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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهمیتها

 المقدمـــــــــــة:

یأخذ صیًغا جدیدة في مؤسساته ومضامینه ومجاالته في الوقت الحالي بدأ النظام التعلیمي 

 التربویـونویحـاول  للمنافسـة والتطـور. تمر (مدى الحیاة) مطلًبـا ضـرورًیاالمس موأصبح التعلّ ووسائله، 

علــى جمیــع  تأثــر و  تكنولوجیــا االتصــاالت والمعلومــات فــي تي حــدثتــالالمتســارعة  التطــوراتاســتثمار 

 مجـال التعلـیم توظیف هذه التكنولوجیا فيمن خالل  إلنسان غایتهاتحقیق  هیل ستفي  میادین الحیاة

هـــذا الهـــدف تحویـــل العملیـــة تضـــمن وی .وبنـــاء شخصـــیة المـــتعلم ،لتطـــویر العملیـــة التعلیمیـــة التعلمیـــة

مشــاركة إیجابیــة إلیجــاد ســبل البحــث عــن عملیــة  إلــى ة مــن المــتعلمســلبی ىالتعلیمیــة مــن عملیــة تلقــ

 . فظ والتلقینقدرة على تصنیفها واسترجاعها بفهم واقتناع لیس عن طریق الحمالمعلومة وال

 إلیجــاد التعلمیــة العملیــة التعلیمیــة لتواكــببرمجیــات الحاســوب  وفــي هــذا اإلطــار تطــورت

ممـــا یكســـبه صـــقًال لمهاراتـــه وتنمیـــة  ،بیئـــة إیجابیـــة یتفاعـــل فیهـــا المـــتعلم مـــع برمجیـــات الحاســـوب

ئط هــــذا بــــزوغ اســــتخدام الوســــاوتمخــــض عــــن ســــلوكه تجــــاه العملیــــة التعلیمیــــة، ل خبراتــــه وتعــــدیالً ل

 المتعددة.

تعتبر تكنولوجیا الوسائط المتعددة تطبیقات تدمج بین اثنین أو أكثر من وفي السیاق، 

الوسائط المتمثلة فى الرسومات الخطیة الثابتة، والرسومات المتحركة، والصور الثابتة، والصور 

 والنصوص والبیانات المتعددة.  ، والصوت ، والفیدیو ، المتحركة
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من الیوم استخدام بعض برامج التألیف المعروفة  الوسائط المتعددة تعنيتكنولوجیا  إن 

)  Hyper Card or Macromedia Director ( مثل الهیبر كارد أو الماكرومیدیا دایركتور

 ).2011(قندیل، عروض تجمع بین عدد من الوسائط المتنوعة نتاجلتألیف وإ 

التى تستخدم  الحاسوبیةالتكنولوجیات  طریقة تصمیم إن تكنولوجیا الوسائط المتعددة هي 

برامج التألیف الخاصة بالوسائط المتعددة التى تمكن المبرمج والمستخدم من اإلدخال واإلبداع 

ویستطیع المستخدم  ،والفیدیو ،والصوت ،والرسومات الخطیة ،والمعالجة لكل من النصوص

 التفاعل مع هذا العرض من خالل واجهة خاصة بالمستخدم.

الوسائط المتعددة أن توفر بیئات تعلم مثالیة لتنفیذ المقاربة البناءة  لبرامجیمكن و  هذا،

 إلظهار بالفرص؛ الطلبةالبحث العلمي أن أدوات تطویر الوسائط المتعددة تزود  نبیّ وقد  .للتعلم

تفصیل وصفي أعظم، ووجهات نظر فریدة، واهتمامات ومهارات متنوعة. ومن الممكن أن تساعد 

حاالت ذكاء معطلة أو مجمدة  من تعلم، واستثناءعلى تطویر ما قد یكون  الطلبةألدوات تلك ا

 ).2009 ،لیفرس وبارونالنشاط (

أنها تساعد في تنمیة حب  التعلمیة فوائد الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیةأهم من و 

المتعلمین و االستطالع لدى المتعلم وترغبه بالتعلیم، وتعمل على تقویة العالقة بین المتعلم والمعلم 

التجارب أن التعلم یحدث  حیث كشفتتساهم في تكوین اتجاهات مرغوب فیها، كما أنها أنفسهم، 

 وهناك بعض الدراسات ،اإلنسان في الدماغ الذي یجمع بدوره المعلومات عن طریق الحواس لدى

تشكل نسبة ، بینما  )%75( تشّكلأشارت إلى أن نسبة التعلم عن طریق حاسة البصر  التي

 ).2003فقط (الحیلة، ) % 13(عن طریق حاسة السمع التعلم 

لجة المشكلة اللفظیة في التدریس؛ وفي أنها تسهم بمعا فيفائدة الوسائط المتعددة تمثل تو 

وتساعد  باقیة األثر،هم المكتسبة وتجعل خبرات ،لدیهم ثروة اللفظیةالوزیادة  ،لطلبةاتنوع خبرات 
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یجابیتهم في التعلم، وزیادة أشكال تقدیم المعلومات إ و  هموزیادة انتباه لدیهمخبرات ال على تنویع

استخدام المیكروفون،  إلى أشكالها تقتصر على الكتب فقط ، بل تعددت الحیث إنها  ،المختلفة

والزیارات المیدانیة وغیرها، وتوفر أسالیب  واألشكال، ،واألفالم الحركیة، التسجیالت الصوتیةو 

للمادة  الطلبةلها جاذبیة تؤدي إلى استثارة اهتمام المتعددة  طفالوسائ جدیدة للتعلم الفردي;

 أهمیة ولذلك برزت ،كل طالب تقبل المعلومات بصوره أوضح وأسرعل تهیئالمعروضة وبالتالي 

ال للتعلم الفعّ  هموتهیئة عقول ،والتمهید للدروسالطلبة اهتمام  إلثارةوجود وسائل تكنولوجیا التعلیم 

 ).2011، عبد الحید، سعفان، زاهر، عبد الواحد، محمد إبراهیم،(

ارتبط مفهوم تكنولوجیا التعلیم في بدایته بحاسة البصر، ومع تطور العلوم لقد  

الحواس األخرى بالظهور، وخاصة حاسة السمع فظهرت األجهزة والمعارف، بدأت أهمیة 

 ).2007التعلیمیة التي تستخدم حاستي السمع والبصر (استیتیة وسرحان، 

على الوظائف األساسیة  لم یعد متوقفاً استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التدریس  إنّ 

التـدریس   منها: في أشكال كثیرةأصبح یتكامل ف، بـل تعداها إلى ما وراء تلك الوظائف، للحاسوب

، ثم تطور للطلبةٕاظهار نصوص مكتوبة على الشاشة تعرض مادة علمیة و  بمساعدة الحاسوب،

مثل من إلـى اقتـران تلـك النصوص برسوم أو صور ثابتة، ومع ظهور وسائط تخزین عالیة السعة 

، بالحاسوبلمتعددة باالستعانة اسطوانات الفیـدیو واالسطوانات المدمجة أمكن التدریس بالوسائط ا

باستخدام نصوص مكتوبة وصور ورسوم  للطلبةوبذلك أصبح مـن الممكن عرض المعلومات 

 ).2011ومتحركة مـع الصوت واأللوان (قندیل، ثابتة

عن الحفظ عدیم الجدوى، ها، واالبتعاد واستیعاب الطلبة لها ویؤدي تعلم المفاهیم إلى فهم

ستیعاب أمكن تطبیق هذا الفهم في مواقف جدیدة، ولذلك فإّن التعلم وٕاذا ما حدث الفهم واال
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واهتمام أكبر بدافعیة  یهیقبلون علـ الطلبة فإنّ معنى،  ذا لتعلما وعندما یصبحیـصبح ذا معنـى; 

 ).1992 (نشوان، ذاتي

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من ، و یةالتعلیمالمؤسسات شاع استخدام التلقین كأسلوب من أسالیب التدریس في لقد 

ومع ظهور أدوات التكنولوجیا الحدیثة ظهر توجه . الحفظ والتذكر األسلوب امخرجات هذ أهم

في التعلیم؛ لتحسین مخرجاته ومن التكنولوجیا وبرامجها استخدام بعض أدوات  یرّكز علىجدید 

 ب. هذه البرامج، البرامج الحاسوبیة عن طریق عرض البیانات بواسطة الحاسو 

الباحثة لعالمات طلبة مادة علم النفس التربوي  مالحظةوتنبع مشكلة الدراسة من خالل 

تحصیل الطلبة  ) حیث كان2015/2016جامعة جرش للعام الدراسي (بفي كلیة العلوم التربویة 

توظیف  الباحثة ترى أن ومن هنا فإنّ  ،المواد األخرىبتحصیلهم في مقارنًة في هذه المادة أقل 

 حاضرتالتقلیدیة المعتمدة على أسلوب ال المحاضرةكسر جمود قد یساعد في لوسائط المتعددة ا

، مادة علم النفس التربويّمما قد یؤدي إلى زیادة مستوى تحصیل الطلبة في والتلقین،  المباشر

فاهیم دورًا هامًا في تبسیط الموالبرمجیات قد تلعب تكنولوجیا التعلیم والوسائط المتعددة حیث أن 

 ) .2004 وعلم النفس (عیادات، ،والعلوم ،مثل: الریاضیاتمن  المختلفةفي المواد المجّردة 

) Camtasia(الكامتازیا استخدام برمجیة لكشف عن أثرإلى اهذه الدراسة  وعلیه، تهدف

في فهم المفاهیم  صعوبة حیث یواجه الطلبة ،في تعلیم مفاهیم الذكاء في مادة علم النفس التربوي

مشكلة الدراسة فإن وبالتالي ، تجرید عالٍ لما تتمّیز به من في علم النفس التربوي بالذكاء الخاصة 

 :األسئلة الثالثة اآلتیةفي اإلجابة عن  تتحدد
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لطلبة كلیة العلوم التربویة في هل یختلف اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي  السؤال األول:

 الكامتازیا، واألعتیادیة) ؟باختالف الطریقة (برمجیة جامعة جرش 

اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي لطلبة كلیة العلوم التربویة في هل یختلف  السؤال الثاني:

 ؟ (طالب، طالبة) جنسالباختالف جامعة جرش 

اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي لطلبة كلیة العلوم التربویة في هل یختلف  السؤال الثالث:

 (سنة أولى، ثانیة، ثالثة، رابعة)؟ تعلیميالمستوى ال باختالفجامعة جرش 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالیة إلى اآلتي: 

برمجیة الكامتازیا في اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي لدى التعرف على أثر استخدام  .1

 مادة علم النفس التربوي. طلبة

برمجیة الكامتازیا في اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي التعرف على أثر استخدام  .2

 .المتعلقة بوحدة الذكاء في مادة علم النفس التربوي

كتساب في ا عتیادي, واألسلوب األبرمجیة الكامتازیاتدریس (الالتعرف على أثر طریقة  .3

 التربويمادة علم النفس كلیة العلوم التربویة في لدى طلبة  مفاهیم علم النفس التربوي

 .في جامعة جرش

 أهمیة الدراسة:

  في مجاالت عدة نظریة وعملیة ومن أهمها اآلتي:أهمیة هذه الدراسة  تظهر 

) في Camtasiaوالتوصیات حول فاعلیة برمجیة كامتازیا ( المقترحاتتقدیم بعض  .1

اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي لدى طلبة كلیة العلوم التربویة في جامعة جرش ، 
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یة والقائمین على تطویر المناهج في و التربالعلوم في كلیة  المدرسینوبالتالي مساعدة 

علم النفس التعرف على كیفیة التوظیف األمثـل للوسـائط المتعددة في تدریس مادة 

 .التربوي

)، والتدرب على إعدادها Camtasiaعلى استخدام برمجیة الكامتازیا ( المدرسینتحفیز  .2

 في هذا المجال.خبراء متخصصین و من قبل مشرفین 

تتناول اتجاهًا حدیثًا في العملیة التعلیمیة التربویة، وهو التعلیم القائم على الوسائط  .3

  وذلك باستخدام برمجیة الكامتازیا بشكل خاص. المتعددة بطریقة علمیة مناسبة

التصال تساعد في الكشف عن التطبیقات والبرمجیات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات وا .4

لكشف عن من خالل افي أغراض التدریس، وذلك  المدرسونالتي یستخدمها ویمارسها 

جوانب النقص في توظیف هذه التطبیقات والبرمجیات، ومعرفة احتیاجاتهم التدریبیة 

 .لتنمیة استخداماتها وتوظیفها في التدریس

، وتفتح آفاقًا جدیدًة المستقبلیةبحوث هذه الدراسة بدایة لمزید من الدراسات وال تشّكلقد  .5

في مواد دراسیة أخرى باستخدام الحاسوب وبرمجیة الكامتازیا ة جدید لتطویر أسالیب

)Camtasia( أو أي برمجیات حاسوبیة أخرى. 

 داتها:ومحدّ  حدود الدراسة

 دات اآلتیة:ُنفذت هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحدّ 

الطلبة المسجلین في مادة علم النفس التربوي للفصل الدراسي أقتصرت الدراسة على  .1

 .) في كلیة العلوم التربویة بجامعة جرش2015/2016الجامعي (األول من العام 

 .)Camtasia(استخدام برمجیة الكامتازیا  .2
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المقررة  علم النفس التربوي مادةوحدة الذكاء من اقتصرت المادة الدراسیة على مفاهیم  .3

 .في جامعة جرش لطلبة كلیة العلوم التربویة

تتحدد نتائج الدراسة جزئیًا بأداة البحث المستخدمة (اختبار اكتساب مفاهیم علم النفس  .4

 التربوي) من حیث صدقه وثباته.

 اإلجرائیةالتعریفات 

 تضمنت الدراسة عددًا من المصطلحات تّم تعریفها على النحو اآلتي: 

 :  )Camtasiaازیا (برمجیة الكامت

تعرف إجرائیًا على أنها برمجیة حدیثة تتجسد فیها جمیع عناصر الوسائط المتعددة 

مثل: النص، والصوت والصورة  دمج العناصر هابحیث تعرض مادة تعلیمیة یتم من خالل

قدرة على إضافة عناصر الوسائط المتعددة وحذفها لموالحركة، والفیدیو. وتتیح هذه البرمجیة ا

 یجعلها من البرمجیات األكثر تطورًا في مجال الوسائط المتعددة التربویة. قد امّ وتعدیلها م

 : علم النفس التربوي

) "بأنه أحد میادین علم النفس النظریة والتطبیقیة التي 2008فه سمارة والعدیلي(یعرّ  

عملیة التعلم والتعلیم  تسعى إلى االستفادة من المفاهیم والمبادىء النفسیة وتسخیرها؛ لفهم وتوجیه

 نحو األفضل".

هو تطبیق للطرائق النفسیة في مجال النفس التربوي علم  اعتباریمكن في هذه الدراسة و 

وأنه  الطالب والمدرس،والتقویم التي تؤثر في التفاعل بین  والتدریس،، ، والدافعیةووالنم ،التعلیم

 ف عملیة التعلم.لتحقیق أهدا والمدرسمیدان یسعى إلى تربیة المتعلم 
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) على أنها تصور عقلي مجرد في 2008( سمارة والعدیلي افه: یعرّ  مفاهیم علم النفس التربوي

 شكل رمز أو كلمة أو جملة یستخدم للداللة على شيء أو موضوع أو ظاهرة معینة.

تألف من معلومات الفرد المنظمة تعرف إجرائیًا في هذه الدراسة بأنها المفاهیم التي تو 

 مأ حداثًا،أ مكثر من األصناف، أو الكیانات، أو المدركات سواء أكانت أشیاًء، أأحول واحد أو 

، وقد تم قیاسها (إجرائیًا) باستخدام اختبار فكارًا تساعد الفرد على تمییز الكیانأ أم أصنافًا،

 لذلك. د خیصاً اكتساب مفاهیم علم النفس التربوي الذي أعّ 
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