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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى فاعلية برنامج ال�سكرات�ش
يف اكت�ساب مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية لدى طالبات
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،حدد الباحثان مهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية املطلوبة تبع ًا لبيئة برنامج ال�سكرات�ش ،وقاما ببناء بطاقة
مالحظة لقيا�س م�ستوى مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية ،ومت
تطبيقها على عينة مكونة من ( 25طالبة) من طالبات ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي ،وا�ستخدم الباحثان املنهج �شبه التجريبي املعتمد
على التطبيق القبلي والبعدي للعينة الواحدة .وبينت نتائج الدرا�سة
�أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()α=0.05
يف م�ستوى املهارة العملية على بطاقة املالحظة ملهارات ت�صميم
الربجميات التفاعلية ل�صالح التطبيق البعدي ُتعزى لربنامج
ال�سكرات�ش ،كما بلغت درجة متكن الطالبات من ت�صميم الربجميات
التفاعلية ن�سبة ( ،)% 80وحقق برنامج �سكرات�ش فاعلية تزيد عن
( )1.2وفق ًا ملعامل الك�سب املعدل لبالك مما يدل على فاعلية
الربنامج يف اكت�ساب مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية لدى
طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.
الكلمات املفتاحية( :برامج الت�أليف � -سكرات�ش – مهارات
ت�صميم الربجميات)
The Effectiveness of Scratch Program in Acquiring
Interactive Software Design Skills Among the 7th
Grade Students in Gaza City.

Abstract:
This study aims at identifying the effectiveness of
(Scratch Program) in acquiring interactive software
design skills among the 7th grade female students.
The Researchers set the required skills of interactive
software design depending on the quality of (Scratch
Program). They also prepared an observation sheet
to measure the level of interactive software design
skills and applied it on 25 female students from the 7th
grade. The researchers used the (Quasi-experimental
approach) based on pre- and post-implementation per
sample.
The results of the study showed that there
are statistically significant differences at the level
(α=0.05) in the practical skill through the observation
sheet of the interactive software design skills, in
favor of the post implementation of the program. The
percentage of students› ability to design interactive
softwares was 80%.. The (Scratch Program) achieved
an effectiveness of more than (1.2) according to
Blacke›s modified gain ratio test, which indicates the
effectiveness of the program in acquiring the skills of
interactive software design among the seventh grade
students
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اخللفية النظرية:
أ� ّثر التقدم الكبري يف تطوير نظم املعلومات على املنظومة
التعليمية بكامل عنا�رصها ،ولقد �أ�صبح توظيف التكنولوجيا يف
التعليم من الركائز التعليمية الأ�سا�سية التي ت�ضمن حدوث تفاعل
م�ستمر بني املعلم والطالب ،وهذا التفاعل ميتد �إىل خارج البيئة
التعليمية التقليدية يف �إطار منظّ م وهادف ،ويعترب بدير(:2012
� )35أن التعلم الن�شط هو منط �أ�سا�سي من �أمناط التفاعل بحيث يعتمد
على الن�شاط الذاتي وامل�شاركة الإيجابية للمتعلم والتي يقوم من
خاللها بالبحث ،واملالحظة ،وو�ضع الفرو�ض حتت �إ�رشاف املعلم
مما ي�ؤدي �إىل زيادة دافعية املتعلم ،وجذب انتباهه نحو التعلم.
ومن �أهم دعائم البيئات التعليمية الن�شطة هي الو�سائل
الن�شطة ،حيث ت�ضمن هذه الو�سائل توفري بيئة تعلم منا�سبة للتعلم
الفعال ،والت�شاركي بني املتعلمني واملعلمني� ،أو بني املتعلمني
واملتعلمني الآخرين ،ويتفق �سعادة ،عقل ،وزامل ( )33 :2006مع
عبيد ( )35 :2011يف تعريف الو�سائل الن�شطة ب�أنها تلك التي يكون
فيها املتعلم ن�شط ًا يف ا�ستجاباته مثل التعليم املربمج ،والتعليم
بوا�سطة احلا�سوب ويتمثل هذا الأخري يف انتاج الربجميات ب�أنواعها.
وتعد برجميات احلا�سوب ذات الو�سائط املتعددة من �أهم �أنواع
الربجميات التفاعلية ،حيث تعتمد على تعدد �صور معاجلة املعلومة
الواحدة ،و(هذا يعني �أن هذه الربجميات تعد مبثابة قوالب متعددة
للمحتوى (ن�ص� ،صورة� ،صوت� ،أو فيديو) مو�ضوعة يف �صيغة رقمية
يتم ت�صميمها ،وتخزينها ،وعر�ضها عن طريق احلا�سوب ،وقدراته
املتطورة ،و ُت�ستخدم بطريقة تفاعلية) (الطاهر ،)25 :2006،ويعرف
الفقي ( )16 :2011برجميات الو�سائط املتعددة ب�أنها مزيج من
العنا�رص ال�سمعية ،والب�رصية تعمل ب�صورة متكاملة ومتفاعلة.
ولقد مت ا�ستحداث الكثري من �أمناط الربجميات للتدريب� ،أو
التعليم� ،أو الألعاب ويذكر ع�سقول ( )245 :2003الأمناط الآتية
للربجميات التعليمية:
1.1برجميات التمرين واملمار�سة� :إن هذا النوع من الربجميات
التعليمية يفرت�ض �أن املفهوم� ،أو القاعدة� ،أو الطريقة قد مت تعليمها
للطالب.
2.2برجميات التعليم اخل�صو�صي :وهنا تقوم الربجمية
التعليمية بتقدمي املعلومات يف وحدات �صغرية ،يتبع كل منها �س�ؤال
خا�ص عن تلك الوحدة.
3.3برجميات املحاكاة� :إن املتعلم يف هذا النوع من
الربجميات يجابه موقفا م�شابها ملا يواجهه يف احلياة الواقعية.
4.4برجميات اللعب� :إن برجميات اللعب من املمكن �أن تكون
تعليمية �أو ال تكون ،حيث �إن هذا يعتمد فيما �إذا كانت املهارة املراد
التدرب عليها ذات �صلة بهدف تعليمي حمدد.
5.5برجميات حل امل�شكالت :يوجد نوعان من هذه الربجميات،
النوع الأول يتعلق مبا يكتبه املتعلم نف�سه ،والآخر يتعلق مبا هو
مكتوب من قبل �أ�شخا�ص �آخرين ،من �أجل م�ساعدة املتعلم على حل
امل�شكالت.
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وقد اتفق مع ع�سقول يف هذه الأنواع (عبيد:2011،
 ،)35وي�ضيف عليها ال�سعود ( )258 :2008برجميات الذكاء
اال�صطناعي ،حيث �إنها برجميات جتمع خربات العديد من اخلرباء
يف برامج حوارية مثلما تدور يف الواقع.
ومن املالحظ �أن �أنواع الربجميات ال�سابقة كافة تعتمد ب�شكل
�أ�سا�سي على التفاعل مع امل�ستخدم ،ويتم ذلك من خالل �شا�شة
«حيث ُتعرف حمتويات هذه ال�شا�شة ب�أنها كل ما يعر�ض على
املتعلم يف حلظة معينة ،وكل ما �سوف يتعامل من خالله بتفاعلية)
(عزمي )31 :2001،كما وتتطلب الربجمية �أن يقوم امل�ستخدم
بدور �إيجابي للح�صول على املعلومة ،وذلك ب�أنواع خمتلفة من
اال�ستجابات يحددها نوفل ( )61 :2010بالنقر على املاو�س،
حتريك الأ�سهم ،الكتابة بلوحة املفاتيح.
وقد �أدى تطور الربجميات �إىل �سهولة ت�صميمها ،و�أ�صبح
ت�صميم الربجميات التفاعلية (ال يتطلب كتابة العبارات الربجمية
لإن�شائها ،والتي غالبا ما تكون �صعبة على الأطفال الذين ال زالوا
يتعلمون القراءة والكتابة ،بل تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستخدام
ال�صور ،ومزج �أنواع خمتلفة من الو�سائط تت�ضمن الر�سومات،
وال�صور ،واملو�سيقى ،وال�صوت) (وزارة الرتبية والتعليم:2012 ،
 ،)5ويطبق املتعلم بذلك املعنى احلقيقي للتعلم الن�شط والفعال،
وقد تعددت هذه الربجميات مب�سميات متعددة منها :برامج الت�أليف،
وبرامج ت�صميم الألعاب� ،إال �أن الهدف واحد ،وهو زيادة قدرة املتعلم
على التفكري املنظومي ،وحل امل�شكالت.
ويرى (� )Peppler & Kafai, 2006أن من بني هذه الربجميات
برنامج �سكرات�ش  Scratchوالذي يعد من �أف�ضل برجميات ت�صميم
البيئات التعليمية املعتمدة على الأ�صوات ،وال�صور ،والن�صو�ص،
والتي تعمل من خالل بناء كتل –لبنات  -برجمية بد ًال من كتابة
كود برجمي معقد.
وبني (� )Kelleher & Pausch, 2005أنه عند درا�سة امل�شكالت
التي تواجه املتعلمني يف ت�صميم الربجميات التعليمية ،تبني �أن
معظم هذه امل�شكالت ناجتة عن �أخطاء يف التعليميات الربجمية،
وعليه يجب تغيري بيئات ت�صميم الربجميات التعليمية لت�صبح �أكرث
�سهولة ومرونة يف العمل.
كما �أ�شارت العديد من الدرا�سات والبحوث ال�سابقة �إىل �أهمية
البحث عن برجميات بديلة لبيئات تعلم الربجمة التقليدية ،ومن
�أهم هذه البيئات التعليمية برنامج �سكرات�ش (Wu, Chang, & He,
.)2010
حيث يعمل برنامج �سكرات�ش على الدمج بني املدخالت  -وهي
الكتل التي ي�ضعها املتعلم -واملخرجات التي تت�شكل على �شا�شة
املنتج يف تركيب الكتل الربجمية �أو ما ي�سمى اللبنات ،وميكن �أي�ض ًا
من خالل برنامج �سكرات�ش العمل بالإحداثيات والزوايا واحل�سابات
الهند�سية املعروفة لدى املتعلمني ،بالإ�ضافة �إىل الأهمية الكبرية
للربنامج يف تنمية حل امل�شكالت ،وتعويد املتعلم على ال�سلوك
املنظومي يف حل هذه الإ�شكاليات (.)Calder, 2010
كما ي�ساعد برنامج �سكرات�ش املبتدئني يف علم الربجمية
ب�شكل كبري ،ويجعلهم يتغلبون على الأخطاء الربجمية التي قد
حتدث عند كتابة الكود الربجمي ،فبد ًال من ق�ضاء وقت كبري يف

كتابة التعليميات الربجمية والوقوع يف �أخطاء �إمالئية ،يقدم
برنامج �سكرات�ش التعليميات الربجمية على �شكل كتل – لبنات،-
وكل ما على املتعلم فعله هو اختيار اللبنة املنا�سبة من القائمة
املنا�سبة عن طريق ال�سحب والإفالت(  (�Ouahbi, Kaddari, Darh
.)maoui, Elachqar, & Lahmine, 2015
وبعد حتليل الباحثني لبيئة �سكرات�ش ،تبني �أنها منق�سمة
�إىل قوائم رئي�سة ،وهي :احلركة ،املظاهر ،ال�صوت ،القلم ،البيانات،
الأحداث ،التحكم ،التح�س�س ،العمليات ،اللبنات الإ�ضافية ،ويقوم
املتعلم من خالل كل قائمة باختيار اللبنة املنا�سبة لي�ضعها �ضمن
كتلة كاملة تقوم بتنفيذ مهمة حمددة ،وما مييز برنامج �سكرات�ش هو
قدرته على التعامل مع مدخالت من املتعلم �سواء �أكانت على �شكل
�أرقام �أو ن�صو�ص ،ثم �إعطاء ا�ستجابة منا�سبة للمدخل ،ومن ناحية
�أخرى ميكّن برنامج �سكرات�ش امل�شاركني من حتميل الربجميات
التي قاموا بت�صميمها على موقع الربنامج (،)scratch.mit.edu
وبالتايل ميكن للمتعلم االت�صال وتبادل ،الت�صميمات مع اقرانه عرب
االنرتنت ،يرى الل (� )59 :2011إن االت�صال عرب الإنرتنت يح�سن
املهارات التكنولوجية ال�رضورية للعثور على املعلومات ،وحل
امل�شكالت ،والإت�صال بالآخرين مبا يحقق تبادل اخلربات معهم،
وي�ؤكد ع�سقول ( )104 :2003على �أن �أول ما يتحقق يف عملية
الإت�صال هو امل�شاركة التي تف�ضي �إىل التفاعل ،ثم يرتتب عليها
التفاهم ،وهذا ما يحققه موقع �سكرات�ش ،حيث يت�شارك املتعلمون
ت�صاميمهم مما يتيح الفر�صة للحوار ،والتفكري ،وتبادل املعلومات.
وميكن من خالل برامج احلا�سوب تنمية املهارات لدى
املتعلمني و�صو ًال مل�ستوى الإتقان املطلوب ،الذي يحدده املعلم
ك�رشط لقبول املهارة ،ويرى الفار( )61 ،2000ب�أنه (ميكن تطبيق
التعلم للإتقان با�ستخدام احلا�سوب على مبد�أ التعلم الذاتي للعالج
داخل املدر�سة ،ويقوم التعلم الذاتي على تهيئة املوقف التعليمي،
وتنظيمه على النحو الذي ي�ستثري دوافع املتعلم �إىل التعلم ،ويزيد من
قدرته على االعتماد على نف�سه متفاع ًال مع م�صادر اخلربة املتاحة
له مبا يعينه على اكت�ساب املعلومات ،واملهارات املطلوبة ،ويزيد
من قدرته على تقومي مدى تقدمه نحو حتقيق �أهدافه) ،ف�إذا ا�ستطاع
املتعلم حت�صيل املادة العلمية بن�سبة ترتاوح بني % 90 - % 80
ف�إنه حقق التعلم حلد الإتقان ،ولقد قام الباحثان يف هذا البحث
بتحديد م�ستوى �إتقان عند درجة ( )% 80لقبول املهارة املتحققة
عند الطلبة.

الدراسات السابقة:
هدفت درا�سة خليل (� )2013إىل التعرف �إىل مدى فاعلية موقع
تدريب �إلكرتوين يف تنمية مهارات ت�صميم برامج تعليمية حمو�سبة
لدى معلمي التكنولوجيا بغزة ،و�أعدت الباحثة قائمة مبهارات
ت�صميم الربامج التعليمية ا�ستخدمتها يف بناء �أدوات الدرا�سة ،التي
متثلت يف االختبار التح�صيلي ،بالإ�ضافة �إىل بطاقة تقييم منتج
برنامج تعليمي حمو�سب ،واختارت الباحثة عينة ق�صديه مكونة من
( )61معلما� ،إ�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه التجريبي ذا التطبيق
القبلي والبعدي للعينة الواحدة وكانت �أهم النتائج وجود فروق
ذات داللة اح�صائية يف م�ستوى املعرفة العلمية واملعرفة العملية
ملهارات ت�صميم الربامج التعليمية املحو�سبة ل�صالح التطبيق
اجمللد السادس ،العدد الثاني عشر ،كانون ثاني 2018
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وهدفت درا�سة (� )Peppler & Kafai, 2006إىل ت�صنيف برامج
الت�أليف املبنية على اللبنات ،وتركيبها لت�صميم الربامج التعليمية،
�إن برنامج �سكرات�ش يعد من �أف�ضل برامج ت�صميم الكود الربجمي
املبني على اختيار اللبنات.

البعدي تعزى ملوقع التدريب االلكرتوين ،وجميع املهارات حتققت
بن�سبة �أعلى من .% 80
كما هدفت درا�سة احلويل ( )2010لإعداد برنامج قائم على
الكفايات لتنمية مهارة ت�صميم الربامج التعليمية لدى معلمي
التكنولوجيا ،وا�ستخدم الباحث وفق ًا لطبيعة الدار�سة املنهج البنائي تعقيب على الدراسات السابقة:
لبناء الربنامج املقرتح القائم على الكفايات لتنمية مهارة ت�صميم
من املالحظ �أن بع�ض الدرا�سات تناولت برنامج �سكرات�ش
الربامج التعليمية ،واملنهج التجريبي ذي التطبيق القبلي والبعدي
مثل درا�سة(  ( )Colleen, 2010و( )Calder, 2010و(�Peppler & Ka
على املجموعة نف�سها ،واختار الباحث عينة ق�صديه مكونة من ()28
معلما ومعلمة من معلمي التكنولوجيا للمرحلة الأ�سا�سية العليا )fai, 2006 ،وجميعها درا�سات �أجنبية وذلك لندرة الدرا�سات العربية
وقام ببناء �أدوات الدرا�سة والتي متثلت يف االختبار التح�صيلي حول برنامج �سكرات�ش ،كما �أن بع�ض الدرا�سات تناولت مهارات
لقيا�س م�ستوى املعرفة العلمية وبطاقة املالحظة لقيا�س م�ستوى ت�صميم والربجمة مثل درا�سة خليل ( )2013واحلويل ()2010
املهارة العملية لت�صميم الربامج التعليمية ،و�أظهرت النتائج �أن وعقل ( )2007وعابد ( ،)2007وجند هنا �أن الدرا�سة احلالية اتفقت
للربنامج �أثرا كبريا يف حت�سني املعرفة العلمية واملهارات العملية مع الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار املنهج �شبه التجريبي وكذلك
اختيار عينة واحدة للبحث ،كما �أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة لوجود
لت�صميم الربامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا.
فروقات �إح�صائية ل�صالح التطبيق البعدي ،لكن اختلفت الدرا�سة
و�أ�شارت درا�سة (� )Calder, 2010إىل ت�أثري برنامج �سكرات�ش
احلالية مع معظم الدرا�سات ال�سابقة با�ستثناء درا�سة كولني(  (�Col
على تنمية حل امل�شكالت ،وبناء الربامج التعليمية لدى طلبة  )leen, 2010وكالدر( )Calder, 2010يف ا�ستخدام عينة من طالب
ال�صف ال�ساد�س ،وذلك من خالل ت�صميم الطلبة لبع�ض الربجميات املرحلة اال�سا�سية لإك�سابهم مهارات ت�صميم برجميات ولي�س عينة
الريا�ضية والهند�سية ،ولقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة اىل حت�سني كبري من املعلمني �أو طالب جامعيني كما ن�صت معظم الدرا�سات ال�سابقة.
يف قدرة الطلبة على حل امل�شكالت.
وهدفت درا�سة (� )Colleen, 2010إىل التعرف �إىل مدى ت�أثري مشكلة الدراسة واسئلتها:
برنامج �سكرات�ش وبرنامج لوجو على تنفيذ التعليمات الربجمية لدى
بالنظر �إىل خ�صائ�ص برنامج ال�سكرات�ش ،وميزاته ،و�أهميته
طلبة ال�صف ال�ساد�س ،ووجد الباحث �أن الطلبة الذي در�سوا بربنامج يف تذليل ال�صعوبات التي تطرحها لغات الربجمة ،وجمعه بني
اللوجو ا�ستطاعوا التعلم ،وتنفيذ بع�ض التعليميات الربجمية ،كما الو�سائط املتعددة التفاعلية ،والربجمة الب�سيطة ،يفتح املجال �أمام
جنح الطلبة الذين در�سوا عن طريق برنامج �سكرات�ش يف تنميه املتعلمني ال�صغار للإبداع و�إطالق العنان خليالهم ،وقدراتهم يف
مهاراتهم الربجمية.
ت�صميم م�شاريع خا�صة بهم� ،أ�ضف �إىل ذلك ما قامت به وزراه الرتبية
وبينت درا�سة عقل ( )2007فاعلية برنامج  WebCTيف والتعليم الفل�سطينية بتطوير منهاج التكنولوجيا جلميع املراحل
تنمية مهارة ت�صميم الأ�شكال املرئية املحو�سبة لدى طالبات كلية الدرا�سية يف العام  ،2014ومنها منهاج التكنولوجيا لل�صف ال�سابع
تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اال�سالمية ،وا�ستخدم الباحث الأ�سا�سي ،وحيث ت�ضمن املنهاج تعلم �إ�ستخدام برنامج �سكرات�ش،
املنهج �شبه التجريبي ،وكانت �أدوات الدرا�سة اختبار حت�صيلي ،لكن املنهاج مل يغط الربنامج ب�شكل كامل ،ومل يت�ضح دور املتعلم
وبطاقة تقييم لأداء الطالبات يف النواحي املهارية ،وعينة الدرا�سة جيدا يف هذا الربنامج ،وبتحليل املحتوى الدرا�سي لهذا املقرر وجد
متثلت يف ( )19طالبة من طالبات كليه تكنولوجيا املعلومات ،ومن الباحثان �ضعف يف التطبيقات ،والأن�شطة املدرجة يف الكتاب ،كما
�أهم نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اح�صائيا يف التطبيق البعدي �أ�شار معلمو التكنولوجيا �إىل �ضعف املهارات املطلوب من برنامج
�سكرات�ش وعدم و�ضوحها ،فجاءت هذه الدرا�سة لتو�ضح املهارات
لأدوات الدرا�سة يعزي للربنامج.
وهدفت درا�سة عابد (� )2007إىل التعرف على فاعلية الالزم تعلمها من خالل الربنامج ،ودرا�سة فاعلية الربنامج يف
برنامج مقرتح لتنمية مهارة الربجمة لدى معلمات التكنولوجيا اك�سابهم مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية.
ومتثل ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة يف االتي:
بغزة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لتحليل وحدة
اخلوارزميات وبرجمة احلا�سوب ،و�أعد قائمة باملهارات اخلا�صة
◄◄ما فاعلية برنامج ال�سكرات�ش يف اكت�ساب مهارات ت�صميم
بلغة الربجمة ،كما ا�ستخدم املنهج البنائي لبناء الربنامج التدريبي الربجميات التفاعلية لدى طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
املقرتح ،فيما ا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي ملعرفة فاعلية
الربنامج املقرتح على عينة الدرا�سة املكونة من ( )28معلما ومعلمة أسئلة الدراسة:
ممن يعلمون طلبة ال�صف العا�رش يف مديرية الرتبية والتعليم ب�شمال
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية
غزة ،وقام الباحث ب�إعداد �أدوات الدرا�سة وهي اختبار معريف ،بربنامج ال�سكرات�ش الالزمة لطالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
وبطاقة مالحظة ،ومن �أهم نتائج هذه الدرا�سة وجود فروق ذات
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند
داللة اح�صائية يف م�ستوى اكت�ساب املعلومات العلمية واملهارة
م�ستوى داللة ( )α≤0.05يف م�ستوى املهارة العملية ملهارات
العملية الربجمة بني التطبيق القبلي والبعدي ل�صالح التطبيق
ت�صميم الربامج التفاعلية يف التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة
البعدي ويعزى ذلك للربنامج.
املالحظة؟
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◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية
عند مصطلحات الدراسة:
م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني م�ستوى امتالك الطالبات ملهارات
ت�صميم الربامج التفاعلية يف التطبيق البعدي وبني م�ستوى الإتقان
()% 80؟
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما فاعلية برنامج ال�سكرات�ش يف اكت�ساب
مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية لدى طالبات ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي؟

فروض الدراسة:
1.1ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05يف م�ستوى املهارة العملية ملهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية يف التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة املالحظة.
2.2ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني م�ستوى امتالك الطالبات ملهارات ت�صميم
الربجميات التفاعلية يف التطبيق البعدي وبني م�ستوى الإتقان (80
)%؟
3.3ال يحقق برنامج �سكرات�ش فاعلية تزيد عن ( )1.2وفق ًا
ملعامل الك�سب املعدل لبالك.

أهداف الدراسة:
تتمثل �أهداف الدرا�سة فيما ي�أتي:
1.1حتديد مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية املراد
�إك�سابها لطالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
2.2التعرف ما �إذا كانت هناك فروق دالة اح�صائيا يف م�ستوى
املهارة العملية ملهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية لطالبات
ال�صف ال�سابع بني التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة.
3.3حتديد م�ستوى الإتقان ملهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية با�ستخدام برنامج �سكرات�ش لدى طالبات ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي.
4.4حتديد فاعلية برنامج �سكرات�ش يف اك�ساب الطالبات
مهارات ت�صميم الربجميات التعليمية

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة فيما ي�أتي:
1.1م�ساعدة املعنيني بتطوير �شئون التعليم يف التخطيط
امل�ستقبلي لنوع الربجميات والو�سائط التي تدرج �ضمن املناهج.
2.2تقدم الدرا�سة قائمة مبهارات ت�صميم التفاعل با�ستخدام
برنامج ال�سكرات�ش قد تفيد الباحثني يف جمال الربجميات التفاعلية.
3.3تقدم الدرا�سة بطاقة مالحظة ملهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية قد تفيد معلمي التكنولوجيا يف تقييم �أداء طلبتهم.
4.4تقدم الدرا�سة مادة �إثرائية (�أوراق عمل ،وعرو�ض
بوربوينت ،وبرجميات �سكرات�ش جاهزة) ملعلمي التكنولوجيا
للإ�ستفادة منها يف تدري�س حمتوى برنامج �سكرات�ش يف املنهج.
�5.5إثراء املكتبة العربية يف اجلانب الرتبوي بدرا�سات يف
جمال ت�صميم الربجميات التفاعلية.

يعرّف الباحثان م�صطلحات الدرا�سة �إجرائياً كما ي�أتي:
1.1برنامج ال�سكرات�ش :برنامج ت�صميم برجميات تفاعلية من
خالل بناء طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي لكتل برجمية بوا�سطة
�إختيار اللبنات املنا�سبة ،ويدعم الربنامج الو�سائط املتعددة من
�صورة ،ون�ص ،و�صوت ،كذلك يتوفر موقع خا�ص بالربنامج ميكن
من خالله م�شاركة �أعمال الطالبات.
2.2ت�صميم الربجميات :هي قدرة املتعلم على ابتكار برامج
حا�سوب �إبداعية وتنفيذها عن طريق برنامج �سكرات�ش ،وبتوظيف
جميع الإمكانات الربجمية فيه.
3.3الربجميات التفاعلية :هي مواد مت �إعدادها بوا�سطة
احلا�سوب لها قابلة الإ�ستخدام والتفاعل بوا�سطة �أزرار لوحة
املفاتيح� ،أو م�ؤ�رش الف�أرة ،بحيث تكون تعليمات اال�ستخدام وا�ضحة
على �شا�شة الربجمية.
4.4مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية :وهي قدرة طالبات
ال�صف ال�سابع على ت�صميم برجميات قابلة لال�ستخدام وتتجاوب
مع امل�ستخدم ،وقد مت تق�سيم هذه املهارات تبع ًا لبيئة ال�سكرات�ش
�إىل ت�سع مهارات (الت�شغيل ،احلركة ،املظاهر ،ال�صوت ،القلم ،التحكم،
التح�س�س ،الأرقام ،املتغريات).

األساليب اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحثان الربنامج الإح�صائي ( )SPSSيف معاجلة
البيانات والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
♦ ♦معامالت الإرتباط (بري�سون ،الفا كرونباخ)
♦ ♦املتو�سطات والإنحراف املعياري
♦ ♦اختبار  t-testللمجموعة الواحدة
♦ ♦اختبار ايتا  µحل�ساب حجم الت�أثري
♦ ♦معامل الك�سب بالك

اجراءات الدراسة:
اوالً :منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج �شبه التجريبي املعتمد على
املجموعة الواحدة ملنا�سبته ملو�ضوع الدرا�سة ،كما ا�ستخدم
الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي عند حتليل بيئة برنامج
�سكرات�ش وبناء قائمة املهارات املطلوبة.
ثانيا :جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف ال�سابع يف حمافظة
غزة.
ثالثا :عينة الدراسة:
مت اختيار عينة الدرا�سة من مدر�سة دار الأرقم للبنات بطريقة
ق�صدية ،وقد بلغ عدد طالبات ال�صف ال�سابع اال�سا�سي باملدر�سة 73
طالبة موزعات على ثالث �شعب كما باجلدوال الآتي:
اجمللد السادس ،العدد الثاني عشر ،كانون ثاني 2018
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فاعلية برنامج السكراتش يف اكتساب مهارات تصميم الربجميات التفاعلية لدى طالبات الصف السابع األساسي مبحافظة غزة.

مت التحقق من �صدق بطاقة املالحظة من خالل عر�ضها
على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف املجال الرتبوي
والأكادمييني؛ وذلك لإبداء �آرائهم حول مدى انتماء كل فقرة �إىل
جمالها ،وكذلك و�ضوح �صياغتها اللغوية ،ويف �ضوء تلك الآراء مت
تعديل املجاالت ،وبع�ض فقرات البطاقة.

جدول()1
توزيع الطالبات في شعب الصف السابع األساسي

ال�شعبة

العدد

الن�سبة

�سابع ()1

25

% 34.2

�سابع ()2

25

% 34.2

�سابع ()3

23

% 31.5

� .2صدق الإت�ساق الداخلي:

اختار الباحثان ( )25طالبة من طالبات ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي بطريقة ع�شوائية من خالل القرعة بن�سبة % 34.2

مت ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي للبطاقة ب�إيجاد معامل
االرتباط بني كل مهارة من مهارات البطاقة الأ�سا�سية والدرجة
الكلية للبطاقة كما يت�ضح من اجلدول (:)2
جدول ()2

رابعا :متغريات الدراسة:
 املتغري امل�ستقل :برنامج ال�سكرات�ش
 املتغريات التابعة :مهارات ت�صميم الربامج التفاعلية

معامل ارتباط كل مهارة مع الدرجة الكلية للبطاقة

معامل الإرتباط

م�ستوى الداللة

م.
1

مهارة الت�شغيل

0.845

0.01

2

مهارة التحكم

0.801

0.01

3

مهارة احلركة

0.874

0.01

4

مهارة التحكم باملظهر

0.879

0.01

5

مهارة التحكم بال�صوت

0.698

0.01

6

مهارة ا�ستخدام القلم

0.581

0.01

7

مهارة التح�س�س

0.836

0.01

الصدق والثبات للبطاقة:

8

مهارة ا�ستخدام االرقام

0.725

0.01

مت اختيار عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )25طالبة من
طالبات ال�صف الثامن اال�سا�سي در�سن برنامج �سكرات�ش �سابقا،
والت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وثباتها ،وهي بطاقة املالحظة من
خالل ما ي�أتي:

9

مهارة التعامل مع املتغريات

0.828

0.01

خامسا :أداة الدراسة:
مت بناء بطاقة مالحظة تت�ضمن املهارات الأ�سا�سية لت�صميم
الربامج التفاعلية تبع ًا لبيئة برنامج ال�سكرات�ش ،وقد ا�شتملت
البطاقة على ت�سع مهارات �أ�سا�سية ،وهي:مهارة الت�شغيل ،مهارة
التحكم ،مهارة احلركة ،مهارة التحكم باملظهر ،مهارة التحكم
بال�صوت ،مهارة �إ�ستخدام القلم ،مهارة التح�س�س ،مهارة �إ�ستخدام
الأرقام ،مهارة التعامل مع املتغريات ويتفرع من كل مهارة عدد
من املهارات الفرعية.

صدق األداة:
� .1صدق املحكمني:

املهارات الأ�سا�سية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع مهارات البطاقة مرتبطة
رتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع الدرجة الكلية للبطاقة .و�أي�ض ًا مت
ح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي للبطاقة ب�إيجاد معامل االرتباط بني
كل فقرة من فقرات البطاقة والدرجة الكلية ملجالها كما يو�ضحها
اجلدول (:)3

جدول ()3
معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية لمجالها

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم

مهارة الت�شغيل

مهارة التحكم

1

0.875

0.01

1

0.683

0.01

1

0.760

2

0.754

0.01

2

0.796

0.01

2

0.773

0.01

3

0.875

0.01

3

0.715

0.01

3

0.763

0.01

4

0.724

0.01

4

0.887

0.01

4

0.701

0.01

5

0.847

0.01

5

0.828

0.01

5

0.701

0.01

6

0.797

0.01

1

6

مهارة احلركة
0.01

مهارة التحكم باملظهر
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معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

0.829

مهارة التحكم بال�صوت
0.01

1

0.941

مهارة ا�ستخدام القلم
0.01

1

0.880

0.01

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol6/iss12/2

Eaql and Al-Eumrani: ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????? ????? ????????? ????????? ??? ?????? ???? ?????? ??????? ??????? ???.

د .جمدي سعيد سليمان عقل  /أ .منى حسن اجلعفري العمراني

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

الرقم

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

2

0.796

0.01

2

0.909

0.01

2

0.942

0.01

3

0.745

0.01

3

0.912

0.01

3

0.984

0.01

4

0.677

0.01

4

0.828

0.01

4

0.924

0.01

5

0.769

0.01

5

0.913

0.01

5

0.900

0.01

6

0.771

0.01

مهارة التح�س�س

مهارة التعامل مع املتغريات

مهارة ا�ستخدام االرقام

1

0.543

0.01

1

0.802

0.01

1

0.706

0.01

2

0.778

0.01

2

0.753

0.01

2

0.802

0.01

3

0.875

0.01

3

0.885

0.01

3

0.913

0.01

4

0.833

0.01

4

0.675

0.01

4

0.914

0.01

5

0.657

0.01

5

0.785

0.01

5

0.918

0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات البطاقة مرتبطة
ارتباط ًا ذا داللة �إح�صائية مع الدرجة الكلية للمجال ،وهذا يدلل على
�صدق الأداة.

ثبات األداة:
مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ
وكانت النتائج كما ي�أتي:
جدول رقم ()4
معامل ثبات بطاقة المالحظة

املجال

(الفليح ،ال�رصايرة ،وال�رشعة )141 :2009 ،حيث يتكون النموذج
من خم�س مراحل ،هي :التحليل ،الت�صميم ،التطوير ،التطبيق
والتقييم ،ومت تطبيق الدرا�سة وفق ًا للخطوات ال�سابقة كما ي�أتي:
● ●مرحلة التحليل :قام الباحثان يف هذه املرحلة باخلطوات
الآتية:
 1.1حتديد الهدف العام ،ويتمثل يف ا�ستخدام برنامج
ال�سكرات�ش يف �إك�ساب مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية لطالبات
ال�صف ال�سابع
 2.2حتديد امل�صادر والو�سائل التعليمية

عدد الفقرات

معامل �ألفا كرونباخ

مهارة الت�شغيل

5

0.853

مهارة التحكم

6

0.867

مهارة احلركة

5

0.784

مهارة التحكم باملظهر

6

0.856

مهارة التحكم بال�صوت

5

0.939

مهارة ا�ستخدام بالقلم

5

0.957



مهارة التح�س�س

5

0.784

 موقع ال�سكرات�ش على �شبكة االنرتنت

ا�ستخدم الباحثان العديد من امل�صادر والو�سائل التعليمية
مل�ساعدة الطالبات على اكت�ساب مهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية بوا�سطة برنامج ال�سكرات�ش منها
 مادة تدريبية تكونت من �أوراق عمل وعرو�ض بوربوينت
وفيديوهات لت�صميمات تفاعلية جاهزة
 خمترب حا�سوب يحتوي على  25جهاز
جهاز عر�ض LCD

scratch.mit.edu

مهارة ا�ستخدام االرقام

5

0.835

مهارة التعامل مع املتغريات

5

0.906

 3.3حتديد املحتوى التعليمي:

47

0.964

متثل يف:

املجموع

يبني اجلدول رقم (� )4أن قيمة معامل الفا كرونباخ الكلية
للبطاقة كانت ( ،)0.964مما ي�شري �إىل �أن بطاقة املالحظة قيمة
ثباتها عالية وهذه القيمة تطمئن الباحثان لثبات البطاقة.
سادسا :إجراءات تطبيق الدراسة:
قام الباحثان با�ستخدام منوذج الت�صميم التعليمي ()ADDIE

http://www.

 حتديد مهارات برنامج ال�سكرات�ش ،حيث قام الباحثان
بتق�سيم مهارات الربنامج �إىل مهارات (الت�شغيل ،احلركة ،املظاهر،
ال�صوت ،القلم ،التحكم ،التح�س�س ،الأرقام ،املتغريات) وهي التي
�سيتم تدريب الطالبات عليها.
 حتديد املو�ضوعات املتعلقة مبهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية وفقا لإمكانيات ال�سكرات�ش
اجمللد السادس ،العدد الثاني عشر ،كانون ثاني 2018
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فاعلية برنامج السكراتش يف اكتساب مهارات تصميم الربجميات التفاعلية لدى طالبات الصف السابع األساسي مبحافظة غزة.

4.4خ�صائ�ص املتعلمني:
 متو�سط �أعمار الطالبات � 12سنة
 القدرة على التعامل مع احلا�سوب
 امتالك الطالبات مهارات ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت
 امتالك املعارف واخلربات حول الربامج التفاعلية ح�سب
امل�ستوى العمري
5.5حتديد حاجات املعلمني:
ويق�صد هنا تقدير حاجات املعلمني الذين �سيقومون بتطبيق
التدريب على الطالبات وامتالكهم خلربات التعامل مع الربنامج
امل�ستخدم وهو ال�سكرات�ش.
● ●مرحلة الت�صميم:
و�ضع الباحثان يف هذه املرحلة ت�صوراً لكيفية تدريب
الطالبات على ت�صميم الربامج التفاعلية با�ستخدام برنامج �سكرات�ش،
وبعد حتديد املهارات الالزم تعلمها كما يف املرحلة ال�سابقة ،وجد
الباحثان �أن �أن�سب اال�سرتاتيجيات التعليمية لتدريب الطالبات على
انتاج الربامج التفاعلية ،هي ا�سرتاتيجية امل�شاريع وا�سرتاتيجية
حل امل�شكالت ،وهم ا�سرتاتيجيات منا�سبة لطبيعة برنامج �سكرات�ش
العملية ،حيث ميكن ت�صميم برجميات من عمل الطالبات من خالل
خطوات حتددها اال�سرتاتيجيات ال�سابقة.
● ●مرحلة التطوير:
يف هذه املرحلة قام الباحثان مبا ي�أتي:
 تنظيم املحتوى الذي �سيتم تقدميه للطالبات ،والذي يتمثل
يف �رشح برنامج �سكرات�ش املوجود يف حمتوى منهاج التكنولوجيا
لل�صف ال�سابع.
 قام الباحثان ب�إعداد �أوراق عمل وعرو�ض البوربوينت مبا
يتنا�سب مع حمتوى منهاج التكنولوجيا لل�صف ال�سابع.
 جتهيز خطة العمل التي �سيتم من خاللها تدريب الطالبات
والتي مت توزيعها على (� 5أ�سابيع).
 جتهيز طريقة التوا�صل بني الطالبات خارج املدر�سة،
والتي متثلت يف �إن�شاء ح�ساب على موقع ال�رشكة عرب الويب.
● ●مرحلة التطبيق:
يف هذه املرحلة بد أ� التطبيق الفعلي على عينة الدرا�سة وفق ًا
ملا مت تخطيطه م�سبقاً ،ويو�ضح جدول ( )5ما مت تطبيقه على عينة
الدرا�سة يف كل لقاء.
جدول ()5
إجراءات التطبيق

اللقاء االول:

28
8

ت�شغيل الربنامج
�إ�ضافة كائن من املكتبة
�إ�ضافة كائن خارجي
حتريك الكائن بطرق خمتلفة (بالإحداثيات-بالنقر على
الكائن –بالنقر على العلم)

يغري مظهر الكائن
يغري اخللفية
ير�سم كائن ًا �أو مظهراً معين ًا
اللقاء الثاين
ير�سل ر�سائل معينة
يكرر احلركة �أو يتحكم بها
تطبيق عملي على �شكل م�شاريع بدعم املدرب
يدرج �صوت ًا من املكتبة
ي�سجل �صوت ًا
اللقاء الثالث يربط بني الر�سالة وال�صوت
يطبق حمادثة بني كائنني
تطبيق عملي على �شكل م�شاريع بدعم املدرب
يتحكم بظاهرة التح�س�س (مالم�سة الكائن للحافة �أو
لكائن �أخر)
ير�سم بالقلم
اللقاء الرابع يغري حجم القلم �أو لونه
يربط بني ا�ستخدام القلم ومدخالت رقمية (ر�سم ا�شكال
هند�سية)
تطبيق عملي على �شكل فرق �صغرية ( )4-3طالبات
ي�ستخدم الأرقام ويجري عمليات ح�سابية
يقارن بني �أرقام مدخلة ويجري عمليات عليها
اللقاء اخلام�س
ي�ستخدم املتغريات
تطبيق عملي م�شاريع من ت�صميم الطالبات بدعم املدرب

● ●مرحلة التقومي:
مت يف هذه املرحلة التقومي البنائي من خالل جمع املالحظات،
وا�ست�شارة اخلرباء يف كل مراحل الإعداد التدريبي ،وعر�ض الت�صميم
النهائي على املحكمني ،واال�ستفادة من �آرائهم يف التعديل على
مراحل الإعداد والتطبيق ،كما مت فتح نقا�ش للطالبات بعد كل لقاء
للتقييم املرحلي ،واال�ستفادة من الآراء يف اللقاء الذي يليه ،كما
مت تطبيق بطاقة املالحظة قبل وبعد التنفيذ ،وعمل الإح�صاءات
الالزمة على النتائج با�ستخدام برنامج الإح�صاء .SPSS
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
بعد جمع البيانات ،مت �إدخال البيانات على الربنامج
االح�صائي ( )spssملعاجلة بيانات الدرا�سة واحل�صول على النتائج
التي كانت كالآتي:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال على ما ي�أتي :ما مهارات ت�صميم الربامج
التفاعلية الالزمة لطالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحثان باالطالع على الأدب
الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة لتحديد مهارات ت�صميم
الربامج التفاعلية ،كما اعتمد الباحثان على الربط بني �إمكانيات
برنامج ال�سكرات�ش ومهارات الت�صميم املراد اك�سابها للطالبات ،ومت
حتديد جمموعة من املهارات (مهارة الت�شغيل ،مهارة التحكم ،مهارة
احلركة ،مهارة التحكم باملظهر ،مهارة التحكم بال�صوت ،مهارة
ا�ستخدام القلم ،مهارة التح�س�س ،مهارة ا�ستخدام الأرقام ،مهارة
التعامل مع املتغريات) ومن ثم ا�شتقاق مهارات فرعية لكل مهارة
رئي�سية ،وهي مو�ضحة يف بطاقة املالحظة ملحق (.)2
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
◄◄وين�ص ال�س�ؤال على ما ي�أتي :هل توجد فروق ذات داللة
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اح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05يف م�ستوى املهارة
العملية ملهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية يف التطبيق القبلي
والبعدي على بطاقة املالحظة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان بفح�ص الفر�ضية
الآتية :ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05يف م�ستوى املهارة العملية ملهارات ت�صميم الربجميات
التفاعلية يف التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة املالحظة.
ولهذا الغر�ض ا�ستخدم الباحثان اختبار (ت) للمجموعة
الواحدة ومربع ايتا
t2
حيث مربع ايتا = 2µ

كما �أن قيمة مربع ايتا كانت كبرية لكل مهارة وللمجموع الكلي
للمهارات ،وهذا يدل على �أن حجم الت�أثري وا�ضح ،و�أن الربنامج
�أثر ب�شكل كبري على اكت�ساب مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية
ويعزو الباحثان ذلك �إىل:
♦ ♦توفري املتطلبات املادية الالزمة لعملية التدريب من
خمترب حا�سوب و�شبكة �إنرتنت
♦ ♦توفر التوا�صل بني الطالبات عرب موقع برنامج ال�سكرات�ش
♦ ♦�إطالع الطالبات على جمموعة وا�سعة من الربجميات
اجلاهزة على موقع الربنامج ومن خالل لقاءات التدريب مما و�سع
مداركهم حول امكانيات ال�سكرات�ش وقدرته على الت�صميم.
♦ ♦اتباع �أ�سلوب حل امل�شكالت بعر�ض فكرة برجمية ،والبحث
عن تطبيقها بوا�سطة ال�سكرات�ش.

جدول ()6

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
◄◄ين�ص ال�س�ؤال على ما ي�أتي :هل توجد فروق ذات داللة
اح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05بني م�ستوى امتالك
الطالبات ملهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية يف التطبيق البعدي
وبني م�ستوى الإتقان ()% 80؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان ب�صياغة الفر�ضية
الآتية :ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05بني م�ستوى امتالك الطالبات ملهارات ت�صميم
الربجميات التفاعلية يف التطبيق البعدي وبني م�ستوى الإتقان (80
.)%
ولذلك مت ا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعة الواحدة واجلدول
الآتي يو�ضح النتائج:

t2

ومتثل  dfدرجة احلرية (عفانة)39 :2001،
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) وقيمة ايتا  µ2للقياسين القبلي
والبعدي ن ()25

املجاالت
مهارة الت�شغيل

مهارة التحكم

مهارة احلركة
مهارة التحكم باملظهر

مهارة التحكم بال�صوت

مهارة ا�ستخدام القلم

مهارة التح�س�س

مهارة ا�ستخدام الأرقام
مهارة التعامل مع
املتغريات
املجموع الكلي

املتو�سط
القيا�س
احل�سابي

االنحراف
املعياري

القبلي

5

0

البعدي

13.76

2.08

القبلي

5

0

البعدي

15.64

2.94

القبلي

5

0

البعدي

13.04

2.46

القبلي

5

0

البعدي

16.20

2.61

القبلي

5

0

البعدي

12.80

3.18

القبلي

5

0

البعدي

9.70

4.10

القبلي

7

0

البعدي

12.64

2.53

القبلي

5

0

البعدي

13.20

2.40

القبلي

8

0

البعدي

13.44

2.50

القبلي

50

0

البعدي

120

19.08

قيمة
(ت)

قيمة
µ2

20.99

0.95

18.08

0.93

16.36

0.92

21.42

0.95

12.28

0.86

5.75

0.57

11.14

0.84

17.10

0.92

مهارة التحكم
باملظهر
مهارة التحكم
بال�صوت
مهارة ا�ستخدام
القلم

10.88

0.83

مهارة التح�س�س

18.45

0.93

مهارة ا�ستخدام
الأرقام
مهارة التعامل
مع املتغريات

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة اختبار (ت) كانت دالة
يف كل املهارات عند م�ستوى ( )α≤0.01ل�صالح التطبيق البعدي،

جدول ()7
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت للتطبيق البعدي ومستوى  % 80لكل مجال في
بطاقة المالحظة

الإنحراف
م�ستوى % 80من
املتو�سط
املعياري
جمموع الدرجات

قيمة

قيمة
املعنوية

مهارة الت�شغيل

12

13.70

2.09

4.22

0.000

مهارة التحكم

14.4

15.60

2.94

2.11

0.046

مهارة احلركة

12

13.04

2.46

2.12

0.045

املجال

املجموع الكلي

T

14.4

16.20

2.61

3.44

0.002

12

12.80

2.18

1.26

0.220

12

9.72

4.04

2.78

0.010

12

12.60

2.53

1.26

0.210

12

13.20

2.39

2.50

0.020

12

13.40

2.50

2.88

0.008

112.8

120.4

19.09

2.00

0.057
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فاعلية برنامج السكراتش يف اكتساب مهارات تصميم الربجميات التفاعلية لدى طالبات الصف السابع األساسي مبحافظة غزة.

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن املتو�سط جلميع املهارات
جتاوزت  ،% 80مما يدل على �أن برنامج ال�سكرات�ش عمل على
اكت�ساب مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية� ،إال مهارة واحدة،
وهي مهارة ا�ستخدام القلم فقد كان املتو�سط لهذه املهارة �أقل
من  % 80ويف�رس ذلك ب�أن بالرغم من حتقيق الربنامج للت�شويق
املطلوب ،و�شد اهتمام الطالبات لينطلق خيالهن يف عامل ت�صميم
الربجميات ،ولكن كان هناك �صعوبة يف مهارة ا�ستخدام القلم؛ لأنها
معقدة وحتتاج لرتكيز يف حتديد الإحداثيات مل�سار القلم.
النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:
◄◄وين�ص ال�س�ؤال على ما ي�أتي :ما فاعلية برنامج ال�سكرات�ش
يف اكت�ساب مهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية لدى طالبات
ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحثان ب�صياغة الفر�ضية
الآتية:
ال يحقق برنامج �سكرات�ش فاعلية تزيد عن ( )1.2وفق ًا
ملعامل الك�سب املعدل لبالك.
ولتحديد مدى فاعلية الربنامج قام الباحثان با�ستخدام
معادلة بالك للك�سب املعدل
الك�سب املعدل لبالك=

ص-س
م

ص-س

+

م-س

حيث �س :متو�سط املجموعة القبلي� ،ص :متو�سط املجموعة
البعدي ،م :القيمة الكلية لبطاقة املالحظة (عبد احلفيظ و�آخرون،
 )236 :2004ويت�ضح ذلك يف اجلدول(:)8
جدول ()8

املتو�سط البعدي املتو�سط القبلي معامل بالك

♦ ♦االهتمام بتطوير املناهج التعليمية مبا يواكب التطور
التكنولوجي والتدريبات العملية.
♦ ♦�إعادة النظر يف حمتوى منهاج التكنولوجيا وزيادة
الأن�شطة العملية للربامج فيه واحلر�ص على التطبيقات العملية
للطالب.
♦ ♦االهتمام مبهارات ت�صميم الربجميات التفاعلية وتدريب
الطالب على انتاجها لتو�سيع �آفاقهم وتدريبهم على �أ�سلوب حل
امل�شكالت.
♦ ♦ت�شجيع الطالب على ا�ستخدام برنامج ال�سكرات�ش وم�شاركة
م�شاريعهم عرب موقع ال�شبكة.
أوالً -املراجع العربية:

مهارة الت�شغيل

13.76

5

1.46

مهارة التحكم

15.64

5

1.41

مهارة احلركة

13.04

5

1.34

مهارة التحكم باملظهر

16.20

5

1.48

مهارة التحكم بال�صوت

12.80

5

1.30

مهارة ا�ستخدام القلم

9.70

5

0.78

مهارة التح�س�س

12.64

7

1.08

مهارة ا�ستخدام الأرقام

13.20

5

1.37

مهارة التعامل مع املتغريات

13.44

8

1.14

�4.4سعادة ،جودت وعقل ،فواز وزامل ،جمدي ( :)2006التعلم الن�شط ،دار
ال�رشوق للن�رش والتوزيع ،عمان.

الدرجة الكلية

120

50

1.27

5.5ال�سعود ،خالد حممد ( .)2008تكنولوجيا وو�سائل التعليم وفاعليتها،
مكتبة املجتمع العربي للن�رش والتوزيع ،عمان.

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة الك�سب
املعدل بالك ( )1.27للدرجة الكلية للبطاقة ،وهي تقع
�ضمن املدى الذي حدده بالك للفاعلية ( 1اىل ( )2عبد احلفيظ
30
10

التوصيات:

املصادر واملراجع:

قيمة معامل الكسب المعدل لبالك لكل مجال في بطاقة المالحظة

املجال

و�آخرون� )236 :2004 ،أي �أن فاعلية الربنامج يف اكت�ساب مهارات
ت�صميم الربجميات التفاعلية كانت عالية ،ولكن يظهر يف اجلدول
بع�ض املهارات التي مل حتقق فاعلية �أعلى من ( )1.2وهي مهارة
ا�ستخدام القلم ،ومهارة التح�س�س ،ومهارة التعامل مع املتغريات
وهذا ميكن تف�سريه بتفاعل الطالبات مع بيئة الربنامج ،و�سهولة
ا�ستخدامه يف ت�صميم برجميات تفاعلية مع مواجهة �صعوبة يف
بع�ض املهارات املعقدة وال�صعبة التي �أدت لعزوف الطالبات عن
ا�ستخدامها ،وا�ستخدام املهارات ال�سهلة ،واملمتعة ،مثل :مهارات
احلركة ،وال�صوت ،والتحكم باملظهر ،وهي املهارات الأ�سا�سية يف
ت�صميم برجميات الألعاب ،واحلوارات ،وهذا يعني تف�ضيل الطالبات
لأنواع معينة من الت�صاميم فيها متعة �أكرب ،و�أ�سهل من غريها يف
�سكرات�ش كربجميات الألعاب ،واحلوارات ،وقد اتفقت هذه الدرا�سة يف
حتقيق الفاعلية للمواقع� ،أو الربامج التفاعلية يف ت�صميم الربجميات
التفاعلية مع درا�سة (عقل )2007،ودرا�سة ( )Colleen. 2010ودرا�سة
(خليل)2013،

1.1بدير ،كرميان حممد ( .)2012التعلم الن�شط ،دار امل�سرية ،عمان.
2.2احلويل ،خالد ( .)2010برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارة ت�صميم
الربامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية،
اجلامعة اال�سالمية ،غزة
3.3خليل ،اميان ( .)2013فاعلية موقع تدريب الكرتوين يف تنمية مهارات
ت�صميم برامج تعليمية حمو�سبة لدى معلمي التكنولوجيا يف غزة( ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة) ،اجلامعة الإ�سالمية-غزة ،فل�سطني.

6.6الطاهر� ،أمل ال�سيد ( .)2006العالقة بني التكوين املكاين لل�صور الثابتة
واملتحركة يف برامج الو�سائل املتعددة والتح�صيل الدرا�سي ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان.

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني
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7.7عابد ،عطايا ( :)2007برنامج مقرتح لتنمية مهارة الربجمة لدى معلمي
التكنولوجيا بغزة ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة
8.8عبد احلفيظ� ،إخال�ص و�آخرون ( .)2004التحليل الإح�صائي يف العلوم
الرتبوية نظريات تطبيقات تدريبات ،مكتبة الأجنلو م�رصية ،القاهرة.
9.9عبيد ،ماجدة ال�سيد ( .)2011الو�سائل التعليمية وانتاجها ،دار �صفاء
للن�رش والتوزيع ،عمان.
1010عزمي ،نبيل جاد ( .)2001الت�صميم التعليمي للو�سائط املتعددة ،دار
الهدى للن�رش والتوزيع ،املنيا

5. Peppler, K. A., & Kafai, Y. B. (2006). Creative codings:
Investigating cultural, personal, and epistemological
connections in media arts programming. In Proceedings of
the 7th international conference on Learning sciences (pp.
 972-973). International Society of the Learning Sciences.
Scratch website: https://scratch.mit.edu, retrieved 2-11-2016
Wu, W. Y., Chang, C. K., & He, Y. Y. (2010, May). Using
Scratch as game-based learning tool to reduce learning
anxiety in programming course. In Global Learn Asia Pacific
(Vol. 2010, No. 1, pp. 1845-1852).

6.
7.

1111ع�سقول ،حممد عبد الفتاح ( .)2003الو�سائل والتكنولوجيا يف التعليم،
مكتبة �آفاق ،غزة.
1212عفانة ،عزو ( .)2001تنمية مهارات الربهان الهند�سي لدى طالب ال�صف
ال�سابع اال�سا�سي بغزة يف �ضوء مدخل فان هيل ،جملة الدرا�سات يف
املناهج وطرق التدري�س ،جامعة عني �شم�س ،العدد (.)70
1313عقل ،جمدي �سعيد ( .)2007فاعلية برنامج  WebCTيف تنمية
مهارات ت�صميم الأ�شكال املرئية املحو�سبة لدي طالبات كلية تكنولوجيا
املعلومات باجلامعة الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة.
1414الفار� ،إبراهيم ( .)2000تربويات احلا�سوب وحتديات مطلع القرن احلادي
والع�رشين ،العني :دار الكتاب اجلامعي.
1515الفقي ،عبد الاله �إبراهيم (� .)2011إنتاج برامج الو�سائط املتعددة ،دار
الثقافة ،عمان.
1616الفليح ،خالد وال�رصايرة ،با�سم وال�رشعة ،نايل ( :)2009ت�صميم التدري�س،
عامل الكتاب احلديث ،عمان
1717الل ،زكريا بن يحي ( .)2011التكنولوجيا احلديثة يف تعليم الفائقني
عقليا ،عامل الكتب ،القاهرة.
1818نوفل ،خالد حممود ( .)2010انتاج برجميات الواقع االفرتا�ضي ،دار
املناهج للن�رش والتوزيع ،عمان.
1919وزارة الرتبية والتعليم ( .)2012الدليل املرجعي ل�سكرات�ش �إ�صدار
1.4وزارة الرتبية والتعليم ،دائرة تكنولوجيا املعلومات ،فل�سطني.

ثانياً -املراجع األجنبية:
1. Calder, N. (2010). Using Scratch: An Integrated ProblemSolving Approach to Mathematical Thinking. Australian
 Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14.
Colleen M. Lewis. (2010). How programming environment
shapes perception, learning and goals: logo vs. scratch.
In Proceedings of the 41st ACM technical symposium
on Computer science education (SIGCSE ‘10). ACM,
New York, NY, USA, 346-350. DOI: http://dx.doi.
org/10.1145/1734263.1734383
Kelleher, C., & Pausch, R. (2005). Lowering the barriers to
programming: A taxonomy of programming environments
and languages for novice programmers. ACM Computing
Surveys (CSUR), 37(2), 83-137.
& Ouahbi, I., Kaddari, F., Darhmaoui, H., Elachqar, A.,
Lahmine, S. (2015). Learning basic programming concepts
by creating games with scratch programming environment.
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