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هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية استخدام برمجية قائمة على بعض التطبيقات السححابية
في تنمية مهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيزك لحد مجموعحة مح تالميح المرحلحة اإعدايةحة ،وقحد
أجريححت الد ارسححة علححى عينححة قوامهححا ( )60طالبححا قسححمت إلححى مجمححوعتي أحححدهما تجريبيححة وعححديها

( )30تلمي ً ا ،واألخر ضابطة وعديها ( )30تلمي ً ا ،وتضمنت أيوات القياس؛ اختبار تحصيلي
لقيححاس الجوا ححم المعرليححة لمهححارات البرمجححة ،واطاقححة مالحقححة لقيححاس الجا ححم األيائححي لمهححارات

البرمج ححة ،واس ححتخدم الباح ححث مح ح حزم ححة البح حرام اإحص ححائية ) (SPSSلتحلي ححن النت ححائ ؛ اختب ححار
(ت) ) (Independent Samples Testلمقار ححة متوسححطات الححدرجات ومعححدل األيا بححي

التطبي ححل البع ححدب والقبل ححي ف ححى ايختب ححار التحص ححيلي واطاق ححة مالحقح حة األيا للمجموع ححة الواح ححد ،
واختبححار (ت) )Samples Test

 (Pairedلمقار ححة متوسححطات الححدرجات ومعححدل األيا فححى

حدةا ،وتوص ححن
ايختب ححار التحص ححيلى واطاق ححة مالحق ححة األيا ل ححد تالميح ح المجم ححوعتي
قبلي ححا واع ح ً
ً
البحححث إلححى أت التالميح الح م اسححتخدموا البرمجيححة القائمححة علححى التطبيقيححات السحححابية أفضححن فححي
التحصححين للجا ححم المعرفححي واأليا للجا ححم األيائححي لمهححارات البرمجححة بلغححة الفيج حوال بيححزك م ح

التالمي ال م يرسوا بالطريقة المعتاي .

الكلماااامل املفتاحياااة برمجيححة تعليميححة ،التطبيقححات السحححابية ،مهححارات البرمجححة ،ليج حوال بيححزك،
المرحلة اإعدايةة.
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أي التطور الكبير في ايتصايت وسرعة ا تشار المعلومات عبحر الويحم بصحعة عامحة،

وا تشار المعارف اإلكترو ية بي المتعلمي بصعة خاصة إلى ظهحور أيوات تعليميحة تعتمحد علحى
تطبيقات الويم المختلعة ومنها تطبيقات السحاب اإلكترو ية ،وحعظ ه ه المعحارف عبحر السححم

اإلكترو يححة ،والتعاعححن معهححا م ح خححالل ه ح ه التطبيقححات ،والتححي سححاعدت بححدورها فححي حححن بعححض
مشكالت التعليم والتعلم في المناه الدراسية المختلعة.

حاليا إلى استخدام برام وأيوات تكنولوجية تعتمد على خحدمات السححابة
ويتجه المجتمع ً
اإلكترو يحة فحي العضحا ممحا يعحا الشحركات الكبححر فحي مجحال تصحميم البحرام إلحى بنحا تطبيقححات
جدمد تكنولوجية ي تتطلم برام موجوي مخز ة على  CDsأو هاري يةسك  Hard disksأو

مواقحع التحميحن وايستضحافة  ،File sharing and storage sitesوذلحك بكو هحا تعمحن فححي
العضا اإلكترو ي ،وتستخدم خدمات السحابة اإلكترو يحة ) ،(Cloud computingكمحا أاحار

مححاولوجلي  ،ولححى ) Mcloughlin& Lee (2011, 25إلححى وجححوي أيوات جدمححد تختلح
سابقاتها على الويم مثن شر الصوت والعيدمو عبر الويم.

عح

فق ححد اس ححتخدم عص ححام إيري ححا وهال ححة إبح ح ار يم ( )243 ،2016إس ححتراتيجية ال ححتعلم بمواق ححع

اإ تر ححت ،وتمك ح ه ح ه اإسححتراتيجية م ح تق حدةم مصححاير إلكترو يححة مختلعححة ومتنوعححة تعححر

عبححر

اإ تر ت ،معتمد على برام وخدمات الويم .وهدفت العدمد م الدراسات مثن يراسة راحا علحى

( )2016إل ححى الكشح ح

عح ح أة ححر تص ححميم بيب ححة تعل ححم قائم ححة عل ححى تطبيق ححات الخ ححدمات الس حححابية

اإلكترو ي ححة لتنمي ححة مه ححارات التصمص ححم التعليم ححي ،وتوص ححلت ي ارس ححة ب ححة محم ححد ( )2016الت ححي

هدفت إلى قيحاس فاعليحة بر حام تحدريبي قحائم علحى الحوسحبة السححابية فحي تنميحة بعحض المهحارات
المهنيححة لححد مسححبولي وحححدات تححدريم المعلمححي إلححى أت مثححن ه ح ه التقنيححات الحدمثححة فححي مجححال
اإ تر ت تؤيب إلى رفع كعا

التحدريم مح حيحث التعاعحن والمشحاركة اإةجابيحة وسحهولة الوصحول

للبر ححام فححي الزمححات والمكححات ال ح ب ةحتححاب ليححه المتححدرب إلححى الححتعلم ،بححن إت تصححميم البرمجيححات

التعليميححة باسححتخدام التطبيقححات السحححابية (العضححا اإلكترو ححي) هححي تيجححة التطححور المسححتمر فححي
عالم الويم ،وتؤكد اةمات المضحيات ( )3 ،2015علحى أت الطحرا التقليدةحة فحي التحدريا ي تحوفر
للدارسي الخبرات التعليمية والمعرلية التي تمكنهم م متابعة مطالم الوقت الحاضر ،والتصحدب

لمشححكالت المنححاه التعليميححة ،ويحتححاب المححتعلم إلححى اوتسححاب مهححارات لحححن مثححن ه ح ه المشححكالت.
وم ه ه المهارات؛ مهارات البرمجة ،التي مراها اسماعين الحلحو ( )28 ،2016بأ هحا عمليحة محتم
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م خاللها تغ ةة الحاسوب باألوامر الدقيقة والتعصيلية م أجحن إةجحاي الحلحول لمشحكلة محا ،ويحتم

ذلك م خالل لغة خاصة ةعهمها الحاسوب ،،ويؤكد هوار وآخروت (Hooper et al ,2007,

) 916عل ححى أت عملي ححة تعل ححم البرمج ححة مح ح المه ححام الص ححيبة عل ححى الط ححالب المبت ححدئي مم ححا يع ححت
الحاجححة إلححى اسححتخدام أيوات مسححاعد لححتعلم البرمجححة وتبسححيطها م ح خححالل اححر تطبيححل مبححاي

البنح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححى واأل مح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححا كمحح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححور لموق ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح
البرمجح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححة و ي

تدريسح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ححي ،وي ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح كر

) (Iain McAlpine,2001,115بححأت مهححارات البرمجححة ضححرورية لكتابححة سلسححلة م ح األو حواي

سلعا م قبن المبرم .
والرموز الخاصة لتنعي أوامر معينة ومحدي ً
مما سبل متضح أت تنمية مهحارات البرمجحة تحتحاب لتحدريم مسحتمر سحوا ياخحن المحدارس

أو الجامعات أومراوز التدريم لتحوفير الخبحرات التعليميحة التحي لحم تعحد الطحرا التقليدةحة قحاير علحى

مسامرتها ،مع مراعا العروا العريةة وتقدةم أمثلة متنوعة بمختل

أ واع المشكالت البرمجيحة ،محع

عدم التقيد بزمات أو مكات التعلم ،لح ا فمح الضحرورب ايعتمحاي علحى أسحاليم تصحن بحالمتعلم إلحى

اوتشاف الحلول للمشكالت البرمجية م خالل تنمية مهارات البرمجة.

 -1خاااااااربة البااااحث

تتبلور مشكلة البحث في وجوي تدت في مهارات البرمجة لد تالميح المرحلحة اإعدايةحة،

ووجوي صعواات في حن مشكالت البرمجة سحوا ً كا حت ح ًحال لمسحائن رياضحية أو معالجحة بيا حات
للحصححول منهححاعلى معلومححات ،ولتخطححي ه ح ه الصححعواات ةحتححاب المححتعلم مجموعححة م ح المهححارات
والوقححت الكححافي الححالزم لممارسححتها لمواجهححة الصححعواات فححي حححن مثححن ه ح ه المشححكالت ،وممححا لعححت
قححر الباحححث بشححكن أوبحر؛ قححدر التالميح علححى التعاعححن مححع تطبيقححات التواصححن ايجتمححاعي بشححكن

احترافي ،واسؤالهم ع حصولهم على تدريم لمواقحع التواصحن ايجتمحاعى والتعامحن محع الهواتح

النقالة ،أودوا على أ هم لم ةحصلوا على تدريم ،ولكحنهم ةحصحلوت علحى محا ةحتاجو حه مح خحالل
مشاهد اروحات عبر اإ تر ت ،أو سؤال زمالئهم.

 -2الاادراسااااامل السابقااة

أو ح ح ححدت ي ارس ح ح ححات عدم ح ح ححد عل ح ح ححى وج ح ح ححوي مش ح ح ححكالت ف ح ح ححي البرمج ح ح ححة كم ح ح ححا ف ح ح ححي؛ ي ارس ح ح ححة

) (Kranch, 2010التححي أوححدت علححى أت تححدريا المهححارات األساسححية فححي برمجححة الحاسححبات
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مشكلة في التعليم ،والصعواة في تدريا البرمجة تأتي م إهمال تدريا مهارات حن المشكالت

العامحة .وي ارسحة ) (Bennedesen& Caspersen ,2008تؤكحد أت الطحالب محروت بشحكن عحام
أت مق ححررات البرمج ححة ص ححيبة -خاص ححة بالنس ححبة للمبت ححدئي  -وي ةس ححتطيعوت اي ححدماب ب ححالمقرر
واالتالي فإت تعليم البرمجة لمجموعة م المتعلمي هي مشكلة في حد ذاتها ،ويراسة ياليا العقحي

حور لححد المتعلمححي فححي اوتسححاب مهححارات البرمجححة و تححاب مشححروعات
( )2012حيححث وجححدت قصح ًا
برمجية وتوصلت إلي فاعلية التعليم المحدم فحي تنميحة التحصحين المعرفحي واأليا المهحار لتنميحة
مهارات تصحميم و تحاب مشحروعات البرمجحة الشحيبية بالكائنحات ،وي ارسحة راحا رجحم ( )2012حيحث
أاحارت إلحى وجححوي تحدت فحي مهححارات البرمجحة لحد طححالب الصح

األول الثحا وب بينمححا هحدفت إلححى

قيححاس فاعليححة بر ححام قححائم علححى الححتعلم اإلكترو ححي فححي إوتسححاب واسححتخدام طححالب الص ح

األول

الثححا وب بعححض مهححارات البرمجححة بلغححة ليجحوال بيححزك وتنميححة اإتجححاه حوهححا ،وي ارسححة أةمح فرحححات

( )2014التححي أاححارت إلححى وجححوي تححدت فححي مهححارات البرمجححة لححد التالمي ح س حوا ً التحصححيلية أو
األيائية مححاوًي رفحع كعحا التالميح مح خحالل التعلحيم المحدم إوسحاب طحالب المرحلحة اإعدايةحة
مهححارات البرمجححة بلغححة الفيجححول بيححزك يوت ححت  ،Visual Basic.Netوتوصححلت الد ارس حة إلححى
وجوي فرا يال إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في ايختبار التحصيلي واطاقة المالحقة.

بينما أودت بعض الدراسات على إمكا ية تعلم البرمجة برغم اختالف السعة العقليحة مثحن

يراسة إب ار يم عطية ( )2010التي أودت أةر استخدام استراتيجية حن المشكالت معتوحة النهاةة
ف حي تقححدةم المعلومححات لمجمححوعتي م ح المتعلمححي مختلعححي فححي السححعة العقليححة علححى مهححار الحححن

ايبتك ح ح ح ح ححارب ل ح ح ح ح ححبعض المش ح ح ح ح ححكالت ف ح ح ح ح ححي البرمج ح ح ح ح ححة مقار ح ح ح ح ححة بالطريق ح ح ح ح ححة التقليدة ح ح ح ح ححة ،وي ارس ح ح ح ح ححة

) (Michael,Gheorgita,2014,169-174التح ححي هح ححدفت إلح ححى التركيح ححز علح ححى عقليح ححة المح ححتعلم

احدا تركز على ال كا فقط قد ي ةكحوت مناس ًحبا فحى مجحال ححن مشحكالت البرمجحة،
بوصعها بنا ً و ً
وتوصلت إلى أت أولبك ال م لدمهم استعداي للبرمجة أصبحوا أوثر ةباتًا م خالل يور المعلمي
فى الدورات التمهيدةة لتصميم وتقييم البرمجيات.

وأودت بعض الدراسات على استخدام تطبيقات الويم فحي يعحم األ شحطة والمهحا ارت مثحن

يراسة ) (Garofalakis et al,2013التي هدفت إلى يم أيوات الويحم فحي التعلحيم ،وأظهحرت
النتائ

أ ه ةمكح اسحتخدام أيوات الويحم  2.0بنجحا كبيحر فحي يعحم األ شحطة التعليميحة ،وي ارسحة

محمححد طححه ( )2016والتححي هححدفت إلححى تحدمححد مهححارات البرمجححة التححي منبغححي أت ةمتلكهححا الطححالب
وقياس أةحر  Google Docsعلحى التحصحين المعرفحي لمهحارات البرمجحة ،وتوصحلت الد ارسحة إلحى
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حائيا ب ح ححي ط ح ححالب المجموع ح ححة التجريبي ح ححة األول ح ححى الت ح ححي ت ح ححدرس باس ح ححتخدام
وج ح ححوي ف ح ححرا يال إحص ح ح ً
) (Facebookوطححالب المجموعححة التجريبيححة الثا يححة التححي تححدرس باسححتخدام )(Google Docs

لصححالح المجموعححة التجريبيححة الثا يححة ،وي ارسححة راححا علححى ( )2016والتححي هححدفت إلححى الكشح

عح

أة ححر تص ححميم بيب ححة تعل ححم قائم ححة عل ححى تطبيق ححات الحوس ححبة الس حححابية عل ححى تنمي ححة مه ححارات التص ححميم

حائيا بححي
التعليمححي لححد طححالب تكنولوجيححا التعلححيم ،وتوصححلت الد ارسححة إلححى وجححوي فححرا يال إحصح ً
متوسط يرجات طحالب عينحة البححث فحي التطبيقحي القبلحي والبعحدب لالختبحار التحصحيلي ،واطاقحة
المالحقة لصالح التطبييل البعدب ،ويراسة أحمد المباريد  ،ومتولي معبد ( )2018التي هدفت
إلى التحقل م أةر بيبحة تعلحم قائمحة علحى بعحض تطبيقحات الويحم علحى تنميحة التحصحين المعرفحي

واأليا المهارب إ تاب البرمجيات التعليمية لحد طحالب تكنولوجيحا التعلحيم وتوصحلت الد ارسحة إلحى

حائيا بححي متوسححطي يرجححات طححالب المجمححوعتي التجريبيححة والضححابطة فححي
وجححوي فححرا يال إحصح ً
ايختبار التحصيلي ،واطاقة المالحقة لصالح طالب المجموعة التجريبية.
وممححا سححبل طرحححه مح اسححتخدامات للتطبيقححات السحححابية وأةرهححا فححي عمليححة الححتعلم وتنمي حة

المهححارات ،ولوجححوي مشححكلة فححي تححد ي مهححارات البرمجححة لححد تالمي ح المرحلححة اإعدايةححة ،سححيحاول
البحث الحالي التحقل م فاعلية استخدام برمجية قائمة على بعض التطبيقحات السححابية للتغلحم
علححى تححد ي مهححارات البرمجححة لححد تالميح المرحلححة اإعدايةححة ،ويمكح معالجححة مشححكلة البحححث مح
خححالل اإجابححة ع ح التسححا ل التححاليم مححا فاعليححة اسححتخدام برمجيححة قائمححة علححى بعححض التطبيقححات
السحابية في تنمية مهارات البرمجة لد تالمي المرحلة اإعدايةة؟
ويتفرع من ذلك األسئلة التالية:
 ما المهارات األساسية الواجم تنميتها لد تالمي المرحلة اإعدايةة؟
 ما التصور المقتر لبرمجيحة قائمحة علحى بعحض التطبييقحات السححابية لتنميحة مهحارات البرمجحة
لد تالمي المرحلة اإعدايةة؟
 ما فاعلية استخدام برمجية قائمة على بعض التطبيقات السحابية في تنمية الجوا م المعرلية
لمهارات البرمجة لد تالمي المرحلة اإعدايةة؟



م ححا فاعلي ححة اس ححتخدام برمجي ححة قائم ححة عل ححى بع ححض التطبيق ححات الس حححابية ف ححي تنمي ححة الجوا ححم

األيائية لمهارات البرمجة لد تالمي المرحلة اإعدايةة؟
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يهدف البحث الحالي إلى:

 -1تحدمد مهارات البرمجة في لغة الفيجوال بيزك  Visual Basic .Netلد تالمي المرحلة
اإعدايةة.

 -2تصميم برمجية قائمة على بعحض تطبيقحات الخحدمات السححابية اإلكترو يحة لتنميحة مهحارات
البرمجة لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -3التعرف على فاعلية استخدام بعض تطبيقات الخدمات السحابية اإلكترو ية في الجوا حم
المعرلية لمهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيزك لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -4التعرف على فاعلية استخدام بعض تطبيقات الخدمات السحابية اإلكترو ية في الجوا حم
األيائية لمهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيزك لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -1توظيححع بعححض تطبيقححات الخححدمات السحححابية اإلكترو يححة كمعالجححة تجريبيححة مقترحححة لححد
تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -2تحسححي الجا ححم المعرفححي واأليائححي فححي مهححارات البرمجححة بلغححة الفيج حوال بيححزك لححد تالمي ح
المرحلة اإعدايةة.

 -3اسح ححتخدام أيوات وتطبيقح ححات الخح ححدمات السح حححابية اإلكترو يح ححة فح ححي التعلح ححيم لتنميح ححة مهح ححارات
البرمجة لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -4تزويححد المتعلمححي بمهححارات اسححتخدام الححتعلم عبححر الويححم وتنميححة ايتجححاه حححو هح ا النححوع مح
التعلم م خالل التعامن مع بعض تطبيقات الخدمات السحابية اإلكترو ية.
يتحدد البحث بالمحددات التالية:
 عينة عشوائية م تالمي الص
 البرمجة ببر ام

الثالث اإعدايب.

.(VB.Net) Visual Basic.Net

 العام الدراسي  2017 – 2016م.

 بعض تطبيقحات الخحدمات السححابية اإلكترو يحة المسحتخدمة ( التطبيقحات المكتبيحة لشحركة
جوجح ححن ( presentation

 - )docs-بريح ححد  - G-Mailالسح ححعة التخزينيح ححة السح حححابية

 - Driveالنماذب  - Formsمستعر
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تكو ححت عينححة البحححث م ح ( )60تلمي ح ً ا مقسححمي إلححى مجمححوعتي ؛ المجموعححة الضححابطة

وتكو ت م ( )30تلمي ً ا ،والمجموعة التجريبية وتكو ت م ( )30تلمي ً ا.
وتتضمن ما يلي:

 -1إختبار تحصيلى لقياس الجوا م المعرلية لمهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيزك.
 -2بطاقة مالحقة لقياس الجوا م األيائية لمهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيزك.
يعتمد البحث على:
أ) المنه الوصعي التحليلي

ب) المنه التجريبي

اشتمل البحث على المتغيرات التالية:

 المتغير المستقل :برمجية قائمة على بعض التطبيقات السحابية.

 المتغير التابع :مهارات البرمجة بلغة ليجوال بيزك يوت ت Visual Basic .NET
يحاول البحث التالي التحقق من صحة الفروض التالية:

 -1موج ح ححد ف ح ححرا ذو ييل ح ححة إحص ح ححائية عن ح ححد مس ح ححتو  0.05ب ح ححي متوس ح ححطي يرج ح ححات تالميح ح ح
المجموعتي التجريبية والضابطة في التطبيل البعدب لالختبار التحصيلي لصالح تالمي

المجموعة التجريبية.

 -2موج ح ححد ف ح ححرا ذو ييل ح ححة إحص ح ححائية عن ح ححد مس ح ححتو  0.05ب ح ححي متوس ح ححطي يرج ح ححات تالميح ح ح
المجم ححوعتي التجريبي ححة والض ححابطة ف ححي التطبي ححل البع ححدب لبطاق ححة مالحق ححة األيا لتنمي ححة
مهارات البرمجة بلغة ليجوال بيزك لصالح تالمي المجموعة التجريبية.

 -3توج ححد فاعلي ححة للبرمجي ححة القائم ححة عل ححى بع ححض التطبيق ححات الس حححابية عل ححى تنمي ححة مه ححارات
البرمجة بلغة الفيجوال بيزك في ايختبار التحصيلي لد تالمي المرحلة اإعدايةة.
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 -4توجد فاعلية للبرمجية القائمة على بعض التطبيقات السحابية في تنمية مهحارات البرمجحة
بلغة الفيجوال بيزك في بطاقة مالحقة األيا لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

الااااربجميااااة

ائيا بأ هام تنقيم أل شطة محتو برمجي بشحكن منطقحي ومتحرابط فحي
ويعرفها الباحث إجر ً
واجهححة رسححومية تححم بنا هححا بواسححطة تطبيقححات سحححابية ،تتححيح لمسححتخدمها التعاعححن مححع محتوياتهححا

للمساعد في تنمية مهارات البرمجة المقرر على تالمي المرحلة اإعدايةة.

التطبيقامل السحابية

ائيا بأ هام حلول مبنية عبحر اإ تر حت يسحتخدامها فحي أب وقحت وفحي
ويعرفها الباحث إجر ً
أب مكات لتسهين التعاعن في عمليتي التعليم والحتعلم ،مح أجحن الوصحول لتنميحة مهحارات البرمجحة

المقرر على التالمي بالمرحلة اإعدايةة.

مهارامل الربجمة

ةعرفه ح ححا الباح ح ححث إجرائي ح ححا بأ ه ح ححام متطلب ح ححات تص ح ححميم برمجي ح ححة باس ح ححتخدام ليجح ح حوال بي ح ححزك

مح ح ح ح خ ح ح ححالل التعام ح ح ححن م ح ح ححع واجه ح ح ححة البر ح ح ححام  ،ومعرف ح ح ححة األوام ح ح ححر ،وكتاب ح ح ححة األوح ح ح حواي المناس ح ح ححبة
والصحيحة ،إيراك عملية اإ تاب.

 -1مميزامل الربجمية التعليمية

للبرمجي ححة التعليمي ححة مميح حزات استخلص ححها الباح ححث مح ح ي ارس ححة ك ححن مح ح م جم ححال الش ححرهات

( )75 ،2005ومحمح ححد القحطح ححا ي (50 ،2005م )49وألعح ححت فح ححوي ( )210 ،2011فح ححي أ هح ححا
تعطي الحريحة للمحتعلم فحي اختيحار طريقحة الحتعلم ،وتنحوع عحر

المعلومحات محع تتنقيمهحا وم ارعحا

العروا العريةحة ،وتشحرك أوثحر مح حاسحة فحي الحتعلم ،وتعحال الخجحن ،والمعلحم ةكحرر الحدرس وقحت
الحاجة له ،وقد استعاي الباحث م مميزات البرمجيحة التعليميحة لتحقيحل فعاليحة البرمجيحة التعليميحة
في التدريا؛ وكسر حاجز الخوف م التعامن محع البرمجيحات ،وتحوفير الوقحت للتوجيحه ،وتقريحم
المعا يم وزياي التحصين ،وتوفير تكاليع تدريم المتعلمي .
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 -2معايري تصميم الربجميامل التعليمية

إت إ تاب برمجية يبد م مراعا معامير تصحميم البرمجيحات كمحا ت ارهحا إةمحات المضحيات

( ،)6 ،2015وتتعل فيها ومحمد الحيلة ( )86-85 ،2004كالتاليم

 -1تعلم المهارات القبلية – األساسية – و وسابها للمتعلم قبن تعرضه لمهارات جدمد .
 -2تنوع األمثلة وكعاةاتها بحيث ةكوت عديها كاف لإلةضا .
 -3تدرب ايمثلة م السهن إلى الصعم.

 -4التعاعلية بي المتعلم ومحتويات البرمجية التعليمية.
 -5تنوع عملية العر

لتغطية جوا م الماي العلمية.

 -6سرعة تقدةم التغ ةة الراجعة بعد استجابة المتعلم.

بينما اتعل كن مح محمحد عبحد الحميحد ( )323 ،2005و كمحال زيتحوت ()215 ،2004

و ب ار يم العار ( )2004،322على تقسيم المعامير إلى معامير تراوية وأخر فنية وقد صحمم الباححث

عيحا سحهولة
البرمجية في ضو الهدف العام م البرمجية لتحقيل التعاعحن بحي البرمجيحة والمحتعلم ،وم ار ً

الدخول للبرمجية والخروب منها ،والتنوع في العر  ،والتنوع في الخطو واأللوات.

 -3أهمية الربجمية التعليمية

تمثن البرمجيات التعليمية أهمية خاصة فى العملية التراوية وذلك لما تحققة م وظحائ

تعليمية فى تنمية الجا بي المعرفحي واأليائحي فحى مختلح

المحواي الد ارسحية .وقحد اتعحل (وائحن فريحد،

 ،)71-69، 2009و( شو حلمي )21-20، 2016،على أهميحة البرمجيحات التعليميحة والتحى
ةمك إةجازها في؛ إة ار العملية التعليمية ،اسحتثار اهتمحام المحتعلم وحواسحه ،ومشحاركته اإةجابيحة،
وتنححوع أسححاليم الححتعلم ،وترتيححم وتنقححيم الخبحرات ،ويححر الباحححث أت البر ححام

الجاذبية واإ دفاع حو التعلم.

مححؤيب للمححتعلم حححو

 -4تصمياااام الربجميااااة

تشح ح ححير هاةح ح ححة التلبح ح ححا ي وآخح ح ححروت ( )1432 ،2011إلح ح ححى خط ح ح حوات تصح ح ححميم البر ح ح ححام

التعليمح ححي م ح ح حيح ححث تحدمح ححد المحتح ححو بدقح ححة ،مح ححع تحدمح ححد يرجح ححة العمح ححل والشح ححمول فح ححي عح ححر

الموض ح ححوعات ،وتحدم ح ححد التت ح ححابع ف ح ححي البر ح ححام المص ح ححمم ،واختي ح ححار األس ح ححلوب المناس ح ححم لل ح ححتعلم،
مع توفير مستلزمات البر ام .
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وق ححد اس ححتعاي الباح ححث مح ح تل ححك الخطح حوات عن ححد تص ححميمه للبرمجي ححة القائم ححة عل ححى بع ححض
التطبيقات السحابية في تنمية مهارات البرمجة بلغة الفيجوال بيزك بمراعا اآلتيم

 -1خطوامل إكتساب املهارة

تكتسححم المهححار باتبححاع خطحوات محححدي م ارهححا محمححد صححقر ( ) 235 ،2007مح خححالل؛

(اححر المهححار ،ومالحقححة المححتعلم أليائهححا بواسححطة اححخ

آخححر ،وممارسححة المهححار تحححت ااحراف

وتوجيه ،والدقة وفي األيا ) .ويعيد ذلك في مهارات البرمجة بأت ةالحظ المتعلم ار المهحار مح
البرمجية القائمة على التطبيقات السحابية ةم تطبيقها ومالحقة تائ عملية البرمجة.

 -2أهداف الربجمة بإستخدام فيجوال بيزك
تهححدف البرمجححة بإسححتخدام الفيج حوال بيححزك كمححا م ارهححا خالححد مححو ا (. )23-22، 2010
محمد سليمات ( )89 ،2011إلى محاوا الطبيعة ،و شا واجهة رسومية بسرعة ،و شا العدمد
م التطبيقات.

 -3مزايا لغة الفيجوال بيزك
تتميز لغة الفيجوال بيزك كما اتعل فيها كن م ؛ خالد عيد( ،)20 ،2009وليد الزفتحاو

( )7 ،2012على أ ها تعمن على أ قمة تشغين مختلعة ،وتصحيح األخطا  ،ووجوي الكائنحات،
وسححهولة التعححدمن والتطححوير ،و اوتشححاف األخطححا وتصحححيحها ،وراطهححا بتطبيقححات أخححر  ،والقححدر
على التعامن مع الوسحائط المتعحدي والصحور .كمحا أ هحا لغحة برمجحة سحهلة وقويحة حيحث ةمكح مح

خالله ححا كتاب ححة بح حرام عالي ححة المس ححتو ف ححى وق ححت أقص ححر مح ح اللغ ححات األخ ححر  ،فه ححي لغ ححة تص ححلح
للمبتح ح ح ححدئي  ،كمح ح ح ححا أ هح ح ح ححا تح ح ح ححدعم أسح ح ح ححاليم البرمجح ح ح ححة الموجهح ح ح ححة بالحح ح ح ححد

التصنيعات ) (Classesوالكائنات ).(Objects

التح ح ح ححى تعتمح ح ح ححد علح ح ح ححى

 -4خصائص لغة الفيجوال بيزك
لغة البرمجة هي باألساس طريقة تسهن للمبرم وتابحة تعليمحات البر حام التحي تنعح العمحن
المطلحوب منهحا ،ولكتابحة التعليمحات تقحوم لغحة البرمجحة المختحار بتحوفير مجموعحة مح الكائنحات،
والخصحائ

لكحن كحائ  ،ولكحن خاصحية قيمحة ،ومجموعحة مح القواعحد التحي تمكح مح التعامحن محع

معا في التعامن مع البيا ات وسهولة في التصميم.
أيوات البر ام لتتكامن ً
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ثانيًا التطبيقامل السحابية

Cloud software

إت التطبيقح ححات السح حححابية أحح ححد أ ح حواع الخح ححدمات السح حححابية المبينح ححة علح ححى تقنيح ححة الحوسح ححبة

السحابية ،وهي م أهم التطبيقات فى الوقت الحالى حيث مراها أحمحد أبحو سحعد ( )2012علحى
أ هححا مححوذب ةقححوم بتقححدةم البيا ححات والتطبيقححات فححى صححور خححدمات عبححر الشححبكة العنكبوتيححة تمتححاز

بال اتيححة والمرو ححة ،كمححا تححوفر خدمححة فححى اختيححار المناسححم منهححا لكححن مؤسسححة تعليميححة قححد تكححوت

مدرسة أو جامعة ،وتعتبر م أفضن الحلول للمؤسسات التعليمية.
 -1أنواع الخدمات السحابية:

تنقسم خدمات تقنية الحوسبة السحابية على طاا واسع إلى ةال فبات هي:

 -1البنية التحتية كخدمة  Infrastructure as a Serviceوتختصر بالرمز )(Iaas
 -2المنصة كخدمة  Platform as a Serviceوتعرف اختصا ار بالرمز ).(Paas

 -3البرمجيات وخدمة  Software as a serviceوتعرف اختصا ار بالرمز ).(Saas
وتتكوت العدمد م الخدمات السحابية م

حوعي أو أوثحر مح هح ه الخحدمات ،فالشحركات

الكبح ححر مثح ححن جوجح ححن وماةكروسح ححوفت تمتلح ححك األ ح حواع الثالةح ححة ،وقح ححد اسحححتخدم الباحح ححث التطبيقح ححات
السحابية المبينة على البرمجيات كخدمة لبنا البر ام القائم علحى التطبيقحات السححابية ،ويعتبحر

محموي زكريا ( )2013،174الحوسبة السحابية وخدماتها بمثابة ةور جدمد بعد ةورتي الحاسم

اآللي وابكة اإ تر ت ،وتوصلت يراسة محمد سلمات ( )2016إلحى فاعليحة بر حام تحدريبى قحائم
على تطبيقات الحوسبة السحابية فى تنمية مهارات التعلم النقال لمعلمى الحاسم اآللى.

 -2خصائص التطبيقات السحابية:
إت التطبيقات السحابية توص

بأ هحا تكنولوجيحا المسحتقبن فحى مجحال التعلحيم اإلكترو حي،

وة ح ححور تكنولوجي ح ححة ف ح ححى مج ح ححال ص ح ححناعة البح ح حرام ( ح ححور الغام ح ححدب ،)35 ،2016 ،ويس ح ححتعر
) (Miller,2008:14-15خصائ

التطبيقات السحابية كالتاليم

 -1التمركز حول المستخدم :فعندما متصن المستخدم بالسحابة ةستطيع المشاركة.
 -2ذات مهمة مركزية :أب منصم التركيز على ما ةحتاب المستخدم القيام به.
معا فى السحابة.
 -3تمتاز بالقوة :أل ها تراط المالمي م أجهز الحاسم اآللي ً
 -4إمكانية الوصول إليها :حيث متم تخزي البيا ات واستريايها فى السحابة.
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 -5الذكاء :الوصول للمعلومات المطلواة واستخراجها وتحليلها بطريقة ذكية برغم اختالف
وتعدي أجهز الحاسم اآللي المتصلة بالسحابة.

 -6مبرمجة :آلية المهام؛ تسمح بحماةة وتنقيم وتخزي و قن المعلومات.
 -3فوائد التطبيقات السحابية:
تع ححديت فوائ ححد التطبيق ححات الس حححابية ،فاس ححتخل

الباح ححث مح ح (إمن ححاس الش ححيتي ،2013،

 ،)11و( ححور الغامححد  )51، 2016،بعححض العوائححد؛ فهححي تححوفر تكححاليع ا ح ار البرمجيححات ،وقححو
خوايم الشبكة ،واستم اررية العمن ،و ج ار ايختبارات مباار ،و يار مشروعات التعلم.
لتحقيل أهداف البحث قام الباحث بإعداي أيوات ومواي البحث التاليةم
 -1قائمة مهارامل الربجمة بلغة الفيجوال بيزك.

بعححد اإطححالع علححى الد ارسححات السححابقة واأليبيححات المتصححلة به ح ه الد ارسححة تححم إعححداي قائمححة

مهارات لغة الفيجوال بيزك لد تالمي المرحلة اإعدايةة ،حيث تم تحدمد المهارات المقرر ،وتم
عرضها على مجموعة مح المحكمحي والمختصحي فحي مجحال تكنولوجيحا المعلومحات ،والبرمجحة،

والمنححاه وطححرا التححدريا ،وأسححعرت عمليححة التحكححيم ع ح إج ح ار بعححض التعححدةالت فححي صححياغة

المهارات العرعية.

 -2اختبار تشخيصى ملهارامل الربجمة بلغة الفيجوال بيزك.

تم بنا معريات ايختبار التشخيصى لقياس األهداف السلوكية وتم صياغة ايختبار في

صورته األولية؛ ( )20سؤ ًاي اختيار م متعدي )20( ،سؤ ًاي م

وع الصواب والخطأ.

وا لك تم تحدمد المهارات األساسية الواجم تنميتها لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -3الربجمية القائمة على بعض التطبيقامل السحابية

بعححد اإطححالع علححى األيبيححات والد ارسححات السححابقة والم ارجححع العلميححة تححم تحدمححد الهححدف م ح

البرمجيححة؛ وهححو التعبيححر ع ح النتيجححة النهائيححة لعمليححة الححتعلم والن حوات الم حراي تحقيقهححا م ح خححالل
اسححتخدام برمجيححة قائمححة علححى بعححض التطبيقححات السحححابية لتنميححة مهححارات البرمجححة بلغححة الفيج حوال

بيحزك لححد تالميح المرحلححة اإعدايةححة ،ومح ةححم تحم إعححداي المحتححو العلمححي مراعيححا العححروا العريةححة

بي التالمي  ،والتسلسن في الدروس ،والتدرب م األسهن لألصعم وتقويم ومراجعة المحتو مع
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م ارعح ححا تحقيح ححل األهح ححداف ،ةح ححم عرضح ححه علح ححى مجموعح ححة م ح ح المحكمح ححي المختصح ححي فح ححي مجح ححال
تكنولوجيححا التعلححيم والبرمجححة ،و جح ار التطبيححل علححى عينححة اسححتطالعية مح مجتمححع البحححث لتحدمححد
قا القو وتعزيزها ،و قا الضع

وعالجها.

شكل ( )1واجهة املستخدم

واح ح لك ةك ححوت ق ححد ت ححم إع ححداي البرمجي ححة القائم ححة عل ححى بع ححض التطبييق ححات الس حححابية لتنمي ححة
مهارات البرمجة لد تالمي المرحلة اإعدايةة.

 -4االختبار التحصيلى لقياس اجلوانب املعرفية ملهارامل الربجمة

ةعحد ايختبحار التحصحيلي مح أهحم أيوات التقحويم ،وأوثحر األسحاليم احيوعا ،لح ا قحام الباححث

بإعحداي ايختبحار التحصحيلى للجا حم المعرفحى لمهحارات البرمجحة بلغححة الفيجحوال بيحزك ،وقحد صححمم

الباحححث ايختبححار فححي ضححو األهححداف التعليميححة المحححدي له ح ه الغاةححة ،وتححم تحدمححد الهححدف م ح

ايختبححار ،وعححداي ج ححدول المواصححعات(*) ،واح ح لك تححك ص ححياغة أسححبلة ايختب ححار فححي ( )40مع ححري

م ححوزعي عل ححى مس ححتويات األه ححداف ( التح ح كر – العه ححم – التطبي ححل -ح ححن المش ححكالت) ،وق ححد ت ححم

صححياغة مطححي مح األسححبلة همحا؛ اإختيححار مح

متعححدي وعححديها ( )20معححري  ،وأسححبلة الصحواب

والخطححأ وعححديها ( )20معححري  ،مححع وضححع تعليمححات ايختبححار ،وتقححدمر يرجححة واحححد لكححن معححري

ةجيححم عنهححا الطالححم إجابححة صحححيحة ،وصححعر لكححن معححري متركهححا الطالححم أو ةجيححم عنهححا إجابححة

خاطبة .ويشير صال الدم

عحالم ( )334 ،2009إلحى فحح

محتحو ايختبحار بموضحوعات

ال ححتعلم للتع ححرف عل ححى م ححد تطابقه ححا وخض ححوعه للتحلي ححن ايحص ححائي ،ومح ح ة ححم تجرا ححة ايختب ححار
(*) ملحل ()1م ايوزات واألهمية النسبية وجدول المواصعات النهائية لالختبار التحصيلي.
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التحصيلي على العينة ايستطالعية حيث بلغ متوسط زم تطبيل ايختبار( )40يقيقة ،،وكحات

معامن الثبات ألعا كرو باخ  0.908ومعامن التجزئة النصفية  ،0.929وكا ت أقن يرجة تمييز
لعقرات ايختبار  0.28وأعلى يرجة  0.84مما ةشير إلى أت جميع فقرات ايختبحار تقحع ضحم

قابال للتطبيل في صورته النهائية.
المستو المقبول لمعامالت التمييز ،ليصبح ايختبار ً
 -5بطاقة مالحظة األداء لقياس اجلوانب األدائية ملهارامل الربجمة.

ه ححدفت البطاق ححة إل ححى قي ححاس األيا لمه ححارات البرمج ححة بلغ ححة الفيجح حوال بي ححزك ل ححد تالميح ح

المرحلحة اإعدايةححة ،وتححم اعححداي تعليمححات بطاقححة المالحقحة وتجهيححز بطاقححة المالحقححة فححي صححورتها
تيبا منطقيا م األسهن لألصعم ،ووصحعها بيبحارات يقيقحة
األولية ،مع مراعا ترتيم المهارات تر ً
وواضحححة ،علححى أت ت حرتبط بالمهححار العرعيححة التابعححة لهححا.وتم حسححاب ةبححات بطاقححة المالحقححة عبححر

األفح حراي وحس ححاب ألعاورو ب ححاخ لعقح حرات البطاق ححة والغ ححت قيم ححة ألعاورو ب ححاخ ( )0.837واالت ححالي ق ححام
الباحححث بإعححداي بطاقححة المالحقححة فححي الصححور النهائيححة ،حيححث تحتححوب علححى ( )3مهححارات رئيسححة

وعح ححدي ( )48مهح ححار فرعيح ححة و( )114خطح ححو أيا ووضح ححع تقح ححدمر الح ححدرجات م ح ح خح ححالل األيا ات

المختلعة للطالم كالتاليم(ممتاز= ،3متوسط= ،2ضييع= ،1لم مؤي= صعر)
جدول ( )1القيمة الوزنية بالدرجامل لكل خطوة من خطوامل األداء العملى ملهارامل الربجمة
املشكلة
األوىل
الثانية
الثالثة
اجملموع

عدد املهارامل
15
18
15
48

عدد خطوامل األداء
38
42
34
114

القيمة الوزنية بالدرجامل
114
126
102
342

وا لك تم إعداي بطاقة المالحقة في صورتها النهائية.
إجراءات تطبيق البحث:

وقام الباحث باتباع الخطوات التاليةم
قبليحا ،لكحي ثبحت
أ) تطبيل ايختبار التحصيلي واطاقة المالحقة على عينة البحث تطبيًقا ً
تجا ا المجموعتي ؛ التجريبية والضابطة.

ب) تطبيححل البرمجيححة القائمححة علححى بعححض تطبيق حات الخححدمات السحححابية اإلكترو يححة لطححالب
المجموعة التجريبية ،وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدةة.

ب) تطبيح ح ح ححل أيوات البحح ح ح ححث (ايختبح ح ح ححار التحصح ح ح ححيلي – بطاقح ح ح ححة المالحقح ح ح ححة) علح ح ح ححى عينح ح ح ححة
بعدةا.
البحث تطبيًقا ً
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 -1اختبار صحة الفرض األول من فرروض البحرث ونهر  :موجحد فحرا ذو ييلحة إحصحائية عنحد
مسححتو  0.05بححي متوسححطي يرجححات تالميح المجمححوعتي التجريبيححة والضححابطة فححي التطبيححل
البعححدب لالختبححار التحصححيلي لصححالح تالمي ح المجموعححة التجريبيححة ،.اسححتخدم الباحححث إختبححار
(ت) للمجموعحات المسحتقلة ( )Independent-Samples T-testللكشح عح العحرا بحي
متوسطي يرجات الطالب فى ايختبحار التحصحيلى بعحد تطبيحل البرمجيحة القائمحة علحى بعحض

التطبيقات السحابية للمجموعة التجريبية ،ويرجات طالب المجموعحة الضحابطة والتحى تعلمحت
بالطريقة التقليدةة ،فى ايختبار التحصيلى ،والنتائ موضحها الجدول التالىم

جدول (  )2قيمة اختبار " مل " للفرق بني متوسطى درجامل طالب اجملموعتني التجريبية
والضابطة فى التطبيق البعدى لإلختبار التحصيلى مع بيان حجم التأثري
األهداف
تذكر
فهم
مهارامل
حل مشكالمل
اإلختبار الكلى

اجملموعة

املتوسط

االحنراف
املعيارى

ضابطة

5.17

0.791

جتريبية

7.73

0.521

ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية
ضابطة
جتريبية

6.67
10.27
4.93
7.47
8.13
11.97
24.90
37.43

1.184
0.785
1.015
0.776
0.900
1.033
2.784
1.736

قيمة
(مل)

مستوى
الداللة

درجامل
احلرية

η2

قيمة d

14.838

0.05

58

0.791

3.896

13.879

0.05

58

0.768

3.644

10.861

0.05

58

0.670

2.852

15.325

0.05

58

0.801

4.0245

20.927

0.05

58

0.883

5.495

حائيا ب ححي متوس ححطي يرج ححات ط ححالب
متض ححح مح ح الج ححدول الس ححابل وج ححوي ف ححرا يال إحص ح ً
المجمح ححوعتي التجريبيح ححة والضح ححابطة فح ححى التطبيح ححل البعح ححدب لالختبح ححار التحصح ححيلي لصح ححالح طح ححالب

المجموعة التجريبية حيث كا ت قيمة (ت) المحسواة ( )20.927لالختبار الكلي وهي يالة عنحد

مس ححتو ( )0.5وحج ححم الت ححأةير ( )5.495وهح ح ا م ححدل عل ححى وج ححوي ت ححأةير إةج ححابي ق ححوب يس ححتخدام
التطبيقات السححابية فحي زيحاي التحصحين المعرفحي المحرتبط بمهحارات البرمجحة لحد تالميح المرحلحة

اإعدايةة ،وا لك تم قبول العر

األول.

 -2اختبار صحة الفرض الثاني ونه  :موجد فرا ذو ييلة إحصائية عنحد مسحتو  0.05بحي
متوس ححطي يرج ححات ط ححالب المجم ححوعتي التجريبي ححة والض ححابطة ف ححي التطبي ححل البع ححدب لبطاق ححة
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مالحقح ححة األيا لتنميح ححة مهح ححارات البرمجح ححة بلغح ححة ليج ح حوال بيح ححزك لصح ححالح طح ححالب المجموعح ححة
التجريبية ،واستخدم الباحث إختبار (ت) للمجموعات المستقلة ( Independent-Samples
 )T-testللكش

ع

العرا بي متوسطي يرجات الطالب فى بطاقة المالحقة بعد تطبيل

البرمجية القائمة على التطبيقات السحابية للمجموعة التجريبية ،ويرجات طالب المجموعحة

الضابطة والتى تعلمت بالطريقة التقليدةة ،والنتائ موضحها الجدول التالىم
جدول ( )3قيمة اختبار " مل " للفرق بني متوسطى درجامل طالب اجملموعتني التجريبية
والضابطة فى التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة األداء مع بيان حجم التأثري
املهارامل
الرئيسية
املهارة األوىل
املهارة الثانية
املهارة الثالثة
اإلمجالي

اجملموعة

املتوسط

االحنراف
املعيارى

ضابطة

84.07

3.859

جتريبية

105.73

3.140

ضابطة

98.77

3.794

جتريبية

119.40

7.127

ضابطة

87.40

4.739

جتريبية

99.10

2.683

ضابطة

270.23

7.040

جتريبية

324.23

8.525

قيمة (مل)

مستوى
الداللة

درجامل
احلرية

η2

قيمة d

23.854

0.05

58

0.907

6.264

13.997

0.05

58

0.771

3.675

11.769

0.05

58

0.704

3.090

26.752

0.05

85

0.925

7.025

حائيا ب ح ح ححي متوس ح ح ححطي يرج ح ح ححات
متض ح ح ححح مح ح ح ح الج ح ح ححدول الس ح ح ححابل وج ح ح ححوي ف ح ح ححرا يال إحص ح ح ح ً
ط ح ح ححالب المجم ح ح ححوعتي التجريبي ح ح ححة والض ح ح ححابطة ف ح ح ححى التطبي ح ح ححل البع ح ح ححدب لبطاق ح ح ححة مالحق ح ح ححة األيا
لصح ح ح ححالح طح ح ح ححالب المجموعح ح ح ححة التجريبيح ح ح ححة ،،حيح ح ح ححث بلغح ح ح ححت قيمح ح ح ححة (ت) المحسح ح ح ححواة ()26.752
وه ح ححي يال ح ححة عنح ح ححد مس ح ححتو ( )0.05وحجحح ححم الت ح ححأةير ( )7.025وه ح ح ح ا م ح ححدل عل ح ححى وج ح ححوي تحح ححأةير
إةجابي قوب ،ب لك تم قبول العر

الثا ي.

 -3اختبار صرحة الفررض الثالرث ونهر م توجحد فاعليحة للبرمجيحة القائمحة علحى بعحض التطبيقحات
السحححابية علححى تنميححة مهححارات البرمجححة بلغححة الفيج حوال بيححزك فححي ايختبححار التحصححيلي لححد
تالمي ح المرحلححة اإعدايةححة ،واسححتخدم الباحححث اختبححار متم للمجموعححات المرتبطححة

Paired

) )Sample testلمعرفة ييلة العرا بي متوسطى يرجات طالب المجموعة التجريبية فحى
التطبيقي القبلى والبعد لإلختبار التحصيلى.
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جدول ( )4قيمة اختبار " مل " للفرق بني متوسطى درجامل طالب اجملموعة التجريبية
فى التطبيقني القبلى والبعدى لإلختبار التحصيلى
األهداف

التطبيق

تذكر

قبلى
بعدى

فهم
مهارامل
حل املشكالمل
اإلختبار الكلى

درجامل
احلرية

املتوسط
3.13
7.73

29

قبلى
بعدى
قبلى
بعدى
قبلى
بعدى
قبلى
بعدى

0.50
10.27
1.23
7.47
0.77
11.97
5.63
37.43

29
29
29
29

االحنراف
املعيارى
1.224
0.521

قيمة (مل)

مستوى
الداللة

19.749

0.05

59.595

0.05

24.709

0.05

42.367

0.05

76.381

0.05

0.785
0.52
0.935
0.776
0.817
1.033
1.586
1.736

إحصائيا بي متوسطي يرجحات طحالب المجموعحة
متضح م الجدول السابل وجوي فرا يال
ً
التجريبي ححة ف ححى التطبيق ححي القبل ححى و البع ححد لإلختب ححار التحص ححيلى حي ححث كا ححت قيم ححة (ت) المحس ححواة

( )76.381وهحى يالححة عنححد مسحتو ( )0.05لصححالح طححالب المجموعححة التجريبيحة وهح ا ةعنححى وجححوي
تححأةير إةجححابى قححو للبرمجيححة القائمححة علححى التطبييقححات السحححابية فححى تنميححة الجا ححم المعرفححى الم حرتبط

بمهارات البرمجة لد الطالب عند مستو ( )0.05وا لك تم قبول العر

الثالث.

 -4اختبار صحة الفرض الرابع ونه  :توجد فاعليحة للبرمجيحة القائمحة علحى بعحض التطبيقحات
السحححابية فححي تنميححة مهححارات البرمجححة بلغححة الفيجحوال بيححزك فححي بطاقححة مالحقححة األيا لححد
تالمي المرحلة اإعدايةة.
جدول ( )5قيمة اختبار " مل " للفرق بني متوسطى درجامل طالب اجملموعة التجريبية
فى التطبيقني القبلى والبعدى لبطاقة املالحظة

املهارامل الرئيسية التطبيق
قبلى
املهارة األوىل
بعدى
قبلى
املهارة الثانية
بعدى
قبلى
املهارة الثالثة
بعدى
قبلى
إمجاىل املهارامل
بعدى

درجامل احلرية
29
29
29
29

املتوسط
2.70
105.73
5.80
119.40
5.37
99.10
13.87

324.23

االحنراف املعيارى قيمة (مل)
1.860
147.769
3.140
1.846
89.770
7.127
2.566
134.607
2.833
3.411
179.501
8.525

مستوى الداللة
0.05
0.05
0.05
0.05
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وقححد اسححتخدم الباحححث اختبححار (ت) للمجموعححات المترابطححة )(Paired Sample test

لمعرفححة ييلححة العححرا بححي متوسححطى يرجححات المجموعححة التجريبيححة فححى التطبيقححي القبلححى والبعححد

حائيا بححي متوسححطي يرجححات
لبطاقححة المالحقححة ،ويتضححح مح الجححدول السححابل وجححوي فححرا يال إحصح ً
طححالب المجموعححة التجريبيححة فححى التطبيقححي القبلححى والبعححد فححى الدرجححة الكليححة لبطاقححة مالحقححة
األيا حيححث كا ححت قيمححة (ت) المحسححواة ( )179.501وهححى يالححة عنححد مسححتو ( )0.05لصححالح

التطبيل البعد وك لك وجوي فحروا يالحة احصحائيا فحى المهحارات األيائيحة وهح ا ةعنحى وجحوي تحأةير

إةج ححابى ق ححو للبرمجي ححة القائم ححة عل ححى التطبيق ححات الس حححابية ف ححى تنمي ححة الجا ححم األيائ ححى المح حرتبط

بمهححارات البرمجححة بلغححة الفيج حوال بيححزك لححد طححالب المجموعححة التجريبيححة عنححد مسححتو (،)0.05
وا لك تم قبول العر

الرابع.

توصن البححث إلحى أت التالميح الح م اسحتخدموا البرمجيحة القائمحة علحى بعحض التطبيقحات
السحابية أفضن في الجا بي المعرفي واأليائي لتنمية مهحارات البرمجحة بلغحة الفيجحوال بيحزك مح

حتخدم لهح ح ححا التح ح ححدريا بالطريقح ح ححة التقليدةح ح ححة ،وتشح ح ححير النت ح ححائ إلح ح ححى قيمح ح ححة
تالمي ح ح ح المجموعح ح ححة المسح ح ح ي
(ت)= 20.927للع ححرا ب ححي متوس ححطى يرج ححات تالميح ح المجم ححوعتي التجريبي ححة والض ححابطة ف ححى
التطبيل البعد لإلختبار التحصيلى ،مع بيات مراع إمتا=  ،0.883وحجم التأةير= 5.495ويدل

ذلححك علححى أت البرمجيححة ذات فاعليححة فححي تنميححة التحصححين المعرفححي لتنميححة مهححارات البرمجححة لححد

أةضا إلى قيمة (ت) =  26.752للعرا بحي
تالمي الص الثالث اإعدايب ،كما تشير النتائ
ً
متوس ح ححطى يرج ح ححات تالميح ح ح المجم ح ححوعتي التجريبي ح ححة والض ح ححابطة ف ح ححى التطبي ح ححل البع ح ححد لبطاق ح ححة

المالحقة ،مع بيات مراع إمتحا=  ،0.925وحجحم التحأةير=  ،7.025وهح ا محدل علحى أت البرمجيحة
القائمة على بعض التطبيقات السحابية لها فاعلية في تنمية األيا لمهارات البرمجحة لحد تالميح
الص

الثالث اإعدايب.

كما يمكن تفسير النتائج في ضوء االعتبارات التالية:

 تنقيم عر

المعلومات في البرمجية ،وسهولة الوصول إليها.

 استم اررية التعزيز ،وتنوع التقويم

ستخدم فيها التطبيقات السحابية.
 تغيير النمط التقليدب في التدريا إلى استخدام برمجية م ي
 اتاحة البرمجية للوقت الكافي للمارسة والتدريم.
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 التطبيقح ححات السح حححابية لح ححدمها الكعح ححا  ،والقح ححدر علح ححى تطح ححوير وتطبيح ححل التعكيح ححر المنطقح ححي لحح ححن
المشكالت يوتساب مهارات م واقع الحيا اليومية.

 البرمجي ححة تحع ححز الط ححالب الح ح م ةع ححا وت مح ح تخط ححى مش ححكالت البرمج ححة ح ححو تنمي ححة مه ححارات
البرمجة لحن ه ه المشكالت ةم إ تاب برمجيات بما متناسم مع المقرر الدراسي.

 وجوي المتصعح الخاص بالبرمجية يوت اللجو لمتصعحات م اركات أخر .
 التنوع في عر

المهارات م األسهن لألصعم لتنمية مهارات البرمجة.

 البرمجية تحعز المتعلمي

حو التعلم وتنمية المهارات الالزمة للبرمجة.

على ضو ما أسعرت عنه تائ البحث موصي الباحث بما مليم
 اسححتخدام التطبيقححات السحححابية عبححر اإ تر ححت فححي التعلححيم والتححدريم لمححا تحققححه م ح فاعليححة فححي
عملية التعليم والتعلم وتحسي فرص التعلم ال اتي.

 ايهتمححام بتنمي ححة مهححارات البرمج ححة فححي الم ارح ححن التعلييمي ححة خاصححة ف ححي الصححغر لبن ححا خبححرات
تعليمية م يبنى عليها بعد ذلك ،مما ةساعد في تنمية التعكير.
 شر الوعي بأهمية البرمجة لكو ها مجال عمن في المستقبن ألبنائنا.
 مشححاهد المواقححع التعليميححة المختصححة بتعلحيم البرمجححة والتعاعححن معهححا يسححتمراةة ي ارسححة البرمجححة
وتحدمث ما تم اوتسابه م مهارات.

 البرمجة للجميع يوت النقر لجموي العكر ،طالما ليا لدةه أب معوقات ذهنية.
 عمن ورش عمن تدريبية بمراوز التدريم خارب زم وتوقيت التدريم.

 عمن مجموعات للمتعلمي لتبايل الخبرات م خالل التطبيقات السحابية.
 إ تاب برمجيات قائمة على التطبيقات السحابية لمراحن تعليمية مختلعة

 يراسة أةر استخدام البرمجيات التعليمية على تنمية مهارات التعكير والمهارات الرياضية.
 يراسة مشابهة بالبحث الحالي لتنمية اإتجاه حو إ تاب البرمجيات.

 يراسة تحليلية ع إيراك فبات مختلعي السعة العقلية لمهارات البرمجة.
 يراسة أةر استخدام ا تر ت األايا على تنمية مهارات البرمجة.
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 -1إب ح ار يم أحمححد السححيد عطيححة ()2010ممأةححر التعاعححن بححي اسححتراتيجية حححن المشححكالت معتوحححة
النهاةة والسعة العقلية على الحلول اإبتكارية لمشكالت البرمجة التعليمية لد طالب الدبلوم

المهنيةم ،مجلة كلية التراية بالزقازيل ،عدي ( ،)68موليو . 2010

 -2إبح ح ار يم عب ححد الوكي ححن الع ححار ()2004مم تراوي ححات الحاس ححوب ،وتح ححدةات مطل ححع الق ححرت الح ححايب
والعشروتم ،العكر العراي ،القاهر .

 -3أحمد ابو سعد ()2012مالحوسبة السحابية م حلم المكتبحات ويور الحكومحات ،المحؤتمر 23
لإلتحاي العراي للمكتبات والمعلومات ( 30 -28وفمبر) ،الدوحة ،قطر.

 -4أحمد محمد المباريحدب ،متحولي صحابر معبحد ()2018م متصحميم بيبحة تعلحم قائمحة علحى بعحض
تطبيقات الويم ايجتماعية وأةرها على تنمية مهارات إ تاب البرمجيات التعليمية لد طالب

تكنولوجيا التعليمم مجلة كلية التراية جامعة الزقازيل ،ع( ،)100الجز األول ،موليو 2018

 -5اسماعين جبر الحلو (  )2016م فاعلية بر حام قحائم علحى الحتعلم المحدم فحي تنميحة مهحارات

برمجة قواعد البيا ات لد معلمي التكنولوجيا بالمرحلحة األساسحية بغحز م ،الجامعحة اإسحالمية،

غز  ،فلسطي

 -6ألعت محمحد فحوي ()2011ممأسحا ومبحاي

الحاسحم اآللحى م الحاسحم اآللحى واسحتخداماته

فى التعليمم ،)3( ،جامعة الملك سعوي ،كلية التراية.

 -7اةمات على حمحد المضحيات ()2015م فاعليحة برمجيحة وسحائط فائقحة فحى تنميحة مهحار ححن المسحائن
العيزيائيححة لححد طالبححات الص ح

األول الثححا و فححى مدمنححة بريححد م ،المححؤتمر الححدولى ال اربححع للححتعلم

ايلكترو ى والتعليم ع بعد م تعليم مبتكر لمستقبن واعد ،الريا

 7–4( ،مارس ) ،السعويةة.

 -8أةم ح ح أحمح ححد السح ححيد فرحح ححات ( )2014فح ح ححاعلية اسح ححتخدام التعلح ححيم المدم ح ح ح إوسح ححاب طح ححالب المرحلح ححة
اإعدايةة مهححارات البرمجححة بلغة الفيجول بيزك يوت ،رسالة ماجستير ،كلية التراية ،جامعة الزقازيل

 -9امنح ححاس محمح ححد الشح ححيتي ()2013م مامكا يح ححة اسح ححتخدام تقنيح ححة الحوسح ححبة السح حححابية فح ححي التعلح ححيم
ايلكترو ي فحي جامعحة القصحيمم ،المحؤتمر الحدولي الثحال للتعلحيم ايلكترو حي والتعلحيم عح بعحد،

الريا

29-1 ،

 -10جم ححال عبح حدالعزيز الش ححرهات ()2005م مالم ححدارس اإلكترو ي ححة والمعل ححم اإفت ارض ححيم،2 ،
الريا
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 -11خالححد أحمححد مححو ا)2010( ،مم فاعليححة بر ححام مقتححر فححى تنميححة مهححارات البرمجححة الشححيبية
لح ححد طح ححالب الحلقح ححة الثا يح ححة م ح ح التعلح ححيم األساسح ححىم ،رسح ححالة ماجسح ححتير ،معهح ححد الد ارسح ححات

التراوية ،جامعة القاهر .

 -12خالححد سححمير عيححد ()2009مم فاعليححة تطححوير أيوات لغححة برمجححة الفيج حوال بيححزك فححى تميححة
مهارات تصميم التقويم لد طلبة العلحوم التطبيقيحة وتكنولوجيحا التعلحيم بالجامعحة اإسحالمية
بغز ومد اوتساب الطلبة بها م ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإسالمية ،فلسطي .
 -13ياليححا السححيد المليجححي العقححي ()2012م مفاعليححة التعلححيم المححدم فححي تنميححة مهححارات تصححميم
األول الثا وب وعالقة ذلحك

و تاب مشروعات ابتكارية بالبرمجة الشيبية لد طالب الص
بالدافيية لإل جازم ،رسالة ماجستير ،كلية التراية ،جامعة طنطا

 -14رحاب أحمد فامز سيد ( )2013م قم الحوسبة السحابية معتوحة المصدرم يراسة تحليلية
مقار ة ،المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات ،)2( 5 ،ص

. 41-16

 -15را ححا رج ححم ت ححو ي ()2012م م فاعلي ححة بر ححام ق ححائم عل ححى ال ححتعلم اإلكترو ححي ف ححي إوتس ححاب
و ستخدام طحالب الصح

األول الثحا وب بعحض مهحارات البرمجحة بلغحة ليجحوال بيحزك وتنميحة

اإتجاه حوهام رسالة ماجستير،ولية التراية،جامعة المنيا.
 -16راا على عبدالعقيم ()2016م متصميم بيبة تعلم اخصية قائمة على تطبيقات الخحدمات
السحححابية اإلكترو يححة لتنميححة مهححارات التصححميم التعليمححى لححد طححالب تكنولوجيححا التعلححيمم،
أطروحة ماجستير ،كلية التراية جامعة المنصور .
 -17س ححلمات عب ححد المل ححك ( )2009م لغ ححات البرمج ححة العراي ححة ؛عقب ححات وتطلعات،جامع ححة المل ححك
سعوي ،كلية علوم الحاسم والمعلومات ،السعويةة.

 -18صح حال ال ححدم ع ححالم ()2002م مالقي ححاس والتق ححويم الترا ححوب والنعس ححي أساس ححياته وتطبيقات ححه
وتوجيهاته المعاصر م ،القاهر  ،يار العكر العراي.

 -19عصحام ايريحا كمتححور ،هالحة إبح ار يم سحليمات ()2016م أةححر الحتعلم ايلكترو ححي علحى تنميححة
مهححار حححن المشححكالت فححي تححدريا الرياضححيات لححد طححالب المسححتو األول بكليححة الترايححة
جامعححة الخرطححوم ،مجلححة الد ارسححات التراويححة والنعسححية ،جامعححة السححلطات قححابوس ،م ح (،)10

ع( )2أبرين  ،2016ص ص ( ،)355 -239سلطنة عمات
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 -20وم ح ح ححال عب ح ح ححد الحمي ح ح ححد زيت ح ح ححوت (2004م)مم تكنولوجي ح ح ححا التعل ح ح ححيم ف ح ح ححي عص ح ح ححر المعلوم ح ح ححات
وايتصايتم ،2 ،عالم الكتم ،القاهر .

 -21محم ححد الس ححيد س ححلمات ()2016م م فاعلي ححة بر ححام ت ححدريبى ق ححائم عل ححى تطبيق ححات الحوس ححبة
السححابية فححى تنميححة مهححارات الحتعلم النقححال لمعلمححى الحاسححم اآللحى م ،رسححالة ماجسححتير غيححر

منشور  ،كلية التراية ،جامعة المنصور

 -22محم ححد حس ححي ص ححقر ()2007م ط ححرا ت ححدريا الحاس ححم اآلل ححى  ،مكتب ححة الرا ححد ،الري ححا

،

السعويةة.

 -23محمد عائض القحطا ي ( )2005م مأةر استخدام اإ تر ت وارمجية تعليمية موجهحة علحى
تحص ححين تالميح ح المرحل ححة المتوس ححطة للمع ححا يم ف ححي م ححاي العل ححوم م ،رس ححالة ماجس ححتير غي ححر

منشور  ،الريا

،ولية التراية جامعة الملك سعوي.

 -24محمد عبد الحميد معو

(2005م)مممنقمة التعليم عبر الشبكاتم عالم الكتم القاهر .

 -25محم ححد محم ححد ط ححه ()2016مم أة ححر اخ ححتالف تقني ححات الجي ححن الث ححا ي للوي ححم ببيب ححات ال ححتعلم
اإلكترو ححي التعاو ي ححة فححي اوس ححاب مه ححارات البرمجححة ل ححد ط ححالب المرحلححة الثا وي ححةم ،كلي ححة

التراية النوعية جامعة عي اما.

 -26محمح ححد محمح ححوي الحيلح ححة ( )2004ممتكنولوجيح ححا التعلح ححيم بح ححي النقريح ححة والتطبيح ححل ،4 ،يار
المسير للنشر والتوزيع ،عمات ،األريت.

 -27محمح ح ححد وحي ح ح ححد سح ح ححليمات ()2011مم أة ح ح ححر توظيح ح ححع تقني ح ح ححات الح ح ححتعلم المتنق ح ح ححن فح ح ححى تنمي ح ح ححة
مع ح ححا يم البرمجحح ححة الشحح ححيبية ل ح ححد طح ح ححالب المعاهحح ححد األزهري ح ححة م ،رسح ح ححالة ماجس ح ححتير ،كليحح ححة
التراية ،جامعة بنها.
 -28محم ح ححوي اح ح حريع زكري ح ححا ( )2012م الحوس ح ححبة الس ح حححابية وان ح ححا مجتم ح ححع المعرف ح ححة م ر ي ح ححة
استش حرالية ،المححؤتمر الثالححث والعشححروت لإلتحححاي العراححى للمكتبححات والمعلومححات م الحكومححة
والمجتمححع والتكامححن فححى بنححا المجتمعححات المعرليححة العرايححة (اعلححم ) ب ،3ص ح

-1968

 ،1982الدوحة ،قطر.
 -29ش ححو حلم ححي س ححيدأحمد ( )2016فاعلي ححة بر ححام ق ححائم عل ححى الم ححدو ات التعليمي ححة لع ححالب
صححعواات تعلححم مهححارات البرمجححة ) (V.Bلححد طححالب المرحلححة الثا ويححةم ،رسححالة ماجسححتير
غير منشور ،كلية التراية ،جامعة الزقازيل ،مصر.
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 -30هاةة التلبا ي ،رامز بدمر ،اةم عبدالرحم ()2011م مواقع عملية تقييم البرام التدريبيحة
فى الهيبات المحلية بالمحافقات الجنوايةم ،مجلة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإ سا ية،

العدي ( ،)13مجلد(.1486-1423 ،)1

 -31ور سعد على الغامدب ()2016م مأةر بر ام مقتر قائم على تطبيقات جوجن السححابية
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جملة كلية الرتبية ببنها

النوع
احملتوي
حل املشكالمل
مقدمة فيجوال بيزك
ضبط خصائص أدوامل التحكم
نافذة الكود
اجملموع

عدد

النسبة

عدد

الصفحامل

املئوية

احلصص

23
20
15
18
76

٪30.2
٪26.3
٪19.7
٪23.8
٪100

10
6
6
6
28

متوسط النسبة

النسبة املئوية

املئوية
٪33
٪.24
٪20.5
٪22.5
٪100

٪35.7
٪21.4
٪21.4
٪21.4
٪100

األوزان النسبية جلوانب التعلم
جوانب التعلم

املوضوعامل

التذكر
12
7
20
3
42

حل املشكالمل
مقدمة لغة فيجوال بيزك دومل نت
ضبط خصائص أدوامل التحكم
نافذة الكود
اجملموع

مستوى األهداف
الفهم مهارامل
11
7
35
4
57

10
5
25
2
42

حل املشكالمل
20
2
8
3
33

األوزان النسبية
النسبة
عدد األسئلة
53
21
88
12

٪30.5
٪12
٪50.5
٪7

174

٪100

تم حساب عدي المعريات لكن موضوع م الموضوعات كالتاليم

عدي المعريات لكن موضوع= (متوسط األهميحة النسحبية × الحوزت النسحبي فحي كحن خليحة

فى جدول األوزات النسبية لجوا م التعلم) ÷ 100
جدول املواصفامل النهائي لالختبار التحصيلي
املوضوعامل

جوانب التعلم

حل املشكالمل
مقدمة لغة فيجوال بيزك دومل نت
ضبط خصائص أدوامل التحكم
نافذة الكود
اجملموع

مستوى األهداف
التذكر

الفهم

مهارامل

األوزان النسبية
حل املشكالمل

عدد األسئلة
4
1
4
1
10

3
1
5
0
9

3
1
7
1
12

6
1
1
1
9

عدد األسئلة
16
4
17
3
40
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Abstract
The study aimed to investigate the effect of the use of software
based on some cloud applications on the development of programming
skills in the language of the Visual Basic for the prep school students.
The study was conducted on a sample of (60) students divided into two
groups, one experimental and one control. The researcher used (SPSS)
program -to analyze the results; the Independent Samples Test to
compare the average scores and the performance rate between the posttest and the pre-test in the achievement (Paired Samples Test) to
compare the scores and the performance rate between the students of two
groups in the achievement test and the performance rate on the pre and
post tests. The research found that the students who used the software
based on the cloud applications are better than students who studied in
the traditional way at achieving the side Knowledge and performance of
the performance side of the programming skills in Visual Basic
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