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والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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محتويات العدد

   استخدام اإلنفوجرافيك باملواقع اإللكترونية الرسمية املصرية للرد 
على الشائعات »املركز اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء منوذًجا«                             
          أ.م. د. سلوى أحمد محمد أبو العال

الداخلـــي  التواصـــل  فـــى  التكنولوجيـــة  التقنيـــات  توظيـــف  تأثيـــر    
للمـــوارد  التنظيمـــي  األداء  فاعليـــة  علـــى  الصحفيـــة  باملؤسســـات 

باالتصـــال      القائمـــني  نظـــر  وجهـــة  مـــن  البشـــرية 
    أ.م. د. أمل محمد خطاب

      وعي اجلمهور الفلسطيني ملخاطر استخدام أطفالهم للهواتف 
الذكية »دراسة ميدانية«                 أ.م. د. طلعت عبد احلميد عيسى 

   إدارة االتصـــال الفعـــال عبـــر الفيـــس بـــوك: مـــدى توظيـــف العالقـــات 
لنظريـــة  الفلســـطينية  اخللويـــة  االتصـــاالت  شـــركات  يف  العامـــة 

املؤسســـاتية  الســـمعة  إدارة  يف  احلـــواري  االتصـــال 
 أ.م. د. معني الكوع، عائدة فخر الدين

     تعرض اجلمهور العربي للصفحات اإلسرائيلية باللغة العربية 
على مواقع التواصل االجتماعي »دراسة ميدانية«

  د. أسامة عبد احلميد محمد

   خطابات التهجني الثقايف للمواقع والشبكات اإللكترونية العلمانية 
واإلحلادية وتفاعل الشباب معها                                                                                                     
د. رباب عبد املنعم محمد التالوي
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     املمارســة املهنيــة فــى الصحافــة اإلقليميــة عبــر الشــبكات االجتماعيــة 
»دراســة تطبيقيــة فــى إطــار نظريــة املســئولية االجتماعية«   

     د. شريهان محمد توفيق، د. شيرين محمد كدوانى

    أثــر منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفوجرافيــك 
علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع                                                               

د. محمود محمد عبداحلليم 

    دوافــع مشــاهدة الشــباب املصــري للبرامــج املقدمــة مــن خــالل موقــع 
»اليوتيــوب«                                                                  د.هشــام البرجــي

مصــر  صــورة  تشــكيل  يف  املوجهــة  األجنبيــة  اإلذاعــات  مواقــع  دور      
تطبيقيــة( )دراســة  نحوهــا  الشــباب  واجتاهــات 

                                                                 آية حمدي محمود تركي



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

غامن السعيد 
رئيس التحرير



احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أجمعني .

ا بعد... أمَّ

ــة البحــوث اإلعاميــة التزامــا منهــا بالعهــد الــذي قطعتــه علــى نفســها منــذ صــدور  فــإن مجل
عددهــا األول بــأن تكــون البحــوث التــي تنشــرها فيهــا مــن اجلــدة واالبتــكار مــا يجعــل منهــا إضافــة 
ــون محكمــو  ــزام أن يك ــا هــذا االلت ــد فــرض عليه ــزة، ق ــة املتمي ــى الدراســات اإلعامي ــة إل حقيقي
بحوثهــا مــن خيــرة علمــاء اإلعــام يف جامعــات مصــر والوطــن العربــي، وبفضــل هــذا االلتــزام 
اســتطاعت املجلــة أن  تكــون األولــى علــى كل املجــات العلميــة التــي تصدرهــا كل كليــات وأقســام 

ــى للجامعــات هــذا العــام ٢٠٢٠م. ــر للمجلــس األعل ــم األخي اإلعــام يف مصــر يف التقيي

وهــذا مــا جعــل املجلــة تنــال ثقــة  واحتــرام الباحثــني فتدافعــت عليهــا البحــوث مــن داخــل مصــر 
وخارجهــا حتــى اضطــرت هيئــة التحريــر حتــت هــذا الضغــط إلــى إصــدار أكثــر مــن جــزء يف هــذا 

العدد. 

رة مــن الباحثــني، فإنهــا َتِعُدهــم بأنهــم  ســيجدون مــع كل عــدد  واملجلــة يف ظــل هــذه الثقــة املُقــدَّ
منهــا اجلديــد املبتكــر شــكا ومضمونــا ممــا يدعوهــم إلــى الفخــر واالعتــزاز  لنشــرهم بحوثهــم يف 
هــذه املجلــة ، وســوف يشــعر كل مــن نشــر بحثــا يف هــذا العــدد بتلــك النقلــة النوعيــة  التــي حدثــت 
للمجلــة مــن ناحيــة اســتقبال البحــوث، وســرعة إرســالها للمحكمــني، ثــم املتابعــة الدقيقــة لهــا حتــى 

يتــم طبعهــا ونشــرها  يف أبهــى حلــة، وأفضــل صــورة.

وهــذا العــدد رقــم 54 الــذي بــني يــدي القــارئ قــد جــاء متصــدرا ببحــث للدكتــورة/ ســلوى 
أحمــد محمــد أبــو العــا، األســتاذ املســاعد بقســم اإلعــام- كليــة اآلداب- جامعــة املنيــا، عنوانــه: 
»اســتخدام اإلنفــو جرافيــك باملواقــع اإللكترونيــة الرســمية املصريــة للــرد علــى الشــائعات »املركــز 

ــا«.  ــوزراء منوذًج اإلعامــي لرئاســة مجلــس ال

ثــم جــاء بحــث الدكتــورة/ أمــل محمــد خطــاب- األســتاذ املســاعد بقســم اإلعــام- كليــة اآلداب 
-جامعــة بنهــا، بعنــوان: »تأثيــر توظيــف التقنيــات التكنولوجيــة يف التواصــل الداخلــي باملؤسســات 
الصحفيــة علــى فاعليــة األداء التنظيمــي للمــوارد البشــرية مــن وجهــة نظــر القائمــني باالتصــال« .    

ثــم بحــث الدكتــور/ طلعــت عبــد احلميــد عيســى، أســتاذ الصحافــة املشــارك بقســم الصحافــة 
واإلعــام- كليــة اآلداب- اجلامعــة اإلســامية بغــزة،  بعنــوان »وعــي اجلمهــور الفلســطيني ملخاطــر 

اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة »دراســة ميدانيــة«.  

وأعقبــه بحــث الدكتــور/ معــني الكــوع، األســتاذ املســاعد بقســم العاقــات العامــة واالتصــال – 
جامعــة النجــاح الوطنيــة نابلــس- فلســطني، والباحثــة عائــدة فخــر الديــن، بقســم العاقــات العامــة 



ــر  ــال عب ــوان: » إدارة االتصــال الفع ــس- فلســطني، بعن ــة نابل ــة النجــاح الوطني واالتصــال – جامع
الفيــس بــوك: مــدى توظيــف العاقــات العامــة يف شــركات االتصــاالت اخللويــة الفلســطينية لنظريــة 

االتصــال احلــواري يف إدارة الســمعة املؤسســاتية«.

بينمــا جــاء بحــث الدكتــور/ أســامة عبــد احلميــد، مــدرس العاقــات العامــة بقســم اإلعــام- 
بكليــة اآلداب- بجامعــة كفــر الشــيخ، بعنــوان: »تعــرض اجلمهــور العربــي للصفحــات اإلســرائيلية 
باللغــة العربيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي »دراســة ميدانيــة«،  وتبعــه بحــث الدكتــورة/ ربــاب 
عبــد املنعــم محمــد التــاوي، مــدرس اإلعــام- بكليــة اآلداب- جامعــة املنيــا، بعنــوان: »خطابــات 
التهجــني الثقــايف للمواقــع والشــبكات اإللكترونيــة العلمانيــة واإلحلاديــة وتفاعــل الشــباب معهــا«، 
وأعقبــه بحــث الدكتــورة/ شــريهان محمــد توفيــق، مــدرس الصحافــة اإللكترونيــة، بقســم اإلعــام- 
كليــة اآلداب- جامعــة أســيوط، والدكتــورة/ شــيرين محمــد كدوانــي، محاضــر اإلعــام اإللكترونــي، 
بقســم اإلعــام- كليــة اآلداب- جامعــة أســيوط، بعنــوان: »املمارســة املهنيــة يف الصحافــة اإلقليميــة 
عبــر الشــبكات االجتماعيــة« »دراســة تطبيقيــة يف إطــار نظريــة املســئولية االجتماعيــة«، ثــم تبعــه 
بحــث الدكتــور/ محمــود محمــد عبداحلليــم، مــدرس اإلعــام وثقافــة األطفــال بكليــة الدراســات 
العليــا للطفولــة -جامعــة عــني شــمس، بعنــوان: » أثــر منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام 
اإلنفــو جرافيــك علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع«، ثــم بحــث الدكتــور/ 
هشــام البرجــي، املــدرس بقســم اإلعــام اجلديــد بكليــة اإلعــام- اجلامعــة احلديثــة للتكنولوجيــا 
واملعلومــات، بعنــوان: »دوافــع مشــاهدة الشــباب املصــري للبرامــج املقدمــة مــن خــال موقــع »اليــوت

يوب«.                                                                  

ويكتمــل ِعْقــد بحــوث اجلــزء األول مــن هــذا العــدد ببحــث آيــة حمــدي محمــود تركــي، املعيــدة 
بقســم اإلذاعــة والتليفزيــون - جامعــة  فــاروس باإلســكندرية، بعنــوان: »دور مواقــع اإلذاعــات 

األجنبيــة املوجهــة يف تشــكيل صــورة مصــر واجتاهــات الشــباب نحوها«)دراســة تطبيقيــة(.

وبهــذه البحــوث املذكــورة تقــدم مجلــة البحــوث اإلعاميــة بجامعــة األزهــر، للمكتبــة اإلعاميــة 
العربيــة إضافــات جديــدة يف صــرح دراســات اإلعــام العربــي.

واحلمد هلل صاحب الفضل واملنة

                                                                                 رئيس التحرير

                                                                           أ د/ غامن السعيد
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ملخص الدراسة

اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك 

بأمناطــه الثاثــة )الثابــت واملتحــرك والتفاعلــي( علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع؛ 

وقيــاس األثــر التتبعــي للقصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك بأمناطــه املختلفــة، والكشــف عــن أثــر 

اختــاف منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك )الثابــت واملتحــرك والتفاعلــي( علــى 

تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع، وبلغــت عينــة الدراســة )45( طفــًا، مــن املرحلــة العمريــة 

)6-9 ســنوات( مشــتملة الذكــور واإلنــاث، وقــد مت تقســيم العينــة إلــى ثــاث مجموعــات، وحتقيًقــا لهــدف 

ــة  ــر البصــري، ومت إجــراء املعاجلــات اإلحصائي ــارات التفكي ــار مه ــاء اختب ــة مت بن الدراســة شــبة التجريبي

والــس   كروســكال  واختبــار  مرتبطتــني،  لعينتــني   Test Wilcoxon ولكوكســون  اختبــار  باســتخدام 

Kruskal-Wallis للمقارنــة بــني متوســطات ثــاث مجموعــات أو أكثــر، وتبــنيَّ أن منــط تقــدمي القصــص 
اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت، كان لــه أثــر إيجابــي مرتفــع جــًدا علــى تنميــة مهــارات التفكيــر 

البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع، كمــا تبــنيَّ أن منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو 

جرافيــك املتحــرك، كان لــه أثــر إيجابــي مرتفــع جــًدا علــى تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال 

ضعــاف الســمع، وأن منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي كان لــه أثــر 

إيجابــي مرتفــع جــًدا علــى تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.

الكلمات املفتاحية: القصة اإلخبارية- اإلنفو جرافيك- التفكير البصري.

Abstract
The study aimed to reveal the effect of using the storytelling mode using infographics in its 
three modes (fixed, mobile and interactive) on developing visual thinking for children with 
hearing impairment. And measure the tracking effect of the news story using infographics 
in its various styles. And reveal the impact of the different pattern of providing a story 
using infographic (fixed, mobile and interactive) on developing visual thinking for children 
with hearing impairment. The study groups reached (45) children, from the age group (69- 
years), including males and females. The sample was divided into three groups. In order to 
achieve the goal of the semi-experimental study, a visual thinking skills test was built, and 
statistical treatments were performed using the test Wilcoxon test. For two linked samples. 
Kruskal-Wallis test to compare the mean of three or more groups. And it turned out that the 
pattern of providing news stories using fixed infographic had a very high positive impact on 
developing the visual thinking skills of the hearing impaired children. It was also found that 
the pattern of providing news stories using an infographics had a very high positive impact 
on the development of visual thinking skills for children with hearing impairment. It was also 
found that the pattern of providing news stories using interactive infographics had a very high 
positive impact on the development of visual thinking skills for hearing impaired children
Keywords: News story- Infographic- Visual thinking.
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يــؤدي ضعــف الســمع إلــى صعوبــة تعلــم األطفــال الكثيــر مــن املهــارات األساســية حلياتهــم 
اليوميــة وعمليــة تفاعلهــم وتطبيعهــم االجتماعــي مــن جهــة، وكذلــك تلــك املهــارات الازمــة 
ــك تأخــر  ــى ذل ــب عل ــة أخــرى، ويترت ــم باملدرســة مــن جه ــد التحاقه ــم األكادميــي عن للتعلي
هــؤالء األطفــال دراســًيا بالنســبة ألقرانهــم العاديــني، وهنــا تظهــر احلاجــة إلــى التدخــل 
ــدى  ــارات التواصــل ل ــة مه ــة لتنمي ــج الازم ــر البرام ــة وتوفي ــر الكتشــاف هــذه اإلعاق املبك
الطفــل يف وقــت مبكــر قــدر اإلمــكان؛ ســواء مــن خــال تدريــب مــا تبقــى لديــه مــن قــدرات 
ســمعية أو باســتخدام أســاليب تواصــل أخــرى مثــل لغــة اإلشــارة، وقــراءة الشــفاه، واإلمياءات 

وتعبيــرات الوجــه، وغيرهــا مــن األســاليب. 
وممــا ال شــك فيــه أن طــرق وأســاليب اكتســاب املعلومــات تختلــف مــن طفــل إلــى آخــر؛ 
وهــذا مــا أكــد عليــه خبــراء التربيــة بــأن أمنــاط الشــخصية اإلنســانية، ثاثة أمناط )ســمعي، 
بصــري، حســي(، ولــكل منــط طريقــة التعامــل اخلاصــة بــه؛ وبالتالــي تبنــى الفكــرة الرئيســة 
ملفهــوم التعلــم علــى أســاس أن األطفــال يختلفــون يف طريقــة اســتقبال وتنــاول ومعاجلــة 

املعلومــات. 
ــم »بريتشــكومار ومايــكل«)Prithishkumar & Michael ( )1( الطلبــة طبًقــا لنمــط  ويقسِّ
التعلــم املفضــل لديهــم يف اســتيعاب ومعاجلــة املعلومــات إلــى: طالــب بصــري، طالــب ســمعي، 
طالــب حركــي، وهــذا يرتبــط بانتشــار فــن جرافيكــي يقــوم علــى التفكيــر البصــري يســمي 
 )Ashman & Patterson ( )ويــرى »أشــمان وباترســون«)٢ ،»Infographic اإلنفــو جرافيــك
ــا  ــر تعلًم ــث يوف ــم واالتصــال حي ــة يف التعلي ــك أحــد االجتاهــات احلديث ــو جرافي ــأن اإلنف ب
بصرًيــا، باعتمــاده علــى حتويــل البيانــات واملعلومــات واملفاهيــم املعقــدة إلــى صــور ورســومات 
ــا واســتيعابها بوضــوح وتشــويق، ويســاعد أيًضــا يف تقــدمي املعلومــات املعقــدة  ميكــن فهمه
ــة بطريقــة سلســة وســهلة وواضحــة)3(، ويضيــف »ديفيدســون«)Davidson( )4( أن  والصعب
ــك لتقــدمي املعلومــات بشــكل يجــذب  ــة تســتخدم اإلنفــو جرافي الصحــف واملواقــع اإلخباري
االنتبــاه، مــع عــرض املعلومــات الصعبــة بطريقــة ســهلة وواضحــة، ودمــج الكلمــات والرســوم 
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للحصــول علــى املعلومــات، وتوفيــر الفرصــة لفهــم أســهل مــن الكلمــات لوحدهــا، وأنهــا 
جميلــة وجذابــة.

كمــا أن اإلنفــو جرافيــك ميكنــه حتســني التواصــل مــع قرائــه؛ مــن خــال التقــاط األفــكار 
املعقــدة والســلوكيات أو املعرفــة وعرضهــا يف شــكل بصــري يســهل اســتيعابه مــن جانــب 
القــارئ، كمــا ميكنــه نقــل أكبــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات يف احلــد األدنــى مــن الوقــت 
واملســاحة التــي تشــغلها تلــك املعلومــات، ويجمــع بــني الصــور والكلمــات بزيــادة فهــم القــارئ 
لتلــك املعلومــات واالحتفــاظ بهــا)5(، كمــا يتيــح اإلنفــو جرافيــك التفاعــل مــع املعلومــات 
املرئيــة مــن خــال التحليــل والتفكيــر يف التمثيــل واملعنــى)6(، واحلصــول علــى املعلومــات عبــر 
التوضيحــات والصــور واألشــكال واأليقونــات وكافــة أشــكال التمثيــل البصــري، املرتبطــة 

ــم البصــري، وهــو مــا يكتســب أهميــة متزايــدة يف هــذا العصــر الرقمــي)7(. مبفهــوم التعل
وهنــا تتضــح أهميــة الثقافــة البصريــة يف التعليــم، مــن حيــث مجموعــة مــن املبــادی 
الرئيســة وهــي االتصــال البصــري، والتعلــم البصــري، والتفكيــر البصــري)8(، ويعــد التفكيــر 
البصــري مــن أشــكال التفكيــر ذات الصلــة باســتخدام االنفــو جرافيــك، وهــو أحــد أمنــاط 
التفكيــر الناجتــة عــن اســتثارة العقــل مبثيــرات بصريــة؛ ممــا يترتــب عليــه إدراك عاقــة أو 

أكثــر)9(.
وقــد ظهــر مصطلــح “التفكيــر البصــري« يف أواخــر الثمانينــات مــن القــرن العشــرين، حني 
ابتكــر كل مــن »أبجيــل هوســین Abigail Housen و Philip Yenawine اســتراتيجيات 
التفكيــر البصــري الســتخدامها كبرامــج للفنــون البصريــة، باســتخدام الصــور والرســومات 
والفنــون البصريــة، مســتخدمني اإلنترنــت يف تنميــة مهــارات اســتخدام احلاســب لــدى 

الطــاب، وكان مــن أهــم نتائجهــم حتســني مهــارات القــراءة والكتابــة)1٠(.
ويتفــق كل مــن )عبدالرحيــم،۲۰۱۰()11( و)عبد املــوال،۲۰۱۰()1٢( و)مهدي،۲۰۰۹()13( 
بــأن التفكيــر البصــري هــو منظومــة مــن العمليــات تترجــم قــدرة الطالــب يف فصــل الدراســة 
علــى قــراءة الشــكل البصــري، وحتويــل اللغــة البصريــة التــي يحملهــا ذلــك الشــكل إلــى 
لغــة مكتوبــة، واســتخاص املعلومــات منــه، وتتضمــن هــذه املنظومــة مهــارات، هــي: التعــرف 
علــى الشــكل ووصفــه، والتحليــل، والربــط، وإدراك الغمــوض وتفســيره، ومهــارة اســتخاص 
املعنــى، وأدوات التفكيــر البصــري هــي: الرمــوز، والرســومات التخطيطيــة، والرســومات 

البيانيــة، والصــور، ولقطــات الفيديــو التــي تعــرض مــن خــال الكمبيوتــر واإلنترنــت.
ويتفــوق التفكيــر البصــري علــى التصــور البصــري واإلدراك البصــرى بعــدد مــن املهــارات 
التــي تتعامــل مــع الصــور، مثــل: التحليــل والتصنيــف واملقارنــة واســتخاص النتائــج والتعبيــر 
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عنهــا بأكثــر مــن صــورة، وكذلــك يعتبــر اإلدراك البصــري جانًبــا مــن جوانب التفكيــر البصري 
ألنــه يعتمــد علــى تفســير الفــرد ملــا يــراه)14(. 

مشكلة الدراسة:
إن زيــادة العــبء املعــريف مــن األمــور التــي تعيــق عمليــة الفهــم لــدى األطفــال ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة مــن ضعــاف الســمع؛ وهــذا يظهــر مــع ازديــاد حجــم املعلومــات املتداول 
الــذي يتعــرض لــه األطفــال بصــورة مســتمرة، وعليــه أن يتعامــل معهــا وحتليلها وفــك رموزها، 
وبالتالــي أصبحــت احلاجــة لتقــدمي تلــك البيانــات علــى مختلــف أنواعهــا والغــرض منهــا يف 
ــة  ــة واملصــادر الازم ــا يجــب أن يعطــي األهمي ــًرا حتمًي ــك( أم ــو جرافي ــة )إنف صــورة مرئي
لتحقيقــه، لتســهيل توصيــل املعلومــة وبقــاء أثرهــا وقًتــا أطــول مــن خــال مخاطبــة حواســه 

املختلفــة. 
ومــن خــال االطــاع علــى األدبيــات والدراســات الســابقة، ومنهــا دراســة يلــدرم)15( 
)Yildrim( علــى تفضيــل املتعلمــني الســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف العمليــات األساســية 
للتعلــم، باعتبــاره أحــد املــواد التعليميــة الرئيســة التــي جتعــل أثــر التعلــم يــدوم بشــكل أطــول، 
وكمــا أكــد فلــور )Fowler()16( وديــر )Dur()17( أن التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة جعلــت 
املتعلمــني يواجهــون كًمــا كبيــًرا مــن املعلومــات والبيانــات الصعبــة، لــذا كانــت هنــاك حاجــة 
ماســة لتصميــم املعلومــات لهــؤالء املتعلمــني يف صــورة إنفــو جرافيــك، أو متثيــل بصــري 
ــم البصــري،  ــة التصمي ــات مــن أجــل تبســيط وتيســير اســتيعابها؛ ممــا زاد مــن أهمي للبيان
وغيرهــا مــن الدراســات، مثــل دراســة شــلتوت )Shaltout()18( التــي أظهــرت قــدرة اإلنفــو 
ــه املتنوعــة يف حتويــل املعلومــات واملفاهيــم املعقــدة إلــى صــور ورســوم  جرافيــك بتصميمات
وعرضهــا علــى األطفــال يف شــكل جــذاب، وأيًضــا دراســة )اجلنــدي()19( التــي أكــدت أن 
حوالــي 9٠% مــن املعلومــات التــي ميكننــا تذكرهــا هــي مبنيــة علــى التأثيــر البصــري، وجميــع 
هــذه الدراســات أكــد علــى تأثيــر اإلنفــو جرافيــك كأداة داعمــة للتعلــم، كمــا أن هنــاك 
دراســات أخــرى تؤكــد علــى ضعــف مهــارات التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ومنهــا دراســة 

)عبــده()٢٠( و)األســطل()٢1( و)منصــور()٢٢(.
وقــام الباحــث بدراســة خصائــص األطفــال ضعــاف الســمع ومنهــا وجــود ضعــف يف 
ــًرا بضعــف حاســة الســمع والتــي تعــد مــن أهــم احلــواس يف  مســتوى حتصيلهــم وذلــك تأث
اســتقبال املعلومــات ومعاجلتهــا، ممــا دعــا الباحــث إلــى البحث عن املســتحدثات التكنولوجية 
التــي ميكــن توظيفهــا والتــي قــد تســاعد يف حــل املشــكات التــي تواجههــم وتنميــة التفكيــر 

البصــري لديهــم. 
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ــي التخاطــب مت اختيارهــم مــن مركــز  كمــا قــام الباحــث بدراســة اســتطاعية ألخصائ
ذوي االحتياجــات اخلاصــة التابــع لكليــة الدراســات العليــا للطفولــة بجامعــة عــني شــمس؛ 
وذلــك الســتطاع آرائهــم حــول مــا إذا كان األطفــال ضعــاف الســمع يواجهــون صعوبــات يف 
التعلــم واســتخاص املعانــي مــن الوســائل اإلعاميــة، وماهيــة تلــك الصعوبــات، ومســبباتها 
مــن وجهــة نظرهــم، وقــد كشــفت نتائــج هــذا االســتطاع عــن وجــود نســبة كبيرة مــن األطفال 
يعانــون صعوبــة يف مهــارات التفكيــر البصــري، والــذي أدى إلــى انخفــاض مســتوى حتصيلهــم 
وإدراكهــم ملضامــني الوســائل اإلعاميــة، كمــا أن نــواجت التعلــم املنشــود حتقيقهــا لديهــم ال 
تتعــدى احلفــظ، باإلضافــة إلــى إهمــال أســاليب واســتراتيجيات التعلــم البصــري اجلذابــة 

يف التعليــم والتثقيــف.
وقــد أجــرى الباحــث مقابــات شــخصية عشــوائية ل )٢٠( طفــًا وطفلــة مــن مركــز 
ــة ملعرفــة طــرق إيصــال  ــا للطفول ــة الدراســات العلي ــع لكلي ذوي االحتياجــات اخلاصــة التاب
املعلومــات لألطفــال وخاصــة ذوي األحتياجــات اخلاصــة مــن ضعــاف الســمع، ومت اختيــار 
مهــارات التفكيــر البصــري كمتغيــر تابــع نظــًرا الرتباطــه بتنظيــم عــرض املعلومــات باإلنفــو 
جرافيــك، فاإلنفــو جرافيــك يعتمــد يف األســاس علــى خصائــص تثيــر وتعــزز عمليــة التفكيــر 
البصــري؛ حيــث يتميــز بتبســيط املعلومــات املعقــدة والكبيــرة وجعلهــا ســهلة الفهــم مــن خــال 
االعتمــاد علــى املؤثــرات البصريــة يف توصيــل املعلومــة، وحتويلهــا إلــى صــور ورســومات 
شــيقة، وســهلة يف االســتيعاب والتذكــر، وهــذا يتفــق مــع مــا أكــده )شــلتوت()٢3( بــأن التفكيــر 
ــا ذا  ــه أيًض ــرة يف إخــراج اإلنفوجرافيكــس وجعل البصــري مــن العوامــل الهامــة جــًدا واملؤث
ــد  ــر البصــري هــدف أساســي عن ــون التفكي ــك يجــب أن يك ــي، لذل ــدى املتلق ــال ل ــر فع ثأثي

البــدء يف التخطيــط لتصميــم اإلنفــو جرافيكــس. 
وباالطــاع علــى كثيــر مــن الدراســات التــي تناولــت مهــارات التفكيــر البصــري مثــل 
)اخلزنــدار، ومهــدي()٢4( و)زنقــور()٢5( مت حتديــد املهــارات املســتهدف تنميتهــا يف ســياق 
الدراســة احلاليــة، وتتمثــل يف مهــارة التعــرف ووصــف الشــكل البصــري بكتابــة وصــف 
دقيــق للشــكل مبيًنــا بنيتــه وأبعــاده وتفاصيلــه، ومهــارة حتليــل الشــكل البصــري إلــى مكوناتــه 
بتحديــد العاقــات بــني مكونــات الشــكل البصــري وخصائــص تلــك العاقــات، والتمييــز بــني 
العناصــر املترابطــة وغيــر املترابطــة بــه، ومهــارة تفســير الغمــوض بالشــكل البصــري بربــط 
كل جــزء مــن الشــكل مبــا ورد يف القصــص اإلخباريــة، ومهــارة اســتخاص املعانــي بالتوصــل 
إلــى املفاهيــم التــي يعبــر عنهــا الشــكل البصــري والتعبيــر عــن الشــكل كلــه يف كلمــة أو اثنــني 
علــى األكثــر؛ ممــا وجــه الباحــث نحــو اســتخدام تقنيــة اإلنفــو جرافيــك لتقــدمي املعلومــات 



د. محمود عبداحلليم

363 العدد الرابع واخلمسون- ج1 - يوليو 2020 م

املعقــدة بشــكل أكثــر وضوًحــا للتعــرف علــى فاعليــة أمنــاط مختلفــة لتقــدمي اإلنفــو جرافيــك 
)الثابــت - املتحــرك - التفاعلــي( بالقصــص اإلخباريــة يف تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال 

ضعــاف الســمع، والتــي لــم تتطــرق لهــا الدراســات الســابقة.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من مجموعة من األسباب:

	 لــذوي البصــري  التفكيــر  بتنميــة مهــارات  التــي اهتمــت  الســابقة  الدراســات  نــدرة 
اخلاصــة. االحتياجــات 

	 عــدم وجــود دراســات عربيــة اختبــرت أثــر اختــاف منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة
باســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف القصــص اإلخباريــة علــى تنميــة الثقافــة البصريــة 

لألطفــال ضعــاف الســمع.

	 اعتمــاد الدراســة علــى املنهــج شــبة التجريبــي لقيــاس أثــر أمنــاط اإلنفــو جرافيــك علــى
ــل اســتخدامه يف الدراســات  ــذي يق ــج ال ــو املنه ــر البصــري، وه ــارات التفكي ــة مه تنمي

اإلعاميــة مقارنــة باملناهــج األخــرى.

	 القصــص وتلخيــص  وتصميــم  عــرض  يف  جرافيــك  اإلنفــو  علــى  االعتمــاد  كثافــة 
اإلخباريــة؛ وبالتالــي فنحــن نحتــاج لدراســات للتعــرف علــى أثــر اختــاف منــط تقــدمي 
ــال  ــر البصــري لألطف ــة التفكي ــك يف تنمي ــو جرافي ــة باســتخدام اإلنف القصــة اإلخباري

ضعــاف الســمع.

	 إثــارة انتبــاه املتخصصــني نحــو أمنــاط تقــدمي محتــوى القصــص اإلخباريــة باســتخدام
ــذوي  ــة وخاصــة ل ــة جذاب ــم بصري ــة تعل ــق بيئ ــا يف خل ــك، نظــًرا ألهميته ــو جرافي اإلنف

االحتياجــات اخلاصــة.

	 إثــارة اهتمــام الباحثــني نحــو إجــراء مزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن فاعليــة اإلنفــو
جرافيــك يف املناهــج الدراســية لألطفــال ضعــاف الســمع واملعاقــني ذهنًيــا وغيرهــا مــن 

ذوي اإلعاقــات املختلفــة. 

	 تأتــي الدراســة احلاليــة اســتجابة لتوصيــات الكثيــر مــن الدراســات الســابقة التــي
اهتمــت باســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف مجــال التعليــم والتدريــب واإلعــام.

	 تطبيًقــا ملتغيــر لــم تتــم معاجلتــه جيــًدا يف املجــال اإلعامــي، وهــو اإلنفــو جرافيــك
ذوي  األطفــال  مــن  عينــة  مــع  وخاصــة  والتفاعلــي(  واملتحــرك  )الثابــت  بأمناطــه 

الســمع. ضعــاف  مــن  اخلاصــة  االحتياجــات 
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	 تلبيــة للعديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات التــي تنــادي بضــرورة االهتمــام باألطفــال ذوي
اإلحتياجــات اخلاصــة مــن ضعــاف الســمع، والنهــوض مبســتواهم والوصــول بهــم إلــى 

مســتوى أقرانهــم العاديــني.

	 املرتبطــة اجلرافيكيــة،  بالصــورة  املرتبطــة  اجلوانــب  وفهــم  دراســة  أهميــة  تــزداد 
باســتخدام الصحــف والقنــوات التليفزيونيــة واملواقــع اإللكترونيــة لهــا مــع تزايــد نســب 
ومعــدالت اســتخدامها يف املــواد التــي يقرأهــا اجلمهــور؛ خاصــة يف تناولهــا ملختلــف 

املــواد اخلبريــة.

	 تعــد الدراســات التــي تناولــت التصميــم الرســومي للمعلومــات ذات أهميــة كبــرى، التــي
أصبحــت تلفــت اهتمــام الباحثــني العاملــني باملجــاالت ذات الصلــة، ودور التصاميــم 
املرئيــة املعلوماتيــة والتــي تعتبــر أبــرز وســائل االتصــال يف عصرنــا احلالــي، الــذي 

ــر. ــه املعلومــات بشــكل كبي تتدفــق في

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى حتقيق األهداف التالية:

	 الكشــف عــن أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك
الثابــت علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.

	 الكشــف عــن أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك
املتحــرك علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.

	 الكشــف عــن أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك
التفاعلــي علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.

	.قياس األثر التتبعي للقصة اإلخبارية باستخدام اإلنفو جرافيك بأمناطه املختلفة

	 الكشــف عــن أثــر اختــاف منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك
)الثابــت واملتحــرك والتفاعلــي( علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.

اإلطار النظري: 
نظرية معاجلة املعلومات أو النظرية املعرفية ملعاجلة املعلومات:

     إن علمــاء ومنظــري نظريــة معاجلــة املعلومــات ال يهتمــون بالظــروف اخلارجيــة وإمنــا 
ينصــب تركيزهــم علــى العقــل الــذي هــو نظــام معاجلــة املعلومــات كمــا يــرون، وهــو املســؤول 

عــن ربــط املعــارف اجلديــدة بالســابقة وترتيبهــا وتنظيمهــا وجعلهــا ذات معنــى. 
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    وتهتــم نظريــة معاجلــة املعلومــات بنمــط التفكيــر البشــري علــى غرار منوذج احلاســوب 
احلديــث، مــن حيــث إنهــا تركــز اهتمامهــا علــى املدخــات، وطريقــة االختــزان، وطريقــة 

االســترجاع )حســني، واملحــاوي()٢6(.
تستند وجهة نظر معاجلة املعلومات على ثاثة افتراضات أساسية، وهي:

1- أن معاجلة املعلومات تتم من خال خطوات أو مراحل.

٢- توجــد حــدود لكميــة املعلومــات التــي يســتطيع اإلنســان معاجلتهــا وتعلمهــا؛ فاإلنســان 
ال يســتطع أن يعالــج إال كميــة محــدودة مــن املعلومــات يف آن واحــد.  

3- نظام املعاجلة اإلنساني نظام تفاعلي.

منوذج معاجلة املعلومات او العمليات األساسية لنظام معاجلة املعلومات: 
	 ويتمثــل يف عمليــات تســلم املنبهــات :)Receiving( االســتقبال وجتهيــز املعلومــات

احلســية املرتبطــة بالعالــم اخلارجــي مــن خــال احلــواس اخلمــس، حيــث يســتقبل 
املعلومــات فــى صيغــة اإلدراك اخلــام، ويف هــذه تــزود النظــام املعرفــى باملدخــات التــى 

تشــكل الوقــود لهــذا النظــام.

	 هــي عمليــة إعطــاء معانــي ذات مدلــول معــني للمدخــات :)Encoding( الترميــز
احلســية يف الذاكــرة، مبعنــي آخــر هــو »عمليــة تكويــن آثــار ذات مدلــول معــني للمدخــات 
ــا  ــة معاجلته ــا ويســهل عملي ــى نحــو يســاعد يف االحتفــاظ به ــرة، عل احلســية يف الذاك
الحًقــا«، مثــًا، الترميــز البصــري: يتــم تشــكيل آثــار ذات مدلــول معــني خلصائــص 
ــزة، أو  ــن أو غيرهــا مــن اخلصائــص املمي ــون والشــكل واحلجــم والتكوي املدخــات كالل
ــر البصــري  ــول معــني خلصائــص التفكي ــار ذات مدل ــم تشــكيل آث ــز الســمعي: يت الترمي

ــردد.  كاإليقــاع والشــدة والت

	 ويشــير إلــى »عمليــة االحتفــاظ باملعلومــات يف :)Storage( التخزيــن أو االحتفــاظ
الذاكــرة«، ويختلــف هــذا املفهــوم باختــاف خصائــص الذاكــرة ومســتوى التنشــيط الــذي 
يحــدث فيــه، حيــث يتــم تصنيفهــا وتنظيمهــا لتخــزن يف ذاكــرة األحــداث أو الذاكــرة 

ــة حســب الهــدف منهــا. ــة أو الذاكــرة اإلجرائي الداللي

	 اســترجاع أو  اســتدعاء  وتتمثــل يف ممارســة   :)Retrieval( التذكــر  أو  االســترجاع 
املعلومــات واخلبــرات الســابقة التــي مت ترميزهــا وتخزينهــا يف الذاكــرة الدائمــة، وهــو 

عمليــة حتديــد مواقــع املعلومــات املــراد اســتدعاؤها وتنظيمهــا يف أداء التذكــر.
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تطبيق النظرية في الدراسة الحالية:
    تعــد نظريــة معاجلــة املعلومــات أو النظريــة املعرفيــة ملعاجلــة املعلومــات إطــارًا نظرًيــا 

مائًمــا لهــذه الدراســة، حيــث مت اختبــار الفــروض التاليــة:
	 أن معاجلــة املعلومــات تتــم مــن خــال خطــوات أو مراحــل: وهــذا مــا ينطبــق علــى اإلنفــو

جرافيــك؛ حيــث يســتقبل األطفــال املعلومــات مــن خــال الصــور والرســوم والنصــوص 
وغيرهــا مــن الوســائل التــي يتعامــل معهــا العقــل علــى مراحــل، علــى العكــس مــن 

النصــوص املكتوبــة فقــط والتــي يتعامــل معهــا العقــل علــى دفعــة واحــدة.

	 توجــد حــدود لكميــة املعلومــات التــي يســتطيع اإلنســان معاجلتهــا وتعلمهــا: فاإلنســان
ــك مــن  ــة محــدودة مــن املعلومــات يف آن واحــد؛ وجنــد ذل ــج إال كمي ال يســتطع أن يعال
خصائــص اإلنفــو جرافيــك بأنــه يختصــر املعلومــات ويلخصهــا وبالتالــي يســهل مــن 
عمليــة معاجلــة العقــل للمعلومــات باســتخدام حاســة البصــر، وهــذا مــا انعكــس علــى 

ــاف الســمع. ــال ضع ــر البصــري لألطف التفكي

	 ،نظــام املعاجلــة اإلنســاني نظــام تفاعلــي: وهــذا مــا ظهــر يف اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي
حيــث يقــوم فيهــا األطفــال بتتبــع اخلطــوات التــي متكنهــم مــن الوصــول إلــى املعلومــة 

حــول القصــة اإلخباريــة بــكل نشــاط. 

	 كمــا تعنــي نظريــة معاجلــة املعلومــات بتوضيــح اخلطــوات التــي يســلكها األفــراد يف
ــة تقســيم املعلومــات املقدمــة  ــى أهمي ــز عل ــا وتذكرهــا، وترك جمــع املعلومــات وتنظيمه
للمتعلــم إلــى وحــدات أو أجــزاء؛ لزيــادة ســعة الذاكــرة العاملــة، وتســهيل عمليــة التذكــر 

ــي:  للمعلومــات؛ وقــد ســاعد اإلنفــو جرافيــك فيمــا يل

	 ــك: إذ روعــي ــم املبتكــر لإلنفــو جرافي ــق التصمي ــك عــن طري ــم وذل ــاه املتعل جــذب انتب
يف تصميمــه معاييــر التصميــم لإلنفــو جرافيــك، ممــا جعلــه مصــدرًا للتعلــم يجمــع بــني 
املرئيــات والنصــوص الشــارحة لهــا، األمــر الــذي أتــاح لألطفــال ضعــاف الســمع إنشــاء 

منــاذج ذهنيــة لفظيــة وتصويريــة وبنــاء روابــط بينهمــا.

	 تلخيــص كــم كبيــر مــن املعلومــات ممــا يســاعد علــى الفهــم الســريع للمحتــوى واملفاهيــم
الــواردة فيــه؛ فقــد أســهم بعناصــره املرئيــة املتنوعــة )الصــور، الرســوم التوضيحيــة، 
القصــة  مــن محتــوى  كبيــر  كــم  النصــوص يف عــرض  مــع   )... الذهنيــة،  اخلرائــط 

اإلخباريــة، وذلــك يف حيــز صغيــر مــع تنظيمهــا وعرضهــا بتصميــم مبتكــر جديــد.

	 اســتدعاء وتذكــر املعلومــات حــول القصــة اإلخباريــة التــي مت ترميزهــا وتخزينهــا يف
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الذاكــرة، مــع إدراك تفاصيــل الشــكل البصــري وتوضيــح العاقــات والتقريــب بينهــا، 
ــر البصــري. ــة التفكي ــي تنمي وبالتال

اإلطار المعرفي:
تعريف وأنواع اإلنفو جرافيك:

 Graphic إلــى اجلمــع بــني كلمتــي Infographic يشــير مصطلــح اإلنفــو جرافيــك
Information مبــا يعنــي »متثيــل املعلومــات والبيانــات واملعــارف املختلفــة بأشــكال رســومية 

مصــورة، بهــدف عــرض املعلومــات املعقــدة بشــكل واضــح يســهل قراءتــه بســرعة«)٢7(.
وميكــن تعريــف اإلنفــو جرافيــك بأنــه »التمثيــل املرئــي للمعلومــات والبيانــات واملعــارف، 
والــذي يتيــح عــرض املعلومــات بشــكل عملــي وســريع، ويوظــف هــذا التمثيــل مجموعــة مــن 
العناصــر النصيــة كاملعلومــات التقنيــة، والرســومية كاخلرائــط والشــعارات والرمــوز، والصور 

والرســوم«)٢8(. 
 )Information Design( وتوجــد مســميات كثيــرة لــه تتمثــل يف التصاميــم املعلوماتيــة
أو البيانــات التصويريــة التفاعليــة )Data Visualization(، وتتمثــل أنــواع اإلنفــو جرافيــك 

فيمــا يلــي:
	 يكــون عبــارة عــن رســم تصويــري :)Static Infographics( إنفوجرافيــك ثابــت

يشــرح شــيئًا معيًنــا بشــكل ثابــت دون احلاجــة الــى أي تفاعــل مــع القــارئ، وهــو الشــكل 
املســتخدم يف الصحــف املطبوعــة واإللكترونيــة، وال يحتــوي علــى أيــة عناصــر أو ســمات 

متحركــة.

	 عــن رســم وهــو عبــارة   :)Animated Infographics( إنفــو جرافيــك متحــرك
تصويــري متحــرك يف شــكل فيديــو، وهــذا يعتمــد علــى جــزء مــن مفهــوم الرســوم 
املتحركــة، حيــث تكــون العناصــر والبيانــات يف حالــة حركــة مســتمرة، وهــذه احلركــة لهــا 
التأثيــر األكبــر يف جــذب انتبــاه املســتخدمني بشــكل يفــوق أي عنصــر مرئــي آخــر مثــل 

ــون)٢9(. الل

	 ويحتــوي علــى عناصــر :)Interactive Infographics( إنفــو جرافيــك تفاعلــي
للتفاعــل مثــل أشــرطة التحــرك وأزرار للنقــر عليهــا أو أى ســمة أخــرى مــن ســمات 
التحكــم، ويشــمل اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي التفاعــل الــذي ينتــج عنــه اإلســتجابة للنقــر 
علــى األزرار حيــث تتيــح كل نقــرة داخــل اإلنفــو جرافيــك الوصــول ملعلومــات جديــدة أو 

ــة الروابــط الفائقــة)3٠(. ــة، كمــا تتضمــن التفاعلي تسلســل املعلومــات التالي
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عالقة اإلنفوجرافيك بالتفكير البصري:
يعتبــر التفكيــر البصــري مــن الوســائل الرئيســة لتشــكيل ومعاجلــة الصــورة العقليــة يف 
احليــاة اليوميــة، فهــو يختــص فيمــا يصــل للعــني مــن صــور وأشــكال بصريــة، ومــن ثــم 
مطابقتهــا مــع صــور مختزنــة يف العقــل، لتمثيــل املعرفــة؛ وبذلــك هــو األســاس الــذي يرتكــز 
عليــه اإلنفــو جرافيــك، باعتبــار أن التفكيــر البصــري منظومــة تقــوم علــى قــراءة وفهــم العالــم 

املحيــط، ومتثيــل واســتخاص املعلومــات بطريقــة صحيحــة قائمــة علــى الرؤيــة)31(.
ويــرى »بياجيــه« أن التفكيــر البصــري هــو قــدرة عقليــة مرتبطــة باجلوانــب احلســية 
البصريــة؛ ويتــم ذلــك عندمــا يكــون هنــاك تناســق متبــادل بــني مــا يــراه املتعلــم مــن أشــكال 
ورســومات وعاقــات ومــا يحــدث مــن ربــط ونتاجــات عقليــة معتمــدة علــى الرؤيــا والرســم 
املعــروض؛ حيــث إن التفكيــر البصــري يســمح بالتفاعــل العميــق مــع املعلومــات املرئيــة بجميــع 
أنواعهــا والدخــول يف عمليــة التحليــل والتفكيــر يف التمثيــل واملعنــى، ممــا يســاعدهم علــى 
اإلبــداع، والنشــاط، والقــدرة علــى الفهــم والتفســير، واالســتقراء للمعلومــات املرئيــة املقدمــة 
يف مجموعــة واســعة مــن األشــكال، كمــا يســاعد علــى القــراءة وفــك شــفرة الصــور مــن خــال 
ممارســة تقنيــات التحليــل باســتخدام اجلــزء األميــن مــن الدمــاغ املســؤول عــن التفكيــر 
البصــري والــذي ميكننــا مــن تخيــل األشــياء واإلبــداع واالبتــكار ومتييــز األمنــاط، ودمجهــا 
مــع اجلــزء األيســر مــن الدمــاغ املســؤول عــن التفكيــر املنطقــى التسلســلي إلحــراز أفضــل 

النتائــج)3٢(. 
وتتضــح العاقــة التكامليــة بــني اإلنفــو جرافيــك والتفكيــر البصــري، مــن خــال أن اإلنفــو 
جرافيــك قائــم علــى اســتخدام املثيــرات البصريــة يف عــرض املعلومات بشــكل موجز وســريع، 
علــى النحــو الــذي ســبق عرضــه، وهــو مــا يعنــي أن مشــاهد أو قــارئ اإلنفــو جرافيــك ال بــد 
أن يتمتــع بقــدر ولــو بســيط مــن مهــارات التفكيــر البصــري، مبــا ميكنــه مــن تفســير محتــوى 
اإلنفــو جرافيــك، وحتليــل املعلومــات املتضمنــه فيــه، والوصــول إلــى اســتنتاجات، وليــس 
مجــرد االكتفــاء مبشــاهدة العــرض، دون اخلــروج مبعلومــات إضافيــة، هــذا مــع العلــم بــأن 
اســتخدام اإلنفــو جرافيــك والتفكيــر البصــري ال يرتبــط مبجــال معــني، فنجــد الكثيــر مــن 
املواقــع اإلخباريــة والقنــوات الفضائيــة واملجــات العلميــة تهتــم بعــروض اإلنفــو جرافيــك؛ 
وبالتالــي مخاطبــة مهــارات التفكيــر البصــري، كجــزء مــن طــرق عــرض املعلومــات املتنوعــة 

التــي تتبعهــا تلــك املواقــع والقنــوات واملجــات.
ــات  ــى معرفــة األمنــاط والعاقــات واملقارن ــت الدراســات أن قــدرة الدمــاغ عل وقــد أثبت
جتعــل مــن التمثيــات البصريــة وســيلة لتحســني اإلدراك، كمــا تســمح للطالــب بتصميــم 
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منــوذج عقلــي للبيانــات، وبالتالــي تقلــل احلمــل املعــريف يف الفهــم وتبســط إدراكــه للمفاهيــم 
وربــط املعلومــات البصريــة مــع العالــم احلقيقــي، ونســتنتج مــن ذلــك قيــام الدمــاغ البشــري 
مبعاجلــة الصــور بشــكل أســرع مــن النــص املكتــوب)33(، كمــا أثبتــت الدراســات أن معاجلــة 
الدمــاغ للمعلومــات املصــورة مثــل اإلنفوجرافيــك تصبــح أقــل تعقيــًدا مــن معاجلتــه للنصــوص 
اجلافــة)34(، كمــا أثبتــت الدراســات فعاليــة اســتخدام اإلنفــو جرافيــك بأمناطــه املختلفــة علــى 

تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري)35(.

أهمية استخدام اإلنفو جرافيك في اإلعالم:
يعــد اإلنفـــو جـــرافيك واحــًدا مــن أهــم األدوات التــي تســاعد يف حتويــل املعلومــات إلــى 
معرفــة لــدى األفــراد؛ ألنــه متثيــل تصـــويري لألفكـــار املجـــردة التــي تولـــدها البيانــات، حيــث 
يخلــق تأثيــًرا بصـــرًيا علــى الفـــرد، وبالتالــي يســاعده علــى تقديــر وفهــم وتذكــر املعانــى)36(. 
كمــا أن حوالــي 9٠% مــن املعلومــات التــي تنتقــل إلــى املــخ هــي معلومــات مصــورة، وحوالــي 
4٠% مــن النــاس يســتجيبون أفضــل للمعلومــات املصــورة مقارنــة باملعلومــات النصيــة، ويعالــج 

املــخ املعلومــات املصــورة بحوالــي 6٠٠٠ مــرة أســرع مــن املعلومــات النصية)37(. 
ومــن املعــروف بــأن اســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف الصحافــة ليــس بالظاهــرة احلديثــة، 
فواحــد مــن أقــدم اإلنفــو جــراف الــذي نشــر يف الصحافــة كان عبــارة عــن خريطــة خلليــج 
ــورة املعلومــات  ــرا)38(، ولقــد مهــدت ث »قــادس« وذلــك يف صحيفــة Daily Courant بإجنلت
لزيــادة اســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف املواقــع اإلخباريــة يف الســنوات األخيــرة، ومكنــت 
ــع وســائل  ــدة، وأيضــاً املنافســة م ــة جدي ــة بطريق ــدمي القصــص اإلخباري ــن تق الصحــف م

ــة)39(. اإلعــام األخــرى املرئي
ويعــد اإلنفــو جرافيــك أحــد الوســائل الفعالــة وأكثرهــا جاذبيــة يف عــرض املعلومــات 
خاصــة عبــر شــبكات مواقــع التواصــل االجتماعــي، فهــي تدمــج بــني الســهولة والســرعة 
والتســلية يف عــرض املعلومــة وتوصيلهــا إلــى املتلقــي)4٠(. كمــا ميثــل اإلنفــو جرافيــك إحــدى 
الطــرق التــي تســتخدمها وســائل اإلعــام جلعــل املعلومــات الرقميــة يف متنــاول اجلمهــور، 
ــدة لوســائل اإلعــام التــي أصبحــت جتمــع بــني  وقــد أعطــى التحــول الرقمــي فرًصــا جدي
مجموعــة متنوعــة مــن طــرق العــرض مثــل النــص والفيديــو والصــور واإلنفــو جرافيــك 
-خاصــة يف شــكله التفاعلــي- فأصبــح عنصــًرا هاًمــا لوســائل اإلعــام، كمــا أن اإلنفــو 
 )data stories( جرافيــك يغيــر مــن بنيــة غــرف األخبــار يف كل مــكان ألن قصــص البيانــات
أصبحــت جــزًءا حاســًما مــن الصحافــة الرقميــة)41(، فاإلنفــو جــراف واألخبــار املعتمــدة علــى 
الرســوم )News Graphics( هــي أدوات تســتخدمها وســائل اإلعــام؛ لتقــدمي كميــة كبيــرة 
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مــن األخبــار واملعلومــات بطريقــة بســيطة ومفهومــة، ويســهل تصديقهــا وبشــكل مرئــي جــذاب 
وتقدميهــا بأســرع وقــت ممكــن للجمهــور، وهــذه األنــواع مــن الرســوم قــادرة علــى التحــرك 
والتفاعــل يف وســائل اإلعــام الرقميــة كمــا أنهــا تعطــي مزيــًدا مــن اخليــارات للقــراء للتفاعــل 

مــع الرســوم والوصــول لألخبــار واملعلومــات املختفيــة بهــا)4٢(.
وتســتخدم املواقــع اإلخباريــة اإلنفــو جرافيــك وغيــره مــن العناصــر املرئيــة جلــذب 
املســتخدمني، لقدرتــه الكبيــرة علــى دمــج وتقــدمي كــم كبيــر مــن املعلومــات، كمــا أنــه يســاعد 
املســتخدمني يف فهــم املوضوعــات املعقــدة، وينظــر لهــذه الرســوم كعامــل محفــز لقــراءة 
األخبــار وخاصــة علــى اإلنترنــت، فعنــد القيــام مبســح األخبــار يف املواقــع اإلخباريــة يتحــرك 
املســتخدم مــن النــص إلــى الصــور والعناويــن للبحــث عــن نقــاط متثــل مدخــًا لبــدء القــراءة؛ 
وهنــا متثــل هــذه الرســوم مداخــل جيــدة)43(، حيــث يتــم توصيــل القصــص اإلخباريــة للجمهــور 
بشــكل أفضــل، وبشــكل ميكنهــم مــن تبــادل الــرأي بشــأن هــذه األخبــار عبر الهواتــف املحمولة 
واألجهــزة اللوحيــة، وقــد أثبتــت بعــض األدلــة التجـريبيـــة أن تصميــم اإلنفــو جــراف لــه تأثيــر 

علــى تذكــر املعلومــات يف بيئــة اإلنترنــت اإلخباريــة)44(. 
وميكــن توظيــف اإلنفــو جرافيــك يف كل مجــاالت اإلعــام والتعليــم ويف كل التخصصــات 
ــرة بشــكل  ــا يف أشــكال رســومية وصــور معب ــح املعلومــات املعقــدة وعرضه ــة، لتوضي العلمي
موجــز وجــاذب الهتمــام املتابعــني، وهــذا األمــر جعــل اإلنفــو جرافيــك يحتــل مكانــة واســعة 
يف األنشــطة اإلعاميــة والتعليميــة املختلفــة، حيــث ميكــن إعــداد تصاميــم إنفــو جرافيــك 

مختلفــة تناســب اجلمهــور مــن مختلــف مســتويات التفكيــر املختلفــة)45(.
وازدادت أهميــة اإلنفــو جرافيــك يف عاملنــا املعاصــر الــذي يوصف بعالــم الطفرة البصرية 
Visual Boom، حيــث تنتقــل معظــم املعلومــات يف صــور مرئيــة عبــر وســائل اإلعــام 
وأجهــزة احلواســيب املحمولــة والهواتــف الذكيــة، ممــا يجعــل اســتخدام اإلنفــو جرافيــك 
أحــد اخليــارات املناســبة لعــرض تلــك املعلومــات يف شــكل بســيط، بحيــث يســهل اســتيعاب 
تلــك املعلومــات، وقراءتهــا بصــورة ســريعة وموجــزة عبــر تصاميــم بأمنــاط مختلفــة، ومــن ثــم 

مشــاركتها وتداولهــا بــني مســتخدمي اإلنترنــت حــول العالــم)46(. 
وتظهــر أهميــة اإلنفــو جرافيــك يف إكســاب الطلبــة الكثيــر مــن املهــارات منها: االســتخدام 
الفعــال للصــور والعناصــر املرئيــة ألغــراض متعــددة، واســتخدام املســتحدثات التقنيــة بشــكل 
فعــال للتعامــل مــع الصــور، واســتخدام العديــد مــن األدوات والتقنيــات إلنتاج صــور ومتثيات 
مرئيــة، وتوظيــف مهــارات حــل املشــكات والتفكيــر والتجريــب لتصميــم مشــروع، وتوظيــف 

اســتراتيجيات التقييــم وإنتــاج الوســائط املتعــددة. 
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وقــد أظهــرت دراســة )Yildrim()47( أن اســتخدام اإلنفــو جرافيــك ســاعدهم علــى 
ــو  ــر اإلنف ــرة أطــول، وأن عــرض املعلومــات املنوعــة عب االحتفــاظ باملعلومــات وتذكرهــا لفت
ــى فهمهــا بشــكل أســهل وأســرع، إلــى جانــب اهتمامهــم بالبحــث عــن  جرافيــك يســاعد عل
ــك التصاميــم عبــر  ــدة، ومشــاركاتهم تل تصاميــم اإلنفــو جرافيــك لفهــم املوضوعــات اجلدي

ــم.  ــع أقرانه ــع التواصــل االجتماعــي م مواق
ولهــذا أصبــح اســتخدام اإلنفــو جــراف واســتخدام األشــكال املرئيــة لتقــدمي املعلومــات 
ــرة العناصــر  ــل كث ــت، ولع ــوى اإلنترن ــر مــن محت ــل الكثي ــة بالنــص املصاحــب ميث ذات الصل
الديناميكيــة يف اإلعــام املرئــي دفعــت الباحثــني مــن مختلــف املجــاالت مثل اإلعــام والتعليم 
وعلــم النفــس للبحــث يف املميــزات والعيــوب احلقيقيــة لتأثيــر اســتخدام العناصــر املتحركــة 

والتفاعليــة علــى االنتبــاه والتعلــم)48(.

مهارات التفكير البصري:
ويف ضــوء اإلطــاع علــى األدبيــات والدراســات الســابقة اتضــح أن التفكيــر البصــري 
يشــمل مهــارات رئيســة حيــث اتفقــت دراســة )صالــح()49( و)يونــس()5٠( و )فرانســيس()51( 
والدخنــي()55(  و)درويــش،  و)طافــش()54(  ومطشــر()53(  و)العفــون،  وأحمــد()5٢(  و)عقيلــي، 
ــي:  ــى النحــو التال ــر البصــري عل ــارات التفكي ــد مه ــى حتدي ــد()57( عل ــدي()56( و )محم و)مه
1- مهــارة التعــرف علــى الشــكل البصــري ووصفــه: أي القــدرة علــى حتديــد أبعــاد، وطبيعة 

الشــكل املعروض. 

۲- مهــارة حتليــل الشــكل البصــري: أي القــدرة علــى رؤيــة العاقــات يف الشــكل وحتديــد 
خصائــص تلــك العاقــات وتصنيفهــا.

۳- مهــارة ربــط العاقــات يف الشــكل البصــري: أي القــدرة علــى الربــط بــني عناصــر 
العاقــات يف الشــكل وإيجــاد التوافقــات بينهــا واملغالطــات فيهــا.

4 - مهــارة إدراك وتفســير الغمــوض يف الشــكل البصــري: أي القــدرة علــى توضيــح 
بينهــا. والتقريــب  العاقــات  واملغالطــات يف  الفجــوات 

5- مهــارة اســتخاص املعانــي يف الشــكل البصــري: أي القــدرة علــى اســتنتاج معــان جديدة 
والتوصــل إلــى مفاهيــم ومبــادئ علميــة مــن خــال الشــكل املعــروض مــع مراعــاة تضمــن 

هــذه اخلطــوات الســابقة، إذ أن هــذه اخلطــوة هــي محصلــة اخلطــوات الســابقة.
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مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

الدراسات السابقة:
تســتهدف عمليــة مراجعــة التــراث العلمــي بشــكل أساســي اســتجاء املفاهيــم النظريــة 
واملنهجيــة املتعلقــة باملتغيــرات محــل الدراســة والعاقــات القائمــة فيمــا بينهــا، للتعــرف علــى 
ــى  ــة، بهــدف اإلفــادة منهــا للوقــوف عل ــرز الدراســات املتعلقــة مبوضــوع الدراســة احلالي أب
أبعــاد املشــكلة البحثيــة، وأيًضــا يف وضــع اإلطــار املنهجــي للدراســة وحتديــد إجراءاتهــا 

ــا مــن األقــدم إلــى األحــدث. واختيــار العينــة وتفســير النتائــج، مــع مراعــاة ترتيبهــا زمنًي

المحور األول: الدراسات التي تناولت اإلنفو جرافيك:
	 اســتهدفت دراســة )لبــد()58( التعــرف علــى درجة اهتمــام املواقع الفلســطينية اإللكترونية

بفــن اإلنفــو جرافيــك، وأهــم مجــاالت اســتخدامه، باإلضافــة إلــى أهــم العناصــر املكونــة 
لفــن اإلنفــو جرافيــك، وأكثــر العناصــر التــي يتــم التركيــز عليهــا، بجانــب أهــم القضايــا 
املواقــع اإللكترونيــة، وباســتخدام  التــي يطرحهــا اإلنفــو جرافيــك يف  واملوضوعــات 
صحيفــة حتليــل املضمــون كأداة يف جمــع البيانــات توصلــت الدراســة إلــى اهتمــام املواقع 
بالعناصــر املرئيــة بنســبة 7٠.69%، وبالعناصــر املقــروءة بنســبة 31.٢9%، كمــا تنوعــت 
القضايــا التــي يطرحهــا اإلنفــو جرافيــك يف مواقــع الدراســة، فــكان يف املقدمــة قضايــا 
احلــروب والعــدوان بنســبة 33.33%، ثــم قضايــا الاجئــني بنســبة 16.13%، ثــم قضايــا 

األســرى بنســية 9.1٢%، وأخيــًرا قضايــا احلصــار بنســبة %3.4.
	 اســتهدفت دراســة )عفيفــي()59( التعــرف علــى التفاعــل بــني منطــي تصميــم اإلنفــو

جرافيــك )الثابــت، املتحــرك( ومنصتــي التعلــم اإللكترونــي »البــاك بــورد، الواتــس آب« 
وأثــره يف تنميــة مهــارات تصميــم وإنتــاج مــواد التعلــم البصــري؛ ومهــارات إدراك عناصــر 
ــر أساســي  ــى وجــود تأثي ــت إل ــا، وتوصل ــدى )161( طالًب ــم البصــري ل ــادئ التصمي ومب
لنمَطــْي تصميــم االنفوجرافيــك - بصــرف النظــر عــن منصــة تقدميهــا- علــى اكتســاب 
ــم البصــري؛ ووجــود فــروق بــني متوســطات درجــات طــاب املجموعــات  مهــارات التعل
التجريبيــة التــي قــدم لهــا املحتــوى باإلنفــو جرافيــك عبــر منصــة »البــاك بــورد« وبــني 
طــاب املجموعــات التــي قــدم لهــا املحتــوى باإلنفــو جرافيــك عبــر منصــة »الواتــس آب« 
يف أدائهــم علــى مهارتــي التعلــم البصــري لصالــح الطــاب الذيــن تفاعلــوا مــع محتــوى 
ــم عبــر وســيط شــبكة التواصــل االجتماعــي »الواتــس آب«، وبصــرف النظــر عــن  التعل
ــى مــن تقــدمي نفــس  منــط تصميــم اإلنفــو جرافيــك كان ملنصــة »الواتــس آب« أثــر أعل

املحتــوى عبــر منصــة )البــاك بــورد(.
	 اســتهدفت دراســة )الدلــو()6٠( التعــرف علــى مــدى اهتمــام صحيفــة »الرســالة« باإلنفــو



د. محمود عبداحلليم

373 العدد الرابع واخلمسون- ج1 - يوليو 2020 م

جرافيــك، والقضايــا التــي يتناولهــا وأنواعــه ومكوناتــه ومصــادره ومواقــع نشــره، ومــدى 
ارتباطــه بالواقــع املحلــي لصحيفــة »الرســالة«، مــن خــال حتليــل مضمــون )1٠4( أعــداد 
مــن تلــك الصحيفــة، وتوصلــت الدراســة إلــى اهتمــام صحيفــة »الرســالة« بفــن اإلنفــو 
جرافيــك دون غيرهــا مــن الصحــف الفلســطينية، وتركيــز اإلنفــو جرافيــك علــى أربــع 
ــة،  ــات املحلي ــل الفلســطينية، واالنتخاب ــة، والفصائ ــا، هــي: السياســية، واملجتمعي قضاي
وأن معظــم قضايــا اإلنفــو جرافيــك ترتبــط بالواقــع املحلــي، وتنشــر علــى الصفحــة 
األخيــرة، إضافــة إلــى اســتخدامها بشــكل أساســي لثاثــة أنــواع مــن اإلنفــو جرافيــك، 
ــي والتاريخــي، وعــرض األفــكار، واهتمامهــا  ــات، والتسلســل الزمن ــل البيان وهــي: حتلي
بالعناصــر املقــروءة واملرئيــة املختلفــة بنســب متباينــة، وأوضحــت الدراســة أيًضــا وجــود 

عاقــة بــني أنــواع اإلنفــو جرافيــك والقضايــا التــي يتناولهــا.
	 ــة ــرات الدميوجرافي ــر املتغي ــى دراســة أث اســتهدفت دراســة )الغامــدي()61( التعــرف عل

علــى مســتوى وعــي معلمــات الرياضيــات بتقنيــة اإلنفــو جرافيــك ودرجــة امتاكهــن 
ملهــارات تصميمــه لــدى )٢83( معلمــة رياضيــات، وبتطبيــق مقيــاس مســتوى الوعــي 
توصلــت الدراســة إلــى انخفــاض درجــة امتــاك معلمــات الرياضيــات ملهــارات تصميــم 
اإلنفــو جرافيــك، كمــا توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بــني متوســطات اســتجابات معلمــات 
الرياضيــات علــى مقيــاس مســتوى الوعــي لــدى معلمــات الرياضيــات بتقنيــة اإلنفــو 

جرافيــك تعــزى إلــى املؤهــل العلمــي.
	 اســتهدفت دراســة )العتيبــي()6٢( التعــرف علــى أثــر اســتخدام اإلنفــو جرافيــك التعليمــي

علــى حتصيــل قواعــد اللغــة اإلجنليزيــة، لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة 
توصلــت  التحصيلــي  االختبــار  تطبيــق  خــال  ومــن  طالبــة،   )41( قوامهــا  الريــاض 
الدراســة إلــى وجــود أثــر إيجابــي يف حتصيــل قواعــد اللغــة اإلجنليزيــة لــدى طالبــات 
ــو  ــي درســت باســتخدام اإلنف ــة الت ــح املجموعــة التجريبي الصــف األول املتوســط لصال

ــك التعليمــي. جرافي
	 اســتهدفت دراســة )الشــهري()63( التعــرف علــى فاعليــة تصميــم تعليمــي قائــم علــى

التعلــم البصــري باإلنفــو جرافيــك فــی حتصیــل مــادة احلاســب اآللــي لــدى )47( طالًبــا 
ــة« مبحافظــة  ــز الثانوي ــد العزي ــك عب ــوي مبدرســة »املل ــن طــاب الصــف األول الثان م
التحصيلــي  االختبــار  تطبيــق  خــال  ومــن  الســعودية،  العربيــة  باململكــة  »النمــاص« 
توصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق بــني متوســطي درجــات االختبــار التحصيلــي القبلــي 
والبعــدي يف مــادة احلاســب اآللــي لطــاب املجموعــات التــي درســت بالتصميــم القائــم 
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علــى التعلــم البصــري باإلنفــو جرافيــك العمــودي، لصالــح التطبيــق البعــدي، والتــي 
درســت بالتصميــم القائــم علــى التعلــم البصــري باإلنفــو جرافيــك الدائــري، لصالــح 

ــدي. ــق البع التطبي
	 وهدفــت دراســة )أبوالدهــب()64( إلــى التعــرف علــى أثــر تصميــم بيئــة تعلــم عبــر الويــب

قائمــة علــى نــوع اإلنفــو جرافيــك الثابــت الرأســي- األفقــي( يف تنميــة مهــارات تصميــم 
ــوم  ــة العل ــم املعلومــات بكلي ــا مــن طــاب قســم عل ــدى )6٠( طالًب واجهــات املســتخدم ل
االجتماعيــة بجامعــة أم القــرى، ومــن خــال تطبيــق االختبــار التحصيلــي توصلــت 
الدراســة إلــى فاعليــة بيئــة التعلــم عبــر الويــب يف تعليــم مهــارات تصميــم واجهــات 
املســتخدم؛ كمــا توصلــت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف االختبــار التحصيلــي 
وبطاقــة املاحظــة بــني متوســطات درجــات الطــاب الذيــن تعلمــوا البرنامــج باســتخدام 

منــط اإلنفــو جرافيــك لصالــح مجموعــة اإلنفــو جرافيــك الثابــت )األفقــي(.
	 وقــد هدفــت دراســة )حســن وآخــرون()65( إلــى التعــرف علــى فاعليــة التدريــب علــى ثاثة

أمنــاط مختلفــة لتقــدمي اإلنفــو جرافيــك التعليمــي يف التحصيــل الدراســي وكفــاءة التعلم 
لــدى )56( تلميــذة بالصــف اخلامــس االبتدائــي، ومــن خــال تطبيق االختبــار التحصيلي 
توصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بــني متوســطي رتــب درجــات تاميــذ 
املجموعــات التجريبيــة الثــاث باســتخدام اإلنفــو جرافيــك بأمناطــه املختلفــة )الثابــت 
- املتحــرك - التفاعلــي( كل علــى حــدة، واملجموعــة الضابطــة يف القيــاس البعــدي 
للتحصيــل الدراســي وكفــاءة التعلــم لصالــح املجموعــات التجريبيــة الثــاث، وكانــت أكثــر 
املجموعــات الثــاث فاعليــة هــي مجموعــة اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي تليهــا مجموعــة 

اإلنفــو جرافيــك املتحــرك ثــم مجموعــة اإلنفــو جرافيــك الثابــت.
	 هدفــت دراســة )محمــود()66( إلــى التعــرف علــى أثــر التفاعــل بــني منطــي اإلنفــو جرافيك

ــز  ــى الويــب ومســتوى جتهي ــي القائمــة عل ــم اإللكترون ــة التعل الثابــت - املتحــرك يف بيئ
املعلومــات »الســطحي – العميــق« يف حتقيــق بعــض نــواجت التعلــم لــدى )1٠( طــاب مــن 
»كليــة التربيــة جامعــة حائــل«، وتوصلــت الدراســة إلــى تفــوق الطــاب ذوي املســتوى 
العميق ملعاجلة املعلومات على الطاب ذوي املستوى السطحي يف دراستهم ملوضوعات 
مقــرر تقنيــات التعليــم واالتصــال بتقنيــة اإلنفــو جرافيــك املتحــرك يف اختبــار املعــارف 
املكتســبة وماحظــة األداء ومهــارات تصميــم وإنتــاج العــروض التقدمييــة اإللكترونيــة.

	 وهدفــت دراســة )أبــو عريبــان()67( إلــى التعــرف علــى مــدى فاعليــة توظيــف تقنيــة
اإلنفــو جرافيــك الثابــت واملتحــرك يف تنميــة مهــارات حــل املســألة الوراثيــة يف العلــوم 
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احلياتيــة لــدى )116( طالبــة مــن الصــف العاشــر األساســي بغــزة، ومــن خــال تطبيــق 
االختبــار التحصيلــي توصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق بــني متوســط درجــات طالبــات 
املجموعــة التجريبيــة األولــى )اإلنفــو جرافيــك الثابــت(، واملجموعــة التجريبيــة الثانيــة 
البعــدي لاختبــار  التطبيــق  املتحــرك(، واملجموعــة الضابطــة يف  )اإلنفــو جرافيــك 

ــة.  ــة الثاني ــح املجموعــة التجريبي لصال
	 بينمــا هدفــت دراســة )عيــد()68( إلــى التعــرف علــى أثــر توظيــف منطــني لإلنفــو جرافيــك

ــة  ــدى )1٢3( طالب ــة ل ــارة حــل املســألة الرياضي ــة مه يف ضــوء املدخــل البصــري لتنمي
مــن الصــف الثامــن األساســي بغــزة، ومــن خــال تطبيــق االختبــار التحصيلــي توصلــت 
الدراســة إلــى وجــود فــروق بــني متوســط درجــات طالبــات املجمــوع التجريبيــة األولــى: 
)النمــط الثابــت( والتجريبيــة الثانيــة: )النمــط املتحــرك( يف اختبــار مهــارات حل املســألة 

الرياضيــة لصالــح طالبــات املجموعــة التجريبيــة الثانيــة: )النمــط املتحــرك(.
	 يف حني هدفت دراسة )كوسة()69( إلى التعرف على أثر استخدام تقنية اإلنفو جرافيك

يف تدريــس الرياضيــات لتنميــة االســتيعاب املفاهيمــي واالجتــاه نحــو الرياضيــات لــدى 
)6٠( تلميــذة مــن الصــف الســادس االبتدائــي، ومــن خــال تطبيــق االختبــار التحصيلــي 
توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات 
ــح املجموعــة  ــار االســتيعاب املفاهيمــي لصال ــة والضابطــة يف اختب املجموعــة التجريبي
التجريبيــة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مقيــاس 

االجتــاه لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
	 7٠( إلــى التعــرف علــى تأثيــر اإلنفــو جــراف التفاعلــي الــذي()Rachel( وهدفــت دراســة

ــى مســتوى  ــر عل ــي تعمــل باللمــس وواجهــات الكمبيوت ــى الشاشــات الت ــم عرضــه عل يت
ــق وســائط باللمــس  إدراك املســتخدمني، وهــل التفاعــل مــع وســائل اإلعــام عــن طري

يحســن التعلــم ويعــزز االنطباعــات اإليجابيــة عــن مائمــة هــذه الوســائط؟.
 وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى تأثيــر اإلنفــو جــراف التفاعلــي علــى زيــادة نســبة 

املســتخدمني. إدراك 
	 71( إلــى التعــرف علــى الكيفيــة التــي يقيــم مــن خالهــا()Barnes( بينمــا هدفــت دراســة

املتلقــني رســوم اإلنفــو جرافيــك، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى معاييــر القيــم اجلماليــة 
والفعاليــة الرســوم اإلنفــو جرافيــك لــدى )47( طالًبــا جامعًيــا، ومــن خــال تطبيــق 
االختبــار التحصيلــي توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن رســوم اإلنفــو جرافيــك التــي متيــل 
إلــى حتقيــق القيــم اجلماليــة والتــي تشــمل )اجلاذبيــة واجلــودة والتناســق( كانــت أســهل 



376

أثر منط تقدمي القصة اإلخبارية باستخدام اإلنفوجرافيك على تنمية التفكير البصري ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

يف الفهــم لــدى املتلقــني، وبالتالــي فــإن التمثيــل البصــري الــذي يفتقــد إلــى عنصــر 
اجلمــال يفشــل يف حتقيقــه بتزويــد القــارئ باملعرفــة املتعمقــة حــول املوضــوع املعــروض.

	 إلــى التعــرف علــى أوجــه اســتخدام اإلنفــو جرافيــك )et all & Ivan( وهدفــت دراســة
يف تعلــم الرياضيــات لــدى )38( طالًبــا جامعًيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبتطبيــق 
االســتبانة توصلــت نتائــج الدراســة إلــى إبــداء الطلبــة اجتاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام 
اإلنفــو جرافيــك يف التعلــم، كمــا توصلــت إلــى أن املحاضريــن الذيــن يســتخدمون اإلنفــو 
جرافيــك يتميــزون باملعرفــة العميقــة باملــادة التعليميــة وتنظيمهــا، ولديهــم مهــارات 
ــزون مبســتوى  ــم يتمي ــا أنه ــات، كم ــن البرمجي ــر م ــات، واســتخدام الكثي ــل املعلوم حتلي

عــال مــن التفكيــر اإلبداعــي.
	 )٢6( عــن أثــر اســتخدام علــم اإلنفــو جرافيــك يف حتصيــل )وكشــفت دراســة )الدهيــم()7٢

طالبــة مــن طالبــات الصــف الثانــي املتوســط ملــادة الرياضيــات، ومــن خــال تطبيــق 
االختبــار التحصيلــي توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق بــني متوســط درجــات 
الطالبــات الاتــي درســن باســتخدام اإلنفــو جرافيــك ومتوســط درجــات الطالبــات 
ــح املجموعــة التــي اســتخدمت اإلنفــو جرافيــك. ــة لصال الاتــي درســن بالطريقــة التقليدي

	 وقــد هدفــت دراســة )شــعيب()73( أثــر التفاعــل بــني منطــي اإلنفــو جرافيــك الثابــت
ــاءة  ــة اإلدراك البصــري وكف ــى تنمي ــد املســتقل عل ــريف املعتم املتحــرك، واألســلوب املع
التعلــم لــدى تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة ذوي صعوبــات التعلــم، وتوصلــت نتائــج الدراســة 
ــة للبحــث يف  إلــى وجــود فــروق بــني متوســطات درجــات تاميــذ املجموعــات التجريبي
اإلدراك البصــري وكفــاءة التعلــم لصالــح مجموعــة اإلنفــو جرافيــك، ترجــع إلــى األثــر 
األساســي للتفاعــل بــني منطــي اإلنفــو جرافيــك )الثابت/املتحــرك( واألســلوب املعــريف 

)االعتمــاد واالســتقال عــن املجــال اإلدراكــي(.

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت التفكير البصري : 
	 هدفــت دراســة )شــكری()74( إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام املدخــل البصــري املكانــي

يف تدريــس مقــرر الوســائل التعليميــة املعــد يف ضــوء تقنيــة الواقــع املعــزز يف تنميــة 
مهــارات الثقافــة البصريــة والتحصيــل املعــريف لــدى )1٢( طالبــة مــن االقتصــاد املنزلــى 
ــم وضعــاف الســمع بكليــة التربيــة النوعيــة، ومــن خــال تطبيــق االختبــار التحصيلــي  الصُّ
ــا  ــة إحصائًي ــى وجــود فــروق دال ــج الدراســة إل ــت نتائ ــة توصل ملهــارات الثقافــة البصري
بــني متوســطي رتــب درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة يف القياســني القبلــي والبعــدى 
ــى أن اســتخدام  ــت إل ــاس البعــدی، كمــا توصل ــح القي ــة، لصال ملهــارات الثقافــة البصري
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ــة  ــة املعــد يف ضــوء تقني املدخــل البصــري املكانــي يف تدريــس مقــرر الوســائل التعليمي
الواقــع املعــزز قــد أدى إلــى تنميــة مهــارات الثقافــة البصريــة، والتحصيــل املعــريف 

ــم وضعــاف الســمع. للطــاب الصُّ
	 بينمــا هدفــت دراســة )عبداملعبــود()75( إلــى التعــرف علــى أثــر برنامــج تعليمــي يف العلــوم

قائــم علــى تقنيــة اإلنفــو جرافيــك يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات التفكيــر 
البصــري والقابليــة لاســتخدام لــدى )3٠( تلميــًذا مــن تاميــذ املعاقــني ســمعًيا يف 
املرحلــة االبتدائيــة، وبتطبيــق اختبــار املفاهيــم العلميــة، ومقيــاس القابليــة لاســتخدام، 
واختبــار التفكيــر البصــري، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــني متوســطی درجــات تاميــذ املجموعــة التجريبيــة ودرجــات املجموعــة 
الضابطــة يف التطبيــق البعــدى لصالــح املجموعــة التجريبيــة يف كل مــن: اختبــار املفاهيــم 

العلميــة، ومقيــاس القابليــة لاســتخدام، واختبــار التفكيــر البصــري.
	 يف حــني كشــفت دراســة )صالــح()76( عــن فاعليــة وحــدة مقترحــة يف العلــوم قائمــة

علــى نظريــة التعلــم املســتند للدمــاغ لتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري وامليــول العلميــة 
التفكيــر  مهــارات  اختبــار  وبتطبيــق  تلميــًذا.   )46( قوامهــا  عينــة  لــدى  والتحصيــل 
البصــري يف العلــوم، ومقيــاس امليــول العلميــة، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســطي درجــات تاميــذ الصــف األول املتوســط يف 
التطبيقــني القبلــي والَبعــدي؛ لصالــح التطبيــق الًبعــدي، كمــا توصلــت إلــى وجــود ارتبــاط 
بــني مهــارات التفكيــر البصــري وامليــول العلميــة والتحصيــل يف مــادة العلــوم لــدى تاميــذ 

الصــف األول املتوســط.
	 الذهنيــة اخلرائــط  بــني  العاقــة  علــى  التعــرف  إلــى  )رمــود()77(  دراســة  وهدفــت 

اإللكترونيــة- ثنائيــة وثاثيــة األبعــاد- وأســلوب التعلــم التصــوري اإلدراكــي يف بيئــة 
التعلــم الذكــي علــى تنميــة التفكيــر البصــري والتحصيــل املعــريف للمكونــات املاديــة 
االبتدائــي  الرابــع  الصــف  تاميــذ  مــن  تلميــًذا   )1٢٠( لــدى  التعليمــي،  للكمبيوتــر 
مبحافظــة القاهــرة، وبتطبيــق اختبــار حتصيلــي ملهــارات التفكيــر البصــري توصلــت 
نتائــج الدراســة إلــى وجــود أثــر دال للعاقــة بــني اخلرائــط الذهنيــة اإللكترونيــة )ثنائيــة 
وثاثيــة األبعــاد(، وأســلوب التعلــم التصــوري اإلدراكــي يف بيئــة التعلــم الذكيــة علــى 
تنميــة التفكيــر البصــري والتحصيــل املعــريف للمكونــات املاديــة للكمبيوتــر التعليمــي.

	 وهدفــت دراســة )علــي()78( إلــى التعــرف علــى العاقــة بــني كثافــة املثيــرات املنخفضــة
واملتوســطة واملرتفعــة يف اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي وعــدد املشــاركات وتنميــة التفكيــر 
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البصــري وتطويــر كائنــات التعلــم البصريــة لــدى )51( طالًبــا مــن طــاب الدبلــوم العــام 
يف التربيــة، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطي رتب 
درجــات املجموعــة التجريبيــة األولــى واملجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف متوســط رتــب 
درجــات اختبــار التفكيــر البصــري لصالــح املجموعــة التجريبيــة الثانيــة، ووجــود فــرق 
دال إحصائًيــا بــني متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبيــة الثانيــة واملجموعــة 
التجريبيــة الثالثــة يف متوســط رتــب درجــات اختبــار التفكيــر البصــري لصالــح املجموعــة 

التجريبيــة الثانيــة.
	 بينمــا هدفــت دراســة )عمــر()79( إلــى التعــرف علــى فاعليــة اســتراتيجية مقترحــة قائمــة

علــى اإلنفــو جرافيــك يف اكتســاب املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري 
واالســتمتاع بتعلــم العلــوم لــدى )8٠( تلميــًذا مــن تاميــذ الصــف اخلامــس االبتدائــي، 
وبتطبيــق اختبــار ملهــارات التفكيــر البصــري، ومقيــاس االســتمتاع بتعلــم العلــوم، توصلــت 
نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطی درجــات املجموعتــني 
املجموعــة  لصالــح  الدراســة؛  ألدوات  البعــدي  التطبيــق  يف  والتجريبيــة  الضابطــة 
التجريبيــة، ممــا يؤكــد علــى فاعليــة اســتراتيجية مقترحــة قائمــة علــى اإلنفــو جرافيــك 

يف تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري.
	 يف حــني هدفــت دراســة )أبــو زيــد()8٠( إلــى التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام اإلنفــو

جرافيــك يف تدريــس اجلغرافيــا علــى تنميــة التحصيــل والتفكيــر البصــري علــى )8٠( 
طالًبــا مــن طــاب املرحلــة الثانويــة مبحافظــة الفيــوم؛ وبتطبيــق اختبــار ملهــارات التفكيــر 
البصــري، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة لصالــح املجموعــة 
التجريبيــة؛ ممــا يؤكــد فعاليــة اســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف التدريــس يف تنميــة مهــارات 

التفكيــر البصــري.
	 التفكيــر خرائــط  اســتخدام  أثــر  علــى  التعــرف  إلــى  )محمــد()81(  دراســة  وهدفــت 

لتنميــة التحصيــل وبعــض مهــارات التفكيــر البصــري لــدى »طالبــات الفرقــة الثالثــة 
تخصــص التربيــة الفنيــة بكليــة التربيــة النوعيــة بجامعــة املنصــورة«، وبتطبيــق اختبــار 
ملهــارات التفكيــر البصــري، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــرق دال إحصائًيــا 
بــني متوســطي درجــات طالبــات املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف كل مــن 

التحصيــل ومهــارات التفكيــر البصــري؛ لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
	 وكشــفت دراســة )آدم()8٢( عــن فعاليــة اســتراتيجية مقترحــة يف ضــوء نظريــة التعلــم

لــدى  البصــري  التفكيــر  ومهــارات  التحصيــل  علــى  الدمــاغ  جانبــي  إلــى  املســتند 
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»طــاب املرحلــة اإلعداديــة مبحافظــة القاهــرة«، وبتطبيــق اختبــار ملهــارات التفكيــر 
البصــري ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى فعاليــة التدريــس 
باالســتراتيجية املقترحــة يف ضــوء نظريــة التعلــم املســتند إلــى جانبــي الدمــاغ يف تنميــة 
التحصيــل الرياضــي والتفكيــر البصــري، ورفــع مســتوى كفــاءة الــذات املدركــة لــدى 

طــاب املجموعــة التجريبيــة.
	 يف حــني هدفــت دراســة )زغلــول()83( إلــى التعــرف علــى فاعليــة برنامــج قائــم علــى 

املحــاكاة الكمبيوتريــة يف تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لــدى )35( تلميــًذا مــن 
تاميــذ ذوي صعوبــات تعلــم الرياضيــات باملرحلــة االبتدائيــة، وبتطبيــق اختبــار ملهــارات 
التفكيــر البصــري، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى فاعليــة برنامــج املحــاكاة الكمبيوتريــة 
ــات  ــم الرياضي ــات تعل ــذ ذوي صعوب ــدى التامي ــر البصــري ل ــارات التفكي ــة مه يف تنمي

ــة.  ــة االبتدائي باملرحل
	 وهدفــت دراســة )حســن()84( إلــى التعــرف علــى أثر اســتخدام اخلرائــط الذهنية الرقمية

لتنميــة الوعــي بالقضايــا البيئيــة ومهــارات التفكيــر البصــري؛ لــدى )8( تاميــذ املرحلــة 
االبتدائيــة مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية، وبتطبيــق اختبــار ملهــارات التفكيــر البصــري 
ومقيــاس االجتــاه نحــو القضايــا البيئيــة، توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني متوســطي رتــب درجــات مجموعــة الدراســة بــني التطبيقــني القبلــي 
ــة  ــط الذهني ــر اســتخدام اخلرائ ــد تأثي ــدي وهــذا يؤك ــق البع ــح التطبي ــدي؛ لصال والبع
الرقميــة علــى تنميــة الوعــي بالقضايــا البيئيــة، ومهــارات التفكيــر البصــري وتنميــة 
االجتــاه نحــو البيئــة وقضاياهــا املختلفــة لــدى التاميــذ ذوي اإلعاقــة الســمعية بالصــف 

الثامــن االبتدائــي.
	 وهدفــت دراســة )الغــزال()85( إلــى التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام املحــاكاة التفاعليــة

ــر  ــارات التفكي ــة وبعــض مه ــم الكيميائي ــة املفاهي ــي يف تنمي ــم الذات ــى التعل ــة عل القائم
البصــري لــدى )6٠( طالًبــا مــن طــاب املرحلــة الثانويــة، وبتطبيــق اختبــار ملهــارات 
ــى وجــود  ــج الدراســة إل ــت نتائ ــة، توصل ــم الكيميائي ــار املفاهي ــر البصــري واختب التفكي
فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة يف اختبــار مهــارات التفكيــر 

ــم. ــة يف التعلي ــة اســتخدام التقني ــد فعالي ــي؛ ممــا يؤك ــار التحصيل البصــري، واالختب
	 وهدفــت دراســة )فرحــات()86( إلــى التعــرف علــى فاعليــة اســتخدام أمنــاط الدعــم

باســتخدام اخلرائــط الذهنيــة التفاعليــة لتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري، وبتطبيــق 
ملهــارات  العلمــي  األداء  ماحظــة  وبطاقــة  املعرفيــة،  للمعلومــات  حتصيلــي  اختبــار 
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التفكيــر البصــري توصلــت نتائــج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
لصالــح املجموعــة التجريبيــة.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة املتعلقــة بــكل مــن اإلنفــو جرافيــك والتفكيــر 

البصــري اتضــح التالــي:
1. مــن حيــث املتغيــرات: جميــع دراســات املحــور األول اهتمــت باإلنفــو جرافيــك كمتغيــر 
ــر البصــري  ــارات التفكي ــة مه ــي اهتمــت بتنمي ــع دراســات املحــور الثان مســتقل، وجمي
ــا الدراســة احلاليــة فقــد متيــزت باجلمــع بــني االهتمــام باإلنفــو  كمتغيــر تابــع، أمَّ

جرافيــك )كمتغيــر مســتقل(، ومهــارات التفكيــر البصــري )كمتغيــر تابــع( مًعــا.

۲. مــن حيــث املنهــج: اعتمــدت الدراســات الســابقة علــى الدراســات شــبه التجريبيــة، 
ونــدر اســتخدام الباحثــني للدراســات امليدانيــة، وبالتأكيــد يرجــع هــذا لكــون املنهــج شــبه 
التجريبــي هــو األنســب يف دراســة األثــر؛ وبالتالــي اســتخدمته الدراســة احلاليــة، كمــا 
أن غالبيــة الدراســات الســابقة اتبعــت املنهــج شــبه التجريبــي القائــم علــى مجموعتــني، 
وبعضهــا اتبعــت املنهــج شــبه التجريبــي القائــم علــى مجموعــة واحــدة، وبعضهــا اعتمدت 
علــى املنهــج الوصفــي، أو التحليلــي، أو الكمــي، بينمــا الدراســة احلاليــة اتبعــت املنهــج 

شــبه التجريبــي القائــم علــى ثــاث مجموعــات.

3. مــن حيــث األدوات: تنوعــت األدوات املســتخدمة يف الدراســات الســابقة بــني االختبــار 
واالســتبانة،  املاحظــة،  وبطاقــة  البصــري،  التفكيــر  مهــارات  واختبــار  التحصيلــي، 
ومقيــاس االجتــاه، مــا عــدا بعــض الدراســات التــي اعتمــدت علــى أداة حتليــل املضمــون 
ــدي، ٢٠18(، )٢٠16  ــو، ٢٠18(، )الغام ــد، ٢٠18(، )الدل واالســتبانة وهــي دراســة )لب
, et all & Ivan(، بينمــا اســتخدمت الدراســة احلاليــة اختبــار مهــارات التفكيــر 

البصــري.

4. مــن حيــث العينــة: تراوحــت العينــة التــي طبقــت عليهــا الدراســات الســابقة بــني املرحلــة 
االبتدائيــة إلــى مرحلــة التعليــم العالــي ممــا يــدل علــى إمكانية اســتخدام اإلنفو جرافيك 
لكافــة املراحــل العمريــة، بينمــا طبقــت الدراســة احلاليــة علــى األطفــال ضعــاف الســمع 

مــن املرحلــة االبتدائية.

5. مــن حيــث النتائــج: أكــدت نتائــج جميــع الدراســات الســابقة يف املحــور األول عــن األثــر 
اإليجابــي الســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف التعليــم، وفعاليتــه يف رفــع مســتوى التحصيــل، 
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كمــا أنــه يســهل عمليــة التذكــر واســترجاع املعلومــات، باإلضافــة إلــى دوره الفعــال يف 
تطويــر وحتســني العمليــة التعليميــة، والتقليــل مــن جهــد املعلــم، كمــا أكــدت الدراســات 
الســابقة يف املحــور الثانــي أهميــة تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لــدى جمهــور ذوي 
اإلحتياجــات اخلاصــة، وضــرورة تطويــر املقــررات الدراســية يف ضــوء مهــارات التفكيــر 

البصــري؛ يف ضــوء احتياجــات األطفــال، وواقــع مجتمعهــم.

6. ومتثلــت اإلفــادة مــن اطــاع الباحــث علــى الدراســات الســابقة كالتالــى: )اإلســهام 
ــدرة  ــى ن ــه التعــرف عل ــا، بشــكل ميكــن مــن خال ــد مشــكلة الدراســة وبلورته يف حتدي
الدراســات الســابقة العربيــة يف التطــرق إلــى دراســة تناولــت أثــر منــط تقــدمي القصــة 
اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف 
ــا، أيًضــا صياغــة التســاؤالت ووضــع  ــي ســعى الباحــث للوقــوف عليه الســمع(؛ وبالتال
الفــروض العلميــة بشــكل دقيــق، وحتديــد النظريــة املائمــة ملوضــوع الدراســة وهــي 
»النظريــة املعرفيــة ملعاجلــة املعلومــات«، وحتديــد عينــة الدراســة، باإلضافــة إلــى حتديد 
أدوات جمــع البيانــات، والتعــرف علــى كيفيــة بناءهــا مبــا يحقــق أهــداف الدراســة، 
وحتديــد أســاليب املعاجلــة اإلحصائيــة لقيــاس العاقــة بــني املتغيــرات، وحتديــد منهــج 

الدراســة، وإعــداد اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري، ومناقشــة وحتليــل النتائــج.

تساؤالت الدراسة:
	 مــا أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت

علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع؟

	 مــا أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك املتحــرك
علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع؟

	 مــا أثــر اســتخدام منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي
علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع؟

	ما األثر التتبعي للقصة اإلخبارية باستخدام اإلنفو جرافيك بأمناطه املختلفة؟

	 مــا أثــر اختــاف منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك )الثابــت
واملتحــرك والتفاعلــي( علــى تنميــة التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع؟
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فروض الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية للتحقق من صحة الفروض التالية:

الفــرض األول: يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبيــة 
األولــى )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت( يف التطبيقــني 

القبلــي والَبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع لصالــح 

التطبيــق البعــدي.

املجموعــة  درجــات  رتــب  متوســطي  بــني  إحصائًيــا  دال  فــرق  يوجــد  الثانــي:  الفــرض 
التجريبيــة الثانيــة )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك املتحــرك( 

يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع 

ــق البعــدي. ــح التطبي لصال

املجموعــة  درجــات  رتــب  متوســطي  بــني  إحصائًيــا  دال  فــرق  يوجــد  الثالــث:  الفــرض 
التجريبيــة الثالثــة )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي( 

يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع 

ــق البعــدي. ــح التطبي لصال

بــني متوســطات رتــب درجــات املجموعــات  الفــرض الرابــع: يوجــد فــرق دال إحصائًيــا 
التجريبيــة الثــاث )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت- 

ــال  ــر البصــري لألطف ــارات التفكي ــار مه ــق البعــدي الختب ــي( يف التطبي املتحــرك - التفاعل

ضعــاف الســمع لصالــح املجموعــة التجريبيــة الثالثــة )اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي(. 

الفــرض اخلامــس: ال يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطات رتــب درجــات املجموعــات 
التجريبيــة الثــاث بــني التطبيقــني البعــدى والتتبعــى الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري 

لألطفــال ضعــاف الســمع. 

متغيرات الدراسة: 
	 -املتغيــر املســتقل: منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك )الثابــت

املتحــرك- التفاعلــي(. 

	.املتغير التابع: مستوى التفكير البصري لألطفال ضعاف السمع
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اإلجراءات المنهجية للدراسة:
)أ(: نوع ومنهج الدراسة:

     تنتمــي هــذه الدراســة إلــى نوعيــة الدراســات التــي تبحــث يف العاقــة بــني املتغيــرات 
أو البيئــة املحيطــة بالفــرد املبحــوث، وبالتالــي تبحــث يف العاقــات الســببية بــني املتغيــرات 
عــن طريــق ضبــط املتغيــرات والبيئــة املحيطــة باملشــاركني يف التجربــة، باعتبــار أن املتغيــر 
املســتقل واملتمثــل يف منــط تقــدمي القصــة اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك )الثابــت- 
املتحــرك- التفاعلــي( قــد يكــون ســبًبا يف تنميــة مســتوى التفكيــر البصــري لــدى األطفــال 
ضعــاف الســمع باعتبــاره املتغيــر التابــع، والعتبــارات بحثيــة خاصــة بالعلــوم اإلنســانية 
وإمكانيــات البحــث فإنــه يصعــب التجريــب املعملــي ممــا يقضــى بدراســة العاقــة مــن خــال 
أســاليب شــبيهة باملنهــج التجريبــي تســمح بتفســير العاقــات الســبيبة بــني املتغيــرات التــي 
تدخــل يف تركيــب الظاهــرة املدروســة؛ ولتحقيــق ذلــك اعتمــدت الدراســة علــى منهــج شــبه 
جتريبــي، يســمح التصميــم للباحــث باختبــار أثــر متغیــر مســتقل »منــط تقــدمي القصــة 
ــع:  ــر تاب ــى متغي ــت- املتحــرك- التفاعلي(«عل ــك )الثاب ــو جرافي ــة باســتخدام اإلنف اإلخباري

مســتوى التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ضعــاف الســمع.

)ب(: مجتمع وعينة الدراسة:
     يضــم مجتمــع الدراســة جميــع األطفــال ضعــاف الســمع يف جمهوريــة مصــر العربيــة، 
ومتثلــت عينــة الدراســة يف عينــة عشــوائية قوامهــا )45( طفــًا، حيــث مت اختيــار عينــة مــن 
األطفــال ضعــاف الســمع، بجمعيــة »نــداء« لألطفــال ضعــاف الســمع، والذيــن ليــس لديهــم 
أي خلفيــة معرفيــة عــن موضــوع التجربــة )مناســك احلــج(، ويرجــع ســبب اختيــار هــذه 
العينــة بأســباب تتعلــق بإمكانيــة الضبــط والســيطرة يف ضــوء مــا تتطلبــه إجــراءات الدراســة 
شــبه التجريبيــة مــن جهــد يف إجــراء التجربــة وضبــط متغيــرات الدراســة، كمــا قــام الباحــث 
مبراعــاة بعــض الشــروط هــى: أن يكــون األطفــال فــى نفــس املرحلــة العمريــة )6-9 ســنوات( 
مشــتملة الذكــور واإلنــاث مــع اســتبعاد األطفــال غيــر املنتظمــني فــى احلضــور، حتــى ال يؤثــر 
ذلــك علــى نتيجــة الدراســة، وقــد مت تقســيم العينــة إلــى ثــاث مجموعــات؛ مت توزيعهــم 

كالتالــي:
	 املجموعــة التجريبيــة األولــى: )15( خمســة عشــر طفــًا، هــي املجموعــة التــي تعرضــت

للقصــة اإلخباريــة باســتخدام منــط اإلنفــو جرافيــك الثابــت.

	 املجموعــة التجريبيــة الثانيــة: )15( خمســة عشــر طفــًا، هــي املجموعــة التــي تعرضــت
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للقصــة اإلخباريــة باســتخدام منــط اإلنفــو جرافيــك املتحــرك.

	 املجموعــة التجريبيــة الثالثــة: )15( خمســة عشــر طفــًا، هــي املجموعــة التــي تعرضــت
للقصــة اإلخباريــة باســتخدام منــط اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي.

)ج(: أدوات جمع بيانات الدراسة:
اعتمــدت الدراســة شــبه التجريبيــة علــى بنــاء اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لتســجيل 
االســتجابات املرتبطــة مبتغيــرات الدراســة، حيــث مت إعــداد االختبــار مــن خــال اخلطــوات 

التالية: 
	 .ملوريــس ف )TVPS- R ( االطــاع علــى اختبــار مهــارات اإلدراك البصــري املعــدل

جاردنــر Morrison F Gardner  الــذي أعــده عــام ۱۹۸۲ وقــام بإعــداد النســخة 
العربيــة )الســمادوني()87(، ويســتخدم يف قيــاس املهــارات اإلدراكيــة البصريــة الاحركيــة 
لألطفــال، ويتكــون االختبــار مــن ســبعة اختبــارات فرعيــة، وقــد مت اختيــار خمســة 
اختبــارات فرعيــة يف الدراســة احلاليــة، ومــن مبــررات اختيــار هــذا االختبــار بأنــه 
يتميــز: بســهولة تطبيقــه لعــدم حاجتــه إلــى تدريــب كبیــر للفاحــص، ووضــوح وســهولة 
حتديــد تعليماتــه، وال يحتــاج إلــى وقــت كبيــر لتطبيقــه )جمعــي فــردي(، واملــدى العمــري 
الــذي يغطيــه هــو األطفــال مــن ســن 4 ســنوات حتــی ۱۲ ســنوات و۱۱ شــهر. ثــم 
تقنيــة )الصــدق - الثبــات( يف كثيــر مــن الدراســات، وألنــه يتميــز بأنــه اختبــار مائــم 

ــم. ــات التعل ــا وخصوًصــا ذوي صعوب لألطفــال عموًم

	 االطــاع علــى بعــض الدراســات الســابقة، والبحــوث العربيــة واألجنبيــة التــي أعــدت
اختبــار ملهــارات التفكيــر البصــري، ملعرفــة خطــوات إعدادهــا، مثــل: دراســة )الزهرانــي()88( 
ــد()93(. ــر()91( ودراســة )آدم، وشــتات()9٢(، و)أحم ــي()9٠(، ودراســة )عم و )الصــاوي()89( و)عل

	 وضــع قائمــة مهــارات التفكيــر البصــري يف خمســة مســتويات، وهــي: )مهــارة التعــرف
علــى الشــكل البصــري ووصفــه، مهــارة حتليــل الشــكل البصــري، مهــارة ربــط العاقــات 
يف الشــكل البصــري، مهــارة إدراك وتفســير الغمــوض يف الشــكل البصــري، مهــارة 

ــي يف الشــكل البصــري(. اســتخاص املعان

	 صياغــة أســئلة اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري بصــورة مبدئيــة: مت صياغــة أســئلة
االختبــار بنــاء علــى القصــص اإلخباريــة التــي مت تصميمهــا باإلنفــو جرافيــك.

	:وضع تعليمات االختبار

« وجود أسئلة لكل مهارة فرعية منبثقة من مهارة تنمية التفكير البصري املراد قياسها.
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« اشــتمال االختبــار علــى أســئلة تقيــس جميــع جوانــب القصــة اإلخباريــة حــول مناســك 
احلــج.

« املطلوب من األطفال إجابات محددة حتى ال يحدث لهم تشتت.

« مناسبة طبيعة االختبار خلصائص الطاب ضعاف السمع.

)د(: الضبط التجريبي الختبار مهارات التفكير البصري:
ــة اســتطاعية مــن األطفــال ضعــاف الســمع  ــى عين ــه عل ــار متــت جتربت لضبــط االختب
بجمعيــة »نــداء« لضعــاف الســمع وعددهــا )1٠( أطفــال -مــن غيــر أطفــال عينــة الدراســة 
ــك  ــام اجلامعــي ۲۰۱9 / ۲۰٢٠م، وذل ــك يف الفصــل الدراســي األول للع األساســية- وذل
بهــدف احلصــول علــى البيانــات اإلحصائيــة التــي تتعلــق باخلصــاص التاليــة: حســاب صــدق 

االختبــار، حســاب ثبــات االختبــار، حتديــد زمــن االختبــار.

)1(: صدق وثبات االختبار:

أواًل: الصــدق: للتحقــق مــن صــدق االختبــار، مت االعتمــاد علــى الصــدق الظاهــري أو 
صــدق املحكمــني، صــدق االتســاق الداخلــي.

الصــدق الظاهــري أو صــدق املحكمــني: قــام الباحــث بعــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن 
املحكمــني)*(، وذلــك بغــرض دراســة مفــردات كل مجــال فــى ضــوء التعريــف اإلجرائــي لــه، 
وكذلــك الهــدف مــن االختبــار، وحتديــد  النســبة  العامــة  لاتفــاق  بينهــم، والتــي تشــير 
إلــى مــدى توافــر الصــدق، وقــد أقــر املحكمــون صاحيــة اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري 
بشــكل عــام بعــد إجــراء بعــض التعديــات التــي اقترحهــا املحكمــون، وقــد مت اإلبقــاء علــى 
املفــردات التــى جــاءت نســبة اتفــاق املحكمــني عليهــا 9٠٪ فأكثــر، كمــا قــام الباحــث باختبــار 

مبدئــي علــى مجموعــة مــن عينــة الدراســة للتأكــد مــن وضوحهــا وســهولة اإلجابــة عليهــا.

صــدق االتســاق الداخلــي: مت حســاب معامــات االرتبــاط بــني درجــة كل مهــارة مــن مهــارات 
املقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وذلــك ملعرفــة مــدى ارتبــاط كل بعــد بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، ولهــدف التحقــق مــن مــدى صــدق املقيــاس، مهــارة التعــرف علــى الشــكل البصــري 
)٠.618(، مهــارة حتليــل الشــكل البصــري )٠.68٠(، مهــارة ربــط العاقــات يف الشــكل 
البصــري )٠.663(، مهــارة إدراك وتفســير غمــوض الشــكل البصــري )٠.6٢٠(، مهــارة 
اســتخاص معانــي الشــكل البصــري )٠.737(، ويتبــني أن املقيــاس يتمتــع مبعامــات ارتباط 
قويــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن ٠.٠5، وبالتالــي يتمتــع مقيــاس التفكيــر 

البصــري مبعامــل صــدق عــاٍل.
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ثانًيــا: الثبــات: وحلســاب ثبــات االختبــار مت اســتخدام معامــات إحصائيــة للتأكــد مــن 
صاحيــة املقيــاس، مــن حيــث االتســاق الداخلــي والثبــات، ولذلــك مت حســاب معامــل »ألفــا 
 Reliability املقاييــس  ثبــات  لتحليــل  يســتخدم  الــذي   Cronbach’ Alpha كرونبــاخ« 
Analysis بتقديــر االتســاق الداخلــي بــني العبــارات املكونــة للمقيــاس عــن طريــق حســاب 
 Cronbach’ Alpha متوســط اإلرتباطــات بــني عبــارات املقيــاس، وقــد بلغــت قيمــة معامــل
)*( اخلــاص مبقاييــس الدراســة )٠.745( وهــي قيمــة مرتفعــة لثبــات املقيــاس وقبولــه 

واســتخدامه يف هــذه الدراســة.  

)٢(: حساب الزمن الازم لإلجابة عن االختبار:

مت حســاب الزمــن الــازم لإلجابــة عــن جميــع مفــردات االختبــار، وذلــك بتســجيل 
الزمــن الــذي اســتغرقه أول ثاثــة أطفــال، وآخــر ثاثــة أطفــال يف االنتهــاء مــن اإلجابــة عــن 
االختبــار، وبحســاب املتوســط، وجــد أن الزمــن الــازم لإلجابــة عــن االختبــار = 11 دقيقــة.

)3(: حساب معامل السهولة والصعوبة لاختبار: 

تســاعد عمليــة حســاب معامــل الســهولة والصعوبــة يف احلكــم علــى مــدى صاحيــة 
الفقــرة ومناســبتها ألغــراض القيــاس، وتتأثــر أســئلة االختبــارات املوضوعيــة بالتخمــني، 
ويــزداد أثــر هــذا التخمــني كلمــا قــل عــدد االحتمــاالت املحــددة لــكل ســؤال، ويقــل أثــره كلمــا 
زاد هــذا العــدد، ويبلــغ التخمــني أقصــاه عندمــا يصــل هــذا العــدد إلــى احتمالــني، ويضعــف 
ــار  ــردات االختب ــث إن معامــات الســهولة ملف ــاالت، حي ــى ســتة احتم ــا يصــل إل ــره عندم أث
ينبغــي أن تتــراوح بــني )٠.٢( و )٠.8(، مبعنــى أن األســئلة التــي يصــل معامــل الســهولة لهــا 
أكثــر مــن ٠.8 تعتبــر أســئلة بالغــة الســهولة، واألســئلة التــي يصــل معامــل الســهولة لهــا أقــل 

مــن ٠.٢ تكــون شــديدة الصعوبــة.
مت حســاب معامــل الســهولة ومعامــل الصعوبــة ملفــردات االختبــار باســتخدام املعــادالت 

التاليــة:
معامــل الســهولة للمفــردة = عــدد اإلجابــات الصحيحــة / عــدد اإلجابــات الصحيحــة +  -

عــدد اإلجابــات اخلاطئــة.

معامل الصعوبة = 1- معامل السهولة. -

بعــد حســاب معامــات الســهولة ملفــردات االختبــار وجــد الباحــث أن معامــات الســهولة 
تراوحــت بــني )٠.3-٠.4(، ومعامــات الصعوبــة تراوحــت بــني )٠.6-٠.8( وبذلــك تكــون 
مفــردات االختبــار تقــع داخــل النطــاق املحــدد، فهــي ليســت شــديدة الســهولة أو الصعوبــة.
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)4(: حساب معامل التمييز لاختبار: 

قــام الباحــث بترتيــب درجــات األطفــال تنازلًيــا، ثــم فصــل ٢7% مــن درجــات اجلــزء 
العلــوي )اإلربــاع األعلــى(، وفصــل ٢7% مــن درجــات اجلــزء الســفلي )اإلربــاع األدنــي(، ومــن 
ثــم حســاب معامــل متییــز وذلــك باســتخدام طريقــة الفــروق الطرفيــة لــكل ســؤال مــن أســئلة 

ــة التاليــة: معامــل التمييــز= ص ع – ص س / ن االختبــار اســتخدم الباحــث املعادل
حيث إن  ص ع  تدل على عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة يف الطرف املمتاز. -

 ص س  تدل على عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة يف الطرف الضعيف. -

  ن  تدل على عدد التاميذ الكلي.   -

وقــد تراوحــت معامــات التمييــز ألســئلة اختبــار مهــارات التفكير البصــري بني )۰.۳۰، 
۰.۸۰(. وحيــث إن املفــردة املميــزة هــي التــي يكــون معامــل التمييــز لهــا ال يقــل عــن )3.٠( 
. ممــا يشــير إلــى أن أســئلة االختبــار ذات قــوة متييــز مناســبة تســمح باســتخدام االختبــار 

لتحقيــق هدفــه وصاحيتــه للتطبيــق.

إجراءات التصميم التجريبي للدراسة:

مت اختيــار ثــاث مــواد جتريبيــة عبــارة عــن قصــة إخباريــة حــول )مناســك احلــج( مقدمــة 
بثاثــة أمنــاط مــن اإلنفــو جرافيــك ســواء الثابــت أو املتحــرك أو التفاعلــي لنفــس مضمــون 

القصــة اإلخباريــة. 
ــت –  ــك )الثاب ــو جرافي ــى دراســة أمنــاط اإلنف ــدف إل ــة ته ونظــًرا ألن الدراســة احلالي
املتحــرك - التفاعلــي( وآثارهــا يف تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ضعــاف 
الســمع، لذلــك فقــد متثلــت املعاجلــة شــبه التجريبيــة للدراســة يف بيئــة شــبه جتريبيــة 

ــك: ــو جرافي مقترحــة وفــق أمنــاط اإلنف
واجلدول التالي يوضح التصميم التجريبي للدراسة احلالية:

القياس البعديالمعالجة التجريبيةالقياس القبليالمجموعات

المجموعة التجريبية األولى 
اختبار 
مهارات 
التفكير 
البصري

قصة إخبارية مقدمة بنمط 
اإلنفو جرافيك الثابت

اختبار مهارات 
التفكير 
البصري

قصة إخبارية مقدمة بنمط المجموعة التجريبية الثانية
اإلنفو جرافيك المتحرك

قصة إخبارية مقدمة بنمط المجموعة التجريبية الثالثة 
اإلنفو جرافيك التفاعلي

   مت إجــراء التجربــة يف جمعيــة »نــداء«، حيــث مت قيــاس مســتوى التفكيــر البصــري 



388

أثر منط تقدمي القصة اإلخبارية باستخدام اإلنفوجرافيك على تنمية التفكير البصري ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

قبلًيــا لــدى املجموعــات الثــاث، ثــم تعرضــت كل مجموعــة مــن األطفــال يف التجربــة للقصــة 
اإلخباريــة حــول مناســك احلــج ملــدة ربــع ســاعة، مــع توحيــد مــدة التعــرض يف الثــاث 
مجموعــات، وبعــد االنتهــاء مــن التعــرض أجــاب األطفــال علــى مقيــاس التفكيــر البصــري.

قياس نسبة ذكاء األطفال:
مقیــاس »بينيــه العــرب للــذكاء« إعــداد وتقنــني مصــري عبــد احلميــد حنــورة، )۲۰۰۳( 
لتحديــد مســتويات الــذكاء اخلاصــة باألطفــال عينــة الدراســة، وقــد تراوحــت نســبة الــذكاء 
علــى مقيــاس »بينيــه« مــا بــني )65 - 75(. وهــذا املقيــاس يعتمــد علــى املجــاالت املعرفيــة 
املكونــة ملفهــوم الــذكاء مبعنــاه احلديــث، وهــو يتكــون مــن )15( اختبــارة فرعيــة تنتمــي إلــى 

ثاثــة محــاور.
ضبط املتغيرات املتداخلة:

حتقيــق التكافــؤ بــني املجموعــات التجريبيــة الثــاث: مت حتقيــق التكافــؤ بــني املجموعــات 
التجريبيــة الثــاث يف عــدة متغيــرات هــي: املســتوى القبلــي ملهــارات التفكيــر البصــري، 

مســتوى الــذكاء.
- التكافؤ فى التطبيق القبلى الختبار مهارات التفكير البصري:

عمــل الباحــث علــى ضبــط متغيــر )مســتوى مهــارات التفكيــر البصــري( بــني املجموعــات 
التجريبيــة القائمــة علــى اإلنفــو جرافيــك بأمناطــه الثاثــة )الثابــت - املتحــرك - التفاعلــي(، 
حتــى ال يكــون لهــذا املتغيــر أثــر يف املعاجلــة التجريبيــة، وأيًضــا للتعــرف علــى مــدى تكافــؤ 
املجموعــات التجريبيــة قبــل إجــراء التجربــة األساســية للدراســة، باإلضافــة إلــى داللــة 

الفــروق بــني املجموعــات فيمــا يتعلــق باملســتوى القبلــي )مســتوى التفكيــر البصــري(.
وللتحقــق مــن ذلــك مت اســتخدام اختبــار )كروســكال – ويلــز( لبيــان الفرق بني متوســطات 

رتــب درجــات املجموعــات التجريبيــة الثاث يف مســتوى مهــارات التفكير البصري. 
جــدول رقــم )1(  اختبــار كروســكال - ويلــز للفــرق بــني متوســطات رتــب درجــات املجموعــات التجريبيــة الثــالث 

يف مســتوى مهــارات التفكيــر البصــري

متوسط العددالمجموعةالمتغيرات
المجموعات

إحصائي 
االختبار

مستوى 
الداللةالمعنوية

مستوى 
التفكير 
البصري

1519.46التجريبية األولي

غير 0.0610.645
دالة 1520.19التجريبية الثانية

1521.20التجريبية الثالثة
يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــني متوســطي رتــب 
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درجــات أطفــال املجموعــات التجريبيــة الثــاث يف التطبيــق القبلــي الختبــار مهــارات التفكيــر 
البصــري عنــد مســتوى معنويــة ٠.٠5؛ ممــا يشــير إلــى أنــه ليــس لهــذا املتغيــر أثــر يف 
ــة فــروق تظهــر بعــد التجربــة يف املتغيــرات التابعــة، تعــود إلــى  ــة؛ وأن أي املعاجلــة التجريبي
اختــاف املتغيــرات املســتقلة، وليســت إلــى اختافــات موجــودة بــني املجموعــات التجريبيــة 

ــر البصــري. ــاث يف مســتوى التفكي الث
- التكافؤ فى مستوى الذكاء: 

عمــل الباحــث علــى ضبــط متغيــر )مســتوى الــذكاء( بــني املجموعــات التجريبيــة القائمــة 
علــى اإلنفــو جرافيــك بأمناطــه الثاثــة )الثابــت - املتحــرك - التفاعلــي(، حتــى ال يكــون لهذا 
املتغيــر أثــر يف املعاجلــة التجريبيــة، وأيًضــا للتعــرف علــى مــدى تكافــؤ املجموعــات التجريبيــة 
قبــل إجــراء التجربــة األساســية للدراســة باإلضافــة إلــى داللــة الفــرق بــني املجموعــات فيمــا 

يتعلــق باملســتوى القبلــي )مســتوى الــذكاء(.
وللتحقــق مــن ذلــك مت اســتخدام اختبــار )كروســكال – ويلــز( لبيــان الفرق بني متوســطات 

رتــب درجــات املجموعــات التجريبيــة الثاث يف مســتوى الذكاء. 
جــدول رقــم )2( اختبــار كروســكال - ويلــز للفــروق بــني متوســطات رتــب درجــات املجموعــات التجريبيــة الثــالث 

يف مســتوى الــذكاء

متوسط العددالمجموعةالمتغيرات
المجموعات

إحصائي 
االختبار

مستوى 
الداللةالمعنوية

مستوى 
الذكاء

1514.73التجريبية األولي

غير دالة0.0590.557 1515.01التجريبية الثانية

1514.91التجريبية الثالثة
ــة بــني متوســطي رتــب  ــة إحصائي   يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود فــروق دال
ــد  ــذكاء عن ــاس ال ــي ملقي ــق القبل ــاث يف التطبي ــة الث ــال املجموعــات التجريبي درجــات أطف
مســتوى معنويــة ٠.٠5؛ ممــا يشــير إلــى أنــه ليــس لهــذا املتغيــر أثــر يف املعاجلــة التجريبــي،. 
ــرات  ــاف املتغي ــى اخت ــود إل ــة، تع ــرات التابع ــة يف املتغي ــد التجرب ــر بع ــروق تظه ــة ف وأن أي
املســتقلة، وليســت إلــى اختافــات موجــودة بــني املجموعــات التجريبيــة الثــاث يف مســتوى 

الــذكاء.
نتائج اختبار صحة الفروض:

الفــرض األول: يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطي رتــب درجــات املجموعــة التجريبيــة 
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األولــى )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت( يف التطبيقــني 
القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع لصالــح 

التطبيــق البعــدي.
واســتخدم الباحــث اختبــار )ولكوكســون Test Wilcoxon ( لعينتــني مرتبطتــني، للتعرف 
علــى الفــرق بــني متوســطات الدرجــات يف مســتوى مهــارات التفكيــر البصــري لــدى أطفــال 
املجموعــة التجريبيــة األولــى يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر 

البصــري، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــى:
جدول رقم )3(

نتائــج اختبــار ولكوكســون Wilcoxon Test للفــروق بــني متوســطات درجــات أطفــال املجموعــة التجريبيــة 
األولــى يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري

أبعاد االختبار
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمتوسط الرتب

Z مستوى
الداللة بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

التعرف على الشكل 
0.001-7.5001.474.000.9900.8453.312البصري

0.001-801.204.531.0140.5163.436تحليل الشكل البصري

ربط العالقات في الشكل 
0.001-801.204.600.7750.5073.441البصري

إدراك وتفسير غموض 
0.001-801.604.330.8280.4883.475الشكل البصري

استخالص معاني الشكل 
0.001-701.674.330.9000.7243.220البصري

0.001-807.1321.802.2001.3733.415الدرجة الكلية
ويتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن قيمــة مســتوى الداللــة يف كل بعــد مــن أبعــاد 
اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري )التعــرف علــى الشــكل البصــري، حتليــل الشــكل البصــري، 
ربــط العاقــات يف الشــكل البصــري، إدراك وتفســير غمــوض الشــكل البصــري، اســتخاص 
معانــي الشــكل البصــري(، وكذلــك يف الدرجــة الكليــة لاختبــار، أقــل مــن مســتوى الداللــة 
)٠.٠5(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة ٠.٠5 بــني أطفــال 
املجموعــة التجريبيــة األولــى يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي، الختبــار مهــارات التفكيــر 
البصــري، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث إن متوســط رتــب اإلشــارت املوجبــة أعلــى 
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مــن متوســط رتــب اإلشــارات الســالبة؛ كمــا أن متوســطات الدرجــات ألطفــال املجموعــة 
التجريبيــة األولــى يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف التطبيــق القبلــي؛ 
ســواًء يف كل بعــد مــن أبعــاد االختبــار، أو يف الدرجــة الكليــة، وهــذا يعنــي أن متوســط مســتوى 
أطفــال املجموعــة التجريبيــة األولــى يف اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري يف التطبيــق 

البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.
وعلــى ذلــك ميكــن قبــول الفــرض األول للدراســة احلاليــة، وهــذا يعنــي أن منــط تقــدمي 
القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت، كان لــه أثــر إيجابــي واضــح، علــى 

تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.
وللتعــرف علــى حجــم أثــر منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك 
الثابــت علــى تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع، قــام الباحــث 
بقيــاس حجــم أثــر مــن خــال معادلــة )كوهــني دي(، وكانــت النتيجــة = 4.61، ويتحــدد 
حجــم األثــر مــا إذا كان صغيــًرا =٠.٢، أو متوســًطا= ٠.5، أو كبيــًرا=٠.8، وملــا كانــت قيمــة 
كوهــني تســاوي 4.61 يتبــني لنــا أن حجــم األثــر كبيــر جــًدا، وعلــى ذلــك ميكــن احلكــم بــأن 
اســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت قــد أثــر بدرجــة كبيــرة علــى تنميــة مهــارات التفكيــر 

البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.
ويعــزو الباحــث فاعليــة منــط اإلنفــو جرافيــك الثابــت لألســباب التاليــة: مائمــة تقنيــة 
الصــورة  ربــط  يعمــل علــى  العصــر احلالــي، كمــا  الثابــت الحتياجــات  اإلنفــو جرافيــك 
والنصــوص مًعــا؛ ممــا يســهل عمليــة التعلــم، وقدرتــه علــى عــرض خطــوات مناســك احلــج 
بطريقــة ممتعــة وشــيقة وغيــر تقليديــة؛ ممــا يــؤدي إلــى جــذب انتبــاه األطفــال ضعــاف 
ــث  ــة رمــوز وصــور وأشــكال ونصــوص، بحي ــى هيئ ــل املعلومــات عل ــه متثي ــم في الســمع. ويت
يســهل علــى األطفــال ضعــاف الســمع حفظهــا وترميزهــا واســترجاعها بســهولة، ويركــز 
علــى تسلســل املعلومــات، بحيــث يتــم تطويــر األفــكار وتنظيمهــا، ويعمــل علــى ترتيــب كــم مــن 

ــم. ــة الفه ــال، ممــا يســهل عملي املعلومــات حــول مناســك احلــج يف ذهــن األطف
ــى أن  ــدت عل ــي أك ــم()Lee & Kim( )96( والت ــي وكي ــع دراســة )ل ــق هــذه النتيجــة م وتتف
إضافــة اإلنفــو جــراف الثابــت ســاعد القــراء علــى معاجلــة وفهــم األخبــار، وخاصــة مــع 
القــراء األقــل درايــة مبوضــوع اخلبــر باملقارنــة بالنــص فقــط. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســة )اجلريــوي()97( التــي توصلــت إلــى فاعليــة تقنيــة اإلنفــو جرافيــك الثابــت يف 
تنميــة مهــارات تصميــم اخلرائــط الذهنيــة اإللكترونيــة، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)درويــش، والدخنــي()98( التــي أثبتــت فاعليــة اإلنفــو جرافيــك الثابــت مقارنــة بالطريقــة 
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التقليديــة يف تنميــة التفكيــر البصــري، واجتاهــات أطفــال التوحــد نحــو التعلــم مــن خــال 
اإلنفــو جرافيــك. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )فانيفاشــان()Vanichvasin( )99( أن 
75% مــن املعلومــات التــي تتــم معاجلتهــا بواســطة الدمــاغ تأتــي عــن طريــق الشــكل البصــري. 
وهــذا يشــير إلــى أن التواصــل البصــري هــو نظــام الدعــم الرئيــس للعمليــات املعرفيــة يف حــل 

املشــكات املعقــدة وحتفيــز الدافــع لــدى املتعلمــني.
املجموعــة  درجــات  رتــب  متوســطي  بــني  إحصائًيــا  دال  فــرق  يوجــد  الثانــي:  الفــرض 
التجريبيــة الثانيــة )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك املتحــرك( 
يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع 

ــق البعــدي. ــح التطبي لصال
واســتخدم الباحــث اختبــار )ولكوكســون Test Wilcoxon( لعينتــني مرتبطتــني، للتعــرف 
علــى الفــرق بــني متوســطات الدرجــات يف مســتوى مهــارات التفكيــر البصــري لــدى أطفــال 
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر 

البصــري، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــى:
جدول رقم )4(

التجريبيــة  املجموعــة  أطفــال  درجــات  بــني متوســطات  للفــروق   Wilcoxon Test ولكوكســون  اختبــار  نتائــج 
الثانيــة )باســتخدام اإلنفــو جرافيــك املتحــرك( يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكير البصري

أبعاد االختبار
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمتوسط الرتب

Z مستوى
الداللة بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

0.001-801.804.000.7750.7563.460التعرف على الشكل البصري

0.001-801.474.530.6400.5163.477تحليل الشكل البصري

ربط العالقات في الشكل 
0.001-801.404.400.6320.5073.450البصري

إدراك وتفسير غموض الشكل 
0.001-801.804.530.8620.5163.446البصري

استخالص معاني الشكل 
0.001-802.074.470.7040.6403.457البصري

0.001-808.5321.931.4571.6243.415الدرجة الكلية

ــاد  ــد مــن أبع ــة يف كل بع ــج اجلــدول الســابق أن قيمــة مســتوى الدالل  ويتضــح مــن نتائ
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اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري )التعــرف علــى الشــكل البصــري، حتليــل الشــكل البصــري، 
ربــط العاقــات يف الشــكل البصــري، إدراك وتفســير غمــوض الشــكل البصــري، اســتخاص 
معانــي الشــكل البصــري(، وكذلــك يف الدرجــة الكليــة لاختبــار، أقــل مــن مســتوى الداللــة 
)٠.٠5(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة ٠.٠5 بــني أطفــال 
املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي، الختبــار مهــارات التفكيــر 
البصــري، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث إن متوســط رتــب اإلشــارات املوجبــة أعلــى 
مــن متوســط رتــب اإلشــارات الســالبة؛ كمــا أن متوســطات الدرجــات ألطفــال املجموعــة 
التجريبيــة الثانيــة يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف التطبيــق القبلــي؛ 
ســواًء يف كل بعــد مــن أبعــاد االختبــار، أو يف الدرجــة الكليــة، وهــذا يعنــي أن متوســط مســتوى 
أطفــال املجموعــة التجريبيــة الثانيــة يف اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري يف التطبيــق 

البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.
ــي أن اســتخدام  ــة، وهــذا يعن ــي للدراســة احلالي ــول الفــرض الثان ــى ذلــك ميكــن قب وعل
منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك املتحــرك، كان لــه أثــر إيجابــي 

واضــح يف تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.
     وللتعــرف علــى حجــم أثــر منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو 
جرافيــك املتحــرك علــى تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع، قــام 
الباحــث بقيــاس حجــم أثــر مــن خــال معادلــة )كوهــني دي( وكانــت النتيجــة = ٠9.6، 
ويتحــدد حجــم األثــر مــا إذا كان صغيــًرا =٠.٢، أو متوســًطا= ٠.5، أو كبيــًرا=٠.8، وملــا 
كانــت قيمــة كوهــني تســاوي 6.٠9 يتبــني لنــا أن حجــم األثــر كبيــر جــًدا، وعلــى ذلــك ميكــن 
احلكــم بــأن اســتخدام اإلنفــو جرافيــك املتحــرك قــد أثــر بدرجــة كبيــرة علــى تنميــة مهــارات 

ــاف الســمع. ــال ضع ــر البصــري لألطف التفكي
ويعــزو الباحــث فاعليــة منــط اإلنفــو جرافيــك املتحــرك لألســباب التاليــة: قدرتــه علــى 
ــى شــكل رســومات  ــارة اهتمــام األطفــال ضعــاف الســمع، حيــث مت عــرض املعلومــات عل إث
وصــور متحركــة جتــذب االنتبــاه، وتســهل وصــول املعلومــة إلــى األذهــان، ويتــم تقــدمي 
املعلومــات وخطــوات مناســك احلــج، باإلضافــة إلــى ســيناريوهات مناســبة تســاعد علــى 
اســتيعاب األطفــال ضعــاف الســمع للمعلومــات بشــكل أســرع؛ ويقــوم علــى إعمــال ذهــن 
األطفــال ضعــاف الســمع مــن خــال احلــركات واأللــوان والصــور، بحيــث يربــط املعلومــات 
فيمــا بينهــا بطريقــة ال ميكــن نســيانها بســهولة. ويجمــع اإلنفــو جرافيــك املتحــرك أكثــر مــن 
حاســة، واملتمثلــة يف حاســة اإلبصــار والســمع، والتعــاون اجلماعــي لألطفــال ضعــاف الســمع 
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حــول األفــكار التــي يتــم اســتنباطها مــن خــال عــرض اإلنفــو جرافيــك املتحــرك، حيــث 
ــرات واألفــكار بــني األطفــال ضعــاف الســمع. ــادل اخلب يســمح بتب

ــو  ــة اإلنف ــت فاعلي ــي أثبت ــي()1٠٠( الت ــش، والدخن ــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )دروي وتتف
جرافيــك املتحــرك مقارنــة بالطريقــة التقليديــة يف تنميــة التفكيــر البصــري، واجتاهــات 
أطفــال التوحــد نحــو التعلــم مــن خــال اإلنفــو جرافيــك. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
نيبــام)et al , Niebaum ) )1٠1( التــي توصلــت إلــى أن املرئيــات تعــزز قــدرة الفــرد علــى 
تذكــر اخلبــرات الســابقة؛ واإلنفــو جرافيــك يحمــل كل مــن الصــورة والرمــز اللفظــي للترميــز 
املــزدوج للمعلومــات املتضمنــة فيــه، وهــو عبــارة عــن متثيــات بصريــة للمعلومــات والبيانــات، 
أو املعرفــة التــي غالًبــا مــا يرافقهــا النــص، وهــي مصممــة لتقــدمي املعلومــات املعقــدة بشــكل 
أكثــر وضوًحــا مــن النــص وحــده، بحيــث يســهل اســتيعابه مــن جانــب القــارئ، كمــا تســتخدم 
ــاح  ــة مفت ــد مبثاب ــك يع ــو جرافي ــوان والصــور، واإلنف ــوز واألل ــام والرم ــات واألرق ــه الكلم في
 Islamoglu.( )1توصيــل الرســالة للقــارئ. كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مع دراســة إســامجلي)٠٢
ــن النصــوص، ألن  ــر م ــات أســرع بكثي ــاس يســتهلكون املرئي ــى أن الن ــدت عل ــي أك e al( الت
غالبيــة النــاس بصريــون بطبيعتهــم؛ حيــث إن 7٠% مــن املســتقبات احلســية لإلنســان هــي 

يف العينــني.
املجموعــة  درجــات  رتــب  متوســطي  بــني  إحصائًيــا  دال  فــرق  يوجــد  الثالــث:  الفــرض 
التجريبيــة الثالثــة )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي( 
يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع 

ــق البعــدي. ــح التطبي لصال
واســتخدم الباحــث اختبــار )ولكوكســون Test Wilcoxon( لعينتــني مرتبطتــني، للتعــرف 
علــى الفــرق بــني متوســطات الدرجــات يف مســتوى مهــارات التفكيــر البصــري لــدى أطفــال 
املجموعــة التجريبيــة الثالثــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر 

البصــري، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــى:
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أطفــال  درجــات  متوســطات  بــني  للفــروق   Wilcoxon Test ولكوكســون  اختبــار  نتائــج   )5( رقــم  جــدول 
والبعــدي  القبلــي  التطبيقــني  يف  التفاعلــي(  جرافيــك  اإلنفــو  )باســتخدام  الثالثــة  التجريبيــة  املجموعــة 

البصــري التفكيــر  مهــارات  الختبــار 

أبعاد االختبار
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمتوسط الرتب

Z مستوى
الداللة بعديقبليبعديقبلي )-( )+(

0.001-7.5001.674.070.9000.7993.316التعرف على الشكل البصري

0.001-801.074.401.1630.6323.441تحليل الشكل البصري
ربط العالقات في الشكل 

0.001-801.204.470.6760.6403.472البصري

إدراك وتفسير غموض الشكل 
0.001-801.674.471.0470.6403.437البصري

استخالص معاني الشكل 
0.001-801.874.470.9150.6403.439البصري

0.001-807.4721.871.9591.5063.426الدرجة الكلية

ــاد  ــد مــن أبع ــة يف كل بع ــج اجلــدول الســابق أن قيمــة مســتوى الدالل  ويتضــح مــن نتائ
اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري )التعــرف علــى الشــكل البصــري، حتليــل الشــكل البصــري، 
ربــط العاقــات يف الشــكل البصــري، إدراك وتفســير غمــوض الشــكل البصــري، اســتخاص 
معانــي الشــكل البصــري(، وكذلــك يف الدرجــة الكليــة لاختبــار، أقــل مــن مســتوى الداللــة 
)٠.٠5(، ممــا يؤكــد وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة ٠.٠5 بــني أطفــال 
املجموعــة التجريبيــة الثالثــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي، الختبــار مهــارات التفكيــر 
البصــري، لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث إن متوســط رتــب اإلشــارات املوجبــة أعلــى 
مــن متوســط رتــب اإلشــارات الســالبة؛ كمــا أن متوســطات الدرجــات ألطفــال املجموعــة 
التجريبيــة الثالثــة يف التطبيــق البعــدي أكبــر مــن متوســطات درجاتهــم يف التطبيــق القبلــي؛ 
ســواًء يف كل بعــد مــن أبعــاد االختبــار، أو يف الدرجــة الكليــة، وهــذا يعنــي أن متوســط مســتوى 
أطفــال املجموعــة التجريبيــة الثالثــة يف اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري يف التطبيــق 

البعــدي أعلــى منــه يف التطبيــق القبلــي.
ــة، وهــذا يعنــي أن اســتخدام  ــى ذلــك ميكــن قبــول الفــرض الثالــث للدراســة احلالي وعل
منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي، كان لــه أثــر إيجابــي 

واضــح، يف تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع.
وللتعــرف علــى حجــم أثــر منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك 
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ــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع، قــام الباحــث  ــة مهــارات التفكي ــى تنمي ــي عل التفاعل
بقيــاس حجــم أثــر مــن خــال معادلــة )كوهــني دي( وكانــت النتيجــة = 5.14، ويتحــدد حجــم 
األثــر مــا إذا كان صغيــًرا =٠.٢، أو متوســًطا= ٠.5، أو كبيــًرا=٠.8، وملــا كانــت قيمــة كوهــني 
تســاوي 5.14 يتبــني لنــا أن حجــم األثــر كبيــر جــًدا، وعلــى ذلــك ميكــن احلكــم بــأن اســتخدام 
ــر البصــري  ــارات التفكي ــة مه ــى تنمي ــرة عل ــر بدرجــة كبي ــي قــد أث ــك التفاعل اإلنفــو جرافي

لألطفــال ضعــاف الســمع.
ويعــزو الباحــث فاعليــة منــط اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي لألســباب التاليــة: درجــة التركيــز 
باإلنفــو جرافيــك التفاعلــي تكــون أقــل مــن درجــة التركيــز باإلنفــو جرافيــك الثابــت الــذي 
يتطلــب نشــاًطا مــن قبــل املســتخدم للتعــرف علــى تسلســل املعلومــات، والنــص الــذي يقــوم 

فيــه املســتخدم بقــراءة املحتــوى.
وبذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )راشــيل()Rachel,e al( )1٠3( والتــي أكــدت 
تأثيــر اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي علــى زيــادة نســبة إدراك املســتخدمني، يف حــني تختلــف مــع 
النتائــج التــي توصــل إليهــا دراســة )ميرلــي()Merle,e al( )1٠4,( والتــي توصلــت إلــى ارتفــاع 
مســتوى االنتبــاه والتذكــر يف املوضوعــات الصحفيــة التــي يصاحبهــا إنفــو جــراف ثابــت 

ــة باملوضوعــات التــي يصاحبهــا اإلنفــو جــراف التفاعلــي. باملقارن
بــني متوســطات رتــب درجــات املجموعــات  الفــرض الرابــع: يوجــد فــرق دال إحصائًيــا 
التجريبيــة الثــاث )منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك )الثابــت- 
ــال  ــر البصــري لألطف ــارات التفكي ــار مه ــق البعــدي الختب ــي( يف التطبي املتحــرك - التفاعل

ــي(. ــك التفاعل ــو جرافي ــة )اإلنف ــة الثالث ــح املجموعــة التجريبي ــاف الســمع لصال ضع
بــني  للمقارنــة   Kruskal-Wallis )والــس )كروســكال  اختبــار  الباحــث  اســتخدم 
متوســطات ثــاث مجموعــات أو أكثــر، للتعــرف علــى الفــروق بــني متوســطات درجــات 
 - املتحــرك  )الثابــت-  جرافيــك  اإلنفــو  علــى  القائمــة  الثــاث  التجريبيــة  املجموعــات 
التفاعلــي( يف القيــاس البعــدي حــول اختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف 

الســمع، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــى:
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جــدول رقــم )6( نتائــج اختبــار كروســكال والــس للفــروق بــني متوســطات درجــات املجموعــات الثــالث القائمــة 
علــى اإلنفــو جرافيــك يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري 

إحصائي متوسط الرتب
االختبار

كا2
درجة 
الحرية

مستوى 
الداللةالمعنوية العينة 

األولى
العينة 
الثانية

العينة 
الثالثة

20.5722.2023.230.92620.0470.05

ــة بــني متوســط درجــات  ــة إحصائي يتضــح مــن اجلــدول الســابق توجــد فــروق ذات دالل
املجموعــات التجريبيــة الثــاث القائمــة علــى اإلنفو جرافيك )الثابــت- املتحرك - التفاعلي( 
يف التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف الســمع؛ ألن 
مســتوى) كا٢( أقــل مــن مســتوى املعنويــة، وبالتالــي هنــاك فــروق بــني املبحوثــني حــول اختبــار 

مهــارات التفكيــر البصــري.
ــار »مــان  ــني مــن خــال اختب ــني املجموعــات مــن املبحوث ــد مصــدر االختــاف ب ولتحدي
ويتنــي« لــكل عينتــني مــن العينــات الثــاث مــع بعضهمــا البعــض، مبعنــي جنــري اختبــار مــان 
ويتنــي للعينــة )1( مــع العينــة )3( ثــم للعينــة )1( مــع العينــة )٢( ثــم للعينــة )٢( مــع العينــة )3( 

جــدول رقــم )7( نتائــج اختبــار مــان – ويتنــي لداللــة الفــروق بــني متوســطي درجــات املبحوثــني ذوي األمنــاط 
الثالثــة لإلنفــو جرافيــك )الثابــت- املتحــرك - التفاعلــي( يف القيــاس البعــدي

الداللةمستوى المعنويةZمان ويتني Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعة

14.33230.00الثابت
110.0001.6060.0160.05

15.67235.00المتحرك
يتضــح مــن اجلــدول الســابق توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســط رتــب 
األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلنفــو جرافيــك )الثابــت واملتحــرك( يف القيــاس البعــدي، حيــث 
ــح األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلنفــو  ــة ٠.٠5 لصال ــة عنــد مســتوى دالل كانــت قيــم )U( دال

جرافيــك املتحــرك.

الداللةمستوى المعنويةZمان ويتني Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعة

15.53233.00التفاعلي
112.0001.6210.0380.05

15.07232.00المتحرك
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     يتضــح مــن اجلــدول الســابق توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســط رتــب 
األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلنفــو جرافيــك )التفاعلــي واملتحــرك( يف القيــاس البعــدي، حيــث 
كانــت قيــم )U( دالــة عنــد مســتوى داللــة ٠.٠5 لصالــح األطفــال الذيــن تعرضــوا التفاعلــي.

الداللةمستوى المعنويةZمان ويتني Uمجموع الرتبمتوسط الرتبالمجموعة

14.23228.50الثابت
108.5001.6910.0440.05

15.77236.50التفاعلي

يتضــح مــن اجلــدول الســابق توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني متوســط رتــب 
األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلنفــو جرافيــك )الثابــت والتفاعلــي( يف القيــاس البعــدي، حيــث 
ــح األطفــال الذيــن تعرضــوا لإلنفــو  ــة ٠.٠5 لصال ــة عنــد مســتوى دالل كانــت قيــم )U( دال

جرافيــك التفاعلــي.
ــة  ــروق دال ــى وجــود ف ــت إل ــي توصل ــاد()1٠5( الت ــع دراســة )حســن، والصي ــق م وهــذا يتف
إحصائًيــا عنــد مســتوى داللــة أقــل مــن ٠.٠5 بــني متوســطات رتــب درجات أفــراد مجموعات 
البحــث التجريبيــة الثــاث التــي تــدرس البرنامــج الكمبيوتــري القائــم علــى اإلنفــو جرافيــك 
ــات  ــل الدراســي ملــادة الرياضي ــي( يف القيــاس البعــدي للتحصي )الثابــت، املتحــرك، التفاعل
ــب  ــى حــدة، وجــاء ترتي ــكل مجموعــة عل ــة ل ــق املعاجلــة التجريبي ــد تطبي ــم، بع ــاءة التعل وكف
املجموعــات الثــاث مــن حيــث الفاعليــة وحجــم التأثيــر مــن األعلــى إلــى األدنــى علــى النحــو 

التالــي: )اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي يليــه املتحــرك ثــم الثابــت(. 
ويعــزو الباحــث فاعليــة اإلنفــو جرافيــك املتحــرك عــن اإلنفــو جرافيــك الثابــت لألســباب 
التاليــة: اعتمــاد اإلنفــو جرافيــك املتحــرك علــى أكثــر مــن حاســة متمثلــة يف حاســة الســمع 
واإلبصــار، يف حــني أن اإلنفــو جرافيــك الثابــت يعتمــد علــى حاســة اإلبصــار فقــط، أيًضــا 
تعلــم األطفــال مــن خــال الصــورة والكلمــة والنصــوص أفضــل مــن التعلــم مــن خــال الصــورة 
ــى نصــوص وصــور متحركــة، باإلضافــة إلــى  ــواء اإلنفــو جرافيــك املتحــرك عل فقــط، واحت
مقاطــع صوتيــة يســهل عمليــة اســتيعاب املعلومــات وتذكرهــا واســترجاعها، وإضافــة احلركــة 

والصــوت إلــى الرســوم والصــور والنصــوص يــؤدي إلــى عــدم شــعور األطفــال بامللــل. 
الفــرض اخلامــس: ال يوجــد فــرق دال إحصائًيــا بــني متوســطات رتب درجــات املجموعات 
التجريبيــة الثــاث بــني التطبيقــني البعــدى والتتبعــى الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري 

لألطفــال ضعــاف الســمع.
واســتخدم الباحــث اختبــار )ولكوكســون Test Wilcoxon( لعينتــني مرتبطتــني، للتعــرف 
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علــى الفــرق بــني متوســطات الدرجــات يف مســتوى مهــارات التفكيــر البصــري لــدى أطفــال 
املجموعــات التجريبيــة الثــاث يف التطبيقــني البعــدي والتتبعــي الختبــار مهــارات التفكيــر 

البصــري، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــى:
جدول رقم )8(

نتائج اختبار ولكوكســون للفروق بني متوســطات درجات أطفال املجموعات التجريبية الثالث يف التطبيقني 
البعــدي والتتبعــي الختبــار مهارات التفكير البصري

أبعاد االختبار
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمتوسط الرتب

z مستوى
الداللة تتبعيبعديتتبعيبعدي )-( )+(

المجموعة التجريبية 
األولى )نمط اإلنفو 

جرافيك الثابت(
3321.8022.001.3731.0691.342-0.180

المجموعة التجريبية 
الثانية )نمط اإلنفو 
جرافيك المتحرك(

3321.9322.001.6241.3090.447-0.655

المجموعة التجريبية 
الثالثة )نمط اإلنفو 
جرافيك التفاعلي(

2421.8721.931.5061.1000.378-0.705

ويتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق أن قيمــة مســتوى الداللــة يف اختبــار مهــارات 
التفكيــر البصــري، أكبــر مــن مســتوى الداللــة )٠.٠5( للمجموعــات التجريبيــة الثــاث، ممــا 
يؤكــد عــدم وجــود فــرق دال إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة ٠.٠5 بــني أطفــال املجموعــات 
التجريبيــة الثــاث يف التطبيقــني البعــدي والتتبعــي الختبــار مهــارات التفكيــر البصــري، 
حيــث إن متوســطات الدرجــات ألطفــال املجموعــات التجريبيــة الثــاث يف التطبيــق البعــدي 

متقاربــة مــن متوســطات درجاتهــم يف التطبيــق التتبعــي.
وعلــى ذلــك ميكــن قبــول الفــرض اخلامــس للدراســة احلاليــة، وهــذا يعنــي أن اســتخدام 
منــط تقــدمي القصــص اإلخباريــة باســتخدام اإلنفــو جرافيــك الثابــت واملتحــرك والتفاعلــي، 
كان لــه أثــر إيجابــي واضــح، يف بقــاء أثــر تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لألطفــال ضعــاف 

السمع.
وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة )عمــر()1٠6( التــي توصلــت إلــى فاعليــة تدريــس العلــوم 
باســتخدام االســتراتيجية املقترحــة القائمــة علــى اإلنفــو جرافيــك يف اكتســاب املفاهيــم 
العلميــة، وتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري واالســتمتاع بتعلــم العلــوم لــدى تاميــذ الصــف 
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اخلامــس، كمــا تتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة )صالــح()1٠7(، ودراســة )فرحــات()1٠8( التــي 
أكــدت علــى أهميــة التركيــز علــى مهــارات التفكيــر البصــري وتنميتهــا باســتخدام التقنيــات 
املتنوعــة، وهــذا مــا يحققــه فــن اإلنفــو جرافيــك؛ حيــث يعتمــد علــى الســرد البصــري الــذي 
ــى االســتعانة  ــة إل ــة، باإلضاف ــات ورســوم إيضاحي ــة وأيقون ــي يف صــور بصري ــزل املعان يخت
بالنصــوص القصيــرة، وبالتالــي فهــو يعتمــد علــى أكثــر مــن أداة لتوصيــل املعنــي بشــكل 
ــارات  ــة مه ــت بتنمي ــي اهتم ــع دراســة )حســن()1٠9( الت ــق هــذة النتيجــة م ــا تتف مبســط، كم
التفكيــر البصــري يف الرياضيــات باســتخدام تقنيــات متنوعــة لدى تاميذ املرحلــة االبتدائية 

ذوي اإلعاقــة الســمعية.

تفسير ومناقشة النتائج العامة للدراسة:
إن معاجلــة املــخ للمعلومــات املصــورة حــول القصــة اإلخباريــة أقــل تعقيــًدا مــن معاجلتــه 
 ،)Simultaneous( للنصــوص اخلــام؛ نظــًرا ألن املــخ يتعامــل مــع الصــور دفعــة واحــدة
بينمــا يتعامــل مــع النــص بطريقــة خطيــة متعاقبــة )Sequential(، ونظــًرا ألن أمنــاط اإلنفــو 
جرافيــك قــد حققــت مبــادئ التعلــم النشــط مــن خال مشــاركة األطفال النشــطة واإليجابية؛ 
فــإن ذلــك قــد أســهم بشــكل إيجابــي يف فهــم وإدراك وتذكــر مضمــون القصــة اإلخباريــة لــدى 
األطفــال ضعــاف الســمع، وميكــن تفســير ذلــك بــأن اإلنفــو جرافيــك يتــم مــن خالــه عــرض 
املعلومــات املعقــدة والتعبيــر عنهــا بأشــكال بصريــة بســيطة وجذابــة، األمــر الــذي أســهم يف 
مســاعدة األطفــال ضعــاف الســمع يف التعــرف علــى الشــكل البصــري، ووصفــه، واملقارنــة 
بــني مكوناتــه، وحتليلــه ثــم إدراك وتفســير الغمــوض وربــط العاقــات واســتخاص املعانــي 

يف الشــكل البصــري ومــن ثــم تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لــدى هــؤالء األطفــال.
ــرت  كمــا أن أمنــاط اإلنفــو جرافيــك املختلفــة- الثابــت واملتحــرك والتفاعلــي- قــد وف
لألطفــال بيئــة مناســبة للتفكيــر البصــري، وأتاحــت لهــم فرًصــا كافيــة ومناســبة الستكشــاف 
األشــكال البصريــة، وممارســة مهــارات التفكيــر البصــري املختلفــة، وزيــادة مســتوى فهمهــم 
ملحتــوى القصــة اإلخباريــة، وقدرتهــم علــى التمييــز بــني مكوناتهــا، واســتخدام ذاكرتهــم 
البصريــة بشــكل فعــال يف اســتقبال املعلومــات والتفاعــل معهــا، وبنــاء منــاذج عقليــة بصريــة 
ــى تبســيط هــذه املعلومــات وتثبيتهــا يف أذهــان األطفــال وســهولة  لهــا، األمــر الــذي أدى إل

اســتعادتها، ومــن ثــم تنميــة مهــارات التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ضعــاف الســمع. 
كمــا إن ظهــور الفــرق اإلحصائــي بــني املجموعــات لصالــح املجموعــة التــي درســت علــى 
وفــق منــط اإلنفــو جرافيــك يف القصــة اإلخباريــة، ميكــن تفســيرها كمــا يلــي: إن اســتخدام 
اإلنفــو جرافيــك يف القصــة اإلخباريــة قــد ســاعد األطفــال علــى الفهــم والتعلــم الفعــال مــن 
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خــال وصــول األفــكار واملعلومــات أســرع مــن الطريقــة التقليديــة؛ وبذلــك اســتطاع األطفــال 
إيجــاد التمييــز واإلدراك البصــري يف القصــة اإلخباريــة، ومتكنــت أمنــاط اإلنفــو جرافيك يف 
القصــة اإلخباريــة مــن حتســني القــدرة علــى االستيــــعاب والتخطيــط ومنـــــو مهــارات التفكير 
البصــري، واســتطاع األطفــال فيهــا ترتيــب مجموعــــة العناصــر داخــل الشــكل البصــري وفــق 
معاييــر، وهـــــذه املعاييــر هـــي التــي يســتخدمها الدمــاغ لكــي يرســم الطريقــة التــي تتحــرك 
ــني  ــني الشــكل البصــري وب ــة ب ــى نشــأت عاق ــة الشــكل البصــري، مبعن ــن لرؤي ــا العيـــ فيه

األطفــال. 
وميكــن تفســير النتائــج الســابقة يف ضــوء نظريــة معاجلــة املعلومــات: حيــث تشــتمل مناذج 
معاجلــة املعلومــات علــى عــادات العقــل يف مصطلحــات تخزيــن املعلومــات واالســتدعاء، إذ 
تبــدأ عمليــة تخزيــن املعلومــات مــن نقطــة جمــع املعلومــات باســتخدام كل احلــواس، وذلــك 
قبــل املعاجلــة العقليــة لهــا، وهــي إحــدى عــادات العقــل، كذلــك فــإن تطبيــق املعرفــة الســابقة 
علــى املواقــف احلاليــة والتفكيــر بوضــوح ودقــة تربطــان بــني منــوذج عــادات العقــل ومنــاذج 

معاجلــة املعلومــات.
مناقشــة النتائــج املتعلقــة بفاعليــة القصــص اإلخباريــة القائمــة علــى منــط اإلنفــو جرافيــك 

الثابــت:
جــذب اإلنفــو جرافيــك الثابــت انتبــاه األطفــال ضعــاف الســمع لتتبــع خطــوات القصــة 
اإلخباريــة حــول مناســك احلــج بطريقــة ممتعــة وشــيقة وغيــر تقليديــة، والعمــل علــى ربــط 
الصــورة والنصــوص مًعــا؛ ممــا يســهل عمليــة التعلــم، وهــذا يتماشــى مــع مائمــة تقنيــة 
اإلنفــو جرافيــك الثابــت الحتياجــات العصــر احلالــي، حيــث يتــم مــن خالــه متثيــل املعلومــات 
علــى هيئــة رمــوز وصــور وأشــكال ونصــوص، بحيــث يســهل علــى األطفــال حفظهــا وترميزهــا 
واســترجاعها بســهولة، ويركــز علــى تسلســل املعلومــات، بحيــث يتم تطوير األفــكار وتنظيمها، 
كمــا يعمــل علــى ترتيــب كــم مــن املعلومــات يف ذهــن األطفــال، ممــا يســهل عمليــة الفهــم، كمــا 
ســاعد اإلنفــو جرافيــك الثابــت األطفــال يف التعــرف علــى الشــكل البصــري ووصفــه وحتليلــه 
ــي يف الشــكل البصــري،  ــات واســتخاص املعان ــط العاق ــم إدراك وتفســير الغمــوض ورب ث

وبالتالــي تنميــة التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ضعــاف الســمع.
مناقشــة النتائــج املتعلقــة بفاعليــة القصــص اإلخباريــة القائمــة علــى منــط اإلنفــو جرافيــك 

املتحــرك.
 جــذب اإلنفــو جرافيــك املتحــرك انتبــاه األطفــال ضعــاف الســمع لتتبــع خطــوات القصــة 
اإلخباريــة حــول مناســك احلــج، مــن خــال عنصــر احلركــة؛ حيــث جنــد الرســوم املتحركــة 



402

أثر منط تقدمي القصة اإلخبارية باستخدام اإلنفوجرافيك على تنمية التفكير البصري ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

قــد أضافــت لألطفــال ضعــاف الســمع فرصــة لإلقبــال علــى إدراك وفهــم القصــة اإلخباريــة، 
وبالتالــي تنميــة التفكيــر البصــري لديهــم، مــن خــال: اســتخدام األســهم يف إرشــاد وتوجيــه 
األطفــال ضعــاف الســمع لتتبــع خطــوات القصــة اإلخباريــة حــول مناســك احلــج، والعــرض 
اجلزئــي للمعلومــات بالســرعة التــي تتناســب مــع قــدرات األطفــال ضعــاف الســمع، ألنــه هــو 
املتحكــم يف ســرعة تعلمــه، وتوفــر عنصــر الصــوت واحلركــة مــن خــال الرســوم املتحركــة 
التــي متيــز بهــا اإلنفــو جرافيــك بنمطــه املتحــرك التــي تضفــي نوًعــا مــن احليويــة، مــع جــذب 
انتبــاه األطفــال ضعــاف الســمع لتتبــع خطــوات القصــة اإلخباريــة حــول مناســك احلــج، 
هــذا إلــى جانــب مــا أضافتــه لألطفــال ضعــاف الســمع مــن متعــة وإقبــال علــى متابعــة 
ــار خصائــص األطفــال ضعــاف الســمع وحاجتهــم  ــة، مــع األخــذ يف االعتب القصــة اإلخباري
إلــى إضافــة بُعــد الصــورة والصــوت مًعــا، أفضــل مــن التعــرض للصــوت فقــط، ممــا يــؤدي 

إلــى فهمهــم واســتيعابهم للحــدث بشــكل أكبــر بكثيــر مــن الصــوت فقــط.
مناقشــة النتائــج املتعلقــة بفاعليــة القصــص اإلخباريــة القائمــة علــى منــط اإلنفــو جرافيــك 

التفاعلــي: 
جــذب اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي انتبــاه األطفــال ضعــاف الســمع لتتبــع خطــوات القصــة 
اإلخباريــة حــول مناســك احلــج بشــكل أكثــر تأثيــًرا مــن غيــره مــن األنــواع األخــرى وخفــض 
الزمــن املســتغرق يف عمليــة التعلــم وذلــك يرجــع إلــى: توفيــر عنصــر الصــوت واحلركــة، 
ــاف  ــال ضع ــة حــول مناســك احلــج، ووضوحــه يف أذهــان األطف وجتســيد القصــة اإلخباري
الســمع، وجعــل التعلــم متعــة، واإلقبــال علــى عمليــة التعلــم، مــع األخــذ يف االعتبــار خصائــص 
األطفــال ضعــاف الســمع وحاجتهــم إلــى الصــوت والصــورة واحلركــة، وأن ذلــك يــؤدي ذلــك 
إلــى فهمهــم واســتيعابهم بشــكل أكبــر وأســرع، مــع اســتخدام األســهم يف إرشــاد وتوجيــه 
األطفــال لتتبــع خطــوات مناســك احلــج خطــوة خطــوة؛ ســاعدت األطفــال ضعــاف الســمع 
كنمــط ليــدرك الطفــل تلــك اخلطــوات ويتمكــن مــن اســترجاعها بســهولة إذا مــا تعــرض 
ملناســك احلــج بنفســه مســتقباً، كمــا جنــد مناســبة األســلوب التفاعلــي لألطفــال ضعــاف 
الســمع ألنــه مــن املاحــظ أثنــاء التجريــب أن هــذه املجموعــة كانــت أكثــر تفاعــًا مــع املحتــوى 

املقــدم لهــم. 
األنفــو  القائمــة علــى منــط  القصــص اإلخباريــة  بفاعليــة  املتعلقــة  النتائــج  مناقشــة 

التفاعلــي(.  - املتحــرك   - )الثابــت  جرافيــك 
جاذبيــة اإلنفــو جرافيــك وألوانــه املتناســقة كان لهــا دور هائــل يف زيــادة تركيــز األطفــال 
ــة،  ــارة دافعيتهــم، وتشــويقهم نحــو القصــة اإلخباري ضعــاف الســمع، وجــذب انتباههــم، وإث
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وزيــادة حــب اإلســتطاع لديهــم، وإبعــاد امللــل عنهــم، مــع بســاطة املعرفــة املقدمــة مــن خــال 
اإلنفــو جرافيــك، وعــدم تعقيدهــا كان لــه دور كبيــر يف انعــكاس ذلــك بشــكل إيجابــي علــى 
تنميــة التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ضعــاف الســمع، فنجــد أن اإلنفــو جرافيــك بنمطــه 
التفاعلــى قــد تفــوق علــى كل مــن اإلنفــو جرافيــك املتحــرك واإلنفــو جرافيــك الثابــت، وجــاء 
ــى  ــت بعــد النمــط املتحــرك يف تأثيرهــم عل ــي، والنمــط الثاب النمــط املتحــرك بعــد التفاعل

تنميــة التفكيــر البصــري لــدى األطفــال ضعــاف الســمع؛ ويرجــع ذلــك إلــى:
 متيــز كل مــن النمــط التفاعلــي واملتحــرك لإلنفــو جرافيــك علــى النمــط الثابــت، حيــث 
العــرض اجلزئــي للمعلومــات بالقصــة اإلخباريــة التــي تقــدم يف النمــط التفاعلــي التــي 
تتيــح لهــم فرصــة أمــام األطفــال ضعــاف الســمع لفهــم مناســك احلــج خطــوة خطــوة وهــي 
ــا يف النمــط الثابــت فتقــدم املعلومــات دفعــة واحــدة، ممــا يتطلــب مــن  تتكامــل أمــام عينيــه، أمَّ
األطفــال ضعــاف الســمع بــذل املزيــد مــن اجلهــد لقــراءة محتــوى اإلنفــو جرافيــك وفهمــه؛ 
حيــث يبــدو النمــط الثابــت مزدحًمــا بالتفاصيــل، وهــذا يتفــق مــع نظريــة معاجلــة املعلومــات 
التــي تركــز علــى أهميــة تقســيم املعلومــات املقدمــة للمتعلــم إلــى وحــدات أو أجــزاء؛ لزيــادة 

ســعة الذاكــرة العاملــة وتســهيل عمليــة التذكــر للمعلومــات.
ـم األطفــال ضعــاف الســمع يف ســرعة عــرض محتــوى القصــة اإلخباريــة حــول  حتكُـّ
مناســك احلــج يف النمــط التفاعلــي، علــى عكــس منــط اإلنفــو جرافيــك املتحــرك الــذي 
يقــف الطفــل مشــاهدة عــرض املحتــوى، وبالتالــي فــإن فهمــه للمحتــوى الــذي يقدمــه اإلنفــو 
جرافيــك املتحــرك يتوقــف علــى ســرعة انقرائيتــه لهــذا املحتــوى، وإذا أراد أن يعــوض عــدم 
قدرتــه علــى ماحقــة ســرعة عــرض اإلنفــو جرافيــك فإنــه يلجــأ إلــى إعــادة العــرض مــرات 
ــد مــن  ــل يزي ــك الفع ــوى، وذل ــم املحت ــع خطــوات مناســك احلــج وتعل ــى يســتطيع أن يتاب حت

ــة األطفــال ضعــاف الســمع.  مقــدار الزمــن املنصــرف يف اإلدراك يف ظــل خصائــص فئ
اســتخدام األســهم بنمــط اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي، والــذي يســتخدم يف إرشــاد وتوجيــه 
األطفــال ضعــاف الســمع لتتبــع التسلســل الصحيــح خلطــوات القصــة اإلخباريــة حــول 
مناســك احلــج خطــوة خطــوة، بينمــا يف النمــط املتحــرك فــإن الطفــل لــو غفــل حلظــة فإنــه 

يكــون معــرض لفقــد هــذا التتابــع.
توفــر عنصــر الصــوت واحلركــة مــن خــال الرســوم املتحركــة التــي متيــز بهــا اإلنفــو 
جرافيــك بنمطــه املتحــرك يضفــي نوًعــا مــن املعايشــة لألطفــال ضعــاف الســمع بينمــا يبــدو 

النمــط الثابــت ســاكًنا. 
يتيــح عــرض القصــة اإلخباريــة بالكلمــات والصــور مًعــا لألطفــال ضعــاف الســمع إنشــاء 
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ــا عــرض القصــة اإلخباريــة  منــاذج ذهنيــة لفظيــة وتصويريــة وبنــاء روابــط بينهمــا، أمَّ
بالكلمــات فقــط فإنــه يتيــح لألطفــال فرصــة بنــاء منــوذج ذهنــي لفظــي؛ وهــذا مــا حــدث مــع 
األطفــال ضعــاف الســمع الذيــن قــد تعلمــوا عبــر القصــص اإلخباريــة القائمــة علــى منــط 

اإلنفــو جرافيــك الثابــت.
ــة  ــو، والرســومات املتحرك ــات، والصــور، والفيدي ــة بالكلم ــح عــرض القصــة اإلخباري يتي
مًعــا لألطفــال ضعــاف الســمع إنشــاء منــاذج ذهنيــة لفظيــة وتصويريــة وبنــاء روابــط بينهــا، 
ــا عــرض القصــة اإلخباريــة بالكلمــات فقــط فإنــه يتيــح لألطفــال فرصــة بنــاء منــوذج  أمَّ
ذهنــي لفظــي فقــط؛ وهــذا مــا حــدث مــع األطفــال ضعــاف الســمع الذيــن قــد تعلمــوا عبــر 

ــة القائمــة علــى منــط اإلنفــو جرافيــك املتحــرك.  القصــص اإلخباري
ــى الشاشــة  ــي عل ــص املرئ ــة والن ــن الصــور املتحرك ــاف الســمع م ــال ضع ــم األطف   يتعل
أفضــل ممــا يتعلمــون مــن الصــور املتحركــة والســرد املصاحــب لهــا، مبعنــى أن األطفــال 
يتعلمــون عندمــا تعــرض الكلمــات بشــكل نــص مرئــي أفضــل ممــا يتعلمــون عندمــا تعــرض 
ــرض الصــور  ــا تع ــص مســموع، فعندم ــددة الوســائط بشــكل ن ــات الرســالة متع ــم كلم عليه
ــة، يف حــني تعمــل  ــاة الســمعية اللفظي ــد يرهــق القن ــك ق ــإن ذل ــات بشــكل بصــري ف والكلم
القنــاة البصريــة التصويريــة بفاعليــة، وهــذا مــا حــدث؛ نظــًرا لطبيعــة خصائــص فئــة 
الدراســة احلاليــة )األطفــال ضعــاف الســمع( والــذي كان مــن الســهل عليهــم املوائمــة العقليــة 
بــني مــا هــو مرئــي ومــا هــو مســموع بالنســبة لإلنفــو جرافيــك املتحــرك، وبذلــك تفــوق اإلنفــو 
جرافيــك املتحــرك الــذي اعتمــد علــى النصــوص، والصــور الثابتــة واملتحركــة، والرســومات 
الثابتــة واملتحركــة، واملقاطــع الصوتيــة، يف تنميــة مهــارات التفكيــر املصــري يف مقابــل اإلنفــو 

جرافيــك الثابــت الــذي اعتمــد علــى النصــوص، والصــور الثابتــة، والرســومات الثابتــة.
الدراســات: مثــل دراســة )Hassan()11٠( و  النتيجــة مــع مجموعــة مــن  وتتفــق هــذة 
علــى  أكــدت  التــي   )114()Sundar(و  )113()Sudakov(و  )11٢()Singh( و   )111()Pjesivac(
تأثيــرات اإلنفــو جرافيــك، حيــث أظهــرت النتائج أن األفــراد الذين تعرضوا ملضامني إخبارية 
تضمنــت رســوًما جرافيكيــة كانــوا األفضــل يف اختبــارات التذكــر مــن أولئــك الذيــن تعرضــوا 
فقــط ملــادة تصــف املعلومــات واإلحصائيــات، ودراســة بارنــز )Barnes()115( التــي توصلــت 
ــة واجلــودة والتناســق  ــا عناصــر اجلاذبي ــق فيه ــي تتحق ــك الت ــو جرافي ــى أن رســوم اإلنف إل
كانــت أســهل يف الفهــم لــدى املتلقــني، ودراســة )عــادل وآخــرون()116( التــي اســتخلصت أهميــة 
حتقيــق اإلفــادة مــن مواطــن القــوة باإلنفــو جرافيــك يف العمليــة التعليميــة، ودراســة )أبوزيــد(

)117( التــي توصلــت إلــى إثبــات فاعليــة اســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف تدريــس وحــدة »ســكان 
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مصــر« يف تنميــة التحصيــل لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة، ودراســة )الدهيــم()118( التــي 
توصلــت إلــى وجــود فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــني متوســط درجــات طالبــات املجموعــة 
التجريبيــة الاتــي درســن باإلنفــو جرافيــك، ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الاتــي 
درســن بالطريقــة التقليديــة يف التحصيــل لصالــح املجموعــة التجريبيــة الاتــي درســن 
باإلنفــو جرافيــك، ودراســة نــوح )Noh et all()119(؛ ودراســة )أبــو عصبــة()1٢٠( التــي تناولتــا 
أثــر اســتخدام اإلنفــو جرافيــك علــى التحصيــل، وعلــى اســتخدامه كأداة مســاعدة لتســهيل 
التعلــم، ودراســة رضــا)Rueda( )1٢1( التــي توصلــت إلــى قــدرة اإلنفــو جرافيــك علــى ضغــط 
املعلومــات عــن طريــق مــا يعــرف مبفهــوم التكنيــز chunking أي جتميــع املعلومــات املتناثــرة 
يف شــكل بنــاء علــى اخلصائــص املشــتركة بــني تلــك املعلومــات فتقــل املســاحة التــي تشــغلها 
تلــك املعلومــات مــن الذاكــرة، ممــا يســمح للذاكــرة العاملــة بــأن تعمــل علــى تلــك املعلومــات 
وتعاجلهــا بكفــاءة، األمــر الــذي يقلــل مــن احلمــل املعــريف الزائــد لتلــك املعلومــات علــى 

الذاكــرة؛ وبالتالــى حتســني عمليــة الفهــم لــدى األطفــال.

التوصيات:
بناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث مبا يلي: 

	 عقــد دورات تدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس وطــاب اإلعــام حــول مهــارات حتليــل
وإنتــاج اإلنفــو جرافيــك.

	 االعتمــاد علــى اإلنفــو جرافيــك يف بنــاء الوســائل املناســبة ملخاطبــة األطفــال ذوي
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57  محمــد، مديحــة حســن )٢٠٠4(. تنميــة التفكيــر البصــري يف الرياضيــات لتاميــذ املرحلــة االبتدائيــة. القاهــرة: 

عالــم الكتــب، ص3٢.

58  لبــد، عبيــر محمــد ســليم )٢٠18(. اســتخدام املواقــع اإللكترونيــة الفلســطينية لإلنفوجرافيــك: دراســة حتليليــة 

مقارنــة. املجلــة اإللكترونيــة للتعليــم املفتــوح والتعلــم اإللكترونــي، جامعــة القــدس املفتوحــة، املجلــد 6، )ع1٢(.

ــم اإلنفوجرافيــك رالثابــت، املتحــرك  59  عفيفــي، محمــد كمــال عبدالرحمــن )٢٠18(. التفاعــل بــني منطــي تصمي

ومنصتــي التعلــم اإللكترونــي البــاك بــورد، الواتــس أب وأثــره يف تنميــة مهــارات تصميــم التعلــم البصــري وإدراك 

عناصــره. مجلــة التربيــة، كليــة التربيــة، جامعــة األزهــر، )ع۱۷۷( ج1.

6٠  الدلــو، جــواد راغــب أيــوب )٢٠18(. اإلنفوجرافيــك يف الصحافــة الفلســطينية دراســة حالــة لصحيفــة الرســالة. 

مجلــة اجلامعــة اإلســامية للبحــوث اإلنســانية، اجلامعــة اإلســامية بغــزة، املجلــد ٢6 )ع٢(.

61  الغامــدي، منــى ســعد )٢٠18(. أثــر املتغيــرات الدميوغرافيــة علــى مســتوى وعــي معلمــات الرياضيــات يف 

مدينــة الريــاض بتقنيــة اإلنفوجرافيــك ودرجــة امتاكهــن ملهــارات تصميمــه. مجلــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات 

ــد ٢6، )ع3(، ج٢. ــزة، املجل ــة اإلســامية بغ ــة والنفســية، اجلامع التربوي

6٢  العتيبــي، وداد عســير عائــد )٢٠18(. أثــر اســتخدام اإلنفوجرافيــك التعليمــي علــى حتصيــل قواعــد اللغــة 

اإلجنليزيــة لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط مبدينــة الريــاض. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، املركــز 

القومــي للبحــوث غــزة، املجلــد٢، )ع8(، ج3.

63  الشــهري، ســلطان بــن محمــد بــن صالــح اليوســي )٢٠18(. فاعليــة تصميــم تعليمــي قائــم علــي التعلــم البصــري 

باإلنفوجــراف علــي حتصيــل مــادة احلاســب اآللــي. املجلــة الدوليــة للعلــوم التربويــة والنفســية، املؤسســة العربيــة 

للبحــث العلمــي والتنميــة البشــرية، املجلــد 1، )ع1٠(. 
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64  أبــو الدهــب، محمــود محمــد أحمــد )٢٠18، مــارس(. تصميــم بيئــة تعلــم عبــر الويــب قائمــة علــى اإلنفــو جرافيــك 

الثابــت الرأســي-األفقي( وأثرهــا يف تنميــة مهــارات تصميــم واجهــات املســتخدم لــدى طاب قســم علــم املعلومات. 

املؤمتــر الرابــع والعشــرون البيانــات الضخمــة وآفــاق اســتثمارها: الطريــق نحــو التكامــل املعــريف، جمعيــة املكتبــات 

املتخصصــة فــرع اخلليــج العربــي، ص ص 39-1.

65  حســن، حســن فــاروق محمــود؛ الصيــاد، وليــد عاطــف منصــور )٢٠16(. فاعليــة التدريــب علــى أمنــاط مختلفــة 

ــم  ــات تعل ــة ذوي صعوب ــة االبتدائي ــذ املرحل ــدى تامي ــم ل ــاءة التعل ــل الدراســي و كف لإلنفــو جرافيــك يف التحصي

ــر، ص ص ۷۰-۱. ــة، جامعــة األزهــر، )ع 175( ج3، أكتوب ــة التربي ــة، كلي ــة التربي ــات. مجل الرياضي

66  محمــود، شــوقي محمــد )٢٠17(. أثــر التفاعــل بــني منطــي االنفــو جرافيــك )الثابــت - املتحــرك يف بيئــة التعلــم 

اإللكترونــي القائمــة علــى الويــب ومســتوى جتهيــز املعلومــات )الســطحي - العميــق( يف حتقيــق بعــض نــواجت التعلــم 

.http://www.msn.com/ar-eg ،لــدى طــاب جامعــة حائــل. املجلــة الدوليــة للتعليــم باإلنترنــت

67  أبــو عرييــان، عبيــر عيــد )۲۰۱۷(. فاعليــة توظيــف تقنيــة االنفــو جرافيــك الثابــت و املتحــرك يف تنميــة مهــارات 

حــل املســالة الوراثيــة يف العلــوم احلياتيــة لــدى طالبــات الصــف العاشــر األساســي بغــزة، رســالة ماجســتير، غيــر 

منشــورة، )كليــة التربيــة، اجلامعــة اإلســامية بغــزة(.

68  عيــد، نضــال عدنــان محمــود )٢٠17(. أثــر توظيــف منطــني لإلنفوجرافيــك يف ضــوء املدخــل البصــري لتنميــة 

مهــارة حــل املســألة الرياضيــة لــدي طالبــات الصــف الثامــن األساســي بغــزة، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة،  

)كليــة التربيــة، اجلامعــة اإلســامية بغــزة(.

69  كوســة، سوســن عبداحلميــد )۲۰۱۷(. أثــر اســتخدام االنفــو جرافيــك يف تدريــس الرياضيات التنمية االســتيعاب 

املفاهيــم واالجتــاه نحــو الرياضيــات لــدى تلميــذات الصــف الســادس االبتدائــي. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، 

جامعــة القصيــم، اململكــة العربيــة الســعودية.

70  Rachel Davis, Russell B Clayton, Esther Thorson, Differences in Processing of 
Interactive Infographics on Different Screen Sizes and Interface Types, Paper 
presented at the annual meeting of the ICA’s 66th Annual Conference, Hilton 
Fukuoka Sea Hawk, Fukuoka, Japan, Jun 09, 2016, Available at: http://citation.
allacademic.com/meta/p1099889_index.html.

71  Barnes, S. R. (2016). Appearance and explanation: advancements in the 
evaluation of journalistic information graphics. Journal of Visual Literacy, 
35(3), 167 .186-

7٢  الدهيــم، لؤلــؤة )٢٠16(. أثــر دمــج اإلنفــو جرافيــك يف الرياضيــات علــي حتصيــل طالبــات الصــف الثانــي 

املتوســط. مجلــة تربويــات الرياضيــات، اجلمعيــة املصريــة لتربويــات الرياضيــات، املجلــد ۱۹ )ع۷( ج1، ص ص 

.٢81  -٢63

73  شــعيب، إميــان محمــد مكــرم مهنــي )٢٠16(. أثــر التفاعــل بــني منطــي االنفــو جرافيــك الثابــت املتحــرك، 

واألســلوب املعــريف املعتمــد املســتقل علــى تنميــة اإلدراك البصــري وكفــاءة التعلــم لــدى تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة 
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أثر منط تقدمي القصة اإلخبارية باستخدام اإلنفوجرافيك على تنمية التفكير البصري ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر

ذوي صعوبــات التعلــم. مجلــة تكنولوجيــا التعليــم، اجلمعيــة املصريــة لتكنولوجيــا التعليــم، املجلــد ٢6، )ع1(.

74  شــكري، تريــزا إميــل )٢٠18(. اســتخدام املدخــل البصــري املكانــي يف تدريــس مقــرر الوســائل التعليميــة املعــد 

يف ضــوء تقنيــة الواقــع املعــزز وأثــره يف تنميــة مهــارات الثقافــة البصريــة والتحصيــل املعــريف لطالبــات االقتصــاد 

املنزلــي الصــم وضعــاف الســمع بكليــة التربيــة النوعيــة، مجلــة رابطــة التربويــني العــرب، كليــة التربيــة النوعيــة 

جامعــة األســكندرية، )ع1٠3(.

75  عبــد املعبــود، رضــا إبراهيــم )٢٠17(. أثــر برنامــج تعليمــي يف العلــوم قائــم علــى تقنيــة اإلنفــو جرافيــك يف 

اكتســاب املفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري والقابليــة لاســتخدام لــدى التاميــذ املعاقــني 

ســمعية يف املرحلــة اإلبتدائيــة. مجلــة التربيــة، كليــة التربيــة، جامعــة األزهــر، )ع175(، ج3.

76  صالــح، مدحــت محمــد حســن )٢٠16(. وحــدة مقترحــة يف العلــوم قائمــة علــى نظريــة التعلــم املســتند للدمــاغ 

لتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري وامليــول العلميــة والتحصيــل لــدى تاميــذ الصــف األول املتوســط باململكــة 

العربيــة الســعودية. مجلــة دراســات عربيــة يف التربيــة وعلــم النفــس الســعودية، )ع۷۰(، ص ص 63- 1٠8.

77  رمــود، ربيــع عبــد العظيــم )٢٠16(. العاقــة بــني اخلرائــط الذهنيــة اإللكترونيــة )ثنائيــة، ثاثيــة األبعاد( وأســلوب 

التعلــم التصــوري، اإلدراكــي( يف بيئــة التعلــم الذكــي وأثرهــا يف تنميــة التفكيــر البصــري. مجلــة دراســات عربيــة 

يف التربيــة وعلــم النفــس الســعودية، )ع۷۱(، ص ص59 - ۱۳4.

ــي، أكــرم فتحــى مصطفــى )٢٠16(. مســتويات كثافــة املثيــرات يف اإلنفــو جرافيــك التفاعلــي عبــر التدويــن  78  عل

املصغــر وعاقتهــا بكثافــة املشــاركات وتنميــة مهــارات التفكيــر البصــري وتطويــر كائنــات التعلــم البصريــة لــدى 

طــاب الدبلــوم العــام يف التربيــة. مجلــة تكنولوجيــا التعليــم، اجلمعيــة املصريــة لتكنولوجيــا التعليــم، املجلــد ٢6، 

)ع3(، ج1. 

79  عمــر، عاصــم محمــد إبراهيــم )٢٠16(. فاعليــة اســتراتيجية مقترحــة قائمــة علــى اإلنفــو جرافيــك يف اكتســاب 

ــذ الصــف اخلامــس  ــدى تامي ــوم ل ــم العل ــر البصــري واالســتمتاع بتعل ــارات التفكي ــة مه ــة وتنمي ــم العلمي املفاهي

ــد 19 )ع4(، ص ص ۲۰۷ - ۲۹۸. ــة، املجل ــة العلمي ــة التربي ــي. مجل االبتدائ

ــا لتنميــة التحصيــل  ــو زيــد، صــاح محمــد جمعــة )٢٠16(. اســتخدام اإلنفــو جرافيــك يف تدريــس اجلغرافي 8٠  أب

ومهــارات التفكيــر البصــري لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة. مجلــة اجلمعيــة التربويــة للدراســات االجتماعيــة، كليــة 

ــوم، )ع ۷۹(، ص ص ۱۳۸- ۱۹۸.  ــة جامعــة الفي التربي

81  محمــد، حنــان محمــد الشــربيني )۲۰۱5(. اســتخدام خرائــط التفكيــر لتنميــة التحصيــل وبعــض مهارات التفكيــر 

البصــري لــدى طالبــات كليــة التربيــة النوعيــة. دراســات عربيــة يف التربيــة وعلــم النفــس الســعودية، )ع۵۷(، ص 

ص ٢٠3- ٢48.

8٢  أدم، مرفــت محمــد كامــل محمــد؛ شــتات، ربــاب محمــد املرســي )٢٠15(. فعاليــة إســتراتيجية مقترحــة فــى ضــوء 

نظريــة التعلــم املســتند إلــى جانبــي الدمــاغ علــى التحصيــل و مهــارات التفكيرالبصــري و الكفــاءة الذاتيــة املدركــة 

لــدى طالبــات املرحلــة اإلعداديــة. مجلــة دراســات عربيــة يف التربيــة وعلــم النفــس، اململكــة العربيــة الســعودية، 

املجلــد 57، )ع17(.



د. محمود عبداحلليم

413 العدد الرابع واخلمسون- ج1 - يوليو 2020 م
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