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أثر الربامج اإلذاعية يف تشكيل الوعي الديين لدى األفراد ضعاف 
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 م6/5/2218م                                 تاريخ قبول البحث: 11/2/2218تاريخ وصول البحث: 

 لخصم

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر       
والمكفوفيف في األردف. حيث تـ استخداـ المنيج المسحي، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع األفراد ذوي 

وتكونت عينة الدراسة مف  ( فرداً 4995اإلعاقة البصرية )المكفوفيف وضعاؼ البصر( البالغ عددىـ )
( فرد مف المكفوفيف وضعاؼ البصر، وقد تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية، وأظيرت نتائج الدراسة أف 022)

أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف كانت 
ذاعية باحتياجات األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف بشكؿ عاـ مرتفعٌة، وأف درجة اىتماـ البرامج اإل

ورعايتيـ كانت بشكؿ عاـ مرتفعٌة، وأظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
 .لمتغير الجنسبيف المتوسطيف الحسابييف إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا  (≥ 2.24α) مستوى الداللة

 ج اإلذاعية، الوعي الديني، ضعاؼ البصر، المكفوفيف.البرامالكممات المفتاحية: 

Abstract 

      The purpose of this study is to investigate the impact of radio programs on the 

religious awareness among the visually impaired and blind people in Jordan. The survey 

method was used. The study consisted of all individuals with visual disabilities (visually 

impaired and blind people) (5934) with a sample of 200 participants. The study used the 

purposive method. The results of the study showed that the impact of radio programs on 

the religious awareness among the visually impaired and blind people in Jordan was 

generally high. The degree of interest of radio programs in the needs of visually impaired 

and blind people was generally high, and there were no statistically significant differences 

at the level of significance (α ≤ 0.05) between the arithmetical averages of the responses 

of the sample members according to the gender variable. 

 
 .كدمةامل

إعلـ وساعد عمى بزوغ وسائؿ ، أحدث تغيرات كبيرة في المجتمع، يشيد العصر الحالي تقدمًا تكنولوجيًا ىائلً        
ألف اإلنساف بطبيعتو ال يستطيع االكتفاء ؛ وقاـ اإلعلـ بدور ىاـ في المجتمع، قوية وحديثة قادرة عمى التأثير في األفراد

كما أنو مف ، بأخباره الشخصية فقط أو أخبار المجتمع المحدد الذي يعيش داخمو مثؿ مجتمع القرية أو القبيمة أو األسرة
 ؿ اإلعلـ التي تسعى إلىػوتمثؿ اإلذاعة وسيمة مف وسائ، أف يتصؿ الناس بعضيـ ببعضالصعب أف تسير الحياة دوف 
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 .(1)تحقيؽ أىداؼ معينة كخمؽ الوعي الشامؿ
بسرعة نقؿ المعمومات لتمبية رغبات المجتمع واحتياجاتو عف طريؽ استخداـ الكممة المنطوقة التي  وتمتاز اإلذاعة       

كما تساىـ اإلذاعة في التسمية والترفيو والتعميـ والثقافة ، تؤثر في العقؿ والعاطفة معًا بمخاطبة كافة الفئات في المجتمع
  .(0)وسرعة التغطية اإلخبارية

 اإلذاعية بأنيا مف الرسائؿ االتصالية التي تكوف في متناوؿ األفراد دائمًا، وتبدو األىمية لبرامج اإلذاعة وتتميز البرامج       
. والبرامج اإلذاعية (9)فيما تبثو مف برامج تعميمية وتثقيفية ودينية تسيـ في تنمية الوعي الديني والثقافي لدى أفراد المجتمع

البرامج اإلذاعية الحوارية والفكرية والثقافية والدينية والسياسية والترفييية، وقد تقدـ  برامج متنوعة ومختمفة، فمنيا البرامج
 .(5)نفسيا بإذاعات مختمفة ولكف بأسموب ومحتوى مختمؼ

والبرامج اإلذاعية مف شأنيا أف تسيـ في تنمية األفراد تنمية متزنة متكاممة تنمو شخصياتيـ إلى أقصى قدر ممكف        
دراتيـ وتساىـ ىذه البرامج إلى إكساب األفراد معمومات، ومعارؼ، ومفاىيـ، وقيمًا جديدة، وتساعدىـ في التعايش تسمح بو ق

مع اآلخريف وتكويف علقات اجتماعية مبنية عمى أساس الفيـ واالحتراـ والثقة، فالبرامج اإلذاعية قامت بدور كبير في 
 .(4)تشكيؿ العقوؿ والتأثير فييا

في جوانب الحياة  برامج اإلذاعية ما ىي إال برامج يخصص ليا وقت محدد لبث قضايا تيـ أفراد المجتمعإف ال       
 .(6)وتستخدـ في ىذه البرامج المؤثرات الصوتية والموسيقية كي ال يشعر المستمع بالممؿ أثناء عرض البرنامج

أساسية، أوليا مرحمة اختيار فكرة الموضوع أو فكرة  وتمر البرامج اإلذاعية وعممية التخطيط إلعدادىا بخمس مراحؿ       
تنسجـ مع سياؽ البرنامج اإلذاعي المطروح، ثـ تحديد الجميور أو الفئة المستيدفة التي يثير البرنامج اإلذاعي اىتماميا 

فية، ورياضية، ويمس مشكلتيا، وبعدىا تحديد الغرض مف البرنامج اإلذاعي فمنيا برامج اجتماعية، سياسية، دينية، وثقا
صحية، وزراعية، وتعميمية، وبرامج المنوعات. ثـ تأتي المرحمة الرابعة وىي مرحمة البحث العممي أو جمع مادة عممية 
لموضع البرنامج اإلذاعي وفكرتو، وتكوف عف طريؽ الكتب والمراجع والنشرات والصحؼ وشبكة المعمومات الدولية. وثـ 

 مة االتصاؿ بالمصادر والتأكيد عمى البرنامج اإلذاعي وموعد بثو ووقتو، ويتطمب التخطيطمرحمة االتصاؿ والتنسيؽ وىي مرح
 .(7)أيضًا ملءمة اختيار الموسيقى واألغاني لمموضوع والجميور المستيدؼ

ضيعيا وتركز الدراسة الحالية عمى البرامج اإلذاعية المختمفة التي تؤدي إلى زيادة الوعي الديني عمى اختلؼ موا       
 بعقيدتو وتأدية فرائض اإلسلـ. ووظائفيا وجميورىا المستيدؼ عف طريؽ تعزيز التزاـ المستمع أو المشاىد

والوعي الديني يعني إدراؾ وفيـ وقدرة الفرد عمى االستيعاب لجممة ومحصمة المبادئ والقيـ والمعتقدات التي تؤمف الفرد        
الوعي الديني يجعؿ لمحياة معنى جميًل يعود عمى نفسية الفرد وسموكو مما يحممو  ويعمؿ بمقتضاىا في جميع مناحيو، وىذا

أََفَحِسْبُتْم أَنََّما عمى العمؿ وعمارة الوجود، واستثمار حياتو بأفضؿ السبؿ، فحياة ال تستثمر فيي حياة عابثة، قاؿ تعالى: 
فبيذه النظرة يكوف الوعي الديني داعمًا لمتنمية الحياتية محققا االستقرار  [: المؤمنوف114]َخَمْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم ِإَلْيَنا اَل ُتْرَجُعون

ذا ما تحققت المصمحة فتـ شرع اهلل، وىذا ما نحاوؿ قياسو وغرسو في نفوس  النفسي واالجتماعي، إذ تحقؽ معو المصمحة وا 
 صغارنا وربطو بتنشئتيـ االجتماعية التي تربوا و ترعرعوا عمييا.

يقاظ لممشاعر وتحسيف لمسموؾ        بشتى جوانب شخصية الفرد  وينظر لموعي الديني عمى أنو عممية تنبيو لمفكر وا 
 و مماػػػػوصياغة حياة الفرد وواقع، وذلؾ بتبني القيـ والمبادئ اإلسلمية وتعميقيا، ة والحركيةػػػػػاإلدراكية والعقائدية والعاطفي
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 .(8)يحسف علقتو باهلل وبذاتو
ـ ػػػػويمثؿ الوعي الديني مجموعة المعتقدات والشعائر التي تؤثر في أشكاؿ ودرجات الوعي الفردي والجماعي لمقي       
كما أَف لو اىمية كبيرة في تنشئة األفراد ليعوا ما حوليـ مف متغيرات يكتسبوا منيا طموحًا وقوة تعمؿ عمى تحقيؽ  (9)الدينية

براز صورتو المشرقة وعرض القضايا الذات، تماشيًا مع آفاؽ الم جتمع وتنميتو، ويساعد ايضًا في نشر قيـ اإلسلـ وا 
، والمدارساإلسلمية المختمفة، عف طريؽ المؤسسات التي تعمؿ عمى تنمية وزيادة الوعي الديني عند األفراد كالمساجد، 

 .(12)ووسائؿ اإلعلـ والبرامج اإلذاعية، والجامعات
اإلعاقة البصرية عمى أنيا حالة مف العجز أو الضعؼ في الجياز البصري تعيؽ أو تغير أنماط النمو ويمكف تعريؼ        

سبب وغير . واإلعاقة البصرية ىي ضعؼ الرؤية أو تقميص المجاؿ البصري في كمتا العينيف مف أي (11)الطبيعي عند الفرد
 .(10)قابؿ لتصحيح العمى وضعؼ الرؤية

رية إلى األفراد الذيف لدييـ ضعؼ بصري )ضعاؼ البصر(، أو عدـ الرؤية بشكؿ جزئي أو وتشير اإلعاقة البص       
إعاقتيـ. أما ىـ األفراد الذيف يستطيعوف القراءة والكتابة عمى الرغـ مف  كميًا. وضعاؼ البصر اإلبصاراإلصابة بالعمى وفقد 

 .(19)لمتعمـ، وال يوجد لدييـ استعماؿ وظيفي لإلبصار األشخاص الذيف فقدوا بصرىـ ويستخدموف الممس والسمعالمكفوفوف فيـ 
وتؤثر اإلعاقة البصرية في األشخاص ضعاؼ البصر والمكفوفيف وفي نمو العمميات العقمية لدييـ كالتصور والتخيؿ،        

اع بالمشاىدة وفقداف كما تؤثر في قدرتيـ عمى االستثارة والتفاعؿ الوجداني، وىي العمميات التي تستند إلى الحركات واالستمت
البصر، مما يجعؿ ىذه العمميات تعطؿ جانبًا ميمًا مف جوانب شخصية األفراد الذيف يعانوف مف اإلعاقة البصرية فيعتمدوف 

 .(15)يشوبيا الغموض والرىبةعمى التصور الذاتي عوضًا عف رؤيتيا وىذا يجعميـ أسيري التصورات الخاصة التي قد 
البصرية مف حيػث شدتيػا ومػدى تأثيرىػا في فاعمية اإلبصػار، وليا أربعة أنواع رئيسيػة ىػي: الكػؼ  وتختمػؼ اإلعاقػة       

البصػري الجزئػي في أفضؿ العينييف و بالنظارات، والكػؼ  022/02البصػري الكمػي، والكػؼ البصػري القانونػي وىو أقػؿ مف 
 .(14)والضعػؼ البصػري، 72/02وىو ما يمثؿ 

 ناؾ العديد مف األسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة البصرية، ويمكف عرض ىذه المسببات عمى عدة أقساـ، ويتمثؿوى       
 الصمة باألجزاء الوقائية، ومنيا التياب الممتحمة، وجحوظ العينيف، وجفاؼ العيف، وارتخاء ذاتالقسـ األوؿ باالختلالت 

 واإلصابات المباشرة لمعيف. ، والتياب كيس الدموع، والتراخوما، الجفف العموي
ويتمثؿ القسـ الثاني باالختلالت ذات الصمة باألجزاء االنكسارية، ومنيا التياب القزحية والجسـ اليدبي، والتياب قزحية        

العيف، وأمراض القرنية، وأمراض عدسة العيف كالماء األبيض، وأمراض انكسار الرؤية كطوؿ النظر أو قصره، ومرض الميؽ 
اللبؤرية، والقسـ الثالث ىو االختلالت ذات الصمة باألجزاء العضمية، ومف ىذه األمراض الرأرأة وىي اىتزاز مقمة العيف، و 

الشبكية ووـر  انفصاؿوحثؿ عضلت العيف، والحوؿ. وآخر قسـ ىو االختلالت ذات الصمة باألجزاء االستقبالية ومنيا 
وانسداد الشرياف المركزي الحاد الماء األزرؽ، والتياب العصب البصري أو ضموره، الشبكية لدى األطفاؿ، وعمى األلواف، و 

 . (16)لشبكية العيف
مف الطرؽ والوسائؿ التي تمكف األفراد المعاقيف بصريًا )ضعاؼ البصر والمكفوفيف( في ممارسة حياتيـ  العديدويوجد        

( لتساعدىـ عمى Optaconمف أىـ ىذه الوسائؿ استخداـ أجيزة األوبتكوف )والقراءة والكتابة واالستفادة مف البرامج اإلذاعية و 
الحركة في االتجاه قراءة النصوص، وأجيزة بريؿ المطورة، واستخداـ األجيزة الخاصة بالمعاقيف بصريًا لتساعدىـ عمى 
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 ير أجيزة خاصة لتكبيرأجيزة استشعار. كما تـ تطو  بمثابةالصحيح، وتحذرىـ وترشدىـ في حاؿ وجود عقبات، وىي تعد 
 .(17)النصوص المكتوبة لضعاؼ البصر

ويمكف لضعاؼ البصر والمكفوفيف االستفادة مف البرامج اإلذاعية واالستماع ليا عف طريؽ استخداـ األوصاؼ        
ة فعالة الصوتية التي تفسر ما يحدث بصريًا في الصورة، وتكوف ىذه األوصاؼ السمعي المقاطعالسمعية أو الصوتية وىي 

الصورة بشكؿ أكبر مع الدراما، وىي مفيدة لجمب انتباه ضعاؼ البصر والمكفوفيف لألشياء التي تحتاج إلى ملحظة في 
 .(18)لتمكينيـ مف المتابعة بشكؿ كامؿ

 وماتوتعد البرامج اإلذاعية رسائؿ إعلـ ال يستغني عنيا األفراد في المجتمع فيمكف عف طريقيا الحصوؿ عمى المعم       
بحاجة ماسة  التي تكوف، والمعارؼ بشتى مجاالتيا. ويمثؿ ضعاؼ البصر والمكفوفوف إحدى الشرائح اليامة في المجتمع

لذا كاف عمى معدي البرامج ؛ (19)ليصار إلى تنمية أفكارىـ ومعارفيـ وميارتيـ بكافة مجاالت الحياة؛ لمثؿ ىذه البرامج
واإلعاقة البصرية ، مع وحاجاتيـ وخاصًة مف يعانوف مف اإلعاقات بشكؿ عاـاإلذاعية مراعاة ظروؼ جميع أفراد المجت

 بشكؿ خاص كي يتسنى ليذه الفئة التعرؼ إلى أىـ المبادئ والقيـ اإلسلمية.
وتسيـ البرامج اإلذاعية وخاصة البرامج الدينية منيا في زيادة الوعي الديني لدى ضعاؼ البصر والمكفوفيف، وتجعميـ        
الميمة التي ال بد معرفة بمفاىيـ الثقافة اإلسلمية والتعرؼ إلى العبادات وكيفية أدائيا، والمعاملت اإلسلمية، والفتاوى  أكثر

 .(02)لمفرد مف معرفتيا كي ال يقع بالمحظورات
سائؿ اإلعلـ، التي إف مف أىـ النظريات اإلعلمية التي يمكف االعتماد عمييا في ىذه الدراسة نظرية االعتماد عمى و        

تفترض أف وسائؿ اإلعلـ واالتصاؿ يمكنيا تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التأثير العاطفي والمعرفي والسموكي في األفراد، وتركز 
دراؾ ما يحتاجونو مف معارؼ متعدد، كما تركز عمى  ىذه النظرية عمى أف األفراد يعتمدوف عمى وسائؿ اإلعلـ في فيـ وا 

ت والحصوؿ عمييا، ومعرفة أىـ األحداث والمستجدات. ىذا ويختمؼ األفراد في اعتمادىـ عمى وسائؿ اإلعلـ استقاء المعموما
واالتصاؿ، فمنيـ مف يعتمد عمييا بشكؿ كمي لمحصوؿ عمى المعمومات المتنوعة، وتكوف بذلؾ وسائؿ اإلعلـ واالتصاؿ مف 

ف يعتمد عمييا بشكؿ ثانوي أي أنيا ليست المصدر األساسي المصادر األساسية لديو لمحصوؿ عمى المعمومات، ومنيـ م
 .(01)لمحصوؿ عمى المعمومة

إف نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعلـ تقـو عمى العديد مف الفروض، منيا اختلؼ الجميور في درجة االعتماد عمى        
ريدوف الحصوؿ عمييا، كما أنو كمما زاد اعتماد وسائؿ اإلعلـ، وىذا نتيجة اختلفيـ بالمصالح واألىداؼ والحاجات التي ي

الجميور عمى وسائؿ اإلعلـ في الحصوؿ عمى المعمومات زادت التأثيرات المعرفية والسموكية والعاطفية في الجميور، والفرض 
 .(00)علـاألىـ ىو كمما زادت المعمومات عبر وسائؿ اإلعلـ وكانت ذات قيمة كبيرة زاد اعتماد الجميور عمى وسائؿ اإل

وقد تـ االعتماد عمى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعلـ في ىذه الدراسة ألف وسائؿ اإلعلـ اليـو مف أكثر المصادر        
أىمية في نقؿ المعمومات واألخبار والحصوؿ عمى المعارؼ في ىذا العصر الذي يشيد تطورات ومستجدات عديدة في اليـو 

ـ اليـو المصدر األساسي لنقؿ األحداث المحمية والعالمية، كما توفر العديد مف البرامج التي تيـ الواحد، وتمثؿ وسائؿ اإلعل
األفراد عمى اختلؼ فئاتيـ واحتياجاتيـ، فيي تقدـ البرامج الدينية والترفييية واالجتماعية، والسياسية، وغيرىا مف البرامج التي 

ف ضع عمى وسائؿ اإلعلـ لمحصوؿ عمى العديد اؼ البصر مف الفئات التي تعتمد يحتاجيا األفراد بشتى مجاالت الحياة. وا 
 التي يمكنيا تشكيؿ الوعي الديني لدييـ في القضايا الدينية المختمفة.، مف المعمومات
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 .الدراسات السابكة
د ضعاؼ البصر باستعراض األدب النظري ذي الصمة بأثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفرا       

، البحثوالمكفوفيف في األردف، لـ نجد سوى عدٍد قميؿ جدًا مف الدراسات، ولذلؾ قاـ الباحثاف بمسح األدب المرتبط بموضوع 
 : أتيوخمص إلى مجموعة مف الدراسات وىي كما ي

 

 الدراسات العربية: 
 لبصرية والسمعية لإلعلـ المسموع والمرئيـ( وىدفت التعرؼ إلى دوافع استخداـ ذوي اإلعاقة ا0216) (09)دراسة حمودة (1

اإلعلـ في قضايا  وسائؿوحجـ مشاركة تمؾ الفئة في البرامج اإلعلمية، والتوصؿ إلى تصور ييدؼ إلى تطوير مساىمة 
ذوي اإلعاقة، وقياس حجـ تعرضيـ لمضاميف وسائؿ اإلعلـ عامة، والمضاميف المقدمة ليـ عمى وجو التحديد، وتكونت 

( مفردة مف ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية تـ سحبيـ عشوائيا مف مجموعة مف المؤسسات 166لدراسة مف )عينة ا
أف أكثر الوسائؿ اإلعلمية استخدامًا وسائؿ اإلعلـ المرئية في الفترة المسائية،  والمراكز الخاصة بذوي اإلعاقة، وتوصمت

مية والترفيو، كما أف حجـ مشاركة أفراد العينة في البرامج اإلعلمية وأف تمؾ الفئة تستخدـ الوسائؿ اإلعلمية بيدؼ التس
إلى قمة اىتماـ يكاد يكوف معدومًا بسبب عدـ وجود فرص كافية لذوي اإلعاقة البصرية والسمعية لممشاركة، باإلضافة 

 الوسائؿ اإلعلمية بالقضايا الخاصة بذوي اإلعاقة.
فت إلى معرفة دور التمفزيوف األردني في تنمية وتشكيؿ الوعي السياسي ـ( فقد ىد0215)( 05)أما دراسة المجالي  (0

( شخص مف ذوي اإلعاقات )السمعية، البصرية، 522لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردف، وتكونت عينة الدراسة مف )
ج التمفزيوف األردني؛ الحركية، إعاقات أخرى(، وأظيرت نتائج الدراسة قمة عدد الساعات التي يتعرض ليا ذوو اإلعاقة لبرام

ألنيا ال تمبي احتياجاتيـ واىتماماتيـ، وأف البرامج المقدمة ىي برامج غير كافية، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
 إحصائية تعزى لمجنس والعمر ونوع اإلعاقة لصالح الذكور.

ة في التمفاز األردني في التوعية لطمبة ـ( بدراسة ىدفت التعرؼ إلى دور البرامج الحواري0219) (04)وقاـ النعيمي (9
( طالب وطالبة مف جامعة اليرموؾ، وأظيرت النتائج أف نسبة 522الجامعات األردنية، حيث تكونت عينة الدراسة مف )

%( مف أفراد العينة، كما بمغت أعمى نسبة لمعدؿ مشاىدة التمفاز األردني 69مشاىدة البرامج المتمفزة األردنية تصؿ إلى )
 %( لمعدؿ ساعة فأقؿ، وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة المتابعة لمبرامج الحوارية جاءت بدرجة متوسطة. 58ميًا )يو 
دراسة ىدفت إلى بياف دور الفضائيات في دولة فمسطيف في تشكيؿ الوعي العاـ لدى ( ـ0219)( 06)حامد وأجرى (5

وأظيرت نتائج الدراسة أف ، ( طالباً 942اسة مف )حيث تكونت عينة الدر ، الطمبة في مختمؼ الجامعات في قطاع غزة
وأخذ االىتماـ بالممؼ الوطني ، ثـ العالمية، ثـ القضايا اإلقميمية، الموضوعات النقاشية حصمت عمى أولوية في االىتماـ

 وحصؿ موضوع الراتب الشيري عمى الترتيب الثاني.، السياسي المرتبة األولى مف حيث االىتماـ
ـ( فقد ىدفت إلى معرفة العلقة بيف استخداـ المكفوفيف لإلذاعة ومستوى معرفتيـ 0210)( 07)دأما دراسة محمو   (4

وسائؿ اإلعلـ وتطبيقيا عمى العلقة بيف استخداـ المكفوفيف لإلذاعة  عمىاختبار نظرية االعتماد وتـ باألحداث الجارية، 
المستوى  - المستوى التعميمي - السف – ديموغرافية )النوعومستوى معرفتيـ باألحداث الجارية، وتأثير كؿ مف المتغيرات ال

الحالة االجتماعية(، وسف اإلصابة بكؼ البصر، ودرجة االعتماد عمى اإلذاعة في معرفة األحداث الجارية  - االجتماعي
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المكفوفيف في مصر والعالـ وتـ استخداـ المنيج المسحي، وتوصمت الدراسة إلى وجود علقة دالة إحصائيًا الستخداـ 
)النوع والسف والمستوى التعميمي  لإلذاعة ومستوى معرفتيـ باألحداث الجارية في مصر والعالـ ككؿ تعزى لممتغيرات

 والمستوى االجتماعي، والحالة االجتماعية(.
بدراسة ىدفت إلى معرفة احتياجات المعاقيف ومدى إشباع وسائؿ  (08)(ـ0227وقاـ الباحثاف الخميس وصموي ) (6

ـ ليا، والكشؼ عف الصعوبات التي تواجو المعاقيف أثناء التعرض لوسائؿ اإلعلـ التقميدية والمعاصرة. واستخدمت اإلعل
( مفردة مف المعاقيف المنتميف لمسمؾ التعميمي في مدينة الرياض 122) مفالدراسة المنيج الوصفي، وتمثمت عينة الدراسة 
عاقيف اإلعلمية في أولوية السياسات والخطط والبرامج التي تتبناىا وسائؿ وتوصمت الدراسة إلى أىمية وضع احتياجات الم

 اإلعلـ، وبينت أف المكفوفيف يتعرضوف لموسائؿ المطبوعة بأسموب يختمؼ عف بقية المعاقيف األخريف.
تحميؿ ـ( دراسة ىدفت إلى معرفة واقع المعاؽ في اإلعلـ العراقي، واستندت الدراسة إلى 0227) (09)جرى عدايأ (7

يومًا تبيف محدودية االىتماـ باإلعاقة في وسائؿ اإلعلـ وغياب البرامج التوعوية  09مضاميف خمس صحؼ عمى مدار 
الدراسة إلى ارتباط غياب االستراتيجيات في المؤسسات اإلعلمية  وتوصمتوالتثقيفية ونقؿ صور واقعية لممعوقيف وقضاياىـ، 

ضع اإلعلـ الذي يتعامؿ مع المعاؽ في خياريف: إما أف يكوف إعلمًا موجيًا نحو بتيميش التوجو نحو المعاقيف وىذا ي
المعوقيف، وىو إعلـ حيوي يمكف أف يساعد المعاقيف عمى التغمب عمى العقبات والحواجز التي تعترضيـ، والخيار الثاني 

التقبؿ االجتماعي لممعاقيف وكيفية تفيـ اإلعلـ الموجو بصورة عامة لجميع أفراد المجتمع وىو إعلـ ميـ يوجو لعممية 
 معاناتيـ لمساعدتيـ والتعامؿ معيـ.

 

 .الدراسات االجنبية
Sile and Other دراسة (1

 ـ( ىدفت التعرؼ إلى تصميـ وسائؿ اإلعلـ لشاشات تعمؿ بالممس لممستخدميف0214) (92)
اشات ونقاط القوة والضعؼ عند المكفوفيف العوامؿ البشرية المؤثرة في فاعمية عرض الشو ، ضعاؼ البصر والمكفوفيف

وتوصمت الدراسة إلى أف ضعاؼ البصر والمكفوفيف يمكنيـ االستفادة مف ، ىذه الشاشات استخداـوضعاؼ البصر في 
 وسائؿ اإلعلـ والعمؿ في اإلذاعات باستخداـ شاشات تعمؿ بالممس وبوساطة طريقة برايؿ.

Brassai & others أما دراسة (0
فقد ىدفت إلى معرفة األدوات والوسائؿ التكنولوجية التكيفية لألشخاص  ـ(0211) (91)

وبياف األنواع المختمفة مف األدوات التكنولوجية التكيفية المتوافرة للستخداـ مف قبؿ األشخاص المعاقيف ، المعاقيف بصريا
تيـ اليومية التي تحتاجيا ىذه الفئة بصريا، مع التركيز عمى تمؾ األدوات التي يحتاجيا المكفوفيف وضعاؼ البصر في حيا

بيوتيـ أو خارجيا في عالـ ديناميكي دائـ التغير، واألجيزة االلكترونية الحديثة التي داخؿ ألغراض التنقؿ والحركة، سواء 
جية تساعد المكفوفيف عمى التنقؿ في بيئتيـ المحيطة. وخمصت الدراسة إلى تقديـ مقترحات الستخداـ ىذه األدوات التكنولو 

التكنولوجية المتعمقة في بأحدث األدوات  والميتميفالحديثة تساعد في دمج المكفوفيف في حياتيـ اليومية ووضع المكفوفيف 
 دمج المكفوفيف اجتماعيًا ومينيًا.

vreese وأجرى (9
سواء ، دراسة ىدفت التعرؼ إلى أثر البرامج اإلخبارية في فيـ القضايا المطروحة ـ(0225)( 90)

 ( فردًا مف ىولندا، وأظيرت نتائج الدراسة أف األشخاص145مف ) الدراسةية أـ دينية أـ إخبارية، وتكونت عينة كانت سياس
 الذيف يمتمكوف معارؼ سياسية كثيرة يتأثروف بشكؿ كبير في المعالجة اإلخبارية بشكؿ اكبر مف أولئؾ الميتميف بالمعارؼ

 السياسية والدينية.
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 : دراسات السابقةما يميز ىذه الدراسة عن ال
ما يميز ىذه الدراسة أنيا ىدفت التعرؼ إلى أثر البرامج اإلذاعية عمى تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر        

أي دراسة تناولت تأثير البرامج االذاعية في تنمية وتشكيؿ الوعي  -حسب عمـ الباحث-والمكفوفيف في األردف، حيث ال يوجد 
وي االعاقة البصرية، كما اختمفت الدراسة الحالية في متغيراتيا حيث تناولت متغير الجنس وشدة االعاقة الديني لدى ذ

)ضعاؼ بصر، مكفوفيف(، في حيف تناولت بعض الدراسات السابقة متغيرات أخرى، واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات 
اقة بشكؿ عاـ في البرامج اإلعلمية، ومف خلؿ استعراض السابقة في ضرورة التعرؼ إلى حجـ مشاركة االشخاص ذوي اإلع

الدراسات السابقة يتضح أفَّ منيا ما ىدؼ إلى معرفة دور التمفاز األردني في تنمية وتشكيؿ الوعي السياسي لألشخاص ذوي 
طمبة مثؿ دراسة النعيمي دور البرامج الحوارية في التمفاز األردني في التوعية لم ، ومعرفةـ0215مثؿ دراسة المجالي  اإلعاقة
، والتعرؼ إلى ـ0219، وبياف دور الفضائيات في دولة فمسطيف في تشكيؿ الوعي العاـ لدى الطمبة مثؿ دراسة حماد ـ0219

 . والتعرؼـ0225 أثر البرامج اإلخبارية عمى فيـ القضايا المطروحة، سواء كانت سياسية أـ دينية أـ إخبارية مثؿ دراسة فريز
. ومعرفة دوافع استخداـ ذوي ـ0227ات المعاقيف ومدى إشباع وسائؿ اإلعلـ ليا مثؿ دراسة الخميس وصموي إلى احتياج

اإلعاقة البصرية والسمعية لإلعلـ المسموع والمرئي، والتعرؼ إلى حجـ مشاركة تمؾ الفئة في البرامج اإلعلمية مثؿ دراسة 
ولوجية التكيفية لألشخاص المعاقيف بصريًا التي تساعد المكفوفيف عمى والتعرؼ إلى األدوات والوسائؿ التكن ـ0216حمودة 

 تعمؿ. والتعرؼ إلى تصميـ وسائؿ اإلعلـ لشاشات Brassai & others, 2011 التنقؿ في بيئتيـ المحيطة مثؿ دراسة
 . Sile and Others, 2015بالممس لممستخدميف مف ضعاؼ البصر والمكفوفيف مثؿ دراسة 

 

 .اسة وأسئلتوامشكلة الدر
يشكؿ األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفوف في المجتمع فئة مف الفئات التي تستفيد مف البرامج اإلذاعية، وتحصؿ        

، اإلذاعيةعمى معارؼ وميارات وأخبار مف خلليا، وغالبًا ما يتـ تجاىؿ احتياجات ىذه الفئة عند وضع الخطط والبرامج 
وتقديـ البرامج ، اعية أف تكوف مممة باحتياجات األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف ورعايتيـلذا ال بد ليذه البرامج اإلذ

اليادفة التي تساعدىـ في الحصوؿ عمى المعمومات التي يرغبوف بيا، وتساىـ في تنمية الوعي الديني لدييـ، وتشبع حاجاتيـ 
يص برامج خاصة ليـ، ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة ورغباتيـ بإشراكيـ في االستفادة مف ىذه البرامج اإلذاعية أو تخص

 ىذهوتسعى لمتعرؼ إلى أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف، 
 : الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤالت التالية

 ر والمكفوفيف ورعايتيـ؟ما درجة اىتماـ البرامج اإلذاعية باحتياجات األفراد ضعاؼ البص -1
 ما أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف؟ -0
أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي  ( في(α≤ 0.05 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -9

، ضعاؼ البصر، شدة اإلعاقة، الجنس)األردف تعزى لمتغيرات الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في 
 ؟(المكفوفيف

 

 .أهمية الدراسة
 ينفعأف تبنى عميو خطط تطوير البرامج اإلذاعية بما  تشكؿ األساس الذي يمكفتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف كونيا        
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 : يأتيوتتمحور في ما  ،األفراد ذوي اإلعاقة بشكؿ عاـ وضعاؼ البصر والمكفوفيف بشكؿ خاص
 .الوقوؼ عمى أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف 
  توفير وتطوير برامج إذاعية توعوية وتدريبية وتأىيمية إلعداد وتأىيؿ أفراد مف ضعاؼ البصر والمكفوفيف يمتمكوف

 احتياجاتيـ وقدراتيـ الفعمية.وذلؾ ضمف ، وعيًا دينيًا مناسباً 
 تقديـ نتائج وتوصيات يستفيد منيا المعنيوف في مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف، والجامعات، والوزارات المعنية في إطار 

 التخطيط لتنفيذ ممارسات توعية إعلمية تخص ضعاؼ البصر والمكفوفيف.
 

 .أهداف الدراسة
مج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في تيدؼ الدراسة التعرؼ إلى أثر البرا       

تعزى إلى األردف والفروقات في أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف والتي 
 متغير شدة اإلعاقة.

 
 .حمددات الدراسة

 األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف )محافظة العاصمة، ومحافظة : اقتصرت الدراسة عمىالمحددات المكانية 
  .(ومحافظة معاف، إربد

 ـ0214/0216تـ تطبيؽ الدراسة في العاـ الجامعي : المحددات الزمانية . 
 محافظات في، اقتصرت عمى عينة عمدية مف األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف: المحددات البشرية :

  .(معاف، إربد، مةالعاص)
 اقتصرت الدراسة عمى معرفة أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼالمحددات الموضوعية : 

 .البصر والمكفوفيف في األردف
 

 : مصطلحات الدراسة
ثقافية، واقتصادية، واجتماعية، وتربوية، : ىي الحصص اإلذاعية التي تتناوؿ مواضيع متنوعة سياسية، و البرامج اإلذاعية

: إجرائيًا بأنيا. وتعرؼ (99)وترفييية، ودينية سواء في شكؿ اإللقاء العادي لألخبار أـ في شكؿ فني ومؤثرات صوتية مناسبة
 ردني.ىي كؿ ما تقدمو مؤسسة اإلذاعات الرسمية والخاصة مف برامج تسيـ في تشكيؿ الوعي الديني لألفراد في المجتمع األ

: ىو إدراؾ واستيعاب الفرد لمحقائؽ اإلسلمية المختمفة وتمثميا في النفس، وفي تفاعمو مع البيئة المحيطة، الوعي الديني
. وتعرؼ إجرائيًا بأنو: مدى توفر المعمومات (95)سواء كانت الجماعة األولية التي يعيش الفرد برفقتيا أـ سائر أفراد المجتمع

لمي وتعاليمو مف جميع الجوانب العقدية، والنفسية، واألخلقية، والعقمية، وغيرىا لدى األفراد ذوي الصحيحة عف الديف اإلس
 اإلعاقة في األردف.

 ىـ األشخاص الذيف يعانوف مف ضعؼ في حاسة البصر يحد مف قدرتيـ عمى استخداميا بفاعمية مما يؤثرضعاف البصر: 
 أنيـ األشخاص الذيف يعانوف مف قصور بصري يحد بشكؿ كبير مف القدرة عمى. وتعرؼ إجرائيًا ب(94)سمًبا في أدائو ونموه
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 ويكونوف قد بمغوا سف الثامنة عشر فأكثر.، أو الرؤية، االنتقاؿ
ىـ األشخاص الذيف فقدوا بصرىـ منذ الوالدة أو بعدىا وتبمغ إعاقتيـ البصرية درجة مف الحدة تحتـ عمييـ : المكفوفون

ويكونوا قد بمغوا ، ىـ األشخاص الذيف يعانوف مف عدـ القدرة عمى الرؤية: . وتعرؼ إجرائيُا بأنيـ(96)استخداـ طريقة بريؿ
 سف الثامنة عشر فأكثر.

 
 .الطريكة واإلجراءات

األفراد أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي بيدؼ التعرؼ إلى        
 في األردف. والمكفوفيفضعاؼ البصر 

 
 .جمتمع الدراسة وعيهتوا

فأكثر،  سنة( 18الدراسة مف جميع األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف الذيف بمغوا سف ) مجتمعتكوف        
أف عدد األشخاص ذوي  (97)ـ0214حيث تشير إحصائيات المجمس األعمى لحقوؽ األشخاص ذوي االعاقة االردني لعاـ 

 ( فردا مف ضعاؼ البصر والمكفوفيف022( فرٍد، أما عينة الدراسة فتـ اختيار )4995) ة البصرية في األردف يبمغ تقريباً اإلعاق
ربد، ومعاف(، حيث تـ اختيارىـ وفقا لمطريقة العمدية،   ذلؾ.( يبيف 1والجدوؿ رقـ )مف محافظات: )العاصمة، وا 

 
 (3جدول )

 رات الديموغرافيةتوزيع أفراد عينة الدراسة عمى المتغي
 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغير

 الجنس
 40.2 125 ذكور
 58.2 96 إناث

 شدة اإلعاقة
 44.2 112 ضعيؼ
 54.2 92 مكفوؼ

 

 .أداة الدراسة
ديني لدى األفراد تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، والتي تقيس أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي ال       

 .( فقرة05وتكونت االستبانة بصورتيا النيائية مف )ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف، 
 

 .صدق األداة
، بيدؼ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة )االستبانة( تَـّ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة والكفاءة       

مدى ملءمة ىذه الفقرات، وقد أوصى المحكموف بحذؼ جزء مف ىذه الفقرات، وتـ وعددىـ عشرة محكميف، إلبداء رأييـ في 
% مف المحكميف، وذلؾ ألف ىذه األسئمة ال تنتمي وال تقيس أثر البرامج اإلذاعية، 82حذؼ الفقرات التي اتفؽ عمى حذفيا 

 ( فقرة. 05التي تضمنت )وقد مثمت مف خلؿ فقرات أخرى، وبذلؾ تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية للستبانة 
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 .ثبات أداة الدراسة
– alphaألفا ) -لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـ استخراج معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي حسب معادلة كرونباخ        

Cronbach)( يوضح ذلؾ. 0، جدوؿ ) 
 

 (2) الجدول
 معامل الثبات كرونباخ ألفا لممجاالت واألداة ككل.

 كروبناخ الفا اتعدد الفقر  المجال
درجة اىتماـ البرامج اإلذاعية باحتياجات األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف 

 2.72 11 ورعايتيـ

أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر 
 2.67 19 والمكفوفيف

 2.7 05 الدرجة الكمية
 

 .تصحيح المقياس
 ( فقرة، وتـ اعتماد سمـ ليكرت الخماسي لتصحيح أداة الدراسة، بإعطاء05يا النيائية مف )تكونت االستبانة بصورت       

مف بيف درجاتو الخمس: )أوافؽ بشدة، أوافؽ، متردد، غير موافؽ، غير موافؽ بشدة( وىي  واحدةكؿ فقرة مف فقراتو درجة 
( 0.99-1) التالية ألغراض تحميؿ النتائج: مف( عمى الترتيب، وقد تـ اعتماد المتوسطات 1، 0، 9، 5، 4تمثؿ رقميًا )

 ( ليمثؿ مستوى عاليًا.4-9.68ومف )، ( ليمثؿ مستوى متوسطاً 9.67-0.95) ومف، ليمثؿ مستوى متدنياً 
 

 المعالجة اإلحصائية: 
 : (SPSSالدراسة تَـّ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية مف خلؿ برنامج الرـز اإلحصائية ) أسئمةلإلجابة عف 

 .التكرارات والنسب المئوية لممتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف جميع مجاالت أداة الدراسة 
 تـ استخداـ اختبار (t- test). 

 
 : نتائج الدراسة ومهاقشتوا

 "ما درجة اىتماـ البرامج اإلذاعية باحتياجات األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف ورعايتيـ؟": األول النتائج المتعمقة بالسؤال
تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اىتماـ البرامج اإلذاعية باحتياجات األفراد ضعاؼ        

 ئج.( يبيف ىذه النتا9البصر والمكفوفيف ورعايتيـ والجدوؿ )
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 (1) الجدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اىتمام البرامج اإلذاعية باحتياجات األفراد 

 ضعاف البصر والمكفوفين ورعايتيم مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

المتوسطات  القيم الرتبة رقم
 الحسابية

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 2.54 5.71 .ضعاؼ البصر والمكفوفيف لتنمية قدراتيـ الشخصيةتخاطب البرامج اإلذاعية  1 9
 مرتفعة 2.57 5.69 .ضعاؼ البصر والمكفوفيفيتـ تقديـ البرامج اإلذاعية الدينية بناًء عمى حاجات ورغبات  0 1
 رتفعةم 2.45 5.64 .يتـ تقديـ برامج إذاعية خاصة لمحصوؿ عمى حموؿ لمشاكؿ ضعاؼ البصر والمكفوفيف 9 8
 مرتفعة 2.58 5.69 .لضعاؼ البصر والمكفوفيف وفقًا لمدوافع المعموماتية والمعرفية والتثقيفية البرامج اإلذاعية يتـ تقديـ 5 4
 مرتفعة 2.62 5.69 .يواجو ضعاؼ البصر والمكفوفوف صعوبات في استخداـ البرامج اإلذاعية 5 11
 مرتفعة 2.44 5.60 .صة بضعاؼ البصر والمكفوفيفيتـ تخصيص فقرات في البرامج اإلذاعية خا 6 0
 مرتفعة 2.61 5.41 .تسيـ البرامج اإلذاعية في تغيير في المنظومة الفكرية والثقافية والدينية لضعاؼ البصر والمكفوفيف 7 12
 مرتفعة 2.42 5.58 .تيتـ اإلذاعة بمشاركة ضعاؼ البصر والمكفوفيف في البرامج اإلذاعية 8 9
 مرتفعة 2.46 5.56 التخطيط لمبرامج اإلذاعية بناًء عمى دوافع استخداـ ضعاؼ البصر والمكفوفيف ليذه البرامج.يتـ  9 5
 مرتفعة 2.49 5.96 .يتـ تقديـ برامج إذاعية تيدؼ إلى تعريؼ ضعاؼ البصر والمكفوفيف مع وسائؿ اإلعلـ 12 7
 مرتفعة 2.67 5.09 .قة البصريةيتـ التركيز في البرامج اإلذاعية عمى قضايا اإلعا 11 6
 مرتفعة 2.09 5.4 الدرجة الكمية  

 
( أف درجة اىتماـ البرامج اإلذاعية باحتياجات األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف ورعايتيـ كانت 9يظير مف الجدوؿ )       

مرتفعة، بدرجة فقرات ىذا المجاؿ (، وقد جاءت 2.09(، بانحراؼ معياري )5.4، إذ بمغ المتوسط الحسابي )مرتفعةُ بشكؿ عاـ 
( وىي: "تخاطب البرامج 9(، وقد جاءت في الرتبة األولى الفقرة )5.09-5.71إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف )

في حيف ، (2.54معياري )( بانحراؼ 5.71) بمتوسط حسابي .اإلذاعية ضعاؼ البصر والمكفوفيف لتنمية قدراتيـ الشخصية"
"يتـ التركيز في البرامج اإلذاعية عمى قضايا اإلعاقة البصرية" في الرتبة األخيرة بمتوسط : وىي (6)قرة جاءت الف
 (. 2.67( بانحراؼ معياري )5.09حسابي )
وربما يعود السبب في ذلؾ إلى أف البرامج اإلذاعية تعد مف أكثر البرامج فاعمية في مخاطبة أكبر قطاع مف أفراد        

اصًة األفراد الذي لدييـ ضعؼ بصر والمكفوفيف؛ وذلؾ بيدؼ توعيتيـ الدينية والثقافية والسياسية وغير ذلؾ المجتمع وخ
مف البرامج التي تسيـ في تنمية قدرات األفراد ضعاؼ البصر  اإلذاعيةمف المجاالت الفكرية والعقمية. ىذا وتعد البرامج 

والمعرفية والتثقيفية التي يحتاجونيا. بينما ىناؾ ضعؼ في تقديـ البرامج التي والمكفوفيف فيي تقدـ وفقًا لمدوافع المعموماتية 
قضايا اإلعاقة البصرية، ويمكف أف نعزو ذلؾ إلى أف ىذه البرامج تركز عمى تنمية قدرات ضعاؼ البصر تركز عمى 

واضيع اإلعاقة البصرية وقضايا موالمكفوفيف وتوعيتيـ بأمور الحياة وخاصة األمور الدينية أكثر مف التركيز عمى تناوؿ 
 األفراد الذيف يعانوف منيا.

التي أشارت إلى قمة اىتماـ الوسائؿ اإلعلمية بالقضايا  ـ0216، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة حمودة       
 الخاصة بذوي اإلعاقة.
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 لوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف"ما أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ ا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
 في األردف؟"

 تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد       
 ( يبيف تمؾ النتائج.5األردف والجدوؿ ) فيضعاؼ البصر والمكفوفيف 

 
 (3) الجدول

الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر البرامج اإلذاعية في تشكيل الوعي الديني لدى األفراد ضعاف البصر  المتوسطات
 والمكفوفين في األردن مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

المتوسطات  القيم الرتبة رقم
 الحسابية

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 2.61 5.47 .ذات فائدة لضعاؼ البصر والمكفوفيفتطرح البرامج اإلذاعية قضايا دينية جديدة  1 14
 مرتفعة 2.61 5.49 .تيتـ البرامج الدينية بتعريؼ ضعاؼ البصر والمكفوفيف بكيفية القياـ بالعبادات 0 09
 مرتفعة 2.66 5.54 .تنمي البرامج اإلذاعية الدينية المعرفة الدينية لدى ضعاؼ البصر والمكفوفيف بشكؿ جيد 9 18
 مرتفعة 2.72 5.55 .مقدمو البرامج اإلذاعية لدييـ القدرة عمى إيصاؿ المعمومة بشكؿ جيد لضعاؼ البصر والمكفوفوف 5 01
 مرتفعة 2.68 5.50 .تنمي البرامج اإلذاعية الدينية المعارؼ والقيـ العقائدية والخمقية لدى ضعاؼ البصر والمكفوفيف 4 00
 مرتفعة 2.67 5.94 .فية لتوعية ضعاؼ البصر والمكفوفيف بالقضايا الدينيةالبرامج اإلذاعية المقدمة كا 6 02
 مرتفعة 2.72 5.09 .تقدـ البرامج اإلذاعية معمومات دينية يستفيد منيا ضعاؼ البصر والمكفوفيف 7 15
 مرتفعة 2.66 5.07 .فتشكؿ البرامج اإلذاعية الدينية أولوية عف غيرىا مف البرامج األخرى لدى ضعاؼ البصر والمكفوفي 8 17
 مرتفعة 2.61 5.06 .يتـ طرح برامج دينية تنمي الوعي الديني لدى ضعاؼ البصر والمكفوفيف 9 16
 مرتفعة 2.65 5.06 .البرامج اإلذاعية تطرح قضايا دينية ليا علقة باألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية 12 19
 مرتفعة 2.64 5.04 .لدى ضعاؼ البصر والمكفوفيفتؤثر البرامج الدينية في تشكيؿ الوعي الديني  11 10
 مرتفعة 2.69 5.00 .تجيب البرامج اإلذاعية عمى كثير مف التساؤالت الدينية لدى ضعاؼ البصر والمكفوفيف 10 05
 مرتفعة 2.76 5.19 .يستمع ضعاؼ البصر والمكفوفوف لمبرامج الدينية التي تعرض عمى اإلذاعة 19 19
 مرتفعة 2.91 95 الدرجة الكمية  

 
( أف أثر البرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في 5يظير مف الجدوؿ )       

(، وقد جاءت فقرات ىذا المجاؿ 2.91(، بانحراؼ معياري )95األردف كاف بشكؿ عاـ مرتفعًا، إذ بمغ المتوسط الحسابي )
( 14(، وقد جاءت في الرتبة األولى الفقرة )5.19-5.47المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف )بدرجة مرتفعة، إذ تراوحت 

( 5.47بمتوسط حسابي ) .دينية جديدة ذات فائدة لضعاؼ البصر والمكفوفيف" قضاياوىي: "تطرح البرامج اإلذاعية 
مكفوفوف لمبرامج الدينية التي ( وىي: "يستمع ضعاؼ البصر وال19(، في حيف جاءت الفقرة )2.61بانحراؼ معياري )

(. وربما يعود السبب في ذلؾ 2.76( بانحراؼ معياري )5.19تعرض عمى اإلذاعة" في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
إلى البرامج اإلذاعية التي تيتـ بمواكبة مستجدات العصر الحديث مع مراعاة األمور الدينية، لذلؾ فيي تقدـ قضايا وطرح 

إسلمي تيدؼ عف طريؽ توعية األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف باألمور الدينية لكؿ ما ىو جديد  جديد مف منظور
إلكسابيـ معارؼ دينية جديدة تكوف ذات قيمة وفائدة ليـ. كما أف البرامج اإلذاعية تيتـ بتعريؼ ضعاؼ البصر والمكفوفيف 
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قامة العبادات. عية ممف لدييـ القدرة الكاممة عمى إيصاؿ المعمومة بشكؿ جيد ىذا ويعد مقدمو البرامج اإلذا ترسيخ القيـ وا 
ف استماع ضعاؼ البصر والمكفوفيف لمبرامج اإلذاعية يثير جممة مف التساؤالت حوؿ حجـ تناوؿ البرامج  . ىذا وا  ومفيـو

برامج اإلذاعية في أخذ ىذه اإلذاعية لقضاياىـ، وكيفية التناوؿ وأنواعو ومدى تطابقيا مع رغباتيـ وحاجاتيـ لذا ال بد لمعد ال
 الفئة بعيف االعتبار وتناوؿ احتياجاتيـ ليتـ إشباعيا وليكونوا قادريف ولدييـ االىتماـ باالستماع إلى ىذه البرامج.

واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المجالي التي بينت قمة عدد الساعات التي يتعرض ليا ذوو اإلعاقة لبرامج        
 وأف البرامج المقدمة ىي برامج غير كافية.، واىتماماتيـ احتياجاتيـألنيا ال تمبي ؛ ألردنيالتمفزيوف ا

 
أثر البرامج  ( في(α≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

اإلعاقة يف في األردف تعزى لممتغيرات )الجنس، شدة اإلذاعية في تشكيؿ الوعي الديني لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوف
  ؟(مكفوفيف، ضعاؼ البصر)
 

 .متغير الجنس :أوالً 
( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في 4يبيف الجدوؿ )       

 α ≤(0.05ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف عند مستوى ) الوعي الديني لدى األفراد تشكيؿأثر البرامج اإلذاعية في 
 تبعًا لمتغير الجنس.

 
 (3الجدول )

 أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنسإلجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية 
 مستوى الداللة قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس
 2.92 5.95 125 ذكر

198 014.  892. 
 9 5.9 96 أنثى

 

( بيف α ≤ 2.24( إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )       
، (.014)ة )ت( المحسوبة إذ بمغت المتوسطيف الحسابييف إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس، اذ بمغت قيم

( وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف ضعاؼ البصر والمكفوفيف يواجيوف نفس المشكلت .892وبمستوى داللة يساوي )
والتحديات التي تحد مف قياميـ بأعماليـ اليومية بشكؿ كامؿ وتاـ. كما أف ضعاؼ البصر والمكفوفيف يستمعوف إلى 

الدينية منيا ليتـ توعيتيـ دينيًا ولمتعرؼ عمى كيفية القياـ بالعبادات والتفقو باألمور الدينية وىـ  البرامج اإلذاعية وخاصةً 
بذلؾ يواجيوف العديد مف المشكلت ومنيا عدـ االىتماـ بقضايا إعاقتيـ في البرامج اإلذاعية وعدـ األخذ بعيف االعتبار 

يتعرضوف وجنسيـ فالذكر أو األنثى مف ضعاؼ البصر والمكفوفيف  نوعيـرغباتيـ وحاجاتيـ ليذه البرامج بغض النظر عف 
 لنفس المشاكؿ والتحديات.

ومستوى واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة محمود التي بينت وجود علقة دالة إحصائيًا الستخداـ المكفوفيف لإلذاعة        
 النوع. معرفتيـ باألحداث الجارية في المصر والعالـ ككؿ تعزى لمتغير
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 .متغير شدة اإلعاقة :ثانياً 
( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في أثر 6يبيف الجدوؿ )       

تبعا  (α ≤2.24لدى األفراد ضعاؼ البصر والمكفوفيف في األردف عند مستوى ) الدينيالبرامج اإلذاعية في تشكيؿ الوعي 
 لمتغير شدة اإلعاقة.

 
 (3الجدول )
 أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير شدة اإلعاقةإلجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية 

 الداللة مستوى قيمة )ت( درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد شدة اإلعاقة
 0.9 5.98 112 مكفوفوف

198 0.289 298. 
 2.92 5.08 92 ضعاؼ البصر

 

( بيف α ≤ 2.24( إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6تشير النتائج الواردة في الجدوؿ )       
حسوبة المالمتوسطيف الحسابييف إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير شدة اإلعاقة لصالح المكفوفيف، إذ بمغت قيمة )ت( 

البصرية (. ويعود السبب في ذلؾ إلى أف ضعاؼ البصر ىـ أقؿ تأثرًا باإلعاقة .298(، وبمستوى داللة يساوي )0.289)
مف المكفوفيف الذيف يعانوف مف فقداف البصر كامًل، وىذا يجعميـ أكثر مواجيًة لمتحديات والمشكلت في االستماع لمبرامج 

لدييـ البصر ىـ مف فقدوا جزءًا مف أبصارىـ ولـ تصؿ درجة شدة اإلعاقة البصرية اإلذاعية واالستفادة منيا؛ فضعاؼ 
مترًا  6/62أو  6/02ضعاؼ البصر وتتراوح حدة إبصارىـ بيف  أنيـلمحد الذي يمكف معو اعتبارىـ مكفوفيف، فيشار إلى 

األشخاص بصرية، أما المكفوفيف فيـ ويتمكنوف بصريًا مف القراءة والكتابة بالخط العادي عف طريؽ استخداـ المعينات ال
قدـ في أحسف العينيف أو حتى باستعماؿ النظارة الطبية أو أولئؾ األشخاص  02/022الذيف ال تزيد حدة إبصارىـ عف 

 .02الذيف لدييـ ضيؽ في مدى رؤية المجاؿ البصري ال تزيد عف 
 المكفوفيف فأشارت إلى أف ضعاؼ البصر والمكفوفيفحلً  لضعاؼ البصر و (Sile, et. Al, 2015) وقد بينت دراسة        

 يمكنيـ االستفادة مف وسائؿ اإلعلـ والعمؿ في اإلذاعات باستخداـ شاشات تعمؿ بالممس وبوساطة طريقة برايؿ.
 

 التوصيات.

 : في ضوء النتائج التي تَـّ التوصؿ إلييا يوصي الباحثاف باآلتي       
 والمكفوفيف في البرامج اإلذاعية بشكؿ عاـ والبرامج اإلذاعية الدينية بشكؿ خاص.  تضميف قضايا األفراد ضعاؼ البصر 
 .زيادة التركيز عمى حاجات ضعاؼ البصر والمكفوفيف ورغباتيـ عند التخطيط إلعداد وتقديـ البرامج اإلذاعية 
 كؿ عاـ وذوي اإلعاقة بشكؿ زيادة البرامج الدينية في اإلذاعة مما سيسيـ في تشكيؿ وعي ديني جيد عند األفراد بش

 خاص. 
 .إشراؾ األشخاص ذوو اإلعاقة في عممية اإلعداد والتنفيذ لمبرامج اإلعلمية المقدمة في اإلذاعة 
 إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ البرامج اإلذاعية وكيفية قياـ األشخاص ضعاؼ البصر والمكفوفوف في العمؿ 

 ـ في العمؿ اإلذاعي.عمى إعداد ىذه البرامج ومشاركتي



 إبراهيم اخلالدي وعبد الرؤوف بين عيسى ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م9201/ ه1144، (3)، ع (15)اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 
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 .اهلوامش
                                                 

 .ـ0228القاىرة، ، دار مصطفى لمنشر والتوزيع، اإلعالم واليوية الوطنية، عز العرب، إيمافإيماف ( 1)
 .01-02، صـ0214األردف، لمنشر والتوزيع،  ، دار أسامةمقدمة في اإلذاعة والتمفزيونعبد الباسط محمد الحطامي، ( 0)
 .ـ0226، مكتبة آفاؽ، غزة، وسائل التكنولوجيا في التعميم بين اإلطار الفمسفي واإلطار التطبيقيعسقوؿ، محمد عبد الفتاح ( 9)
، عة بابل العموم اإلنسانيةمجمة جام، دراسة وصفية تحميمية عبيد، البرامج الدينية اإلسلمية في إذاعة الفراتيفحاتـ بديوي عبيد ( 5)

 .ـ0219، (9) العدد ،(01) المجمدجامعة بابؿ، 
، الشريؼ، تقويـ برامج التربية اإلسلمية المقدمة في اإلذاعات المحمية في ضوء معايير جودة البرامج اإلذاعيةتامر جواد ( 4)

 .ـ0212، غزة، الجامعة اإلسلمية، رسالة، ماجستير
دراسة ت طمبة معيد التربية البدنية والرياضية نحو حصة أستوديو الكرة بالقناة األولى لإلذاعة الوطنية عمروف، اتجاىامفتاح ( 6)

 .68، صـ0228، الجزائر، جامعة الجزائر، ميدانية بمعيد التربية البدنية والرياضية
 .ـ0228، القاىرة، دار الفكر العربي، مدخل إلى اإلذاعة والتمفزيونالعبد، عاطؼ عدلي ( 7)
، دراسة ميدانية جامعة الشييد حمو لخضر، دور إذاعة الوادي في تنمية الوعي الديني لممرأة الماكثة في البيت، زيدمميكو ( 8)

 .ـ0214، الجزائر، الوادي
 ،بدراسة ميدانية عمى عينة مف الطل ميدي، دور وسائؿ اإلعلـ في تشكيؿ الوعي االجتماعي لدى الشباب الفمسطينيناصر عمي ( 9)

 .157، صـ0212، (1) العدد ،(10) المجمد، مجمة جامعة األزىر سمسمة العموم اإلنسانية
، جامعة الجزائر، روحة دكتوراهطأ، عزوز، الصحافة الجزائرية وتنمية الوعي الديني لدى القراء دراسة تحميمية ميدانيةىند ( 12)

 .ـ0219، الجزائر
)11) Hayhoe, S, What is visual impairment? National HE STEM Programmed, This version Available at: 

http: //eprints.lse.ac.uk/47225/, 2012. 

(12) Sherraden, M., Zou, L., Ku, B. H. B., Deng, S., & Wang, S, Asset-Building Policies And Innovations In 

Asia, (Vol. 3). Routledge, 2014. 

 .ـ0217، وكالة الصحافة العربية ناشروف، مصر، اإلعاقة أنواعيا وطرق التغمب عميياطاىر، إيماف ( 19)
أثر اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية عمى شخصية المعاؽ دراسة حالة المعاقيف موسى،  إخلص محمد عبد الرحمف حاج( 15)

، جامعة الوادي، الجزائر، مجمة العموم النفسية والتربوية، ـ0210 فترةاد المكفوفيف بود مدني لالمسجميف باتحاد الصـ واتح
 .ـ0216، (1)العدد  ،(0المجمد)

دراسة ميدانية ببعض  بف عبيد، التصورات االجتماعية لممكفوفيف الموظفيف لعممية اإلدماج االجتماعي الميني عبد الرحيـ( 14)
 ـ.0226، الجزائر، امعة منتوري. جواليات الشرق الجزائري

، مكتبة العبيكاف، البرامج التربوية –التشخيص  –الفئات  أسس التربية الخاصةالرقاص،  خالد ناىسو ، الفوزاف محمد أحمد( 16)
 .ـ0229، الرياض

 .ـ0212، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، التربية الخاصة في األردنالغرير، حمد نائؿ ( أ17)
(18) International Telecommunication Union, Accessibility to broadcasting Services For Persons With 

Disabilities, Electronic Publication, Geneva, 2011. 

احتياجات المعاقين اإلعالمية ومدى إشباع وسائل اإلعالم ليا ، عبد الحافظ بف عواجيصمواي الخميس، و حمد أحمودة بف ( 19)
 ةػػػمقدمة لمممتقى السابع لمجمعية الخميجي ورقة عمؿ ،ة السعوديةـة عمى عينة من المعاقين في المممكة العربيــــة ميدانيدراس
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 .ـ0227، مممكة البحريف، لإلعاقة "اإلعلـ واإلعاقة علقة تفاعمية ومسؤولية متبادلة"
 ـ.0219، -ةدراسة تحميمية ميداني- الصحافة الجزائرية وتنمية الوعي الديني لدى القراءعزوز، ( 02)
، اعتماد الجميور اليمني عمى تغطية قناة اليمف الفضائية لألزمات "حرب الحوثييف أنموذجًا"الشبيري،  محمد صالح محمد( 01)

 .ـ0211، األردف، جامعة الشرؽ األوسط، رسالة ماجستير غير منشورة
 .ـ0224، القاىرة، شر والتوزيعالعربية لمن، عمم النفس اإلعالميعامر، فتحي حسيف ( 00)
استخدامات ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية لوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية في دولة اإلمارات حمودة،  ميس أحمد( 09)

 .ـ0216، اإلمارات العربية المتحدة، . جامعة الشارقةالعربية المتحدة
جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، ي السياسي لألشخاص ذوي اإلعاقةدور التمفزيوف األردني في تنمية الوعالمجالي،  حيدر( 05)

 .ـ0215، اليرموؾ
، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، البرامج الحوارية في التمفزيوف األردني في التوعية لطمبة الجامعات دوالنعيمي،  مازف( 04)

 .ـ0219، األردف، اليرموؾ
رسالة ماجستير غير ، ينية في تشكيؿ الوعي العاـ لدى طمبة الجامعات الفمسطينيةدور الفضائيات الفمسطحماد،  حمد( أ06)

 ـ.0219، ، جامعة األقصى، غزةمنشورة
جامعة ، رسالة ماجستير، العلقة بيف استخداـ المكفوفيف لإلذاعة ومستوى معرفتيـ باألحداث الجاريةمحمود،  ليمى فرج( 07)

 .ـ0210، مصر، القاىرة
احتياجات المعاقين اإلعالمية ومدى إشباع وسائل اإلعالم ليا. دراسة ميدانية عمى عينة من المعاقين  ،ويالخميس، وصم( 08)

 .ـ0227، في المممكة العربية السعودية
، مؤتمر خاص باألسبوع الدولي لممعاقينواقع المعاؽ في األعلـ العراقي، بحث مقدـ في عداي،  عداي، عبد الرسوؿ( 09)

 ـ.0227راؽ، ، العجامعة بغداد
(30) Sile, O. Nicholas A. John A. Gordon E, Designing Media For Visually-Impaired Users Of Refreshable 

Touch Displays: Possibilities And Pitfalls, IEEE Transactions On Hap tics, Volume: 8, Issue: 3, July-Sept, 

2015. 

(31) Brassai, S., Bakó, L. and Losonczi, L. (2011). Assistive Technologies For Visually Impaired People. Electrical 

And Mechanical Engineering, (3), P39-50. 

(32) Vreese, C. H. (2004). De Involved Van Television Views Frames Op De Publieke Opine Over Europe's 

Integrative [The Influence Of Television News Frames On Public Opinion About European Integration], 

In P. Dekker & F. Bronner (Eds.), Marktonderzoek, 2004 (pp. 39–51).  

دراسة ميدانية بجامعتي قسنطينة ، دور اإلذاعة المحمية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعيشعباني،  مالؾ( 99)
 .97، صـ0226، الجزائر، امعة منتوريج ،وبسكرة

 .18، صالصحافة الجزائرية وتنمية الوعي الديني لدى القراء، عزوز( 95)
، األردف، مطبعة دار الفكر لمطباعة والنشر، المدخل إلى التربة الخاصةالحديدي،  ، ومنى صبحيالخطيب جماؿ محمد( 94)

 .166، صـ0229
، مجمة جامعة بابل العموم اإلنسانية، دراسة وصفية تحميمية، اإلسلمية في إذاعة الفراتيفالبرامج الدينية عبيد،  حاتـ بديوي( 96)

 .150، صـ0219، العراؽ (،9) العدد( 01) المجمدجامعة بابؿ، 
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