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:مصتلدص البخح
 عمى التحصيلEdmodo ىدفت الدراسة الى التعرف عمى أثر استخدام االدمودو

 والتعرف عمى، الدراسي في مقرر المغة االنجميزية لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي
استخدمت.  وأثره عمى خفض مستوى الخجل لديين، اتجاىاتين نحو التعمم االلكتروني

الدراسة المنيج شبو التجريبي المعروف بتصميم القياس القبمي والبعدي لمجموعتين أحدىما

 ويطبق عمييما قبميا اختبار تحصيمياً ومقياس االتجاه ومقياس، ضابطة واالخرى تجريبية
.ًالخجل ثم تدرس المجموعة التجريبية باستخدام االدمودو وتطبق بعد ذلك جميع األدوات بعديا
وضحت نتائج الدراسة عدم وجود أثر كبير وميم تربوياً الستخدام االدمودو في تدريس المغة
 وعدم وجود، االنجميزية عمى تنمية اختبار التحصيل لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االتجاه نحو

 كما أكدت النتائج أن طالبات المجموعة التجريبية أقل خجلً من، تعمم المغة االنجميزية
 وعمى ضوء النتائج قدمت الدراسة بعض التوصيات.الضابطة بعد استخدام االدمودو
. والمقترحات

Abstract:
The study aimed to identify the effect of the use of Edmodo in the
achievement of the English language course in fourth grade students. The
aim of the study was to identify the attitudes of the fourth grade students
toward e-learning in the English language course, and the effect of the use
of Edmodo on reducing the level of shyness ameng fourth grade students.
The study used semi- experimental method known as the tribal and
remote measurement of two groups, one experimental and the other
contnal, The test is carried out with the use of the Edmodo and then all the
tools are applied later.
The results of the study showed that there is no significant and
important educational effect for the use of Edmodo in the teaching of
English on the development of the achievement test in the fourth grade
Pupils. There were no statistically significant differences between the
experimental group and the control group in the trend toward learning
English. Shame from the control after the use of Edmundo. In light of the
results, the study presented some recommendations and suggestions.
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مكدمة:
تشيد المجتمعات في ىذا العصر تغيرات تكنولوجية متسارعة وجذرية تفررض التغييرر فري

اساليب العمل فري مسسسراتيا لرفرع مسرتوى الكفراءة واالنتاجيرة الكميرة والكيفيرة  .ولرذا يسرعى

صانعي القررار فري المسسسرات التربويرة سرعيا حثيثرا أيجراد أفضرل الطررق لتطروير المسسسرات

التعميميرررة وتررروفير بيئرررة تعميميرررة تفاعميرررة عمنرررة يكرررون المرررتعمم محورىرررا الكتسررراب المعرفرررة
والميارات واالتجاىات من خلل الجيود التشاركية بين المتعممين لموصول الى المعرفرة ولريس

استقباليا  ،وتوظيفيا في الوقت والمكان المناسب  ،حيث ينظر الرى المرتعمم فري وقتنرا الحرالي

كمشررارك نشررط ف ري عمميررة الررتعمم خمررف ا

 ،) 3102،ولقررد أدى التقرردم التكنولرروجي الررى

ظيور أساليب ووسرائل تعميميرة حديثرة تعتمرد عمرى توظيرف مسرتحدثات تكنولوجيرة مرن أجرل

تحقيررق فاعميررة أفضررل لمتعمرريم تجعمررو أكثررر تشررويقا وبكفرراءة أعمررى وأقررل جيررد ووقررت المقرن ،
. )3102

ومن المسشرات الدالة عمى تقردم المجتمرع ورقيرو مردى اىتمامرو بمرحمرة الطفولرة وخموىرا

مرررن المشررركلت  ،ولرررذلك فررران دول العرررالم ترررولي اىتمامرررا كبيررر ار لدراسرررة الطفولرررة وتنشرررئتيا
باألساليب والطرق التربوية السميمة  ،وتعد مرحمة التعميم األساسي ميمة وحرجرة لمرا يحردث

فييا من تغيرات سريعة سواء كانت جسمية أو نفسية او سموكية أو اجتماعيرة  ،لرذلك وجرب
انتقاء ما يتناسب مع ىذه المرحمة التأسيسية من أساليب تتوافق مع سمات البيئرة التعميميرة

المناسررربة التررري تفرضررريا طبيعرررة المجتمعرررات التقنيرررة المعاصررررة  ،وقرررد ىيرررأ جيرررل الحواسررريب

الشخصية مرونة عاليرة فري االسرتخدام فري جميرع مجراالت الحيراة وعمرى وجرو الخصروص فري

التعمرريم والررتعمم  ،حيررث أن المررتعمم يسررتطيع الررتعمم حسررب قدراتررو وسرررعة اسررتيعابو وتصررحي

أخطائو دون حرج او خجل من زملئو في الصف  ،وأن من أبررز التطبيقرات الحديثرة لتقنيرات

التعمرريم الررتعمم االلكترونرري مررن خررلل االنترنررت الررذي أصررب ضرررورة مررن ضررروريات الررتعمم ،
حيرررث أن شررربكات الويرررب االجتماعيرررة أصررربحت مرررن المصرررادر التعميميرررة الميمرررة ألنيرررا تتررري

لممتعممين فرصة كافية لمحوار التفاعمي  ،واستخدام أدواتيرا فري ايجراد بيئرة تفاعميرة فيمرا برين

المشررراركين فييرررا ابراىيم  ،) 3102،ومرررن إحررردى ادوات التقنيرررات التشررراركية منصرررة الشررربكة
االجتماعية األدمودو الذي يوفر بيئة تعميميرة عمنرة لمطرلب يحقرق ليرم الخصوصرية والسرلمة
سوىاي  ،ايياد . )3102 ،
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معهلة البخح :
الحظررت الباحثرررة خررلل فتررررة الترررد ريررب الميرررداني واالشرررراف عمررى الطالبرررات المعممرررات

تخصررص المغررة االنجميزيررة  ،وجررود فئتررين مررن طالبررات الصررف إحرردى ىرراتين الفئتررين ال تقرردم
إجابات صحيحة وتعاني من ضعف في مستواىا في مرادة المغرة االنجميزيرة  ،أم الفئرة األخررى
ال تشارك وال تتفاعل مع الدرس نيائيا أحساسين بالخجل والحرج مرن زمريلتين فري الصرف،

بالرغم من تعدد االنشطة المقدمة لشرح درس المغرة االنجميزيرة والمحاولرة الجرادة مرن الطالبرة

المعممرررة لتشرررجيعين عمرررى المشررراركة  .وليرررذه الحيثيرررات فكررررت الباحثرررة فررري ايجررراد االسرررموب
المناسب لمواجية ىذه المشكمة بما يتناسب مرع ىرذه المرحمرة التأسيسرية الميمرة ،خاصرة أن

ىررذا العصررر يشرريد تطررورات تكنولوجيررة سررريعة ،حيررث ىيررأ جيررل الحواسرريب الشخصررية مرونررة

عالية في االستخدام يستطيع المتعمم التعمم حسرب قدراترو وسررعة اسرتيعابو وتصرحي أخطائرو
دون حرج أو خجل من زملئو في الصف سيجاكو ار . )3102،

ومن أبرز التطبيقات الحديثة لتقنيرات التعمريم الرتعمم االلكترونري مرن خرلل االنترنرت الن

شرربكات الويررب االجتماعيررة مررن الجيررل الثرراني  )Web2.0اصرربحت مررن المصررادر التعميميررة

الميمررة الترري تترري فرصررة لمحرروار التفرراعمي  .ابررراىيم  .)3102 ،ويعتبررر االدمررودو احرردى
ادوات شرربكات الويررب االجتماعيررة الترري تسرراعد الطررلب ضررعيفي التحصرريل والخجررولين النررو
يساىم في التغمب عمى العزلة والخجل ويشجع عمى النشاط االجتماعي والرتعمم النشرط والمزيرد

مررن المناقشررات واالسررتقلل والررتعمم الررذاتي  .الكثيررري 3102 ،؛ كونجاشررن  3102،؛شررمس

؛مختاروزكريا  .)3102،كما أن أثبتت كثيرر مرن الدراسرات
َوالعبادي 3102،؛أكمشكي3102،
َ
جرررردوى االدمررررودو كررررأداة ميسرررررة لدراسررررة المغررررة االنجميزيررررة لمسررررتويات وثقافررررات مختمفررررة

عمررري ،)3102،مرررانونج ،)3102،شرررمس عبرررادي ،)3102،و كومرررا ار َورمضررراني،3102،

بوب.)3102،

أشئلة الدراشة
تتحدد مشكمة الدراسة في السسال الرئيس اآلتي :
ما أثر استخدام االدمودو عمى التحصيل الدراسي واالتجاه نحوه وخفض مسرتوى الخجرل لردى

طالبات الصف الرابع االبتدائي ؟ وتنبثق من ىذا السسال االسئمة التالية -:
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 .0ىرررل توجرررد فرررروق ذات داللرررة احصرررائية عنرررد مسرررتوى ≤  )1012فررري متوسرررط تحصررريل
طالبات الصرف الرابرع االبتردائي فري مرادة المغرة االنجميزيرة برين المجموعرة التجريبيرة التري

تتعمم من خلل استخدام االدمودو والمجموعة الضرابطة التري ترتعمم بالطريقرة المعترادة فري

االختبار التحصيمي القبمي و البعدي؟

 .3ىررل توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1012بررين متوسررطي مقيرراس
االتجاه القبمي والبعدي لطالبات الصف الرابع االبتد ائي ؟

 .2ىررل توجررد فررروق ذات داللررة احصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1012بررين متوسررطي مقيرراس
الخجل القبمي والبعدي لطالبات الصف الرابع االبتدائي ؟

أيداف الدراشة
تًدف الدراشة احلالّة اىل ما ِلْ - :
 .0التعررف عمرى أثرر اسرتخدام االدمرودو  Edmodoفري التحصريل الدراسري فري مقررر المغرة
االنجميزية لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي .

 .3التعررف عمررى اتجاىررات طالبرات الصررف الرابررع االبتردائي نحررو التعمرريم االلكترونري فرري مقرررر
المغة االنجميزية .

 .2دراسررة أثررر اسررتخدام االدمررودو عمررى خفررض مسررتوى الخجررل لرردى طالبررات الصررف الرابررع
االبتدائي .

أيمّة الدراشة
تتمجل أيمّة الدراشة يف اآلتْ - :
 .2قد تسريم نترائج ىرذه الدراسرة فري ابرراز اىميرة الرتعمم االلكترونري فري رفرع مسرتوى الطرلب
التحصيمي .

 .2قد تساعد متخذي القرار في ايجاد حمول لبعض المشكلت السموكية لدى الطلب .
 .2قررد تسرراىم ىررذه الدراسررة فرري إدراج االدمررودو كررأداة الكترونيررة تعميميررة تررسدي الررى زيررادة
الدافعية لدى الطلب لتعمم المغة االنجميزية .
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 .7قد توض النتائج أثر استخدام االدمودو في التفاعرل االجتمراعي النشرط ولجعرل تعمرم المغرة
االنجميزية اكثر فائدة وفعالية .

 .7قررد تسرراعد فرري تفعيررل دور التعمرريم االلكترونرري كمسرراعد أساسرري فرري عمميررة التعمرريم حالي راً
ومستقبل
 .7قررد تسرراىم نتررائج ىررذه الدراسررة عنررد ثبرروت أثررر إيجررابي السررتخدام االدمررودو الررى اكتسرراب
الطالبات ميارات تقنية جديدة متميزة .

 .01قررد تشررجع متخررذي الق ر اررات فرري وزارة التربيررة والتعمرريم الررى ضرررورة تطرروير اسرراليب الررتعمم
باسررتخدام تقنيررات حديثررة تسرراىم فرري زيررادة تحصرريل المتعممررين فرري جميررع الم رواد الدراسررية
باعتبار المتعمم مشارك نشط في عممية التعمم .

حدَد الدراشة
اقتصرت الدراشة احلالّة على احلدَد التالّة - :
 .0احلددَد اوُودُعّة  :اقتصررت الدراسرة عمرى وحردة  )Family and friendsفري مقررر
المغررة االنجميزيررة لطمبررات الصررف الرابررع االبترردائي باسررتخدام االدمررودو وقيرراس أثررره عمررى
التحصيل الدراسي واالتجاه وخفض مستوى الخجل لدى الطالبات .

 .3احلدَد البعرِة  :اقتصرت الدراسة عمى عينة مرن طالبرات الصرف الرابرع االبتردائي بمردارس
أشبيميا شرق مدينة الرياض .

 .2احلدَد اوهانّة :اقتصرت الدراسة عمى مدارس اشبيميا االىمية شرق مدينة الرياض .
 .2احلدددَد السمانّددة  :تررم تطبيررق ىررذه الدراسررة فرري الفصررل الدراسرري االول لعررام 0227ىررر-
0227ىر.

مصطلخات الدراشة
 .0أثر (ُ :)Effectيعرف مفيروم االثرر إجرائيرا بأنرو :النتيجرة التري يحردثيا اسرتخدام االدمرودو
عمررى تحصرريل الطالبررات واتجاىرراتين نحررو التعمرريم االلكترونرري وخفررض مسررتوى الخجررل مررن
خلل االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه ومقياس الخجل الذي أعدتو الباحثة .
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 .3االجتايات ( : )Attitudesتُعرف االتجاىات نحو استخدام االدمرودو بأنرو موقرف الطالبرات
نحو التعميم االلكتروني باسرتخدام االدمرودو مرن خرلل تقربمين أو رفضرين باسرتخدامو فري
التعميم.

 .2التخصددّل الدراشددْ ُ :)Academic Achievement ):يعرررف بأنررو الفرررق بررين درجترري
االختبار القبمي والبعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة .
 .2اخلجل  :ىو الدرجة التي تحصل عمييا أفرراد العينرة قبرل وبعرد تطبيرق مقيراس الخجرل عمرى
المجموعتين التجريبية والضابطة .

 .2األدمُدَ (: )Edmodoىي شبكة تعميمية تعممية عمنة توفر طريقة بسيطة لممعممرين أدارة
الفصول الدراسية عبر االنترنت وتمكين الطلب من العمرل مرع زملئيرم والمعممرين فري أي

زمان ،ومن الممكن بناء المعرفة وتسييل اقتنائيا بشكل فردي او تعراوني
. ), 2013

Kongchan

وتُعرررف بأنيررا شرربكة الررتعمم االجتمرراعي المغمقررة الترري تعتبررر فريرردة مررن نوعيررا مقارنررة
بالشرررربكات االجتماعيررررة االخرررررى مثررررل الفيسرررربوك وتررررويتر النيررررا تعطرررري بيئررررة عمنررررة خاصررررة

لممستخدمين  ،فمكل طالب رمز لموصول الى االدمودو الخاص التي يقدمو المعمم وىذه خاصرية

تمكنو من االنضمام للدمودو وبيذا القانون ال يسم لمغربراء باالنضرمام إليرو ،وال ُيطمرب مرن
الطالب معمومات خاصة .)Khodary,2016
َُِعرف بأنٌ  :منظومة من المواقع االلكترونية التري تسرم لممشرترك فييرا بننشراء حسراب

خاص بو ،ومن ثم ربطو مرن خرلل نظرام اجتمراعي الكترونري مرع أعضراء عخررين لردييم نفرس

االىتمامات ،أو اليوايات أو مجموعة من أصدقاء الجامعة أو الثانوية فضرل ا

.)02

 ،3101،ص

وُيعرف األدمودو إجرائيا بأنو :إحدى شبكات التعمم االجتماعي التي سيتم مرن خلليرا
تدريس وحدة لممجموعة التجريبية دون المجموعة الضابطة .
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الدراشات الصابكة :
أَال :دراشات تتعلل باشتددام االدمُدَ :
 .1دراشة يُالند َ مُلّهربج ()Holland& Muilenburg,2011
ىرردفت ىررذه الدراسررة لمتعرررف عمررى مرردى اسررتخدام مواقررع الشرربكات االجتماعيررة عمررى

االنترنررت وامكانيررة تحسررين مشرراركة الطررلب فرري الفصررول الدراسررية باسررتخدام التقنيررات .تكونررت

عينة الدراسة مرن طربب المردارس الثانويرة العامرة الصرف العاشرر فري جنروب ميرالنرد  .تصرف

الدراسة مشاركة الطلب في مناقشات االدب عمى منصة االدمودو .وىرذه المنصرة تسراعد عمرى

تشجيع المبادرة ودعم دور المعمم كوسيط او مشرف بدال من ناقل لممعرفرة .اثبترت البحروث فري

نظرية الترابط االجتماعي ان العمل بالتعاون مرع االقرران يشرجع الصرحة النفسرية ويعرزز احتررام

الذات ويجعل المساىمة الفردية شفافة لممعمم ،وتطوير ميارات الكتابة واالتصال .

 .2دراشة نُظهو ()Gushiken,2013
أوضحت التجارب االيجابية التي ابمغ عنيا المعممون والطلب باستخدام االدمودو الرى

نتائج منيا تنظيم المجموعات والطلب وتعزيز التواصل بينيم ومشاركة الطلب فري االنشرطة .

تم انشاء وحدة تعميمية تمتمك مستويات عميرا مرن الميرارات  .تكونرت عينرة الدراسرة مرن )01

مشاركين يحممون شيادة الماجستير  .جرى جمع البيانرات الكميرة باسرتخدام االسرتبيانات ورأى
جميع المشاركين ان الوحدة التعميمية كانت سيمة الفيم كما انيا ساعدت عمرى اجرراء االختبرار

البعدي بشكل افضل  ،وساعدت كذلك في التعمم التعاوني .

 .3دراشة الصّد()Al-Said,2015
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى مستوى ادراك الطلب لمرتعمم المحمرول مرن خرلل

االدمودو باستخدام اليواتف النقالة ،والحواجز التي تعترضريم عنرد اسرتخدام التعمريم االلكترونري

فرري جامعررة طيبررة –المممكررة العربيررة السررعودية  .بمغررت عينررة الدراسررة  )23مشرراركاً يدرسررون
مادة الوسائل التعميميرة فري الفصرل الدراسري الثراني  .اسرتخدم البحرث مقيراس لقيراس تصرورات

الطرررلب السرررتخدام االدمرررودو واليررراتف النقرررال ،والحرررواجز عنرررد اسرررتخدامو .أوضرررحت النترررائج
التصرررورات االيجابيرررة العاليرررة لمطرررلب تجررراه االدمرررودو واليررراتف النقرررال النرررو يسررريل التفاعرررل
والتواصل بين المعمم والطلب ،وكذلك الرتعمم فري الوقرت المناسرب .ومرن ابررز الحرواجز صرعوبة
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تخررزين الممفررات الكبيرررة عمررى اليرراتف النقررال وىررذا يسررتمزم بطاريررة لألجيررزة النقالررة تسررتمر فترررة
طويمة .

 .4دراشة علْ ()Ali,2015
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة وجية نظر  )32طالباً في جامعة تقنية في ماليزيرا حرول

اسرررتخدام االدمرررودو فررري تعمرررم المغرررة االنجميزيرررة وترررم تقسررريم المجموعرررة الرررى  )03طالرررب .

اسررتخدمت الدراسرررة المقابمررة كرررأداة رئيسررية لرررثلث مقررابلت شخصرررية مفتوحررة حرررول مشررراعر

الطررلب حررول اسررتخدام االدمررودو لررتعمم المغررة  ،وتحديررد االسررتخدام اليررام لررو فرري تعمررم المغررة
،وامكانية وجوده كمنصة لتعزيرز المناقشرات المباشرر برين الطرلب  ،أعطرى الطرلب ردود فعرل

ايجابية بشان استخدام االدمودو لتعمم المغة االنجميزية النيا سيمة االسرتخدام ومثيررة للىتمرام

وتسرراعد بشرركل جيررد فرري تحسررين المغررة االنجميزيررة وميررارات الحوسرربة و الوصررول لممحاض ررات
ومقاطع الفيديو والممفات والمجمدات في أي وقت .

 .5دراشة أَزَى ()Uzun,2015
ىدفت الدراسة الى التحقق من موقف الطلب تجاه ادارة التعمم من خلل االدمودو ،شارك

 )21طالبا في دورة عن الحاسب اآللي .تم جمع بيانات الدراسة من خلل المقابلت وتحميل

الوثائق  .أظيرت نتائج الدراسة أن الطلب لدييم موقف ايجابي تجاىو باعتباره أداة جيدة
لتحسين فرص التعمم من خلل المشاركة الفعالة واالتصاالت .

 .6دراشة تعارَنُت ََنرِصتهصو ()Charoenwet & Christensen ,2016
ىدفت الدراسة الى استخدام االدمودو لخمق التعمم الداعم من خلل تسرييل قنروات لمتواصرل

مع المعمم والمشاركة في االنشطة الصفية ،وفررت ىرذه المنصرة التعميميرة فرصرة تبرادل االفكرار
ومتابعة التعيينات واالختبارات القصيرة ومعرفة مدى تأثير ذلك عمى الطلب  .ترم اختيرار )01

مررن طررلب الصررف الثرراني فرري عمررم االحياء،واسررتخدمت الدراسررة اختبررارات قبميررة وبعديررة وكررذلك

االسررتبيان لمعرفررة تصررورات الطررلب .تشررير النتررائج الررى التررأثير االيجررابي عمررى أداء الطررلب

المشاركين باستخدام االدمودو وكذلك سرموكيم والتعراون فيمرا بيرنيم ،والتشرجيع عمرى المناقشرة
وزيادة الفيم وميارات التفكير واالستجابة الذاتية والتفاعل االجتماعي .

 .7دراشة انمعهْ ()Ekmekci,2016
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تقرردم ىررذه الدراسررة طريقررة مبتكرررة لتقيرريم ميررارات الطررلب الترري يكتسرربونيا خررل ل تعمررم

المغة االنجميزية باستخدام االدمودو باعتبارىا شبكة تعميميرة لممعممرين والمتعممرين  .شرارك فري

ىرذه الدراسرة )23طالبرا فري الفصرول التحضريرية فري احردى الجامعرات الحكوميرة التركيرة برردال

مرن تقيرريم الورقررة والقمررم المعتررادة  .اسررتخدمت الدراسررة الحاليررة الطريقررة الوصررفية التررى تركررز

عمى كيفية دمجو في فصول المغة االنجميزية كأداة تقييم ،وتم اجراء مقرابلت شربو منظمرة مرع
الطلب .اشارت نتائج الدراسة أن  %71من الطلب يرون امكانيرة اسرتخدامو كرأداة تقيريم فري
فصول المغة ،كما انو يروفر الوقرت وسريل االسرتعمال ،ومحفرز لمعمرل وقمرل مرن مسرتوى التروتر
والخوف الذي يشعر بو الطلب عند تقييم الورقة والقمم .

 .8دارشة اجلًين ()2116
ىدفت الدراسة إلى تقصي عراء طالبات الد راسرات العميرا السرموكية نحرو اسرتخدام منصرة

طبقَت .الد راسة في الفصرل الرد ا رسري األول مرن العرام الجرامعي )
ادمودو التعميمية مستقبلًِّ .
 3102 / 3102عمى عينة بمغرت  32طالبرة مرن طالبرات الدراسرات العميرا فري كميرة التربيرة،

بجامعرة طيبررة .وقررد اسررتُخدم نمروذج قبررول التقنيررة فرري بنراء أداة الدراسررة لقيرراس تررأثير العوامررل
اآلتيررة :سرريولة االسررتخدام المدركررة ،والفائرردة المدركررة ،والكفرراءة الذاتيررة المدركررة عمررى االتجرراه
نحررو اسررتخدام منصررة ادمررودو التعميميررة ،ومررن ثَررم تررأثير االتجرراه نحررو االسررتخدام عمررى عراء
طالبررات الدراسررات العميررا السررموكية فرري اسررتخداميا مسررتقبلً .وقررد أظيرررت نتررائج الدراسررة وجررود

علقة دالة إحصائياً بين اتجاه طالبات الدراسات العميا نحرو اسرتخدام منصرة االدمرودو نوايراىن
السموكية في استخداميا مستقبلً؛ وكذلك بين كل من الفائدة المدركرة والكفراءة الذاتيرة المدركرة
واالتجاه نحو استخداميا.

 .9دراشة مرِامجُ ََآخرَى ()Marimuthu & et al.2017
ىدفت الدراسة التعرف عمى مدى امكانية حدوث التعمم من خلل الوسرائط المختمفرة لتكرون

ىناك جيود تعاونية من أعضاء مجتمع االنترنرت باسرتخدام منصرة الرتعمم التعراوني االدمرودو ،

وشررارك أعضرراء مجتمررع الررتعمم فرري منترردى لمنقرراش عبررر االنترنررت مررن خررلل االدمررودو لتقيرريم

عرررض تقررديمي لمفيررديو  ،وأظيرررت النتررائج أن الحضررور االجتمرراعي لمطررلب كرران االبرررز يميررو

الوجرود المعرفرري ثررم التردريس  ،كمررا وضررحت النترائج تفرروق الطررلب الرذين شرراىدوا الفيررديو مررع
المناقشررة عمررى المجموعررة الترري شرراىدتو برردون مناقشررة  ،وزادت قرردرة الطررلب عمررى المناقشررة
وقرردرتيم بشرركل واض ر فرري اختبررار التقيرريم .كرران لموجررود االجتمرراعي واالنخ رراط فرري التعبي ررات
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الخاليررة مررن الخرروف وزيررادة التفاعررل التعرراوني بشرركل عمررن وحررر أثررر فرري توليررد االفكررار واآلراء
عكس ما يحدث في الصف .

ثانّاً :دراشات يف االجتايات حنُ التعلم االلهرتَنْ
 .1دراشة دَِدٓ ()2119
سرررعت الدراسرررة إلرررى معرفرررة فاعميرررة الرررتعمم األكترونررري مرررن خرررلل اأنترنرررت وعلقترررو

بالتخصص األكراديمي ،واتجاىرات الطالبرات نحروه  ،واالخرتلف برين اتجاىرات أفرراد العينرة نحرو

الرررتعمم األكترونررري بررراختلف التخصرررص األكررراديمي مرررن حيرررث االتجررراه نحرررو إدارة بيئرررة الرررتعمم
األكتروني  ،واالتجاه نحو االتصال ببيئة التعمم األكتروني  ،واالتجاه نحرو التحصريل فري بيئرة

التعمم األكتروني  ،واالتجاه نحو معوقات استخدام بيئة التعمم األكترونري مرن خرلل اأنترنرت.
ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعرداد أداترين بطاقرة ملحظرة واسرتبانة الرتعمم األكترونري .تمثمرت

عينرررة الدراسرررة مرررن طالبرررات الدراسرررات العميرررا مرحمرررة الماجسرررتير) فررري كميرررة التربيرررة والعمررروم
اأنسرانية ،وأظيررت النترائج وجرود فررق بررين التطبيرق القبمري والبعردي لصرال التطبيرق البعرردي
لميرررارات البحرررث فررري قواعرررد المعمومرررات ،وكرررذلك ال يوجرررد فررررق لميرررارات البحرررث فررري قواعرررد

المعمومررات بررين درجررات عينررة الدراسررة فرري التخصررص العممرري واألدبرري ووجررود اتجرراه إيجررابي
بصفة العموم نحو التعمم من خلل اأنترنت .وأظيرت النتائج أن مجرال االتجراه نحرو التحصريل
في بيئة التعمم األكتروني من خلل اأنترنت جاء في المرتبة األولى .

 .2دراشة العهام ََ دَمْ ()2111
ىرردفت ىررذه الدراسررة إلررى التعرررف عمررى اتجاىررات المعممررين والطمبررة نحررو اسررتخدام

التعمم األكتروني في العمروم .وتكونرت عينرة المعممرين مرن  ) 37معممراً ومعممرة ممرن درسروا

مادة الفيزياء المحوسبة لمصف األول الثرانوي العممري ،و  ) 007طالبراً مروزعين عمرى خمرس
مجموعات في ثلث مدارس ثانوية لمرذكور فري محافظرة الكررك ،منيرا أربرع مجموعرات تجريبيرة

تعممرت مرن خررلل اأنترنرت ،القرررص المردمج ،اأنترنررت مرع القرررص المردمج ،المعمررم مرع جيرراز
عررض البيانرات ومجموعرة ضرابطة تعممرت بالطريقرة االعتياديرة .ولتحقيرق أىرداف الدراسرة ،ترم
اسررتخدام مقيرراس اتجاىررات المعممررين نحررو الررتعمم األكترونرري ،ومقيرراس اتجاىررات الطمبررة نحررو

اتجاىررات المعممررين والطمبررة نحرررو اسررتخدام الررتعمم األكترونرري  .توصرررمت الدراسررة إلررى وجرررود
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اتجاىررات إيجابيررة لرردى المعممررين نحررو الررتعمم اأ لكترونرري ،وحرردوث تغيررر سررمبي فرري اتجاىررات
الطمبة .

 .3دراشة ظايني ََ رِاى ()2113
ىدفت الدراسرة التعررف الرى اتجاىرات طمبرة جامعرة القردس نحرو التعيينرات االلكترونيرة

وعلقتيررا بميررارات الررتعمم المررنظم ذاتيررا فرري ضرروء بعررض التغي ررات .تكونررت العينررة مررن )222

طالبرررا وطالبرررة ،وطبقرررت الدراسرررة اداترررين وأظيررررت النترررائج أن اتجاىرررات الطمبرررة إيجابيرررة نحرررو

التعيينررات االلكترونيررة فرري متغيررر مسررتوى السررنة الدراسررية –ترروفر انترنررت منزلرري – مسرررتوى

الميررارات الحاسرروبية .ووضررحت النتررائج وجررود علقررة سررالبة لمطمبررة نحررو الررتعمم األكترونرري
والمعرردل التراكمرري ،وعلقررة ايجابيررة موجبررة بررين اتجاىررات الطمبررة نحررو التعيينررات االلكترونيررة

وميارات التعمم المنظم ذاتيا .

 .4دراشة عُض ََ حلض ()2115
أجريررت ىررذه الدراسررة بيرردف التعرررف عمررى االتجرراه نحررو تكنولوجيررا الررتعمم عررن بعررد

وعلقتررو برربعض المتغي ررات لرردى طمبررة الدراسررات العميررا فرري الجامعررات الفمسررطينية ،وقررد تكونررت

عينررة الد ارسررة مررن

70طالبررا وطالبررة) يدرسررون بب ررامج الدراسررات العميررا فرري كميررات التربيررة

بالجامعرررات الفمسرررطينية األقصرررى ،واأسرررلمية ،واألزىرررر ،ولتحقيرررق أىرررداف الدراسرررة اسرررتخدم

الباحثرران المررنيج الوصررفي التحميمرري ،كمررا اسررتخدما مقيرراس تررم إعررداده لقيرراس االتجرراه نحررو
تكنولوجيا التعمم عرن بعرد .أظيررت النترائج ان اتجاىرات الطمبرة نحرو تكنولوجيرا الرتعمم عرن بعرد

إيجابية ،عمى مستوى األداة ككل \ .

ثالجاً :اخلجل
 .1دراشة الددا ()2118
ىرردفت الدراسررة الررى بنرراء واعررداد برنررامج لزيررادة الكفرراءة االجتماعيررة ،والكشررف عررن مرردى

فاعميرة برنرامج مقتررح فري زيرادة الكفراءة االجتماعيرة لمطرلب الخجرولين ،إفرادة العراممين بحقرل

الصررحة النفسررية عمررى اسررتخدام ب ررامج فرري زيررادة الكفرراءة االجتماعيررة  ،واسررتخدمت الدراسررة
منيجين التجريبي والوصفي التحميمري .وقرام الباحرث بتصرميم برنرامج إرشرادي جمعري  ،يعتمرد

عمى أسموب المحاضرة والتخاطب والحوار واأللعاب الجماعية والزيرارات والررحلت ولعرب األدوار
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والتمثيرل وادارة الحروار واألقراء  ،وترم اختيرار  ) 21طالبررا ممرن حصرموا عمرى أعمرى الرردرجات

عنررد اأجابررة عمررى فق ررات مقرراس أع رراض الخجررل المسررتخدم ليمثم روا العينررة الحقيقيررة والنيائيررة
لمدراسة بعد ذلرك ترم تقسريم الطرلب إلرى مجمروعتين  ،مجموعرة تجريبيرة طبرق عمييرا البرنرامج

اأرشرررادي وعرررددىا  ) 02طالرررب ومجموعرررة ضرررابطة ترررم تحييررردىا وعرررددىا  ) 02طالرررب ،
وأظيرت الدراسة أىميرة تنميرة الميرارات االجتماعيرة لمطرلب مرن خرلل بررامج إرشرادية ىادفرة

تعمل عمى تخميص ىرسالء الطرلب مرن خجميرم ومرن ثرم العمرل عمرى قيراميم بالمشراركة الفعالرة
في جميع جوانب الحياة متسمحين بتمك الميارات وثقتيم العالية بأنفسيم .

 .2دراشة الدلّمْ ََ العسٓ ()2111
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مستوى الخجل االجتماعي لردى طالبرات معيرد إعرداد

المعممات – ديالى  ،وكذلك التعرف عمرى العلقرة االرتباطيرة برين الخجرل االجتمراعي والتحصريل

الدراسي  ،وتحقيقا ألىداف البحث قامت الباحثتان بنعداد مقياس لمخجرل االجتمراعي  ،اعتمرادا

عمى نظرية زيمباردو في الخجل االجتمراعي ،وطبرق المقيراس عمرى عينرة البحرث البرالغ عرددىا

 021طالبررة  ،وكررذلك االختبررار التحصرريمي .أظيرررت نتررائج الدراسررة ان طالبررات معيررد إعررداد

المعممات لديين خجرل اجتمراعي  ،وكرذلك توجرد علقرة ارتباطيرة دالرة برين الخجرل االجتمراعي
والتحصيل الدراسي لدى طالبات معيد إعداد المعممات – ديالى .

 .3دراشة اهلبًاب َآخرَى ()2115
ىدفت الدراسة الى دراسة الخجرل وعلقترو بالتحصريل الدراسري وكرذلك التعررف عمري دور

الجامعة في تخفيرف الخجرل  .يقتصرر البحرث الحرالي عمري طمبرة أقسرام العمروم اأنسرانية لمعرام

الدراسرري  ،3112/3112وأظيرررت نتررائج الدراسررة بوجررود فررروق حسررب التخصررص بررين عمررم
الررنفس واالجتمرراع لصررال عمررم الررنفس وبررين االجتمرراع والتربيررة لصررال االجتمرراع عمرري مقيرراس

الخجل ،وال توجرد فرروق برين السرنوات الدراسرية عمري مقيراس الخجرل  ،كمرا توجرد فرروق برين

الرررذكور واأنررراث عمررري مقيررراس الخجرررل لصرررال اأنررراث  ،وكرررذلك ال توجرررد علقرررة برررين الخجرررل
والتحصيل الدراسي لدي طمبة العموم السموكية بكمية اآلداب مصراتو .
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مهًج الدراشة َإجراءاتًا
 .1مهًج الدراشة:
اسررتخدمت الباحثرة أحررد تصررميمات المررنيج شرربو التجريبرري المعررروف بتصررميم القيرراس

القبمي والبعدي لمجموعتين إحداىما ضابطة واألخرى تجريبيرة  ،يطبرق عمرى كرل منيمرا اختبرار

قبمررري وتررردرس المجموعرررة التجريبيرررة باسرررتخدام اأدمرررودو  ،)Edmodoعرررن طريرررق الرررتعمم

االلكترونرري ،فرري حررين المجموعررة الضررابطة ترردرس بالطريقررة التقميديررة ،وبعررد انتيرراء التجربررة

يطبق اختبار بعدي عمى المجموعتين؛ لقياس أثر المتغيرر المسرتقل اأدمرودو ،))Edmodo

عمررى المتغيررر التررابع التحصرريل فرري مررادة المغررة االنجميزيررة ،االتجرراه نحررو الررتعمم االلكترونرري
والخجل ).

 .2دلتمع الدراشة:
يتكون مجتمرع الدراسرة مرن طالبرات الصرف الرابرع االبتردائي وىري تمثرل عينرة الدراسرة

التجريبية والضابطة وبمغ عدد العينة  )37طالبة لممجموعتين وتترراوح اعمرارىن مرا برين -7

 01سرررنة  ،وترررم تررروزعيم عمرررى مجمررروعتين  )02لممجموعرررة التجريبيرررة َو  )02لممجموعرررة
الضابطة.

 .3أدَات الدراشة َإجراءاتًا:
تكونت أدوات الدراسة من ثلث أدوات وىي -:
أَالً :االختبددار التخصددّلْ:اسررتخدمت الباحثررة اختبررار التحصرريل فرري مررادة المغررة االنجميزيررة،

وىررو مرررن تصرررميم الباحثررة ،وقرررد راعرررت الباحثررة مناسررربتو لممقررررر ،ولمعمررر الزمنررري لمطالبرررات،

ولممرحمة االبتدائية .ويتكون االختبرار مرن جرزئيين جرزء خراص بقواعرد المغرة ويتكرون مرن 01

أسئمة ،وجزء خاص بالنحو ويتكون من  7أسئمة.

إجراءات الدراشة:
-0إعررداد دليررل المعممررة لممجموعررة التجريبيررة :قامررت الباحثررة بنعررداد دليررل لممعممررة مصررمماً
باستخدام االدمودو لممجموعة التجريبية ،واشتمل الدليل عمى االتي:
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المقدمرررة :وتضرررمنت تعريرررف المعممرررة بالررردليل ،واليررردف منرررو ،وطريقرررة التررردريس المناسررربةلموحدة.

نبذه عن االدمودو الذي تم اختياره لتدريس الوحدة المقترحة. الخطررة الزمنيررة لترردريس الوحرردة الدراسررية الثالثررة  )Family and friendsحيررث تررمتخصريص )01حصررص دراسررية لتردريس كررل درس مررن دروس الوحردة باسررتخدام االدمررودو
لمدة ثلثة أسابيع بواقع  )22دقيقة لكل حصة.

 الُشائل َاألدَات التعلّمّة.وعقرررب االنتيررراء مرررن إعرررداد دليرررل المعممرررة ترررم عرضرررو عمرررى مجموعرررة مرررن المحكمرررين
المتخصصين في المناىج وطرق تردريس المغرة االنجميزيرة ،وكرذلك بعرض المشررفات التربويرات
والمعممررات المتخصصررات فرري مجررال المغررة االنجميزيررة ،لمحكررم عمررى م ردى وضرروح وسررلمتيا
المغوية ،والخطط التدريسرية ،وصرياغة الردروس باسرتخدام االدمرودو ،مرع إضرافة أي ملحظرات
يرونيا .وفي ضوء أراء المحكمين تم إجراء التعديلت اللزمة ،وأعد دليرل المجموعرة التجريبيرة
في صورتو النيائية.

تطبّل أدَات البخح
أَال :االختبار التخصّلْ
التطبّل الكبلْ لالختبار التخصّلْطبقرررت الباحثرررة االختبرررار التحصررريمي تطبيقررراً قبميررراً فررري 0227/2/7ه لممجمررروعتين
التجريبيررة والضررابطة بالتعرراون مررع معممررة ىرراتين المجمرروعتين وتررم جمررع وتصررحي ورصررد

درجرررات إجابرررات اختبرررار التحصررريل ألفرررراد المجمررروعتين التجريبيرررة ،والضرررابطة) فررري اسرررتمارة

التصررحي الخاصررة بررذلك .وكرران اليرردف مررن التطبيررق القبمرري الوقرروف عمررى المسررتوى المبرردئي

لمطالبررات ولمتحقررق مررن تكررافس المجمرروعتين ،وقررد أظيرررت نتررائج التطبيررق القبمرري للختبررار مررا

يأتي:
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جذول ( )1اختجبر " يبٌ وٍتٌُ ( " )Mann-Whitney Testنتوضَح دالنخ انفزوق ثٍَ يتوسطبد درجبد
تحصَم تحصَم طبنجبد انًجًوعتٍَ انتجزٍجَخ وانضبثطخ فٌ انتطجَك انمجهٌ الختجبر انهغخ االَجهَشٍخ.
يجًوعبد انذراسخ

عذد
انطبنجبد

يتوسظ
انزتت

يجًوع
انزتت

انًجًوعخ انضبثطخ

14

12.82

179.50

14

16.18

226.50

انذرجخ انكهَخ
انًجًوعخ انتجزٍجَخ

انمًَخ انحزجخ
()z

1.0.5-

يستوى انذالنخ

0.2..
غَز دانخ

بالنظر إلى الجدول رقم  )0تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللرة

 )1.12برين طالبررات المجموعررة التجريبيررة والمجموعررة الضرابطة فرري الدرجررة الكميررة للختبررار،

حيث بمغ مستوى الداللة  )1.377مما يبين تكافس المجموعتين فري التطبيرق القبمري للختبرار

وبالتالي صلحيتيما لتطبيق التجربة.

 - 3البدء بتدرِض اجملمُعتني:
برردأت الباحثررة التجربررة بالتعرراون مررع معممررة المغررة االنجميزيررة ليرراتين المجمرروعتين الترري

قامررت بترردريس الوحرردة المقترحررة لممجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة) بترراري 0227/2/7ه،
واستمرت التجربرة لمردة ثلثرة أسرابيع ،حيرث درسرت المجموعرة التجريبيرة باسرتخدام االدمرودو،
ودرست المجموعة الضابطة بالتعمم التقميردي ،واجتمعرت الباحثرة بطالبرات المجموعرة التجريبيرة

قبل البدء بتدريس الوحدة ووجيت لمطالبات التعميمات الضرورية لمبدء في تطبيق التجربة.

 - 4التطبّل البعدٓ الختبار التخصّلْ:
قامررت الباحثررة بررالتطبيق البعرردي الختبررار التحصرريل لممجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة)

بتاري 0227/2/37ه،وتم جمع البيانات والقيام بالمعالجات اأحصائية اللزمة المناسبة.

معرفة مدى َوُح تعلّمات َمفردات االختبار:
بعررد عرررض االختبررار عمررى العينررة االسررتطلعية ،أظيرررت التجربررة وضرروح تعميمررات ومفررردات

االختبار بحيث لم تثير أي طالبة خلل فتررة االختبرار سرساالً يعبرر عرن غمروض فري التعميمرات،
وكذلك من إجابات الطالبرات تأكردت الباحثرة مرن وضروح مفرردات االختبرار وخموىرا مرن التعقيرد،
فمم تجد الطالبات صعوبة في استيعاب المفردات.
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تحميررل مفررردات االختبررار:إن الغرررض مررن تحميررل مفررردات االختبررار ىررو حسرراب درجررة كفرراءة كررل
مفردة من مفردات االختبار ،وتحسب عن طريق المسشرات التالية:

حصاب معامل الصًُلة َالصعُبة :Facility and Difficulty Indices
تشررركل عمميرررة حسررراب معامرررل السررريولة والصرررعوبة لكرررل مفرررردة مرررن مفرررردات االختبرررار عمميرررة
ضرررورية وميمرررة فرري بنررراء االختبرررار؛ ألنيررا تسررريم فرري الحكرررم عمرررى مرردى صرررلحية المفرررردة
ومناسبتيا ألغراض
القيررراس .وبعرررد حسررراب معررراملت السررريولة والصرررعوبة ظيررررت النترررائج أن معررراملت السررريولة
والصررعوبة مقبولررة فرري معظميررا ممررا يسكررد عرردم صررعوبة األسررئمة المشررار إلييررا ،أمررا بالنسرربة
للختبررار ككررل فقررد بمررغ معامررل السرريولة الكمرري )1.27؛ بينمررا بمررغ معامررل الصررعوبة الكمرري
مما يبين اقترراب المعراملت مرن  )1.2وىري المعبررة عرن مناسربة مفرردات االختبرار
ّ ،)1.22
اعتمادا عمى أن القيمة السابقة ىي قيمة متوسرطة تعبرر عرن التروازن فري أسرئمة االختبرار مرن
ً
حيث السيولة والصعوبة.

حصدداب معامددل ثبددات االختبددار :لقيرراس مرردى ثبررات االختبررار اسررتخدمت الباحثررة معادلررة ألفررا
كرونبرراخ)  )Cronbach's Alphaلمتأكررد مررن ثباتررو ،حيررث طبقررت المعادلررة عمررى العينررة
االستطلعية لقياس الصدق البنائي والجدول رقم  )0يوض معاملت ثبات االختبار.
جذول رلى ()2
يعبيم أنفب كزوَجبخ نمَبص ثجبد االحتجبر
األسئهخ

عذد األسئهخ

ثجبد انًحور

انسؤال األول

10

0...6

انسؤال انثبٌَ

5

0..2.

انسؤال انثبنث

5

0.902

20

0...1

انثجبد انكهٌ نالختجبر
ثطزٍمخ انفبكزَجبخ

- 772 -

أثر استخدام اإلدمودو ( )Edmodoعلى التحصيل الدراسي ......

يتض من الجدول رقم  )3أن معامل الثبات ألسئمة االختبرار عرال حيرث تراوحرت برين

 ) 1.71 – 1.72وبمررغ معامررل الثبررات العررام  ) 1.77وىررذا يرردل عمررى أن االختبررار يتمتررع

بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في التطبيق الميداني لمدراسة.

ثانّاً :مكّاط االجتاٍ حنُ تعلم اللغة االجنلّسِة
تررم إعررداد ىررذا المقيرراس وتكررون مررن  )33فقرررة ،وضررعت الفقر ارت رقررم -01-7-2

 )30-07-02-03باالتجاه العكسي حيث سيتم اعطاء موافق بشردة  ، 0موافرق  ،3غيرر
موافق  )2وبقية الفقرات ىي الفقرات االيجابية وتصح عكس العبارات السمبية.

صدم االتصام الداخلْ للمكّاط - :

بعد التأكد مرن الصردق الظراىري ألداة الدراسرة قامرت

الباحثة بتطبيقيا ميدانياً وعمرى بيانرات العينرة قامرت الباحثرة برالتحقق مرن صردق المقيراس عرن
طريررق حسرراب معامررل ارتبرراط بيرسررون  )Person's Correlation Coefficientبررين
الدرجة لكل عبارة والدرجة الكمية لممقياس .

جذول رلى ()3
يعبيالد ارتجبط ثَزسوٌ نفمزاد يمَبص االتجبِ َحو تعهى انهغخ االَجهَشٍخ ثبنذرجخ انكهَخ
رلى انعجبرح

يعبيم االرتجبط

رلى انعجبرح

يعبيم االرتجبط

1
2
3
4
5
6
.
.
9
10
11

**0.6.3
**0.5.9
*0.429
*0.462
**0.669
**0.552
*0.415
**0.520
**0.595
*0.455
**0.63.

12
13
14
15
16
1.
1.
19
20
21
22

**0..3.
**0.4.6
**0.545
*0.420
**0.61.
**0.521
**0.622
**0....
*0.43.
*0.402
*0.444

(ٍالحظظ* ** دال عُظظذ يسظظتوى انذالنظظخ  0.01فألظظم)
 0.05فألم)
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يتض من الجداول رقم  ،)2أن :قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع مقيراس

االتجرراه نحررو تعمررم المغررة االنجميزيررة موجبررة ودالررة إحصررائياً عنررد مسررتوي الداللررة  )1.12أو
مستوى  )1.10فأقل مما يدل عمى صدق اتساقيا.

ثبات مكّاط االجتاٍ حنُ تعلم اللغة االجنلّسِة
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة المقياس) اسرتخدمت الباحثرة معادلرة ألفرا كرونبراخ)

 ) Cronbach's Alphaلمتأكد من ثبات أداة الدراسرة ،حيرث طبقرت المعادلرة عمرى العينرة

وبمغ  ) 1.722وىذا يدل عمى أن مقيراس االتجراه نحرو تعمرم المغرة االنجميزيرة يتمترع بدرجرة
عالية من الثبات يمكن االعتماد عميو في التطبيق الميداني لمدراسة.

ثالجاً :مكّاط اخلجل لدى الطالبات
صررممت الباحثررة اسررتبانة لقيرراس الخجررل طالبررات الصررف الرابررع االبترردائي وتكررون مررن

 )37عبارة .

صدم االتصام الداخلْ للمكّاط
بعررد التأكررد مررن الصرردق الظرراىري ألداة الدراسررة قامررت الباحثررة بتطبيقيررا ميرردانياً وعمررى

بيانررات العينررة قامررت الباحثررة بررالتحقق مررن صرردق المقيرراس عررن طريررق حسرراب معامررل ارتبرراط

بيرسون  )Person's Correlation Coefficientبين الدرجة لكل عبارة والدرجرة الكميرة

لممقياس.
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جذول رلى ()4
يعبيالد ارتجبط ثَزسوٌ نفمزاد يمَبص انخجم ثبنذرجخ انكهَخ
رلى انعجبرح
1
2
3
4
5
6
.
.
9
10
11
12
13
14
15

يعبيم االرتجبط
**0.5.2
*0.459
**0.520
**0.62.
**0.50.
**0.6.3
**0.563
**0.566
**0.501
**0.563
**0.532
*0.3.0
**0.512
**0.612
**0.64.

رلى انعجبرح
16
1.
1.
19
20
21
22
23
2.
2.
26
2.
2.
29

(ٍالحظظ* ** دال عُظظذ يسظظتوى انذالنظظخ  0.01فألظظم)
 0.05فألم)

يعبيم االرتجبط
**0.554
**0.4..
**0.4.2
**0.5.2
*0.435
**0.626
*0.4..
**0.620
**0.555
**0.621
*0.412
*0.4.3
**0.544
**0.629
(ٍالحظظ* * دال عُظظذ يسظظتوى انذالنظظخ

يتض من الجداول رقم  ،)2أن :قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع مقيراس

الخجل لدى الطالبات موجبة ودالة إحصائياً عند مسرتوي الداللرة  )1.12أو مسرتوى )1.10
فأقل مما يدل عمى صدق اتساقيا.

ثبات مكّاط اخلجل
لقيررراس مررردى ثبرررات أداة الدراسرررة المقيررراس) اسرررتخدمت الباحثرررة معادلرررة ألفرررا كرونبررراخ)

 ) Cronbach's Alphaلمتأكد من ثبات أداة الدراسرة ،حيرث طبقرت المعادلرة عمرى العينرة

وبمررغ  ) 1.722وىررذا يرردل عمررى أن مقيرراس الخجررل يتمتررع بدرجررة عاليررة مررن الثبررات يمكررن
االعتماد عميو في التطبيق الميداني لمدراسة.

أشلُب حتلّل البّانات :لكون الدراسة تستخدم المنيج شبو التجريبي الذي ييدف إلى قياس
الفرق بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لإلجابة عمى

تساسالت الدراسة؛ فنن الباحثة اعتمدت األساليب اأحصائية التالية:
 .0حساب معاملت السيولة والصعوبة والصدق للختبار.
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 .3معامل ألفاكرونباخ  )Cronbach'sلمتأكد من الثبات.
 .2معامل ارتباط برسون  ،)Person Correlationلمتحقق من صدق أداة الدراسة
االتج اه نحو تعمم المغة االنجميزية) مقياس الخجل) ،وذلك بنيجاد العلقة بين كل

عبارة والدرجة الكمية.

 .2اختبار ويمكوكسون) لمعينات المترابطة

 ،)Wilcokson Testلمتعرف عمى

الفروق ذات الداللة اأحصائية في درجات أفراد العينة بالنسبة لمتطبيق القبمي

والبعدي.

 .2اختبار مان ويتني) لمعينات المستقمة  ،)Mann-Whitney Testلمتعرف عمى
الفروق ذات الداللة اأحصائية في درجات أفراد العينة بالنسبة لممجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي ،وكذلك لمتعرف عمى تكافس المجموعتين في التطبيق

القبمي.

 .2حجم األثر مربع ايتا) لقياس أثر استخدام االدمودو في تدريس المغة االنجميزية
عمى تنمية اختبار التحصيل لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي.

حتلّل البّانات َنتائج الدراشة
ولتحقيق ىدف الدراسة المتمثل فى قياس أثر استخدام اأدمودو  )Edmodoعمى

التحصيل الدراسي واالتجاه نحوه وخفض مستوى الخجل لدى طالبات الصف الرابع االابتدائي،

قامت الباحثة بعرض النتائج في ضوء كل فرض من فروض الدراسة ،بحيث تكون إجابة كل
فرض في جداول مستقمة عمى النحو التالي:

الفرض األول :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ≤  )1012في

متوسط تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي في مادة المغة االنجميزية بين المجموعة
التجريبية التي تتعمم من خلل استخدام االدمودو والمجموعة الضابطة التي تتعمم بالطريقة

المعتادة في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي؟

ولمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ≤ )1012

في متوسط تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي في مادة المغة االنجميزية بين المجموعة
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التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدي استخدمت الباحثة اختبار مان

ويتني  ،)Mann-Whitney Testوكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

جذول (:)5اختجبر يبٌ وٍتٌُ ( )Mann-Whitney Testنتوضَح دالنخ انفزوق ثٍَ رتت درجبد انًجًوعخ
انتجزٍجَخ ورتت درجبد انًجًوعخ انضبثطخ عهي فٌ االختجبر انتحصَهٌ انجعذً
يجًوعبد انذراسخ

عذد
انطالة

يتوسظ
انزتت

يجًوع
انزتت

انمًَخ
)zانحزجخ (

يستوى
انذالنخ

انًجًوعخ انضبثطخ
انًجًوعخ انتجزٍجَخ

14
14

13.6.
15.32

191.50
214.50

0.53.-

0.591
غَز دانخ

حجى األثز
(يزثع اٍتب)
0.04

بررالنظر إلررى الجرردول السررابق يتض ر أن الفررروق بررين متوسررطات رتررب درجررات تحصرريل

طالبات الصف الرابع االبتدائي في مادة المغة االنجميزيرة برين المجموعرة التجريبيرة والمجموعرة

الضررابطة فرري االختبررار التحصرريمي البعرردي غيررر دالررة عنررد مسررتوي ≤  ،)1.12وىررو مررا يبررين
عدم تفوق طالبرات مجموعرة عمرى األخررى ،حيرث بمرغ متوسرط رترب درجرات طالبرات المجموعرة

التجريبيررة  ،)02.23بينمررا بمررغ متوسررط رتررب درجررات المجموعررة الضررابطة  ،)02.27كمررا

يتبين أن مسرتوى الداللرة  ،)1.270وىري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياً عنرد مسرتوى ≤ )1.12

فأقررل ،ممررا يوضر عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1.12فأقررل بررين
متوسطي رتب درجرات تحصريل طالبرات الصرف الرابرع االبتردائي فري مرادة المغرة االنجميزيرة برين
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدي.

وأن قيمة مربع إيتا بالنسبة السرتخدام االدمرودو فري تردريس المغرة االنجميزيرة عمرى تنميرة

اختبار التحصيل لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمغت  )1.12وىري قيمرة تتجراوز القيمرة

الدالرررة عمرررى األىميرررة التربويرررة لمنترررائج اأحصرررائية فررري البحررروث التربويرررة والنفسرررية ومقررردارىا
)1.02

مما يدل عمى عدم وجود أثر كبير وميرم تربويراً السرتخدام االدمرودو فري تردريس المغرة

االنجميزية عمى تنمية اختبار التحصيل لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي.

وتعرزو الباحثرة ىررذه النتيجرة الرى حداثررة اسرتخدام تقنيرة االدمررودو فري التعمريم  ،حيررث ان

اسررتخدام أي تقنيررة جديرردة فرري أي مجررال مررن المجرراالت  ،وبخاصررة مجررال التعمرريم يحترراج الررى

الوقت الكافي ألثبات نجاحيا وفعاليتيا بشكل اكيد .
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وتتفق ىذه النتيجة مع ما اشرارت اليرو دراسرة المقررن  ) 3102 ،حيرث اشرارت الرى

عرردم وجررود فررروق بررين المجمرروعتين التجريبيررة والضررابطة فرري التحصرريل البعرردي الكمرري  ،بينمررا
تختمررف ىررذه النتيجررة مررع مررا اشررارت اليررو دراسررة الرشررود  ) 0222 ،حيررث اشررارت الررى وجررود
فروق بين المجمروعتين التجريبيرة والضرابطة فري التحصريل الدراسري يعرزي الرى اسرتخدام موقرع

االدمرررودو لصرررال طالبرررات المجموعرررة التجريبيرررة  ،وتختمرررف مرررع مرررا اشرررارت اليرررو دراسرررة

 )Khodary,2016حيررث اشررارت الررى وجررود فررروق فرري اختبررار سرردل) لصررال المشرراركين

باستخدام االدمودو.

كمررا قامررت الباحثررة بررالتحقق مررن مرردى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين رتررب

المجموعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي قبل وبعرد اسرتخدام االدمرودو ،فرروق ذات داللرة

إحصائية بين رتب المجموعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي قبرل وبعرد اسرتخدام االدمرودو،
اسرتخدمت الباحثرة اختبرار ويمكوكسرون) لمعينرات المترابطرة )Wilcokson Test ،وكانرت

النتائج كما يمي:

جذول (:)5اختجبر (وٍهكوكسوٌ) نهعَُبد انًتزاثطخ ( )Wilcokson Testنذالنخ انفزوق ثٍَ رتت انًجًوعخ
انتجزٍجَخ عهي االختجبر انتحصَهٌ لجم وثعذ استخذاو االديودو
عظظظظظظظظظظظظظذد انًتوسظظظظ
انحسبثٌ
انتاليَذ
انتطجَظظظظك
انمجهٌ
انتطجَظظظظك
انجعذً

12.0.

يتوسظظظظظظظظظ يجًظظظظظظظظوع انمًَظظظظظظظظظظظظظظظظظظخ يسظظظظظظظظظتوى
انحزجخ ( )zانذالنخ
انزتت
انزتت

توسٍع انزتت
انزتت انًوججخ

14
1..0.

انزتت انسبنجخ

0.00

0.00

..50

105.00

3.306-

0.001
دانخ

* دانخ عُذ يستوى ()0.05

بالنظر إلى الجدول السابق يتضر أن الفرروق برين متوسرطات رترب درجرات التطبيقرين

القبمي والبعردي عمرى االختبرار التحصريمي لممجموعرة التجريبيرة دالرة عنرد مسرتوي ≤ )1.10
وفرري اتجرراه التطبيررق البعرردي ،وىررو مررا يبررين تفرروق طالبررات المجموعررة التجريبيررة فرري التطبيررق

البعرردي فرري االختبررار التحصرريمي ،حيررث بمررغ متوسررط درجررات طالبررات المجموعررة التجريبيررة فرري

التطبيررق البعرردي  ،)07.17بينمررا بمررغ متوسررط الرردرجات فرري التطبيررق القبمرري  ،)03.17كمررا
يتبين أن مستوى الداللة  ،)1.110وىي قيمة دالرة إحصرائياً عنرد مسرتوى ≤  )1.10فأقرل،
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ممررا يوض ر وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1.12فأقررل بررين متوسررطي
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي عمى االختبار التحصيمي.

وتعزو الباحثة ىرذه النتيجرة الرى الترأثير االيجرابي السرتخدام الطالبرات نظرام االدمرودو،

ومررا لررو مررن فوائررد فرري العمميررة التعميميررة  ،فيررو اداة تعميميررة مفيرردة فعالررة تزيررد مررن الرردوافع
والمرونة والمشاركة الفعالة عبر االنترنت ،حيث يوفر الوقرت وسريل االسرتعمال ،ومحفرز لمعمرل

ويقمل من مستوى التوتر وا

لخرروف الررذي يشررعر بررو الطررلب عنررد تقيرريم الورقررة والقمررم  ،و يسرراعد الطالبررات عمررى

اكمرررال واجبررراتين خاصرررة المتغيبرررات مرررنين  ،كمرررا يررروفر المزيرررد مرررن الفررررص لتطبيرررق المغرررة

االنجميزيرررة وتشرررجيع الرررتعمم المسرررتقل واكتسررراب ميرررارات االبرررداع والتفكيرررر الناقرررد ،و يسرررم

لمطالبات والمعممات بالتواصل دون أي صعوبة والمشاركة النشطة لمطالبات .

وتتفق ىذه النتيجرة مرع مرا اشرارت اليرو دراسرة Charoenwet & Christensen

 ),2016حيرررث اشرررارت الرررى الترررأثير االيجرررابي السرررتخدام االدمرررودو عمرررى أداء الطرررلب وكرررذلك
سرررموكيم والتعررراون فيمرررا بيرررنيم ،والتشرررجيع عمرررى المناقشرررة وزيرررادة الفيرررم وميرررارات التفكيرررر
واالسرتجابة الذاتيرة والتفاعررل االجتمراعي .كمررا اوضرحت نتررائج االختبرار البعرردي ارتفاعرا مقارنررة

برردرجات االختبررار القبمرري  ،كمررا تتفررق مررع مررا اشررارت اليررو دراسررة

 )Bicen, 2015دراسررة

 )Mokhtar & Dzakiria, 2015حيث اشارتا الى ان االدمرودو يروفر المزيرد مرن الفررص

لتطبيق المغة االنجميزية  ،وزاد من مستوى الطرلب فري تعمرم المغرة االنجميزيرة ،والتواصرل فيمرا

بيرنيم وكانررت بيئرة تعميميررة مناسربة وممتعررة ،تشرجع الررتعمم المسرتقل واكتسرراب ميرارات االبررداع
والتفكيررر الناقررد  ،كمررا تتفررق مررع مررا اشررارت اليررو دراسررة

U.Komara & Ramadan,

)2014حيث اشارت الى ان االدمودو ساعد عمى بناء العلقات االجتماعيرة برين جميرع الطرلب
من فصول مختمفة ،والتواصل مع جميع المحاضرين من اجل االستشا ارت االكاديميرة وكرل ذلرك
ساىم ايجابيا في تعمم المغة االنجميزية

الفررررض الثررراني :ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة احصرررائية عنرررد مسرررتوى  )1012برررين

المجموعة التجريبية التي تتعمم مرن خرلل اسرتخدام االدمرودو والمجموعرة الضرابطة التري ترتعمم

بالطريقة المعتادة في االتجاه نحو تعمم المغة اال نجميزية البعدي؟
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لمتعرف عمى مرا إذا كانرت ىنراك فرروق ذات داللرة احصرائية عنرد مسرتوى ≤  )1012برين

المجموعررة التجريبيررة والمجموعررة الضررابطة فرري االتجرراه نحررو تعمررم المغررة االنجميزيررة البعرردي

اسررتخدمت الباحث رة اختبررار مرران ويتنرري  ،)Mann-Whitney Testوكانررت النتررائج كمررا
يوضحيا الجدول التالي:

جذول ( :)6اختجبر يبٌ وٍتٌُ ( )Mann-Whitney Testنتوضَح دالنخ انفزوق ثٍَ رتت درجبد انًجًوعخ
انتجزٍجَخ ورتت درجبد انًجًوعخ انضبثطخ عهي فٌ االتجبِ َحو تعهى انهغخ االَجهَشٍخ انجعذً
يجًوعبد انذراسخ

عذد انطالة

انًجًوعخ انضبثطخ
انًجًوعخ انتجزٍجَخ

14
14

يتوسظ
انزتت
1..39
11.61

يجًوع انزتت

انمًَخ
)zانحزجخ (

243.50
162.50

1..63-

* دانخ عُذ يستوى ()0.05

يستوى
انذالنخ
0.062
غَز دانخ

** دانخ عُذ يستوى ()0.01

بررالنظر إلررى الجرردول السررابق يتضر أن الفررروق بررين متوسررطات رتررب درجررات طالبررات

الصرررف الرابرررع االبتررردائي فررري مرررادة المغرررة االنجميزيرررة برررين المجموعرررة التجريبيرررة والمجموعرررة
الضابطة في االتجاه نحرو تعمرم المغرة االنجميزيرة البعردي غيرر دالرة عنرد مسرتوي ≤ ،)1.12

وىررو مررا يبررين أن اتجرراه الطالبررات فرري المجمرروعتين متقررارب ،حيررث بمررغ متوسررط رتررب طالبررات

المجموعة التجريبية  ،)00.20بينمرا بمرغ متوسرط رترب المجموعرة الضرابطة  ،)07.27كمرا

يتبين أن مسرتوى الداللرة  ،)1.123وىري قيمرة غيرر دالرة إحصرائياً عنرد مسرتوى ≤ )1.12

فأقررل ،ممررا يوضر عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1.12فأقررل بررين
متوسرررطي رترررب طالبرررات الصرررف الرابرررع االبتررردائي فررري مرررادة المغرررة االنجميزيرررة برررين المجموعرررة
التجريبية والمجموعة الضابطة في االتجاه نحو تعمم المغة االنجميزية البعدي.

وتعررزو الباحثررة ىررذه النتيجررة الررى ان تجربررة اسررتخدام االدمررودو فرري التعمرريم تجربررة

جديدة عمى الطالبات مما ادى الى عدم التكيف مع التجربة وعدم قبوليا بسيولة  ،فرأي تجربرة

جديرردة البررد وان تأخررذ الوقررت الكررافي لتقبميررا  ،باأضررافة الررى قمررة امررتلك الطالبررات لميررارات

وكفايات تكنولوجيا المعمومات االساسية التي تتري ليرن التعامرل مرع االدمرودو  ،باأضرافة الرى

كثرة الواجبات والمشراريع المطموبرة مرن الطالبرات ممرا يرسدي الرى قمرة كفايرة الوقرت فري المنرزل

السرتخدام االدمرودو  ،اضرافة الررى مشراكل االنترنرت وعردم ترروفر خدمرة االنترنرت وانقطاعيررا او

تباطسىرا  .وتتفرق ىررذه النتيجرة مررع مرا اشرارت اليررو دراسرة الشررناق  ،دومري  )3101،حيررث
اشررارت الررى انررو ال توجررد فررروق بررين متوسررطات علمررات الطمبررة عينررة الدراسررة عمررى مقيرراس
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اال تجاىات نحو التعمم األكتروني البعدي ،بينما تختمف ىذه النتيجة مع مرا اشرارت اليرو دراسرة
الكثيري  ) 3102 ،حيث اشارت الى وجرود فرروق فري مقيراس االتجراه نحرو المغرة االنجميزيرة

لصررال المجموعررة التجريبيررة  ،كمررا تختمررف مررع مررا اشررارت اليررو الزعررانيين  ) 3117 ،حيررث
اشررارت الررى وج رود فررروق فرري اتجاىررات التلميررذ نحررو التعمرريم المحوسررب لصررال المجموعررة

التجريبية.

كمررا قامررت الباحثررة بررالتحقق مررن مرردى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين رتررب

المجموعررة التجريبيررة عمررى مقيرراس االتجرراه نحررو تعمررم المغررة االنجميزيررة قبررل وبعررد اسررتخدام

االدمررودو.لمتعرف عمررى مررا إذا كانررت ىنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين رتررب المجموعررة
التجريبيررة عمرررى مقيررراس االتجررراه نحرررو تعمرررم المغررة االنجميزيرررة قبرررل وبعرررد اسرررتخدام االدمرررودو،

اسرتخدمت الباحثرة اختبرار ويمكوكسرون) لمعينرات المترابطرة )Wilcokson Test ،وكانرت

النتائج كما يمي:

جذول ( :).اختجبر (وٍهكوكسوٌ) نهعَُبد انًتزاثطخ ( )Wilcokson Testنذالنخ انفزوق ثٍَ رتت انًجًوعخ
انتجزٍجَخ عهي يمَبص االتجبِ َحو تعهى انهغخ االَجهَشٍخ لجم وثعذ استخذاو االديودو
انمًَظظظظظظظخ
يسظظظظظتوى
عظظظظظظظظظظظظظظظظظظذد انًتوسظظظظظظظ توسٍظظظظظظظظظظظظظع يتوسظظظظظظظظظظظ يجًظظظظظظظظظوع
انحزجظظظظخ
انذالنخ
انزتت
انزتت
انزتت
انحسبثٌ
انتاليَذ
()z
انتطجَظظظظظظظظظظظظظظك
انمجهٌ
انتطجَظظظظظظظظظظظظظظك
انجعذً

1..5

انزتظظظظظظظظظظظظظت ..00
انًوججخ

.0.00

1...

انزتظظظظظظظظظظظظظت ...5
انسبنجخ

35.00

14

1.102

0.2.1
غَز دانخ

* دانخ عُذ يستوى ()0.05

بالنظر إلرى الجردول السرابق يتضر أن الفرروق برين متوسرطات رترب القياسرين القبمري
والبعدي عمى مقيراس االتجراه نحرو تعمرم المغرة االنجميزيرة لممجموعرة التجريبيرة غيرر دالرة عنرد
مسررتوي ≤  ،)1.12وىررو مررا يبررين تقررارب وجيررات نظررر طالبررات المجموعررة التجريبيررة فرري
التطبيرق القبمرري والبعردي لممقيرراس ،حيرث بمررغ متوسرط طالررب طالبرات المجموعررة التجريبيرة فرري
التطبيررق البعرردي  ،)0.77بينمررا بمررغ المتوسررط فرري التطبيررق القبمرري  ،)0.72كمررا يتبررين أن
مستوى الداللة  ،)1.370وىي قيمة غير دالرة إحصرائياً عنرد مسرتوى ≤  )1.12فأقرل ،ممرا

يوض ر عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1.12فأقررل بررين متوسررطي
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طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي عمرى مقيراس االتجراه نحرو تعمرم المغرة
االنجميزية.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما اشرارت اليرو دراسرة المقررن  ) 3102 ،حيرث اشرارت الرى
عرردم وجررود فررروق بررين متوسررط مقيرراس االتجرراه القبمرري والبعرردي لممجموعررة التجريبيررة ،بينمررا
تختمف ىذه النتيجة مع ما اشارت اليو دراسة السريد  ) 3102 ،ودراسرة عمرى ) 3102 ،
و الكثيررري  ) 3102 ،ودراسررة )Manowong,2016حيررث اشرراروا الررى ان لمطررلب ردود
فعررل ايجابيررة بشرران اسررتخدام االدمررودو لررتعمم المغررة االنجميزيررة ألنيررا سرريمة االسررتخدام ومثيرررة
للىتمام وتساعد بشكل جيد في تحسرين المغرة  ،وتسراعد فري توسريع اتصراالتيم وتشرجع عمرى
التعمم النشط الذي يركز عمى المتعمم
الفررررض الثالرررث :ال توجرررد فرررروق ذات داللرررة احصرررائية عنرررد مسرررتوى  )1012برررين
المجموعة التجريبية التي تتعمم مرن خرلل اسرتخدام االدمرودو والمجموعرة الضرابطة التري ترتعمم
بالطريقة المعتادة في مقياس الخجل البعدي؟ لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فرروق ذات داللرة
احصررائية عنررد مسررتوى  )1012بررين المجموعررة التجريبيررة والمجموعررة الضررابطة فرري مقيرراس
الخجرل البعردي اسرتخدمت الباحثرة اختبرار مران ويتنري  ،)Mann-Whitney Testوكانرت
النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
جظظذول (:).اختجظظبر يظظبٌ وٍتُظظٌ ( )Mann-Whitney Testنتوضظظَح دالنظظخ انفظظزوق ثظظٍَ رتظظت درجظظبد
انًجًوعخ انتجزٍجَخ ورتت درجبد انًجًوعخ انضبثطخ عهي فٌ يمَبص انخجم انجعذً
يجًوعبد انذراسخ

عذد انطالة

يتوسظظظظظظظظظظظظظظظظظ
انزتت

يجًوع انزتت

انًجًوعخ انضبثطخ

14

1...6

264.00

انًجًوعخ انتجزٍجَخ

14

10.14

142.00

* دانخ عُذ يستوى ()0.05

انمًَظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظخ يسظظظظظظظظظظظظتوى
انذالنخ
انحزجخ ()z
2..0.-

**0.005
دانخ

** دانخ عُذ يستوى ()0.01

بررالنظر إلررى الجرردول السررابق يتضر أن الفررروق بررين متوسررطات رتررب درجررات طالبررات

الصرررف الرابرررع االبتررردائي فررري مرررادة المغرررة االنجميزيرررة برررين المجموعرررة التجريبيرررة والمجموعرررة
الضابطة في مقياس الخجل البعدي دالة عند مستوي  ،)1.10وىو مرا يبرين أن متوسرط رترب
درجات الطالبات في المجموعتين متفاوت من حيث الخجرل ،وأن طالبرات المجموعرة التجريبيرة
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أقررل خج رلً مررن الضررابطة بعررد اسررتخدام االدمررودو ،حيررث بمررغ متوسررط رتررب طالبررات المجموعررة
التجريبيررة  ،)01.02بينمررا بمررغ متوسررط رتررب المجموعررة الضررابطة  ،)07.72كمررا يتبررين أن
مسررتوى الداللرررة  ،)1.112وىرري قيمرررة دالرررة إحصررائياً عنرررد مسررتوى ≤  )1.10فأقرررل ،ممرررا

يوض ر وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى ≤  )1.12فأقررل بررين متوسررطي رتررب
طالبات الصف الرابع االبتدائي في مادة المغة االنجميزيرة برين المجموعرة التجريبيرة والمجموعرة

الضابطة في مقياس الخجل البعدي.

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة الى ان استخدام الطالبات نظرام االدمرودو فري التعمريم اتراح

ليررن الفرصررة برراألدالء بررارائين فرري أي وقررت وبرردون حرررج او خرروف  ،ممررا يمكررنين مررن الررتعمم
حسب سرعة استيعابين  ،وتصحي اخطائين دون الشعور بالخجرل مرن زمريلتين عنرد الخطرأ

في نطق الكممات او الجمل  ،وىذا االسموب في التعميم يجعل الطالبات اكثرر جرراءة فري التعبيرر

عن عرائيرن والبحرث عرن المعمومرات  ،وىرذا خلفرا لمطالبرات اللتري يرتعممن فري قاعرات الردرس

التقميدية حيث ينحرمن من ىذه الميزة .

وتتفرررق ىرررذه النتيجرررة مرررع مرررا اشرررارت اليرررة دراسرررة  ، )Alkathiri,2015ودراسرررة

 )Ekmekci,2016حيررث اشررارتا الررى ان اسررتخدام االدمررودو سرراىم فرري التغمررب عمررى العزلررة

والخجل لدى بعض الطلب وخاصة الخجولين منيم ،ويقمل مرن مسرتوى التروتر والخروف الرذي

يشررررعر بررررو الطررررلب عنررررد تقيرررريم الورقررررة والقمررررم  ،كمررررا تتفررررق مررررع مررررا اشررررارت اليررررة دراسررررة
 )Sejkora,2013ودراسة ) )Marimuthu & et al.2017حيث اشارتا الرى ان اسرتخدام

االدمررودو يرروفر فرصررة أفضررل لمطررلب الخجررولين لزيررادة مشرراركتيم النيررم فرري الواقررع الصررفي
يقمقون من حكم اقرانيم ويتاح ليم المزيد من الوقت مرن خللرو لمعرفرة الرردود ويزيرد مرن قردرة

الطلب عمى المناقشة واالنخراط في التعبيرات الخاليرة مرن الخروف وزاد مرن التفاعرل التعراوني
بشكل عمن وحر مما أثر في توليد االفكار واآلراء عكس ما يحدث في الصف .

ولمتعرررف عمررى مررا إذا كانررت ىنرراك فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين رتررب المجموعررة

التجريبيرررة عمرررى مقيررراس الخجرررل قبرررل وبعرررد اسرررتخدام االدمرررودو ،اسرررتخدمت الباحثرررة اختبرررار
ويمكوكسون) لمعينات المترابطة )Wilcokson Test ،وكانت النتائج كما يمي:
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جذول (:)9اختجبر (وٍهكوكسوٌ) نهعَُبد انًتزاثطخ ( )Wilcokson Testنذالنخ انفزوق ثٍَ رتت انًجًوعظخ
انتجزٍجَخ عهي يمَبص انخجم لجم وثعذ استخذاو االديودو
عظظظظظظظظظظظظظذد انًتوسظظظظظظظظ
انحسبثٌ
انتاليَذ
انتطجَظظظظظظظظظك
انمجهٌ
انتطجَظظظظظظظظظك
انجعذً

توسٍع انزتت

انمًَظظظظظظظظظظظظخ
يسظظظظظظظظظظتوى
يتوسظظظظظظظظظظظ يجًظظظظظظظظظوع
انحزجظظظظظظظظظخ
انذالنخ
انزتت
انزتت
()z

1...

انزتظظظظظظظظظظظظظظظظظظت 6..5
انًوججخ

54.00

1..1

انزتظظظظظظظظظظظظظظظظظظت ..40
انسبنجخ

3..00

14

0.594-

0.552
غَز دانخ

* دانخ عُذ يستوى ()0.05

بالنظر إلرى الجردول السرابق يتضر أن الفرروق برين متوسرطات رترب القياسرين القبمري

والبعردي عمررى مقيراس الخجررل لممجموعرة التجريبيررة غيرر دالررة عنرد مسررتوي  ،)1.12وىرو مررا

يبين تقارب وجيات نظرر طالبرات المجموعرة التجريبيرة فري التطبيرق القبمري والبعردي لممقيراس،
حيرررث بمرررغ متوسرررط طالبرررات المجموعرررة التجريبيرررة فررري التطبيرررق البعررردي  ،)0.70بينمرررا بمرررغ

المتوسرط فرري التطبيرق القبمرري  ،)0.77كمررا يتبرين أن مسررتوى الداللرة  ،)1.223وىرري قيمررة

غيررر دالررة إحصررائياً عنررد مسررتوى ≤  )1.12فأقررل ،ممررا يوضر عرردم وجررود فررروق ذات داللررة
إحصرررائية عنرررد مسرررتوى ≤  )1.12فأقرررل برررين متوسرررطي طالبرررات المجموعرررة التجريبيرررة فررري

التطبيق القبمي والبعدي عمى مقياس الخجل.

وتررررى الباحثرررة ان ىرررذه النتيجرررة تسكرررد النتيجرررة السرررابقة التررري اوضرررحت ان طالبرررات

المجموعررة التجريبيررة اقررل خجررل مررن طالبررات المجموعررة الضررابطة  ،ممررا يسكررد عمررى فاعميررة
ونجاح استخدام نظام االدمودو في التعميم فري خفرض معردل الخجرل لردى الطالبرات  ،حيرث لرم

تظير فروق بين طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي عمى مقيراس الخجرل

 ،وىررررررذا مررررررا اكدتررررررو دراسررررررة  ، )Alkathiri,2015ودراسررررررة

)،Ekmekci,2016

)) ) )Marimuthu & et al.2017 ،Sejkora,2013حيرث اكردوا عمرى دور االدمرودو فري
خفض الشعور بالخجل والقمق لدى بعرض الطرلب الخجرولين ويروفر ليرم فرصرة أفضرل لزيرادة

مشرراركتيم فرري المناقشررة واالنخ رراط فرري التعبي ررات الخاليررة مررن الخرروف ويزيررد مررن التفاعررل

التعاوني بشكل عمن وحر وذلك عمى عكس ما يحدث في الصف التقميدي .
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التُصّات :
من خلل النتائج السابقة توصي الباحثة باالتي :
 ضرررورة تفعيررل التعمرريم اال لكترونرري فرري جميررع مرردارس المممكررة العربيررة السررعودية ،واسررتخدامالتعميم االلكتروني في تدريس جميع المناىج.
 نشررر الرروعي العممرري والتقنرري حررول فوائررد التعمرريم االلكترونرري عامررة وفوائررد اسررتخدام منصررةاالدمودو خاصة .
 توعية الطالبات بأىمية ومميرزات اسرتخدام منصرة االدمرودو واثرىرا عمرى تحصريمين الدراسريوتكوين اتجاىات ايجابية لديين نحو استخدامو .
 عقررد دورات متخصصررة أكسرراب المعممررات بصررفة عامررة ومعممررات المغررة االنجميزيررة بصررفةخاصررة عمررى كيفيررة اسررتخدام االدمررودو فرري التعمرريم يشرررف عمييررا متخصصررون فرري ىررذا
المجال.
 -ترروفير شرربكة انترنررت تعمررل بشرركل جيررد ومتاحررة فرري جميررع االوقررات حتررى تترري

لممعممررات

والطالبات استخدام منصة االدمودو في أي وقت .
 تييئة الطلب والطالبات الستخدام منصة االدمودو بالشكل الصحي لمخرروج بنترائج تعميميرةمرضية .

اوكرتحات :
 القيام بدراسات مماثمة عمى عينات من المراحل التعميميرة المختمفرة المتوسرطة – الثانويرة )لمعرفة اثر استخدام منصة االدمودو عمرى التحصريل الدراسري لردى طرلب وطالبرات التعمريم

العام في كافة المواد الدراسية .

 اجراء دراسة لمعرفة المعوقات والعقبات التي تواجرو الطرلب والطالبرات والمعممرين والمعممراتفي استخدام منصة االدمودو في العممية التعميمية .

 اجراء دراسة موسعة لمعرفة اتجاىات المعممات والمعممين والطلب والطالبرات نحرو اسرتخداممنصة االدمودو في التعميم .
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