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 الموقع الجغرافي التكرار النسبه المئوية
 محافظه الغربية 569 69%
 محافظه كفر الشيخ 569 69%
 محافظه القاهرة 569 69%
 محافظه االسكندريه 569 69%

 الفئات العمريه  التكرار النسبه المئويه

69% 569 
(56-

65) 
هقة من مرحلة المرا
 سن

69% 569  
مرحلة الشباب من سن 

(66-73 ) 
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69% 569  
مرحلة منتصف العمر 

 (4:-84من سن )

69% 569  
 مرحلة كبار السن من

 عام فيما فوق ( 4:)

 الفئات العمريه التكرار النسبه المئوية

 ال يقراء وال يكتب أمي 569 69%

69% 569 
حاصل علي الشهاده المتوسطه او 

 فوق المتوسطه

69% 569 
حاصل علي درجه البكالريوس او 

 الليسانس

69% 569 
حاصل علي درجه الماجستير او 

 الدكتوراة
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 التكرار النسبة المئوية الترتيب
أكثرالوسائل االعالمية التي اهتمت 
بقضايا االشخاص ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 التليفزيون 694 94% 5
 الراديو 94 54% 8
 الصحف 544 64% 6
 االنترنت 544 64% 6

 المجموع 944 544% 
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 التكرار النسبة المئوية الترتيب
مجية التليفزيونية التي أكثر االشكال البرا

تناولت قضايا االشخاص من ذوي 
 االحتياجات الخاصة

 االفالم التليفزيونية السينمائية 744 4%: 5
 المسلسالت 554 66% 6
 البرامج الحواريه 79 7% 7
 االغنية 74 %: 8
 االعالنات 69 9% 9

 المجموع 944 544% 
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 النسبة المئوية الترتيب
% 

ك 
 ) التكرار (

أراء افراد العينة من الجمهور حول أبرز االفالم التليفزيونية 
السينمائية التي عرضت قضايا االشخاص من ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 الشموع السوداء 657 5736% 8
 قنديل ام هاشم 39 937% 9
 كيت كاتال 7:9 6636% 5
 الصرخة 77 6% 3
 امير الظالم 689 59% 7
 طه حسين 767 64% 6
 ايوب 48 935% :
 الخرساء 87 7% 4
 رد قلبي 559 7% 8
 جري الوحوش 59 3% 54
 الحرام 64 536% 3
 توت توت 44 9% 7

 المجموع 5:87 544% 

 التكرار النسبة المئوية الترتيب
أبرز احتياجات االشخاص من ذوي 

االحتياجات الخاصة والتي قدمتها االفالم 
 السينمائية التليفزيونية

 احتياجات اجتماعية 639 93% 5
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 احتياجات صحية 599 75% 6
 احتياجات تعليمية 94 54% 7

 المجموع 944 544% 

 الترتيب
النسبة 
 المئوية

 التكرار
دون دمج االفراد ذوي  االشكاليات والعقبات التي تحول

االحتياجات الخاصة في المجتمع كما قدمتها االفالم التليفزيونية 
 السينمائية

 التحديات السلوكية لذوي االحتياجات الخاصة 537 5959% 7

 صعوبة في دمجهم في سوق العمل 574 58546% 8

 الصحة العقلية 654 5:59% 6

 الدعم المادي 599 5656% 9

 ظره المجتمع الدونية لالفراد من ذوي االحتياجات الخاصةن 637 6758% 5

7 858% 
97 
 التأهيل النفسي للمعاقين للدمج داخل المجتمع 

 مشكالت التعليم والتعلم 574 5456% :

تأهيل االفراد القائمين علي تعليم االشخاص المعاقين لمساعدتهم  45 756% 4
 علي الدمج داخل المجتمع

 ــــجمـــــوعالمـــ 56:3 544% 
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 النسبة المئوية الترتيب
 التكرار

 ك
صوره االشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة 

 كما قدمتها االفالم  التليفزيونية السينمائية

 اشخاص خطرون واشرار 9: 837% :
 اشخاص عدائيون غاضبون 79 9% 9
 اشخاص مثيرون للشفقه والعطف 79: 89% 5
 اشخاص عاجزون وغير مهرة 769 %:653 6
 اشخاص مهرجون ومضحكون 554 737% 8
 اشخاص سيئون حتي علي نفسهم 74 6% 7
 اشخاص معجزون خارقون 3 54 %:43 4
 اشخاص عاله علي االخرون 654 58% 7

 المجموع 5944 544% 
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 النسبة المئوية الترتيب
 التكرار

 ك

أراء أفراد العينه حول االنواع المختلفة 
لألعاقة التي قدمتها االفالم التليفزيونية 

 السينمائية

 فقد البصر 767 6539% 6

 فقد الذاكرة 667 5935% 7

 االضطرابات العقلية والنفسية والذهنية 79: 89% 5

 التشوهات الجسديه 84 %:63 :

 فقد السمع 74 6% 4
 اضطرابات التعلم 74 6% 3
 التوحد واضطرابات السلوك 7: 838% 8
 العجز الوظيفي 79 637% 7
 قصر القامه 94 8% 9
 اصابه العمود الفقري 59 5% 54
 المجموع 5944 544% 
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 الترتيب
النسبة 
 المئوية

% 

 التكرار
 ك

أراء أفراد العينة في من هم االشخاص الذين تخاطبهم االفالم 
التليفزيونية السينمائية من المعنين باالعاقة وذوي االحتياجات 

 الخاصة

 ذوي االحتياجات الخاصة 844 %:6:3 6

 تخاطب اسرهم 74: %:883 5
 المتخصصين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من أطباء 684 %:5 7
 متخصصين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من النفسيين 79 9% 8

9 837% :9 
عاملين في مجال الخدمة االجتماعية المتخصصين في االعاقة 

 وذوي االحتياجات الخاصة

 الصحفييين واالذاعين والتليفزيونياالعالمين من ا 94 737% :

 المجموع 5944 544% 



26 



27 



28 



29 

Frane kurt cy  . ike, uichal m. moodie Robert e fistick , ( serving the 

bund and phy sically handi capped in the lenited states of amirca ) library 
trends, sbring 2007 , pp , 796 – 808  

http://www.almasry-ai/
http://www.almasry-ai/


31 

Olan farnall and kim a.smith ( relations topepole with disabilities : 

persna contact.versus viewing of speci fic media) portra yals ( journalism  
and mass communication quarterly ) vol.276 , no. 4 ,  winter2013

http://www.amr/
http://www.amr/


30 


