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ABSTRACT 

Recently, the need for learning programs is increased, especially 

after the fast propagation of computers in different areas and the essential 

use of computer as an assistant in learning process due to simplicity of this 

method of learning, and it is not restricted with time for the user. 

In this research, a system including Enumeration and Interactive 

learning with user has been adopted for the visual programming language 

Visual FoxPro, where this language is a strong development programming 

language in Database that combines between features of visual development 

languages and Object Oriented Programming in addition to Database. 

Two learning methods are used in this research: Enumeration  

learning where the user plays a video file containing the lecture while the 

user is listening, and the Interactive learning which instructs the user to 

build the application by himself by  sound and pictures step-by-step until the 

application is finished. The lectures  are divided into six branches and each 

branch contains from 1 to 3 lectures with interactive lectures included. In 

addition, a set of tests is added to the system to know how the user benefits 

from the system.   The proposed system has been applied on a sample of 74 

students from second stage in Database laboratory of computer science 

department and it gave excellent results in learning according to a 

questionnaire form that distributed to the students after using the system. 

Keywords: learning program, Enumeration learning, Interactive learning, 

Visual FoxPro language, Object Oriented Programming. 

 والصورة والمشاركة برو بالصوتتعليم لغة فيجوال فوكس 
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ريع خاصة بعد االنتشار الس ،البرامج التعليمية إلىالحاجة  األخيرةفي اآلونة  ازدادت
هذه  أن إذكمساعد في العملية التعليمية وضرورة استخدام الحاسب للحاسبات في القطاعات المختلفة 

  لمستفيد.إلى ا ال تلتزم بوقت محدد بالنسبة سهلة في التعلم، وأنها الطريقة 
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في هذا البحث تم بناء نظام يتضمن التعليم السردي والتفاعلي مع المستفيد للغة البرمجة  
تم اختيار هذه اللغة كونها لغة برمجية تطويرية قوية في مجال قواعد   إذ  Visual FoxProالمرئية 

 OOP  (Objectالبيانات تجمع بين ميزات لغات التطوير المرئية واللغات الكيانية التوجه 

Oriented Programming .وقواعد البيانات ) 
سردي وهي أن يقوم المستفيد تم استخدام طريقتين في التعلم في هذا البحث: التعليم ال

، والتعليم التفاعلي الذي يرشد المستفيد إلى  إليه فيديوي الذي يتضمن الدرس ويصغي بتشغيل الملف ال
بناء التطبيق بنفسه بالصوت والصورة  خطوة بعد خطوة إلى أن يكتمل التطبيق. تم تقسيم الدروس 

فضال   ن ضمنها الدروس التفاعلية.م دروس 3 -1فروع وكل فرع يتضمن من  ةتالتعليمية إلى س
كما تم  إضافة مجموعة من االختبارات لمعرفة مدى استفادة المستخدم من النظام،  تذلك تم عن

قواعد   مختبرفي المرحلة الثانية  طلبةطالبًا من  74كونة من على عينة م المقترحنظام البيق طت
حسب استمارة االستبيان التي وزعت  التعلمنتائج ممتازة في  وأعطى البيانات لقسم علوم الحاسبات، 
 على الطلبة بعد استخدام النظام. 

ي، التعليم التفاعلي، لغة فيجوال فوكس برو، التعليم السردبرامج التعليم، الكلمات المفتاحية: 
 البرمجة الكيانية.

 الوسائل التعليمية: .1
من الترف، بل أصبح ضرورة  اً نوعلـم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية 

 .من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءًا ال يتجزأ في بنية منظومتها

ومع أن بداية االعتماد على الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم لها جذور تاريخية 
ر النظم التعليمية  قديمة، فإنها ما لبثت أن تطورت تطورًا متالحقًا كبيرًا في اآلونة األخيرة مع ظهو 

  ة.ثالحدي
وقد مرت الوسائل التعليمية بمرحلة طويلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى حتى  
وصلت إلى أرقى مراحلها التي يشهدها العالم اليوم في ظل ارتباطها بنظرية االتصال الحديثة 

Communication Theory النظم  مرواعــتـــمادهـا على مـSystems Approach [8]. 

 تعريف الوسائل التعليمية: . 2
الوسائل التعليمية على أنها مجموعة األجهزة واألدوات والمواد التي يستخدمها المعلم لتحسين   تعرف

 [8]: م أنواع الوسائل التعليميةها عملية التعليم والتعلم. و 

 الوسائل السمعية والبصرية.  −
 وسائل اإليضاح. −
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 .الوسائل المعينة −

 ى الوسائل السمعية والبصرية كونها موضوع البحث.وسيتم التطرق إل
 
 : الوسائل السمعية والبصرية  2.1

بطرق مختلفة، فبعضهم يتعلم أكثر بما  يتعلمون الباحثون في تعليم الكبار أن الناس  يخبر 
فإن التعلم يكون في أفضل حاالته عند توصيل   ،يشاهده، وبعضهم اآلخر بما يسمعه. لذلك

 . معاً لتين البصرية والسمعية المعلومات بالوسي
إلى المتلقي عن طريق قناتين  تصلالرسالة المنقولة بالوسائل السمعية والبصرية  إن 

عندما تساند الرسالة أو المعلومات  أكبر،سمعية وبصرية. وهو يتعلم أكثر، ويحتفظ بما يتعلم بشكل 
والتركيز  التنوعاعد على إضافة البصرية تس الوسائلالشفهية برسالة أو معلومات مرئية. كما أن 

 على العرض.  
من خالل تنبيه الحواس.   كافة  الرسائل المتلقي يعيش في عصر اعتاد على تلقي أنواع  إن  

 كهذه يساعد على شد اهتمامه.   بيئةولعل تقديم أنواع المنشطات الحسية لجمهور الحضور في 
من أهم هذه  حاسب. ويعتبر ال، التلفاز ..حاسبومن أهم الوسائل السمعية والبصرية ال

 .[7]الوسائل إلمكانياته العالية في عملية التجاوب والتفاعل مع المتعلم

 

 :حاسبالتعليم بال 2.2
 Wilson)  وويلسون (   Atkinsonعلى يد كل من أتكنسون )  حاسببمساعدة ال  التعليم  ظهر

ا تقديم المعلومات في مجاالت التعليم كافة يمكن من خالله برنامج(وهو  Suppes)وسوبس( 
نتيجة ولعل  الى أمام المتعلم ليكتشف بنفسه حلول مسألة ما أو التوصل  الفرصوتخزينها مما يتيح 

في عالم متفجر بالمعرفة ينادي بالتعليم الفردي اختيارا ألنسب الطرق و ألكثر  حاسبالفي استخدام 
    [7]عليم.طواعية لتنفيذ استراتيجيات التعلم الذاتي وتفريد الت األدوات

أو أداة  اتعليمي اهدفيمكن استخدامه  إذ التعليميةفي العملية  حاسبمجاالت استخدام ال تتعدد
 في اإلدارة التعليمية.  امساعدأو  التعليميةفي العملية   امساعد عامالأو 

 انه بإمكانه تقديم دروس تعليمية مفردة إلى المتلقين مباشرة، حاسببمساعدة ال بالتعليم ويقصد
ويمكن   حاسبالوإحداث التفاعل بين هؤالء المتلقين )منفردين( والبرامج التعليمية التي يقدمها 

 [7]ذه البرامج إلى أصناف كثيرة وهي:تصنيف ه
كال  يتبعالبحتة وهنا يقوم البرنامج التعليمي بتقديم المعلومات في وحدات صغيرة  التعليمية البرامج1. 

 باإلجابة  يوازنهابتحليل استجابة الطالب و  حاسبومن ثم يقوم المنها سؤال خاص عن تلك الوحدة 
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فورية    ضوء هذا فان تغذية راجعة في و  حاسبالتعليمي في داخل ال البرنامجالتي قد وضعها مؤلف 
 .  أفضلتفاعال اكبر وحقق نتائج  أحدثزادت قدرة البرنامج وتشعباته وفروعه  وكلماتعطي للطالب 

 وبرامج اللعب وغيرها. والممارسة التمرين 2.

 ومثال ذلك القيام بالتجارب المختبرية.  المحاكاة برامج 3.

المشكالت وذلك باستخدام لغات البرمجة لحل المسائل ومعالجة المشكالت أو إجراء  حل برامج 4.
 [7]معقدة. حسابات

 

 [7]ه:التعليمي ومميزات حاسبال فوائد .3
 بحسب سرعتهم الخاصة.  التعليمي للطلبة بالتعلم  حاسبال يسمح -
 الذي يمكن أن يستغرقه المتعلم في عملية التعلم يكون اقل.   الوقت إن -
 المتكرر وعرض المعلومات والتوقف حسب الحاجة.   االستعمال يتيح -
 تصحيح األخطاء ويقابل استجابة المتعلم الجيدة بالتعزيز.     على  يساعد -
 إثارة الدافعية وحب االكتشاف. على يعمل -
 

 :Human-Computer Interaction ( HCI )الحاسباعل المستخدم مع تف. 4
ال وهذا شيء  ويكون مجرد متلق حاسبفي عالم األنظمة التعليمية يجلس المتعلم أمام ال 

لذلك كان البد من إيجاد طريقة أو  ،علي تنمية قدراته الذهنية وترسيخ المادة المطروحة أمامه ديساع
ى أن ال يقتصر دوره على االستماع والمشاهدة فقط بل يكون عنصرُا تقنية ما تساعد المتعلم عل

 ىخالل ما يسم المقترح منالبحث في  لمفيدةإضافة هذه التقنية ا توقد تم [7]الدرس. متفاعاُل مع
 وهي عبارة عن خطوات مدعمة باألصوات والصور يتبعها المتعلم ويكون مشاركا فيها.  :بالتطبيقات

ستطيع من خاللها المستخدم أن يتفاعل مع النظام وهذا ما تم التطرق إليه في وهناك طرق وأساليب ي
 . بحثهذا ال

 

 :حاسبمفهوم التفاعل مع ال 4.1
إما بطريقة   االتصال، ويكون هذا حاسبويقصد بذلك أي اتصال يحدث بين المستخدم وال

 مباشرة أو غير مباشرة.
المعلومات والسيطرة الكاملة عند   المباشر يكون عن طريق الحوار مع استقبال االتصال
وأهم هدف في  بمجموعة العمليات. المظهر أوبقد  يتمثل  غير المباشر واالتصال  ،أداء مهمة معينة

 اتصال المستخدم مع النظام هو تحقيق أو إنجاز شيء معين.
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هناك عدة طرق يستطيع من خاللها المستخدم أن يتصل مع اآللة تبدأ من خالل مجموعة  
التي من خاللها يقوم المستخدم بإدخال المعلومات مرة واحدة إلى اآللة والتي بدورها تقوم  ،التاإلدخا
من المهام بالوجه   ايدعم كثير  المهمة حسب المعلومات المدخلة، ولكن هذا األسلوب ال بإنجاز

 المطلوب وال يقدم معنى التفاعل بشكل كاف.
دخال عالية التفاعل مثل عملية المعالجة  وهناك أسلوب آخر من هذا التفاعل هو وسائل اإل

المباشرة وتطبيقات الواقع الحقيقي أو الحياة العملية وفي هذا األسلوب يقوم المستخدم بإعطاء 
 .[5] المعلومات منها وبشكل دائم لآللة ويستقبلالتعليمات 
 

 هيكلية التفاعل: 4.2
احتوائه على النظام بصورة بتوضيح أكثر واقعية للتفاعل وذلك ب هيكلية التفاعلتعنى 

مكونات رئيسية كما هو موضح في  ةتفصيلية وتتلخص هيكلية التفاعل بصورة عامة إلى أربع
أن التفاعل بصورة عامة ينقسم إلى أربعة عناصر رئيسية النظام،  الحظ من الشكل يو   ، (1الشكل )

كل مكون يمتلك  ،التفاعلما يسمى بدورة وترتبط مع بعضها لتشكل  ،اإلخراج، المستخدم، اإلدخال
 الحظ أن اإلدخال واإلخراج يمثالن الواجهة. يبه و  اخاص اأسلوب

هناك أربع مراحل تحدث في  ، حداث التي تحدث  بين كل عنصر والذي يليهإلى أالوبالنسبة 
وكما هو  بين العنصر الذي قبله والذي يليه ثما يحدكل مرحلة من هذه المراحل تعبر ع هذه الدورة
 [5] ( هي:1ي الشكل )موضح ف

 توضيح المتطلبات أو القيم.  -1
 تمثيل هذه القيم إلى الحاسبة.   -2

 تنفيذ المهمة حسب المتطلبات .  -3

          ج وتقييمها حسب األهداف المحددة. مراقبة النتائ  -4
 
 
 
 
 
 



 طرفة ياسين حامد
 

 

 46 

 
 

  
 

        
 
 

 
 ( هيكلية التفاعل بين المستخدم والحاسب1) شكلال

 

 الحظ أن الطريقة الوحيـدة التـي يسـتطيع المسـتخدم مـن خاللهـا الـدخول إلـىي (1)من الشكل
وضح المهمة األساسية من خالل هذا تدورة التفاعل هي من خالل عنصر اإلدخال. ولذلك يجب أن 

الطريق، ثم يقوم اإلدخال بتوضيح المتطلبات التي تم أخذها من المستخدم وتمثيلهـا إلـى النظـام نفسـه 
 تم وصفه في اإلدخال. من العمليات فيقوم النظام بتنفيذ المهمة حسب ما على شكل مجموعة

مرحلــة التقيــيم ونالحــظ أن النظــام فــي هــذه الحالــة فــي وضــع جديــد  التنفيــذ تــأتيبعــد عمليــة 
الحظ أن القيم الجديدة لصفات النظـام تكـون مقدمـة علـى شـكل يوالذي يكون متصاًل مع المستخدم، و 

ت ويحـدد النتـائج فيقوم المستخدم في هذه الحالة بمالحظة المخرجـا خرجات،الممفاهيم أو مالمح من 
 مرحلة التقييم تكتمل دورة التفاعل. البداية وبانتهاءالتي تم تحديدها في من هذا التفاعل 

وذلك مـن  حاسبولتوضيح هذه الدورة بشكل يوضح العمليات التي تحدث بين المستخدم وال
  [5] :(2خالل الشكل )

 
 
 
 
 
 

 

 المستخدم مالنظا

 اإلدخال

 اإلخراج
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 ( يوضح دورة التفاعل بصورة تفصيلية2شكل )ال
 

 :الدروس التفاعليةمميزات . 5
يـرى ويحـس مباشـرة االسـتجابة  مـن ثـمحـدث معـين، و  التجربـة بـإجراء فـييستطيع الطالب التأثير   1-

 .لذلك التأثير
يهــا ف ذلــك بســبب تــأثيرهو  األخــرى مــن اســتخدام التقنيــات  أكثــرذهــن الطالــب  فــي ترســخالتجربــة   2-

 .واستجابتها المباشرة له
 [6]والمجتمع االلكتروني. مثالية للمدارس النموذجية  3-

 

 :حاسبأنماط التفاعل مع ال .6
 [5] :اهمن أهم حاسبالتفاعل مع ال إجراءهناك أساليب عديدة يتم من خاللها 

 التفاعل عن طريق كتابة األوامر. 1.

 م.التفاعل عن طريق القوائ 2.

 التفاعل عن طريق اللغة الطبيعية. 3.

 .االستفساري التفاعل عن طريق األسئلة واإلجابة والحوار  4.

 التفاعل عن طريق تعبئة النماذج والفراغات. 5.

 .WIMPالتفاعل عن طريق  6.

 الضغط. -التفاعل عن طريق التحديد 7.

 التفاعل عن طريق واجهات ثالثية األبعاد. 8.

 المستخدم
 النظام

 المخرجات

 المدخالت
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 طريق كتابة األوامر: التفاعل عن   6.1
 حاســبهـذا األسـلوب مـن التفاعــل يعتبـر األكثـر شـيوعا وأول تفاعــل ظهـر فـي أنظمـة اليعـد 

، ويـتلخص هـذا األسـلوب فـي إدخـال تعليمـات معبـرة إلـى اواسـع اسـتخداماوال يـزال حتـى اآلن يسـتخدم 
أوامـر لفظيـة  ةأيـ مباشرة باستخدام مفاتيح اإلدخال أو عن طريق رمـوز معينـة أو عـن طريـق  حاسبال

 .[5] كاملة وتامة
 

 التفاعل عن طريق القوائم:   6.2
التـي تكـون معروضـة علـى كـون هنـاك مجموعـة مـن الخيـارات تفي هـذا النـوع مـن التفاعـل  

وذلـك بطــرق عديـدة منهــا الفـأرة أو األرقــام أو الحـروف األبجديــة والخيـارات إمــا  االختيــارالشاشـة ويـتم 
 .[5] نفسه االختيارتكون على صيغة رسومات تعبر عن نوع  رفية أوأن تكون رقمية أو تكون ح

 

 التفاعل عن طريق اللغة الطبيعية:  6.3
الحــظ اســتخدام اللغــة الطبيعيــة فقــد ينســى المســتخدم أحــد األوامــر أو بنيــة يوفــي هــذا القســم 

يـق الكتابـة أو عـن أن اللغـة الطبيعيـة تقـوم مقـام التفاعـل، وتـأتي هـذه اللغـة إمـا عـن طر فلذلك  القوائم،
 طريــق النطــق إلــى اآللــة،بحيث تقــوم اآللــة بفهــم التعليمــات التــي أدخلــت عــن طريــق اللغــة الطبيعيــة.

ويجب أن تكون هذه اللغة مفهومة وواضحة وغير غامضة ، وغموض هذه اللغة يجعـل مـن الصـعب 
 [5] على اآللة فهمها، ويعود غموض اللغة إلى عدة مستويات منها:

 غة العامة.غموض في الصي -
 غموض في التركيب. -

 عدم وضوح الجملة نفسها. -
 

 التفاعل عن طريق األسئلة واألجوبة والحوار االستفساري:  6.4
 إذ، األسئلة واألجوبة يعتبران ميكانيكية مبسطة لتزويد اإلدخال إلى تطبيق فـي مجـال محـدد

متعـددة خيـارات  الـرد نعـم ال أوتوجه مجموعة من األسئلة المتتالية إلـى المسـتخدم ) وغالبـا تكـون مـع 
وهــذه الطريقــة ســهلة الــتعلم  وبــذلك نالحــظ أن المســتخدم يتبــع هــذا التفاعــل خطــوة خطــوة، قــوانين(، أو

 وأسلوب الحوار يستخدم لبناء االستفسارات لترد لنا معلومات من قاعدة البيانات. .واالستخدام
ــي تحديـــد مال ــتخدم فـ ــي تسـ ــة التـ ــوع األنظمـ ــذا النـ ــى هـ ــال علـ ــالل ومثـ ــن خـ ــية مـ ــح الشخصـ مـ

 .[5]مجموعة من األسئلة
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 التفاعل عن طريق تعبئة النماذج والفراغات:  6.5
البيانـات  السـترجاعوتستخدم هذه الطريقة أساسًا إلدخال البيانـات، ومـن الممكـن اسـتخدامها 

 وهــذا النمــوذج يكــون علــى شــكل اســتمارة تحتــوي علــى فراغــات وعلــى المســتخدم تعبئــة هــذه الفراغــات،
ة قـيم مناسـبة حتـى تـدخل ئـ تم تعبتـ واجهـة سـهلة للمسـتخدم ، ويجـب أن  وهذا النوع من التفاعل يعطـي

بليــة التنقــل بســهولة بــداخلها أغلــب نمــاذج التعبئــة لهــا قا البيانــات فــي التطبيــق فــي أماكنهــا الصــحيحة.
للمسـتخدمين  خدامواالسـت، وهي سهلة التعلم تعبئتهادون من القابلية أن تهمل بعض الفراغات  لها كما

 . [5] المبتدئين وهي كذلك مناسبة ألصحاب الخبرة
 

 :WIMPتفاعل    6.6
(، Windows, Icons, Menus, and Pointers)ـهـو اختصـار لـ  WIMPالمصـطلح 

التفاعـل تعتبر أمثلـة واضـحة لهـذا النـوع مـن  حاسبالتي تتفاعل مع الالبيئات شيوعا  أكثر تعد وحالياً 
القـوائم والمؤشـرات مـن اسـمها تشـمل التفاعـل مـع نوافـذ وهـي  ة النوافذ المبسطة،أنها تسمى أنظم حتى

فـي  حاسـبأن اسـتخدام أنظمـة ال ونالحـظ MIC الكلمـةيترجمونه أحيانـا إلـى  Mالرمز  وغيرها وحتى
 الشخصي. حاسبالحاضر هو خير دليل لهذا النوع من التفاعل وخاصة في ال العصر

مـن شـركة  Windowsواألمثلة على هـذا النـوع مـن التفاعـل الواجهـات التـي تتضـمن نظـام 
Microsoft [5] وغيرها من األنظمة. 

 

 التفاعل عن طريق التحديد والضغط:  6.7
 فمـثاًل فـيفي أغلب أنظمة الوسائط المتعـددة وتصـفح المواقـع ،  تستخدم هذه الطريقة بكثرة 

مدينــة موجــودة فــي الخريطــة، يــتم تحديــد المدينــة  ةمعلومــات عــن أيــ  الــذي يشــتمل علــى نظــام الســياحة
معلومـات عـن تلــك المدينـة. مثــل  للمســتخدمالمـراد أخـذ معلومــات عنهـا وبمجـرد الضــغط عليهـا يظهـر 

 .[5]  برنامج األطلس
 

 التفاعل عن طريق الواجهات ثالثية األبعاد:  6.8
يــة األبعــاد فــي الواجهــات، وأوضــح مثــال فــي اســتخدام تــأثيرات ثالث االحــظ أن هنــاك تزايــديو 

وأبسط تقنية لهـذا  ثالثية األبعاد. سلسلة تقنياتمن  آجزء دالعملي، فالواقع العملي يع ذلك الواقععلى 
التــــي تعطــــي واجهــــات ثالثيــــة .العاديــــة واألزرار وأشــــرطة التمريــــر إلــــخ ... WIMP النظــــام عناصــــر

  على الزر. األبعاد باستخدام التظليل والنحت بمجرد الضغط
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من التقنيـات المتطـورة  دي تستخدم في تمثيل الكائنات وتعوهناك تقنيات أكثر تعقيدًا مثل الت
عليهـــا وهـــي بالتأكيـــد تعتبـــر أكثـــر انســـجاما نظـــرا لمـــا فيهـــا مـــن تقنيـــات اإلضـــاءة والحجـــم  عتمـــدالتـــي ت

 .[5]واألبعاد 
 

  فوكس برو: فيجوال لغة. مقدمة عن 7
كانــت فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي بعــد ان  FoxProلبيانــات بــدايات لغــة قواعــد ا إن

مــن ســابقتها مــن حيــث الســرعة  أفضــلحيــث كانــت  FoxBaseباســم لغــة  dBaseحلــت محــل لغــة 
التــي احتــوت علــى مفــاهيم  FoxPro 1.0ة فــي مجــال قواعــد البيانــات. بعــد ذلــك ظهــرت لغــة ءوالكفــا

( ثـــم ظهـــرت Graphical User Interface GUIجديـــدة مثـــل واجهـــات المســـتخدم الرســـومية )
FoxPro 2.0  ة عاليــة فــي عمليــة البحــث كمــا احتــوت ءأضــافت إمكانيــات جديــدة وأظهــرت كفــاالتــي

احتوائهـا  فضـال عـن( Structured Query Language SQLعلى جمل لغـة االسـتعالم المهيكلـة)
 على إمكانية تصميم التقارير والشاشات. 
بعــد ذلــك تــم إصــدار   MS – DOSحــت نظــام التشــغيل كانــت هــذه اإلصــدارات تعمــل ت

ــام التشـــغيل  FoxPro 2.6النســـخة  ــذي يـــدعم نظـ ــدة  Windowsوالـ ــافات وإمكانيـــات جديـ مـــع إضـ
(، بعـد ذلـك أصـدرت Dynamic Data Exchangeوخاصة فـي مجـال تبـادل البيانـات الـديناميكي )

م جديـدة فـي عـالم قواعـد مفـاهي أضاف ذيال Visual – FoxPro 3.0اإلصدار  Microsoftشركة 
 البيانات ومن أهمها:

ــد البيانــــات  1- ــة قواعــ ــراءات : Database Containerحافظــ ــى اإلجــ ــن أن تحــــوي علــ التــــي يمكــ
 والملفات.

قابلــة للتحـــديث وفــرت طريقــة جديــدة للوصــول إلـــى  SQL:وهــي شاشــات  Viewإضــافة الرةيــة  2-
 البيانات ومعالجتها وكذلك بناء التقارير.

الـذي غيـر االتجـاه البرمجـي مـن االتجـاه اإلجرائـي إلـى : Object Orientationالكيـاني التوجـه  3-
 االتجاه الكياني.

الــذي أضــاف أيضــًا  Visual FoxPro 5.0اإلصــدار  Microsoftثــم أصــدرت شــركة  
  COM Servers.[4]إمكانيات جديدة في مجال 

 عالم.هو األحدث في ال Visual FoxPro 9.0وحاليًا يعتبر اإلصدار 
 

 :فيجوال فوكس برومميزات لغة . 8
 ( لإلنترنت.HTMLوالذي يشبه نصوص الـ ) Active Documentالنص الفعال  1-
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 ( والتي تمكن المبرمج من وضع نقاط توقف في التنفيذ.FORMنقاط التوقف في الشاشة ) 2-
ات فـي نفـس ( للتعامل مع عـدة ملفـ Work areaمنطقة عمل) ألف 32000من  أكثريمكن فتح   3-

 الوقت.
ــاحر ) ةهاحتـــوا 4- ــارير ( Wizardعلـــى السـ ــاريع والملفـــات والتقـ ــاء المشـ ــن بنـ ــن المبـــرمج مـ الـــذي يمكـ

 والشاشات واالستعالم بشكل سهل وسريع.
التــي ( Microsoft Foundation Classesالتعامــل مــع صــفوف مايكروســوفت التأسيســية ) 5-

 نية.أضافت إمكانيات واسعة في مجال البرمجة الكيا
 .[4]مثل لوتس واكسل..الخ  أخرإمكانية استيراد ملفات البيانات من برامج قواعد بيانات 6- 

 

 :هواستخدام تشغيل النظام. 9.
عنـد إدخـال القـرص   Auto runإلى  الواجهة الرئيسية عند فـتح النظـام تلقائيـا  لدخوليتم ا

 .المدمج
كما هو  لنظام "تعلم فيجوال فوكس برو"من صورة تضم اسم االرئيسية للنظام  نافذةتتكون ال

  :(3) شكلالموضح في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنافذة الرئيسية للنظامايوضح  (3شكل)ال
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 عناصر النظام: 9.1
عـدة أزرار وكـل  مجموعـة مـن التـأثيرات اللونيـة تضـمتحـوي وتتكون هذه الواجهة من خلفيـة 

والتـي تمثـل اسـم مجوعـة الـدروس  المحتـوى الكـامن خلـف هـذا الـزر ىيـدل علـ  انصي ازر يحمل عنوان
 فروع من المحاضرات وهي: ةالتي يضمها هذا الفرع حيث هناك ست

 تصميم المشاريع والجداول -
 استدعاء البيانات باستخدام الفهارس -
 تجميع الجداول في قاعدة البيانات -
 استعادة البيانات باستخدام االستعالم -
 تصميم التقارير والعناوين -
 الل الشاشاتإدارة البيانات من خ -

دروس بضـــمنها الـــدروس  3-1وقـــد تـــم تضـــمين مجموعـــة مـــن الـــدروس فـــي كـــل فـــرع  مـــن 
 التفاعلية.  

 استعراض الدروس:. 10
ــد األزرار الســـ  ــر علـــى أحـ ــد النقـ ــداولة )تعنـ ــاريع والجـ ــميم المشـ ــق البيانـــات إدارة…تصـ ( تنبثـ

الـدروس التعليميـة،  هـوو  قسـمين: األول فـي األعلـى إلىمقسمة  صفحة على الجهة اليسرى  للمستخدم
 ى لمحتــو  اعنوانــ  يمثـلعــدة أزرار يحتــوي علـى  والثـاني فــي األسـفل وهــو الـدروس التفاعليــة وكــل منهمـا
  :(4) شكلالالدرس أو التطبيق الذي يتطرق إليه هذا الزر كما في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفرع تصميم المشاريع والجداول ( شاشة تستعرض دروس4شكل )ال
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فـان  الفـارة علـى أحـد هـذه األزرار المنبثقـة جهـاز على هذه الواجهـة عنـد تمريـر من المؤثرات الخاصة
  :(5) لدروس التفاعلية كما في الشكلإلى اوكذلك بالنسبة  لون مختلفاسم الدرس سيتغير إلى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمرير المؤشر على زر الدرس (5شكل )ال
 

 :التعليمية الدخول إلى أحد الدروس. 11
وهــي الخاصــة بالــدروس التعليميــة  هر الواجهــة ســتظأحــد أزرار الــدروس   عنــد النقــر علــى

التي تم تسجيلها مسبقًا بواسطة برنامج  عبارة عن مشغل )مستعرض ( فيديو لتشغيل ملفات الدروس 
Camtasia  ووهـ (أحـد البـرامج المسـتخدمة فـي التقـاط الصـوت والصـورة المتحركـةCapturing مــن )

. ويضـــم الملـــف درســـًا تعليميـــًا كـــاماًل AVIذات امتـــداد  ملفـــات فيـــديو فـــي  ســـطح المكتـــب وتســـجيلها
 .بالصوت والصورة وكأن هناك شخصًا يقوم بشرح الدرس

زر الخـروج  حيـث يحـوي الذي يغطي أغلب الواجهـة ون هذه الواجهة من عارض الفيديو تتك
 :(6شكل)الفي  كمامن الدرس 
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 التعليمية  وسشاشة مستعرض الدر  (6) شكلال

 

 :)الدروس التفاعلية(الدخول إلى أحد التطبيقات. 12
الموجـودة فـي مجموعـة الـدروس زرار األيتم الوصول إلى هذه الواجهة عنـد النقـر علـى أحـد 

التـي سـيكون الذي يضم واجهة لغة فـوكس بـرو رض التطبيق مستعوتتكون هذه الواجهة من  التفاعلية
 .العمل عليها

 

 طبيقات:مستعرض الت 12.1
ويــتم فيــه عــرض التطبيقــات وهــي مجموعــة مــن الخطــوات المتسلســلة حيــث يقــوم المســتخدم 

ــع مشــــاركة ب ــوات ويتطلــــب هــــذا التتبـ ــاتيح )أو بلوحــــة  جهـــاز الفــــأرةبتتبـــع هــــذه الخطـ تفاعــــل بــــين  المفـ
بـين المسـتخدم وبـين الحاسـبة مـن خـالل تعليمـات  والـدرس يكـون تفـاعال ( HCI حاسـبالمسـتخدم وال

وإرشادات رسومية تظهر للمستخدم،  (Multimediaأي باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة ) صوتية
بجهـاز الفـأرة مكـان النقـر  صورة تبـينتم أدراج  ،المستخدم ىلتسهيل عملية تتبع خطوات التطبيق علو 

 يبـين لوحة المفاتيح وهناك أيضا صوت عند كل خطوة من خطوات التطبيق أو مكان الكتابة بواسطة
 :(7) في الشكلللمستخدم ما يجب عليه عمله، كما هو موضح 
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 شاشة مستعرض التطبيقات (7شكل )ال
 

 طريقة برمجة الدروس التفاعلية: 12.2
يــتم تحميــل الصــورة األولــى للغــة فيجــوال فــوكس بــرو  Form Loadأثنــاء تحميــل الشاشــة 

الموجــودة  Multimedia Controlلملــف لـلــ وهــي صــورة الواجهــة الرئيســية للغــة، مــع إعطــاء اســم ا
لتشـغيل األمـر الصـوتي األول، واألمـر الصـوتي هـو ملـف صـوتي تـم تسـجيله مسـبقًا  Formداخل الـ 

ـ  إتباع. بعد Cool-Editبواسطة برنامج  أمر النقر على األيقونـة المطلوبـة سـوف يـتم إبـدال صـورة اـل
Form ــع ــورة أخــــرى وتشــــغيل األمــــر الصــــوتي الثــــاني مـ العلــــم أن الصــــور مخزونــــة علــــى شــــكل  بصـ

Image Box  الموجــودة داخـل البرنــامج، وتســتمر عمليــة إبــدال الصــور وإعطــاء األوامــر تباعــًا حتــى
 نهاية الدرس.

 

 . مواضيع الدروس: 13
 (:1برمجة كل من الدروس التعليمية والتفاعلية الموضحة في الجدول) تتم
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 ليةالدروس التفاع الدروس التعليمية ت
 تصميم المشروع تصميم جدول 1
 - تصميم مشروع 2
 استخدام الفهارس استخدام الفهارس 3
 - تجميع الجداول في قاعدة البيانات 4
 - استعادة البيانات باستخدام االستعالم 5
 تصميم التقارير تصميم التقارير 6
 - تصميم العناوين 7
 شاشة من خالل ساحر الشاشاتتصميم  تصميم شاشة من خالل ساحر الشاشات 8
 تصميم شاشة من خالل مصمم الشاشات - 9

 

 برمجتها في البحث ت( يوضح الدروس التي تم1جدول)ال
 

 نظام االختبارات:. 14
وذلــك مـن خــالل توجيـه مجموعــة مـن األســئلة نظـام اختبــارات مـع النظــام التعليمـي  إدراجتـم  

السـؤال التـالي إال بعـد اإلجابـة عـن  إلـىتطيع االنتقـال والمسـتخدم ال يسـ  ،من نوع االختيـار مـن متعـدد
، واألسـئلة تـدور حـول مواضـيع الــدروس 100%نتيجـة االختبــار مـن  إعطـاءومـن ثـم السـؤال الحـالي، 

 المدرجة في النظام.
 

 :  مناقشة النتائج. 15
الثـاني فـي طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة الصـف  74لقد تم تطبيـق النظـام علـى عينـة مكونـة مـن  

مـن  للتأكـداسـتبيان عمـل تـم قسم علوم الحاسبات في مختبر قواعـد البيانـات، وبعـد اسـتخدامهم للنظـام 
  (:2الجدول )في  ةالمبيناستمارة االستبيان حسب نموذج مدى استفادة الطلبة من النظام 
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 ال أوافق أوافق أوافق بشدة  السؤال  ت
    النظام سهل االستخدام  1
    في النظام ذات فائدة كبيرة التعليميةالدروس   2
    في النظام ذات فائدة كبيرة  الدروس التفاعلية  3
    اللغةيجعله متمكنًا من لهذا النظام   الشخص استخدام  4
    أسلوب التعليم في النظام يحوي عنصر التشويق  5
    من الكتابت ئقر  إذامقارنة بالدروس ذات فائدة اكبر الدروس المدرجة في النظام   6
    النظام يعمل على إثارة الدافعية وحب االكتشاف  7
    النظام يعمل على ترسيخ المعلومات في ذهن المتعلم  8
    استخدام الوسائط المتعددة)الصوت والصورة( في النظام ساعد على إيصال المادة العلمية   9

 

 ستبياناالاستمارة ( نموذج 2جدول )ال
 

تم عمل المدرج التكراري للنتائج لكل سؤال بشـكل مسـتقل كمـا فـي الشـكل وبعد جمع النتائج  
(8:) 
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 االستنتاجات
خصوصــًا إذا كــان  مــن برنــامج أكثــرإن العمــل فــي هــذا المجــال يجبــر الباحــث علــى التعامــل مــع  1.

، فيجـب أن يقـوم بتسـجيل الـدروس المنجـز كما في البحـث  Multimediaالمتعددة يستخدم الوسائط 
، ( Visual Basic)مثال واللغـة البرمجيـة المسـتخدمة فـي بنـاء النظـام Camtasiaبأحد البرامج مثـل 

 Adobeواللغــة المــراد تعليمهـــا، وبرنــامج معالجــة الصـــور لغــرض تصــميم الواجهـــات مثــل برنــامج 

PhotoShop ،تســـجيل األصـــوات  وبرنـــامجCool-Edit  وأخيـــرًا برنـــامجWindows Media 

Player  لعرض ملفات الفيديو. أو أي مشغل آخر 
فــان  SnagIt32 4.3بواســطة برنــامج )علــى شــكل ملــف فيــديو( عنــد تســجيل الــدروس التعليميــة  2.

 Camtasiaمـن حجـم الملـف المسـجل بواسـطة البرنـامج حجمـًا النـاتج يكـون اكبـر  ملف الفيـديوحجم 
ــة التســـجيل الفيـــديوي للـــدروس الختـــزال  ــتخدام البرنـــامج الثـــاني فـــي عمليـ ولـــنفس الـــدرس، لـــذلك تـــم اسـ

 مساحة الخزن.
 التوصيات والعمل المستقبلي

 كون هناك سلسلة من الدروس مقسمة حسب المستويات )مبتدئ، متوسط، متقدم(.تأن  1.

ص للجامعــة يضــم الــدروس التعليميــة أن يكــون هنــاك موقــع علــى اإلنترنــت ضــمن الموقــع المخصــ  2.
 لكي يستطيع الطلبة سحب الدروس واالستفادة منها.
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