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امللخص
هدف البحث هو الك�شف عن �أثر ا�ستخدام التغذية الراجعة
يف برنامج ( )ClassDojoعلى تعديل ال�سلوك لدى طالب املرحلة
الأ�سا�سية مبملكة البحرين ،ولتحقيق هدف البحث جرى ا�ستخدام
املنهج �شبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة يف تنفيذ �إجراءات
جتربة البحث .فقد تكونت عينة البحث من ( )20طالباً ،جرى
اختيارهم ب�شكل ق�صدي من طالب ال�صف الثالث الأ�سا�سي ،وا�شتملت
�أداة البحث على بطاقة مالحظة لقيا�س م�ستوى ال�سلوكيات ال�سلبية
والإيجابية عند الطلبة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق دال
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الدالة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي درجات �أفراد
عينة املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة
املالحظة املرتبطة بتعديل ال�سلوكيات ال�سلبية لدى الطالب ل�صالح
التطبيق القبلي ،ووجود فرق دال �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات
�أفراد عينة املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي
لبطاقة املالحظة املرتبطة بتعديل ال�سلوكيات الإيجابية لدى الطالب
ل�صالح التطبيق البعدي ،مما ي�ؤكد على فاعلية برنامج ClassDojo
يف دعم وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية وخف�ض ال�سلوكيات ال�سلبية
عند الطلبة ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الت�أكيد على توظيف برنامج
 ClassDojoيف �إدارة الف�صول الدرا�سية وتعديل ال�سلوك عند الطلبة
مبختلف املراحل التعليمية.
الكلمات املفتاحية :التغذية الراجعة ،تعديل ال�سلوك ،كال�س
دوجو ،املرحلة الأ�سا�سية.

Abstract
This study aimed at detecting the effect of using
feedback in ClassDojo in modifying the behavior of
the students of the basic stage in Bahrain. In order to
achieve this, the semi-experimental method is used to
carry out the research. The research sample consisted
of 20 students who were selected deliberately from the
third basic grade students. The research tool included
an observation card to measure the level of negative
and positive behaviors. The results of the study showed
that there was a statistically significant difference (a
≤ 0.05) between the average scores of the sample of
the experimental group in the pre and post-test of the
observation card of modifying the negative behaviors
in favor of the pre-test. There was a statistically
significant difference between the average scores of
the experimental group members in the pre and posttest of the observation card of modifying the positive
behaviors in favor of the post-test. These results
emphasize the effect of ClassDojo in supporting and
promoting positive behaviors and limiting the negative
behaviors in the students. The study recommended the
need to emphasize the use of the ClassDojo program

مقدمة
مع التقدم التكنولوجي الذي حدث يف جمال تكنولوجيا
التعليم� ،أ�صبح من ال�رضوري دمج التكنولوجيا يف �إدارة الف�صول
الدرا�سية ملا لها من قدرة كبرية على �إحداث ت�أثريات كبرية يف
حت�سني �سلوك الطلبة بطرق فعالة ،وهذا يتطلب من امل�ؤ�س�سات
التعليمية الإفادة من هذه التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها يف
العملية التعليمية على �أكمل وجه.
تعد �إدارة الف�صول الدرا�سية واحدة من املكونات الأ�سا�سية
للتعليم الناجح وت�ؤثر على �أداء كل من املعلمني واملتعلمني ،على
الرغم من � ّأن معظم ا�سرتاتيجيات االن�ضباط امل�ستخدمة يف التدري�س
تنطوي على �إجراءات عقابية ،وت�شري معظم البحوث �إىل � ّأن ا�ستخدام
البيانات الإيجابية للتدري�س وتعزيز ال�سلوكيات املرغوب فيها هي
�أكرث فاعلية يف �إدارة الف�صول الدرا�سية (.)Dadakhodjaeva, 2017
وقد �أو�ضح بل�ستني (� )Bluestein, 2011أن وجود عالقة حقيقية بني
املعلمني والطلبة لها �أكرث فاعلية يف �إدارة وتعديل ال�سلوك الإيجابي
لدى الطلبة مقارنة با�ستخدام الأ�ساليب الأخرى كالتهديد بالعقاب
�أو تدخل الوالدين .ويرى كل من ميكلود وفي�رش وهوفر (McLeod,
� )Fisher & Hoover, 2003أن هنالك ثالثة عنا�رص �أ�سا�سية لإدارة
الف�صول ب�شكل جيد� ،أولها :اال�ستخدام الفعال للوقت وا�ستغالل
م�ساحة الف�صل الدرا�سي ،وثانيها :تنفيذ اال�سرتاتيجيات التعليمية
التي ت�ؤثر على �أداء الطالب يف اتخاذ خيارات جيدة بد ًال من
اال�سرتاتيجيات التي حتاول ال�سيطرة على �سلوك الطالب ،وثالثها:
فاعلية اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة والدقة يف تنفيذها.
وت�ؤكد عدد من الدرا�سات �أهمية ومالءمة انت�شار التكنولوجيا
من حياة الطالب ،ومن هذه الدرا�ساتAlexander, 2008; Solo�(  (:
mon, & Schrum, 2010; Bolick, Bartels, Emmer & Saborn-

 ) ie, 2014نتيجة انت�شار تطبيقات الويب  Web.2والتقنيات ذات
ال�صلة على نطاق وا�سع� ،إذ �أ�صبحت ت�ستخدم ب�شكل متزايد كم�صدر
للمعلومات وو�سيلة لالت�صاالت ،وهذا يتطلب من املعلمني اال�ستفادة
من هذه التطبيقات يف التدري�س يف �ضوء معرفة الطالب بهذه
التقنيات وخرباتهم واهتماماتهم لها.
�إن توظيف التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف العملية
التعليمية له العديد من املزايا ،فهو برنامج �سهل اال�ستخدام ي�ستخدم
لإدارة الف�صول الدرا�سية وتعديل �سلوكيات الطلبة من خالل تعزيز
ال�سلوكيات الإيجابية والتخل�ص من ال�سلوكيات ال�سلبية لديهم،
كما يوفر للمعلمني �أدوات ملراقبة ومتابعة تقدم الطالب يف عملية
التعلم ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية حتقيق التوا�صل بني املعلمني و�أولياء
الأمور ب�سهولة وي�رس لتبادل البيانات املتعلقة بالطالب واحلفاظ
على عملية التوا�صل فيما بينهم (Robacker, Rivera, & Warren,
 .)2016ويرى كل من �سوجاي وهورنر ()Sugai, & Horner, 2002
�أن تغيري النظم ال�سلوكية عند الطلبة نحو الأف�ضل (ال�سلوكيات
الإيجابية) ي�ؤدي �إىل خلق جو تعليمي �أكرث �إيجابية وحتقيق النجاح
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الأكادميي للطلبة .وهناك عدد من الدرا�سات التي ت�ؤكد على فاعلية
برنامج  ClassDojoيف حت�سني �سلوك الطالب ،ومن هذه الدرا�سات:
درا�سة دادكوهد جيفا ( )Dadakhodjeava, 2017التي �أكدت فاعلية
برنامج  ClassDojoيف حت�سني امل�شاركات الأكادميية للمتعلمني
وتعزيز ال�سلوكيات املكت�سبة �أكادمييا واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية،
يف حني �أكدت درا�سة ديلون ( )Dillon, 2016ب�أن هنالك انخفا�ض
قوي يف ال�سلوك ال�سلبي يف كل ف�صل درا�سي وحت�سني ال�سلوك
املنخرط �أكادميي ًا يف كل منها داخل الغرفة ال�صفية ،وتو�صلت
درا�سة ماكلني ومولينربغ (Maclean-Blevins & Muilenburg,
� )2013إىل فاعلية برنامج  ClassDojoيف متكن الطالب من مراقبة
�سلوكهم وخلق �أهداف ال�سلوك اخلا�صة بهم ،ما �أدى �إىل زيادة
ال�سلوكيات الإيجابية واملراقبة الذاتية لدى الطلبة وانخفا�ض
ال�سلوكيات ال�سلبية لديهم.
ويرى ولكر (ّ � )Walker, 2009أن املعلم املثايل املوثوق هو
الذي له القدرة على تنمية الإدارة الذاتية للطالب ودعم التنظيم
الذاتي له والعمل بجودة عالية ،بالإ�ضافة �إىل توفري الرعاية لطالبه
لتحقيق املزيد من م�شاركة الطالب والنجاح الأكادميي لهم ،وخل�ص
ولكر (� )Walker, 2009إىل � ّأن التوازن بني الرعاية للطالب وارتفاع
التكليفات(الواجبات) هو الأ�سلوب التدري�سي الأكرث فعالية يف
امل�شاركة وتعليم الطالب.
ويواجه معظم املدر�سني �سلوكيات معقدة من م�شكالت
الطالب ،ومن هذه ال�سلوكيات ال�سلبية :التحدث يف �أثناء �رشح
املعلم ،اخلروج من املقعد ،اللعب بالأ�شياء ،اجلدال ،ال�سلوكيات
خارج املهمات املطلوبة منهم ،ال�سلوكيات التخريبية التي ت�ؤثر
�سلب ًا على العملية التعليمية ووقت التدري�س الفعلي والنجاح
الأكادميي وا�ستياء املعلمني وتوترهم .ويذكر ()Kratochwill, 2009
� ّأن املعلمني ي�شعرون بحاجة قوية �إىل مزيد من التدريب والدعم يف
�إدارة الف�صول الدرا�سية ،لذا �أ�صبحت عملية تطوير اال�سرتاتيجيات
املتعلقة ب�إدارة ال�سلوك ال�صفي �رضورية لكل من املعلم والطالب
لكي ت�ساعد املعلم على حتقيق النجاح الأكادميي بالن�سبة للطلبة.
ومن الأ�ساليب امل�ستخدمة عند املدر�سني يف الإدارة ال�صفية
ا�ستخدام �أ�ساليب مكرهة مثل العقاب للحد من الفو�ضى يف ال�سلوك
التي ت�سبب يف فقدان وقت التدري�س والنجاح الأكادميي بد ًال من
تعليم �سلوكيات اال�ستبدال املنا�سبة ()Bidell& Deocon, 2010
ثم ،فمن الأهمية مبكان تقدمي ا�سرتاتيجيات فعالة يف �إدارة
ومن ّ
الف�صول الدرا�سية من خالل العمل على احلد من ال�سلوكيات ال�سلبية
التخريبية (.)Reinke, Herman & Stormont, 2013
ويرى كل من �سيجاي وهورنر (� )Sugai & Horner, 2002أ ّنه
ال بد من تغيري النظم ال�سلوكية وتطويرها من خالل الرتكيز على
ال�سلوكيات الإيجابية والدعم ال�سلوكي الإيجابي لإيجاد جو تعليمي
�أكرث �إيجابية لتحقيق النجاح الأكادميي .وتق�سم عملية الدعم وتدخل
ال�سلوك الإيجابي �إىل ثالثة م�ستويات رئي�سية هي :امل�ستوى الأول
يركز على الدعم وامل�ساندة املنظمة جلميع الطالب على م�ستوى
الف�صل �أو املدر�سة من خالل التخل�ص من املتغريات التي قد حتافظ
على �سلوكيات ال�سلبية للطلبة ،ودمج الثناء والتعزيز ملكاف�أة ال�سلوك
املنا�سب ومراجعة القواعد ال�سلوكية �أثناء عملية �إعادة التوجيه،
ويركز امل�ستوى الثاين على جمموعات �صغرية من الطالب املعر�ضني
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خلطر الف�شل �أو بحاجة �إىل دعم متخ�ص�ص ،ويركز امل�ستوى الثالث
على الطالب الذين هم يف خطر كبري لف�شل �سلوكي �أو اجتماعي �أو
عاطفي ،وهذا يتطلب تدخالت فردية �صارمة للتخل�ص من امل�شكالت
ال�سلوكية لديهم(– Reinke, Herman & Stormont, 2013; Riley
)Tilman, chafouleas & Briesch, 2007
ويعترب  ClassDojoبرنامج جماين ي�ستخدم لإدارة الف�صول
الدرا�سية الرقمية الذي ي�سمح للمعلمني بتحديد ال�سلوكيات التي
يرغبون يف ت�شجيعها ومكاف�أتها على الفور لتعزيز ال�سلوكيات
عند الطلبة وتر�سيخها لديهم من خالل �إر�سال التعليقات للمتعلمني
من خالل �أجهزة التوا�صل (هاتف النقال �أو الكمبيوتر) ،كما ي�سمح
هذا الربنامج للطالب مبراقبة �سلوكهم وتتبع تقدمهم(Maclean-
 .)Blevins, & Muilenburg, 2013كما ي�ستخدم  ClassDojoكو�سيلة
مل�ساعدة املعلمني على �إدارة �سلوكيات الطلبة الإيجابية وال�سلبية
من خالل ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر (.)Colao, 2012
وي�سمح برنامج  ClassDojoالقائم على ا�ستخدام الإنرتنت
للمعلمني بتقدمي عرو�ض مت�سقة ومن�سجمة مع الوقت الفعلي
مل�ساعدتهم يف حت�سني ال�سلوك و�إدارة الف�صول الدرا�سية .ويتطلب
برنامج التغذية الراجعة  ClassDojoمن املعلمني �إن�شاء ح�ساب
جماين للوفاء باحتياجاتهم ،ثم يقوم املعلم ب�إدخال �أ�سماء الطالب
اخلا�صة به يف القائمة الرقمية ،وحتديد قائمة بعبارات الثناء التي
ميكن ا�ستخدامها يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية ،على �سبيل املثال:
مثابر ،جمتهد ،متعاون� ،أدى املهمة يف الوقت املحدد �أو العبارات
التوجيهية يف ال�سلوكيات غري املرغوب فيها على �سبيل املثال:
التحدث بدون �إذن ،انتبه �إىل �رشح املعلم ()Ford, 2017
كما يقدم برنامج  ClassDojoالدعم وامل�ساندة للمعلمني
ك�أداة لإدارة الف�صول الدرا�سية� ،إذ يقدم للمعلمني طريقة تفاعلية
لتزويد الطالب بردود فعالة ومت�سقة ،بالإ�ضافة �إىل التعليقات
العامة التي توفر حوافز �أكرب للطالب لالنخراط يف ال�سلوك املنا�سب
(،)Walbarg& Twyman, 2013عالوة على ذلك يوفر الربنامج
وفرة يف البيانات مبا يف ذلك م�ستويات ال�سلوك ال�صفية ب�شكل
عام وال�سلوكيات الفردية للطبة ب�شكل خا�ص ،كما ي�سمح الربنامج
للمعلم تتبع ال�سلوكيات الإيجابية وال�سلبية التي يقدمها الطالب
خالل الف�صل الدرا�سي ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن الربنامج ي�سمح للمعلمني
مب�شاركة البيانات ب�سهولة مع املعلمني وامل�رشفني و�أولياء الأمور،
كما يوفر الربنامج �إمكانية تقدمي حلولٍ للم�شكالت التي تتعلق
ب�إدارة ال�صفوف الدرا�سية التي ت�شكل م�صدر قلق بالن�سبة للمعلمني.

الدراسات السابقة
هناك العديد من الدرا�سات التي �أكدت على فاعلية ا�ستخدام
التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoعلى تعديل ال�سلوك ،ومن
هذه الدرا�سات(  (�Chiarelli, Szabo & Williams, 2015; Dadak
 )hodjaeva, 2017; Dillon, 2016ويتطلب توظيف  ClassDojoيف
العملية التعليمية �إن�شاء ف�صل افرتا�ضي يت�ضمن �إ�ضافة �أ�سماء الطلبة
ودعوة �أولياء الأمور عن طريق الربيد الإلكرتوين ،وحتديد ال�سلوكيات
املطلوبة ،كما يتيح الربنامج للطلبة با�ستخدام رموز خا�صة بهم
للتعبري عن �أنف�سهم واحلفاظ على خ�صو�صية �سجالت الطلبة.
ويف درا�سة �أجرها كراج ومكريي ورميل (Krach, McCreery
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 )& Rimel, 20177هدفت الك�شف عن �أثر ا�ستخدام برنامج
 Dojoيف تعديل ال�سلوك لدى طالب املرحلة االبتدائية ،فقد �أكدت
الدرا�سة �أن  ClassDojoكان له �أثر وا�ضح وكبري يف تعديل ال�سلوك
الإيجابي لدى الطلبة .يف حني هدفت درا�سة ( )Elliott, 2017الك�شف
عن ت�أثري ا�ستخدام  ClassDojoيف تعديل ال�سلوك لدى طالب املرحلة
املتو�سطة ،وقد �أثبتت الدرا�سة فاعلية ا�ستخدام برنامج ClassDojo
يف تعديل ال�سلوك من خالل تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية والتخل�ص
من ال�سلوكيات ال�سلبية لدى الطلبة.
كما �أجرى دادكوهد جيفا ( )Dadakhodjaeva, 2017درا�سة
هدفت الك�شف عن فاعلية برنامج  ClassDojoيف تعزيز ال�سلوكيات
الإيجابية عند الطلبة يف ثالثة ف�صول درا�سية لدى طالب املرحلة
املتو�سطة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية برنامج  ClassDojoيف
حت�سني امل�شاركات الأكادميية للمتعلمني وتعزيز ال�سلوكيات
املكت�سبة �أكادمييا واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية داخل الف�صول
الدرا�سية.
يف حني �أجرى ( )Wilson, 2017درا�سة هدفت الك�شف عن
قيا�س فاعلية برنامج  ClassDojoعلى تعديل ال�سلوك و�إدارة
الف�صول الدرا�سية لدى طالب ريا�ض الأطفال وتقييم ت�صورات �أولياء
�أمور الطلبة حول ت�أثريات ا�ستخدام برنامج  .ClassDojoوتو�صلت
الدرا�سة �إىل فاعلية برنامج  ClassDojoيف �إثراء ممار�سات �إدارة
الف�صول الدرا�سية وتعديل ال�سلوك عند الطلبة ،كما �أ�شارت الدرا�سة
�إىل �أن ت�صورات �أولياء الأمور كانت �إيجابية نحو تطبيق الربنامج
يف تعديل ال�سلوك.
كما �أجر ى روبكر وريفريا وورن (�Robacker, Rivera & War
 )ren, 2016درا�سة على جمموعة من الطالب الذين لديهم �إعاقات
�سلوكية وعاطفية ،الذين يق�ضون وق ًتا �أقل يف التدري�س الأكادميي
ب�سبب �سلوكهم امل�ضطرب ،ولدرا�سة هذه امل�شكلة ا�ستخدام الباحث
برنامج �إدارة ال�صفوف على �شبكة الإنرتنت  ClassDojoملعرفة
الآثار املرتتبة على التنظيم الذاتي للطالب وتعديل ال�سلوك .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل فاعلية الربنامج يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لدى
املتعلمني واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية لديهم.
و�أجرى ديلون ( )Dillon, 2016درا�سة هدفت الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام برنامج  ClassDojoيف احلد من ال�سلوك ال�سلبي وزيادة
ال�سلوك امللتزم �أكادميي ًا مع طالب املرحلة االبتدائية العليا يف
ثالثة ف�صول درا�سية ،و�أ�شارت النتائج �إىل انخفا�ض قوي يف ال�سلوك
ال�سلبي يف كل ف�صل درا�سي وحت�سني ال�سلوك املنخرط �أكادميي ًا يف
كل منها داخل الغرفة ال�صفية .كما هدفت درا�سة ليني (Lynne,
 )2016الك�شف عن �آثار ا�ستخدام برنامج  ClassDojoيف ثالثة
ف�صول الدرا�سية يف املرحلة االبتدائية ،و�أ�شارت النتائج �إىل حت�سني
ال�سلوك املنخرط �أكادميي ًا وانخفا�ض ال�سلوك ال�سلبي.
يف حني �أجرى جرييل و�سابو ووليامز (& Chiarelli, Szabo
 )Williams, 2015درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام برنامج
 ClassDojoيف تعديل �سلوك طالب ال�صف الأول ،وقد �أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل � ّأن برنامج  ClassDojoكان له ت�أثري �إيجابي على تعديل
�سلوكيات طالب ال�صف الأول ليكونوا ناجحني �أثناء عملهم يف مراكز
درو�س القراءة املوجهة .كما �أكدت درا�سة جري�سيا وهوجن (Garcia
 )& Hoang, 2015على فاعلية ا�ستخدام برنامج  ClassDojoيف
�Class

تعديل ال�سلوك عند الطالب من خالل العمل على تعزيز ال�سلوكيات
الإيجابية والتقليل من ال�سلوكيات ال�سلبية غري املرغوب فيها.
وتو�صلت درا�سة برقر (� )Burger, 2015إىل � ّأن ت�صورات املعلمني
والطالب نحو فاعلية برنامج  ClassDojoك�أداة لإدارة الف�صول
الدرا�سية كانت �إيجابية ،و�أ�شارت النتائج �إىل � ّأن نظام �إدارة الف�صول
الدرا�سية  ClassDojoله ت�أثري كبري يف زيادة التح�صيل عند الطالب
نتيجة زيادة التفاعل بني الطلبة.
يف حني �أجرى �أوبرين وجوينقا(O’Brien & Aguinaga,
 )2014درا�سة متثلت يف ا�ستخدام برنامج  ClassDojoعلى
�أجهزة  ، IPadوقد �أجريت على ف�صل درا�سي مبرحلة متو�سطة
بهدف اال�ستفادة من احللول القائمة على ا�ستخدام التكنولوجيا
يف تعزيز ا�سرتاتيجيات دعم ال�سلوك الإيجابية لدى املتعلمني يف
الف�صل الدرا�سي .وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية برنامج ClassDojo
يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية عند املتعلمني وتعديل ال�سلوكيات
ال�سلبية وحتقيق املراقبة الذاتية لديهم.
ويف درا�سة �أجراها ماكلني ومولينربغ (Maclean-Blevins,
 )& Muilenburg, 2013هدفت الك�شف عن الآثار املرتتبة على
ا�ستخدام نظام تتبع ال�سلوك القائم على الإنرتنت ClassDojoوقد
ا�ستخدم الباحث هذا النظام يف تعزيز ال�سلوك ال�صفي من خالل
منح املتعلمني جوائز على ال�سلوكيات الإيجابية املحددة م�سبقاً.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية برنامج  ClassDojoيف متكن الطالب
من مراقبة �سلوكهم وخلق �أهداف ال�سلوك اخلا�صة بهم مما �أدى �إىل
زيادة ال�سلوكيات الإيجابية واملراقبة الذاتية لدى الطلبة وانخفا�ض
ال�سلوكيات ال�سلبية لديهم.
يت�ضح مما �سبقّ � ،أن معظم الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة
كل م(ن(�Dadakhodjaeva, 2017; Elliott, 2017; Robacker, Ri
vera, & Warren, 2016; Garcia & Hoang, 2015; chiarelli,
Szabo & Williams, 2015, O’Brien & Aguinaga, 2014; Dillon,

� )2016; Lynne, 2016أ�شارت �إىل فاعلية ا�ستخدام التغذية الراجعة
بربنامج  ClassDojoيف تعديل ال�سلوك من خالل العمل على دعم
وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية نظراً
ال�ستخدام التغذية الراجعة يف برنامج  ClassDojoمما انعك�س �أثره
على رفع م�ستوى الإجناز الأكادميي لدى الطلبة ،يف حني �أ�شارت
درا�سة كل من (� )Burger, 2015إىل � ّأن ت�صورات املعلمني والطلبة
نحو ا�ستخدام برنامج  ClassDojoيف تعديل ال�سلوك كانت �إيجابية
ملا له من �آثار �إيجابية متثلت يف زيادة امل�شاركة يف عملية التعلم
وارتفاع م�ستوى التح�صيل عند الطلبة .ومن خالل العر�ض ال�سابق
لأهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سات ال�سابقة ا�ستفادت هذه
الدرا�سة مما �سبقها من الدرا�سات يف حتديد �أهم املحاور التي يجب
�أن يتناولها البحث ،ويف تف�سري النتائج التي تو�صلت لها ومقارنتها
مبا �سبقها واختلف هذه الدرا�سة عن بع�ض الدرا�سات ال�سابقة من
حيث املنهجية و�إجراءات الدرا�سة واحليز اجلغرايف ،لذا تعترب هذه
الدرا�سة من �أوائل الدرا�سات العربية التي تناولت �أثر ا�ستخدام
برنامج  ClassDojoيف تعديل ال�سلوك من خالل توظيف منطني من
�أمناط التغذية الراجعة هما :منط التغذية الراجعة التعزيزية؛ لدعم
ال�سلوكيات الإيجابية وتعزيزها ،ومنط التغذية الراجعة الت�صحيحية
للحد من ال�سلوكيات ال�سلبية.
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أثر استخدام التغذية الراجعة ببرنامج ( )ClassDojoعلى تعديل السلوك
لدى طالب املرحلة األساسية مبملكة البحرين

د .حمزة محمود درادكه

الأ�سا�سية مبملكة البحرين.

أسئلة البحث

ي�سعى البحث احلايل �إىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام برنامج فروض البحث

 ClassDojoيف تعديل ال�سلوك ،فقد مت �صياغة امل�شكلة من خالل
ال�س�ؤال الرئي�سي الآتي :ما �أثر ا�ستخدام التغذية الراجعة يف برنامج
 ClassDojoعلى تعديل ال�سلوك لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية مبملكة
البحرين؟ ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�سي ال�س�ؤاالن الآتيان:
◄◄ما �أثر ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف
تعديل ال�سلوكيات ال�سلبية لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية يف مملكة
البحرين؟
◄◄ما �أثر ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoعلى
تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية يف مملكة
البحرين؟

مشكلة البحث
الحظ الباحث يف الآونة الأخرية �أثناء ممار�سة عمله يف
امليدان الرتبوي تزايد بع�ض امل�شكالت ال�سلوكية داخل الف�صول
الدرا�سية ،التي انعك�س �أثرها �سلب ًا على �إدارة الف�صول الدرا�سية
وانخفا�ض ن�سبة التح�صيل عند الطلبة وخا�صة �أن الطرق القدمية
امل�ستخدمة يف تعديل ال�سلوك (الإيقاف داخل املدر�سة ،احلرمان من
احل�ضور للمدر�سة) �أ�صبحت مل جتد نفع ًا كما هو مطلوب يف الوقت
احلا�رض ،لذا ال بد من البحث عن الأدوات �أو اال�سرتاتيجيات التي من
�ش�أنها التخفيف من ال�سلوكيات التي ت�ؤثر على النتاجات التعليمية
للطالب .ويف ظل التقدم التكنولوجي ظهرت برامج و�أنظمة عديدة
ت�ستخدم يف �إدارة الف�صول الدرا�سية ومن هذه الربامج برنامج
تتبع ال�سلوك القائم على الإنرتنت  ClassDojoالذي لديه القدرة
على م�ساعدة املعلمني يف �إدارة الف�صول الدرا�سية من خالل �إتاحة
الفر�صة للطالب بتعديل ال�سلوك دون مواجهة مبا�رشة بني املعلم
والطالب ،وخا�صة �أن املعلمني يف الوقت احلا�رض ال يجدون الوقت
الكايف يف �إدارة الف�صول الدرا�سية ب�سبب كرثة الأعباء املطلوبة
منهم نتيجة كثافة املنهج الدرا�سي واملو�ضوعات املراد تعلمها
للطالب .لذا حر�صت وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين على
توظيف برنامج  ClassDojoيف العملية التعليمية حر�ص ًا منها على
توظيف �أدوات التمكني الرقمي التي من �ش�أنها تعديل ال�سلوك ورفع
م�ستوى التح�صيل لدى الطلبة.

أهداف البحث
يهدف البحث احلايل �إىل ما ي�أتي:
 الك�شف عن �أهمية ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج
 ClassDojoيف تعديل ال�سلوك لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية مبملكة
البحرين.
 قياس �أثر ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج ClassDojo
يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية املرغوب فيها لدى طالب املرحلة
الأ�سا�سية مبملكة البحرين.
 قياس �أثر ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف
احلد من ال�سلوكيات ال�سلبية غري املرغوب فيها لدى طالب املرحلة
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1 .1يوجد فرق دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
بني متو�سطي تقديرات املعلمني لل�سلوكيات ال�سلبية لأفراد عينة
الدرا�سة يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة ل�صالح
التطبيق القبلي.
2 .2يوجد فرق دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
بني متو�سطي تقديرات املعلمني لل�سلوكيات الإيجابية لأفراد عينة
الدرا�سة يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة ل�صالح
التطبيق البعدي.

أهمية البحث
تكمن �أهمية البحث احلايل من الناحية النظرية بالآتي:
 ندرة الدرا�سات العربية التي تناولت �أثر ا�ستخدام التغذية
الراجعة بربنامج  ClassDojoعلى تعديل ال�سلوك ،فلم يجد الباحث
درا�سات عربية تناولت مو�ضوع البحث يف حدود علم الباحث.
 جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن دور الربنامج يف م�ساعدة
املعلمني على �إدارة الف�صول الدرا�سية ،وتعديل ال�سلوك لدى طالب
املرحلة الأ�سا�سية من خالل العمل على دعم وتعزيز ال�سلوكيات
الإيجابية والتخل�ص من ال�سلوكيات ال�سلبية لدى الطلبة التي ت�ؤثر
على م�ستوى الإجناز الأكادميي(التح�صيل) لديهم.
يف حني �أن �أهمية البحث احلايل من الناحية التطبيقية تكمن
بالآتي:
 اال�ستفادة من معرفة الطالب بهذه التقنيات وخرباتهم
واهتماماتهم لها ،لذا تعد الدرا�سة احلالية ا�ستجابة للتوجهات
احلديثة يف جمال تعديل ال�سلوك يف ظل التقدم التكنولوجي
املت�سارع.
 ت�سهم هذه الدرا�سة يف توجيه انتباه الرتبويني �إىل �أهمية
تنمية ال�سلوك الإيجابي واحلد من ال�سلوك ال�سلبي يف مدار�س املرحلة
الأ�سا�سية با�ستخدام برنامج . ClassDojo
 ي�ساهم البحث احلايل يف توجيه الباحثني �إىل املزيد من
البحث يف جمال بناء ودعم ال�سلوك لدى املتعلمني.
التعريفات اإلجرائية للبحث:
برنامج  :ClassDojoهو برنامج جماين قائم على ا�ستخدام
الإنرتنت يتيح للمعلمني تتبع �سلوكيات الطالب من خالل تقدمي
�أمناط خمتلفة من التغذية الراجعة ت�سهم يف دعم وتعزيز ال�سلوكيات
الإيجابية واحلد من ال�سلوكيات ال�سلبية لدى الطلبة.
التغذية الراجعة :هي الأ�ساليب واملمار�سات التي يتبعها
املعلم �أثناء تطبيق برنامج  ClassDojoيف معاجلة ال�سلوكيات
ال�سلبية عند الطلبة ودعم وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لديهم.
تعديل ال�سلوك :هو �شكل من �أ�شكال العالج التي تهدف �إىل
�إحداث تغيريات �إيجابية يف �سلوك املتعلم ليكون �أكرث فاعلية
و�إيجابية من خالل العمل على تقدمي الدعم وامل�ساندة يف احلد من
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ال�سلوكيات ال�سلبية وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لدى املتعلمني
لرفع م�ستوى امل�شاركة الأكادميية عند الطلبة.

حدود البحث وحمدداته
1 .1احلدود الزمانية :جرى تطبيق البحث يف الف�صل الدرا�سي
الأول للعام الدرا�سي 2019 /2018م.
2 .2احلدود املكانية :مت تطبيق البحث يف مدر�سة الرفاع
الغربي االبتدائية للبنني من مدار�س املرحلة الأ�سا�سية مبملكة
البحرين.
3 .3احلدود املو�ضوعية :اقت�رص البحث احلايل على توظيف
نظام تتبع ال�سلوك القائم على الإنرتنت  ClassDojoيف تعديل
ال�سلوك.
4 .4احلدود الب�رشية :اقت�رص البحث احلايل على عينة من
طالب املرحلة الأ�سا�سية مبملكة البحرين.

الطريقة واالجراءات
منهجية البحث
يعتمد هذا البحث على املنهج التجريبي ،جرى ا�ستخدام
الت�صميم �شبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة
 Test، Post Testمع القيا�س القبلي والبعدي ،وذلك للتعرف �إىل
�أثر ا�ستخدام املتغري امل�ستقل (ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج
 )ClassDojoعلى املتغري التابع (تعديل ال�سلوك) لدى طالب ال�صف
الثالث باملرحلة الأ�سا�سية مبملكة البحرين ،كما هو مبني يف ال�شكل
(.)1

One Group Pre-

جمموعة
البحث

التطبيق القبلي

املجموعة
التجريبية

بطاقة املالحظة
املرتبطة باجلوانب
املتعلقة بتعديل
ال�سلوك لدى �أفراد
املجموعة التجريبية.

املعاجلات
توظيف
برنامج

ClassDojo

يف تعديل
ال�سلوكيات
املحددة.

طالب ال�صف الثالث االبتدائي موزعني على �أربع �شعب درا�سية ،وقد
مت اختيارهم ممن لديهم م�شكالت �سلوكية باال�ستناد على ر�أي مربي
ال�صفوف والإر�شاد االجتماعي والإ�رشاف الإداري ،وذلك خالل
الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  2019 /2018م.
أداة البحث
قام الباحث ب�إعداد بطاقة مالحظة الأداء لقيا�س �أثر ا�ستخدام
التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoعلى تعديل ال�سلوك لدى �أفراد
املجموعة التجريبية .وانق�سمت بطاقة املالحظة �إىل ق�سمني :الق�سم
الأول :ت�ضمن ال�سلوكيات ال�سلبية ،وعددهم (� )18سلوك ًا �سلبياً،
والق�سم الثاين :ميثل ال�سلوكيات الإيجابية ،وعددهم (� )13سلوك ًا
�إيجابياً.
ا�ستخدم الباحث منطني من �أمناط التغذية الراجعة ل�ضمان
تعديل ال�سلوك عند الطلبة ،ومتثل النمطان بالآتي :النمط الأول متثل
بالتغذية الراجعة التعزيزية وهو يتم من خالله تعزيز ال�سلوكيات
الإيجابية عند املتعلم من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب حتفيزية لفظية
�أو غري لفظية من خالل منح الطالب نقطة �أو مكاف�أة عند �إظهار
ال�سلوك الإيجابي املرغوب فيه ،والنمط الثاين متثل بالتغذية
الراجعة الت�صحيحية ،ويتم من خالله تزويد الطالب مبعلومات
ل�رشح وتو�ضيح �أ�سباب اخلط�أ يف ال�سلوكيات ال�سلبية التي قام
الطلب بارتكابها ،وفقدان الطالب للنقاط عند �إظهار ال�سلبي للحد من
ارتكاب ال�سلوكيات ال�سلبية يف املرات القادمة.
جرى ا�ستخدام التقدير الكمي لبطاقة املالحظة� ،إذ ا�شتملت
البطاقة على �أربع م�ستويات للأداء ،هي( :مرتفع ،متو�سط ،منخف�ض،
مل ي�ؤد املهارة) ،وجرى توزيع درجات التقييم مل�ستويات الأداء وفق
التقدير الآتي:
جدول()1

التطبيق البعدي

التقدير الكمي لمستويات السلوك

بطاقة املالحظة
املرتبطة باجلوانب
املتعلقة بتعديل
ال�سلوك لدى �أفراد
املجموعة التجريبية.

شكل ()1
التصميم التجريبي للبحث

متغريات البحث
ي�شتمل البحث على املتغريات الآتية:
1 .1املتغري امل�ستقل :ا�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج
.ClassDojo
2 .2املتغري التابع :تعديل ال�سلوك لدى طالب املرحلة
الأ�سا�سية مبملكة البحرين.
عينة البحث
جرى اختيار عينة ق�صدية من طالب ال�صف الثالث من مدر�سة
الرفاع الغربي االبتدائية للبنني باملرحلة الأ�سا�سية مبملكة البحرين،
وقد بلغ عدد �أفراد العينة يف املجموعة التجريبية ( )20طالب ًا من

م�ستوى الأداء
مرتفع

متو�سط

منخف�ض

مل ي�ؤد ال�سلوك

4

3

2

1

صدق األداة:
ُعر�ضت بطاقة املالحظة على جمموعة من املحكمني
واملتخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا التعليم والإر�شاد النف�سي
واملر�شدين االجتماعيني ،بلغ عددهم ( )12حمكماً ،بهدف التحقق
من مدى مالءمة هذه الأداة ملا �أعدت له .وقد �أجمع املحكمون على
مالءمة بطاقة املالحظة املتعلقة بال�سلوكيات ال�سلبية والإيجابية،
وقد �أبدى املحكمون بع�ض املالحظات حول بنود بطاقة املالحظة،
فقد �أجريت هذه التعديالت يف �ضوء ملحوظاتهم.
ثبات األداة:
للتحقق من ثبات الأداة طبقت بطاقة املالحظة على عينة
ا�ستطالعية من غري �أفراد الدرا�سة ،وعدد �أفرادها ( )20طالباً،
جرى ا�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا حل�ساب معامل ثبات بطاقة
املالحظة ،فكان معامل الثبات( ) .82وقد اعتربت هذه القيمة
242

أثر استخدام التغذية الراجعة ببرنامج ( )ClassDojoعلى تعديل السلوك
لدى طالب املرحلة األساسية مبملكة البحرين

د .حمزة محمود درادكه

منا�سبة لأغرا�ض البحث.
إجراءات تطبيق البحث
ي�شتمل هذا البند على �إجراءات تنفيذ البحث ،وهي كما ي�أتي:
 �إعداد �أدوات القيا�س للمتغريات التابعة ،وقد ت�ضمنت بناء
بطاقة املالحظة لقيا�س م�ستوى ال�سلوكيات ال�سلبية والإيجابية عند
الطلبة.
 �ضبط �أداة البحث بعر�ضها على جمموعة من املحكمني
واملتخ�ص�صني يف جمال تكنولوجيا التعليم والإر�شاد النف�سي
واملر�شدين االجتماعيني ،ثم تعديلها وفق ًا لآرائهم وح�ساب معامل
ال�صدق والثبات لها.
 �إجراء التجربة اال�ستطالعية لأداة البحث ،واملعاجلة
للتجربة للتعرف �إىل متطلبات التطبيق ومدى منا�سبتها لعينة
البحث وامل�شكالت التي قد تواجه الباحث يف �أثناء التطبيق.
 قام الباحث ب�إجراء مقابلة مع مربي ال�صف الثالث
من خالل لقاء تعريفي ا�ستمر ملدة �ساعتني ،وكان من اهتمامات
الباحث يف اللقاء توجيه فكر املالحظني �إىل مدى �أهمية توظيف
برنامج تتبع ال�سلوك القائم على الإنرتنت  ClassDojoعلى تعديل
�سلوكيات الطلبة ،وبيان هدف البحث ملعلمي طالب ال�صف الثالث
الأ�سا�سي مع الت�أكيد على املالحظني لتوظيف برنامج تتبع ال�سلوك
القائم على الإنرتنت  ClassDojoلتعديل ال�سلوك ،ومبتابعة من
الباحث وما املكت�سبات التي �سوف تعود عليهم بعد تطبيق الربنامج
يف تعديل ال�سلوك و�إدارة الف�صول الدرا�سية.
 �إ�ضافة قائمة بال�سلوكيات ال�سلبية والإيجابية على تطبيق
برنامج  ClassDojoاملراد قيا�سها والتحقق منها عند الطلبة.
 �إ�ضافة �أ�سماء الطلبة على برنامج  ClassDojoليتم ر�صد
الدرجات بناء على ال�سلوكيات التي يقوم الطالب بتنفيذها داخل
املدر�سة� ،إذ جرى منح الطالب درجة واحدة على ال�سلوك الإيجابي،
يف حني يقوم الربنامج بخ�صم درجة واحدة بناء على ال�سلوك
ال�سلبي.
 التطبيق القبلي لأداة البحث :جرى تطبيق �أداة البحث
املتمثلة يف بطاقة املالحظة قبلي ًا على جمموعة البحث يف الفرتة
من 2018/11/1م حتى  .2018/11/4بهدف معرفة م�ستوى
الطالب فيما يتعلق بال�سلوكيات ال�سلبية والإيجابية لدى �أفراد
املجموعة التجريبية من قبل مربي ال�صفوف وخا�صة �أن مربي
ال�صفوف الثالثة الأوىل يدر�سون معظم املواد الأ�سا�سية ،ويوا�صلون
تعليمهم للطلبة يف ال�صف الأول والثاين والثالث ،لذا لديهم معرفة
كافية فيما يتعلق ب�سلوكيات الطلبة.
 تطبقيﻕ برنامج تتبع ال�سلوك القائم على الإنرتنت �Class
 Dojoبتوظيف التغذية الراجعة لتعديل ال�سلوك على �أفراد املجموعة
التجريبية املوزعني على �أربع �شعب درا�سية ملدة �شهرين كاملني يف

�أثناء تنفيذ املواقف التعليمية داخل الف�صول الدرا�سية� ،إذ بد�أ تنفيذ
برنامج تعديل ال�سلوك  ClassDojoبتاريخ 2018/11/5م وانتهى
بتاري خ 2018/1/5م ،وروعي يف �أثناء تطبيق برنامج �Class
 Dojoيف عملية تعديل ال�سلوك متابعة الطلبة ممن لديهم م�شكالت
�سلوكية عند الطلبة مع العلم الربنامج كان يطبق على جميع �أفراد
الف�صل الدرا�سي ،لكن املالحظ كان ي�ستهدف بالدرجة الأوىل �أفراد
املجموعة التجريبية ممن لديهم م�شكالت �سلوكية.
 التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة لقيا�س م�ستوى
ال�سلوكيات ال�سلبية والإيجابية لدى �أفراد املجموعة التجريبية من
قبل املالحظني ،مع حر�ص الباحث على متابعة عملية التقييم من
قبل املالحظني.
 �إجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة للبيانات التي
جرى التو�صل �إليها.
 التو�صل �إىل نتائج البحث ومناق�شتها وتف�سريها ،وتقدمي
التو�صيات.
املعاجلات اإلحصائية
جرى ا�ستخدام االح�صائيات الآتية ملعاجلة بيانات هذا
البحث :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة
الدرا�سة يف التطبيقني؛ القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة املرتبطة
باجلوانب املتعلقة بتعديل ال�سلوك لدى �أفراد املجموعة التجريبية،
واختبار ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سون  Wilcoxonللعينات املرتابطة.

عرض نتائج البحث ومناقشتها
أوالً :النتائج املتعلقة بالسؤال األول
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول الذي ن�ص على :ما �أثر ا�ستخدام
التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف تعديل ال�سلوكيات ال�سلبية
لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية يف مملكة البحرين؟ قام الباحث
باختبار الفر�ض الأول وهو الذي ن�ص على“ :يوجد فرق دال
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي تقديرات
املعلمني لل�سلوكيات ال�سلبية لأفراد عينة الدرا�سة يف التطبيقني
القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة ل�صالح التطبيق القبلي”.
قام الباحث بتحليل النتائج اخلا�صة ب�أداء طالب املجموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة
املرتبطة باجلوانب املتعلقة بتعديل ال�سلوك لدى �أفراد املجموعة
التجريبية ،فقد جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للتعرف �إىل داللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما
يتعلق بالفقرات ال�سلوكيات ال�سلبية وح�ساب الفرق بينهما ،كما هو
مو�ضح يف اجلدول (.)2

جدول()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي فيما يتعلق بالسلوكيات السلبية الفرق بينهما

الفقرات
فقدان الطالب لأدب اال�ستئذان.

البعدي

القبلي
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الفرق بني
املتو�سطات

2.900

553.

1.850

671.

-1.050
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البعدي

القبلي
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الفرق بني
املتو�سطات

رمي بقايا الطعام يف قناء املدر�سة �أو ال�صف.

2.750

786.

1.750

716.

-1.000

عدم احرتام الطالب للمعلم �أثناء �رشح الدرو�س.

2.450

510.

1.450

510.

-1.000

اال�رساف يف ا�ستخدام مياه ال�رشب ودورات املياه.

2.400

681.

1.500

607.

900.-

عدم املحافظة على نظافة املدر�سة ومرافقها املختلفة.

2.450

510.

1.667

594.

783.-

اخلروج من ال�صف �أو مقعد الدرا�سة دون ا�ستئذان.

2.800

768.

2.050

605.

750.-

عدم االعتناء باللوازم املدر�سية (كتب ،دفاتر� ،أقالم وغريها).

2.700

657.

1.950

686.

750.-

انت�شار ظاهرة الغ�ش يف االختبارات.

1.950

686.

1.350

587.

600.-

ظاهرة العدوان من خالل االعتداء على زمالئه.

2.350

875.

1.790

787.

560.-

العبث باملمتلكات املدر�سية (الأثاث ،الكتب الدرا�سية ،القرطا�سية).

2.350

933.

1.800

834.

550.-

التغيب عن املدر�سة دون ا�ستئذان �أو �أبداء �أ�سباب واقعية للغياب.

2.500

946.

2.000

882.

500.-

عدم االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية للطالب.

2.400

598.

1.900

641.

500.-

الن�شاط الزائد داخل الغرفة ال�صفية.

2.900

852.

2.500

513.

400.-

عدم االهتمام مبذاكرة الدرو�س املطلوبة منه يف البيت.

2.700

470.

2.300

657.

400.-

فقدان الطالب لفن احلوار بني الزمالء واملعلم.

2.550

605.

2.150

671.

400.-

ا�ستخدام الألفاظ غري الالئقة.

2.200

616.

1.850

813.

350.-

انت�شار ظاهرة �رسقة بع�ض ممتلكات املدر�سة والطالب.

1.600

681.

1.250

550.

350.-

الغرية والأنانية وحب التملك.

2.150

745.

1.950

605.

200.-

الفقرات

يت�ضح من جدول (ّ � )2أن هنالك فر ًقا بني املتو�سطات احل�سابية
يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكافة
فقرات ال�سلوكيات ال�سلبية ل�صالح التطبيق القبلي ،ما ي�ؤكد � ّأن هنالك
انخفا�ض ملحوظ يف ال�سلوكيات ال�سلبية تعزى ال�ستخدام التغذية
الراجعة بربنامج .ClassDojo
كما جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية للتعرف �إىل داللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما
يت�صل بالفقرات ال�سلوكيات ال�سلبية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول(.)3

املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي البالغ( )1.839بانحراف
معياري ( ) .4018مما ي�شري �إىل انخفا�ض ال�سلوكيات ال�سلبية
ل�صالح التطبيق البعدي.
ولتعرف داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للتطبيقني
القبلي والبعدي ،جرى ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سون Wilcoxon
للعينات املرتابطة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول(.)4
جدول()4
قيمة ( )Zوداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين
القبلي والبعدي في بطاقة المالحظة

بطاقة
املالحظة

جدول()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على التطبيقين القبلي
والبعدي لبطاقة المالحظة فيما يتعلق بالسلوكيات السلبية

بطاقة
املالحظة
ال�سلوكيات
ال�سلبية

االختبار

العينة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

البعدي

20

1.839

.4018

القبلي

20

2.450

.4034

تظهر نتائج اجلدول(ّ � )3أن املتو�سط احل�سابي لأفراد عينة
املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي بلغ ( )2.450بانحراف
معياري ( ،)0.4034وكان �أعلى من املتو�سط احل�سابي لأفراد عينة

ال�سلوكيات
ال�سلبية

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

الرتب ال�سلبية

5.25

10.50

الرتب االيجابية

11.08

199.50

الرتب

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

-3.885

.001

يت�ضح من نتائج اجلدول ( )4وجود فرق دال �إح�صائي ًا
بني متو�سطي درجات �أفراد عينة الدرا�سة يف التطبيقني القبلي
والبعدي ،حيث كانت قيمة ( )Zاملح�سوبة ،)-3.885 (:وجند �أن
هذه القيمة دالة عند م�ستوى ( ) .001ل�صالح التطبيق القبلي،
حيث بلغ متو�سط الرتب ال�سلبية ( )5.25يف حني بلغ متو�سط الرتب
االيجابية( ،)11.08وهذا يدل على وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني
متو�سطات درجات طالب يف القيا�سني القبلي والبعدي ،ل�صالح
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أثر استخدام التغذية الراجعة ببرنامج ( )ClassDojoعلى تعديل السلوك
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د .حمزة محمود درادكه

التطبيق القبلي مما ي�شري اىل انخفا�ض ال�سلوكيات ال�سلبية بعد
تطبيق برنامج  ClassDojoلتعديل ال�سلوك.
يت�ضح مما �سبق من خالل عر�ض النتائج يف اجلدولني( )4,3
تفوق املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة
فيما يتعلق بال�سلوكيات ال�سلبية ما ي�شري �إىل انخفا�ض يف م�ستوى
ال�سلوكيات ال�سلبية ،وبخا�صة يف بع�ض ال�سلوكيات التي ح�صلت
على �أعلى فرق بني املتو�سطني القبلي والبعدي مثل فقدان الطالب
لأدب اال�ستئذان ،وعدم احرتام الطالب للمعلم �أثناء �رشح الدرو�س،
ورمي بقايا الطعام يف قناء املدر�سة �أو ال�صف .ويعود ال�سبب يف
ذلك اختالف �أمناط التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف
التطبيق البعدي ،نظراً لأن الربنامج يوفر الكثري من البيانات فيما
يتعلق مب�ستويات ال�سلوك ال�صفية ب�شكل عام وال�سلوكيات الفردية
ب�شكل خا�ص ،فالربنامج يركز على تقدمي الدعم وامل�ساندة املنظمة
جلميع الطالب على م�ستوى الف�صل �أو املدر�سة من خالل التخل�ص
من املتغريات التي قد حتافظ على �سلوكيات ال�سلبية للطلبة وقادر
على متابعة �سلوكياتهم من خالل منح الطالب نقاط �سلبية بناء
على ال�سلوك اخلاطئ ومنحهم نقاط �إيجابية يف حال انخف�ضت
ال�سلوكيات ال�سلبية ،ما ي�شعر الطالب باملراقبة امل�ستمرة من قبل
ثم يتيح الربنامج للمعلمني تقدمي
املعلم يف تتبع ال�سلوك ،ومن ّ
حلو ًال للم�شكالت ال�سلوكية التي ت�شكل م�صدر قلق للمعلمني وت�ؤثر
�سلب ًا يف �إدارة ال�صفوف الدرا�سية من خالل العمل على توفري ردود
فعالة ذات ت�أثري كبري على �سلوكيات الطلبة وحتفز الطلبة على
االنخراط يف ال�سلوكيات الإيجابية وانخفا�ض ال�سلوكيات ال�سلبية،
كما يعد الربنامج حلقة و�صل بني املعلم و�أولياء الأمور يف التوا�صل
معهم ب�شكل م�ستمر يف تقدمي التغذية الراجعة فيما يتعلق ب�سلوك
�أبنائهم للم�ساهمة يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لدى �أبناهم واحلد
من ال�سلوكيات غري املرغوب بها من خالل تقدمي الن�صح والإر�شاد
لهم ،وخا�صة �أن هذه ال�سلوكيات ت�ؤثر يف امل�ستوى الأكادميي

للطلبة .وقد �أ�شار بل�ستني ( )Bluestein, 2011بوجود عالقة حقيقية
بني املعلمني والطلبة لها �أكرث فاعلية يف �إدارة وتعديل ال�سلوك لدى
الطلبة مقارنة با�ستخدام الأ�ساليب الأخرى كالتهديد بالعقاب.
وهنالك العديد من الدرا�سات التي اتفقت مع نتائج هذه
الدرا�سة ،ومن هذه الدرا�سات (;Krach, McCreery & Rimel, 2017
Elliott, 2017; Robacker, Rivera & Warren, 2016; Garcia & Hoang, 2015; O’Brien & Aguinaga, 2014; Dillon, 2016; Lynne,

 ،)2016وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سات �إىل فاعلية برنامج
 ClassDojoيف احلد من ال�سلوكيات ال�سلبية ومتكني الطالب من
مراقبة �سلوكهم ،ما انعك�س �إيجابي ًا يف ال�سلوك املنخرط �أكادميي ًا
وزيادة التح�صيل عند الطلبة.

ثانياً :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين الذي ن�ص على :ما �أثر ا�ستخدام
التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف تعديل ال�سلوكيات
الإيجابية لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية يف مملكة البحرين؟ قام
الباحث باختبار الفر�ض الثاين الذي ن�ص على :يوجد فرق دال
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متو�سطي تقديرات
املعلمني لل�سلوكيات الإيجابية لأفراد عينة الدرا�سة يف التطبيقني
القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة ل�صالح التطبيق البعدي.
قام الباحث بتحليل النتائج اخلا�صة ب�أداء طالب املجموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة املرتبطة
باجلوانب املتعلقة بتعديل ال�سلوك لدى �أفراد املجموعة التجريبية،
فقد جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتعرف داللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعة التجريبية
يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يت�صل بكافة
فقرات ال�سلوكيات الإيجابية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول(:)5

جدول()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي فيما يتعلق بالسلوكيات اإليجابية والفرق بينهما

القبلي
الفقرات

البعدي

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

الفرق بني
املتو�سطات

لعب الدور القيادي يف ال�صف.

1.700

.733

2.750

.851

1.050

االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية.

2.500

.761

3.500

.513

1.000

تنفيذ الواجبات واملهمات الطلوبة من قبل املعلم.

2.200

.410

3.200

.616

1.000

التغيب عن املدر�سة دون ا�ستئذان �أو �أبداء �أ�سباب واقعية للغياب.

2.200

.410

3.200

.616

1.000

املواظبة على الدرا�سة يف البيت واملدر�سة.

2.211

.419

3.150

.587

.939

احلفاظ على نظافة مرافق املدر�سة والعناية بها.

2.400

.503

3.300

.571

.900

االلتزام ب�أوقات الدوام املدر�سي.

2.650

.745

3.500

.607

.850

التعاون مع الزمالء داخل ال�صف.

2.450

.759

3.300

.733

.850

االلتزام بالأماكن املخ�ص�صة للجلو�س يف ال�صف.

2.400

.598

3.200

.523

.800

الثقة بالنف�س وتقدير الذات.

2.350

.587

3.150

.587

.800
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القبلي
الفقرات

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

عدم اخلروج من ال�صف دون ا�ستئذان.

2.250

.444

3.050

.510

.800

االلتزام ب�صفة الأمانة.

2.850

.587

3.600

.681

.750

حب العمل التطوعي وامل�شاركة فيه.

1.950

.887

2.684

.946

.734

االحرتام املتبادل بني الطالب واملعلم.

2.500

.607

3.150

.587

.650

يت�ضح من جدول (ّ � )5أن هنالك فروق بني املتو�سطات
احل�سابية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما
يتعلق بكافة فقرات ال�سلوكيات الإيجابية ل�صالح التطبيق البعدي،
ما ي�ؤكد � ّأن هنالك ارتفاع ملحوظ يف ال�سلوكيات الإيجابية يعزى
ال�ستخدام التغذية الراجعة بربنامج .ClassDojo
كما جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتعرف داللة الفروق بني متو�سطي درجات املجموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما
يتعلق بالفقرات ال�سلوكيات ال�سلبية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول(.)6
جدول()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة الدراسة على التطبيقين القبلي
والبعدي لبطاقة المالحظة فيما يتعلق بالسلوكيات االيجابية

بطاقة
املالحظة
ال�سلوكيات
الإيجابية

االختبار

العينة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

البعدي

20

3.202

.3722

القبلي

20

2.350

.4007

وللتعرف �إىل داللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية

للتطبيقني القبلي والبعدي ،جرى ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سو ن �Wil

 coxonللعينات املرتابطة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول(.)7
جدول()7

قيمة ( )Zوداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين
القبلي والبعدي في بطاقة المالحظة

بطاقة
املالحظة
ال�سلوكيات
االيجابية

البعدي

الفرق بني
املتو�سطات

متو�سط
الرتب

جمموع
الرتب

الرتب ال�سلبية

11.00

209.00

الرتب االيجابية

1.00

1.00

الرتب

قيمة Z

م�ستوى
الداللة

-3.529

.001

يت�ضح مما �سبق من خالل عر�ض النتائج يف اجلدولني ()7,6
تفوق املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة
فيما يتعلق بال�سلوكيات الإيجابية ،ويعزو الباحث ذلك �أن توظيف
�أمناط خمتلفة من التغذية الراجعة بربنامج  ClassDojoيف التطبيق
البعدي �أدى �إىل زيادة ال�سلوكيات الإيجابية عند الطلبة ،وخا�صة يف
بع�ض ال�سلوكيات التي ح�صلت على �أعلى فرق بني املتو�سطني القبلي
والبعدي مثل االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية ،ولعب الدور القيادي يف
ال�صف ،وتنفيذ الواجبات واملهمات الطلوبة من املعلم ،نظراً ل ّأن
الربنامج يوفر ردود فعل فورية من املعلم يف تعزيز ال�سلوكيات
الإيجابية من خالل العمل على ت�شجيعها ومكافاتها مبنح الطالب
نقطة �إيجابية لل�سلوك املرغوب فيه على الفور وتر�سيخها لديهم
من خالل �إر�سال التعليقات للمتعلمني من خالل الهاتف النقال
�أو الكمبيوتر ،وم�شاركة البيانات ب�سهولة مع �أولياء الأمور مما
يتيح لهم متابعة �سلوك �أبنائهم ب�شكل م�ستمر ،كما �أن الربنامج
ي�ستند على مبادئ التكيف الفعال القائم على تعزيز �سلوكيات
الطلبة من �أجل دفعهم على تكرار ال�سلوكيات الإيجابية واالمتناع
عن ال�سلوكيات ال�سلبية ،كما � ّأن الربنامج يوفر فر�صة للمتعلمني
يف حماكاة �سلوكيات زمالئهم الإيجابية والتناف�س فيما بينهم
للح�صول على نقاط �إيجابية �أكرث ،وهذا يتفق مع ما �أ�شار �إليه كل من
�سيجاي وهورنر (� )Sugai & Horner, 2002أنه ال بد من تغيري النظم
ال�سلوكية وتطويرها من املعلم بالرتكيز على ال�سلوكيات الإيجابية
والدعم ال�سلوكي الإيجابي لإيجاد جو تعليمي �أكرث �إيجابية لتحقيق
النجاح الأكادميي .وهنالك العديد من الدرا�سات التي اتفقت مع
نتائج هذه الدرا�سة ،ومن هذه الدرا�سات (& Krach, McCreery,
Rimel, 2017; Dadakhodjaeva, 2017; Elliott, 2017; Robacker,
Rivera, & Warren, 2016; Garcia & Hoang, 2015; chiarelli,
Szabo & Williams, 2015, O’Brien & Aguinaga, 2014; Dillon,

يت�ضح من نتائج اجلدول( )7وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني
متو�سطي درجات �أفراد عينة الدرا�سة يف التطبيقني القبلي والبعدي،
�إذ كانت قيمة ( )Zاملح�سوبة ( ،)-3.529وجند � ّأن هذه القيمة دالة
عند م�ستوى ( ) .001ل�صالح التطبيق البعدي ،وقد بلغ متو�سط الرتب
ال�سلبية ( )11.00يف حني بلغ متو�سط الرتب االيجابية(،)1.00
وهذا يدل على وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات
طالب يف القيا�سني القبلي والبعدي ،ل�صالح التطبيق البعدي ،ما
ي�شري �إىل ارتفاع ال�سلوكيات الإيجابية بعد تطبيق برنام ج �Class
 Dojoلتعديل ال�سلوك.

 ،) 2016; Lynne, 2016وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سات �إىل فاعلية
برنامج  ClassDojoيف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية وزيادة ال�سلوك
املنخرط اكادميي ًا مما كان له ت�أثري كبري على زيادة التح�صيل عند
الطلبة.

التوصيات
يف �ضوء النتائج التي تو�صل �إليها البحث يو�صي الباحث
بالآتي:
 التو�سع يف ا�ستخدام برنامج  ClassDojoلتعديل ال�سلوك
يف خمتلف املراحل التعليمية.
 حث املعلمني على توظيف خمتلف �أدوات التمكني الرقمي
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) على تعديل السلوكClassDojo( أثر استخدام التغذية الراجعة ببرنامج
لدى طالب املرحلة األساسية مبملكة البحرين
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