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( على تحصيل طلبة مادة Visual Basicأثر استخدام برنامج محوسب مستند إلى برمجية )
 مبادئ االتصال في كلية االعالم في جامعة البترا
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 ملخص:
 Visual)برمجية ذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام برنامج محوسب مستند إلى هدفت ه

Basic على تحصيل طلبة مادة مبادئ االتصال في كلية االعالم في جامعة البترا. واتبعت )
ليشكلوا أفراد الدراسة، وقد تم  قصديا   وطالبة ( طالبا  06الدراسة المنهج شبه التجريبي؛ إذ تم إختيار)

الضابطة درست باستخدام  وتجريبية: المجموعةالطلبة عشوائيا  الى مجموعتين ضابطة توزيع 
( طالبا  وطالبة والمجموعة التجريبية درست باستخدام برنامج 06الطريقة اإلعتيادية وتكونت من )

( طالبا  وطالبة. ولتحقيق 06( وتكونت من )Visual Basicتعليمي محوسب مستند الى برمجية )
( فقرة؛ وقد تم استخراج دالالت الصدق 52تطبيق اختبار تحصيل مكون من ) مدراسة، تالأهداف 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي في  والثبات له.
تحصيل طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي في تحصيل طلبة المجموعة الضابطة في 

( ولصالح المجموعة Visual Basicيعزى إلى البرنامج التعليمي ) البعدياختبار التحصيل 
 التجريبية. 
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The Effect of Using a Computerized Educational Program Based on 

(Visual Basic) software on the Achievement among the Students of 

Communication Principles Subject in the Faculty of Mass 

Communication at the University of Petra 

Wafa Khaled Al-Husami 

 *Shboul-Muhannad Anwar Al Dr.     

Abstract: 

The study aims at investigating the effect of the use of a computer 

program based on (Visual Basic) on the achievement among the students 

of the communication principles subject in the faculty of mass 

communication at the university of Petra. The study used a quasi-

experimental research design as research methodology. The study sample 

consisted of (60) students, were intentionally chosen. The students were 

randomly divided into two groups each one consisted of (30) students. The 

control group which studied by using the conventional approach; and the 

experimental group which studied by using the compaterized educational 

program. To achieve the objectives of the study, achievement test was 

applied. The results showed that there were statistically significant 

differences between the mean of the achievement test on the post-test 

attributed to the experimental group.  

Keywords: educational program, achievement, principles of 

communication, faculty of Mass communication, Petra University. 
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 :المقدمة

المعلومات؛ مما جعل التعلم بالطرق يشهد العالم اليوم ثورة عالمية متسارعة في تكنولوجيا 
المناهج  إعادة النظر فيإلى الجدوى، مما دفع القائمين على التربية والتعليم  أمرا قليلالتقليدية 

على مستوى التعليم المدرسي والجامعي، وفي تجهيز المؤسسات  المعلمين وأساليب التدريس وإعداد
التعليم يقوم على تشجيع توظيف التكنولوجيا  فأصبحالتعليمية كي تتماشى مع مجريات العصر، 

في التدريس لتنمية مهارات التفكير للطلبة، واالبتعاد عن الطرق التقليدية التي تقوم على الحفظ 
على توفير كم  مقدرةوالتلقين. ويعد توظيف الحاسوب ضرورة ملحة في العصر الحالي لما له من 

ز عملية التعليم وتتيح الفرصة للطلبة لممارسة كبير من المعلومات المتنوعة تعمل على تعزي
 األنشطة المتعددة لتعلم مفاهيم المادة الدراسية وحقائقها ومهاراتها.

على توفير كم  مقدرةكما يعد توظيف الحاسوب امرا  حيويا  في العصر الحالي لما له من 
الفرصة للطلبة لممارسة  كبير من المعلومات المتنوعة التي تعمل على تعزيز عملية التعليم وتتيح

 .(Abdul Hamid, 2011)األنشطة المتعددة لتعلم مفاهيم المادة الدراسية وحقائقها ومهاراتها 
وارتبطت الحاجة إلى توظيف الحاسوب والبرامج المحوسبة في التعليم بازدياد أعداد الطلبة، 

لثورة التكنولوجية، الذي االكم الهائل من المعلومات الناتج عن  فضال  عنواختالف مهاراتهم، 
من التحديات امام القائمين على التعليم من توفير الوسائل التعليمية والمناهج  ا  مزيدوضع 

والمستلزمات الدراسية التي تحقق للطلبة تعلما  يمكنهم من مواكبة جميع مجاالت الحياة، وقد بينت 
للطلبة التنوع والشمولية في  نتائج األبحاث والدراسات أن توظيف الحاسوب في التعليم يحقق

الخبرات التي يقدمها للطلبة بما يتناسب مع أعمارهم ومستوياتهم العقلية ويحقق السرعة والدقة في 
 -Juhani, 2013).(Alالحصول على المعلومات بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي 

لممكن تحقيقها من خالل ( أهم الفوائد المرجوة التي من اSaini, 2014وقد بينت سايني)
توظيف الحاسوب في عملية التعليم بأنه يقدم للطلبة المعلومات الخاصة بالمادة الدراسية بطرق 

، كما توفر البرامج المحوسبة للطلبة الفرصة مقدراتهممتنوعة تعمل على مراعاة الفروق الفردية و 
واقف جديدة نتيجة فهمهم للتدرب على حل المشكالت وتطبيق ما يتوصلون إليه من حلول في م

العميق للمشكالت، كما أن الحاسوب يوفر للطلبة صورا افتراضية تحاكي الواقع وتساعد الطلبة 
على الولوج إلى المواقف التي من الصعب الوصول إليها في الواقع. وللحاسوب دور ال يستهان به 

تظهر نقاط القوة والضعف في مجال تقييم الطلبة بأسلوب شامل لجميع جوانب شخصيتهم، بطريقة 
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لديهم، لتمكين أصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم في ضوئها، ومن خالل اتصال الحواسيب بشبكة 
الطلبة االطالع على أحدث المستجدات العلمية ونتائج األبحاث العلمية التي  االنترنت يستطيع

 تدور حول محتوى المادة الدراسية.
تساعد على تحسين التعليم والتعلم من العوامل التي ة ويعد الحاسوب وتطبيقاته المتعدد

واالعالم والثقافة والتحكم بسلوك الناس في حياتهم اليومية، ويجب أن ال يكون التركيز في عملية 
التعليم على الحاسوب بقدر ما يكون على البرنامج التعليمي الذي يوضع فيه، فالحاسوب ليس إال 

 الحقيقيةما البرنامج الموضوع ضمنه فهو الذي يقوم بعملية التعليم أداة للنقل والخزن والتسجيل، أ
(Al-Hilaa, 2002). 

كما اتضح من الدراسات التي قامت بها جامعة متشغان في الواليات المتحدة األمريكية على 
طلبة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، أن أساليب التعليم المعزز بالحاسوب أدت إلى نتائج 

كما ل وان الطلبة الذين تعلموا بمساعدة الحاسوب فاقوا زمالءهم ممن لم يستخدموا الحاسوب، أفض
استخدام الحاسوب في العملية التعليمية أدى إلى رفع أداء المعلم بصورة ملحوظة، وقلل من  أن

 .(Hussein, 2002)شكوى الطلبة من ذاتية التقويم 
ة التي تعد محور اهتمام الباحثين في وقتنا المهم الموضوعاتويعد التحصيل الدراسي من 

قد تعود  للمتعلمين، والتيالعوامل تأثيرا  في التحصيل الدراسي  أكثرالراهن، وتركز الخالف حول 
أو قد تكون حصيلة لتفاعل العوامل  الموروثة،قدراته كالعوامل مإلى عوامل تتعلق بذكاء الفرد و 

اسي يرتبط ارتباطا  عميقا  بالتعلم سواء على المستوى المدرسي إن التحصيل الدر  إذالوراثية والبيئية. 
أم الجامعي، الذي يعد أكثر شمولية وعمومية؛ وذلك لتضمنه تدريبات وتغييرات األداء المتعلق 
بالطلبة واكتسابهم للمعلومات والمعارف والخبرات والمهارات وعمليات العلم وطرق التفكير 

وبالتالي فإن التحصيل الدراسي هو ناتج التعلم من اكتساب معلومات  الوجدانية،واالتجاهات والقيم 
 .(Al-Astal, 2010)ومهارات وعمليات علم وتدريب وممارسة 

هذا وقد أولى الباحثون بالعملية التعلمية اهتماما  بالتحصيل الدراسي لما له من أهمية في 
 حاسمة. إذنتائج وقرارات تربوية  لما يترتب عليه من؛ (Al-Jalali, 2011)حياة الطالب وتطوره 

يتوجب معرفة مقدار  االتعلمية. كميعد التحصيل معيارا  لمعظم القرارات المتعلقة بالطالب والعملية 
وكذلك في اختيار البرامج التعليمية  المختلفة،تقدم الطلبة في الدراسة وتوزيعهم على أنواع التعليم 

صيل الدراسي بجوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية يؤثر عالوة على ذلك، فإن التح تناسبهم،التي 
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على ما سبق،  ءله. وبنافي تشكيل شخصية الطالب ويحدد درجة المكانة الدراسية واالجتماعية 
فإنه يتبّين مدى أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم على مستوى المدارس والجامعات. لذا فقد جاءت 

على  (Visual Basic)استخدام برنامج محوسب مستند إلى برمجية  هذه الدراسة للوقوف على أثر
 في كلية اإلعالم في جامعة البترا. االتصال مبادئلدى طلبة مادة  التحصيل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن ثووووورة المعلومووووات واالتصوووواالت وانتشووووار الحاسوووووب فووووي جميووووع مجوووواالت الحيوووواة أدى إلووووى 

التقوووودم  وعلووووى الوووور م موووونوالمووووتعلم فووووي العمليووووة التعليميووووة،  ضوووورورة مراجعووووة أدوار كوووول موووون المعلووووم
فوووي اسوووتخدام الحاسووووب فوووي المراحووول  ا  التكنولووووجي فوووي العصووور الحوووديث إال أن هنالوووك نووودرة وقصوووور 

الحاسوووب  والن ،االعتياديووةالجامعيووة العتموواد بعوور المدرسووين فووي الجامعووات ألسوولوب المحاضوورة 
تعلم وتووووفر فرصوووا  مناسوووبة للموووتعلم للتعامووول موووع أنوووواع وتطبيقاتوووه المختلفوووة تحتووووي علوووى عناصووور الووو

 المتعلموينعول معهوا وبوذلك توزداد دافعيوة متعددة ومختلفة من المواد التعليمية وكذلك تمكينه من التفا
في اإلقبوال علوى الوتعلم واموتالك المهوارات الالزموة التوي تمكونهم مون التعامول موع الحاسووب  تهمور ب

الصووحيح األموور الووذي يتوويح لهووم فرصووة التشووارك وتبووادل الخبوورات وكسوور  وتطبيقاتووه المتنوعووة بالشووكل
 Al-Atom, Alawneh, Jarrah and Abu)الجمود والحواجز خصوصوا  الحوواجز االجتماعيوة 

Ghazal, 2011)  . 
مادة مبادئ االتصال في جامعة البترا  يوبالتالي تتمثل مشكلة الدراسة في مالحظة مدرس

من الدراسات مثل دراسة  عديدلبة، وهذا يتوافق مع ما اشارت اليه من تدني مستوى تحصيل الط
حول فاعلية استخدام  (Chidafat, 2011; Al-Kandari, 2013)كل من الشديفات والكندري 

ن من خالل يسي لطلبة الجامعة. كما أن الباحثالبرامج المحوسبة على تحسين التحصيل الدرا
كالت في تحصيل الطلبة ونظرا  ألهمية توظيف وجود بعر المش اكمحاضرين الحظا معمله

التكنولوجيا في التعليم لمواكبة مستجدات العصر وانعكاساتها على تحصيل الطلبة لذا جاءت هذه 
برمجية ما أثر استخدام برنامج محوسب مستند إلى اآلتي:  لدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسا
(Visual Basic على تحصيل طلبة مادة )في كلية اإلعالم في جامعة البترا.  تصالاال  مبادئ 

 فرضية الدراسة
( فوي تحصويل طلبوة موادة α= 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تفروق ذاال توجد 

 Visual)برنوامج )التعليموي مبادئ االتصال في كلية اإلعالم في جامعة البترا تعوزى الوى البرنوامج 
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Basic االعتيادي(، البرنامج.) 
 دراسةهدف ال

 Visualتقصي أثر برنامج محوسب مستند إلى برمجية ) تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى
Basic .على تحصيل طلبة مادة مبادئ االتصال في كلية اإلعالم في جامعة البترا ) 

 أهمية الدراسة
 أهمية الدراسة محورين أساسيين هما: تتضمن

 األهمية النظرية
من الدراسات النادرة التي تناولت تصميم برنامج  حثينالباتعد هذه الدراسة حسب علم 
التحصيل وتأتي أهمية الدراسة من  في وأثره( Visual Basicتعليمي محوسب مستند إلى برمجية )

استخدام برنامج تعليمي محوسب  وأثرحيث أن هذه الدراسة تساعد عمليا  على الكشف عن فاعلية 
ال في كلية اإلعالم في جامعة البترا. وكذلك قد تساعد في التحصيل لدى طلبة مادة مبادئ االتص

في  وتسهم هذهحول هذا الموضوع  ى الطرق امام الدراسات التي قد تجر هذه الدراسة على تمهيد 
دعم القاعدة المعرفية للمهتمين في التعرف إلى فاعلية توظيف البرامج المحوسبة في جوانب 

 تعليمية أخرى. 
 األهمية التطبيقية

أهمية هذه الدراسة من أهمية استخدام برنامج تعليمي محوسب مستند إلى برمجية تبرز 
(Visual Basicوأثره ) تحصيل طلبة مادة مبادئ االتصال في كلية االعالم في جامعة البترا  في

يبرز دور البرنامج التعليمي المحوسب وعدم اقتصاره على مادة مبادئ االتصال  لديهم. كما
مج التعليمي المحوسب أصبح جزءا  ال يتجزأ من التعليم الحالي ال بل ومكمال ، وحسب، كون البرنا

أن الدراسة الحالية تنبع أهميتها من  الباحثينأن لم يكن بديال  عن التعليم اإلعتبادي. كما يرى 
أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدام تطبيقاته وتقنياته الحديثة في العملية 

برنامج تعليمي  استخدام، ومن أهمية االتصاللتربوية بشكل خاص في تدريس مادة مبادئ ا
 وأثره فياالتصال  بمبادئمحوسب في تسهيل تعلم الطلبة للمفاهيم والمصطلحات الخاصة 

 الدراسي.تحصيلهم 
وتعمل هذه الدراسة على تمهيد الطريق أمام الدراسات الالحقة التي تتناول هذا الموضوع، 

ون هذه الدراسة من الدراسات الحديثة التي تناولت أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تعلم ك
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ومدى الفائدة  إليها م التوصلتمبادئ االتصال. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من النتائج التي 
ة االردنية من المؤمل أن تكون هذه الدراسة مرجعا  للباحثين في المملك إذالمرجوة من هذه النتائج، 

الهاشمية والعالم العربي، مما يثري المكتبة العربية من المراجع حول هذا الموضوع وباللغة العربية. 
ن عن وضع المقررات األكاديمية في و اسة أعضاء هيئة التدريس والمسؤولكما سيستفيد من هذه الدر 

 جامعة البترا.
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 ة تعرف المصطلحات الواردة فيها كاآلتي:أل راض الدراس
 :هو تقنية حديثة يستخدم فيها الطلبة الحاسوب كوسيلة تعليمية  البرنامج التعليمي المحوسب

 ,Majali,and Al-Awajidaمعينا  )تعلمية، بحيث يتعلمون من خالله محتوى تعليميا  
مية )الوحدة الثانية من مادة إجرائيا  بأنه نظام حاسوبي لوحدة تعلي الباحثين. يعرفه (2012

مبادئ االتصال: مفهوم االتصال وعناصره( مصمم بشكل يساعد المعلم في توفير بيئة تعليمية 
اجتماعية إلكترونية بطريقة مترابطة متضمنة مجموعة من األهداف والخبرات واألنشطة 

لحاسوب بهدف والوسائل وأساليب التدريس المتنوعة والتقويم، بحيث تم عرضها باستخدام ا
 التدريس.

  يكتسبه المتعلم من مهارات ومعارف وعلوم مختلفة نتيجة لعمليات تعلم  ام الدراسي:التحصيل
متنوعة ومتعددة، تدل على نشاط عقلي ومعرفي؛ ويقاس بالدرجة التي يحققها المتعلم في 

إجرائيا  بأنه  الباحثين. ويعرفه (Al-Jalali, 2011) كذلامتحان يتقدم إليه عندما يطلب منه 
مقدار ما يكتسبه المتعلم من خبرات ومعارف ومعلومات ومفاهيم لمحتوى المادة العلمية، وتم 
قياسه من خالل مجموع العالمات التي يحصل عليها المتعلم في االختبار البعدي الذي تم 

 إعداده لهذا الغرض.
  :نوا مؤهلين خالل حياتهم مادة تدريسية تعنى بإعداد الطلبة لكي يكو مادة مبادئ االتصال

الجامعية وعند التحاقهم بسوق العمل وبالحياة االجتماعية بالمهارات الالزمة على صعيد فهمهم 
ألنفسهم ولآلخرين. ويتناول مقرر مادة مهارات االتصال أدوات ووسائل االتصال اإلنساني 

حتاجها لنقل األفكار التي ي واالنماط السلوكيةويركز على إكساب الطلبة المعارف والمهارات 
والمشاعر أو التفاعل اإليجابي في تلقي رسائل اآلخرين. وتزوده بالمبادئ والمهارات األساسية 

 .لإللقاء والتحدث في المناسبات العامة
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 حدود الدراسة ومحدداتها
اقتصرت هذه الدراسة على طلبة مادة مبادئ االتصال في كلية  الحدود البشرية والمكانية: .1

 في جامعة البترا في المملكة األردنية الهاشمية. اإلعالم 
اقتصرت هذه الدراسة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  الحدود الزمانية: .2

5602/5602. 
: تحددت نتائج هذه الدراسة في ضوء األدوات المستخدمة في جمع البيانات محددات الدراسة .3

دراسة على فقرات أدواتها وبالتالي فإن تعميم النتائج من صدقها وثباتها، وفي استجابات أفراد ال
 يعتمد على طبيعة أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية من صدق وثبات. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتضمن هذا الجزء مراجعة لإلطار النظري المتعلق بالبرامج المحوسبة من حيث مفهومها 

قها و يرها، ولغة الفيجوال بيسك وكذلك اإلطار النظري المتعلق وخصائصها وميزاتها وخطوات تطبي
ومبادئ االتصال، واالعالم. كما يتضمن الفصل استعراضا  لعدد من الدراسات السابقة  بالتحصيل،

 العربية واألجنبية ذات الصلة. 
 أواًل: اإلطار النظري 

 فيجوال بيسك
 ا  م. ولعل هذه النسبة تعطينا توجهمن التطبيقات بشكل عا 26% (VB)تشكل البرامج بلغة 

من المحفزات التي تجعل المبرمج يقبل على  كثيرعن قوة اللغة وسهولتها واحتوائها على 
قدرتها على التعامل مع عالم ماستخدامها أكثر من أي لغة أخرى. وتتميز لغة فيجوال بيسك ب

الربط الديناميكية سهولة استعمال مكتبات  فضال  عن (Multimedia)الوسائط المتعددة 
(Dynamic Link Libraries)(DLL)  إضافية للمبرمجين لالستفادة من  مقدرةوالتي تعطي

بعر القوالب البرمجية المسبقة للتطوير مما يوفر وقتا  وجهدا  كبيرين، وتتعامل أيضا  مع واجهة 
 .(Krishan, 2012)التطبيقات البرمجية الخاصة بنظام 

فضال  خدام هذه اللغة كتابة برامج ذات الواجهة متعددة الوثائق، ستإكما يستطيع المبرمج 
إنشاء أيقونات متحركة وإضافة الحركة المرفقة بالصوت إلى تطبيقاته المختلفة، ولم تهمل لغة  عن

فيجوال بيسك موضوع التعامل مع الملفات على اختالف أنواعها، ومنها ملفات قواعد البيانات إذ 
ات المعدة بواسطة مايكروسوفت اكسس أو أحد البرامج المشهورة في هذا تتعامل مع هذه الملف
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(آخر اإلصدارات Visual Basic 6؛ يعد اإلصدار )(Al-Ani, 2005)المجال كقاعدة بيانات 
( لحاسوبك Windowsفي عائلة فيجوال بيسك، وهي تسمح لك بسرعة وسهولة تطوي تطبيقات )

البرمجة. وقد أصبحت هذه اللغة في مصاف اللغات الشخصي بدون أن تكون متمرسا في لغات 
ابتداء من اإلصدار الخامس منها  OOP (Object OrientalPrograming)كائنية التوجيه 

(Yasser, 2010.) 
يزودك فيجوال بيسك بالبيئة الرسومية التي بواسطتها تستطيع أن تصمم نظريا  النماذج 

تطبيقاتك لحاسوبك الشخصي. فيجوال بيسك  والتحكمات والتي تصبح هي أساسيات بنائك في
كثر، وهذه األدوات تشمل على يدعم عددا  كبيرا  من األدوات المفيدة، والتي تساعدك في إنتاجية أ

ي: نماذج، قوالب، متحكمات متخصصة، إضافات ومديري قواعد البيانات، ويمكنك استخدام أتما ي
 .Majdi, 2012)) أيام أو فيهور، أسابيع هذه األدوات جميعها إلنشاء تطبيقات كاملة في ش

وصمم هذا البرنامج خصيصا  ليخدم شبكة االنترنت ويأتي معه عدد من التحكمات تسمح لك 
، يتم توحيدها عبر (Active X Executables)تسمى  (Web)بإنشاء تطبيقات على أساس 

(Web browser) ة تطبيقات فيجوال في التطبيق، يمكن مراجع النمط الجديد. وباستخدام هذا
ومشروع  (SAPI)بيسك الموجودة وتوزيعها على االنترنت. والجديد في فيجوال بيسك هي مشاريع 

وتزودك هذه القوالب بهيكل عملي لتطوير مكونات جانبية لألجهزة  (Dynamic HTML)قوالب 
 .(Krishan, 2012)(www.geocities.com)الخادمة في الويب 

لغة الفيجوال بيسك تساعد على االنتاجية كون المستخدمين أكثر من كل ما سبق يتبين أن 
فاعلية باحتوائها على األدوات المناسبة لمظاهر مختلفة ومتنوعة من تطوير واجهات المستخدم 

يمكن عمل واجهة تطبيق أو واجهة مستخدم رسومية برسم هذه الكائنات بطريقة  إذالرسومية، 
ذه الكائنات تمهيدا  لظهور الخصائص الخارجية أو تجعل الرسم العادية. تضع الخصائص في ه

هذه الواجهة تتفاعل مع المستخدم من خالل كتابة األوامر أو التعليمات التي تستجيب لألحداث 
 .(Al-Qudmani, 2001) الواجهةالتي تحدث في 

 ، (Yasser, 2010)ويمكن إجمال بعر خصائص لغة فيجوال بيسك كما أوردها ياسر
في  يمتخصص تضاهسهولة التعامل مع اللغة فهي ال تحتاج إلى خبير في البرمجة أو : بما يأتي

وتمكن المستخدم من عمل تقارير  ( أو  يرهما؛VJو VCبرامجها برامج اللغات المتقدمة مثل )
احتوائها على األدوات والمعالجات التي تعمل  كمخرجات للبرامج التطبيقية التي قد تحتاج إليها
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ي دقائق وتضاف إليها خصائصها وسماتها الخارجية بطريقة سهلة ومباشرة تمكن من البرامج ف
سهولة التعامل مع قواعد البيانات وآلية  فحص النتائج واختبارها مباشرة بعد االنتهاء من وصفها

وتطبيقات من  (Data Base)وصول المعلومات باستخدامها فهي تمكننا من عمل قاعدة بيانات 
لنهاية ألكثر أنواع وأشكال قواعد البيانات شيوعا، ونخص على وجه الذكر ال التحديد البداية حتى ا
وتوافقية اللغة مع االنترنت، فهي  (Microsoft SQL Server)سيرفر  (SQL)مايكروسوفت 

كانت ملفات أم قواعد بيانات أم أتمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات المطلوبة سواء 
 .(VB)امج التطبيقية المبرمجة أصال  باستخدام لغة تطبيقات من البر 

فهذه  (Active X)ولعل من أهم خصائص اللغة احتوائها ودعمها لتقنية اكتف اكس 
تمكنك من استغالل الخصائص الوظائفية المدعومة من برامج وتطبيقات أخرى.  الخصيصة

ل سهولة مع عدة برامج مثل فالطريقة الوظيفية فيها وآلية تبادل البيانات تجعلها تتعامل بك
(Access / XL / Word)  فيمكن مثال  تحويل بعر البيانات المتوافقة مع برنامج معين إلى

 هاومكونات بيانات متوافقة مع برنامج آخر أو إدراج ملف جديد في برنامج آخر. ان أجزاء البرامج
(Components) ن تغيير خصائص هذا فيمكأن لم تكن مالئمة لبرنامج معين  يمكن أن تتغير

 الخصيصةالجزء أو األداة أو استبداله أو اإلضافة لمالءمته لنوعية العمل المطلوب منه، وهذه 
ومن أهم ما يخص المبرمج أو الشخص التقني أن  وقوة اللغة. (Active X)تضاف إلى فضل 

يذي حقيقي ُيتوج عمله بنهاية مناسبة من الناحية البرمجية وهي ال تكون إال بعمل ملف تنف
(EXE)  لهذا البرنامج أو المشروع الذي يستخدم بدوره مكتبة الربط الديناميكية(DLL – 

dynamic link library) .الذي يمكن نشره بسهولة 
 التحصيل

ويعوود التحصوويل الدراسووي ظوواهرة معقوودة تتوودخل فيهووا مجموعووات مختلفووة موون المتغيوورات العقليووة 
حيوووث يصوووعب فوووي كثيووور مووون األحيوووان الفصووول بينهوووا أو تحديووود و يووور العقليوووة تتفاعووول فيموووا بينهوووا، ب

اإلسووهام النسووبي لكوول منهووا بشووكل دقيووق. ويؤكوود التربويووون أن التحصوويل الدراسووي يعنووي لغووة اإلنجوواز 
ويمكن واإلحراز، وهو يرتبط بآثار مجموعة من الخبرات التي يمكن وصفها بأنها مقننة أو مقصودة 

 .   (Khafaji, 2011)فيها  التحكم
التحصووويل أنوووه النتيجوووة العاموووة التوووي يحصووول عليهوووا  (Nasrallah,2004)عووورف نصووور   و 

الطالب في نهاية العام الدراسي، والتي تضم جميع النتائج التي حصل عليها في كل يوم، وفي كل 
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يحوودد التحصوويل الدراسووي  إذشووهر، وفووي كوول فصوول، وفووي نهايووة السوونة الدراسووية، فووي كوول موضوووع 
توى الطالب في هذا الموضووع نقواط الضوعف والقووة لديوه، والتحصويل اإلجموالي للموضوع الواحد مس

الووذي يصوول إليووه المووتعلم فووي جميووع المووواد عوون طريووق تعلوويم المعلووم الشووفهي أو الكتووابي اليووومي أو 
( Rivkin, 2010ذكور ريفكون )و  .الشهري الذي يعتمد على إجراء االختبارات واالمتحانات الخاصوة

يسووتطيع الطالووب القيووام بووه فعليووا  بعوود إنهوواء دراسووة برنووامج مووا أو موونهج معووين، أن التحصوويل هووو مووا 
ويتضوومن هووذا المفهوووم الكفايووة والمعرفووة التووي اكتسووبها الطالووب عنوود تخرجووه نتيجووة لدراسووته مجموعووة 

 من المناهج والمواد الدراسية المختلفة.
يم والحقوووووائق مجموعوووووة المعلوموووووات والمفووووواه هبأنوووووالتحصووووويل  (Awad,2013)ف عوووووواد عووووورّ و 

والتعميمات والمهارات والقيم التي يحصل عليها الطالوب نتيجوة موروره بوالخبرات التعليميوة المخططوة 
والتووي تسوواعد الطالووب علووى التكيووف مووع بيئتووه االجتماعيووة ويقوويتم موون خووالل االختبووارات التووي يعوودها 

مفهووووووم  نأ (Allam,2007)عوووووالم رأىالمدرسوووووون أو االختبوووووارات المقننوووووة أو كليهموووووا. فوووووي حوووووين 
التحصووويل لووويس لوووه تعريوووف محووودد إنموووا يووورتبط بمفووواهيم أخووورى مثووول دافعيوووة اإلنجووواز ومفهووووم الوووذات 
األكاديمية، وتعّرفه بعر القوواميس التربويوة باإلنجواز أو كفواءة األداء فوي مهوارة معينوة أو مجموعوة 

ة المختلفووة وتتمثوول فووي موون المعووارف أو المعرفووة المكتسووبة أو المهووارة الناميووة فووي المجوواالت الدراسووي
 درجات االختبارات أو العالمات التي يضعها المعلم لطالبه.

أن التحصوويل الدراسووي يوورتبط بووالتعلم ومقوودار  البوواحثينوموون خووالل التعريفووات السووابقة الحووظ 
التحصوويل الدراسووي بأنووه  البوواحثينالنتاجووات التووي يحصوول عليهووا الطالووب موون خاللووه، وعليووه فيعوورف 

ليوه الطالوب مون معوارف ومهوارات واتجاهوات وقويم فوي موضووع موا نتيجوة موروره مقدار ما يحصول ع
كانووت موون إعووداد أبووالخبرات التعليميووة وتقوواس هووذه الخبوورات موون خووالل االختبووارات التحصوويلية سووواء 

 المعلم أم جهات أخرى.
 أهمية التحصيل الدراسي

موووع الحيووواة ومواجهوووة  للتحصووويل الدراسوووي فوووي الحيووواة اليوميوووة أهميوووة كبيووورة فوووي تكيوووف الموووتعلم
مشكالتها والمتمثلة فوي اسوتخدامه لحصويلته المعرفيوة فوي التفكيور واتخواذ القورارات اآلنيوة والمسوتقبلية 
وكذلك المنافسة في الحياة للحصول على الوظوائف واألعموال المهنيوة األخورى المتووافرة فوي السووق، 

غيووره موون المجوواالت ويرجووع ذلووك إلووى أن وإن التحصوويل الدراسووي يمثوول للمتعلمووين أموورا  مهمووا  مقارنووة ب
الضعف في التحصيل قد يؤدي إلى الرسوب فتكون له آثار نفسية واقتصادية في المتعلمين وأسورهم 
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والمجتمع. إذا كوان التحصويل مهموا  للمتعلموين فإنوه أيضوا  مهوم للمجتموع إذ أن تقودم المجتموع يتوقوف 
يوة ونوووع الوتعلم الووذي يتلقونوه وموا تحقووق مون أهووداف بالدرجوة االولوى علووى نوعيوة المتعلمووين وفقوا  للترب

(Khafaji, 2011). 
أهمية التحصيل في إحداث تغيير سلوكي وإدراكي  ن( أAl-Baqi,2014البقيعي ) ولخّص 

وعاطفي واجتماعي لدى الطالب فالتعلم هو عملية  ير مرئية تحدث نتيجة للتغيرات في البناء 
ل التحصيل الدراسي، فالتحصيل هو نتاج للتعلم ومؤثر اإلدراكي للطالب ونتعرف إليه من خال

 السلوكية األهداف من يحققه ما بمقدار تبرز أهمية التحصيل الدراسي كومحسوس. وكذل
 فاعليته كانت الطالب، عند الشامل التنموي  المردود في مؤثرا   التحصيل هذا كان فكلما والوجدانية،
 بيئتهم. مع التفاعل على ومساعدتهم األفضل، نحو بالطال سلوك في التربوية وأهميته إيجابية

ويعوود التحصوويل الدراسووي معيووارا  أساسوويا  لموودخالت العمليووة التعليميووة التعلميووة وعملياتهووا، ويووتم 
بموجبووه التعوورف إلووى مقوودار تقووّدم الطلبووة دراسوويا ، ويسووهم فووي تحديوود مسووار الطمووو  الوووظيفي للطالووب 

تعوود موورة أخوورى للطالوب إال علووى حسوواب عموره، فووإن الطالووب مسوتقبال ؛ وهووو فرصوة  يوور متكووررة ال 
الذي يرسب أو يضعف تحصيله يبقى راسبا  أو ضعيفا ، وإذا أعاد الدراسة فإن ذلوك نقصوا  مون عموره 
 وعالمووة فووي سووجله ألنووه يووتحكم فووي نوووع المسووتقبل الووذي ينتظوور الفوورد فووي الحيوواة التعليميووة الوظيفيووة؛

تحصويلي  مسوتوى  إلوى الطالوب وصوول أن كموا وإمكاناتوه، قدراتوهم حقيقوة إلوى يتعورف الطالب يجعل
 القلووق عنووه ويبعوود ذاتووه، عوون فكرتووه ويوودعم نفسووه فووي الثقووة يبووث المختلفووة للمووواد دراسووته فووي مناسووب
 النفسية. صحته ي مما يقو والتوتر 

 أهداف التحصيل وأغراضه
فة علمية بأشكالها والتحصيل الدراسي يشمل خبرات التعلم التي اكتسبها الطلبة من معر 

-Al)والقيم واالتجاهات والميول العلمية. وأشارت  ومهاراته، هوطرقالمختلفة، وعمليات العلم 
deep, 2013)  إلى التحصيل الدراسي بأنه مدى إتقان الطالب للمعرفة العلمية والمهارات التي

دراسته، وفق معايير اكتسبها من خالل دراسته للمقرر، بحيث يرقى لمستوى معين من الكفاءة في 
 معينة، مقارنة مع زمالئه من الطلبة، من خالل تقديمه لالختبارات التحصيلية المعدة مسبقا. 

ويقوم التربويون بقياس التحصيل لعدة أ راض فهي التي ُتعطي مؤشرات حقيقية عمتا تحقتق 
رنامج التعليمي، ُتساعد في إيجاد الخطط العالجية لنواحي النقص في الب ومن َثم من أهداف؛

والطرائق التدريسية المستخدمة، كما أنه ليس من الضروري أن تقتصر فقط على نواتج التعلُّم من 
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تحصيل رقمي، بل يجب أن تتطرتق إلى قياس مدى اكتساب الطلبة لعمليات التعلم التي تساعدهم 
 مقدرة فضال  عنلضبط، في امتالك المعرفة العلمية وتحقيق أهداف العلم ِمن التنبؤ والتفسير وا

التقويم على تحديد مقدار ما تحقتق ِمن األهداف التعليمية والتربوية المنشودة، واستخدامه كعملية 
ر جيد لقياس أداء معلِّم العلوم وفاعلية تدريسه، والحكم عليه  .تشخيصية وقائية عالجية وهو مؤشِّ

لمية والتقصي في التدريس والمناهج أل راض تربوية، ويقدم مخرجات مهمة أل راض الدراسة الع
 .(Zeitoun, 2007) وتخطيط ابحث ا 

 ثانيُا: الدراسات السابقة ذات الصلة
من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية 

م تسلسل بمسح بعر الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة وت الباحثينلموضوعها، فقد قام 
 عرضها من األحدث الى األقدم وعلى النحو اآلتي:

( دراسة هدفت Baker, Goodboy, Bowman, 2018أجرى بيكر وجودبوي وبومان )
تعلم الطلبة على  في PowerPoint)إلى استقصاء أثر التعليم باستخدام العروض التقديمية )

المتحدة األمريكية. اتبعت الدراسة  المستويين المدرسي والجامعي )جامعة فرجينيا( في الواليات
( دراسة لتحديد ما إذا كان الطلبة يتعلمون 82تم إجراء تحليل لو ) إذالمنهج المسحي التحليلي؛ 
عتيادية. باستخدام برنامج العروض التقديمية مقارنة  بالطرق اال ذاتها أكثر عندما يدرسون المادة

وأظهرت النتائج عدم وجود اختالف كبير في تعلم الطلبة بناء على نوع التعليم الذي تلقوه؛ ولكن 
( نتيجة استخدام برنامج K-12لوحظ ازدياد التعلم المعرفي لدى الطلبة لمرحلة التعليم األساسي )

 العروض التقديمية ولكن هذا التأثير لم يظهر لدى طلبة المرحلة الجامعية.
 & ,Higgins, Huscroft-D’Angeloوأجرى هيجنز وهاسكروفت آنجيلوز وكروفورد )

Crawford, 2017 دراسة هدفت إلى استقصاء أثر برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل الطلبة )
 فقدفي مادة الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية. استخدمت الدراسة المنهج المسحي التحليلي؛ 

ب مختلفة الستخدام التكنولوجيا )نوع التكنولوجيا وطريقة االستخدام ومدة االستخدام تم اختبار جوان
( دراسة 58ومنطقة المحتوى الرياضي وسياق بيئة التعلم(. وقد أظهرت النتائج من خالل تحليل )

 تحصيل الطالب. فيإلى وجود تأثير عام كبير للتكنولوجيا 
فت التعرف إلى فاعلية برنامج حاسوبي في بدراسة هد (Suwayt,2016كما قام السويط )

التحصيل العلمي لطلبة كلية التربية األساسية في مقرر مقدمة في تكنولوجيا التعليم، تألفت عينة 
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( طالبا من طالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية، استخدمت الدراسة 26الدراسة من )
ومجموعة ضابطة  ا  ( طالب52مجموعة تجريبية ) على مجموعتين: التجريبي، موزعينالمنهج شبة 

 والمجموعة الضابطة المجموعة بين إحصائيا دال فرق  وجود إلى . وتوصلت الدراسةا  ( طالب52)
 األساسية التربية كلية لطلبة العلمي التحصيل فيالحاسوبي البرنامج  استخدام بعد التجريبية
 التجريبية. المجموعة ولصالح

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام برامج التعلم (Abu Aql,2016) عقل  وأجرت أبو
االلكتروني القائمة على الحاسوب في تدريس العلوم لدى دارسي جامعة القدس المفتوحة في 

( طالبا  وطالبة ممن 02فلسطين. اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )
توحة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية. واستخدمت يدرسون في جامعة القدس المف

 الضابطة المجموعة بين إحصائيا   دالة فروق  الدراسة اختبارا  تحصيليا . وأظهرت النتائج وجود
لطلبة  التحصيل في استخدام التعلم االلكتروني القائم على الحاسوب بعد التجريبية والمجموعة

 المجموعة التجريبية.
معرفة أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب  إلى(Ahmed,2016)  أحمد راسةوهدفت د

كطريقة تدريس على مستويات تحصيل طالب كلية التربية قسم الفيزياء المستوى األول في جامعة 
أم درمان اإلسالمية في السودان، اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وتألفت عينة الدراسة من 

إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق  ( طالب تم تقسيمهم066)
ذات داللة إحصائية في التحصيل بين كل من المجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة 

 التجريبية التي تلقت برنامج تعليمي محوسب. 
رق ( دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام طريقتين من طOzofor, 2015وأجرى أوزوفر )

على التحصيل الدراسي بمادة  االعتياديةالتعلم إحداهما بمساعدة الحاسوب واألخرى بالطريقة 
ستخدم المنهج أُ بة في منطقة أوكيو في نيجيريا. و االحصاء واالحتماالت وعالقتها باتجاهات الطل

 تياديةاالعالعينة إلى مجموعتين ضابطة استخدم معها طريقة التدريس  تقسمّ  وقدشبه التجريبي، 
ومجموعة تجريبية استخدم معها الحاسوب في التدريس. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا 
لصالح المجموعة التجريبية على المقياسين )اختبار تحصيلي ومقياس االتجاهات( تعزى لطريقة 

 التدريس.
هدفت إلى استقصاء فاعلية األنشطة  ة( دراسAl-Kandari,2013وأجرى الكندري )
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االلكترونية على تحصيل طلبة جامعة الكويت في مقرر التربية البيئية بكلية التربية ودافعيهم نحو 
م الطلبة إلى مجموعتين ضابطة تم يقست إذ تمالمنهج شبه التجريبي  ستخدموأُ هذا النوع من التعلم. 

ام االنشطة تدريسها دون استخدام األنشطة االلكترونية، ومجموعة تجريبية تم تدريسها باستخد
بق اختبار تحصيلي في الوحدة المقررة. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا طّ االلكترونية، وُ 

بين نتائج المجموعتين على االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة 
 التدريس. 
صفحات الشبكة دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام (Zahrani,2013)  الزهرانيوأجرى  

العنكبوتية على تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض. 
( طالبا  ممن 08ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي، وبلغت عينة الدراسة )

موعتين ضابطة وتجريبية. يدرسون بكلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية، وتم تقسيمهم إلى مج
واستخدمت الدراسة اختبارا  تحصيليا  ومقياسا  لالتجاهات. وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
إحصائيا  بين درجات التحصيل للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، كما 

ن المجموعتين لصالح تبين وجود فروق بين اتجاهات الطالب نحو مقرر تقنيات التعليم بي
 .المجموعة التجريبية

 التعقيب على الدراسات السابقة
ومن خالل استقراء بعر  السابقة،للدراسات  هماواستعراض الباحثينمن خالل اطالع 

 المناهج المستخدمة فيها وبعر أهدافها ونتائجها وأدواتها يتضح ما يأتي:
 : هدف الدراسة

ناولت أثر استخدام الحاسوب أو البرامج المحوسبة في يالحظ أن الدراسات السابقة التي ت
 ,Baker, Goodboy, Bowmanالتحصيل، كما في دراسة كل من بيكر وجودبوي وبومان)

(على PowerPoint( التي هدفت إلى استقصاء أثر التعليم باستخدام العروض التقديمية )2018
ينيا( في الواليات المتحدة األمريكية. تعلم الطلبة على المستويين المدرسي والجامعي )جامعة فرج

 & ,Higgins, Huscroft-D’Angeloودراسة هيجنز وهاسكروفت آنجيلوز وكروفورد )
Crawford, 2017 التي تناولت استقصاء أثر برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل الطلبة في )

 مادة الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية. 
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  عينة الدراسة:
تنوع أفراد عينة الدراسة ما بين طلبة المدارس كما في دراسة هيجنز وهاسكروفت يالحظ 

( ودراسة Higgins, Huscroft-D’Angelo, & Crawford, 2017آنجيلوز وكروفورد )
بينما تناولت دراسات أخرى طلبة الجامعات والكليات كما في دراسة  (.Ozofor, 2015أوزوفر )
 (.Suwayt,2016) السويط
  ية:المنهج

يالحظ تنوع الدراسات السابقة في منهجيتها؛ فبعضها اتبع المنهج الوصفي المسحي كدراسة 
( ودراسة هيجنز وهاسكروفت Baker, Goodboy, Bowman, 2018بيكر وجودبوي وبومان )
 (.Higgins, Huscroft-D’Angelo, & Crawford, 2017آنجيلوز وكروفورد )

بقة تناولها مساقات دراسية مختلفة مثل الحاسوب ويالحظ من استعراض الدراسات السا
والتربية االسالمية واللغة العربية والعلوم والرياضيات واالحصاء وعلوم االرض والفيزياء وتكنولوجيا 

حسب المتغير التابع  االختبارات التحصيليةالتعليم والتربية البيئية. واستخدمت الدراسات السابقة 
 كأدوات لجمع البيانات.

تشابه هذه الدراسة جزئيا  مع الدراسات السابقة من حيث استهدافها لدراسة أثر البرامج وت
التعليمية المحوسبة، واعتمادها على المنهج شبه التجريبي، واختيار عينتها من طلبة الجامعات. 
ولكنها تميزت بتناولها أثر برنامج تعليمي محوسب على متغير التحصيل وكذلك بالنسبة للفئة 

ستهدفة وهي طلبة الجامعات تخصص االعالم في مادة مبادئ االتصال، وهي دراسة بحدود الم
من الدراسات السابقة في تطوير مقياس  الباحثين واستفاد لم يتم تناولها محليا  معا. الباحثينعلم 

 نظري مناسب للدراسة. إطارالدراسة وفي اعداد البرمجية الخاصة في الدراسة وتكوين 
 إلجراءاتوا الطريقة
 الدراسة منهجية

 استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي لمالءمته لطبيعة الدراسة وتحقيق أهدافها.
 أفراد الدراسة

( طالبا  وطالبة ممن يدرسون مادة مبادئ االتصال في كلية 06تكون أفراد الدراسة من )
ثاني من العام الجامعي اإلعالم في جامعة البترا في األردن والمسجلين في الفصل الدراسي ال

عشوائيا  على مجموعتين: المجموعة  موتم توزيعه قصديا ،، بحيث تم اختيارهم 5602/5602
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 ( طالبا  وطالبة، 06( والمجموعة الثانية كتجريبية وعددها )06األولى كضابطة وعددها )
 البرنامج التعليمي المحوسب 

من مادة مبادئ االتصال )مفهوم االتصال تم إعادة بناء المحتوى التعليمي للوحدة الثانية 
(، بهدف اكساب طلبة مادة مبادئ Visual Basicوعناصره( وفق البرنامج التعليمي المحوسب )

االتصال في كلية اإلعالم في جامعة البترا المعرفة والمهارات واالتجاهات والخبرات المتضمنة في 
ات والمقاطع المتحركة والفيديو والرسوم المحتوى من خالل التحكم في الشرائح وتشغيل الفالش

 Visual Basic)تم تصميم البرنامج التعليمي المحوسب ) وقدوالصور المتعلقة بمحتوى المادة، 
 وفق الخطوات األتية:

 االسووووتعانة بمتخصووووص فووووي البوووورامج الحاسوووووبية والتوووودرب علووووى اسووووتخدام البرمجيووووة المحوسووووبة .0
((Visual Basic البرمجية.م لهذه وقراءة كتيبات االستخدا 
، Visual Basic)وضوع تعليموات مبسوطة لكيفيوة االسوتخدام ومظواهر الواجهوة لهوذه البرمجيوة ) .5

 وكيفية استخدامها.
أفووالم وفالشووات موون خووالل هووذا البرمجيووة المحوسووبة و التوودرب علووى بنوواء شوورائح وتضوومين صووور  .0

(Visual Basic.) 
 عليمية محوسبة.االطالع على بعر الدراسات التي استخدمت برمجيات ت .8
 وعناصره من مادة مبادئ االتصال. االتصالتحليل الوحدة الثانية: مفهوم  .2
 عرض الشرائح والرسوم واألفالم والفالشات على مدرس المادة وأخذ رأيه. .0
( بحيوث تغطوي الوحودة الثانيوة مون موادة مبوادئ Visual Basicبنواء برمجيوة تعليميوة محوسوبة ) .7

صوووره( وتسووومح للطلبوووة بتشوووغيلها وعووورض محتواهوووا ومشووواهدته، وعنا االتصوووالاالتصوووال )مفهووووم 
 والتفاعل معه وذلك مع مراعاة أسس تصميم التدريس المعتمدة والمعمول بها عالميا .

 أداة الدراسة
 اختبار التحصيل لمادة مبادئ االتصال

ادئ بإعداد اختبار تحصيلي لقياس مستوى الطلبة في الوحدة الثانية من مادة مب الباحثينقام 
بتصميم اختبار تكون من عدد من األسئلة  الباحثيناالتصال وهي مفهوم االتصال وعناصره، وقام 

وفقا  لجدول المواصفات للوحدة الثانية وهي مفهوم االتصال وعناصره من مادة مبادئ االتصال. 
حيث ( سؤاال  على شكل أسئلة االختيار من متعدد ب52وتكون االختبار في صورته األولية من )
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وإذا كانت  صحيحا ؛يختار الطلبة اإلجابة الصحيحة للسؤال من أربعة بدائل يكون أحدها فقط 
( وتكون العالمة 5( وإذا كانت اإلجابة صحيحة تأخذ العالمة )6اإلجابة خاطئة تأخذ العالمة )

امعة خذا  بعين االعتبار نماذج االختبارات المستخدمة في جآ( عالمة، 26الكلية لالختبار من )
 البترا.

 صدق اختبار التحصيل لمادة مبادئ االتصال 
للتحقق من صدق االختبار تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من المحكمين والبالغ 

في المناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليم والقياس  االختصاص( محكما  من ذوي 00عددهم )
عر األسئلة من ناحية الصيا ة اللغوية، وحذف والتقويم وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم تعديل ب

بعضها اآلخر لعدم مناسبتها وعدم انتمائها للموضوع المتعلق بمبادئ االتصال، إلى أن ظهر 
( سؤاال ، وبناء على آراء المحكمين وتعديالتهم تحقق 52االختبار بصورته النهائية والمكون من )

 ، مما يشير إلى الصدق الظاهري لالختبار.التوازن بين مضامين أسئلة االختبار وتسلسلها
 ثبات اختبار التحصيل لمادة مبادئ االتصال  

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي
( طالبا  56ثبات االختبار، تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ) من للتأكد

الداخلي باستخدام اختبار  وطالبة من خارج عينة الدراسة الرئيسة، وتم استخراج معامل االتساق
(، وهي قيمة مقبولة أل راض 6.28، إذ بلغ معامل الثبات ) (Cronbach Alpha)كرونباخ الفا

 الدراسة الحالية.
 متغيرات الدراسة 

 :اآلتيةتشتمل الدراسة على المتغيرات 
فوووي  (Visual Basicالبرنووامج التعليموووي ولووه مسوووتويان )توظيوووف برنووامج ) :المتغيوور المسوووتقل -

 البرنامج االعتيادي(. التحصيل،
 مستوى تحصيل الطلبة في مادة مبادئ االتصال. المتغير التابع: -

 تصميم الدراسة
باستخدام التصميم شبه التجريبي للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(، حيث كان  الباحثينقام 

 تصميم الدراسة على النحو اآلتي:
EG : O    X     O 

CG :O    ـــ     O   
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 إذ أن:
EG المجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باستخدام برنامج تعليمي مستند الى برمجية :

(Visual Basic) 
CG.المجموعة الضابطة والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية : 

O .)االختبار التحصيلي في مادة مبادئ االتصال )قبلي، وبعدي : 
X( ج تعليمي محوسب في التحصيلاستخدام برنام: المعالجة التجريبية.) 

 .في التدريس االعتياديالبرنامج ووو: تنفيذ 
 المعالجة اإلحصائية

لإلجابووة عوون سووؤال الدراسووة وبعوود أن تووم إدخووال بيانووات االسووتبانات فووي البرنووامج االحصووائي 
(SPSS) المعياريووة والتكوورارات والنسووب  واالنحرافوواتالحسووابية  بحسوواب المتوسووطات البوواحثين، قووام

لمئوية السوتجابات أفوراد الدراسوة علوى كول األدوات ككول، وعلوى كول فقورة مون فقورات أدوات الدراسوة ا
وللمجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي وفقا  لمتغير طريقة التودريس، وذلوك مون 

( ANCOVAوكوذلك توم اسوتخدام تحليول التبواين الثنوائي المصواحب ) أجل إجراء المقارنات الالزمة.
التحصويل لمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة الطلبة في التطبيق البعدي الختبوار 

االتصوال )الكلوي( تبعوا  لمتغيور طريقوة التودريس. ولمعرفوة حجوم األثور الوذي سوتحدثه مبادئ مادة  في
 لبرمجية.( للكشف عن أثر اEta Squareطريقة التدريس على الطلبة، تم استخدام مربع أيتا )

 نتائج الدراسة
تنوواول هووذا الفصوول النتووائج التووي توصوولت إليهووا الدراسووة التووي هوودفت إلووى تعوورف أثوور اسووتخدام 

( فوووي تحصووويل طلبوووة موووادة مبوووادئ Visual Basicبرنوووامج تعليموووي محوسوووب قوووائم علوووى برمجيوووة )
 الها: االتصال في كلية اإلعالم في جامعة البترا وفيما يأتي نتائج الدراسة بناء، على سؤ 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة: هل هناك فروق ذات داللة إحصاائية عناد مساتول الداللاة
(α= 0.05 في تحصيل طلبة مادة مبادئ االتصال في كلية اإلعالم في جامعة البترا تعزل الاى )

 (، البرنامج االعتيادي؟Visual Basic)التعليمي البرنامج 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 

مادة مبادئ االتصال في كلية اإلعالم في جامعة  التحصيلي فيمجموعتي الدراسة على االختبار 
 ( يبين ذلك.0والجدول ) البترا،
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تبار الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد مجموعتي الدراسة على االخ ت( المتوسطا1الجدول )
 وعالماتهم القبلية مادة مبادئ االتصال البعدي التحصيلي في

العالمة العظمى  العدد المجموعة
 لالختبار

 االختبار البعدي االختبار القبلي
المتوسط 
المتوسط  االنحراف المعياري  الحسابي

 االنحراف المعياري  الحسابي
 5.78 31.43 5.34 27.30 50 30 الضابطة
 5.65 37.53 4.13 27.53 30 التجريبية

( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا 0يالحظ من الجدول )
مادة  التحصيلي فيالدرجة الكلية لالختبار  ى( علVisual Basic)التعليمي باستخدام البرنامج 

ألداء أفراد المجموعة (، وهو اعلى من المتوسط الحسابي 37.53مبادئ االتصال البعدي قد بلغ )
(، ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين 31.43الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية إذ بلغ )
( تم إجراء تحليل التباين األحادي α =0.05المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة )

 ( يبين نتائج التحليل.5والجدول ) (،ANCOVAالمصاحب )
ألداء أفراد مجموعتي الدراسة على (ANCOVA)تحليل التباين األحادي المصاحب  جنتائ (2الجدول )

 مادة مبادئ االتصال البعدي التحصيلي فياالختبار 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

قيمة ف  متوسط المربعات الحرية
 المحسوبة

مستول 
 حجم األثر الداللة

 0.093 0.019 5.843 176.181 1 176.181 االختبار القبلي
 0.240 0.000 17.987 542.334 1 542.334 البرنامج التعليمي

    30.152 57 1718.652 الخطأ
     59 2452.983 الكلي المعدل

(، 17.987بالنسبوة للبرنامج التعليمي بلغت ) )ف(( أن قيمة 5يالحظ من الجدول )
ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات (، مما يدل على وجود فرو 0.001وبمستوى داللة يساوي )

مادة مبادئ االتصال البعدي، ولمعرفة  التحصيلي فيأداء أفراد مجموعتي الدراسة على االختبار 
لصالح اية مجموعة كان الفرق بين المتوسطات الحسابية تم استخراج المتوسطات الحسابية 

 ( اآلتي.0المعدلة، والتي تظهر في الجدول )
الحسابية واألخطاء المعيارية المعدلة ألداء أفراد مجموعتي الدراسة على  تسطا( المتو 3الجدول )

 مادة مبادئ االتصال البعدي التحصيلي فياالختبار 
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 1.00 31.48 الضابطة
 1.00 37.49 التجريبية
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عدل ألداء أفراد المجموعة التجريبية الذين ( أن المتوسط الحسابي الم0يالحظ من الجدول )
(على الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي  في Visual Basic) درسوا باستخدام البرنامج التعليمي

(، وهو اعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد 37.49مادة مبادئ االتصال البعدي قد بلغ )
(، وهذا يعني أن الفرق كان 31.48ية إذ بلغ )المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتياد

(، وهذا يدل على وجود 0.240لصالح المجموعة التجريبية، وبلغ حجم األثر للبرنامج التعليمي )
( في تحصيل Visual Basicأثر الستخدام البرنامج التعليمي المحوسب القائم على برمجية )

 ة البترا.طلبة مادة مبادئ االتصال في كلية اإلعالم في جامع
( إذ يهتم هذا البرنامج باالستعانة Visual Basicوقد تعزى هذه النتيجة إلى فعالية برنامج )

 Visualبمتخصص في البرامج الحاسوبية والتدرب على استخدام البرمجية المحوسبة )برنامج 
Basic ،التي  االطالع على بعر الدراسات فضال  عن( وقراءة كتيبات االستخدام لهذه البرمجية

محوسبة، واستخدام نوافد وصور وأفالم ونصوص مأخوذة من مساق  استخدمت برمجيات تعليمية
من مادة مبادئ االتصال،  وعناصره، والتي ترفع من مستوى  مفهوم االتصال االتصالمبادئ 

 األمر الذي عاد بالفائدة ورفع مستوى طلبة كلية اإلعالم في االختبار التحصيلي لمبادئ االتصال،
إذ ارتفع مستوى تحصيل الطلبة وبشكل ملحوظ وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 ,Higgins, Huscroft-D’Angelo, & Crawford) يجنز وهاسكروفت آنجيلوز وكروفورده
( والتي أظهرت وجود تأثير عام كبير للتكنولوجيا على تحصيل الطالب، واتفقت كذلك مع 2017

 بين إحصائيا دال فرق  وجود ( والتي توصلت إلىSuwayt,2016ويط )نتائج دراسة الس
 العلمي التحصيل في الحاسوبي البرنامج استخدام بعد التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
التجريبية، فضال عن اتفاق نتائج هذه الدراسة مع  المجموعة ولصالح األساسية التربية كلية لطلبة

 المجموعة بين إحصائيا   دالة فروق  والتي أظهرت وجود (Abu Aql,2016)عقل  نتائج دراسة أبو
 التحصيل في استخدام التعلم االلكتروني القائم على الحاسوب بعد التجريبية والمجموعة الضابطة

 لطلبة المجموعة التجريبية.
والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة  (Ahmed,2016) واتفقت مع نتائج دراسة أحمد 
ائية في التحصيل بين كل من المجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية إحص

 التي تلقت برنامج تعليمي محوسب.
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   والمقترحات:التوصيات 
 :باآلتييوصيان  الباحثيناعتمادا  على نتائج الدراسة فإن 

ألثرها  ((Visual Basic تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على استخدام برمجية .0
 . تحسين تحصيل طلبة الجامعة فيشر المبا

 استخدامهاالمواد الجامعية المختلفة لسهولة  الحث على استخدام البرامج الحاسوبية في تدريس .5
 .وفائدتها للطلبة

في المواد الجامعية التي تدرس في  ((Visual Basic اعتماد أنشطة مصممة وفق برمجية .0
 الجامعات.

استخدام البرمجيات الحاسوبية المختلفة في  الجامعات علىالتدريس في  تدريب اعضاء هيئة .8
 عملية التدريس.

في تحصيل طلبة  وأثرهمزيد من الدراسات حول فاعلية استخدام البرامج المحوسبة  إجراء .2
 المختلفة.الجامعات في المواد الدراسية 
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