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 مستخمص البحث:
ترح في اإلعالم التربوي قائم الحالي إلي الكشف عن مدي فاعمية برنامج مقىدف البحث   

اإلنفوجرافيك إلكساب الطالب ذوي اإلعاقة السمعية ميارات التصوير اإلعالمي  عمي
ولتحقيق أىداف البحث تم اتباع المنيج الوصفي لإلطالع عمى الدارسات والبحوث 

لمتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة، السابقة، والمنيج شبو التجريبي لقياس أثر ا
وتكونت عينة البحث التجربية من مجموعة من الطالب من مدرسة األمل لمصم وضعاف 

 دوات البحث في)البرنامج المقترح،( مفردة كما تمثمت أ26السمع بالمنيا قواميا)
لمياارت اختبارتحصيمي لمجانب المعرفي لمياارت التصويراالعالمي، وبطاقة ُمالحظة 

حيث تم تصميم البرنامج يحتوي عمي ماىية االعالم التربوي وفروعو  التصوير اإلعالمي(
اإلعالمي ميارات التصوير  تفرع منوموالالمدرسية  وأىداف كل فرع وتم أخذ فرع الصحافة

وتصميميا في شكل دروس وقد ُطبقت أدوات القياس قبل التعمم وبعده، وخمصت أىم 
ة البرنامج المقترح القائم عمي االنفوجرافيك في التحصيل المعرفي النتائج إلي  فاعمي

 .اإلعالمي والمياري لميارات التصوير

 االنفوجرافيك، التصوير االعالمي. االعالم التربوي،فاعمية ، الكممات الرئيسة:
 

Research Summary : 
 The current study sought is to reveal the extent of the effectiveness 

of a proposed program in educational media based on infographics to 

provide students with hearing disabilities with media photography 

skills. The experimental research from a group of students from Al-

Amal School for the Deaf and Hard of Hearing in Minya consisted 

of(26) items.The research tools consisted of (the proposed 

program,an achievement test for the cognitive aspect of media 

photography skills, and a note card for media photography skills), 

where the program was designed containing the nature of educational 

media, its branches and objectives. In each branch, the school 

journalism branch was taken, and the media photography skills 

branched from it were taken and designed in the form of lessons. 

Measurement tools were applied before and after learning, and the 

most important results came to the effectiveness of the proposed 

program based on infographics in the cognitive and skill 

achievement of media photography skills. 
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 مقدمة البحث:
ممحوظ في إستخدام اإلعالم التربوي في المدارس  اً شيدت األعوام األخيرة تطور    
مي ممارسة ع افة أنواعيا؛ ونتيجة ليذا التطورالممحوظ أصبح الطالب يقبمونبك

ومما الشك فيو أن فئة الصم من أىم  (2016،377،نجيب)أنشطة اإلعالم التربوي
ىم فقط ينقصيم الفئات الموىوبة بالفطرة رغم االبتالء فيم ليس ناقصي عقل 

وبدون شك يعد اإلعالم التربوي مجااًل لتنمية قدرات األصم  اإلىتمام والتقدير
ومياراتو وابداعاتو بما يتضمنو من فنون تساىم في إندماجو في المجتمع، ومن 

عالم التربوي كنشاط أنو يتميز بالحرية التي يمنحيا لممارسيو؛ حيث مميزات اإل
يمكن أن يمارسو داخل المدرسة وخارجيا كما أنو ال يستخدم كأداة إعالمية فقط 
ولكن يمكن إستغاللو في دمج ذوي اإلحتياجات الخاصة من الصم في المجتمع 

ن من خاللو تغذية الثقافة يمكمع غيرىم من أقرانيم العاديين، و وتمكينيم من التعامل 
المنطمق أطمق المركز القانوني لمصحافة الطالبية بالواليات من ىذا.رئية لدييمالم

أنو عام الطالب الصحفي حيث تيدف ىذه  م2015عمي عامالمتحدة األمريكية
المبادرة لرفع الوعي بقيمة العمل الصحفي والتجرد من الرقابة والسياسات المفروضة، 

في موضع الصحفي المحترف من خالل تدريس برامج داخل ووضع الطالب 
المدارس والجامعات تنمي القدرات الصحفية لمطالب وتنمي الوعي لديو بما يحدث 

 .(Hall,h.et all,2015,283)حولو
تناولت عديد من البحوث والدارسات أىمية ممارسة الطالب ذوي األعاقة كما    

 لو من دورٍ  لما ومياراتو المختمفة المدرسةاط اإلعالم التربوي داخل السمعية لنش
في إمدادىم بالمعمومات ومساعدتيم في عمميتي التعميم والتعمم وجعل العممية  كبيرٍ 

اإلعالمي الذي يخدم نشاط كذلك دراسة التصوير  لتعميمية أكثر فعالية وذات مغزى،ا
 ىذه ياً ومنومعنو  وابداعياً  ياً ليذه الفئة مفيد ليم تعمميًا وفكر  الصحافة المدرسية

(،) 2014عمي،(،)2015(،)أبوالمجد،2015من)أبوالميل،دراسةكالً  الدراسات
   (.2004رضا،
االنفوجرافيك كوسيمة تعميمية لذوي اإلعاقة السمعية أثبت الدراسات أنيا تساىم    

يم نحو التعمم، ومن ىذه بشكل كبير في توصيل الرسالة التعميمية وُتزيد من دافعيت
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() 2015،محمد&محمد)،(2017عبدالمعبود،(،)2021من)كريم، لكدراسة الدراسات
Obosu,g. et all،2013 ٌصريًا بالدرجة األولي يا ب( وبما أن ىذه الفئة يعد تعميم

 المي حتي يتمكنوا من قراءة الصوري ليم تعمم ميارات التصوير اإلعولَ ليذا من األ
االنفوجرافيك في إكساب  استخدامليذا يمكن وفيم معانييا والتقاطيا بصورة صحيحة 

  . الطالب ذوي اإلعاقة السمعية ميارات التصوير اإلعالمي
 الدراسات السابقة:

طالع عمى األدبيات والمراجع المرتبطة بموضوع عت الباحثة إلي اإلس     
دراستيا، حيث أن نمو المعرفة وتشبعيا يفرض عمي الباحث عندما يفكر في القيام 

ل ، حيث أن كل عمع بأن عممو عبارة عن حمقات متصمةبحث األقتنابأي دراسة أو 
انية أو معممية أومكتبية دراسات سابقة( سواء ميدعممي يسبقو جيود أخري في شكل )

كرة وصواًل إلي النتائج ميم في توجيو مسارات الدراسة بداًء من الفليا دور 
العالقة بين كافة متغيرات  ولكن لم تتمكن الباحثة من إيجاد دراسات تناولتالنيائية.

الدراسة مجمعة معًا رغم وجود اإلسناد النظري ليذه العالقة التبادلية بين ىذه 
من أصالة الدراسة الحالية إال أن ىناك دراسات تشكل  تغيرات األمر الذي يعزالم

 :أحد جوانبيا جانبًا من موضوع الدراسة الحالية 

معموماتية )اإلنفوجرافيك(كأداة بعنوان المخططات ال2021كريم عام دراسة -1
الدراسة إلي الكشف  ىدفتالتعمم البصري لمعموم لدى الطالب الصم دراسة تحميمية, 

عن كيفية استخدام االنفوجرافيك كوسيمة تعمم بصريةذلك باستخدام المنيج الوصفي 
التحميمي القائم عمي مراجعة االدبيات والدراسات السابقة واستنتاج النتائج منيا 

خمصت أبرز النتائج إلي جميع الدراسات التي تم بحثيا أكدت عمي أن االنفوجرافيك و 
أداءة بصرية فعالة في تعمم الصم حيث ساىم في عمميات التنور البصري وتنمية 

 ميارات التي يتم تعمميا من خاللو.
بعنوان بناء برنامج مقترح في التصوير الرقمي وأثره 2019دراسة رجا عام  -2

عمي تنمية التفكير االبداعي لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التربية 
ىدفت الدراسة إلي قياس التغير في مستوي التفكير االبداعي لدي طالب الفنية, 
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التصوير الفوتوغرافي الرقمي، ذلك الصف الخامس بعد التعرض لبرنامج تعميمي في 
باستخدام المنيج شبو التجريبي عمي مجموعتين ضابطة وتجربية ذلك عمي عينة 

( مفردة لممجموعة التجربية تدرس البرنامج المقترح 21مفردة ) (44عمدية قواميا)
( مفردة لممجموعة الظابطة تدرس بالطريقة االعتيادية، وخمصت أىم نتائج 23و)

ي وجود فروق ذات داللة إحصائي في ميارات التفكير االبداعي لصالح الدراسة إل
 .المجموعة التجربية

استخدام تقنية البث المباشر عبر بعنوان أثر  2019عام  بكردراسة  -3
 الشبكات االجتماعية في إكساب طالب اإلعالم التربوي ميارات التصوير اإلعالمي

جتماعية البث المباشر عبر الشبكات اإلنية ياس أثر استخدام تقق إلى الدراسة ىدفت,
وقد تم اختيار عينة  ، في إكساب طالب اإلعالم التربوي ميارات التصوير اإلعالمي

ية النوعية جامعة عمدية من طالب الفرقة الثالثة بقسم اإلعالم التربوي بكمية الترب
جريبية نة إلى مجموعتين: مجموعة ت، وقد تم تقسيم العيمفردة(٢٧)أسوان مكونة من

تم اختيارىم مفردة  (٦٣، ومجموعة ضابطة)تم اختيارىم بطريقة مفردة( ٦٣)من
بطريقة عشوائية وتم استخدام الطريقة التقميدية في التدريب والتدريس عمى ميارات 

واتبع البحث المنيج شبو التجريبي، وقد تمثمت أدوات  ،التصوير اإلعالمي معيم
المتمثمة في استخدام الشبكات االجتماعية  البحث في مادة المعالجة التجريبية

(، واختبار تحصيمي في التصوير اإلعالمي، وبطاقة مالحظة )الفيسبوك نموذجاً 
: أنو ، خمصت أىم نتائج الدراسة إلييارات التصوير اإلعالميألداء الطالب لم

بين متوسطي درجات طالب  ٠,٠,يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 
بية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي في المجموعتين التجري

يوجد فرق دال ، كذلك التصوير اإلعالمي لصالح درجات المجموعة التجريبية
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في  ٠,٠,إحصائيا عند مستوى 

لصالح  التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة ألداء ميارات التصوير اإلعالمي
 التطبيق البعدي. 

 ماىي بعنوان  2017 عام .Rahadian,r.& Budiningsih,aدراسة -4
 المدارس في الطالب لتعمم  المناسبة اإلعالم ووسائل التعميمية االستراتيجية
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 اإلعالم ووسائل التعميمية اإلستراتيجيات معرفة إلي الدراسة ىدفت,المتوسطة؟
 المنيج استخدامذلك ب المتوسطة المدراس في الطالب تعمم في تساىم التي المناسبة
 باستخدام المتوسطة، المدارس طالب من طالب (307)قواميا عينة عمي الوصفي
 الدراسة نتائج أىم خمصت، حيث استبيان داةأب البيانات جمع وتم الوصفي المنيج

 التي اإلعالم وسائل ضمن من المدارس تصدرىا التي والمجالت الصحف أن إلي
ومشاركتيم في صنعيا ينمي من قدراتيم  معموماتيم منيا ويستقون الطالب يتابعتيا

 .االبتكارية واالبداعية
بعنوان أثر برنامج تعميمى فى العموم قائم عمى  2017دراسة عبدالمعبود عام  -5

تقنية االنفوجرافيك فى اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصرى 
ىدفت  تخدام لدى التالميذ المعاقين سمعيًا فى المرحمة االبتدائية,والقابمية لالس

الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر برنامج تعميمي في العموم قائم عمى تقنية 
اإلنفوجرافيك في اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصري والقابمية 

لمرحمة اإلبتدائية، وقد تكونت عينة لالستخدام لدي التالميذ المعاقين سمعيا في ا
-9(مفردة من التالميذ المعاقين سمعيا تتراوح أعمارىم ما بين)30الدراسة من)

(سنة ذلك بإستخدم أدوت ىي اختبارالمفاىيم العممية، ومقياس القابمية لالستخدام، 12
واختبار التفكير البصري، وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة 

ئية بين بين متوسطي درجات تالميذ المجموعةالتجريبية ودرجات المجموعة إحصا
الضابطة في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في كل من)أختبار 

 المفاىيم العممية، ومقياس القابمية لالستخدام، واختبار التفكير البصري(.
بعنوان االنفوجرافيك  لألغراض التعميمية:  2016عام .Yıldırım,sراسةد -6

ىدفت الدراسة إلي عرض آراء المتعممين الذين ىيكميا وخصائصيا وطرق القرأة ,
يتعممون عن طريق عروض االنفوجرافيك، ذلك باستخدام كاًل من المنيج  شبو 

ك (أسبوع يعرض فيو كل ما يخص االنفوجرافي20التجريبي من خالل برنامج مدتو)
وتكميف كل طالب بتقديم خمسة عروض من االنفوجرافيك، والمنيج الوصفي وذلك 
باستخدام أداة االستبيان، ذلك عمي عينة من طالب كمية التربية جامعة 

(مفردة، وخمصت أىم نتائج الدراسة إلي أن المشاركون أكدوا مدي أىمية 64قواميا)
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يا في عمميات التعمم األساسية. األنفوجرافيك كطريق لمتدريس حيث أنيا أثبت جدارت
باإلضافة إلى أن االنفوجرافيك يعتبر أحد المواد التعميمية األساسية تجعل التعمم أكثر 

 ديمومة.
بعنوان أثر توظيف أدوات وتطبيقات الشبكات 2016دراسة عطا عام -7

كساب طالب اإلعالم التربوي ميارات  االجتماعية عمي التحصيل المعرفي وا 
،ىدفت الدراسة إلي قياس أثر توظيف أدوات وتطبيقات الشبكات يالتصوير الصحف

اإلجتماعية عمي التحصيل المعرفي واكساب طالب اإلعالم التربوي ميارات 
(مفردة من طالب قسم اإلعالم التربوي 117التصوير الصحفي عمي عينة قواميا)

واالختبار بنظام المجموعتين الظابطة والتجربية، ذلك باستخدام أداتي المالحظة 
التحصيمي، وخمصت أىم نتائج الدراسة إلي وجود فرق دال إحصائيا عند 

(بين متوسطي درجات طالب المجوعتين في التطبيق البعدي لبطاقة 0.01مستوي)
 مالحظة أداء ميارات التصوير الصحفي لصالح المجموعة التجربية.

حافة بعنوان فاعمية استخدام األطفال الصم لمص2014 عام دراسة عمي -8
الدراسة إلى  سعت ىذه،المدرسية في خفض مستوي القمق لدييم: دراسة تجريبية

فال الصم التعرف عمى ما إذا كان ىناك فروق دالة عمى مدى تعرض وممارسة األط
أسموب المجموعة  لك بإستخدام المنيج شبو التجريبيذ ،لمنشاط الصحفي بالمدرسة

بإستخدام أدوات الدراسة  ، ذلكمفردة (30بعدى، عمي عينة قواميا) -الواحدة قبمي
استمارة استبيان لقياس مدى استخدامات الصحف المدرسية لدى عينة الدراسة، 

المصممة ومقياس القمق لتالميذ مدارس الصم وضعاف السمع، وعدد من الصحف 
خمصت أىم نتائج الدراسة إلي أنو توجد فروق ذات داللة ،بحيث تناسب عينة الدراسة

ن متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية الصم لصالح التطبيق إحصائية بي
البعدي وذلك عمى مقياس القمق لألطفال الصم، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

الصم في المجموعتين التجريبية والضابطة في  رجات األطفالبين متوسطات د
المدرسية القياس البعدي، وذلك بعد تعرض المجموعة التجريبية لبعض الصحف 

وذلك لصالح المجموعة التجريبية وذلك عمى مقياس القمق لألطفال الصم، وعدم 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة 
 في القياسين القبمي والبعدي لمقياس القمق لألطفال الصم.

بعنوان استخدام أشكال الفنون  2013عام  Obosu,g. et allدراسة  -9
البصرية في التدريس والتعمم في مدارس الصم بغانا التحقيق في الممارسة,ىدفت 
الدراسة إلي وضع وتحديد استراتيجيات تدريس مرئية لمطالب الصم في مدراس 

مدارس لمصم في غاناوبمغ  (5، ذلك باستخدام منيج  دراسة الحالة عمي خمس)لمصم
مفردة، ذلك باستخدام مجموعة أدوات منيا بطاقة المالحظة، (104حجم العينة)

والمقابمة المتعمقة و المناقشة المركزة وكشفت نتائج الدراسة أنو عمى الرغم من أن 
الصم متعمم بصري، إال أن التدريس البصري في مدارس الصم ال يمارس بشكل 

االتجاىات  كاٍف بطريقة تمبي االحتياجات البصرية لمصم، لذلك ضرورة تبني
 التكنولوجية الجديدة وتعديميا لتمبي احتياجات الطالب الصم.

بعنوان أثر الوسائط الفائقة التفاعمية والمتعددة في 2013دراسة محمد عام -10
اسيدفت الدراسة  إكساب طمبة الجامعة الياشمية ميارات التصوير الرقمي,
ط الفائقة التفاعمية، استقصاء أثر برنامجين تعميميين، األول وفق برمجية الوسائ

واآلخر وفق الوسائط المتعددة، في إكساب طمبة الجامعة الياشمية ميارات التصوير 
الرقمي مقارنة بالطريقة االعتيادية، تم اختيارعينة عمدية من الطمبة المسجمين في 

( واستخدمت الدراسة اختبارًا لقياس تحصيل 95ميثاق تصميم إنتاج الوسائل عددىا)
قد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الطمبة، و 

(عمى اختبار التحصيل البعدي تعزى لطريقة التدريس 0.05الداللة اإلحصائية)
)وسائط فائقة تفاعمية، وسائط متعددة، طريقة اعتيادية(، ولمخبرة في استخدام 

ي ممتاز، جيد جدا، جيد، البرمجيات التعميمية(كبيرة، متوسطة، قميمة ولممعدل التراكم
 مقبول.

 مشكمة البحث: 
الحظت الباحثة قمة اإلبحاث التي إىتمت بمشاركة ذوي اإلحتياجات الخاصة      
في األنشطة المدرسية بوجو عامة واإلعالم التربوي بشكل ذوي اإلعاقة السمعيةمن 
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خاص نتيجة لمنظرة الدونية ليم نظرًا لقدراتيم الخاصة وعدم النظر إلي النماذج 
المتميزة والموىوبو بينيم وايمانًا بضرورة الحرص عمي المساؤاة بينيم وبين أقرانيم 

نمية المواىب المختمفة لدييم وتفعيميا ليم وتالمدرسية العاديين في ممارسة األنشطة 
نشطة وطرق م بما يتناسب وقدراتيم وتطويع األوفتح المجال ليم لمتعبير عن أنفسي

 التدريس بما يساىم في توصيل المعمومات ليم
عمي تتطمب إعداد جيل قادر  كما أن التطور التكنولوجي وطبيعة العصر     

عداد إنسان نموذجي قادر ع مي التكيف مع التطور إستيعاب حضارة العصر وا 
المعرفي اليائل وثورة المعمومات وتكنولوجيا المعمومات، ومما ال شك فيو أن البصر 
وسيمة تعويضية ىامة من وسائل تحصيل المعمومات فالتعمم البصري قائم عمي 
استخدام خبرات ووسائل بصرية في توصيل الرسالة التعميمية لممتعمم لذا فالتجربة 

، كذلك إستخدام التكنولوجيا في أعمق أثرًا في العممية التعميميةمًا و البصرية أكثر دوا
  Alrwele,n .ثبتتو دراسةأعمومات يساىم في توصيميا ىذا ما إسموب عرض الم

%من العينة يرون أن استخدام االنفوجرافيك في  60حيث جاء النتائج لتؤكد أن
يزيد من  يرون أنو %من العينة50،يحسن من معارف ومعمومات األفراد التعميم

 % يرون أن استخدامو ينمي اإلبداع عند المتعمم66، فرص التخيل لدى المتعمم
(Alrwele,n.,2017,115)ر من المشكالت التربوية ، كما أنيا تساىم  في حل كثي

عمي ممارسة كافة أنشطة  ليمم في إقباىذا بدوره يساى ذوي اإلعاقة السمعيةخاصة ل
 األمل لمصم وضعافالل زيارة الباحثة الميدانية لمدرسة اإلعالم التربوي، ومن خ

بمطاي الحظت الباحثة وجود أنشطة لإلعالم التربوي بالفعل تمارس داخل المدرسة 
اإلعالمية التي األنشطةوجاء نشاطي الصحافة المدرسية المصورة في مقدمة 

وتناسب  يمارسيا الصم ولكن ينقصيا العديد من الميارات التي تصقل من أىميتيا
تمك الفئة وتجعميا أكثر قدرة عمي القيام بدورىا المنشود كل ذلك سينعكس بدوره عمي 
بناء شخصية األصم المتكاممة حتي ال يشعر بعجزه في أي جانب من جوانب 
التواصل مع المجتمع الخارجي، ويستطيع التعبير عن نفسو من خالليا ىنا يمكن 

 ذوي اإلعاقة السمعيةل إجراء تجربة عمي لمباحثة أن تتمكن من فعل ذلك من جال
محاولة منيا إستخدام وسيمة جديدة غير تقميدية تتسم بالخصائص التي تتناسب مع 
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ة التقاط صورة صحيحة وىي األنفوجرافيك إلكسابيم ميار  لعينةصفات وخصائص ا
ومن ىنا تبمورت مشكمة ، ذلك يقتضي تدريبيم عمي ميارات التصوير االعالمي

   :الحالية في التساؤل الرئيسي التاليالدراسة 
ما مدي فاعمية برنامج مقترح في اإلعالم التربوي قائم عمي اإلنفوجرافيك إلكساب 

؟ وينبثق من ىذا التساؤل  ميارات التصوير اإلعالمي ذوي اإلعاقة السمعية
 مجموعة تساؤالت فرعية ىي :

االنفوجرافيك في التحصيل المعرفي ما فاعمية البرنامج المقترح  القائم عمي  -
 لممعمومات المرتبطة بميارات التصوير اإلعالمي؟

 الجانب المياري ما فاعمية البرنامج المقترح  القائم عمي االنفوجرافيك في -
 اإلعالمي ؟ التصوير اتلميار 

 أىمية البحث:
 تتمثل أىمية ىذا البحث فيما يمى:

لممتعمم األصم إلى المسار الصحيح تسيم الدراسة في تقديم نموذج إرشادي  .1
في التعامل مع أنشطة اإلعالم التربوي خاصة الجديد منيا، وتحاول إرساء 
قواعد تساىم في بناء جيل يواكب مستحدثات عصره، إضافة إلي أنيا تعممو 

، كيف يستخدم الياتف في كيف يمتقط صورة صحيحة؟ قواعد تكوين الصورة
 التصوير بشكل صحيح .

الدراسة الحالية أىميتيا من أىمية ميارات التصوير الفوتوغرافي في تستمد  .2
 الحديثة . ظل المستحدثات التكنولوجية

قد تزيد ىذه الدراسة من إقبال الصم عمي ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي  .3
، وتدريب العينة عمي المشاركة يد بما يناسب قدراتيم الالمحدودةبشكل جد

 المجتمعية الفعالة . 
مية اإلنتاج اإلبداعي لفئة الصم في ظل ما طرحتو التكنولوجيا من تقنيات تن .4

 لجميع فئات المجتمع بأقل التكاليف وأقل مجيود.

 :البحث أىداف
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 ييدف ىذا البحث إلى:
الكشف عن مدي فاعمية برنامج مقترح في اإلعالم التربوي قائم عمي  .1

  التصوير اإلعالمي.ميارات  ذوي اإلاقة السمعية اإلنفوجرافيك إلكساب
ذوي تحديد عناصر البرنامج المقترح القائم عمي االنفوجرافيك في إكساب .2

 . اإلعاقة السمعية ميارات التصوير اإلعالمي
بيان أثر البرنامج  المقدم عبر االنفوجرافيك في تنمية الجانب المعرفي  .3

 لذوي اإلعاقة السمعة  التصوير اإلعالميلميارات 
المياري بيان أثر البرنامج  المقدم عبر االنفوجرافيك في تنمية الجانب  .4

 التصوير اإلعالمي لذوي اإلعاقة السمعية .لميارات 

 فروض البحث:
لمجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ا .1

التصوير  اتاختبار البنية المعرفية لميار في التجريبية)عينة الدراسة(
 .في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعديعالمي اإل

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة  توجد .2
التصوير  اتلميار  العينةبطاقة مالحظة أداء في  )عينة الدراسة(التجريبية

 .االعالمي في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي
إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة توجد فروق ذات داللة  .3

التجريبية)عينة الدراسة(حسب النوع)ذكورواناث( في رتب الدرجات في كاًل 
 من االختبارالمعرفي وبطاقة المالحظة لميارات التصوير اإلعالمي.

 : منيج الدراسة
 إستخدام منيجين لمدراسة ىما : تم

ات وتحميميا ييدف إلي جمع البيان نو: ذلك ألالوصفي التحميمي المنيج
 والدراسات السابقة . األدبياتطالع عمي وتفسيرىا من خالل اإل
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 اإلنسانية،لطبيعة البحوث في العموم  لمالمتو: ذلك شبو التجريبي المنيج
في اإلعالم  برنامج مدي فاعميةفي دراسة  حاليةوسوف تعتمد عميو الدراسة ال

 مياراتذوي اإلعاقة السمعية  إكساب في االنفوجرافيك عمي قائمالتربوي 
مع دمج العينة  الدراسة ألدواتويتمثل في قياس قبمي  ،اإلعالميالتصوير 

بنفس ىذه األدوات)اختبارمعرفي، بطاقة ثم قياس بعدي في عممية التعمم 
  . مالحظة(
 عينة البحث:

 سنة18إلي 15 من سن ذوي اإلعاقة السمعيةمجتمع الدراسة في فئة  يتمثل      
المتداد  نظراً  سةلعينة الدرا بالنسبة أماالمنيا درسة األمل لمصم وضعاف السمع ببم

يصعب فيو تطبيق أدوات الدراسة لذا سوف يتم إستخدام  بشكلمجتمع الدراسة 
عمدية من المشاركين في  عينةسوف تجري الدراسة عمي  حيثالعينة  أسموب

ن ذوي اإلعاقة م مفردة( 26)قواميامن الصم نشاط اإلعالم التربوي في المدرسة 
 بمدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بالمنيا  السمعية

 أدوات الدراسة:
 .إعداد مادة المعالجة التجريبية لمبرنامج ووضع األىداف والمحتوي .1
 .ميارات التصوير اإلعالمي بطاقة مالحظة .2
 .اختبار معرفي لميارة التصوير الفوتوغرافي .3

 متغيرات البحث:
 . برنامج مقترح في اإلعالم التربوي قائم عمي اإلنفوجرافيك:  المتغير المستقل
 .التصوير اإلعالمي  : المياراتالمتغير التابع

 مادة المعالجة التجربية :
عمي  التربوي قائمتمثمت مادة المعالجة التجربية في برنامج في اإلعالم       

ت االنفوجرافيك إلكساب الطالب الصم المشاركين في نشاط اإلعالم التربوي ميارا
 ،عمي اإلعالم التربوي، فروعوالتعرف في) المتمثمةالتصوير اإلعالمي 

ومعرفة أنواع را التعرف عمي أجزاء الكامي،الصحافة المدرسية المصورة وظائفو
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تركيب وسائط الحفظ في  ،ضبط إعدادات الكاميرا ،شغيل الكاميرا،تالكاميرات
تطبيق قواعد  ،تطبيق زوايا التصوير ،حمل الكاميرا بالطريقة الصحيحة، الكاميرا

 الكاميرا ، التعامل مع اإلضاءة في التصوير، توصيلتكوين الصورة أثناء التصوير
 (استخدام الياتف المحمول الصور، وحفظ بالحاسوب

في ضوء المتغير المستقل موضع البحث تم استخدام  بحث:التصميم التجريبي لم
التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة بحيث يتم تطبيق أدوات القياس عمي عينة 

 البحث " التجربية " قبمي وبعدي .
 حدود الدراسة:

رة الزمنية لمعام الدراسي  : سوف تطبق الدراسة في الفتالحدود الزمنية .1
 . م2021

تقتصر حدود الدراسة المكانية عمي محافظة المنيا مدرسة  : المكانيةالحدود  .2
 . وضعاف السمع األمل لمصم

: تقتصر الحدود الموضوعية لمدراسة عمي فاعمية برنامج  حدود موضوعية .3
ذوي اإلعاقة مقترح في اإلعالم التربوي قائم عمي اإلنفوجرافيك إلكساب 

 .السمعية ميارات التصوير اإلعالمي
مفردة ( 26)ق الدراسة عمي عينة عمدية قواميا: يتم تطبي الحدود البشرية .4

 .من الصم بمدرسة األمل لمصم بمحافظة المنيا 

 إجراءات البحث :
جعة البحوث والدارسات المرتبطة العربية ار مالنظري من خالل  عداد اإلطارإ .1

 حلامر  ت البحث الحالي لإلستفادة منيا فياذات الصمة بمتغير  واالنجميزية
 .البحث إعداد

 رات التصوير اإلعالمي .ميااإلعالم التربوي و تحميل المحتوى الخاص  .2
 .عمى المحكمين رات التصوير اإلعالمي وعرضياإعداد قائمة بميا .3
في نماذج إنفوجرافيك لإلعالمي  إعداد مادة المعالجة التجريبية والتى تتمثل .4

 .لتربوي وميارات التصوير اإلعالميا
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 : أدوات القياس وعرضيا عمى المحكمين وتشملإعداد   .5
 .التصوير اإلعالميلميارات  اختبار تحصيمي لمجانب المعرفي -
 .رات التصوير اإلعالميبطاقة مالحظة لميا -

 ومعرفة األدوات، وثبات صدق لحساب اإلستطالعية التجربة إجراء .6
 . الفعمي لمتطبيق تمييداً  حميا التطبيق، وسبل صعوبات

لبحث من طالب ذوي اإلعاقة السمعية من مدرسة األمل لمصم اختيارعينة ا .7
 .الثانوي في الصفوف األول والثاني والثالثوضعاف السمع 

 البحث. مجموعة لطالب قبمى كتطبيق القياس أدوات تطبيق .8
 .التجريبية المعالجة مادة تطبيق .9

 .البحث لمجموعة بعدى كتطبيق القياس أدوات تطبيق  .10
 إلى والتوصل الفروض إلختبارصحة إحصائياً  ومعالجتيا البيانات رصد .11

 . المرتبطة ساتدراال ضوء عمى النتائج ومناقشتيا
 نتائج عنور تسف ما ضوء عمى المناسبة والمقترحات التوصيات، تقديم .12

 البحث.

 :  التعريفات اإلجرائية
عالم لبرنامج المقترح من خالل نشاط اإلمقدار التغير الذي سوف يحدثة ا :فاعمية 

لدي عينة  لميارات التصوير اإلعالميالتربوي في الجوانب المعرفية والميارية 
 .بطاقة المالحظةو البحث وتقاس ىذه الفاعمية من خالل االختبار التحصيمي 

مجموعة : نشاط يمارسو الطالب داخل المدرسة ينطوي بداخمو عمي اإلعالم التربوي
المتعمم اإلعالمية  تنمية قدراتتساىم في (مسرحمن األنشطة)صحافة، إذاعة،

 .عمى االستفادة الفعالة من المعمومات الذي توفرىا وسائل اإلعالم تو ومساعد
حيث  بشكل بصري اإلعالميالعينة ميارات التصوير أداة إلكساب  األنفوجرافيك :

من خالل الصور والرسوم مما يجعل ىناك تكامل بين الصور والمعمومات  يشرحيا
ميارات  وتنميةفيم المعمومات ذوي اإلعاقة السمعية بما يسمح لممتعمم 

 .التصويراإلعالمي



 

 626 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مجموعة من األداءات التي يقوم بيا الطالب ذوي  : اإلعالميالتصوير ميارات 
يمكن إستخداميا في الصحف اإلعاقة السمعية لمحصول عمي صور ذات معني 

ويتم قياسيا من , الياتف المحمولا الرقمية أو المدرسية سواء تم التقاطيا بالكامير 
 .خالل اختبار تحصيمي لمجانب المعرفي وبطاقة مالحظة لمجانب المياري 

عمي اختالف درجاتو من لدييم خمل في الجياز السمعي  ىمذوي اإلعاقة السمعية :
 . مشكالت في التواصل الطبيعيمما يؤدي إلي 

 اإلطار النظرى:
 :ينقسم اإلطار النظري لمبحث إلي ثالثة محاورىي 

 المحور األول :اإلعالم التربوي :
 :اإلعالم التربوي مفيوم 

وي وفقًا قام العديد من الباحثين بوضع تعريفات عدة لمفيوم اإلعالم الترب     
تخصصاتيم العممية والبحثية حيث ىذه التعريفات بتنوع  لرؤيتيم النظرية وتنوعت

محة في المجال التربوي أصبح اإلعالم التربوي في عصرناالحديث ضرورة م
( بأنو محاولة لمربط بين وسائل اإلعالم 2019،62)مثاني ىنا يوضح ن؛والتعميمي

رسائل  المختمفة، والدور المنوط بيا في المجال التربوي والتعميمي، وما تقدمو من
تيدف إلي تحقيق تربية أفضل لمطمبة، وىو الجميور الرئيسي المستيدف من قبل 

 . االتصال في اإلعالم التربوي
ىوتمك الواجبات التربوية لوسائل  أن اإلعالم التربوي(2006،31ويري إمبابي)     

اإلعالم العامة المتمثمة في السعي لتحقيق األىداف العامة لمتربية في المجتمع، 
 وااللتزام بالقيم األخالقية.               

 ذوي اإلعاقة السمعية: م التربوي كنشاط داخل مدارسأىداف اإلعال
إن اليدف الرئسيي من إدخال وسائل اإلعالم التربوية  إلي العممية التعميمية      

لذوي اليمم ىو جعميا وسيمة لالتصال ومصدرالمعمومات وتقديم رسائل ذات غرض 
ومن ىذا  تعميمي، ُتعتبر ىذه الوسائل وسمية أساسية لتسييل عمميتي التواصل والتعمم

 :      ىية تنطمق مجموعة من األىداف الفرعي اليدف
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الترويح  والترفيو عن الطالب الصم من أعباء الحياة المدرسية التي تمقى عمى  -
 .عاتقيم

التعميمية المرئية كالصحف تغذية الثقافة البصرية لمصم من خالل نشر المواد  -
 (Bayu,r. Budiningsih,a& .2017,31,)المدرسية

إخضاع األصم لتربية إعالمية عن طريق تدريبو عمى أساليب انتقاء المواد   -
اإلعالمية التي يتعرض ليا عبر وسائل اإلعالم داخل المدرسة وخارجيا.) إبراىيم 

،2014،527) 
عمي كيفية استغالل وقت فراغيا بطريقة  لإلعالم التربوي دور في تدريب الطالب -

مثمرة مع نشر الوعي والمسؤلية اإلجتماعية بين الطالب، كما يساىم في أدراك 
الطالب لممشاكل المختمفة  التي يواجيونيا في المجتمع ودورىم في تغيير المجتمع 

 .من خالل وسائل اإلعالم
ك الطالب في العممية إنتاج الطالب لوسائل اإلعالم التربوي  يعمل عمي إشرا -

 ((Preeti,2014,175التعميمية ويجعل عمميتي التعميم والتعمم أكثر ثراءً 
كذلك طرح مشكالت العممية التعميمية والمجتمعية ومعالجتيا إعالميًا مع االلتزام  -

بعرضا بشكل موضوعي،كما لو دور بارز في تشجيع المجتمع الطالبي عمي إخراج 
الميارات وثقمو وتنمية الجوانب االبداعية لدييم مع بث القيم الروحية، واالتجاىات 

فوس الطالب، وتكوين خمفية ثقافية عن المجتمع االجتماعية والثقافية الصحيحة في ن
 ي.والبيئة، وجعل المد رسة مركز إشعاع ثقاف

 المحور الثاني : االنفوجرافيك:
 :مفيوم االنفوجرافيك

معقدة إلى  فن تحويل بيانات ومعمومات ومفاىيم (2015،133)منصورعرفتو      
يشير كما ، وسمسمةابيا بوضوح وبطريقة سيمة واستيع صور ورسوم يمكن فيميا

فن من الفنون التي تساعد في تقديم المناىج الدراسية  إليو بأنو( 2014،111)شمتوت
بأسموب جديد وممتع ومثير؛ حيث إنو ظير بتصميماتو المتنوعة في تحويل 

 المعمومات والمفاىيم المعقدة إلى صور ورسوم وعرضيا في شكل جذاب. 
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"تصور البيانات " " تصميم  معموماتية "" العمارة ال( 2014،2)عمييطمق عميو  
 Heer, J. et)كما يشير مات "  " التصاميم المعموماتية "المعمومات " تمثيل المعمو 

all 2010,61)  بأنو تمثيل المعمومات بصورة مرئية معززة برسوم، بيدف عرض و
 .جعل فيميا بشكل أسرع وأكثر وضوحاً إظيار المعمومات المعقدة بصورة ت

 لذوي اإلعاقة السمعية:خصائص االنفوجرافيك كوسيمة تعميمية 
إن اإلنفوجرافيك كوسيمة تعميمية ليا مجموعة من الخصائص التي تميزىا عن      

 : غيرىا من الوسائل التكنولوجية من بين ىذه الخصائص مايمي
: أي قدرتو عمي وضع المعمومات والمفاىيم في الترميز واالختصار والبساطة .1

رموز، إضافة إلي قدرتو عمي اختصار وقت المتعمم بداًل من أن يقضي وقتًا 
 .طوياًل في تعمم ميارة 

أي صياغة المعمومات في صورة بصرية يسيل فيميا فيو  االتصال البصري: .2
 . يحوليا إلي أرقام وصور ورسوم شيقة

ستخدام األلوان والصور والرسوم والخطوط واألسيم  التصميم الجذاب: حيث أن إ .3
& ،عمروكل ذلك لو دور في جذب انتباه المتمقي لمرسالة المراد توصيميا. )محمد

 (2015،270،،أمانيمحمد
: أي إمكانية مشاركتو عبر المنصات قابمية لممشاركة وسيولة اإلنتشارال .4

كل ديو والكتابة ألنو يختصر التعميمية المختمفة، كذلك فيو أوسع أنتشارًا من الفي
حيث أن ىناك  لتعددية وقابمية التطبيقا، كذلك ىذا في صور ورموز ودالالت

الكثير في اساليب وأنماط العرض بمواصفات متنوعة ذلك يجعمو قادرًا عمي 
، كذلك يمكن أستخدامو في شرح أي مادة طية كافة الجوانب لممادة العمميةتغ

 (2018،65محمد،) .جامعة عين شمس عممية فيو لكل المجاالت
: أي إمكانية إضافة روابط إضافية تسيل عمي المتعمم الرجوع القدرة اإلثرائية .5

إلييا إلثراء معارفو التعميمية حول موضوع التعمم الموجود داخل 
 (2019،121االنفوجرافيك)عمي،
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: حيث أنو يعزز قدرة مستخدميو ومنتجيو عمي التفكير اإلبداعي القدرة اإلبداعية  .6
وربط المعمومات وتنظيميا وتغيير الطرق الروتنية في عرض المعمومات مما 

 (355، 2018)غنيم،تفاعل المتعمم مع المادة العمميةيزيد من 
 :المحور الثالث : التصوير اإلعالمي 

ساسية التي يرتكز عمييا اإلعالم التربوي لما لقد أصبح التصويرمن الركائز األ     
 ذوي اإلعاقة السمعيةلو من خواص تأكيدية وجآذبة ومؤثرة عمي الطالب خاصة 

تعميُميا  ىذه الفئةنطالقًا من أن ا  ناصر البصرية لممواد التعميمية و وبعد اقتحام الع
ة في توصيل عتمادًا كبيرًا عمي الصور إبصريًا بالدرجة األولي فيي تعتمدتعميمًا 

داخل  ذوي اإلعاقة السمعيةالمعمومة وترجمتيا فمن الضروري أن يدرس الطالب 
نشاط اإلعالم التربوي ماىي أىمية الصورة ليم، وكيف تتم عممية التصوير، وماىي 
قواعد التقاط صور صحيحة باستخدام الوسائط الحديثة المتعددة التي يستخدمونيا 

 .لرقمية، والياتف المحمول يوميًا مثل كاميرات التصوير ا
الصورة وعممية التصويرالفوتوغرافي  إلستخدام الباحثة أن ىناك مجاالت لذا تضيف

تعميمية، لمصور  نماذج ىناك أربعة :ممية التعميمية لذوي اإلعمقة السمعيةالع في
بأيدييم أو بمساعدة  وانتاجيا ذوي اإلعاقة السمعية فييااستخدام الصورةيمكن لطالب 

 عمم وىي :الم
داخل الصف الدراسي  المعمم ىي التي يستخدميا :الصورالفوتوغرافية التوضيحية .1

الدراسية لمصم حتي تعمل عمي توصيل  المناىج في لممفاىيم كأمثمة مصاحبة
 المعمومات بشكل  صحيح غير مغموط.

حول ما وصميم  الطالب تعمم لتقييم تستخدم التيىي  :الصورالفوتوغرافيةالتقييمية .2
من معمومات فييا يمتقط الطالب صوره بنفسو ويعمق عميو ليتأكد المعمم من مدي 

 فيمو لممعمومات والمفاىيم التي عرضت عميو.
يطمب من الطالب جمعيا أوالتقاطيا بيدف  ىي التي :الصورالفوتوغرافية التفسيرية .3

 .دعم لموضوع الدرس أو لتوضح مراحل معينة 
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استخداميا في  والتي يطمب من الطالب :الكتابة لتعزيزعممية الصورالفوتوغرافية .4
اإلبداعي لدي الطالب  التفكير عمميات التعبير عن موضوعات دون الكتابة لتحفيز

 .األصم

 التجريبي لمبحث : اإلطار
قامت الباحثة ببناء برنامج في اإلعالم التربوي قائم عمي االنفوجرافيك من خالل      

 المراحل األتية :
 : المرحمة عمي تنطوي ىذه:  األولي : مرحمة الدراسة والتحميلالمرحمة 

 تحميل المشكمة وتقدير الحاجات .1
 )العينة(تحميل خصائص المتعممين .2
 التصور اإلعالمي تحميل ميارات .3
 تحميل الموارد المتاحة والقيود .4

 تنطوي ىذه المرحمة عمي : : المرحمة الثانية : مرحمة تحديد المحتوي
 تحديد عناصر المحتوي  .1
 صياغة األىداف العامة والتعميمية لممحتوي   .2

 : تنطوي ىذه المرحمة عمي : : انشاء بئية التعممالثةالمرحمة الث
تناسب لتمتعو بخصائص عديدة  تم استخدام االنفوجرافيك كوسيمة تعميمية نظراً       

 ذوي اإلعاقة السمعية .القدرات الخاصة لمطالب 
  :تنطوي ىذه المرحمة عمي : الرابعة : تحديد إجراءات التقيممرحمة 
 لمجانب المعرفي اإلختبار التحصيمي وىيأدوات القياس  ميمصم فييا تت     

 .لميارات التصوير اإلعالمي، بطاقة مالحظة لميارات التصوير اإلعالمي
 المرحمة الخامسة : مرحمة اإلنتاج :  تنطوي ىذه المرحمة عمي :

 : المحتوي التعميميانتاج  .1
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 فوتوشوبالدروس عمي برنامجي)من مجموعة بتصميم قامت الباحثة      
لماىية اإلعالم التربوي، وظائفو واليستريتور(ىذه الدروس تضمنت شرح مبسط ووافي 

 وأىدافو، أنشطتو، التصوير اإلعالمي كأحد فروع نشاط الصحافة المدرسية (
 : المجموعة االستطالعيةتجريب المعالجة التجربية عمي  .2

بعد أن قامت الباحثة بإجراء تعديالت المحكمين بدأت التطبيق عمي المجموعة     
 ( مفردة15قواميا)اإلستطالعية

 التعديل واإلخراج النيائي لممحتوي .3

 تنطوي ىذه المرحمة عمي: المرحمة السادسة : التطبيق والتقويم :
المحتوي التعميمي في حصص نشاط تم تقديم : تقديم المحتوي التعميمي .1

  .اإلعالم التربوي أثناء اليوم الدراسي
بطاقة  التحصيمي،االختبار تم فييا تطبيق أدوات القياس ) :التقويم .2

 (.المالحظة

 :إعداد أدوات القياس
 : تمثمت أدوات القياس في

  ارات التصوير اإلعالمي :اإلختبار التحصيمي لمي :أوأل
الطالب ذوي اإلعاقة  : ىدف اإلختبار إلى قياس تحصيلاإلختبارتحديد اليدف من 

" عينة البحث" لمجانب المعرفي السمعية المشتركين في نشاط اإلعالم التربوي
 .لميارات التصوير اإلعالمي 
تم إعداد اإلختبار التحصيمي من نوع أسئمة اإلختيار  تحديد نوع مفردات اإلختبار:

 .أوخطأُمتعدد، ووضع عالمة صح  من
مراعاة  دقة وسالمة ووضوح الصياغة المغويةتم مراعاة  :صياغة مفردات االختبار

تتضمن اإلجابات تمميح نحو اإلجابة مراعاة أال  ،خصائص التعميمية لمعينة
 .إعداد نموذج االجابة ومفتاح التصحيحمع الصحيحة

التحصيمي في عرض اإلختبار : عمى الُمحكمينعرض الصورة األولية لإلختبار 
،التربية في)االعالم التربوي مجموعة من الُمحكمين الُمتخصصين األوليةعمى صورتو
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صياغة األسئمة والبنود وُمناسبتيا مع خصائص عينة  لمتحقق من صحة الخاصة(
 .البحث

 وفًقا لتحكيم اإلختبار التحصيمي من قبل مجموعو من الصورة النيائية لإلختبار:

والتي جاءت تعديالتيم التربية الخاصة(،)اإلعالم التربويالُمتخصصين في مجال
وفق  ة األسئمة، حيُث كانت اإلستجاباتفي صياغ (التعديل،اإلضافة،الحذفو)ب

 تي:اإلختبار عمييا كاآل المعايير التي تم تصميم
. من الُمحكمين عمى صالحية الُمفردات لقياس األىداف السموكية (%100)وافق -

 التي ُوضعت لقياسيا
 .من الُمحكمين عمى ُمناسبة الدقة العممية لمفردات اإلختبار )%90 (وافق -
تم  .من الُمحكمين عمى سالمة الصياغة المغوية لُمفردات اإلختبار %ِ(95)وافق -

 الُمحكمين، وأصبح اإلختبار التحصيميآراء تمك التعديالت في ضوء  إجراء

 :لإلختبارحساب الثوابت اإلحصائية والمعامالت العممية 
لممقارنة بين طرفي االختبار  : تم استخدام اختبار)ت(حساب صدق االختبار-1

باستخدام طريقة النيايات الطرفية لممقارنة بين الربيع األدنى والربيع األعمى لدرجات 
( طالب 15الطالب في التطبيق االستطالعي االختبار عمى عينة مكونة من )

 :وطالبة وجاءت كالتالي 
(1)جدول   

 المقارنة بين الحد األدنى واالعمى لالختبار باستخدام اختبار ت
المتوسط  ن الطرف

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

القيمة 
 المعنوية

 الداللة

الطرف 
 دنىاأل

دال عند  0.000 13 5.736- 1.669 13.25 8
0.01 

الطرف 
 عمىاأل

7 17.14 
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( 13( عند درجة حرية )5.736أن قيمة ت قد بمغت ) (1يتبين من الجدول )     
( وبالتالي يمكن القول أن االختبار لديو القدرة عمى 0.000وقيمة معنوية قد بمغت )

 التمييز بين الحد األدنى واألعمى لمدرجات وبالتالي يتمتع بدرجة صدق عالية.
( باستخدام split halfتم استخدام معادلة التجزئة النصفية )ثبات االختبار: -2

( لالختبار لمعينة االستطالعية Spearman - Brownمعادلة سبيرمان براون )
 مفردة حيث تم التوصل الى الجدول التالي: (15)المكونة من 

  (2)جدول
  ( الختبار التصويراالعالميsplit halfالتجزئة النصفية )

 بالتجزئة النصفيةالثبات  االنحراف المعياري التباين المتوسط الحسابي جزاءاأل

الجزء 
 األول

8.600 1.114 1.0556 0.743 

الجزء 
 الثاني

21.533 16.410 4.0509 0.606 

كال 
 الجزئين

30.133 22.552 4.7489 0.741 

( إن قيمة معادلة سبيرمان براون لمتجزئة النصفية قد بمغت 2يتبين من الجدول )    
الواحد الصحيح مما يبين درجة ثبات وىي قيمة ثبات عالية تقترب من ( 0.741)

 .عالية ومقبولة لالختبار
اب ستم ح ُمعامل السيولة والصعوبة ومعامل التميز لمفردات اإلختبار:-3

، وامتدت بذلكخدام المعادلة الخاصةستيولة لمفردات اإلختبار بإسال معامالت
 ،(0.80:0.20)ومعامالت الصعوبة ما بين(0.80: 0.20)بينيولة ماالس معامالت

رات ائص المطموبة لفقخصُيعتبر قدرة اإلختبار عمي التمييز بين الطالب من ال حيثُ 
 بذلك، ةاإلختبار الجيد وقد تم حساب معامالت التمييز بإستخدام المعادلة الخاص

 تخدام، وبناءًا عميو فإنو يمكن اس(0.25:  0.16)وامتدت معامالت التمييز ما بين
 .يارات التصوير اإلعالميس التحصيل المعرفي لماة لقيااإلختبار كأد
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 :ميارات التصوير اإلعالمي  تصميم بطاقة مالحظة :ثانًيا 
ببطاقة  ميارات التصوير اإلعالميتم ُمالحظة أداء الُمتعممين في تطبيق       

اإلعالم التربوي القائم عمي االنفوجرافيك في لمتأكد من فاعمية أثر برنامج  الُمالحظة
تصمم البطاقو  وقد تم التصوير اإلعالميت ار ميااكساب ذوي اإلعاقة السمعية 

 :وفق الخطوات التالية
سات التي ار دتم اإلطالع عمى البحوث وال :تحدد مصادر بناء بطاقة الُمالحظة

 تناولت
التصوير اإلعالمي بصورة  تصميم بطاقات ُمالحظة بصورة عامة، وفي موضوع

 (2018( )الريدي،2019خاصة )منو،
: تم تصميم بطاقة الُمالحظة بيدف قياس أداء تحديد اليدف من بطاقة الُمالحظة

 .ميارات التصوير اإلعالميالبحث في  عينة
مارات التصوير : تمت صياغة ُمفردات بطاقة ُمالحظة ة ُمفردات بطاقة الُمالحظةغصيا

لمتصوير األساسية  المياراتالتي تم تحديدىا من قبل في قائمة لمميارات اً وفق اإلعالمي
 (إجراءًا فرعيًا.48( ميارات أساسية)10)، حيُث تكونت بطاقة الُمالحظة من اإلعالمي

ميارات : تم ُمالحظة أداء الُمتعممين أثناء تطبيق بطاقة الُمالحظة حطريقة تصحي 
إجراء)مرتفع، لمتقييم في كل ثالث مستويات وقد تم تحديد التصوير اإلعالمي، 

( في حالة األداء المرتفع 3متوسط ، لم يؤدي( حيث يحصل المتعمم عمي درجة )
 ( في حالة لم يؤدي اإلجراء.1(في األداء الموسط و )2و)

تم عرض بطاقة الُمالحظة في صورتيا  إعداد الصورة األولية لبطاقة الُمالحظة:
اإلعالم التربوي في تخصص  (7)الُمحكمين وعددىمعمى مجموعة من  األولية

صياغة البنود وُمناسبتيا مع خصائص عينة  لمتحقق من صحةوالتربية الخاصة 
 البطاقة لمتطبيق عمى الُمتعممين.ية ث وُمناسبتيا مع األىداف، وصالحالبح

من قبل : وفًقا لتحكيم بطاقة الُمالحظةإعداد الصورة النيائة لبطاقة الُمالحظة
والتي  اإلعالم التربوي والتربية الخاصةمن الُمتخصصين في مجال  جموعوم

التعديالت  إجراءبعض الصياغة المغوية، تم  جاءت تعديالتيم في صور تعديل في
 لُتصبح البطاقة في صورتيا النيائية.
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 :عامالت العميمة لبطاقة الُمالحظةحساب الثوابت اإلحصائية والمُ 
عرض بطاقة مالحظة ميارات التصوير االعالمي عمي  : تم أواًل صدق المحكمين

خصصين في مجال)االعالم التربوي،التربية الخاصة( الذين أكدوا مجموعة من المت
عادة مكانية تطبيقيا بعد تعديل و إ  .صياغة بعض المياراتا 
: تم استخدام معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمتعرف  صدق االتساق الداخميثانيًا  

رتباط اإلجراءات الفرعية باألداء الكمي لميارات التصوير وتم التوصل عمى مدى ا
 الى الجدول التالي:

 (3جدول )
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

1.  0.977 2.  0.849 3.  0.977 4.  0.785 5.  0.977 6.  0.889 

7.  0.977 8.  0.889 9.  0.977 10.  0.801 11.  0.889 12.  0.782 

13.  0.977 14.  0.977 15.  0.809 16.  0.977 17.  0.977 18.  0.977 

19.  0.632 20.  0.632 21.  0.873 22.  0.742 23.  0.849 24.  0.589 

25.  0.977 26.  0.557 27.  0.775 28.  0.700 29.  0.700 30.  0.977 

31.  0.849 32.  0.849 33.  0.813 34.  0.977 35.  0.977 36.  0.977 

37.  0.889 38.  0.658 39.  0.977 40.  0.977 41.  0.977 42.  0.9
77 

43.  0.853 44.  0.973 45.  0.859 46.  0.853 47.  0.977 48.  0.9
77 

جمالي الميارة ا  عالقة بين اإلجراءات لكل ميارة و ( أنو توجد 3يتضح من الجدول )     
 (.0.01الفرعية دالة عند مستوى ثقة )

تم حساب الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ وتم التوصل  ثبات البطاقة:ثالثًا: 
 الى الجدول التالي :
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 (4)جدول
 ميارات التصوير اإلعالميقيمة الفا كرونباخ لثبات بطاقة مالحظة 

 قيمة الفا االنحراف المعياري التباين المتوسط الحسابي
227.067 1327.92 36.4407 0.993 

( وبمغت قيمة الفا 0.997)يلإ( 0.751(أن قيمة الفا من)4دول)يتبين من الج 
التصوير  متع بطاقة المالحظةألداء ميارات( وذلك يوضح ت0.993الكمية )

 ثبات عالية. بقيمةاإلعالمي 
 : عرض النتائج الخاصة بفروض الدراسة وتفسيرىا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الفرض األول والذي ينصّ:      
البنية المعرفية لميارات درجات المجموعة التجريبية)عينة الدراسة(في اختبار 

لمتأكد ، البعدي مي والبعدي لصالح التطبيقاإلعالمي في التطبيقين القب التصوير
 Wilcoxon Signedمن صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمكيسون لإلشارة )

Ranks Test :وتم التوصل الى الجدول التالي ) 
 (5)جدول

يوضح اإلحصاء الوصفي لمتطبيقين القبمي والبعدي الختبار البنية المعرفية لميارة التصوير 
 االعالمي

المتوسط  ن التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 أكبر قيمة أصغر قيمة

 5.00 0.00 1.547 1.0769 26 القبمي
 20.00 11.00 1.632 15.731 البعدي

 (6) جدول
يوضح الفروق بين متوسطي رتب درجات الطالب في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار البنية 

 المعرفية لميارة التصوير االعالمي.
مستوى  zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب التطبيق

 المعنوية
 الداللة

عند  دال 0.000 4.474- 0.00 0.00 الرتب السمبية
الرتب  0.01

 االيجابية
13.50 351.00 
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( رسم بياني يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبمي1شكل )  

 .اإلعالمي والبعدي الختبار البنية المعرفية لميارات التصوير

( عند درجة حرية 4.488-( أن قيمة زبمغت)1( وشكل )6يتضح من الجدول )  
( وىي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى ثقة 0.000( وقيمة معنوية بمغت )25قدرىا)
، وبالتالي يمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص 0.01

بين متوسطي رتب  0.01عمى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة 
درجات المجموعة التجريبية )عينة الدراسة( في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار 

يقين القبمي والبعدي لصالح البنية المعرفية لميارة التصوير االعالمي في التطب
التطبيق البعدي لصالح أفضل متوسط وىو متوسط رتب درجات طالب المجموعة 

ما يبين نجاح طريقة المعالجة ،في التطبيق البعدي لالختبار (عينة الدراسة)التجريبية
التجريبية باستخدام البرنامج المقترح في تنمية الجانب المعرفي في التصوير 

 ب عينة الدراسة.اإلعالمي لمطال
 وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلي :     
أن عرض المحتوي التعميمي في شكل انفوجرافيك منظم ومتسمسل مدعم      

بالصور ساىم في تقسيم المعمومات الكبيرة إلي أجزاء صغيرة مترابطة مع توفير 
ت ي وقت ساىم في تثبيأنسخة ورقية من المحتوي مع العينة لمرجوع إليو في 
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المعمومات لدي العينة كل ذلك لو دور في زيادة التحصيل المعرفي والتذكير 
العينة قدرة ، كما أن بالمعمومات في اختبار البنية المعرفية لميارة التصويراالعالمي

زادمن حصيمتيم  المعرفيةراتيم قد من خالل تنمية نقص السمع لدييمتعويض عمي 
 لجوانب المعرفية لميارات التصوير االعالمي .المعرفية بالميارات ساىم في تنمية ا

والذي ينص عمى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفرض الثاني : 
)عينة الدراسة( في التطبيق البعدي لبطاقة توسطات درجات المجموعة التجريبيةم

مالحظة أداء الطالب لميارة التصوير في التطبيقين القبمي والبعدي لصالح 
لمتأكد من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمكيسون لإلشارة  .البعديالتطبيق 

(Wilcoxon Signed Ranks Test : وتم التوصل الى الجدول التالي ) 
 (7) جدو

 مالحظة ميارات التصوير اإلعالمي لبطاقةاإلحصاء الوصفي لمتطبيقين القبمي والبعدي 
المتوسط  ن التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 أكبر قيمة أصغر قيمة

 65.00 43.00 6.67 50.692 26 القبمي
 131.00 85.00 18.069 113.039 البعدي

(8ل)جدو  
الفروق بين متوسطي رتب درجات الطالب في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار البنية 

معرفية لميارة التصوير االعالمي.ال  
مستوى  zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب التطبيق

 المعنوية
 الداللة

4.460- 0.00 0.00 الرتب السمبية دال عند  0.000 
 351.00 13.50 الرتب االيجابية 0.01
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شكل )( رسم بياني يوضح الفروق بين متوسطي درجات أداء الطالب في التطبيقين القبمي والبعدي 

 لبطاقة مالحظة ميارات التصوير االعالمي.
( عند قيمة معنوية 4.460-(أن قيمة ز بمغت)2( وشكل)8الجدول )يتضح من 

، وبالتالي يمكن رفض 0.01وىي قيمة دالة احصائيًا عند مستوى ثقة  (0.000بمغت)
الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص عمى أنو توجد فروق دالة احصائيا عند 

عينة )التجريبية موعةبين متوسطي رتب درجات الطالب في المج 0.01مستوى ثقة
في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة أداء الطالب لمميارات التصوير  (الدراسة

 -اإلعالمي لصالح أفضل متوسط وىو متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية
ما يبين نجاح طريقة المعالجة التجريبية بالبرنامج ؛مفي التطبيق البعدي -عينة الدراسة

 ترح في تنمية الجانب االدائي لمميارات التصوير اإلعالمي لمطالب عينة الدراسة.المق
 وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلي :      

المحمول حول العالم  أن إنتشار التكنولوجيا الحديثة ووصول عدد مستخدمي الياتف  
 (2021,شركة عدتياأطبقا لدراسة  م2021)يونيو(من النصف ذلك في إلي أكثر

(Strategy Analytics مع التطور اليائل والسريع الذي يكاد يصبح يوميًا في
حيث ذوي اإلعاقة السمعيةمكانيات الياتف المحمول والذي عاد بالنفع عمي فئة إ
صبحت ليم برامج تمكنيم من التواصل مع االخرين عن طريق كاميرا الياتف أ
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صوي اإلعالمي، واستخدام المحمول ذلك ساعد الباحثة عمي في تطبيق ميارات الت
عمومات في شكل صور توضح كيفية أداء الميارات لماالنفوجرافيك في عرض ا

تتفق ىذه الدراسة  ذلك ساىم في تفوق العينة في األداء. رئيسيةالفرعية لكل ميارة 
إحصائية اللة فروق ذات د( والتي خمصت إلي وجود 2009، عبد الرحمنمع دراسة)

 أداءالجانب  في عينة الدراسة ألفرادالقبمي والبعدي  متوسطي درجات التطبيق ينب
 ي، وتتفق ىذه الدراسة مع دراسةالتصوير الرقمي لصاحل التطبيق البعدلميارات 

إجرائيا عمي عينة من ذوي اليمم)الفئات  والتي تم (2011،عبد الشافي&سعيد)
ب المعرفي لمجانالعينة تي أقرت باكتساب القابمين لمتعمم  وال الخاصة(المعاقين ذىنياً 
)مصطمحات عممية االنتاج، أجزاء الكاميرا، عناصر الصورة، لميارات تصوير الفيديو

( في أنو توجد 2018،عبد البديع )تتفق ىذه الدراسة مع دراسة ، كما داء(تقنيات األ
بيقين بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجربية في التط فروق دالة احصائياً 

القبمي والبعدي في اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بميارات استخدام كاميرا 
 الميكروفيممي لصالح التطبيق البعدي .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الفرض الثالث الذي ينص عمي : 
في رتب  لتجريبية)عينة الدراسة(حسب النوع)ذكورواناث(رتب درجات المجموعة ا

 لميارات التصوير اإلعالمي. وبطاقة المالحظة االختبارالمعرفيالدرجات في كاًل من 
 (9) جدول

يوضح الفروق بين متوسطي رتب درجات الطالب في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار البنية 
 المعرفية لميارة التصوير االعالمي.

متوسط  ن التطبيق البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 المعنوية

 الداللة

 االختبارالمعرفي
  لمتصوير

غير  0.876 81.500 172.50 13.27 13 أنثى
 178.50 13.73 13 ذكر دالة

بطاقة مالحظة 
ميارات 
 التصوير

غير  0.679 76.500 183.50 14.12 13 أنثى
 167.50 12.88 13 ذكر دالة
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قبول الفرض الصفري الذي ينص عمى أنو ال توجد فروق  (9)يتضح من الجدول    
الجانب المعرفي ناث في رتب الدرجات في كاًل من دالة إحصائيًا بين الذكور واإل

 والجانب المياري لميارات التصوير اإلعالمي.
  : وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلي

وضعاف السمع األمل لمصم  ةعمدية التي تم اختيارىا من مدرسأن العينة ال      
يمكن توصيفيا أنياعينة متكافئة متجانسة من حيث العمر، القدرات  ياالمن نةبمدي

عمي مستوي ثيرىاالعقمية، درجات الصمم متقاربة لذا فدرجة التأثر بالبيئة التعميمية وتأ
السمع متقاربة ،استخدام طرق التواصل التي يمكن أن يفيميا جميع أفراد العينة 

شرح االشاري، حركة الشفاة، اليجاء االصبعي( كمااتفقت ىذه الدراسة مع )ال
( التي أكدت عمي عدم وجود فروق ذات 2018دراسة)عبدرب النبي& عبدالعزيز،

ذلك وفقًا لمتغير الحالة لذوي اإلعاقة السمعية داللة احصائية في التحصيل المعرفي 
قت أيضا ىذه قة التواصل كذلك اتفالسمعية، وفقًا لوقت حدوث فقد السمع، وفقا لطري

( والتي أكدت عمي عدم وجود تأثير دال 2020جاراهلل & عبداهلل ،)الدراسة مع دراسة
أكدتو دراسة  ما نس عمي التحصيل المعرفي وأيضالمتغير الج احصائياً 
والتي أقرت بعدم وجود فروق بين الجنسين في التحصيل المعرفي.  2010)العنزي(

التي ( 2018عبدرب النبي& عبدالعزيز،)الدراسة مع دراسة لكن اختمفت ىذهو 
أوضحت أن ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوي في التحصيل المعرفي 

 . إناث( لصالح الذكور -وفقا لمتغير الجنس)الذكور
الجانب المعرفي لميارات  ولمتحقق من فاعمية البرنامج المقترح في تنمية

لميدف العام  الباحثة بتصميم وبناء اختبار معرفي وفقاً امت التصويراإلعالمي ق
لمدراسة وبعد تحميل الميام واألىداف التعميمية والعناصر المعرفية التي سوف 
يقيميا االختبار. ولقياس فاعمية البرنامج المقترح في االعالم التربوي والقائم عمي 

اإلعالمي؛ تم حساب االنفوجرافيك في تنمية الجانب المعرفي لميارات التصوير 
 نسبة الفاعمية كما حسبيا ماك جوجيان تم التوصل إلي النتائج التالية :
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(10)جدول  
 التصوير  يوضح مدي الفاعمية لمبرنامج المقدم عبر االنفوجرافيك  في الجانب المعرفي لميارات

 اإلعالمي
الدرجة النيائية 
 العظمي لممقياس

متوسط درجات 
 مجموعة الدراسة

 مدي فاعمية البرنامج  الفاعميةنسبة 

 فعالة 0.774 البعدي القبمي 20
1.0769 15.731 

أن نسبة الفاعمية لمبرنامج المقترح في الجانب المعرفي لميارات (10)يتبين من الجدول   
 ليا ومحك الفاعمية وفقاً  لمعادلة ماك جوجيان وفقاً (0.774التصوير اإلعالمي قد بمغت)

يشير إلي فاعمية البرنامج المقترح في اإلعالم التربوي والقائم عمي االنفوجرافيك مما (0.60ىي)
 .في تنمية الجانب المعرفي لميارات التصوير االعالمي لدي مجموعة الدراسة

لميارات مياري المقترح في تنمية الجانب ال ولمتحقق من فاعمية البرنامج 
بتصميم وبناء بطاقة مالحظة لتقيم التصويراإلعالمي قامت الباحثة قامت الباحثة 

أداء الطالب مجموعة الدراسة ذلك وفقًا لميدف العام لمدراسة و بعد تحميل الميام 
واألىداف التعميمية التي سوف تقيميا البطاقة, ولقياس فاعمية البرنامج المقترح 
ة في االعالم التربوي والقائم عمي االنفوجرافيك عمي أداء الجانب المياري لميار 

التصوير اإلعالمي؛ تم حساب نسبة الفاعمية وفقا لمعادلة ماك جوجيان لمفاعمية 
 :حيث تم التوصل إلي النتائج التالية

 (11) جدول
ات في تنمية الجانب المياري لميار  يوضح مدي فاعمية البرنامج المقدم عبر االنفوجرافيك

 .عالمي التصوير اإل
الدرجة النيائية 
 العظمي لممقياس

 مدي فاعمية البرنامج نسبة الفاعمية درجات مجموعة الدراسة متوسط

 فعالة 0.690 البعدي القبمي 144
50.692 113.039 

أن نسبة الفاعمية لمبرنامج المقترح في الجانب المعرفي  (11)الجدول يتبين من   
( وفقا لمعادلة ماك جوجيان ومحك 0.690لميارات التصوير االعالمي قد بمغت )

( مما يشير إلي فاعمية البرنامج المقترح في اإلعالم 0.60الفاعمية وفقا ليا ىي )



 

 643 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لميارة االتصوير التربوي والقائم عمي االنفوجرافيك في تنمية الجانب المياري 
 اإلعالمي لدي مجموعة الدراسة.

 : خالصة النتائج 
اعمية البرنامج المقترح في اإلعالم التربوي والقائم عمي خمص البحث إلي ف

االتصوير اإلعالمي لدي ات المياري لميار المعرفي و  االنفوجرافيك في تنمية الجانب
 مجموعة الدراسة.

 :التوصيات 
التكنولوجيا الحديثة ودمج االنفوجرافيك في جميع المناىج االىتمام باستخدام  -

التعميمية لذوي اإلعاقة السمعية لثبوب نجاحو في توصيل المعمومات ودعم 
 عمميات التعمم لذوي اإلعاقة السمعية .

وضع منيج لإلعالم التربوي لذوي اإلعاقة السمعية ذلك لإلستفادة من قدراتيم   -
 . في جميع فروع النشاط

االىتمام بدمج الصور في جميع ة معممي مدارس ذوي اإلعاقة السمعية توعي -
المناىج التعميمية وتنظيم المعمومات واستخدام الحاسب اآللي في عرض المناىج 

 لما لو دور كبير في تحفيز ىذه الفئة عمي التعمم وثبوت المعمومات لدييا .

 : ةالمقترحالبحوث 
لتنمية ميارات الصحافة المدرسية لذوي  برنامج مقترح قائم عمي اإلنفوجرافيك -

 اإلعاقة السمعية.
 اإلعالم التربوي بمدارس األمل لمصم وضعاف السمع في تعزيز دور أنشطة -

 .األمن الفكري لدي طالبيا
ممارسة ذوي اإلعاقة السمعية لنشاط اإلعالم التربوي واالشباعات المتحققة  -

 منو.
 .نية لدي ذوي اإلعاقة السمعيةالوطدور اإلعالم التربوي في دعم اليوية  -



 

 644 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

برنامج مقترح قائم عمي أنشطة االعالم التربوي)إذاعة، صحافة( مدعم  -
بوسائل تعميمية مصممة باالنفوجرافيك في تعميم تالميذ المرحمة االبتدائية 

 من ذوي االعاقة السمعية الميارات اإلكاديمية .
استخدام أدوات الفيس بوك في تدريس منيج مقترح في اإلعالم التربوي  -

 لمطالب وي اإلعاقة السمعية .  

 مراجع البحث:
 المراجع العربية :

 
(. آليات تطوير أنشطة اإلعالم المدرسي في مصر. 2014إبراىيم ،أشرف محمد. ) -

البيئة العربية : القيمة واألثر، المؤتمر العممي العربي الثامن: اإلنتاج العممي التربوي في 
 .558: 525جامعة سوىاج، جمعية الثقافة من اجل التنمية ،

(. اتجاىات طالب المرحمة الثانوية نحو تدريس منيج 2015أبو المجد، إبراىيم محمد.) -
الصحافة المدرسية وعالقتو بمستوى ممارستيم لألنشطة االعالمية بالمدرسة، المجمة 

 .590:515(، 4(، ع.)14ي العام ، مج.)المصرية لبحوث الرأ
(. دور اإلعالم المدرسي في تمبية االحتياجات 2015أبوالميل، ممدوح عبد السالم.) -

رسالة دكتوراة غير االجتماعية والمعرفية لطالب ذوي االحتياجات الخاصة واألسوياء. 
امعة عين ج، معيد الدراسات العميا لمطفولة ،، قسم اإلعالم وثقافة األطفال منشورة
 شمس.

(.كيف تكتب مقااًل في صحيفتك المدرسية ، العمم وااليمان لمنشر 2006إمبابي، عمي .) -
 ، القاىرة1والتويزيع ، ط

أثر استخدام تقنية البث المباشر عبر الشبكات (.2019بكر، منو اهلل محسن.) -
مجمة  .االجتماعية في إكساب طالب اإلعالم التربوي ميارات التصوير اإلعالمي

 75: 28، 22،جامعة المنيا ،عكمية التربية النوعية ،البحوث في مجاالت التربية النوعية
(. تقييم الفروق بين الطمبة الصم وذوي السمع 2020اهلل ، ميا & عبداهلل ،ىبو. ) جار -

الطبيعي في ضوء الموىبة والتفكير اإلبداعي والذكاء والتحصيل الدراسي لدى طمبة 
ولة الكويت. كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة ،مج المرحمة المتوسطة في د

 224: 179، ص 4،ع28
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(.بناء برنامج مقترح في التصوير الرقمي وأثره عمي تنمية 2019).مرام محمود ،رجا -
رسالة  .التفكير االبداعي لدي تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التربية الفنية

 .االردن ،جامعة اليرموك ،ماجستير، ، كمية التربية
(. دور الصحافة المدرسية في إمداد المراىقين الصم 2004رضا، نيمة محمود.) -

، قسم اإلعالم وثقافة األطفال، منشورة غير رسالة ماجستيربالمعمومات : دراسة مسحية.
 .معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عين شمس

(. ميارات تصوير فيمم 2011العاطي. ) سعيد، أحمد حاتم & عبد الشافي، محمد عبد -
فيديو لتعميم المفاىيم الجمالية لذي االحتياجات الخاصة من المعاقين ذىنيا القابمين لمتعمم 
. المؤتمر العممي السابع: التعمم االلكتروني وتحديات الشعوب العربية: مجتمعات التعمم 

، جامعة القاىرة، معيد الدراسات  التفاعمية،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية العربية
 .56: 43، 1التربوية،  مج 

(.فن االنفوجرافيك بين التشويق والتحفيز عمي التعمم. 2014شمتوت،محمد شوقى. ) -
 ، جامعة المنصورة.11مجمة التعميم االلكتروني، وحدة التعميم اإللكترونى، ع

 راييارات استخدام كامم ةي( .برنامج ثالثي األبعاد لتنم2018عبد البديع، مجدي.)  -
جامعة طنطا .الجمعية العربية  ةيالنوع ةيالترب ةيلطالب كم ممييكروفيالم ريالتصو 

 42: 1، 37لتكنولوجيا التربية ،ع
( .فاعمية تصميم وحدة دراسية في تنمية ميارات 2009عبدالرحمن، محمد كمال .) -

المصرية لتكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي الرقمي لدى الطالب المعممين. الجمعية 
 75: 1،41،ع19التعميم،مج

(.أثر برنامج تعميمى فى العموم قائم عمى تقنية 2017).رضا إبراىيم،عبدالمعبود -
االنفوجرافيك فى اكتساب المفاىيم العممية وتنمية ميارات التفكير البصرى والقابمية 

مجمة . فى المرحمة االبتدائية سمعياً  لالستخدام لدى التالميذ المعاقين
 .3،411:340،ج175التربية،ع

(.العوامل المؤثرة فى التحصيل 2018النبي ،عمي& عبدالعزيز ،ميا . ) عبدرب -
األكاديمى لمطالب الصم وضعاف السمع بمؤسسات التعميم العالى. مجمة التربية 

 .1:30،ص 26، ع 7الخاصة والتأىيل، مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل، مج 
أثر توظيف أدوات وتطبيقات الشبكات االجتماعية عمي .(2016).أشرف رجب،عطا -

كساب طالب اإلعالم التربوي ميارات التصوير الصحفي مجمة  .التحصيل المعرفي وا 
 223: 183، 2،ج1، ع32كمية التربية ،جامعة أسيوط، مج 
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( أثر اإلنفجرافيك التفاعمي في تنمية ميارات التفكير البصري 2019عمي، رنا زيمعي )  -
مشرفات التربويات في مدينة تبوك. مجمة القراءة والمعرفة ، الجمعية المصرية لدى ال

 140: 113، 208لمقراءة والمعرفة  ، كمية التربية، جامعة عين شمس ، ع
(. فاعمية استخدام األطفال الصم لمصحافة المدرسية في 2014عمي، مجدي كرم الدين.) -

: 6،161،ع17مج  دراسات الطفولة، خفض مستوي القمق لدييم : دراسة تجريبية. مجمة
164. 

(. االنفوجرافيك في التعميم:  يوم عممي تحت مسمي 2014.) رعمي،إسماعيل عم -
 مستحدثات التكنولوجية في عصر المعموماتية ،كمية التربية ، جامعة االقصي

(. أثر أسموب عرض االنفوجرافيك في منظومة التعمم 2018غنيم، منيرة نيار. )  -
عمى دافعية طالب الصف الثاني عشر واتجاىيم نحو بيئة التعمم في مادة اإللكتروني 

المغة العربية . مجمة العموم التربوية ،كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة 
  377: 346، 1، ع26،مج

كأداة التعمم البصري  المخططات المعموماتية)اإلنفوجرافيك(.(2021).عالية محمد،كريم -
المجمة التربوية،جامعة الكويت،مج .الطالب الصم: دراسة تحميمية لمعموم لدى

 51 :138،11،ع35
(. دور اإلعالم التربوي  في تنمية القدرات التعميمية لمطالب 2019مثاني، رضا محمود.) -

،  1في بمدان الخميج العربي : دراسة  ميدانية . مجمة العربي لمدراسات اإلعالمية ،ع
88:52 

(. فاعمية بيئة تعميمية قائمة عمى اإلنفوجرافيك في تنمية 2018فياد.) محمد، الجوىرة  -
المفاىيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة الرياض . مجمة القراءة 
والمعرفة ، كمية التربية  ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، جامعة عين شمس 

 84: 202،53،ع
أثر الوسائط الفائقة التفاعمية والمتعددة في إكساب طمبة .(2013).عطية جبريند،محم -

مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة  .الجامعة الياشمية ميارات التصوير الرقمي
 255:284، 2،ع14البحرين،مج

 تقديما نمط .(2015ي.)مان،أمحمد&محمد،عمرود -
ات التفكير البصرى لدى اإلنفوجرافيك)الثابت/المتحرك(عبرالويب وأثرىما فى تنمية ميار 

 .2،ع25الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، مج .أطفال التوحد واتجاىاتيم نحوه
(. أثر إستخدام تقنية اإلنفوجرافيك القائم عمي نموذج 2015منصور، ماريان ميالد .) -

أبعاد التعمم لمارزانو عمي تنمية بعض مفاىيم الحوسبة السحابية وعادات العقل المنتج 
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 5، ع31ي طالب كمية التربية . مجمة كمية التربية ، جامعة اسيوط ، كمية التربية ،مجلد
 ،126 :167 

المباشر كأداه لتحقيق الديمقراطية"المناظرات  ل(. االتصا2016نجيب، وائل صالح.) -
والبرلمان المدرسى نموذجا":دراسة ميدانية عمى موجيى واخصائى االعالم التربوى. 

 . 347: 417، 8بحوث اإلذاعة والتمفزيون ،ع المجمة العممية ل
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