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Abstract 

Afghanistan is among the countries where majority of its people deal with tough circumstances. People with 

disabilities have more critical condition than others; they are deprived from many facilities and equipment, especially 

access to media. This research investigates the extent handicapped people use media and the impact of media on these 

people. By employing a qualitative method, data were collected from 21 disabled people through in-depth semi-

structured interviews. The results demonstrated that a large number of handicapped individuals use media. The media 

which had been used among the handicapped individuals were radio, television, and magazines, whereas Radio was 

considered more practical. Media can have either positive or negative impacts on disabled people, but this impact 

differs among disabled people depending on their disabilities.  
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 ارزیابی میزان استفادۀ افراد دارای معلولیت از رسانه ها در والیت هرات  

 سرورینعمت هللا 

 هرات، هرات، افغانستان ، دانشگاهژورنالیزمدانشکده  

 

 خالصه

ساله  افغانستان کشوری است جنگ زده با حد اکثر چالش های گوناگون که در این میان افراد دارای معلولیت یکی از قربانیان اصلی این بحران چهل

جامعه امرار حیات می نمایند، امکانابی زیادی وجود دارد که افراد معلول از آنها به می باشدددا این قشددر در و ددعیت ویین بری نسددیت به سددایر افراد 

شندا ست بحقیقاین   نحو قابل مالحظۀ محروم می با شده ا ستفاده افراد دارای معلولیت از  هدف آن و در شهر هرات انجام  رسانه ها ارزیابی میزان ا

بن از افراد دارای معلولیت در شددددهر  21به روش کیفی میدانی انجام شددددده و برای رسددددیدن به در  متعارف با  بحقیقاین  اددر والیت هرات مییاشدددد

بین  هرات مصاحیه صورت گرفته استا نتایج بحقیق بیانگر میزان باالی دسترسی افراد معلول به رسانه ها بوده استا رسانه های مورد استفاده در

وا ددا اسددت که رسددانه ها میتوانند  یکه های اجتماعی و روزنامه ها بوده که بیشددترین کاربرد را رادیو داشددته اسددتاافراد معلول رادیو، بلویزیون، شدد

یج این بحقیق بأثیر مثیت و یامنفی بر افراد دارای معلولیت برجای بگذارند که نوع باثیر آن نظر به نوعیت معلولیت در بین افراد متفاوت اسدددت اما نتا

 أثیرات مثیت رسانه ها بر افراد معلول در شهر هرات بیشتر از بأثیرات منفی آن بوده استانشان می دهد که ب
 

 معلولیت، رسانه، اطالعات :کلیدی کلمات

 

 مقدمه .1

 
در زمینه  که استمحدودیت های  ها و نابوانایی رت ازمعلولیت عیا

روانی که شخص میتال به آن در و  های مختلف جسمی، حسی یا ذهنی

زندگی روزمره در مقایسه با سایر افراد جامعه دچار مشکل یا محدودیت 

رسانۀ جمعی به کلیه رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری  امی شوند

ا اما از لحاظ [1] شود که در حوزۀ اربیاطات فعالیت می کننداطالق می 

واژه شناسی، فرهنگ واژگان من، رسانه را به عنوان یک ابزار واسطه، 

وسیله یا نهادی معرفی می کند وسیله یا کانالی که از طریق آن، بأثیر ها 

یا اطالعات انتقال یافته یا حمل میشوندا رسانه، آنی است که ما وقتی 

اهین بطور غیر مستقین، بجای اربیاط چهره به چهره یا بماس مستقین میخو

عصر ا [2]با فرد، با مردم اربیاط برقرار می کنین، از آن بهره مییرین 

 .حا ر را باید بلفیقی از ارزش های اربیاطابی و اطالعابی دانست

عصري که بشر در آن بیش از گذشته ها یود را نیازمند داشتن اطالعات 

راري اربیاط براي کسب اطالعات می داندا اطالعات، نقش مهمی و برق

در افزایش آگاهی و دانش و میزان مؤفقیت میان افراد دارد و الزم است 

به لحاظ حقوقی همه افراد یک جامعه به گونه مساویانه به اطالعات 

یی اغلب چندین زبان یا گونه های  متون رسانه .دسترسی داشته باشند

بصاویر بصری )ثابت یا متحر (، صوت )صدا، موسیقی  -اربیاط را 

یا کالم( و زبان نوشتاری را باهن برکیب میکنند آموزش رسانه، در صدد 

است با بوانایی گستردۀ را، نه بنها در رابطه با متون چاپی، بلکه در
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اربیاط با سایر نظام های نمادین متشکل از بصاویر و اصوات،  

غلب به عنوان گونۀ از سواد بوصیف می شودا رشد دهدا این بوانایی ا

امروزه مطرح است که در دنیای مدرن، سواد رسانه یی برای جوانان به 

اندازۀ سواد یواندن و نوشتن سنتی با ارزش استا به همین روال آموزش 

و پرورش افراد دارای معلولیت از اهمیت فوق العادۀ بریوردار است، 

آنان نقش بسیار مهمی در بوانمند شدن،  زیرا این بخش از حیات فرهنگی

اشتغال و کشف استعداد و بوانایی های آنان داردا در واقع هدف مهن 

آموزش و پرورش مسلط کردن فرد بر محیط پیرامونش می باشدا آموزش 

و پرورش ابزار قدربمندی برای اربقای بوانمند سازی معلوالن استا 

ند که اطالعات )آموزش( قدرت چنانکه ریفیکن و پریدمور اظهار می دار

استا کسانی که اطالعات ندارند، فاقد قدرت و حق انتخاب در یصوص 

بهیود شرایط زندگی یود هستند و نمی بوانند ابفاقات پیرامون یود را 

 .[3]کنترل کنند 

 

در عصر اربیاطات، دستیابی به مخاطیان و اثرگذاری بر آنان، از 

اهداف دست اندرکاران رسانه های مختلف می باشدا یکی از مهن برین 

عناصر اربیاط با مخاطب، اثری است که رسانه بر او می گذاردا با 

در مورد رسانه ها می بوان دریافت که اثرگذاری  بحقیقنگاهی به پیشینه 

همواره مورد بوجه گردانندگان آن ها اند که اندیشمندان حوزه رسانه ها، 

یی و دولت ها بوده استا  گسترش وسایل اربیاط های مطالعات رسانه

ث بأثیر این وسایل بر رجمعی اعن از رادیو، بلویزیون، اینترنت و بح

مخاطیان را از جنیه های مختلف، نظیر بغییر آموزش سیک های زندگی، 

ا عالیق جدید، بحریک حس مصرف گرایی، بجدد طلیی و ایجاد سلیقه ه

نو گرایی، آموزش و پرورش کودکان و نو جوانان، اربقای سطا آگاهی 

بدون شک  ا[4]ها و دانش عمومی و به طور جدید مطرح کرده است 

رسانه ها از جنیه های مختلف برای افراد مفیدیت های فراوانی دارند و 

الذکر میتوانند از گوناگون رسانه های فوقافراد با استفاده از انواع 

اطالعات و پیام ها و همچنان برنامه های مختلف آنها استفاده مفید انجام 

دهندا بأثیرات رسانه میتواند برای یک فردی که دارای معلولیت است 

انگیزه ایجاد کند که معلولیت یویش را نا دیده گرفته و به فعالیت در سطا 

ۀ رسانه ها در پیامد های شخصی، سیاسی، اقتصادی، هم جامعه بپردازدا

زییایی شنایتی، روان شنایتی، ایالقی و اجتماعی شان چنان متقاعد 

کننده اند که هیچ بخشی از ما را دست نخورد، بأثیر نیافته و نامتغیر باقی 

نمی گذارندا رسانه پیام است؛ هر فهمی از بغییر  اجتماعی و فرهنگی 

 .[5]یوۀ عمل رسانه ها به منزلۀ محیط، ناممکن است بدون شنایتی از ش

 

رسانه ها، با دگرگون سایتن محیط، نسیت های یکتایی را برای 

ادراکات حسی در ما شکل می دهندا امتداد بخشیدن به هر حسی موجب 

دگرگونی شیوه فکر کردن و عمل کردن ماست؛ شیوه ادرا  ما از جهان 

غییر می کنند، انسان ها بغییر می طوری است که وقتی این نسیت ها ب

آدرنو باور داشت که بلویزیون از این نظر قدرت فوق العادۀ دارد،  کنندا

زیرا یلق و کنترل نایودآگاه جمعی را با حد جدیدی افزایش داده استا 

این امر نتیجه جایگاه آن به مثابه یک رسانه دیداری است، که از کنار 

و مستقیماً بر  میر نیمه هشیار  یی شدن مفهوم عیور کردهرسانه

مخاطیان عمل میکندا آدرنو در مقابل این اعتراض که چون بلویزیون 

برکییی از صدا و بصویر است، نمی بوان گفت به طور کامل زبان را 

کنار گذاشته است، استدالل آورد که گفتار در بلویزیون، کامال بحت سلطه 

یک  میمه »ون بیش از بصویر قرار گرفته است؛ گفتار در بلویزی

صرف بر بصاویر نیست بلکه شرحی از دستورالعمل ها است که از 

کار کرد آن نیز با حیاب گفتار در داستان ها « بصویر صادر می شود

افراد براي کمک به بهیود و اثربخشی ارایه   ا[6]مصور برابری می کند 

این وجود، سالمتی یود و حفظ آن، نیاز به آگاهی و اطالعات دارند با 

اطالعات با ارزش از نظر اجتماعی، به دلیل نیود سیستن هاي اطالعابی 

مناسب کاهش می یابدا این مسأله به صورت یاص در مورد افراد معلول 

نیاز به اطالعات  در طول زمان واز دست دادن سالمتی  .صدق می کند

د انجام و بعد از آن؛ یعنی، زمانی که این افراد یود را با روش هاي جدی

هر چند در مطالعۀ که بر  .کارها سازگار میکنند،  روري بر میشود

روي افرادي که هن بینایی و هن شنوایی یود را از دست داده بودند، 

نفر در مواردي به طور مؤفقانه  9نفر فقط به  50مشخص شد که از هر 

در کنار  ا[7]در مورد ارایه  وسایل و بجهیزات اطالع رسانی شده بود

سانه های جمعی، شیکه های اجتماعی نیز رول بسیار عمده و اثر گذار ر

و عملکرد سریع در انتشار آگاهی و اطالع رسانی ایفا می کنندا شیکه 

های اجتماعی می بوانند بهترین وسیله برای دسترسی به اطالعات و ایجاد 

یود شگوفایی و بقویت حس فعال بودن در یک فرد دارای معلولیت باشند 

را فرد دارای معلولیت از طریق شیکه های اجتماعی به گونه بسیار زی

آسان و بدون محدودیت استعداد های یود را به بقیه بروز می دهند و یا 

شیکه های اجتماعی در  اطالعات را با سهولت زیاد کسب می نمایندا

کشور ما با استقیال طیف های مختلف و گستردۀ از مردم روبرو شده و 

بعداد کاربران آنها افزوده می شودا به طور کلی شیکه های  هر روز بر

اجتماعی به دلیل ماهیت بعاملی و امکان اربیاط سریع و آسان و شیکه ای 

میان کاربران، نقش مهمی در آگاهی دهی افراد جامعه دارندا از این رو 
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استفاده از شیکه های اجتماعی روز به روز در حال گسترش است و 

بیشتر  ا[8]ویژه قشر جوان آن را حق طییعی یود می دانند شهروندان به 

افراد دارای معلولیت و کن بوان در کشورهای در حال بوسعه از ایاب و 

ذهاب اشتغال و دسترسی به اطالعات و در کل، زندگی اجتماعی مناسب 

بی بهره بوده اند و متأسفانه میان بدوین قوانین و اجرای آنها در کشور 

بوسعه از جمله افغانستان شکاف بزرگی وجود داردا  افراد های در حال 

دارای معلولیت، بیش از آنكه بعنوان معلول شنایته شوند، باید بعنوان 

انسان هاي همنوع در جامعه در نظر گرفته شوند، انسان هاي که بنها در 

رفتار و ظاهر با عملكرد یود با دیگران متفاوت اند و کارهایشان را به 

دیگر نسیت به افراد عادي انجام مي دهند، اما از نظر انساني  گونه اي

شایسته بریورداري از امكانات  و حضوري فعال و پرنشاط در اجتماع 

متأسفانه، نگاه بیعیض آمیز از گذشته با حال مانع حضور و  .مي باشند

این بدان  .بهره مندي آنان از امكانات جامعه، حتي حداقل گردیده است

داده است که در برنامه ریزي ها، بصویب قوانین، آموزش، واسطه رخ 

آنچه در  .مسكن و بنها نیازهاي افراد سالن مورد بوجه قرار گرفته است

این میان باعث این امر گردیده است وجود نگرش منفي و کمیود آگاهي 

از بوانمندي هاي بالقوه و بالفعل افراد داراي معلولیت شهر هرات و در 

 .انستان بوده استکشور ما افغ

 

هزار اشخاص دارای معلولیت زندگی  800 بیش ازدر افغانستان  

ا از آنجا که دولت مؤظف به رعایت و اجرای کنوانسیون [9] می کنند

حقوق اشخاص دارای معلولیت می باشد، کمیسیون به صورت مستمر و 

مؤثر از آن نظارت می نماید و با نشر گزارش های مربوط به نتایج 

نظارت های یویش، دولت و نهاد های مربوطه را به سوی بهیود و عیت 

قانون اساسی،  ا[10]نمون می سازد حقوق اشخاص دارای معلولیت ره

هر نوع بیعیض در برابر شهروندان را منع می کند و دولت را مکلف 

میسازد که افراد دارای معلولیت را کمک کند و از حقوق آنان پاسداری 

اما اجرا نشدن قانون و وجود فساد گسترده در نهاد های دولتی  ا[11]نماید 

انون در سطا کشور بوده است که یک چالش و سّد بزرگ برای انجام ق

شهر هرات نیز از این قاعده مستثنا نیوده و این امر باعث شده است که 

معلوالن از بریی حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته شده است محروم 

فعاالن حقوق معلولین گزارش می دهند که فساد اداری باعث می  بمانندا

نتوانند امتیازات شان را به دست شود که بریی از افراد دارای معلولیت 

گزارش های داده شده که گویا مقامات دولتی بودجۀ بورسیه های  .آورند

بحصیلی مختص به افراد دارای معلولیت را از طریق جعل و سرقت 

 هدف این ا[12] هویت، به دوستان یا اقارب یود ایتصاص می دهند

و همچنان ها رسانه بررسی میزان دسترسی و استفادۀ معلولین از  بحقیق

بأثیرات مثیت و منفی این رسانه ها بر اذهان افراد دارای معلولیت در 

در این مقاله به دنیال پاسخگویی به پرسش های  مییاشد که شهر هرات  

 :پردایته شده استزیر 

 

افراد دارای معلولیت در شهر هرات به چی میزان از رسانه  ا1

 ها استفاده میکنند؟

دارای معلولیت در شهر هرات به چی میزان به رسانه افراد   ا2

 ها دسترسی دارند؟

افراد دارای معلولیت در شهر هرات از کدام نوع رسانه ها  ا3

 استفاده میکنند؟

رسانه چه باثیرابی بر باال بردن میزان آگاهی افراد دارای  ا4

 معلولیت در شهر هرات دارد؟

 

 سوابق تجربی .2

د افراد با پایگاه اجتماعی باال، از داناهو، اولین و نیگونز معتقدن

درامد بیشتر و سطا بحصیالت باالبری بریوردارند و طیقات محروم بر 

الیورکات نیز معتقد است که وسایل  از اطالعات کمتری بهره می برندا

اربیاط جمعی بسته به زمینۀ فکری و ذهنی، یود در کاهش یا افزایش 

گ نیز معتقد است، فعالیت رسانه گالتون شکاف آگاهی بأثیر گذار هستندا

ها سیب افزایش اطالعات و ادرا  مردم می شود و در نتیجه نگرش آنها 

یکی از مهمترین و قدیمی برین نکابی که در زمینه  ا[3] بغییر می کند

رسانه ها و بأثیرات آنها بیان می شود این است که رسانه ها افراد را 

کنندا به سخن دیگر بین آنچه مییینین و وادار به انجام فعل یاصی می 

میشنوین و آنچه می اندیشین و انجام میدهین به نوعی اربیاط وجود داردا 

در این زمینه می بوان به بأثیر بیلیغات بلویزیونی بر بینندگان اشاره کردا 

منع پخش بیلیغات در مورد بریی از کاال ها و یدمات و یا بأکید ویژه به 

دمات دیگر هر دو به نوعی بر رفتار بینندگان بیلیغات بیلیغ کاال و ی

یی بأثیر می گذاردا یکی از مو وعات قابل بحثی که مورد بوجه رسانه

بسیار است یانواده ها استا پردایتن بیش از حد بریی شیکه های 

بلویزیونی به مسئله یشونت و استفاده از کالم و بصاویر میتذل در فیلن 

الیته این شامل شیکه های انترنتی در بُعدی وسیع ها و سریال هاست که 

در دنیای معاصر رسانه ها دارای گونه ها و ا [13]بری نیز می شود 

پیچیدگی فراوانی هستند شنایت و ادرا  انسان از ابفاقات و رویداد های 

اطراف یود روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کندا افراد مختلف ممکن 

رداشت و نگرش های مختلفی داشته باشند زیرا سطا از یک ابفاق واحد، ب
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بجربیات و آگاهی افراد متفاوت است و رسانه ها نیز این عوامل را از 

دیدگاه های گوناگون بررسی می کنند؛ بنابراین  حافظه مخاطیان پیوسته 

 مطلیی را جایگزین مطلب قیلی می کندا

 

د دارای معلولیت رسانه ها میتوانند از جنیه های مختلف باالی افرا

در شهر هرات باثیرات مثیت برجا بگذارند بر اساس نظریه سیستن جامعه 

به عنوان یک سیستن کلی درنظر گرفته میشود که افراد اجزای آن اند در 

نظریه سیستن ها نکته مورد نظر بساوی بین اجزای سیستن استا برای 

ات و بعادل در اینکه یک سیستن متعادل بماند باید بین اجزای آن مساو

درعرصه معلولین میتوان چنین استدالل کرد که  .[14]نظر گرفته شود

افراد دارای معلولیت نیز جزء فعال از جامعه هرات اند و باید از بمامی 

امکانابی که سایر افراد دایل جامعه از آن بریوردارند، بریورار باشندا 

ه شوند در واقع بعادل اگر افراد معلول از نظر اندایته شوند و حقیر شمرد

این بنها یک جنیه از مو وع است، در کنار  جامعه را برهن ریخته اندا

این در رویکرد اجتماعی فرهنگی به بأثیرات رسانه ها اشاره شده استا 

 ا[13] یعنی رسانه ها میتوانند اشخاص را وادار به عملکردی یاصی کنند

شهر هرات بحت بأثیر این بدین معناست که افراد دارای معلولیت در 

فعالیت های علمی و انگیزه و امید به  ارسانه ها قرار گرفته می بوانند

زندگی را در یود بقویت کنند زمانیکه از دست آورد های افراد معلول 

در رسانه های دیداری، شنیداری و یا انترنتی یاد آوری می شود در واقع 

می شودا دسترسی باعث بقویت حس یود شگوفایی در یک فرد معلول 

به رسانه ها بنها مو وع مورد بوجه نیست بلکه برنامه ها نیز میتوانند 

باثییرات مثیت و یا منفی داشته باشند بر اساس دیدگاه کنش متقابل نمادین 

فرد یود را براساس دیدگاه سایر افراد مورد سنجش قرار می دهد و 

در رسانه  ا[15]د بگونه یی که از او انتظار می رود نقش بازی می کن

ها و در روابط روزمره هر چقدر افراد معلول به حاشیه رانده شوند آنها 

 یود را همانگونه بلقی می کنند و از رشد و زندگی عادی شان باز میمانندا

 

در مورد معلولیت و همچنان رسانه ها هر کدام در حوزه های 

یودشان بحقیقابی زیادی انجام شده است اما با امروز در مورد میزان 

استفاده افراد دارای معلولیت از رسانه ها و باثیر گذاری رسانه ها بر این 

گروه از افراد بویژه در کشور افغانستان مطالعات زیادی انجام نشده است 

این میحث به مطالعابی پردایته میشود که در مورد دو مو وع فوق  در

به  1373ذکر در آن پردایته شده استا برای نابینایان در ایران در سال 

با یروجى بک حرفى صوبى فارسى، انگلیسى و عربى با  کمپیوبرنام 

به  .هدف آسان کردن یواندن، نوشتن و بصحیا کتابهاى بریل بهیه شد

ییر شیکه فنآوري اطالعات ایران به نقل از ایرنا، در سال گزارش بخش 

اولین مانیتور بریل در ایران به نام برجسته نگار بولید شد و براى  1376

اولین بار در جهان، نابینایان قادر به استفاده الکترونیک از متون فارسى 

شرکت پکتوس سهامی یاص که ا و عربى به صورت بریل فارسی شدند

وهى از فارغ التحصیالن دانشکدۀ برق دانشگاه صنعتى از سوى گر

براى نابینایان در  کمپیوبربأسیس شد و نخستین  1370شریف در سال 

، فایل متنی به صوبی فارسى را 1381ایران را نیز سایته بود، در سال 

با  .به صورت یروجى صوبى کلمه یوان جایگزین نمونه حرفخوان کرد

فایل متنی به صوبی با آن روبروست که عمده وجود بمام مسایلى که این 

آن ریشه در سایتار و رسن الخط زبان فارسى دارد، پوشش دهنده نیازهاى 

به عنوان یکی از ابزارهاي بهیود  کمپیوبر .صوبى استفاده کنندگان است

کیفیت زندگی افراد جامعه، جاي یودش را پیدا کرده است و در کنار آن، 

یستن هاي سخت افزاري و نرم افزاري روز به طراحی، بولید و سایت س

امروزه با پیشرفت فنآوري اطالعات و اربیاطات  .روز گسترده بر میشوند

و نیز الکترونیکی شدن بخش هاي مختلف زندگی اجتماعی، سعی شده 

است با امکانات یوب و مناسیی براي قشرهاي یاصی از جامعه به 

و فن  کمپیوبرا با بهره گیري از یصوص نابینایان)روشندالن( فراهن آید ب

ا اما [16]آوري اطالعات و اربیاطات سطا زندگی یود را بهیود بخشند 

 در جامعه ما برای افراد دارای معلولیت امکانات چندانی وجود نداردا

بعدادی از والدین بخاطر معلول بودن اطفال یود، آن ها را در سر  ها 

ها سپردن این افراد به آسایشگاه و جاده ها رها می کنند و حتی عدۀ با

دیگر نظاربی بر اطفال یود ندارند که این یود نیز باعث حقیر سایتن 

معلولین می شودا در سطا شهر هرات مراکزی برای یدمت رسانی و 

حمایت از افراد دارای معلولیت وجود دارد اما ظرفیت این نهاد ها 

ر نمی باشد و ظرفیت پاسخگوی نیاز های بمام افراد معلول در سطا شه

ا در دایل شهر هرات [17] نفر بیشتر نیست 40الی  30این نهاد در حدود 

 ادر زمینه مشکالت روشن دالن )نابینایان( بررسی صورت گرفته است

یافته های این بررسی نشان داده است که مشکالت روشن دالن در زمینۀ 

ی چریدا عمده آموزشی عموماً حول محور امکانات ویژۀ آموزشی آنها م

برین مشکالت آنها عیارت اند از نداشتن کتب با یط بریل، نیودن افراد 

 ماهر در زمینۀ استفاده از ماشین های چاپ مخصوص بریل، عدم کتابخانه

ویژۀ روشندالن، نداشتن وسایل سمعی با بوجه به اهمیت آموزش از راه 

کنین هنوز  ا در جامعۀ که ما زندگی میمییاشد شنیدن برای این قشر

کارهای اساسی بمنظور بهتر سایتن شرایط زندگی برای معلولین مهیا 
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نیست و باید قیول کرد که این قشر جامعه مانند سایر افراد از زندگی 

 عادی بریوردار نیستندا

 

 تحقیقروش  .4

 

استا در این روش  بحقیقروش میدانی یکی از روش های اصلی 

معموالً سراغ افراد مطلع رفته و با  بحقیقیبرای پاسخ دادن به سواالت 

آنها به گفتگو و مصاحیه پردایته می شودا افراد مطلع به کسانی گفته می 

شود که مدت طوالنی با مو وع مورد بررسی سروکار داشته اند، یا 

راوانی در باره برحسب موقعیت اجتماعی یاصی که دارند از اطالعات ف

بریوردار هستندا در این روش عالوه بر گفتگو به  بحقیقمو وع 

مشاهده اشیاء، آدم ها، فضاها، و بررسی اسناد و مدار  نیز پردایته می 

، جامعه هدف در برگیرنده افراد دارای معلولیت بحقیقدر این ا [18]شود 

مصاحیۀ یی حجن نمونه در بحقیقات کیفی  در سطا شهر هرات می باشندا

با انجام  بحقیقبا اشیاع نظری مشخص می شود که پژوهش گر در این 

مصاحیه به این اشیاع نظری دست یافته استا اطالعات به روش  21

میدانی با استفاده از مصاحیه نیمه استاندارد جمع آوری شده است سپس با 

استفاده از روش کد گذاری باز کد گذاری شده به روش بحلیل محتوای 

 کیفی مورد بجزیه و بحلیل قرار گرفته استا

 

 و بحثنتایج   .3

 

یافته های بحقیق بیانگر این واقعیت است که بحقیق در چه مسیری 

روان است آیا مسیری که پژوهشگر در ابتدا آن را هدف قرار داده است 

درست ویا ییر در واقع یافته های پژوهش پاسخی است به پرسش های 

همچنان دلیلی است برای بأئید و یا رد فر یات یک پژوهش پژوهش و 

و همچنان نشان دهندۀ این است که آیا پژوهش گر به اهداف مورد نظر 

نوع معلولیت و بعداد اشترا  کننده  1جدول  دست یافته است و یا ییرا

 ها را نشان میدهدا

 

 نوع معلولیت و بعداد اشترا  کننده هاا: 1جدول

اشتراک کننده ها تعداد معلولیتنوع   

 12 قطع و  عف عضو

 4 نابینایان

 5 ناشنوا والل

 21 مجموع

 

در این بحقیق بیست یک بن از افراد دارای معلولیت مورد مصاحیه قرار 

بن معلولیت قطع شدن و یا  عف عضو)دست  12گرفتند که از این میان 

استفاده از  اناشنوا و الل بودندبن  5بن معلولیت بینایی و  4و پا ( داشتند، 

 نشان داده شده استا 2رسانه ها در جدول 

 

 : استفاده از رسانه هاا2جدول 

اشتراک کننده ها تعداد پاسخ اشتراک کننده ها  

 18 بلی

 3 ییر

 21 مجموع

 

زمانیکه از افراد در مورد استفاده یا عدم استفاده آنها از رسانه پرسیده 

بن که به رسانه  3بن بلی بوده است و پاسخ  18اکثریت شد، پاسخ 

دارای معلولیت این  ددسترسی نداشته اند ییر بوده استا به گفته یود افرا

افراد با اندازۀ قابل قیولی به رسانه ها دسترسی داشته اندا و از رسانه ها 

ی به میزان باالیی استفاده میکنند  که بأثیرات زیادی بر زندگی آنها برجا

 نوعیت رسانه ها را نشان میدهدا  3جدول  گذاشته استا

 

 : نوعیت رسانه هاا3جدول 

اشتراک کننده ها تعداد نوع رسانه  

 15 رادیو

 11 ونیبلویز

 13 روزنامه و مجله

 11 شیکه های اجتماعی

 

که اکثر رادیو وسیلۀ است مشاهده میشود،  3جدول طوریکه در 

افراد دارای معلولیت از آن بهره مند بوده اند و دربین نابینایان و افرادی 

که قطع و  عف عضو داشتند مورد استفاده قرار میگیردا در مجموع 

بن از مصاحیه شوندگان به رادیو دسترسی داشته و از آن برای کسب  15

 بن از 11است که بنها  اطالعات استفاده می نمایند، بلویزیون وسیلۀ

دارای معلولیت قطع و یا  عف عضو داشتند مورد استفاده بوده معلولین 

استا بنا بر پاسخ افراد ناشنوا و الل هیچ بلویزیونی در هرات برنامه یی 

برای این قشر از افراد ندارد که از آن بهره مند شوند و این قشر افراد 

مصاحیه شوندگان  فقط از روزنامه ها و مجالت استفاده میکنندا از میان

نیز به شیکه های  11بن به روزنامه و مجله و  13بن به بلویزیون ،  11

باثیرات مثیت و منفی رسانه ها  4جدول  اجتماعی دسترسی داشته اندا

اباالی افراد معلول مییاشد



N. Sarwary                               International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 3 (1) 2020, Pages: 22-30 

28 
 

 باالی افراد معلول باثیرات مثیت و منفی رسانه ها : 4جدول

 جنبه های منفی جنبه های مثبت

 جلوه دادن معلولیت به عنوان  عف آگاهی از و عیت کشور

 پرورش نا امیدی برنامه های آموزشی

 بیلیغات کاهش دهنده انگیزه بفریا و سرگرمی

 نیود برنامه های ویژه افراد ناشنوا نفسه افزایش اعتماد ب

 نادیده گرفتن افراد دارای معلولیت در برنامه ها انگیزه دهی

 - فکریزمینه رشد 

 - زمینه اظهار نظر

 - زمینه یود شگوفایی

 

پاسخ، پاسخ دهنده گان به مشاهده میشود،  4جدول طوریکه در 

پرسش این بود که آگاهی رسانی از و عیت سیاسی اقتصادی و مالی 

آموزشی کشور، برنامه های بفریحی برای گذراندن وقت، برنامه های 

برای اربقاع ذهنیت و آگاهی و سواد، بریی برنامه های انگیزه دهنده و 

مشوق افراد دارای معلولیت، بقویت اعتماد بنفس، و ایجاد زمینه رشد 

فکری، جنیه های مثیت رسانه ها برای افراد دارای معلولیت بوده استا 

ما این انگیزه بریی از افراد دارای معلولیت گفته اند )رسانه ها میتوانند ب

را بدهند که ما نیز جزء این جامعه هستین و میتوانین به مانند سایر افراد 

جامعه فعالیت کنین و معلولیت برای ما دلیلی برای حقارت نیاشد بلکه 

صرفا یک بفاوت ظاهری است(ا ولی در کنار این موارد، مواردی نیز 

ا باثیرات منفی است که عکس قضیه را باعث میشودا جنیه منفی رسانه ه

بر جای میگذاردا جلوه دادن معلولیت به عنوان  عف، پرورش نا امیدی، 

بیلیغات کاهش دهنده انگیزه، نیود برنامه های ویژه افراد ناشنوا، نادیده 

گرفته شدن افراد دارای معلولیت در برنامه ها از جمله جنیه های منفی 

شور در هیچ رسانۀ رسانه ها برای معلوالن بوده استا در سرباسر ک

برنامۀ ویژه معلوالن وجود نداردا نه بنها این بلکه در بعدادی از بیلیغات 

معلولیت به عنوان یک  عف  ظاهر شده است و این باعث کاهش اعتماد 

بنفس و افزایش نا امیدی در بین افراد میشودا به گفته یک بن از مصاحیه 

پخش میشود من احساس میکنن شوندگان )زمانیکه بیلیغ پولیو در بلویزیون 

من  عف بزرگی در زندگی دارم و هرگز نمیتوانن بمانند سایر افراد 

زندگی عادی داشته باشن ( ممکن بریی بیلیغات برای اصالح جامعه ایجاد 

شوند ولی باید قشر متضرر آن نیز در نظر گرفته شوندا اما بطور کلی 

ثیت آن بیشتر از بأثیرات اگر به بأثیرات رسانه ها بوجه شود بأثیرات م

منفی آن بر افراد معلول در شهر هرات بوده استا صرف نظر از بیلیغات 

بلویزیونی افراد معلول با استفاده از سایر برنامه ها و یا سایر رسانه ها 

به گونه مثال از شیکه های اجتماعی استفاده های مفید انجام می دهند و 

کار بوده استا فرد معلول می بواند با باثیرات مثیت آن بر زندگی آنها آش

 استفاده از این شیکه دیدگاه ها و نظریات یود را بگونۀ آزادانه بیان نمایدا

 و پیشنهادات نتیجه گیری .5

 

معلوالن قشری از جامعه اند که بیشتر اوقات نادیده گرفته میشوند، 

جامعه حتی این افراد کسانی اند که نه بنها در بین مردم بلکه در بمام 

یانواده دارای چالش ها و مشکالت فراوانی مییاشندا هر فرد با در نظر 

داشت نوع معلولیتی که دارد با چالش ها و مشکالبی روبرو استا در این 

بحقیق بمرکز بر معلوالن و رسانه بوده است که رسانه چقدر برای افراد 

ندازه به رسانه ها دارای معلولیت مؤثر بوده اند و اینکه معلولین به چه ا

نتایج بحقیق نشان می دهد که معلوالن به رسانه ها  دسترسی داشته اندا

دسترسی دارند اما این رسانه برای بعدادی زیاد شان مفدیت کافی ندارد 

زیرا آنها قشر فراموش شده در رسانه ها به حساب می آیند ولی برای 

ها بمانند هر پدیده ی بعدادی هن مفید و انگیزه دهنده بوده استا رسانه 

اجتماعی دیگر دارای کارکرد های منفی و مثیت بوده استا که مثیت یا 

منفی بودن آن برای افراد نظر به معلولیت فرد متفاوت بوده استا رسانه 

ها برای بعدادی از افراد دارای معلولیت در شهر هرات مفید و انگیزه 

افزایش نا امیدی بوده  دهنده و برای بعداد باعث کاهش اعتماد بنفس و

استا افراد یود را از دیگاه سایر افراد ارزیابی می کنند و عموماٌ در 

بالش اند با بدانند که بقیه افراد دیدگاه شان در مورد آنها چیست؟ پخش 

برنامه و بیلیغابی که در آن افراد دارای معلولیت نابوان و  عیف نمایانده 

د یود را  عیف و نا بوان بلقی کنند و می شوند، باعث میشود با این افرا

روند زندگی اجتماعی این افراد مختل شودا برعکس برنامه های که به 

این افراد انگیزه می دهد مانند پخش اییار ورزشی که در آن افراد معلول 
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به مسابقه ورزش میپردازند باعث ایجاد این انگیزه میشود که معلولیت 

ه صرفا بفاوت ظاهری استا اما کار برای این افراد  عف نیست بلک

کرد ها و یا باثیرات منفی رسانه ها برای افراد دارای معلولیت در شهر 

هرات کمتر از باثیرات مثیت آن بوده استا افراد دارای معلولیت افرادی 

اند که نابوانی عضوی دارند و رسانه ها با سهولتی که دارند میتوانند به 

رسانی برای افراد دارای معلولیت در شهر  عنوان بهترین وسیله اطالع

هرات محسوب شوندا زیرا افراد دارای معلولیت در کمترین زمان بدون 

بحمل موانع و مشکالت ناشی از نابوانی که دارند میتوانند به اطالعات 

دسترسی پیدا کنندا در بحث های آنالین اشترا  کنند و نظریات یود را 

ویت روحیه افراد دارای معلولیت و افزایش برای بق به اشترا  بگذارندا

عالقه مندی این افراد به رسانه بوصیه میشود برای هر یک از این اقشار 

برنامه های ویژه ایجاد شودا برای نا بینایان در رادیو ها، برای افراد 

ناشنوا و الل برنامه های اشاره ای زیرا رسانه ها به گونه مستقین روی 

اگر این بأثیرات مثیت باشد جامعه به بعادل  امی گذارنداذهان افراد بأثیر 

 ائده آل می رسد و به گونه متعادل رو به رونق می رودا
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