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أثر استخذام منط الربجمة املرئية على الفاعلية الذاتية يف
برجمة احلاسبات لطالبات السنة التحضريية جبامعة امللك
سعود

الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر استخدام نمط
البرمجة المرئية عمى الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات لطالبات

وقد ذكر مايمين وروي أن أحد أسباب شعور الطالب بيذه

الصعوبة ىو تعامل الطالب مع الشفرات البرمجية (الكود) بشكل

السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود ،وبمغت عينة الدراسة ()30

مجرد وبدون فيم لما يحدث داخل ذاكرة الحاسب اآللي وقت

طالبة ،واتبعت الدراسة المنيج التجريبي ،حيث تم تطبيق مقياس

تنفيذ برامجيم [ .]3كما صنف مكقتريك وزمالؤه التدريس الفعال

الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات قبمياً عمى العينة ،ومن ثم تطبيق
ورشة عمل بعنوان "سكراتش ..تعمم البرمجة بمتعة" ،لمدة خمسة

لميارات البرمجة بأنو أحد التحديات السبع الكبرى في عالم

الحاسب اآللي [.[4

أسابيع ،ومن ثم تطبيق المقياس بعدياً ،وأظيرت النتائج الدراسة
حصول الطالبات عمى متوسط درجات أعمى في التطبيق البعدي

ورغم المشاكل التي يواجييا المتعممون في تعمم البرمجة،
إال أنو من الواجب أال تقل أىمية تعمميا عن تعمم لغاتنا نحن

لممقياس في كافة المحاور ،وكانت الفروق دالة إحصائيا لممحور األول

البشر ،ألن التقنيات الحديثة أصبحت تدير عالمنا الحالي ،واذا

وىو القدرة عمى العمل باستقاللية واالستمرار في العمل بالرغم من

لم يتم تعمم كيفية طريقة عمميا ،وكيف يتم اتخاذ الق اررات من

الصعوبات لصالح التطبيق البعدي .وكذلك كانت الفروق دالة

خالليا ،فإن الفرد سيعيش حياتو بناء عمى الخيارات والق اررات

إحصائيا لممحور الثاني وىو القدرة عمى أداء ميام برمجية معقدة
لصالح التطبيق البعدي .وكذلك كانت الفروق دالة إحصائيا لممحور

المتاحة لو من خالل ىذه التقنيات والبرمجيات [ ،]5وطبيعة

الثالث وىو القدرة عمى التنظيم الذاتي لصالح التطبيق البعدي.

استخداميا ستكون استيالكية ،لذا من الضروري أن يتم تبني

التطبيق البعدي .مما يعني قبول الفرضية الرئيسة .وتباينت مستويات

ومبدعين في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات ،وتسيم

والمحور الرابع وىو القدرة عمى أداء ميام برمجية بسيطة لصالح

مناىج تعميمية تقوم عمى توجيو الناشئة ليصبحوا منتجين

تحسن الطالبات باختالف محاور المقياس ،حيث بمغت  %49,74في

في بناء توجيات إيجابية نحوىا ،ألن "تعمم البرمجة يفيد في

المحور الثاني ،ويتموىا المحور الرابع بنسبة بمغت  ،%48,801ثم

تنمية ميارات التفكير المنطقي والرياضي وحل المشكالت

المحور األول بنسبة بمغت  ،%39,464وأخي ار كان التحسن في

والتقييم والتحميل باإلضافة إلى ميارات التواصل والعمل

المحور الثالث بنسبة بمغت .%33,8097

الجماعي والتعاون وجميعيا ميارات ضرورية لمنجاح والمنافسة

الكممات المفتاحية :البرمجة المرئية ،سكراتش ،الفاعمية الذاتية في

في ىذا القرن" [.[6

برمجة الحاسبات ،برمجة.

ولكن تعمم لغة برمجة معينة تختمف عن تعمم لغات
التحدث ،كالفرنسية واإلنجميزية والعربية ،فإن التدرب عمى

 .1المقدمة

األخيرة تتطمب التدرب عمى النطق واالستماع وىي األمور

تواجو الكثير من الجامعات حول العالم مشكمة تعميم

األساسية لحدوث التعمم ،أما تعمم لغات البرمجة فتعتمد عمى

البرمجة ،فعضو ىيئة التدريس أو المعمم يقف أمام عدم حب

أمور مختمفة ،فيي تركز عمى تعمم المنطق ،والقدرة عمى التفكير

الطالب لمبرمجة واعتقادىم بأنيا ميارة يجب تجنبيا في المواد

مثل قدرة األجيزة عمى تنفيذ ىذه األوامر ،وتعمم ميارات حل

المتقدمة [ ،]1وغالباً ما يعد تدريس لغات البرمجة من

المشكالت ،والتفكير الناقد.[5[ .

الموضوعات الصعبة والمعقدة ،ويواجو الطالب صعوبة في

وطبيعة اإلنسان أنو ال يستمر عمى شيء إال إذا كان

استيعابيا ،سواء في المرحمة المتوسطة أو الثانوية أو حتى

ممتعاً ،ويشعر بتحقيقو لما أراد أن يتعممو ،وىو الوصول لحل

الجامعية ،خاصة مفيوم بعض األوامر البرمجية كالمصفوفات

لمشكمة معينة ،عدا ذلك فستكون البرمجة مممة ورتيبة ،وقد يتم

وحمقات التكرار واألوامر الشرطية [.[2
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تعميمية تساعد عمى تعميم البرمجة [.[11

ترك المشروع قبل إتمامو [ .]7ولكن ميارات البرمجة تزداد
أىمية أكثر من أي وقت مضى ،وتتحول بسرعة إلى واحدة من

لذا قامت بعض الجامعات والمدراس بتبني مثل ىذه المغات

الكفاءات األساسية الالزمة لجميع أنواع العاممين في القرن

واستخدمت لغة سكراتش كمقدمة لتعمم البرمجة ،مثل جامعة

الواحد والعشرين ،خاصة وأنيا تساعد عمى تنمية العديد من

ىارفارد وجامعة كاليفورنيا في بيركمي وذلك من أجل أن يتم

الميارات المطموبة في ىذا القرن :كحل المشكالت ،والتفكير

عرض وتطبيق البرمجة بشكل ممتع وسيل وجذاب [.[2

مفاىيم أساسية وصوالً إلى مشاريع مكتممة [.[8

والبرمجة لألطفال) فعالية "سكراتش داي" والتي تيدف إلى

أما في الرياض فقد نظمت شركة (بوتون لتعميم المنطق

المنطقي ،وفيم الخوارزميات ،وتطوير األفكار انطالقاً من

ومحاولة إليجاد حل ليذه الظاىرة ،ظير حديثا ما يسمى

تشجيع األطفال عمى االستخدام واإلنتاج بواسطة التقنية عن

بالبرمجة المرئية والتي تستخدم تقنية البرمجة بدون كود PWCT

طريق لغة سكراتش ،وتطوير التفكير المنطقي واإلبداعي ،أيضا

) ،(Programing Without Coding Technologyوىي

ىدفت إلى نشر ثقافة تعمم البرمجة ،كما عمدت ىذه الفعالية إلى

تقنية تتيح لممستخدم تصميم البرامج والتطبيقات دون الحاجة

التوعية بأىمية أن يكون األطفال منتجين لمتقنية وليسوا فقط

لكتابة الكود يدويا في صورة نصية ،سواء كان خبي ار أم مبتدئا،

مستيمكين ،وتضمنت ورش عمل موجية لألطفال ،وبرامج لمكبار

حيث يتم تصميم البرامج والتطبيقات من خالل التفاعل مع

من حمقات نقاش وعرض لبعض التجارب [.[12

الواجية الرسومية التي يصمم من خالليا التطبيق بسيولة ،ولكن

 .2مشكمة الدراسة

مستوى التحكم المتوفر عند كتابة الكود يدويا في لغات البرمجة

األولى مع برمجة الحاسبات تؤسس الفاعمية الذاتية لمطالب في

مع الحفاظ عمى التحكم الكامل في كل شيء بشكل ال يقل عن

الحظ بكويت وزمالؤه "أن االنطباع األول أو التجربة

األخرى التي تعتمد عمى أن يكون الكود في صورة نصية .ومن

مجال البرمجة ،وأن اإلخفاق المبكر أو مجرد الشعور باإلخفاق

األمثمة عمى ىذه المغات :سكراتش  Scratchوأليس Alice

يؤسس لفاعمية ذاتية منخفضة في المستقبل عمى الرغم من

وليمنور  Limnorوالبفيو .[9] Labview

احتمال النجاح" [ ،]4لذلك يتبين أىمية تقديم البرمجة بطريقة

وتساعد ىذه المغات كثي اًر عند االنتقال لتعمم لغة برمجية

جذابة وممتعة في بدايات تعمميا ،حيث تساعد عمى حفز

أخرى ،فمغات البرمجة تشترك في مفاىيم ومبادئ أساسية إن تم

الشعور باإلنجاز والدافعية ،وحسب ما استنتجو كل من أوزورينا

فيميا سيل االنتقال حسب الحاجة والرغبة إلى أي لغة برمجة

وآخرون أن "لغة سكراتش" تجعل تعمم البرمجة أكثر متعة،

أخرى [.[7

وتساعد عمى تعمم الخوارزميات والمفاىيم األساسية لمبرمجة [.[2

المبسط ليذا النوع من البرمجة،
لذلكّ ،
فإن التعمم المبكر و ّ
من شأنو أن يييئ الجيل الجديد لممرحمة القادمة .إذ يتعمم

من ىنا برزت الحاجة إلجراء دراسة عممية تقيس أثر

تطبيق البرمجة المرئية "سكراتش" عمى الفاعمية الذاتية لبرمجة

الطالب من خالل تطبيقو ليذا النوع من لغات البرمجة مفاىيم

الحاسبات ،من أجل إيجاد حمول لتحسين تعميم مقررات البرمجة،

برمجية أساسية كالتكرار والشروط ،وكذلك المفاىيم األكثر تعقيدا

وتم اختيار لغة سكراتش تحديداً عن غيرىا من المغات ،ألنيا

كنظام اإلحداثيات والمتغيرات واألعداد العشوائية [.[10

اإلمكانيات التي تتيحيا دون أن تكون المغة عائقا.

كالكائنات والمبنات ،باإلضافة إلى مفاىيم وأفكار رياضية ىامة

تدعم المغة العربية ،وبالتالي يمكن أن يستفيد الفرد من

وتعتبر لغة "سكراتش" ذات الواجية الرسومية أحد ىذه

أ .أسئمة الدراسة

المغات المرئية ،وىي بيئة برمجية سيمة وبسيطة ،يستطيع

ويمكن تمخيص مشكمة الدارسة في السؤال الرئيس التالي :ما أثر

عن طريق استخدام المبنات عوضا عن الشفرات البرمجية ،عن

في برمجة الحاسبات لطالبات السنة التحضيرية بجامعة الممك

استخداميا المتخصصين والغير متخصصين واألطفال والكبار،

استخدام نمط البرمجة المرئية (سكراتش) عمى الفاعمية الذاتية

طريق السحب واإلفالت ،ويمكن من خالليا إنتاج القصص

سعود؟

التفاعمية والرسوم المتحركة وادراج األصوات ،مما يساعدىم عمى

ويتفرع عن ىذا السؤال مجموع األسئمة الفرعية التالية:

تجسيـ ـد أفك ـارىـ ـم وايج ـاد حم ـول لمش ـاكمي ـم ،ويعتبـرىا البعض لعبة

 .1م ـ ـا أثـ ـر استـخـ ـدام نمـ ـط البرمج ـة المرئيـة "سكراتش" عمى قدرة
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وذلك لصالح التطبيق البعدي" .ويتفرع من ىذه الفرضية أربع
فرضيات فرعية:

من الصعوبات؟

 .2ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش" عمى قدرتين

• توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين

عمى أداء ميام برمجية معقدة؟

متوسطات درجات تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة

 .3ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش" عمى قدرتين

الحاسبات قبميا وبعديا ،في قدرة الطالبات عمى العمل باستقاللية

عمى التنظيم الذاتي؟

واالستمرار في العمل بالرغم من الصعوبات ،لصالح التطبيق

 .4ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش" عمى قدرتين

البعدي يعزى لتدريبيم عمى نمط البرمجة المرئية "سكراتش".

ب .أهمية الدراسة

متوسطات درجات تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة

• توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين

عمى أداء الميام البرمجية البسيطة؟

• تنبع أىمية الدراسة من ضرورة تعمم البرمجة ،فيي تساعد

الحاسبات قبميا وبعديا ،في قدرتين عمى أداء ميام برمجية

الطالب أن يكون منتجا ،وليس مستيمكا لمتقنية.

معقدة ،لصالح التطبيق البعدي يعزى لتدريبيم عمى نمط البرمجة
المرئية "سكراتش".

• تنبع من أىمية إيجاد طرق وأساليب مناسبة لتنمية ميارات

• توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين

تدريس البرمجة.

• تزويد أعضاء ىيئة التدريس والقائمين عمى تطوير المناىج

متوسطات درجات تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة

بمقترحات وتوصيات الدراسة ،والتي قد تساعد عمى إثراء

الحاسبات قبميا وبعديا ،في قدرتين عمى التنظيم الذاتي ،لصالح

التطبيق البعدي يعزى لتدريبيم عمى نمط البرمجة المرئية

المقررات التي تختص بالبرمجة ،وتحسين نوعية التعمم.

"سكراتش".

• يمكن أن تسيم ىذه الدراسة في انخراط الطالب في سوق

• توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين

العمل بشكل أفضل ،ألن مستوى الفاعمية الذاتية يؤثر عمى

متوسطات درجات تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة

سموك المرء في أنشطة حياتو المختمفة.

الحاسبات قبميا وبعديا ،في قدرتين عمى أداء ميام برمجية

ج .أهداف الدراسة

بسيطة ،لصالح التطبيق البعدي يعزى لتدريبيم عمى نمط

تيدف الدراسة إلى ما يمي:
 .1الكشف عن أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش"

البرمجة المرئية "سك ارتش".

عمى قدرة الطالبات عمى العمل باستقاللية واالستمرار في العمل

ه .حدود الدراسة

 .2الكشف عن أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش"

التحضيرية بجامعة الممك سعود.

عمى قدرة الطالبات عمى أداء ميام برمجية معقدة.

الحدود المكانية :عمادة السنة التحضيرية في جامعة الممك سعود

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى طالبات عمادة السنة

بالرغم من الصعوبات.

بالرياض.

 .3الكشف عن أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش"

الحدود الموضوعية :لغة البرمجة المرئية (سكراتش).

عمى قدرة الطالبات عمى التنظيم الذاتي.

 .4الكشف عن أثر استخدام نمط البرمجة المرئية "سكراتش"

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي -2014

عمى قدرة الطالبات عمى أداء الميام البرمجية البسيطة.

1436-1435 ،2015ىـ.

د .فروض الدراسة

و .مصطمحات الدراسة

• لغة البرمجة" :عبارة عن مجموعة من األوامر ،تكتب وفق

فيما يمي عرض لفروض الدراسة:

مجموعة من القواعد تحدد بواسطة لغة البرمجة ،ومن ثم تمر

تنص الفرضية الرئيسة ليذه الدراسة عمى" :توجد فروق ذات

ىذه األوامر بعدة مراحل إلى أن تنفذ عمى جياز الحاسوب"

داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات درجات

[.[13

تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات قبميا وبعديا،

• لغ ـ ـة البرمجـ ـة الم ـرئيـ ـة :ى ـ ـي لـغ ـ ـة برم ـجـ ـة تسـت ـخـ ـدم األش ـكـ ـ ـال

يعزى لتدريب الطالبات عمى نمط البرمجة المرئية "سكراتش"،
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فعاليتيا ،والتي تأتي منسجمة مع دعوة العطاس التي أشارت إلى

الرسومية واألرقام لتطوير برنامج ما.

الحاجة لمقيام بدراسات عممية عن "سكراتش" وأثره عمى التحصيل

وتعرفيا الباحثة إجرائياً :بأنيا لغة برمجة ،وتكون األوامر

(الكود) عمى شكل رسومات أو أشكال ،يمكن من خالليا بناء أو

الدراسي والتفكير اإلبداعي والتعمم القائم عمى المشروعات وحل

تطوير برنامج ما.

المشكالت [.[2

• سكراتش" :ىو بيئة برمجية تسيل البرمجة عمى غير

الفاعمية الذاتية:

وميارات تحميل وحل المشاكل المختمفة بحيث يركز المستخدم

وتمعب دو اًر في التأثير بالتعمم ذو التنظيم الذاتي .ويشير ألبرت

الفاعمية الذاتية مفيوم ميم يدخل في أكثر من ميدان،

المتخصصين من الكبار واألطفال وتنمي عندىم ممَكة اإلبداع
فييا عمى ما يريد أن يفعمو أكثر من تركيزه عمى كيف سيقوم

عبر عن
أن الفاعمية الذاتية (قوة التأثير عمى الذات) تُ ّ
باندو ار إلى ّ
تصور فرد ما لما لديو من قوى وقدرة كامنة لتنظيم واستعمال
ّ

المجانية ،التي تعتمد عمى سحب وافالت المبنات عوضا عن

ال ِج ّدة [ ،]17ويعرفيا الرشيدي بأنيا "التوقع الموجود لدى

بفعمو" [.[14

وتطبيق األفعال في مواقف محددة والتي قد تتضمن بمحتواىا

وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا إحدى المغات البرمجية

المقاطع البرمجية النصية ،والتي تسيل عممية إنشاء وبرمجة

الشخص بأنو قادر عمى أداء السموك الذي يحقق نتائج مرغوبا

الرسوم المتحركة واأللعاب واألصوات والقصص التفاعمية ،ومن

فييا وتشبع حاجاتو" [ ]15أما ىالين ودنيير فيعرفيا بأنيا ثقة

• الفاعمية الذاتية" :التوقع الموجود لدى الشخص بأنو قادر عمى

المختمفة ،وىذه الثقة تؤثر عمى األىداف بعيدة المدى وذات

أداء السموك الذي يحقق نتائج مرغوبا فييا وتشبع حاجاتو"

العالقة بقدرتو عمى اإلنجاز ،أما الزيادات فيعرفيا بأنيا اعتقاد

[.[15

الفرد بقدرتو الذاتية وما تقوم عميو ىذه االعتقادات من مقومات

• الفاعمية الذاتية لبرمجة الحاسبات" :اعتقاد الفرد بقدرتو عمى

معرفية أو فسيولوجية عصبية لمعالجة المواقف أو الميام

الفرد بقدرتو عمى تنفيذ الميام المطموبة منو في المجاالت

ثم مشاركتيا عمى اإلنترنت.

لموصول إلى األىداف األكاديمية المنشودة ،والتأثير في األحداث

القيام بميمات برمجية" [.[4

لتحقيق اإلنجاز المطموب.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

تزداد أىمية تعمم البرمجة يوما بعد يوم في ىذا القرن ،فرغم

وأظيرت دراسة مارلوا أدجر الحاجة إلى تطوير منيج

أن البعض يطمقون عمى ىذا الجيل بأنيم "تقنيون بالفطرة" ،إال

يشكل النجاح فيو تحديا ليم وفي أكثر من اختصاص ،بمعنى

أن المنيج يساىم في فاعمية الذات عند طمبتيم [.[22

أن استخداميم يتصف باالستيالكية ،وال يصل لمرحمة اإلنتاجية،

الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات:

تماما مثل الذي يستطيع القراءة ولكن ال يستطيع الكتابة،

تناولت العديد من الدراسات مفيوم الفاعمية الذاتية،

وبالتالي تتضح ضرورة توسيع مفيوم " الطالقة الرقمية" ،والتي
يقصد بيا القدرة عمى اإلنتاج واالبتكار وليس فقط القدرة عمى

والفاعمية الذاتية لممعمم ولمطالب ،ونظ اًر ألىمية تعمم الحاسب

يجعل البرمجة من الكفاءات الرئيسية التي يجب تعمميا في ىذا

عمى الفاعمية الذاتية في الحاسوب لدى الطالبات.

وعمومو ،عممت ىذه الدراسة عمى تقصي فاعمية البرمجية المرئية

التفاعل والمحادثة والتصفح في الوسائط المتعددة [ ،]16وىذا ما

أشار ميو ار [ ]18إلى أن الفاعمية الذاتية قد تكون عامال

القرن.

ىاما في اكتساب ميارات الحاسب اآللي ،وبالتالي اقترح أن

ونظ اًر لمتحديات التي يواجييا تدريس الحاسب اآللي من

تكون الفاعمية الذاتية في الحاسبات أحد أنواع الفاعمية الذاتية،

قدم المناىج وعدم مناسبة طرق التدريس إضافة إلى انعدام

وىي قدرة الفرد عمى استخدام الحاسب اآللي [ .]19أما الفاعمية

ميارات حل المشكالت [ ،]4تزداد أىمية اكتشاف طرق تساعد

الذاتية في برمجة الحاسبات تُعد أكثر تحديداً فقد عرفيا الحسن
[" ]4بأنيا اعتقاد الفرد بقدرتو عمى القيام بميام برمجية".

في مواجية ىذه التحديات ،وفي ىذه الدراسة محاولة كشف أثر

"سكراتش" في رفع مستوى الفاعمية الذاتية لبرمجة الحاسبات،

فالتجارب األولى مع الحاسب اآللي تساعد عمى تكوين

واقتراحو كأحد العوامل التي قد تساعد في رفعيا ،والتي يمكن

أساساً لمفاعمية الذاتية في مجال الحاسب اآللي ،سواء كان

تضمينيا في مقررات البرمجة لممراحل المختمفة إذا ثبتت
153

5

أساساً مبنياً عمى الشعور بالنجاح أو الفشل ،لذلك أوصت

10

2016

تقدم الكثير من التسييالت لممبرمج ،وتوفر عميو الوقت والجيد،

جمعية معممي عموم الحاسب بتطوير المناىج وتنفيذىا حيث تبدأ

وتساعده في إنتاج برامج ونتائج متميزة ،وىي عبارة عن أسموب

إلعطائو فرصة لمتفاعل اإليجابي مع الحاسب [.[4

استخدام رسومية (األيقونات والنصوص )...وربطيا بــالشـيـفرة

حديث نسبيا لمبرمجة ،تستخدم فيو برامج مساعدة لتصميم واجية

من مرحمة رياض األطفال وتستمر حتى نياية المرحمة الثانوية،

البــرمجيــة ) ،(Codeوتسمــى ى ــذه البرامج المساعـدة ببيئة

وقد أشارت نتائج دراسة سادي وكي ار  2009والتي طُبقت

عمى ( )645طالبا جامعيا ،إلى أن الكفاءة الذاتية في الحاسوب

المتكــاممة

التطـوير

Development

(Integrated

تمعب دو ار داال إحصائيا في تقميص تأثير قمق الحاسوب،

) ،Environment: IDEويستخدم ىذا النوع من البرمجة

دراسة سيفيروقمو  2007فقد خمصت إلى أن مستوى الكفاءة

أو تعالج معمومات مرئية ،أو قد تدعم التفاعل المرئي بين

الذاتية في استخدام الحاسوب كان مرتفعا لطالب جامعة أنقرة،

المستخدم وجياز الحاسوب [.[24

تعبيرات مرئية ) (Visual Expressionsفي عممية البرمجة،

وبالتالي إدراك سيولة االستخدام ألنظمة التعمم اإللكترونية .أما

وقد قدم كل من مولينز وويتفيمد وكونمون [ ]25مقر اًر

وأن االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعمومات يتطمب الشروط

بمغة برمجية ثالثية األبعاد تعتمد عمى السحب واإلفالت ،معتمدا

األساسية ،والتي من أبرزىا تقديم الدعم المؤسسي المادي

عمى لغة "أليس" وعمى الرغم من العقبات التي صادفتيم في

والمعنوي [.[20
أما دراسة البندري وعبدالباقي [ ]21فقد ىدفت إلى دراسة

تدريس لغة البرمجة ،إال أن الطالب تمكنوا من تعمم مبادئ

العالقة بين قمق الحاسوب وفاعمية الذات الحاسوبية لدى أعضاء

برمجية أساسية من خالل التجارب المرئية ،وأظيروا أيضا قد ار

الييئة األكاديمية بكميات التربية بسمطنة عمان .دلت نتائج

عاليا من األداء مقارنة بزمالئيم الذين لم يتعمموا مبادئ البرمجة

الدراسة كذلك عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية في قمق

من خالل إحدى المغات ثالثية األبعاد .أما ألبو وزمالؤه []26

الحاسوب وفاعمية الذات الحاسوبية تعزى إلى التخصص

فقد استخدموا بيئة شبيية ب "أليس" وتدعى بيئة "قرين فوت"

األكاديمي (أدبي – عممي) ،كما دلت النتائج عمى عدم وجود

والتي تعتمد عمى السحب واإلفالت ،وقد خمصت إلى أن طالب

فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة الحاصمين

المرحمة الثانوية قد اكتسبوا فيما عميقا لمفاىيم البرمجة من

عمى المؤىل الدراسي من جامعات عربية ونظرائيم من جامعات

خالل ىذه البيئة ،وكانت من أجل تدريس المدخل إلى البرمجة

أجنبية غير عربية في فاعمية الذات الحاسوبية .وأوصت الدراسة

بمغة جافا والذين ليس لدييم خبرة سابقة في البرمجة.

بعدم التركيز فقط عمى الميارات الفنية لمحاسوب عند تنظيم

سكراتش:
تم تطوير لغة سكراتش بواسطة مجموعة Lifelong

البرامج التدريبية ألعضاء الييئة األكاديمية ،إنما يجب االىتمام

 Kindergartenفي مختبر الوسائط بمعيد ماساتشوستس

كذلك بتنمية فاعمية الذات الحاسوبية ومكوناتيا وضرورة
استكمال البنية التحتية الحاسوبية بكميات التربية.

لمتقنية ) ،(MITبالتعاون مع مدرسة الدراسات العميا ونظم

لغات البرمجة:

المعمومات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجموس ،بدعم مالي من

يمكن تعريف البرمجة بأنيا عممية كتابة تعميمات وأوامر

مؤسسة العموم الوطنية ،ومايكروسوفت ومؤسسة إنتل ونوكيا،

لألجيزة ،لتوجييو وتبميغو بكيفية التعامل مع البيانات .وتختمف

ومختبر البحوث ووسائط اإلعالم بمعيد ماساتشوستس

الخصائص تميزىا عن باقي المغات ،وتجعميا مناسبة بدرجات

بناء عمى
ومن الجدير بالذكر أنو تم تطوير سكراتش ً
رؤية تعميمية تدعى "ميارات التعمم في القرن الحادي والعشرين".

خصائص وحدود مشتركة بحكم أنيا جميعا تتعامل مع جياز

تعرف ىذه الرؤية تسع ميارات مصنفة إلى ثالث دوائر
ّ
رئيسة [:[27

البرمجة المرئية:

 .1ميارات االتصال والمعمومات:

لمتكنولوجيا.

المغات بالقواعد التي تتبعيا ،وكل لغة تتميز بعدد من
متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج .كما أن لمغات البرمجة
الحاسب اآللي [.[23

ميارات المعمومات وأدب الوسائط:

تمت ـاز الب ـرمجـ ـة الم ـرئي ـة ب ـوج ـود واجيـ ـة استخ ـدام رسـومية،
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من خالل العمل عمى مشاريع سكراتش ،يتعمم التالميذ أن

ألن لغة سكراتش مبنية من تراكيب رسومية والتي تدعى

يختاروا وينتجوا ويديروا عدة صيغ من الوسائط التي تشمل

لبنات ،يعتبر الرمز البرمجي (المبنة) أكثر قابمية لمقراءة ومشاركة

النصوص والصور واألصوات والرسوم المتحركة .عندما يكتسب

من المغات األخرى .إن الكائنات المرئية والرمز المنظم يعززان

التالميذ الخبرة في التعامل مع الوسائط ،يصبحون أكثر قدرة

التعاون بتمكين الطمبة من العمل معا عمى المشاريع وتبادل

عمى المالحظة والنقد في تحميل الوسائط التي يرونيا في

الكائنات والشفرات البرمجية.

التوجو الذاتي:

عالميم.

إن انتقاء فكرة ما وتشكيميا لتتم برمجتيا في لغة سكراتش

ميارات االتصال:
يتطمب االتصال الفعال في عالم اليوم أكثر من القدرة عمى

يتطمب عمال ومثابرة .فعندما يعمل التالميذ عمى مشروع ،فإن

قراءة وكتابة النصوص .تمكن أحداث سكراتش من اختيار

األفكار التي يجدونيا تزودىم بالدافع الداخمي لمتغمب عمى

مقنع ومبدع.

المشكمة.

 .2ميارات التفكير وحل المشكالت:

القدرة عمى المحاسبة والتغيير:

التحديات واإلحباط الذي يواجيونو في عممية تصميم وحل

ومعالجة وتركيب العديد من الوسائط ليعبروا عن أنفسيم بشكل

عندما يصنع التالميذ مشاريع عن طريق سكراتش ،فإن

التفكير الناقد والتفكير المنظم:

عندما يتعمم الطالب البرمجة عن طريق سكراتش ،ينخرط

لدييم فئة مستيدفة في أذىانيم ،ويحتاجون لمتفكير في كيفية

الطالب في التعميل النقدي والتفكير المنظم .وحتى يقوموا ببناء

تفاعل ذلك الجميور مع مشاريعيم .وبما أن لغة سكراتش سيمة

مشاريع ،يحتاج الطمبة أن ينسقوا التوقيت والتفاعل بين كائنات

لمتعديل والتغيير ،فإن بإمكان الطمبة أن يعدلوا مشاريعيم بناء

البرنامج (كائنات متحركة قابمة لمبرمجة) .إن القدرة عمى برمجة

عمى التعزيز الرجعي من اآلخرين.

اإلدخال المتفاعل تزود الطالب بخبرة مباشرة في اإلدراك

المسؤولية االجتماعية:

تعريف المشكمة ،الصياغة والحل:

يستخدموا سكراتش لمحث عمى المناقشة في مواضيع ىامة مع

ألن مشاريع سكراتش قابمة لممشاركة ،فيمكن لمطمبة أن

والتعزيز الرجعي وغيرىا من مفاىيم النظم األساسية.

األعضاء اآلخرين من بيئتيم التعميمية ،خاصة أن موقع

تدعم سكراتش إيجاد المشكمة وحميا في سياق تصميمي
ذو معنى .إن خمق مشروع في سكراتش يتطمب فكرة ما ،ثم

سكراتش يوفر مجتمعا لمستخدميو.

البرمجية من سكراتش.

التكنولوجيا الحاسوبية التي تستثير ميارات التفكير العميا والتي

وقد أوصى أبو ورد [ ]28في دراستو ،بضرورة استثمار

كيفية تقسيم المشكمة إلى خطوات وتنفيذىا باستخدام التراكيب
صممت سكراتش لتستخدم دون الحاجة لمبراعة في

تحتوي عمى التخيل باألبعاد الثالثة ،لما لو من أثر فعال عمى

البرمجة ،فالطالب يستطيع أن يغير قطعا من المبنات ويرى

كل من المحتوى العممي ومعمم البرمجة .كما قام أوزوران

النتيجة فو ار خالل عممية التصميم ،ويكون الطالب مدعوون

وكاجمتاي وتوبالي [ ]29بدراسة عمى طالب ىندسة الحاسب،

اإلبداع وحب االستطالع الفكري:

المجموعة الضابطة والتي تم دراسة مقرر برمجة الحاسب اآللي

بحيث تم تقديم مقر ار معتمدا عمى لغة سكراتش ،بالتوازي مع

لتجربة وحل المشكمة بشكل متكرر.

تشجع سكراتش عمى التفكير اإلبداعي ،وىي الميارة التي

بمغة ، Cوخمصت الدراسة إلى أن سكراتش جعمت البرمجة أكثر

تزداد أىميتيا يوما بعد يوم ،كما تحث سكراتش عمى البحث عن

متعة ،وأوضح بصريا ،وساعدت في تعمم مفاىيم الخوارزميات

مشاكل معرفة مسبقا فحسب ،بل أن يكونوا مستعدين لممجيء

االبتكارية والتفكير المنظم وتساعد في تعمم الرسوم المتحركة،

بحمول جديدة عندما تظير تحديات جديدة.

كما أن ىناك دالئل عمى أن بيئة سكراتش ساعدت في خفض

 .3ميارات التوجو الفردي والجماعي:

معدل فشل الطالب ،وزيادة معدل تحصيل الطالب في االختبار

كما ساعدت في تعمم مفاىيم الدوال والتكرار ،وزادت معدل

حمول إبداعية لمشاكل غير متوقعة ،وليس تعمم كيفية حل

الفصمي والنيائي وزيادة معدل الحضور لمطالب .أما سيفيموتي

ميارات التعاون الجماعي:
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والوجيل [ ]30فقد وظفوا لغة سكراتش من أجل أن يوفروا

التدريب ،وتقسيمو إلى خمس فصول ،شاممة األىداف اإلجرائية

لطالب المرحمة المتوسطة طريقة سيمة ومشوقة.

لكل فصل كالتالي:

المقاء األول:

 .4الطريقة واإلجراءات

 -التعارف وتحديد قوانين التدريب.

أ .منهج الدراسة

 -التوصل إلى تعريف لمعنى برنامج وتحديد دور البرامج في

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وذلك لمكشف عن أثر

حياتنا.

استخدام البرمجة المرئية عمى الفاعمية الذاتية في برمجة

 -إيجاد سبل لتحفيز الذات لمبرمجة ،حتى عندما تكون المشكمة

الحاسبات.

البرمجية ليست ذات أىمية لمطالبة.

ب .مجتمع الدراسة

 -التعرف عمى ماىية سكراتش.

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات عمادة السنة
ّ
التحضيرية في جامعة الممك سعود بالرياض في المممكة العربية

المقاء الثاني:
 -فيم بنية لغة البرمجة واستخدام الكممات المحجوزة.

السعودية.

 -إيجاد سبل لمتركيز عمى البرنامج ،بوجود عدد من الممييات.

ج .عينة الدراسة

 -التعرف عمى أىمية توفير تعميمات دقيقة لمحاسوب لتنفيذ أي

تم اختيار العينة عشوائياً ،وتكونت من  30طالبة ،حيث

ميمة.

تم وضع رابط لمتسجيل في ورشة العمل كإعالن عمى موقع

 -التعرف إلى العناصر المكونة لبعض األلعاب اإللكترونية.

عمادة السنة التحضيرية ،وتم اختيار أول  30طالبة مسجمة.

المقاء الثالث:

د .أدوات الدراسة

 -التدرب عمى التعديل واإللغاء واإلضافة لمكائنات والمنصة.

 .1أدوات المعالجة التجريبية:

حقيبة تدريبية بعنوان "سكراتش ..تعمم البرمجة بمتعة".

 -استخدام  Classمكتوبو سمفاً ،بشرط أن تكون معرفة جيداً.

مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات.

 -التعرف عمى الكائنات في مجال المسألة واستخداميا

 -فيم مصطمح :Object oriented

 .2أدوات القياس:

وتعريفيا.

إعداد أدوات البحث:

 -حفظ وتخزين األعمال ،واعادة فتحيا.

 .1أدوات المعالجة التجريبية:

المقاء الرابع:

تم إعداد حقيبة تدريبية بعنوان "سكراتش ..تعمم البرمجة بمتعة"،

 -تنفيذ أوامر تحريك كائن.

وذلك بناء عمى خطوات إعداد الحقائب التدريبية [.[31

 -تنفيذ أوامر التحكم واستخدام القمم.

مرحمة الدراسة والتحميل:

 -استخدام وظائف ) (Functionsمكتوبة سمفاً ،بشرط أن

تم تحديد احتياج التدريب ،وىو تدريب الطالبات عمى

لغة سكراتش وتطبيقيا ،لقياس أثرىا عمى الفاعمية الذاتية .وتم

تكون معرفة جيداً.

بناء عمى أىداف الدراسة ،والتي تمثمت في:
وذلك ً
 .1التعريف بمغة سكراتش.

قصير.

 -إعادة كتابة جزء من برنامج ليكون واضحاً وأسيل في التتبع.

 .3رفع مستوى االستقاللية والمثابرة لمطالبات.

ومن ثم تقسيم كل لقاء إلى عدد من الجمسات بناء عمى األنشطة

 -التفكير في استراتيجية مناسبة لحل مشكمة برمجية في وقت

تحديد أىداف ورشة العمل ،وما ىو مطموب تحقيقو بعد انتيائيا

 -تتبع تنفيذ برنامج طويل ومعقد بشكل ذىني.

 .2إنشاء برامج بسيطة عن طريق لغة سكراتش.

وأوراق العمل وتحديد الوقت المناسب لكل جمسة ولكل نشاط.

 .4رفع مستوى القدرة عمى أداء البرمجة البسيطة.

أوراق العمل واألنشطة :تم تصميم أوراق العمل بحيث تحقق

 .5رفع مستوى التنظيم الذاتي لمطالبات.

األىداف اإلجرائية لكل لقاء ،وقد شممت نشاطات ذىنية وتنمية

مرحمة تصميم المحتوى التعميمي:

ميارة المالحظة والتحميل ،إضافة إلى أنشطة تنمي أىمية إعطاء

بناء عمى مخرجات مرحمة الدراسة والتحميل ،تم تحديد محتوى
ً
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أوامر دقيقة لجياز الحاسب اآللي ،وأوراق عمل صممت إلكمال

الثبات لممحاور األربعة مرتبة كالتالي ،0.94 :و،0.94

برمجيات تم إعدادىا مسبقا ،وذلك لمتعرف عمى إمكانات بيئة

و ،0.86و ،0.93حيث تعتبر ىذه القيم مناسبة الستخدام

سكراتش البرمجية.

المقياس في ىذه الدراسة ،ويحتوي المقياس  31عبارة يستجيب

 -مرحمة السيناريو :حيث تم تحديد خطة سير ورشة العمل،

ليا الطالب عمى مقياس ليكرت سباعي [.[4

ومدة التدريب لكل نشاط.

متغيرات الدراسة:

 -مرحمة اإلنتاج والتنفيذ :تم تنفيذ الحقيبة وطباعتيا ،وانشاء

المتغير المستقل :البرمجة المرئية (لغة سكراتش).

عرض باستخدام برنامج البوربوينت.

المتغير التابع :الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات.

 .5النتائج

 -مرحمة التقويم :تم عرض الحقيبة بعد االنتياء منيا عمى 4

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

من أعضاء ىيئة التدريس في تخصص تقنيات التعميم،
واختصاصية في التعميم اإللكتروني في مستشفى الممك خالد

الذي ينص عمى" :ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية

الجامعي ،وذلك لتحكيميا واالستفادة من آرائيم في مناسبة
الحقيبة التدريبية لتحقيق أىداف الدراسة ،والتي أخذت بعين

"سكراتش" عمى قدرة الطالبات عمى العمل باستقاللية واالستمرار

في العمل بالرغم من الصعوبات؟" حيث انبثقت منو الفرضية

االعتبار.

الفرضة األولى التي تنص عمى" :توجد فروق ذات داللة

مرحمة االستخدام الميداني :تم تطبيق ورشة العمل في معمل

إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات درجات مقياس

بعمادة السنة التحضيرية لمطالبات بجامعة الممك سعود.

الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات القبمي والبعدي ،في قدرة

 .2أدوات القياس:

الطالبات عمى العمل باستقاللية واالستمرار في العمل بالرغم من

الصعوبات ،تعزى لتدريبيم عمى نمط البرمجة المرئية "سكراتش"،

تم تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات

لصالح التطبيق البعدي".

المعرب ،والذي أعده كل من رامالينقام وويدنوبيك  ،1998وتم
تعريبو من ِقبل [ ،]4حيث بمغ معامل الثبات لممقياس ككل

ولإلجابة عمى السؤال األول والتحقق من الفرضية التابعة لو

 ،0.98ويستخدم ىذا المقياس لقياس الفاعمية الذاتية في برمجة

تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

الحاسبات لدى الطالب ،ويحتوي أربعة محاور :االستقاللية

العينة قبمياً وبعدياً لممحور األول من مقياس الفاعمية الذاتية

الذاتـ ـي ،والقـ ـدرة عم ـ ـى أداء مي ـ ـام البـ ـرمجة البسيطة ،وبمغ معامل

موضح في الجدول التالي:

لبرمجة الحاسبات والمقارنة بينيما باستخدام اختبار "ت" كما ىو

والمثابرة ،والقدرة عمى أداء ميام البرمجة المعقدة ،والتنظيم

جدول 1

نتائج تطبيق اختبار  Paired Sample T Testلممحور األول من محاور مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات
متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

الداللة

االختبار القبمي

24.7667

12.53322

0.000

االختبار البعدي

46.8667

7.26225

تحسن في قدرة الطالبات عمى العمل باستقاللية واالستمرار في

ُيالحظ من الجدول رقم ( )1أن مستوى الداللة 0.000
وكذلك متوسط درجات االختبار البعدي ( )46.8667أعمى من

العمل بالرغم من الصعوبات من التطبيق القبمي إلى التطبيق

متوسط درجات االختبار القبمي ( ،)24.7667أي أن ىناك

البعدي ،مما يعني قبول الفرضية.

جدول 2

نسب التحسن في متوسط الدرجات بين االختبار القبمي والبعدي لممحور األول من مقياس فاعمية الذات في برمجة الحاسبات
النسبة
نسبة متوسط درجات االختبار القبمي

%44,226

نسبة متوسط درجات االختبار البعدي

%83,690

نسبة التحسن في متوسط درجات

%39,464
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والبعدي ،في قدرتين عمى أداء ميام برمجية معقدة ،تعزى

لتدريبيم عمى نمط البرمجة المرئية "سكراتش" ،لصالح التطبيق

درجات الطالبات بين االختبار القبمي البعدي لممحور األول قد

البعدي".

بمغت %39,464

ولإلجابة عمى السؤال األول والتحقق من الفرضية التابعة

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
الذي ينص عمى ":ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية

لو تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

"سكراتش" عمى قدرتين عمى أداء ميام برمجية معقدة؟" حيث

العينة قبمياً وبعدياً لممحور الثاني من مقياس الفاعمية الذاتية

انبثقت منو الفرضية الفرضة الثانية التي تنص عمى" :توجد

لبرمجة الحاسبات والمقارنة بينيما باستخدام اختبار "ت" كما ىو

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات

موضح في الجدول التالي:

درجات مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات القبمي
جدول 3

نتائج تطبيق اختبار  Paired Sample T Testلممحور الثاني من محاور مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات
متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

الداللة

االختبار القبمي

21.7667

14.20219

0.000

االختبار البعدي

60.0667

9.55179

تحسن في قدرة الطالبات عمى أداء ميام برمجية معقدة من

ُيالحظ من جدول رقم ( )3أن مستوى الداللة 0.000
وكذلك متوسط درجات االختبار البعدي ( )60.0667أعمى من

التطبيق القبمي إلى التطبيق البعدي ،مما يعني قبول الفرضية.

متوسط درجات االختبار القبمي ( ،)21.7667أي أن ىناك
جدول 4

نسب التحسن في متوسط الدرجات بين االختبار القبمي والبعدي لممحور الثاني من مقياس فاعمية الذات في برمجة الحاسبات
النسبة
نسبة متوسط درجات االختبار القبمي

%28,268

نسبة متوسط درجات االختبار البعدي

%78,009

نسبة التحسن في متوسط درجات

%49,74

مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات القبمي والبعدي ،في

ُيالحظ من الجدول رقم ( )4أن نسبة التحسن في متوسط
درجات الطالبات بين االختبار القبمي البعدي لممحور الثاني قد

قدرتين عمى التنظيم الذاتي ،تعزى لتدريبيم عمى نمط البرمجة
المرئية "سكراتش" ،لصالح التطبيق البعدي".

بمغت %49,74

ولإلجابة عمى السؤال األول والتحقق من الفرضية التابعة لو

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
الذي ينص عمى ":ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية

تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

"سكراتش" عمى قدرتين عمى التنظيم الذاتي؟" حيث انبثقت منو

العينة قبمياً وبعدياً لممحور الثالث من مقياس الفاعمية الذاتية

داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات درجات

موضح في الجدول التالي:

لبرمجة الحاسبات والمقارنة بينيما باستخدام اختبار "ت" كما ىو

الفرضية الفرضة الثالثة التي تنص عمى " :توجد فروق ذات

جدول 5

نتائج تطبيق اختبار  Paired Sample T Testلممحور الثالث من محاور مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات
متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

الداللة

االختبار القبمي

11.6000

6.12288

0.000

االختبار البعدي

21.0667

4.35441

درجات االختبار القبمي ( ،)11.6000أي أن ىناك تحسن

ُيالحظ من جدول ( )5أن مستوى الداللة  ،0.000وكذلك
متوسط درجات االختبار البعدي ( )21.0667أعمى من متوسط

في مست ـوى ق ـدرة الطالبـ ـات عم ـى التنظي ـم الذاتي ،مما يعني قبول
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الفرضية.
جدول 6
نسب التحسن في متوسط الدرجات بين االختبار القبمي والبعدي لممحور الثالث من مقياس فاعمية الذات في برمجة الحاسبات
النسبة
نسبة متوسط درجات االختبار القبمي

%41,4285

نسبة متوسط درجات االختبار البعدي

%75,2382

نسبة التحسن في متوسط درجات

%33,8097

القبمي والبعدي ،في قدرتين عمى أداء ميام برمجية بسيطة،

ُيالحظ من الجدول رقم ( )6أن نسبة التحسن في متوسط

تعزى لتدريبيم عمى نمط البرمجة المرئية "سكراتش" ،لصالح

درجات الطالبات بين االختبار القبمي البعدي لممحور الثالث قد

التطبيق البعدي".

بمغت %33,8097

ولإلجابة عمى السؤال األول والتحقق من الفرضية التابعة

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
الذي ينص عمى ":ما أثر استخدام نمط البرمجة المرئية

لو تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد

"سكراتش" عمى قدرتين عمى أداء الميام البرمجية البسيطة؟"
حيث انبثقت منو الفرضية الفرضة الرابعة التي تنص عمى:

العينة قبمياً وبعدياً لممحور الرابع من مقياس الفاعمية الذاتية

لبرمجة الحاسبات والمقارنة بينيما باستخدام اختبار "ت" كما ىو

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين

موضح في الجدول التالي:

متوسطات درجات مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات

جدول 7
نتائج تطبيق اختبار  Paired Sample T Testلممحور الرابع من محاور مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات
متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

الداللة

االختبار القبمي

18.3667

12.48305

0.000

االختبار البعدي

45.7000

7.58469

قدرة الطالبات أداء ميام برمجية بسيطة ،مما يعني قبول

ُيالحظ من جدول ( )7أن مستوى الداللة  ،0.000كذلك
متوسط درجات االختبار البعدي ( )45.7000أعمى من متوسط

الفرضية.

درجات االختبار القبمي ( ،)18.3667أي أن ىناك تحسن في

جدول 8
نسب التحسن في متوسط الدرجات بين االختبار القبمي والبعدي لممحور الرابع من مقياس فاعمية الذات في برمجة الحاسبات
النسبة
نسبة متوسط درجات االختبار القبمي

%32,7977

نسبة متوسط درجات االختبار البعدي

%81,607

نسبة التحسن في متوسط درجات

%48,809

الحاسبات قبميا وبعديا ،يعزى لتدريب الطالبات عمى نمط

ُيالحظ من الجدول رقم ( )8أن نسبة التحسن في متوسط
درجات الطالبات بين االختبار القبمي البعدي لممحور الرابع قد

البرمجة المرئية "سكراتش" ،وذلك لصالح التطبيق البعدي".

بمغت %48,809

يعرض جدول رقم ( )9المتوسطات واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد العينة قبميا وبعديا لمقياس الفاعمية الذاتية

ولإلجابة عمى السؤال الرئيس ،والذي نصت الفرضية لو" :

لبرمجة الحاسبات كامالً.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بين
متوسطات درجات تطبيق مقياس الفاعمية الذاتية في برمجة
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جدول 9

نتائج تطبيق اختبار  Paired Sample T Testلمقياس الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات
متوسط الدرجات

االنحراف المعياري

الداللة

االختبار القبمي

76.2667

41.17912

0.000

االختبار البعدي

173.7000

23.25296

وبناء عمى نتائج الفرضيات الفرعية األربع السابقة،
ً
ومالحظة جدول ( )9الذي يوضح أن مستوى الداللة ،0.000

من متوسط درجات االختبار القبمي ( ،)76.2667يدل عمى
ارتفاع مستوى الفاعمية الذاتية لبرمجة الحاسبات ،مما يعني قبول

وكذلك متوسط درجات االختبار البعدي ( )173.7000أعمى

الفرضية الرئيسة.

جدول 11

نسب التحسن في متوسط الدرجات بين االختبار القبمي والبعدي لمقياس فاعمية الذات في برمجة الحاسبات
النسبة
نسبة متوسط درجات االختبار القبمي

%35,1459

نسبة متوسط درجات االختبار البعدي

%80,046

نسبة التحسن في متوسط درجات

%44,9001

واإلبداع ،وتطور مستوى فيم مفاىيم البرمجة لطالب اليندسة،

ويالحظ من الجدول رقم ( )10أن نسبة التحسن في
ُ
متوسط درجات الطالبات بين االختبار القبمي البعدي لممحور

أيضا يمكن استخدام سكراتش كوسيمة مساعدة لتعميم المفاىيم

األول قد بمغت %44,9001

اليندسية ،وتدعم سكراتش التعمم التعاوني والتعمم بالعمل ،وىي

ميارات ميمة لطالب اليندسة.

 .6مناقشة النتائج

وقد وجد ريسينيك [ ]34أن أفضل خبرات التعمم كانت في

جاءت نتائج ىذه الدراسة متفقة مع ما توصمت لو الدراسات

مرحمة رياض األطفال ،وكان السبب يعود إلى أن الطفل يقضي

السابقة من حيث األثر اإليجابي لتطبيق الطالبات ألحد أمثمة

معظم وقتو في ىذه المرحمة في تصميم وانشاء األشياء سواء

البرمجة المرئية (سكراتش) .والذي أدى إلى تحسن ممحوظ في

بمكعبات ولبنات الخشب أو الرسم باأللوان باألصابع ،ولألسف

فاعميتين الذاتية في برمجة الحاسبات ،وتتفق بذلك مع ما وجده

أن ىذا النمط من التعميم  -التعمم بالتصميم واإلنشاء (التعمم

كل من بالو وىوقوينارد [ ]32أن الطالب يصدرون أحكاما حول

صممت
بالعمل)  -يتوقف استخدامو في المرحمة االبتدائية ،لذلك ُ

بناء عمى تصورات
إمكانيات نجاحيم في مقررات الحاسب
ً
خبراتيم السابقة ،وىو ما أثبتو االنخفاض في مستوى الفاعمية

لغة سكراتش  -وىي عبارة عن مجموعة لبنات تناسب الطالب

األكبر عم ار -لتحاكي ىذا النمط من التعميم .أما ماالن []34

الذاتية في برمجة الحاسبات في االختبار القبمي ليذه الدراسة.

فيقول إن نظام سكراتش يوفر خبرة أولية أفضل من معظم لغات

وقد تباينت مستويات تحسن الطالبات باختالف محاور

البرمجة األخرى ،مثل لغتَي سي وجافا المتان تتطمبان من
الطالب تعمم جمل غامضة لمقيام بأبسط الدوال ،وما فعمتو لغة

المقياس ،وكانت عمى الترتيب التالي :بمغت  %49,74في

المحور الثاني وىو القدرة عمى أداء ميام برمجية معقدة ،ويتموه

سكراتش أنيا حررت الطالب من قيود كتابة جمل وشفرات الكود

المحور الرابع وىو القدرة عمى أداء ميام برمجية بسيطة بنسبة

وجعمتيم يركزون أكثر عمى المفاىيم واألىداف .وبالرغم من فوائد

بمغت  ،%48,801ثم المحور األول وىو القدرة عمى العمل

سكراتش العديدة التي أُثبتت جدواىا حتى اآلن ،إال أن ماالن يجد

باستقاللية واالستمرار في العمل بالرغم من الصعوبات ،بنسبة

أن فوائدىا تعتبر محصورة نوعا ما بالنسبة لطالب المرحمة

بمغت  ،%39,464وأخي ار كان التحسن في المحور الثالث وىو

الجامعية ،واذا أراد أن يتخصص في مجال عموم الحاسب فإن

القدرة عمى التنظيم الذاتي بنسبة بمغت .%33,8097

عميو االنتقال إلى مرحمة أكثر تقدما في البرمجة بأحد لغات

وأوضح فال وكاجيمتاي [ ]33في بحثيما ،كيف أن لغة

البرمجة المتقدمة ،ومع ذلك فإنو ُينصح عضو ىيئة التدريس أن
يقرىا كمقدمة لبداية المقرر ،وذلك لتبسيط المفاىيم البرمجية.

سكراتش يمكن أن تدعم تعميم تخصص اليندسة ،وذلك من
خالل قدرتيا عمى تطوير ميارات الخوارزميات ،وميارات الرؤية
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وىذا ما أثبتتو ىذه الدراسة ،أنيا حسنت مستوى الفاعمية الذاتية

الطالب أبدوا استمتاعاً كبي اًر في تعمم سكراتش وانشاء المشاريع

ويؤ ِمن ريسينك [ ]34أن الستخدام لغة سكراتش فوائد

يرغبون في تقديم سكراتش كنشاط تعميمي ،منيا تعريف الطالب

لمطالب حتى وان لم يكن لديو أي تخطيط لمتخصص في مجال

عميو من خالل مقاطع فيديو تعريفية أوالً ،وترك الحرية ليم في

عمى العمل بابتكار في بيئة العمل ،والقدرة عمى حل المشكالت

بين معممييم وقرنائيم في المدرسة لتعزيز نجاحيم .وأوصت

المختمفة ،كما تم تقديم مقترحات لممعممين والمعممات الذين

في برمجة الحاسبات لين ،بالرغم أنين في المرحمة الجامعية.

عموم الحاسب ،فيناك نمو متزايد في الحاجة لموظفين قادرين

اختيار مواضيع المشاريع ،ورفع مشروعاتيم عمى الويب ونشرىا

التي يدعميا سكراتش ،وىو ما يتفق أيضا مع ىذه الدراسة،

الدراسة باعتماد سكراتش كجزء من المناىج التقديمية لتعميم

فكانت العينة عشوائية وشممت جميع المسارات (العممي-

البرمجة في كافة المدارس العامة.
أما سكافيدي وتشامبرس [ ]39فقد قاما بتحميل بيانات

الصحي – اإلنساني) ،وبمحاورة الطالبات ،كثير منين ال توجد

 250مستخدما ،وتم مالحظة تقدم متزايد في الميارات

لدييا الرغبة في تخصصات الحاسب اآللي ،وبالرغم من ذلك

االجتماعية لممستخدمين الذين ال ينقطعون عن استخدام

تحسن مستواىن في الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات.
وقد وجد كل من ناوتا وأبيرسون [ ]35أنو يمكن التأثير

سكراتش ،ومع ذلك لوحظ أيضا أن نسبة التسرب عالية لمغاية،

عمى الفاعمية الذاتية لمطالب بشكل إيجابي في المرحمة الثانوية

وعالوة عمى ذلك وجود مستوى ثابت أو تناقص في كل مرة يتم

بقاءه في التخصص .ويرى مايال أنو يمكن التأثير بشكل إيجابي

الجمع بين أداة الرسوم المتحركة ومجتمع دولي عمى اإلنترنت

عمى الفاعمية الذاتية لطالب المرحمة الجامعية .ودرس تشانغ

كافياً إلبقاء الناس تشارك فترة أطول بما يكفي لتعمم ميارات

ومدى استمتاع الطالب وتحسن مستواىم في التعميم ،وأثبتت

 .7التوصيات

قياس الميارات ،مما جعميم يقدمون تساؤال :ما إذا كان مجرد

والجامعية ،خاصة إذا كان تحصيل الطالب ودافعيتو تدعمان

البرمجة األولية.

[ ]36العالقة بين تقديم سكراتش كوسيمة تعميمية مصاحبة لممنيج
الدراسة أن الطالب زاد اىتماميم واستمتاعيم بالمحتوى التعميمي

بضمو إلى المناىج التعميمية
بعد تقديم سكراتش ،كما أوصى
ّ
حيث أثبت فعاليتو الكبيرة عمى تحسين فعالية األداء مع التخفيف

بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الباحثة فإنيا توصي
ً
بما يمي:
 -الحاجة إلى إعادة النظر في األساليب الحالية في تدريس

من الضغط الدراسي والتوتر المصاحب لممنيج لدى عينة البحث

لغات البرمجة ،واألخذ باالعتبار أن لدى الطالبات تخوفا من ىذه

من الطالب .وجميعيا تتفق مع نتائج ىذه الدراسة بأنو يمكن

المقررات ،إضافة إلى عدم وجود خبرات سابقة في البرمجة

التأثير إيجابيا عمى الفاعمية الذاتية في برمجة الحاسبات عن

تساعدىم عمى تكوين تصور حول مدى قدرتيم عمى التفوق في

أيضا توصل كالدير [ ]37أنو يمكن استخدام سكراتش

 -تضمين مفردات تخص لغة سكراتش في مقرر ميارات

تمك المقررات.

طريق تطبيق الطالب لمغة سكراتش.
بفاعمية كبيرة لغرس مفاىيم كثيرة في عموم الرياضيات واليندسة
في عقل الطالب ،وأوضح أن ىذه األىمية تعود إلى سيولة

الحاسب اآللي ( 140تقن) في السنة التحضيرية.

استخدام سكراتش ،وكذلك بسبب البيئة التنافسية والمشجعة التي
توفرىا لمطالب .كما أوضح أن الطالب المشاركين في التجربة

قر أعضاء ىيئة التدريس لغة سكراتش كمقدمة لمغات
 أن ُي ّالبرمجة األكثر تقدما.
 -استخدام لغة سكراتش كوسيمة تعميمية تساعدىم عمى تعمم

أبدوا قدرات كثيرة منيا الربط الذىني والقدرة عمى حل المشكالت

مفاىيم التخصصات األخرى ،وعدم حصرىا في مقررات الحاسب

والتفكير المنطقي واستيعاب واستخدام مفاىيم الرياضيات المتعددة
مثل :مقاييس وأنواع الزوايا ،والتوقيت ،وحساب المسافات ،والبعد

اآللي.

الثالثي ،وذلك من خالل المشاريع المنفذة بواسطة سكراتش.

 إقامة ورش عمل لمطالبات ليتم ّك ّن من الخوض في تجربة لغةسكراتش إذا لم تتوفر اإلمكانات لتضمينيا ضمن المقررات.

ونشرت ساند ار فالناجان في دراستيا [ ]38تجربتيا في تعميم

 -مشاركة الجامعات في يوم_سكراتش ) (Scratch_dayاليوم

سكراتش لتالميذ الصف السادس االبتدائي ،وأوضحت أن

العالمي لبرنامج سكراتش ،وذلك لنشر فكر البرمجة منذ الصغر.
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THE EFFECT OF USING VISUAL
PROGRAMMING ON SELF-EFFICACY IN
PROGRAMING AMONG PREPARATORY
YEAR PROGRAM FEMALE STUDENTS IN
KING SAUD UNIVERSITY
NOURA A. S. ALHADETHY
King Saud University
ABSTRACT_ This study aimed to measure the effect of using Visual Programming on selfefficacy in programming among preparatory year program female students in King Saud
University in Riyadh, Saudi Arabia. The study experiment was conducted on a group of 30
students during the second semester of 2015 Academic year. The group skills were measured prior
to attending a four weeks Scratch workshop and were measured again after finishing it. The study
measured four Factors, which are, Independence and persistence, Complex Programming tasks,
Self-regulation, Simple programming tasks. The results of the study have shown that the group
scored higher than the prior measurement after attending the workshop, and it statistically
significant as explained further below, Results showed Students had scored higher average grades
and showed improving performance after attending the workshop, showing that they gained
39,464% more self- efficacy in computer programming which the study measures in the first factor
"Independence and persistence". Students had also been able to perform simple and complex
programming tasks which the study measures in the second and third factors with 48,801% and
49, 74% improvement respectively. Finally, students had shown improvement in Self-regulation
with 33, 8097% rate.
KEYWORDS: Visual Programming, Scratch, Self- Efficacy in Computer Programming, Computer
Programming.
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