحتياجات الخاصة لمواقع التواصؿ  - ب

االجتماعية وضرورة االىتماـ بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة داخؿ مصر نظًرا لممشكبلت التي 
 يعانوا منيا.

 الدراسة:تساؤالت 
 ييدؼ البحث إلى اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مدى إظيار ذوي االحتياجات الخاصة لبياناتيـ الشخصية؟ -
 ؟ما مدى إظيار بيانات ذوي االحتياجات الخاصة لمتواصؿ مع المستخدميف اآلخريف -
 خاصة؟ما ىي نوعية مجموعات النقاش التي انضـ إلييا ذوي االحتياجات ال -
 ما ىي نوعية مقاطع الفيديو التي يشاىدىا المستخدموف مف ذوي االحتياجات الخاصة؟ -
 ؟ما ىي الفترة الزمنية التي يستغرقيا عرض مقاطع الفيديو -
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 ما ىي طبيعة المضموف في مقاطع فيديو؟ -
 

شورة الخاصة خبار المنعينة مف األفي مجتمع الدراسة، الدراسة الوصفية  : يتمثؿالمجتمع والعينة
التي جتماعي االوبعض مواقع التواصؿ  "انستجراـ"و "تويتر"و "بوؾفيس"الخاصة عمى االحتياجات  ذويب

الخاصة عمى االحتياجات  ذويا متابعة صفحات خاصة بالخاصة، وأيضً االحتياجات  ذويتتناوؿ قضايا 
 مواقع التواصؿ اجتماعي. 

 نوع الدراسة:  -تاسعا  

سير والتحميؿ ودراسة تتجاوز حدود الرصد إلى التفالتي لى الدراسات الوصفية و ىذه الدراسة إ يتنتم
لى رصد وتحميؿ إتقـو الباحثة بدراستيا، حيث تسعى التي رتباطية والتقييـ والتقويـ لمظاىرة العبلقات اال

تتيح ليـ  الخاصة وذلؾ كوسيمة إعبلميةاالحتياجات  ذويجتماعي لقضايا االوتفسير معالجة مواقع التواصؿ 
ة، وتيدؼ إلى الوصوؿ إلى رؤية كاممة لمعالجة مواقع التواصؿ يعمالتعبير عف رأييـ ومتطمباتيـ بحرية وتفا

مواقع  داءأوضع خطط مستقبمية سميمة لتحسيف في حتياجات الخاصة والمساىمة اال ذوياجتماعي لقضايا 
 الخاصة. االحتياجات  ذويـ مع مستخدميو مف ءالتواصؿ اجتماعي بما يتبل

ًالمنهجًالمستخدم:ًً-عاشرا ً

 منيج المسح: 
منظـ لمحصوؿ عمى معمومات  يى منيج المسح، وىو يعتبر جيد عممتعتمد ىذه الدراسة عم

لمحصوؿ عمى االجتماعية متاح لمدراسات  يالدراسة، كما يعد أفضؿ منيج بحث وأوصاؼ عف الظاىرة محؿ
 معمومات وبيانات أصمية لوصؼ مجتمع البحث. 

 ذويلمعالجة مواقع التواصؿ اجتماعي لقضايا  يمنيج المسح اإلعبلمالية حيث توظؼ الدراسة الح
 الخاصة. االحتياجات 
 أدوات الدراسة: -حادي عشر

الحصوؿ عمى البيانات في يستخدميا الباحث التي تحميؿ المضموف في تمثمت أدوات الدراسة 
مواقع ىي اسبة لجمع البيانات مف مفردات عينة الدراسة و عتبار ىذه األداة آداه بحثية مناوجمعيا وذلؾ ب
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الخاصة كما أنيا مف أكثر األدوات البحثية االحتياجات  ذويبمعالجة قضايا  يالتي تعنالتواصؿ اجتماعي 
 ا.ا وشيوعً ستخدامً ا

 
 اإلطار النظرى 

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي وتطورىا:  -أواًل 
لبشر أمرًا ميمًا وضروريًا؛ فاإلنساف كائنًا اجتماعيًا بطبعو، وتواجد إف العبلقات االجتماعية بيف ا

األفراد في بيئات مختمفة جعمت مف اجتماعيـ فعميًا أمرًا صعبًا أف لـ يكف مستحيبًل، فكاف المقاء عبر مواقع 
يمبى التواصؿ االجتماعى ىو البديؿ المناسب، والذى يحقؽ أىداؼ األفراد، ويقضى عمى عامؿ العزلة، و 

تطمعاتيـ في التعاوف والتفاعؿ والممارسة االجتماعية اليادفة، مع تكويف صداقات متنوعة وبطريقة ميسرة 
عبر وسيط إلكترونى. وظيرت مواقع التواصؿ االجتماعى في الواليات المتحدة األمريكية عمى مستوى 

لمدارس األمريكية ظير عاـ التفاعؿ بيف بعض زمبلء الدراسة، وأوؿ موقع لمتواصؿ االجتماعى لطبلب ا
؛ وىذا الموقع قسـ المجتمع األمريكى إلى واليات وكؿ والية إلى Classmates.com ( وىو موقع1995)

مناطؽ وكؿ منطقة لعدة مدارس، وجميعيا تشترؾ في ىذا الموقع، ويمكف لمفرد البحث في ىذا التقسيـ حوؿ 
أصدقاء جدد، ويتفاعؿ معيـ عبر ىذه الشبكة.  المدرسة التي ينتسب إلييا ويجد زمبلئو ويتعرؼ عمى

 (. وتبع ذلؾ محاولة ناجحة لموقع تواصؿ اجتماعى آخر؛ وىو موقع8، ص  2010)مجاىد، 
SixDegrees.com( وركز ذلؾ الموقع عمى الروابط المباشرة بيف 1997، وكاف ذلؾ في خريؼ عاـ ،)

العرقية أو الدينية، وكاف ذلؾ بداية لبلنفتاح في األشخاص بغض النظر عف انتماءاتيـ وىويتيـ العممية أو 
عالـ التواصؿ االجتماعى بدوف حدود، وقد أتاح ذلؾ الموقع لممستخدميف مجموعة مف الخدمات مف أىميا 
رساؿ الرسائؿ الخاصة لمجموعة مف األصدقاء، وبالرغـ مف ذلؾ فقد تـ إغبلؽ  إنشاء الممفات الشخصية وا 

ويؿ الخدمات المقدمة مف خبللو، وتبع ذلؾ ظيور مجموعة مف مواقع التواصؿ الموقع لعدـ قدرتو عمى تم
(؛ وكاف محور اىتماميا ىو تدعيـ المجتمع مف خبلؿ مواقع 1999 - 1997االجتماعى خبلؿ الفترة )

، وموقع البشر  Asianavenue.com تواصؿ مرتبطة بمجموعات معينة مثؿ موقع األمريكييف اآلسيوييف
، وبعد ذلؾ ظيرت مجموعة مف مواقع التواصؿ االجتماعى والتي  Blackplanet.com سمراءذوى البشرة ال
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(، وقد اعتمدت ىذه المواقع في نشأتيا 2001 -1999لـ تستطع أف تحقؽ النجاح الكبير بيف األعواـ )
ائؿ ؛ والتي تركز عمى استخداـ غرؼ الدردشة والرس web based خبلؿ الفترة األولى عمى تقنيات الويب

االلكترونية، وخبلؿ تمؾ الفترة لـ تكف تقنيات الجيؿ الثانى لمويب قد ظيرت عمى الساحة، كما لـ يكف يسمع 
 ,Wikipedia) .عف التفاعؿ واإلضافة والحذؼ والنقاش وتبادؿ الممفات واآلراء وكؿ ما تتيحو تقنية الويب

2012).  
، وقد تـ تصميمو friendste.com ( انطمؽ موقع التواصؿ االجتماعى2002ومع بداية عاـ )

ليكوف وسيمة لمتعارؼ والصداقات المتعددة بيف مختمؼ فئات المجتمع العالمى، وقد ناؿ ىذا الموقع شيرًة 
كمنصة  skyrock.com كبيرًة في تمؾ الفترة، وفي النصؼ الثانى مف نفس العاـ ظير في فرنسا موقع

 & ,boyd) .تماعى مع ظيور تقنيات الجيؿ الثانى لمويبلمتدويف، ثـ تحوؿ بعد ذلؾ إلى شبكة تواصؿ اج
Ellison, 2007) ،( ،ظير موقع التواصؿ 2003(. وفي بداية عاـ )12، ص2009سيمماف، وخميفة )
وىو مف أوائؿ مواقع التواصؿ االجتماعى وأكثرىا شيرة عمى مستوى  Myspace.com االجتماعى الشيير

والتي انطمقت  LinkedIn.com ف مواقع التواصؿ االجتماعى مثؿالعالـ، كما ظيرت بالتوزاى العديد م
( مميوف مشتركًا بنياية 250(؛ والذى وصؿ عدد مستخدميو إلى )2003رسميًا في الخامس مف مايو عاـ )

(، ثـ كانت النقمة الكبيرة في عالـ شبكات التواصؿ االجتماعى بانطبلؽ موقع التواصؿ 2012شير ديسمبر )
(؛ 2004؛ حيث انطمؽ رسميًا في الرابع مف فبراير عاـ )Facebook.com ير الفيسبوؾاالجتماعى الشي

وقد بدأ ىذا الموقع أيضًا في االنتشار الموازى مع شبكات التواصؿ األخرى عمى الساحة حتى تطور 
 (،2006الفيسبوؾ مف المحمية إلى الدولية عاـ )

 
 أنواع الشبكات االجتماعية: -ثانًيا

شبكات االجتماعية ومواقع التواصؿ االجتماعي عمى عدد مف األسس المختمفة، فقد يمكف تقسيـ ال
تُقسـ حسب التقنية الفنية التي ُيبنى عميو، أو عمى حسب جنسية األشخاص المشتركيف فييا، حيث أف ىناؾ 

موضوعي العديد مف الشبكات التي تنتمي ألماكف بعينيا وألعراؽ وألجناس خاصة، أو عمى أساس االىتماـ ال
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ليا، وبصفة عامة اتفؽ عدد مف الباحثيف عمى أنو مف الممكف أف تقسـ وتصنؼ الشبكات االجتماعية عمى 
 : (9)النحو التالي

 :وىي تقتصر عمى مجموعة مف األصدقاء  شبكات شخصية أو محمية خاصة بأشخاص معينين
اؾ ألي شخص إال إذا كاف والمعارؼ، وتعمؿ عمى التواصؿ االجتماعي فيما بينيـ وال تسمح باالشتر 
(، وىناؾ عدد مف tributesمف دائرة األقارب أو األصدقاء أو لو صفة أخرى لمتقارب، مثؿ موقع )

المواقع والتي تخصص بمغة معينة كاليندوسية، والباكستانية، واإلنجميزية، والفرنسية وال يسمح 
 باالشتراؾ إال لممتحدثيف ليذه المغة.

 حيث تقوـ بتجميع الميتميف بمجاؿ معيف، أو تخصص ما، ية معينةشبكات خاصة بفئات موضوع :
وتعمؿ عمى تحقيؽ أقصى استفادة ممكنة مف تجميع قطاع كبير مف الميتميف بموضوع معيف، 
ويؤدي ذلؾ األمر إلى تبادؿ الخبرات والمعمومات المينية والتعميمية حوؿ مجاؿ مشترؾ، وىناؾ 

 تماعية تعميمية لمتعميـ عف بعد. شبكات اجتماعية ثقافية، وشبكات اج
 تواجو مشكمة البطالة المنتشرة في كافة أرجاء العالـ، وال تقتصر فقط عمى توفير شبكات مينية :

نما تعمؿ أيًضا عمى رفع كفاءة العماؿ.. ومف أشير ىذه المواقع والشبكات  العمؿ لمباحثيف وا 
(linked in وقد وصؿ عدد مشتركييا إلى )ؾ حوؿ العالـ. مميوف مشتر  187 
 

 خصائص مواقع الشبكات اإلجتماعية -0
 أ. البيانات الشخصية

تعتمد موقع الشبكات اإلجتماعية عمي الصفحات الشخصية التي تحتوي عمى خانات لمبيانات 
الشخصية لممستخدميف)العمر، السف، مكاف اإلقامة، ....إلخ( وتفضيبلتيـ المختمفة وصورىـ الشخصية 

وتحتوي ىذه الصفحات أيضًا عمى مساحة لتعميقات المستخدميف وقائمة عامة مف  وممفاتيـ المرئية،
 .(10)األصدقاء

                                                           

عبلقاتيـ االجتماعية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة عيف  كةلشب طفاؿمحمد عمي محمد عطية: إدراؾ األ ميحةس( 9)
 .174, ص1996, الطفولةشمس, معيد دراسات 

(10) Danah,M. Boyd.op.cit. p.123.   
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فيي صفحات الشخصية مميزة لممستخدميف تمكنيـ مف أف يظيروا أنفسيـ اآلخريف باألسموب الذي 
ف يريدونو، كما تشجعو تمؾ المواقع عمي وضع صورة شخصية في مقدمة صفحاتيـ، والتعامؿ مع الكثير م

 Facebook.(11)المتوفرة خصوًصا في موقع فيس بوؾ  Applicationالتطبيقات 
 ب. نوعية التفاعالت

جتماعيػػػػة جتماعيػػػػة أنيػػػػا تسػػػػعى إلػػػػى الحفػػػػاظ عمػػػػى العبلقػػػػات اإلأىػػػػـ مػػػػا يميػػػػز مواقػػػػع الشػػػػبكات اإل
سػيولة وبتكمفػة لمستخدمييا، ذلؾ ألف التكنولوجيا في ىذه المواقػع تسػمح بالحفػاظ عمػي تمػؾ الػروابط وتيئيتيػا ب

   (00)مادية بسيطة. 
جتماعية التواصؿ مع مستخدميف آخريف عند الموافقة ويستطيع المستخدموف في مواقع الشبكات اإل   

وىػػي عمميػػة فنيػػة فػػي الموقػػع تعنػػي موافقػػة الطػػرفيف  Friend requests.(03)عمػػي قبػػوؿ طمبػػات مصػػادقتيـ 
  (04)مف آخر لتأكيد وقبوؿ ىذه الصداقة.عمى قبوؿ الصداقة، فأحد المستخدميف يستقبؿ طمب 

تحت مواقع الشػبكات االجتماعيػة المسػتخدميف عمػى أف يحػددوا مػع مػف يقيمػوف عبلقػاتيـ االجتماعيػة 
أو المعػارؼ  Friendsويختمؼ المصطمح الذي يندرج تحتو ىذه العبلقات، فيي تأخذ مصطمح إما األصػدقاء 

acquaintance  أو المعجبػػػػػػيفFans جتماعيػػػػػػة موافقػػػػػػة ثنائيػػػػػػة مػػػػػػف ب مواقػػػػػػع الشػػػػػػبكات اإلوتتطمػػػػػػب أغمػػػػػػ
مف جانب المستخدميف لمتأكيد عمى الصداقة بينيـ، بينما ال يتطمب البعض اآلخر   bi-directionalالطرفيف

أو  fansوىػـ عػادة مػف المعجبػيف بالفنػاف  one – directionalذلػؾ، حيػث تعتبػر العبلقػة أحاديػة الجانػب 
 followers. (05)التابعيف 

 ج. مساحات الرأي والتعبير
 Friendsterيختمػػؼ مسػػمى مسػػاحة الػػرأي مػػف موقػػع إلػػى آخػػر، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، ففػػي موقػػع فرندسػػتر    

، وقػػد اسػػتخدـ الموقػػع ىػػذه الخاصػػية لتشػػجيع المسػػتخدميف عمػػى كتابػػة Testimonialsيطمػػؽ عميػػو الشػػيادات 

                                                           
(11) Danah M. Boyd, Nicole B. Ellison. op.cit.p.213. 
(12) Nicole B. Ellison, Charles Steinfield, Cliff Lampe. op.cit. 1146 
)13( Mike Thelwall. “Social Networks, Gender, and friending : An analysis of Myspace of member 

Profiles”. In: Journal of the American society for Information science and technology. Vol.59, No.8, 
June 2008. p.1322. 
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مف الحوار والتواصؿ المستمر بيف المستخدميف  شيادات خاصة عف أصدقائيـ لكي يقرأىا اآلخروف لخمؽ نوع
 وأصدقائيـ.

وتتنوع الخصائص االتصالية في مواقع الشبكات اإلجتماعية ، فالبعض يمتمؾ تقنيو تبػادؿ الممفػات المرئيػة    
، Blogging (06).والتػدويف   Instant messagingوالصػور والػبعض اآلخػر يػوفر خاصػية الرسػائؿ الفوريػة

عػف طريػؽ الصػوت  Chatلكترونػي وخػدمات الدردشػة المواقػع خصػائص الرسػائؿ والبريػد اإلكما تمتمؾ بعض 
 Groups.(07)والصورة وتبادؿ ومشاركة الممفات المرئية والنصية ومجموعات النقاش 

 

 اآلثار اإليجابية لوسائل التواصل االجتماعي عمى المجتمع:
 ُتوضّح النقاط اآلتية أىـ التأثيرات اإليجابية لوسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى المجتمع: 

: ُتعّزز وسائؿ التواصؿ االجتماعي اإلنتاجية العممية لممجتمعات، حيث تعزيز اإلنتاجية العممية
لمجموعاٍت مف الُمستخِدميف الذيف يشتركوف في نفس االىتمامات العممية في مجاالت عّدة؛ كالصحة، تسمح 

 والسياسة، واالقتصاد، وغيرىا، مف التواصؿ معًا لتبادؿ معارفيـ وخبراتيـ. 
: ُتعتبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي بمثابة منصة إعبلمية ُتمّكف األشخاص مف منصة إعالمية حرة

 عف آرائيـ عبرىا بحرّية دوف التقّيد بأّي قوانيف قمعّية تمنع حرية التعبير. التعبير 
ُتعتبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي طريقًة سيمًة لمتواصؿ مع  تسييل التواصل مع اآلخرين:

سر الُمستخدميف اآلخريف، أو التعّرؼ عمييـ أينما كانوا دوف التقّيد بالحدود الجغرافية، األمر الذي مف شأنو ك
 الحواجز الثقافية بيف المجتمعات المختمفة.

حيث تستخدـ العديد مف شركات األعماؿ والتجارة وسائؿ التواصؿ  تعزيز القوة االقتصادية:
االجتماعي بيدؼ التواصؿ مع زبائنيـ والتسويؽ لُمنتجاتيـ، كما تتميز وسائؿ التواصؿ االجتماعي اقتصاديًا 

 زمة لعمؿ إجراءات اقتصادية بحثّية في سوؽ ُمعّيف.نظرًا لقمة الُكمفة المالية البل

                                                           
(16  ( Danah M. Boyd, Nicole B. Ellison. op.cit. p.214.  
(17( Rachel singer Gordan, Michael Stephens. “Tech Tips for every librarian”. In:  computers in libraries. 

November/ December 2007. p.46. 
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: حيث تُتيح وسائؿ التواصؿ االجتماعي نشر العديد مف فرص العمؿ عبر تقميل نسبة البطالة
% مف أصحاب العمؿ يمجأوف إلى مواقع التواصؿ االجتماعي 60منّصاتيا، وُتشير الدراسات إلى أّف نسبة 

 لمبحث عف الموظفيف.
 ن ذوي االحتياجات الخاصة: نظرة تاريخية ع

تعتبر مشكمة ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتيـ واحدة مف المشكبلت االجتماعية التي تمتد جذورىا 
إلى العصور القديمة والوسطى إلى أف وصمت إلى الوضع الذي ىو عميو في العصر الحديث، وتختمؼ 

الجتماعي والديني الذي كاف سائًدا في كؿ أساليب الرعاية ونوعيتيا حسب الوضع السياسي واالقتصادي وا
 عصر مف العصور. 

في العصور القديمة عانى ذوو االحتياجات الخاصة مف االضطياد واالزدراء واإلىماؿ، وكاف ذلؾ 
ناتج عف المعتقدات الخاطئة والخرافات التي كانت سائدة في ذلؾ الوقت، ونادى أفبلطوف بوجوب التخمص 

 . (18)طريؽ قتميـ، وذلؾ لممحافظة عمى نقاء العنصر البشري في جميوريتو الفاضمة مف األطفاؿ المعاقيف عف
أما في إسبرطة فقد طغى عمى أىميا االتجاه إلى اعتبار األطفاؿ مف سقاـ األجساد غير صالحيف 

عيف لمقياـ بأي عمؿ وال يبعثوف عمى فخر أولياء أمورىـ، ولذلؾ عمدوا إلى حمؿ الطفؿ بعد مولده إلى مكاف م
يتـ فحصو بمعرفة شيخ القبيمة أو أكبر أفراد القبيمة سًنا، فإذا وجدوه قوي الجسـ ومتناسؽ العضبلت أمروا 
بتربيتو وتعميمو، أما في حالة ضعؼ الطفؿ بعد مولده وسوء تكوينو فقد كاف ُيمقى بو إلى مكاف سحيؽ بقاع 

 الجبؿ ألنو يمثؿ عبًئا عمى نفسو وغيره. 
االحتياجات الخاصة في ظؿ الديانات السماوية فقد حثت عمى المعاممة الحسنة أما عف رعاية ذوي 

ليـ، حيث نيت الديانة الييودية عف قتؿ الطفؿ الكفيؼ ألنو ىبة مف اهلل ويجب المحافظة عميو ورعايتو 
 وحسف معاممتو تقربا هلل تعالى. 

 مفيوم ذوي االحتياجات الخاصة: 

                                                           
 يلدى عينتيف مف ذو  يمحمد مخموؼ, المساندة االجتماعية وعبلقتيا بكؿ مف الثقة بالنفس والسموؾ التكيف يسماء حمد أ (18)

 .7-5ص جامعة المنيا, كمية اآلداب, قسـ عمـ النفس, رسالة ماجستير غير منشورة, (,2017) الحتياجات الخاصة,ا
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مف التعريفات لذوي االحتياجات الخاصة فمنيـ مف عرفيـ عمى أنو   تناوؿ العديد مف الباحثيف العديد
: يعني الطفؿ الذي يختمؼ عف   children with special needs مصطمح ذوو االحتياجات الخاصة : 

الطفؿ الطبيعي أو الطفؿ المتوسط مف حيث القدرات العقمية أو الجسمية أو الحسية أو مف حيث الخصائص 
غوية أو التعميمية إلى درجة يصبح ضروريا معيا تقديـ خدمات التربية الخاصة والخدمات السموكية أو الم

المساندة لتمبية الحاجات الفريدة لدى الطفؿ ويفضؿ معظـ التربوييف حاليا استخداـ مصطمح ذوي االحتياجات 
عاقة وما إلى الخاصة؛ ألنو ال ينطوي عمى المضاميف السمبية التي تعبر عنيا مصطمحات العجز أو اإل

  (19.)ذلؾ

 احتياجات األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة: 
( إلى أف الشخص مف ذوي االحتياجات الخاصة إنساف لو حاجاتو التي يود 1991يشير المميجي )

ه االحتياجات تـ تصنيفا إلى إشباعيا كغيره مف البشر، والتي أحدثتيا ظروؼ اإلعاقة مف جانب آخر، وىذ
 ((20التالي: 
 يجب تمبيتيا لو الستعادة لياقتو البدنية وىذه يتطمب توفر األجيزة التعويضية.  احتياجات بدنية: .1
يتـ إشباعيا حتى يتقبؿ إعاقتو مما يؤدي إلى تكيفو مف جانب وتنمية شخصيتو  احتياجات إرشادية: .2

 مف جانب آخر. 
قيقيا بتوفير فرص التعميـ المكافئ لمف ىـ في سف التعميـ، مع االىتماـ يتـ تح احتياجات تعميمية: .3

 بتعميـ الكبار وذلؾ عف طريؽ فصوؿ خاصة. 
وتتمثؿ في تييئة سبؿ التوجيو الميني المبكر واالستمرار فيو لحيف االنتياء مف  احتياجات مينية: .4

صدار التشريعات ف ي محيط تشغيؿ األشخاص مف ذوي االحتياجات الخاصة العممية التأىيمية وا 
 وتوفير فرص العمؿ التي تناسب قدرتيـ. 

                                                           

، العدد 35( نجمة يوسؼ ناصر الخرافي، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة ، مجمة دراسات الخميج العربية ، مجمد 19)
 357-369، ص ص 2009، الكويت ، 133

، 2002بارة ، المشكبلت االجتماعية والتربوية تشخيص ، عبلج وقاية ، االسكندرية ، الدار الجامعية ، (  جبارة عطية ج 20)
 17ص
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لتوثيؽ صبلت الشخص مف ذوي االحتياجات الخاصة بمجتمعو مف جانب،  احتياجات اجتماعية: .5
وتعديؿ نظرة المجتمع إليو مف جانب آخر، وذلؾ بتوفير فرص االحتكاؾ والتفاعؿ المكافئ مع بقية 

 نيف والعمؿ عمى إدماجو مع المجتمع. المواط
: يحتاج األشخاص مف ذوي االحتياجات الخاصة إلى أبحاث احتياج األبحاث والخدمات االجتماعية .6

اجتماعية ونفسية لمتعرؼ عمى أسباب إعاقتيـ والعمؿ عمى التغمب عمى المشكبلت النفسية واألسرية 
 .(21)فييية التي يحتاجونيا لشغؿ أوقات الفراغالتي يتعرضوف ليا وتحديد الخدمات الترويجية والتر 

ولذلؾ مف الميـ جمع اإلحصائيات عف األشخاص مف ذوي االحتياجات الخاصة وتعريؼ كافة أفراد 
المجتمع بأنواع اإلعاقات الجسدية وأسبابيا وكيفية الوقاية منيا ووضع البرامج التي تؤىؿ مف لدييـ ىذه 

 بيئتيـ.اإلعاقات ليكونوا أكثر تكيًفا مع 
 أنواع ذوي االحتياجات الخاصة:

 :Mental Retardedاإلعاقة العقمية  .1
 تعريف اإلعاقة العقمية .أ 

ىناؾ تعريفات متعددة لئلعاقة العقمية منيا تعريؼ الجمعية األميركية لمتخمؼ العقمي، وىو: "اإلعاقة 
المتوسط يكوف متبلزًما مع  العقمية نقٌص جوىري في األداء الوظيفي الراىف، يتصؼ بأداء ذىني وظيفي دوف

جوانب قصور في اثنيف أو أكثر مف مجاالت الميارات التكيفية التالية: التواصؿ، والعناية الشخصية، والحياة 
 .(22)المنزلية، والميارات االجتماعية، ، ويظير ذلؾ قبؿ سف الثامنة عشرة".

 أنواع اإلعاقة العقمية:  .ب 
وذلؾ حسب األسس المعتمدة في التصنيؼ، وذلؾ عمى تصنؼ اإلعاقة العقمية تصنيفات متعددة 

النحو التالي: التصنيؼ عمى أساس األسباب، التصنيؼ عمى أساس شدة اإلعاقة، التصنيؼ عمى أساس 
 المظير الخارجي، التصنيؼ التربوي، التصنيؼ عمى أساس السموؾ التكيفي.

                                                           

 2011، حتياجات الخاصة, الطبعة األولى, دار الميسرة لمنشر والتوزيع, عمافأحمد محمد أبو زيد, دراسة الحالة لذوي اال (21)
 .46 -45ص 

(, الطبعة األولى, 2006تجاىات العالمية الحديثة, )ضوء اال يا فطفاؿ المعاقيف سمعيً حسيف أحمد عبد الرحمف, تربية األ( 22)
 الدار العالمية لمنشر, مصر.
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 أىمية الوقاية من اإلعاقة: .ج 
مف األعراض المرافقة لحاالت كثيرة، فإف األبحاث الطبية لـ  بالرغـ أف اإلعاقة العقمية ىي عرض

%( مف أسباب 75%( مف األسباب المؤدية لئلعاقة العقمية، وىذا يعني أف )25تتوصؿ ألكثر مف حوالي )
اإلعاقة العقمية ما زالت غير معروفة، ولكف ىذا الواقع ال يقمؿ مف أىمية بذؿ الجيد عمى مستوى الوقاية، إال 

افرت جميع الجيود لوضع كافة بنودىا قيد التنفيذ مف قبؿ: األسرة والمجتمع بكافة أفرادىا، والدولة إذا تض
الباحثوف والدارسوف، ومخططو البرامج الوقائية مف  -بكافة مؤسساتيا ذات الصمة بالعممية الوقائية

 األخصائييف والقائميف عمى تنفيذىا.
 التدخل المبكر: .د 

رؼ مصطمح التدخؿ المبكر بأنو: )مجموعة شاممة مف الخدمات التعميمية مفيوـ التدخؿ المبكر: يع
واالجتماعية والتربوية والنفسية والصحية تقدـ لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف إعاقة أو تأخر نمائي أو الذيف ىـ 

 عرضة لخطر التأخر العقمي(.
 (03:)الفئات المستيدفة في برامج التدخل المبكر .ه 

ًيا في مجاؿ أو مجاليف مف مجاالت النمو في أوؿ سنتيف. األطفاؿ الذيف ىـ األطفاؿ المتأخروف نمائ
 في حالة خطر، األطفاؿ الذيف يعانوف مف حاالت إعاقة عقمية أو جسمية.

 مبررات التدخل المبكر: .و 
يعتبر التعميـ في سف ما قبؿ المدرسة أسيؿ وأسرع مف التعميـ في أي مرحمة عمرية، يتبع األطفاؿ 

ي النمو نفس مسار النمو الطبيعي مع أنو في العادة ال يكوف عمى نفس المستوى الوظيفي، حتى المتأخريف ف
 يكوف ألسر األطفاؿ المعوقيف قواعد ثابتة عف كيفية تنشئة أطفاليـ حتى يتجنبوا الوقوع في مشاكؿ مستقبمية.

 
 .(24)اإلعاقة البصرية:  .2

                                                           

( محمود عبد الصمد محمد عمي، التدخؿ المبكر لتنيمو بعض الميارات المعرفية لدى عينة مف االطفاؿ الذوييف ، رسالة  23)
 47، ص2017ػ، جامعة القاىرة ، ماجستير ، كمية التربية لمطفولة المبكرة 

احمد احمد عواد، دليؿ االسرة والمعممة في تنمية الميارات االجتماعية لبلطفاؿ ذوي االعاقة البصرية، مؤسسة حورس ( 24)
 8، ص2011الدولية، االسكندرية، 
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الذي يشكو مف إعاقة بصرية شديدة وال الشخص الكفيؼ ىو ذلؾ الشخص تعريف إلعاقة البصرية:  .أ 
يستطيع أف يقرأ أو يكتب إال طريقة برايؿ، أما المكفوؼ جزئًيا وىو ذلؾ الشخص الذي يستطيع قراءة 

 الكتابة العادية وذلؾ باالستعانة بالعدسات المكبرة والكتب ذات األحرؼ الكبيرة.
 تصنيفات اإلعاقة البصرية: .ب 
 المعاقوف بصرًيا كمًيا: -األوؿ 

درجة ولو باستخداـ النظارة،  20تمؾ الفئة الذيف فقدوا درجات اإلبصار كمية، ووصمت إلى أقؿ مف 
ومثؿ ىذه الفئة ال يمكنيا االستفادة مف الخبرات التي تقدميا البرامج التربوية والتعميمية لؤلسوياء، وينطبؽ 

 عمييا التعريفيف القانوني والتربوي.
 مظاىر اإلعاقة البصرية .ج 

صر النظر: صعوبة رؤية األشياء البعيدة ال القريبة، وسببيا سقوط صورة األشياء المرئية أماـ حالة ق .1
 الشبكية، وتستخدـ العدسات المقعرة. 

حالة طوؿ النظر: صعوبة رؤية األشياء القريبة ال البعيدة، سببيا سقوط األشياء المرئية خمؼ  .2
  الشبكية وكرة العيف أقصر، وتستخدـ لعدسات المحدبة.

حالة صعوبة تركيز النظر: صعوبة رؤية األشياء بشكؿ مركز أو واضح، وسببيا الوضع الغير  .3
 عادي لقرنية العيف أو العدسة وتستخدـ العدسات االسطوانية. 

 أسباب اإلعاقة البصرية:  .د 
أسباب ما قبؿ الوالدة وىي عوامؿ وراثية وأما إصابة األـ الحامؿ ببعض األمراض المعدية مثؿ 

األلمانية والسفمس. أسباب أثناء عممية الوالدة وىي نقص األكسجيف والوالدة المتعسرة. أسباب ما بعد  الحصبة
الوالدة وىي زيادة نسبة األكسجيف المعطى لمطفؿ واإلصابات الناتجة عف الحوادث أو بعض األمراض 

 المختمفة. 
 الوقاية من اإلعاقة البصرية:  .ه 

قرنية، كما أف وضعيا قرب جذر األنؼ يقمؿ مف فائدتيا ألنيا إف وضع القطرة عمى البؤبؤ يخدش ال .1
كما ال يجوز أف تممس القطارة أىداب أو أجفاف العيف حتى ، تتسرب بسرعة عف طريؽ مجاري الدمع

 ال تنتقؿ العدوى مف عيف إلى عيف.
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 .(25)قطرات ومراىـ العيوف ليا مدة صبلحية وال يجوز استخداميا بعد التاريخ المذكور .2
عمى العامميف في المجاؿ الصناعي )خاصة لحاـ األكسجيف، أو مستخدمي قواطع الحديد يجب  .3

الكيربائية، أو سف بعض اآلالت، أو مستخدمي األحماض والقمويات الشديدة( استخداـ النظارات 
الواقية وكذلؾ ابتعاد األشخاص المحيطيف وخاصة أثناء المحاـ الكيربائي فقد يؤدي إلى إصابات 

 بقة العيف السطحية.بالغة لط
 نتائج البحث:

 موقع "فيسبوؾ": -أواًل 
 (0)جدول

 إظيار ذوو االحتياجات الخاصة عن بياناتيم الشخصية  
 ( مستخدم ومستخدمة62ن = )                  

 التكرار والنسبة المئوية
 

 مدى إظيار الجوانب الشخصية
 النسبة المئوية ك

 الترتيب %

 0 85.22 50 يظيرون جوانبيم الشخصية
 0 05.22 9 ال يظيرون جوانبيم الشخصية

يوضح جدوؿ أف النسبة المئوية لذوي االحتياجات الخاصة الذيف يظيروف شخصيتيـ مف العينة قيد 
%( لجميع مستخدمي موقع فيسبوؾ، بينما جاءت النسبة المئويةلذوي االحتياجات 85.00البحث ىي )

%( لجميع مستخدمي موقع 15.00نة قيد البحث ىي )الخاصة الذيف ال يظيروف شخصيتيـ مف العي
 "فيسبوؾ". 

  (0)جدول
 بيانات عن تعميم وعمل ذوي االحتياجات الخاصة قيد البحث 

 التكرار والنسبة المئوية
 بيانات التعميم والعمل

 النسبة المئوية ك
% 

 الترتيب

 3 30.67 09 الجامعة/ الكمية

                                                           

العممية لمنشر, عماف, األردف,  ير اليازو  والعبلج دارمحمود أحمد عبد الكريـ, الصعوبات التعميمية اإلعاقة الخفية المفرـو ( 25)
 .38(ص2010)
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 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك بيانات التعميم والعمل

 الترتيب %

 6 08.33 00 المدرسة
 0 40.67 05 جية العمل

 4 03.33 04 الوضع الوظيفي
 5 00.67 03 ميام الوظيفة
 0 38.33 03 مكان العمل

يوضح جدوؿ أف النسب المئوية لبيانات التعميـ والعمؿ لمعينة قيد البحث مف ذوي االحتياجات 
( ومكاف العمؿ بنسبة مئوية 1%( وبالترتيب )41.67الخاصة جاءت كالتالي: جية العمؿ بنسبة مئوية )

( ثـ الوضع الوظيفي 3%( وبالترتيب )31.67( فالجامعة/ الكمية بنسبة مئوية )2%( وبالترتيب )38.33)
( ثـ المدرسة 5%( بترتيب )21.67( فمياـ الوظيفة بنسبة مئوية )4%( وبالترتيب )23.33بنسبة مئوية )
 (.6%( وبترتيب )18.33بنسبة مئوية )

  (3)جدول
 الخاصة قيد البحث البيانات األساسية عن ذوي االحتياجات 

 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك البيانات األساسية

 الترتيب %

 0 022.22 62 النوع
 8 42.22 04 تاريخ الميالد
 م 0 93.33 56 الدولة 
 6 87.33 47 المدينة

 9 38.33 03 الحالة االجتماعية
 3 90.67 55 اليدف من التواصل صداقة

 م 3 90.67 55 االتصال بالمستخدمين اليدف من التواصل
 م 3 90.67 54 اليدف من التواصل طرح قضايا أو مشكالت

 00 8.33 5 اآلراء الدينية
 02 05.22 9 اآلراء السياسية

 7 45.22 07 تعريف المستخدمين بأنفسيم
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، 1تيب )%( وبالتر 93.00يوضح جدوؿ أف النسب المئوية لمبيانات األساسية )النوع والدولة( ىي )
ـ( ثـ النسب المئوية لمبيانات األساسية )اليدؼ مف التواصؿ صداقة، اليدؼ مف التواصؿ االتصاؿ 1

ـ ـ(  – 3%( وبالترتيب مف )91.67بالمستخدميف، اليدؼ مف التواصؿ طرح قضايا أو مشكبلت( ىي )
%( وبالترتيب 45.00( ثـ تعريؼ المستخدميف بأنفسيـ )6%( وبالترتيب )87.33فالمدينة بنسبة مئوية )

%( 38.33( فالحالة االجتماعية بنسبة مئوية )8%( وبالترتيب )40.00( فتاريخ الميبلد بنسبة مئوية )7)
( فاآلراء الدينية بنسبة مئوية 10%( وبالترتيب )15.00( ثـ اآلراء السياسية بنسبة مئوية )9وبالترتيب )

 (.11%( وبالترتيب )8.33)
 

 (4)جدول
 اجات الخاصة لمتواصل مع المستخدمين اآلخرين في الموقعبيانات ذوي االحتي 

 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك بيانات التواصل مع المستخدمين

 الترتيب %

 0 6.67 4 البريد اإللكتروني
 0 8.33 5 الياتف المحمول
 - - - الياتف األرضي
 - - - عنوان السكن
 - - - الموقع الشخصي

ؿ أف النسب المئوية لبيانات التواصؿ لذوي االحتياجات الخاصة قيد البحث مع يوضح جدو  
( واستخداـ التواصؿ مع 1%( وبالترتيب )8.33المستخدميف باستخداـ الياتؼ المحموؿ جاءت بنسبة مئوية )
ذوي  ( بينما لـ يستخدـ2%( وبالترتيب )6.67المستخدميف باستخداـ البريد االلكتروني جاء بنسبة مئوية )

الموقع  –عنواف السكف -االحتياجات الخاصة التواصؿ مع المستخدميف باستخداـ )الياتؼ األرضي
 الشخصي(.

 (5)جدول
 نوعية مجموعات النقاش التي انضم إلييا ذوي االحتياجات الخاصة قيد البحث  

 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك نوعية مجموعات النقاش

 الترتيب %

 0 95.22 57 يتم بمجتمع ذوي االحتياجات الخاصة مجموعات ت
 5 92.22 54 مجموعات ذات اىتمام بشئون منظمات المجتمع المدني
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 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك نوعية مجموعات النقاش

 الترتيب %

 02 45.22 07 مجموعات ذات اىتمام بالشئون السياسية
 7 72.22 40 مجموعات ذات اىتمام بالشئون االجتماعية
 00 30.67 09 مجموعات ذات اىتمام بالشئون االقتصادية

 4 90.67 55 جموعات ذات طابع ترفيييم
 0 93.33 56 مجموعات ذات اىتمامات إنسانية

 م 5 92.22 54 مجموعات ذات اىتمام بالعموم والتكنولوجيا
 م 0 93.33 56 مجموعات ذات اىتمام بالخدمات والمنتجات
 9 52.22 32 مجموعات ذات اىتمام بالمؤسسات أو الييئات

 م 7 72.22 40 شئون الدينيةمجموعات ذات اىتمام بال
يوضح الجدوؿ أف النسب المئوية لنوعية مجموعات النقاش )مجموعات تيتـ بمجتمع ذوي 

( ومجموعات النقاش )مجموعات ذات 1%( وبالترتيب )95.00االحتياجات الخاصة( بنسبة مئوية )
( 2%( وبالترتيب )93.33ة )اىتمامات إنسانية، والمجموعات ذات اىتماـ بالخدمات والمنتجات( بنسبة مئوي

( و)مجموعات ذات اىتماـ 4%( وبالترتيب )91.67بنسبة مئوية ) مجموعات ذات طابع ترفيييـ( وفال 2و)
%( 90.00بشئوف منظمات المجتمع المدني ومجموعات ذات اىتماـ بالعموموالتكنولوجيا(بنسبة مئوية )

االجتماعية ومجموعات ذات اىتماـ بالشئوف  ـ( ثـ )مجموعات ذات اىتماـ بالشئوف 5(، )5وبالترتيب )
ـ( فالمجموعات ذات اىتماـ بالمؤسسات أو الييئات  7(، )7%( بالترتيب )70.00الدينية(بنسبة مئوية )

بنسبة مئوية  مجموعات ذات اىتماـ بالشئوف السياسية ( ثـ9%( بالترتيب )50.00بنسبة مئوية )
%( 31.67ىتماـ بالشئوف االقتصادية بنسبة مئوية )( فالمجموعات ذات ا10%( بالترتيب )45.00)

 (.11بالترتيب )
 (6)جدول 

 أىم قضايا ذوي االحتياجات الخاصة عمى  صفحات "فيسبوك"
 التكرار والنسبة المئوية

 ك القضايا
 النسبة المئوية

 الترتيب %

 8 05.22 05 طبية/ صحية
 02 02.22 00 نوعية اإلعاقة
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 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك القضايا

 الترتيب %

 4 63.33 38 تشريع/ نظم
 0 88.33 53 ذوي االحتياجات الخاصةحقوق 

 5 45.22 07 تربوي وتدريب
 3 66.67 42 تأىيل/ توظيف

 7 08.33 07 توعية
 00 03.33 8 وقاية

 00 8.33 5 تدخل مبكر
 03 5.22 3 تخصصات مرضية
 م 5 45.22 07 تبرعات/ مساعدات

 م 8 05.22 05 زواج ذوي االحتياجات الخاصة
 0 85.22 50 معاتجاىات الفرد/ المجت

يوضح الجدوؿ أف النسبة المئوية ألىـ قضايا ذوي االحتياجات الخاصة عمى صفحات "فيسبوؾ" لمعينة 
بنسبة مئوية  حقوؽ ذوي االحتياجات الخاصةقيد البحث مف ذوي االحتياجات الخاصة جاءت كالتالي: 

تأىيؿ/ (، فال2%( وبالترتيب )85.00بنسبة مئوية ) اتجاىات الفرد/ المجتمع( و 1%( وبالترتيب )88.33)
( 4%( وبالترتيب )63.33(، ثـ التشريع/ نظـ بنسبة مئوية )3%( وبالترتيب )66.67بنسبة مئوية ) توظيؼ

(، ثـ قضايا التبرعات/ المساعدات بنسبة مئوية 5%( بترتيب )45.00فالقضايا التربوية وتدريب بنسبة مئوية )
(، فالقضايا الطبية/ 7%( وبترتيب )28.33لتوعوية بنسبة مئوية )ـ( ثـ القضايا ا 5%( وبترتيب )45.00)

ـ(،  8%( بترتيب )25.00(، ثـ قضايا الزواج بنسبة مئوية )8%( بترتيب )25.00الصحية بنسبة مئوية )
(، 11%( بترتيب )13.33وقاية بنسبة مئوية )( ثـ قضايا ال10%( بترتيب )25.00بنسبة مئوية ) نوعية اإلعاقةف

تخصصات المرضية بنسبة مئوية (، فقضايا ال12%( بترتيب )8.33ا التدخؿ المبكر بنسبة مئوية )ثـ قضاي
 (.13%( وبترتيب )5.00)
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 (7)جدول
 طبيعة ما ينشره ذوي االحتياجات الخاصة قيد البحث عمى صفحات "فيسبوك" 

 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك طبيعة النشر

 الترتيب %

 00 32.22 08 قات المختمفة استخدام التطبي
براز الحالة العامة  0 95.22 57 التعبير وا 

  0 93.33 56 إبداء اإلعجاب بما ينشره األصدقاء
 م 0 93.33 56 إضافة صورة أو مقطع فيديو والتعميق عمييا

 4 90.67 55 التعميق عمي صورة أو مقطع فيديو
 03 05.22 9 تعديل البيانات الشخصية

 م Groups 55 90.67 4لى مجموعات النقاش االنضمام إ
 00 80.67 49 المساىمة في الحوار في مجموعات النقاش

 م 4 90.67 55 االنضمام إلى صفحات المعجبين
 م 03 05.22 9 التخطيط لممشاركة في حدث يخص ذوي االحتياجات الخاصة 

 م 4 90.67 55 دعم ذوي االحتياجات الخاصة
 8 92.22 54 روابطإرسال تعميقات حول ال

 م 8 92.22 54 التعميق عمى الحالة العامة لمقضايا
 م 8 92.22 54 التعميق عمى قضية معينة

يوضح الجدوؿ أف النسب المئوية لطبيعة ما ينشره ذوي االحتياجات الخاصة عمي صفحات 
براز ا facebook"فيسبوؾ" %(  95.00لحالة العامة( )لمعينة قيد البحث مف ذوي االحتياجات الخاصة )التعبير وا 

( بنسبة مئوية إضافة صورة أو مقطع فيديو والتعميؽ عمييا( ثـ )إبداء اإلعجاب بما ينشره األصدقاء، 1وبالترتيب )
االنضماـ إلى مجموعات ، التعميؽ عمي صورة أو مقطع فيديوـ( عمى التوالي ثـ )2، 2%( وبالترتيب )93.33)

%( وبالترتيب 91.67( بنسبة مئوية )جبيف، دعـ ذوي االحتياجات الخاصةالنقاش، االنضماـ إلى صفحات المع
إرساؿ تعميقات حوؿ الروابط، التعميؽ عمى الحالة العامة لمقضايا، التعميؽ عمى قضية ـ( عمى التوالي ثـ )4 – 4)

( بنسبة شـ(، ثـ )المساىمة في الحوار في مجموعات النقا 8 – 8%( وبالترتيب )90.00معينة( بنسبة مئوية )
%( ثـ )تعديؿ البيانات 30.00( ثـ )استخداـ التطبيقات المختمفة( بنسبة مئوية )11%( بترتيب )81.67مئوية )
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%( بالترتيب 15.00( بنسبة مئوية )التخطيط لممشاركة في حدث يخص ذوي االحتياجات الخاصةالشخصية، 
 ـ(.13، 13)

 
 (8)جدول

 خاصة قيد البحثنوعية الصورة الرئيسية لذوي االحتياجات ال 
 التكرار والنسبة المئوية

 النسبة المئوية ك نوعية الصورة الرئيسية
 الترتيب %

 3 86.67 50 صورة شخصية لذوي االحتياجات الخاصة
 4 72.22 40 صورة جماعية مع األصدقاء

 6 40.67 05 صورة المشاىير ذوي االحتياجات الخاصة
 7 35.22 00 لوحات فنية ومناظر طبيعية

 0 90.67 55 شعارات ورموز
 5 53.33 30 رسوم متحركة/ كارتون
 م 0 90.67 55 محتوى نصي مصور

يوضح الجدوؿ أف النسب المئوية لنوعية الصورة الرئيسية لمعينة قيد البحث مف ذوي االحتياجات 
ر ( ومحتوى نصي مصو 1%( وبالترتيب )91.67الخاصة جاءت كالتالي: شعارات ورموز بنسبة مئوية )

 86.67ـ( فصورة شخصية لذوي االحتياجات الخاصة بنسبة مئوية )1%( وبالترتيب )91.67بنسبة مئوية )
( ثـ رسوـ 4%( وبالترتيب )70.00( ثـ صورة جماعية مع األصدقاء بنسبة مئوية )3%( وبالترتيب )

جات الخاصة بنسبة ( فصورة المشاىير ذوي االحتيا5%( وبالترتيب ) 53.33متحركة/ كارتوف بنسبة مئوية )
 (.7%( وبالترتيب )35.00( ثـ لوحات فنية ومناظر طبيعية بنسبة مئوية )6%( وبالترتيب ) 41.67مئوية )

  (9)جدول
 طبيعة األفكار في الصورة الرئيسية

 التكرار والنسبة المئوية
 طبيعة األفكار

 النسبة المئوية ك
% 

 الترتيب

 0 86.67 50 مضمون شخصي
 5 8.33 00 مضمون حب وعاطفة
 6 3.33 0 منتجات وخدمات

 7 3.33 0 مضمون يعالج قضية
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 التكرار والنسبة المئوية
 النسبة المئوية ك طبيعة األفكار

 الترتيب %

 3 05.22 05 مضمون يثير قضية
 0 36.67 00 حالة إنسانية

 4 02.22 6 أخرى
يوضح جدوؿ أف النسب المئوية طبيعة األفكار في الصورة الرئيسية لمعينة قيد البحث مف ذوي 

( وحالة 1%( وبالترتيب )86.67بنسبة مئوية )االحتياجات الخاصة جاءت كالتالي: مضموف شخصي 
%( وبالترتيب 25.00(، فمضموف يثير قضية بنسبة مئوية )2%( وبالترتيب )36.67إنسانية بنسبة مئوية )

( ثـ 4%( وبالترتيب )10.00آثار مصرية( بنسبة مئوية )–شعار –ديني–( ثـ أخرى )منظر طبيعي3)
%( 3.33( فمنتجات وخدمات بنسبة مئوية )5الترتيب )%( وب8.33مضموف حب وعاطفة بنسبة مئوية )

 (.7%( وبالترتيب )3.33( ثـ مضموف يعالج قضية بنسبة مئوية )6وبالترتيب )
 

 النتائج والتوصيات:
 موقع فيسبوك: -أواًل 

أظيرت النتائج أف ذوي االحتياجات الخاصة الذيف يظيروف شخصيتيـ مف العينة قيد البحث ىي  -
 تخدمي موقع فيسبوؾ.%( لجميع مس85.00)

كما اظيرت النتائج أف البيانات األساسية: النوع، والدولة، واليدؼ مف التواصؿ، خاصة طرؽ  -
 القضايا والمشكبلت، ثـ  اآلراء الدينية والسياسية. 

كما أظيرت النتائج مف أىـ البيانات التي يستخدميا  ذوي االحتياجات الخاصة لمتواصؿ مع  -
 الموقع ىي الياتؼ المحموؿ والبريد اإللكتروني. المستخدميف اآلخريف في

اظيرت النتائج أف نوعية مجموعات النقاش التي ينضـ إلييا ذوي االحتياجات الخاصة: قيد البحث  -
مجموعات تيتـ بمجتمع ذوي االحتياجات الخاصة، واىتمامات إنسانية، ومجموعات ذات اىتماما 

تماـ بالشئوف االقتصادية والسياسية جاءت في بالمؤسسات والييئات أما في مجموعات ذات اى
 المتربة االخيرة. 



 الخاصة االحتياجات ذوي لقضايا االجتماعي التواصل مواقع تناول

 
 710                            0202  ديسمبر -  يوليو    ثامنالالعدد      المجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال        

 

كما اظيرت النتائج أىـ قضايا ذوي االحتياجات الخاصة عمى صفحات "فيسبوؾ": حقوؽ ذوي  -
االحتياجات الخاصة واتجاىات الفرد والمجتمع، والتأىيؿ والتوظيؼ والتدريب والتبرعات، أما في 

 ة ونوعية اإلعاقة.المرتبة األخيرة: قضايا الوقاي
كما اظيرت النتائج طبيعة ما ينشره ذوي االحتياجات الخاصة قيد البحث عمى صفحات "فيسبوؾ":  -

ضافة صورة أو مقطع فيديو،  براز الحالة العامة، ثـ إبداء اإلعجاب بما ينشره األصدقاء وا  التعبير وا 
األخير فكاف  تعديؿ البيانات والتعميؽ عمييا واالنضماـ إلى صفحات المعجبيف، أما في الترتيب 

 الشخصية.
كما اظيرت النتائج لنوعية الصورة الرئيسية لذوي االحتياجات الخاصة قيد البحث: شعارات ورموز  -

ومحتوى نصي مصور، وصورة شخصية لذوي االحتياجات الخاصة، وفي الترتيب األخير جاءت 
 لوحات فنية ومناظر طبيعية.

 موقع يوتيوب: -ثانياً  
 إجمالي مقاطع الفيديو مف المستقطعة مف قنوات وشبكات تميفزيونيةالنتائج أف مقاطع الفيديو أثبتت  -

الشخصية فقد جاءت في الترتيب  الفيديوأما مقاطع التي يشاىدىا المستخدموف في الترتيب االوؿ  
 الثاني.

( ىي أعمى فترة دقائؽ 10لفترة الزمنية التي يستغرقيا عرض مقاطع الفيديو )أثبتت النتائج  أف ا -
 دقائؽ( 4زمنية واقؿ فترة زمنية ىي )

أثبتت النتائج أف ما يعرض مف آراء ووجيات نظر حوؿ موضوعات وقضايا أعمى نسبة مف إجمالي  -
 طبيعة المضموف في مقاطع الفيديو. 

كما أثبتت النتائج أف محاور االرتكاز في مقاطع الفيديو كانت عمى حدث أو قضية والتي حازت  -
 تيب االوؿ .بالتر 

 التوصيات: 
 مف خبلؿ النتائج السابقة خرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات اليامة كما يمي:  -
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البد مف االىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع واالىتماـ بيـ مف خبلؿ عمؿ صفحات  -
ى مراكز عمى مواقع التواصؿ االجتماعي تكوف منفذ ليـ وقضاياىـ يستطيعوف التواصؿ عبرىا إل

 السمطة في البمد لتمبية احتياجاتيـ ورعايتيـ. 
ضرورة تضميف اإلعاقات التعميمية ضمف المادة القانونية لضماف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقات  -

 التعميمية، وضماف استمرارية الخدمات التعميمية المبلئمة ليـ وعدـ المساس بيا.
جميع الخدمات والرعاية المتكاممة في جميع  بذؿ الجيود في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة وتوفير -

مدارس التعميـ العاـ والخاص، وضرورة االىتماـ بتطوير أدوات قياس وتشخيص صعوبات التعمـ 
 وبناء البرامج العبلجية المناسبة ليـ ويتـ الترويج ليا عبر مواقع التواصؿ االجتماعي.

 المقترحات: 
 لمسؤولية المجتمعية لذوي االحتياجات الخاصة. أثر مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية ا -
 أجراء دراسات مماثمة عمى ذوي االحتياجات الخاصة في مختمؼ المراحؿ العمرية .  -
 تطوير ميارات ذوي االحتياجات  الخاصة الستخدامات مواقع التواصؿ االجتماعي.   -
 خاصة.  استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لمترويج لقضايا ذوي االحتياجات ال -
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