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 :الممخص
نحو بمنطقة الباحة اتجاىات المعممين والمعممات  عرفىدفت الدراسة إلى ت

استخدام منصة مدرستي في ظل جائحة كورونا، كما ىدفت إلى اختبار 
 اتبين استجابات عينة الدراسة تعود لمتغير  ايً إحصائ مدى وجود فروق دالة

الدراسة المنيج  استخدمت. تدريسرحمة الالجنس والمؤىل الدراسي وم
 عشوائية بمغتعمى عينة  استبانة إلكترونية ؛ حيث تم توزيعالوصفي

( معممة من كافة مراحل 97( معمًما، و)44بواقع ) ،ا ومعممةمعممً ( 141)
التعميم العام، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود اتجاىاٍت إيجابية بدرجٍة 

كشفت كبيرة لدى المعممين والمعممات نحو استخدام منصة مدرستي،  كما 
في االتجاىات نحو استخدام منصة ا ق دالة إحصائيً النتائج عن وجود فرو 

ا وجود فروق دالة إحصائيً مدرستي تعزى لمجنس لصالح المعممات، إضافًة ل
في االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي تعزى لممؤىل الدراسي لصالح 

وجود فروق دالة إحصائًيا مؤىل البكالوريوس، فيما أسفرت النتائج عن عدم 
 مرحمة التدريس.نحو استخدام منصة مدرستي تعزى لفي االتجاىات 
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Abstract: 

The study aimed to know the attitudes of male and 

female teachers in Al-Baha region towards using the 

Madrasati platform during the Corona pandemic, and it 

also aimed to test the extent to which there are 

statistically significant differences between the responses 

of the study sample due to the variables of gender, 

academic qualification and teaching stage. The study 

used the descriptive approach; An electronic 

questionnaire was distributed to a random sample of 

(141) male and female teachers, with (44) male and 

female teachers (97) from all levels of public education. 

The results of the study revealed that there are 

significantly positive attitudes among male and female 

teachers towards using the Madrasati platform. The 

results also revealed that there were statistically 

significant differences in the attitudes towards using the 

Madrasati platform due to gender, in favor of the female 

teachers. In addition, there were statistically significant 

differences in the attitudes towards using the Madrasati 

platform due to the academic qualification in favor of the 

bachelor‟s qualification, while the results showed that 

there are no statistically significant differences in the 

attitudes towards the use of the Madrasati platform due 

to the teaching stage. 
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 مقدمة:ال
في كل المجاالت  ةحيث تقدمت المعرف ؛االنفجار المعرفيبتميز ىذا العصر   

لمام نسان اإلاإل ةفمم يعد باستطاع .ق والشمولمالتكامل في العإلى  ةواالتجاىات متجاوز 
ة، ىذه المعرف ةدار إلى إن يسعى أ ةلييا الحاجإالتي دعت  ةصبح من الضرور أف؛ بيا ةحاطواإل

يجاد  .منيا واالستفادة طرق تسيل التعامل معيا وا 
سيمت كذلك في وأ ة،المعرف ةفي ثور  ةاالتصاالت والتقنيات الرقمي ةسيمت ثور ألقد  
 ةنواع من التعمم معتمدأظيرت ف (.2002 ة وأبو ريا،سالم)التعمم  إدارة نسان عمىاإل ةمساعد

واخر أتعميم والتعمم اإللكتروني في ال ظيور أذ بدإ ؛منيا واإلنترنت ومستفيدةة عمى التقني
خذ ىذا أثم  .رقمي في واقعو مٌ التعميم اإللكتروني تعمي، فمن القرن الماضي ةالتسعينات الميالدي

لى التعميم الشبكي الكامل ثم إالنوع من التعميم في التطور من التعميم الجزئي داخل الفصل 
 (.2012 ،سرايا)صبح واسع االنتشار أن ألى إالمدمج 

نو تعميم معتمد عمى االتصاالت أالتعميم اإللكتروني في مفيومو الشامل ب شار إلىي 
ومكتبات  ةاإللكترونية من شبكات ووسائط متعددو  المادية من حاسب وممحقاتو الحديثة

نو التعميم الذي أي أ ؛دو عن بعأ الدراسي كان في الفصل وبوابات اإلنترنت سواءً  إلكترونية
 ،الموسى)وجيد  بأقل وقتٍ  ةقدر من المعرف أكبرالمتعمم في اكتساب  ةلمساعد ةيستخدم التقني

2008.) 
التعميم عن بعد ؛ فا عمى التعميم اإللكترونيا كميً اعتمادً ا ظير التعميم عن بعد معتمدً 

في اختيار الوقت المناسب لظروفو مما يعين عمى تحسين  ةا من الحرييمنح المتعمم مزيدً 
 ةخاصبو  ملييإرقعة المتعممين ويسيل الوصول  ةفي زياد يسيم نوأكما  ة،المخرجات التعميمي

 (.2012 ،سرايا) ةفي بعض الظروف الصعب
التي  ةسيم التعميم في التغمب عمييا تمك الظروف التعميميأن من الظروف التي إ 

التي  (COVID-19)بجائحة كرونا  المسماة ةالعالمي ةالوبائي ةنتجتيا الجائحأثرت فييا و أ
ة الصح ةمما حدا بمنظم ة؛في مدينو يوىان الصيني م2019واخر عام أت بالظيور في أبد

ثار آ من ة شعوب العالملحماي ةحيإجراءات صاتخاذ ب المسارعة ةبضرور  ةبالتوصي العالمية
 .(World Health Organization, 2020)ة ائحجىذه ال
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 ةالسعودي ةالعربي ةعمى تداعيات ىذا الوباء وانتشاره السريع فقد بادرت المممك بناءً و 
ومن ذلك ما يتعمق  .يايضار أالمواطنين والمقيمين عمى  ةلحماي ةجراءات احترازيإتخاذ با

عمى  بناءً  يحضور يقاف التعميم الا  و  ةالتعميم تعميق الدراس ةحيث قررت وزار  ةالتعميمي ةبالعممي
 (.2020ة )وزارة التعميم، المممك ةوقرارات حكوم ةالسعودي ةالصح ةتوصيات وزار 

الذي كانت  ةالمستقبل االفتراضي ةوزاره التعميم من مشروعيا مشروع بواب تاستفادو  
في التحول الرقمي في التعميم في  ةنوعي ةحيث يعد ىذا المشروع نقم م.2017تو عام أقد بد
بشكل تصاعدي في عدد  ةفقد تم تطبيقو عمى مراحل ثالث متدرج ة.السعودي ةالعربي ةالمممك

 التعميم الموحدة التي تعد إحدى ةت وزاره التعميم منظومأنشأثم ة، المدارس والمناطق التعميمي
دارات ومكاتب التعميم من ال منصات تعميم عن بعد مستيدفو منسوبي التعميم في المدارس وا 

 ةليتمكن من خالليا المستفيدون من التفاعل في بيئ ؛ن وطالب وأولياء األمورمعممين ومشرفي
رسال ا  واإلثراء التعميمي و  ىمعمم يتمكن من توجيو تعمم الطالب وتقديم المحتو فال ة؛تقني ةتعميمي

جراء االختبارات اإللكترونية وغيرىا من الميام ضمن ىذه ا  و  ةدائيالواجبات والميام األ
ويتمكن ، داء المتطمبات والتفاعل التعميميأعمال و كن الطالب من القيام باألالمنظومة. ويتم

ما يتمكن ، كحصاءات التي تساعد في التقويم ودعم نواتج التعمماإل معرفة والمشرفون من ةالقاد
 (.2020 ،مستوياتيم )الياجري ةبنائيم ومعرفأ ةمور من متابعولياء األأ

 ةمنص نشاءإب ة التعميمامت وزار ه  ق1442 -1441 الدراسي العام ةومع بداي
فيي  ؛بيئات التعميم والتعمم عن بعد حدىإعد حيث ت  ، لجميع مراحل التعميم العام "مدرستي"

 .التعميم اإللكتروني متضمنة أدوات إلكترونية داعمة لعممية التعميم والتعمم دارةإل متكامل نظام
المواد  ةضافإحيث يستطيع المعمم من خالليا  "عين" ةالتعميم الوطني ةوذلك بالتكامل مع بواب
كما مكنت  .اجراء االختبارات اإللكترونيةو  ةنشطرسال الواجبات واألا  ذات المحتوى الرقمي و 

وذلك من  والتعمم المتزامن وغير المتزامن من المعمم والطالب من التعميم المنصة كاًل  ىذه
الذي  (MICROSOFT TEAMS)عبر برنامج التيمز  االفتراضية الفصول ةضافإخالل 

 .(2021 ،مباشرة )العوبثاني ةتفاعمية رقمي ةسيم في تكوين بيئأ
ا عمى لممعممين مبنيً  ًياتحد (مدرستي ةمنص)التعمم اإللكتروني  ةدار إعد تطبيق نظام ي  و 

 ،العوبثاني) ةدوات المنصأ ةمستويات خبراتيم في استخدام الحاسب واإلنترنت بالرغم من جود
ة أو يجابيإ تسيم في تكوين اتجاىاتٍ  ةن ىذا التحدي وىذه التعامالت الرقميأكما  م(.2021
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تسيم في تنميو التطوير الميني  ةيجابيفاالتجاىات اإلاستخداميا. لدى المعممين نحو سمبية 
تجاىات اال عمى العكس من. مما يعزز تحسين نواتج التعمم ومخرجات التعميم ؛لممعممين

والحد من االستثمار األمثل إلمكانات المنصات التعميمية  السمبية التي تعمل عمى تقويض ذلك
 مما قد ينعكس سمًبا عمى نواتج التعمم ويوسع الفاقد التعميمي.

اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس  (2016وفي السياق ذاتو استقصت دراسة البالصي )
م المنيج الوصفي التحميمي، وتم ااستخدب، "بالك بورد"البجامعة حائل نحو استخدام نظام 

الدراسة عن نتائج  وكشفتتدريس، الىيئة من أعضاء ( 82) عمى تطبيق مقياس اتجاه
ن لم يتم تفعيمولدى أعضاء ىيئة التدريس " بالك بورد"النحو نظام  اتجاىات إيجابية  حتى وا 

، كما "بالك بورد"النظام عمى  لمتدريب عينة الدراسة مدى احتياجالنتائج ، وأظيرت كافٍ  بشكلٍ 
تعزى لمتغيري  "بالك بورد"الستخدام نظام الأعضاء ىيئة التدريس اتجاىات فروق في  لم توجد
 أو طبيعة العمل في الكميات النظرية أو العممية. الجنس

تعرف اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو  إلى (2019دراسة البحيري ) وسعت
وكذا التعرف ، في العممية التعميمية في مرحمة التعميم الجامعيتطبيق المنصات اإللكترونية 

، وتكونت أداة الدراسة من استبيان تطبيق تمك المنصات في العممية التعميمية عوائقعمى 
عمى محورين أساسيين أحدىما يمثل مقياس اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو  اشتمل

اتجاىات المنصات التعميمية اإللكترونية في العممية التعميمية لمرحمة التعميم الجامعي والمحور 
الثاني يمثل مقياس الصعوبات التي تواجو اتجاىات المنصات التعميمية اإللكترونية في العممية 

( من أعضاء ىيئة التدريس 40لمرحمة التعميم الجامعي. وطبقت الدراسة عمى )التعميمية 
بالجامعات )المنوفية، المنصورة، بنيا، طنطا(، وتوصمت الدراسة إلى إن اتجاىات أعضاء 
ىيئة التدريس نحو تطبيق المنصات اإللكترونية في العممية التعميمية في مرحمة التعميم 

كما توصمت نتائج الدراسة إلى إن العوائق التي تمنع تطبيق  الجامعي كانت بدرجة مرتفعة،
اتجاىات المنصات اإللكترونية في العممية التعميمية في مرحمة التعميم الجامعي كانت بدرجة 

 مرتفعة أيًضا.
" منصة المدرسة االفتراضية"واقع استخدام ( 2020الريشي )دراسة  واستكشفت

 عمى استبانة وطبقت تغيرات،م عدةعممات في ضوء مالو  نمعممياللدى  تطبيقياومعوقات 
معممات الو  نمعممياستخدام الواقع ل وأسفرت النتائج عن درجٍة عالية، معمم ومعممة( 379)
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تواجو المعممين والمعممات عند  "لمنصة المدرسة االفتراضية"، وعن معوقاتٍ مكة المكرمة ب
عينة في استخدام البين استجابات  دالةق فرو  ال توجد فيمامتوسطة،  استخدام المنظومة بدرجةٍ 

 ي".سنوات الخبرة، العمر، أو المؤىل العمم الجنس،بًعا لمتغير "ت "منظومة التعميم الموحدة"
اتجاىات أعضاء ىيئة تدريس جامعة  لتعرف (2020دراسة السعيد )ىدفت فيما 

استبانة  وطبقت، التعميمعممية في  "البالك بورد"جازان نحو توظيف أدوات التعميم اإللكتروني 
لعدة نتائج  الدراسةمن أعضاء ىيئة تدريس بجامعة جازان، وتوصمت ا ( عضوً 90)عمى

لكتروني في التعميم اإل "منصة البالك بورد"أبرزىا: يوظف أعضاء ىيئة التدريس ادوات 
ت اتجاىات بينما كان، كبيرة بدرجة اا وفكريً إعداد الطالب الجامعي عمميً  ،المتزامن بدرجة كبيرة

منصة آمنة وفعالة في تقييم أعمال ك "منصة البالك بورد"أعضاء ىيئة التدريس نحو توظيف 
أما مشاركة المنتديات، في األنشطة التفاعمية، االختبارات المفتوحة،  ،درجة متوسطةبالطالب 

 توظيف اتجاىاتفروق بين متوسطات عينة الدراسة في  ولم توجدفجاءت بدرجة قميمة. 
 .الدرجة العممية، أو التخصص، تبعا لمتغيرات النوع عممية التعميمفي  "الك بوردالب"

استخدام منصة  المعممين عمىواقع تدريب  (2021وشّخصت دراسة الحمود )
مين التي ت عزى مالفروق بين استجابات المع وفحصت، نظرىمة يمن وجعن ب عد  "مدرستي"

م استخدام المنيج الوصفي ، وت(سنوات الخدمة، عدد الدراسي المؤىلالجنس، ت )ار لمتغي
لنتائج راسة ت الدموتوص( معمًما ومعممة، 867وتكونت أداة الدراسة من استبانة طبقت عمى )

نحو واقع تخطيط وتنفيذ  موافقتيممين محايدين في مسة من المعراد عينة الداأن أفر  :منيا
عدم وجود فروق بين استجابات و ، عن ب عد استخدام منصة "مدرستي"عمى تدريب ال وتقويم

 تدريب عمى منصة "مدرستي" عن ب عد، باختالفالوتنفيذ وتقويم  نحو تخطيط المعممين
 سي، وعدد سنوات الخدمة.رال الدىت الجنس، والمؤ امتغير 

 فعالية (Alkinani & Alzahrani, 2021)واستقصت دراسة الخنيني والزىراني 
عن مستويات النتائج ( معمًما، وكشفت 200)ة نظر من وجي درستيمنصة م استخداموسيولة 

 من الناحية الفنية وجودتياعن استخدام منصة مدرستي  المعممينلدى  عالية من الرضا
، وتمتع مدرستي عمى جودة التدريسإلى األثر اإليجابي لمنصة  أشارت النتائجكما والتصميم، 

 جودة محتوى المعمومات في عمى، عطًفا استخدام عالية في التدريس اتبإمكاني المنصة
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إلى  مما أدىالمعممين لـفائدة مدرستي  اتعمى تصور الذي انعكس إيجاًبا مدرستي منصة 
 .المنصة تجاه ةإيجابي اتجاىاتٍ 

نتائج تقييم منصة مدرستي فيما  (Aldossry, 2021)واستكشفت دراسة الدوسري 
ساسية لمتعمم عن بعد، ومزاياىا تصورات المعممين السعوديين الستخداميا كمنصة أيتعمق ب
م جمع البيانات المتضمنة في ىذه الدراسة من ثالثة معممين. تتمثل النتائج وت وعيوبيا

الرئيسية أواًل في أن المعممين يجب أن يمتمكوا المعرفة التقنية حول كيفية استخدام ىذه 
من المعممين  المنصة، والتي سمطت الضوء عمى الحاجة إلى دورات تدريبية مكثفة لكل

والطالب من أجل خمق وتعزيز بيئة تعميمية ناجحة. منصة مدرستي ىي منصة متكاممة 
مصممة لتمبية احتياجات جميع األطراف المعنية. ومع ذلك، يتجاىل الطالب عادًة حضور 

ومقاطع الفيديو  عينالفصل الدراسي االفتراضي غير المتزامن عمى النظام األساسي )قنوات 
تي تم تحميميا( والتركيز فقط عمى الفصل الدراسي االفتراضي )المباشر( المتزامن األخرى ال

 .(Teams) التيمز في
إلى الكشف عن أبرز العقبات التي  (Alsalim, 2021)كما ىدفت دراسة السالم 

يواجييا معممو المدارس االبتدائية في استخدام منصة مدرستي التعميمية خالل أزمة فيروس 
بمدينة  من معممي المرحمة االبتدائية (390واشتممت العينة عمى )(COVID-19)  كورونا
وكشفت النتائج أن العقبات الرئيسة تمثمت في صعوبة تطبيق المنصة التعميمية عمى ، الرياض

واكتظاظ الصفوف االفتراضية التي ال تسمح باستخدام ، طالب المرحمة االبتدائية المبتدئين
المعممين  لصالح منصة مدرستيفي معوقات استخدام  روقظيرت فكما مدرستي،  منصة

توجد فروق في العقبات التي واجيت المعممين عند استخدام لم  ، فيماالذكور في العينة
 ة.المؤىل التعميمي والخبرة التربوي المنصة تبًعا لمتغيرات

 اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد (2021وحددت دراسة شحاتو )
معمم ومعممة موزعين  (60)وتكونت عينة الدراسة من ، (19-في ظل جائحة كورونا )كوفيد

 (20و)من مدرسة اإلعاقة البصرية  امعممً  (20و)من مدرسة الصم  امعممً  (20) :كالتالي
تطبيق مقياس اتجاىات بالمنيج الوصفي تم استخدام من مدرسة التربية الفكرية، و  امعممً 

توصمت نتائج الدراسة إلى سمبية اتجاىات ، و عدالخاصة نحو التعميم عن ب  معممي التربية 
معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاىات 
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توجد فروق دالة إحصائيا  ،فيمالمتخصص  وفًقامعممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد 
 لممرحمة الدراسية. وفًقابية الخاصة نحو التعميم عن بعد بين اتجاىات بين معممي التر 

مستوى  (Ezzeldin& Alsharidah,, 2021)وحممت دراسة عز الدين والشريدة 
" 2030في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية " التمكين الرقمي بين المعممين والمعممات

تكونت عينة ، و لمستوياتوتقصي أثر )الجنس، التخصص، والخبرة( المتغيرات عمى ىذه ا
دالة  فروق وأسفرت النتائج عن ( معمًما لممرحمتين المتوسطة والثانوية.263الدراسة من )

بسبب الجنس في محور االتصال الرقمي لصالح  في مستويات التمكين الرقميإحصائًيا 
 بسبب سنوات الخبرة في محوروفروق البيئة الرقمية لصالح المعممين،  المعممات ومحور

دالة بينما ال توجد فروق ة. عشر سنوات من الخبر  التقويم الرقمي لصالح المعممين بأكثر من
 .مستويات التمكين الرقمي لممعممين بسبب التخصص في

خدمات منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظر  (2021دراسة العوبثاني ) وقّيمت
بين  ايً إحصائ وجود فروق دالةمدى  واختبرتالرياض، ببمدارس التعميم العام  المعممات

استخدام الحاسب  تعود لمتغيري المرحمة الدراسية ومستوى الخبرة في المعمماتاستجابات 
االستبانة عمى عينة  اآللي. طبقت الدراسة المنيج المختمط الكمي والنوعي؛ حيث تم توزيع

أشارت و معممات.  (5) معممة، كما أجريت مقابالت شبو المقننة مع (384)عشوائية بمغت 
والنوعية إلى فعالية وجودة أدوات المنصة، في حين تمحورت أبرز التحديات  النتائج الكمية

شكاالت تقويم تعمم الطالبات حول ، كما أظيرت المشكالت التقنية، وانقطاع اإلنترنت، وا 
 لصالح معممات نحو محور التحديات المعمماتالكمية وجود فروق بين استجابات  النتائج

االبتدائية لتطبيق التعمم  المرحمة االبتدائية، وأيدت النتائج النوعية ضعف تأييد بعض معممات
عينة الدراسة نحو محور  عن بعد ليذه المرحمة. كما ظيرت فروق دالة إحصائيا بين آراء

 .استخدام الحاسب اآللي مدى فاعمية المنصة ومحور التحديات تعزى لمتغير الخبرة في
آثار التعمم عبر اإلنترنت عمى المعممين  (Ghaban, 2021) سة غباناستقصت دراو 
مع  عن تجربتيم أكد معظميم رضاىمطالًبا  123ومعمًما  40، وتكونت العينة من والطالب

االفتقار إلى الحافز والمشاركة  مع اإلشارة إلى بعض أوجو القصور مثل.  منصة مدرستي
يستخدمون  مما جعل المعممين. عن بعدالتعمم  أثناءن وانعدام التفاعالت مع األقران والمعممي
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األلعاب وعناصر التحفيز في دروسيم عبر اإلنترنت لتحفيز الطالب و مختمفة الدوات بعض األ
 .ومشاركتيم

ومنصات  التعميم والتعمم عن بعد تشخيص واقعالدراسات السابقة نحو  معظماتجيت 
إضافًة إلى تحديد المعوقات  التعميم العام، مراحلبالجامعات وكذلك في التعمم اإللكترونية 

والتحديات التي تواجو تطبيقات التعميم والتعمم عن بعد، والكشف عن مدى توافر التدريب 
وتنوعت المناىج البحثية التي والتمكين الرقمي الالزم الستخدام المنصات التعميمية عن بعد، 

أعضاء ىيئة التدريس دفت في أغمبيا آراء واستي والنوعي، جرى تبنييا حول المنيج الكمي
البنية  توفيرو  ،ألعضاء ىيئة التدريس والمعممينالتطوير الميني  ، وشّكلالمعممين والمعمماتو 

التوصيات التي انتيت إلييا تمك  لمتعمم عن بعد أبرز الضرورية ممكناتالتحتية المالئمة وال
المعممين والمعممات في  اتجاىاتتناولت  تميزت الدراسة الحالية في كونيا، فيما الدراسات

 ،كافة مراحل التعميم العام )االبتدائي، المتوسط، والثانوي( نحو استخدام "منصة مدرستي"
زى لمتغيرات عينة الدراسة تع اتجاىاتاختبار مدى وجود فروق دالة إحصائًيا بين  عالوًة عمى

 الجنس والمؤىل الدراسي ومرحمة التدريس.
 :الدراسةمشكمة 

تمثل منصة مدرستي منظومة متكاممة إلدارة التعمم عن بعد، واىتمت وزارة التعميم 
ًعا ، ومشرو وطموحة في ظل ظروٍف استثنائية حديثة المنصة تجربةبتطويرىا المستمر، وتع د 

أحد أىم  ونيمثمرائًدا عمى المستوى المحمي واإلقميمي والعالمي، ولكون المعممين والمعممات 
ئيسة في العممية التعميمية والتربوية، ويعّول عمييم بشكل كبير في إنجاح أي األركان الر 

مشروٍع تعميمي، وتحقيق مستيدفاتو وتوظيفو بالشكل األمثل، ولما تشكمو االتجاىات من بمورة 
 لدى الفئة المستيدفة، ولمدور الذيالتقبل واالستخدام المناسب لممستجدات التربوية استجابات 
 وتشكيل المستقبمية، واستشراف السموكيات األفكار اإلنسانية، تكوين في تجاىاتاال تضطمع بو

فإن المعممين لن ي عّمموا  (Desforges, 1985)المختمفة، وكما يشير ديسفورغس  الفعل ردود
ما ال يعرفونو أو ما ال يقّدرونو، وتؤثر اتجاىات المعممين نحو توظيف المستحدثات 

 ات الحديثة في نجاحيا أو فشميا.واالستراتيجيات والتطبيق
ولما تشكمو اتجاىات المعممين والمعممات من آثاٍر جوىرية  ،وتأسيًسا عمى ما سبق

ومفصمية في التطبيقات والمستحدثات التعميمية، ومن أىميا ما يتعمق بمنظومة التعمم 
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تمك االتجاىات اإللكتروني والتعميم عن بعد باستخدام المنصات التعميمية، واستناًدا إلى إن 
المستيدفة  الفئات قابمية بال أبحاٍث تستكشف مأمولةإلى نتائج  واالستجابات لن تفضي

مكاناتيا عمى استيعاب المستجدات كان من وتفعيميا كما يجب؛  واتجاىاتيا وقدراتيا وا 
ومن ، عممية التطوير والتنقيح تدعم الضروري دراسة ىذه االتجاىات والوقوف عمييا بصورةٍ 

نحو والمعممات بمطقة الباحة ىنا جاءت ىذه الدراسة لمحاولة تعرف اتجاىات المعممين 
 ا.استخدام منصة مدرستي في ظل جائحة كورون

  :الدراسةأسئمة 
 :تيةعن األسئمة اآل ىدفت الدراسة لإلجابة

 ما اتجاىات المعممين نحو استخدام منصة مدرستي؟ .1
 نصة مدرستي؟ما اتجاىات المعممات نحو استخدام م .2
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي  .3

 تعزى لمجنس؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي  .4

 تعزى لممؤىل الدراسي؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي  .5

 ؟رحمة التدريسلمتعزى 
 :الدراسةأهداف 

 سعت الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:
في ظل  منصة مدرستي استخدامالمعممين بمنطقة الباحة نحو  اتاتجاى تعرف - 

 جائحة كورونا.
المعممات بمنطقة الباحة نحو استخدام منصة مدرستي في ظل  تعرف اتجاىات -

 جائحة كورونا.
 استخدامالمعممين والمعممات بمنطقة الباحة نحو  اتاتجاىالفروق في الكشف عن  -

 ومرحمة التدريس(.، مؤىل الدراسيالجنس، الات: )متغير ل تبًعا منصة مدرستي
 :الدراسةأهمية 

 فيما يمي: من المأمول أن تسيم الدراسة
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توفير المزيد من البيانات والمعمومات حول المنصات التعميمية اإللكترونية المطبقة  -
 التعميم العام بمراحمو المختمفة. في

باستخدام تسميط الضوء عمى اتجاىات المعممين والمعممات نحو التعميم عن بعد  -
تعزيز الجوانب اإليجابية ومعالجة الجوانب السمبية لتحقيق في فيد قد يمما  منصة مدرستي

 جودة األداء وتحسين الخدمات التي تقدميا المنصات التعميمية.
تحسين العممية التعميمية ل ئج الدراسة وتوصياتيا في الخطط المستقبميةتوظيف تا -

 وما سواىا من منصات وتطبيقات التعمم والتعميم اإللكتروني. عبر منصة مدرستي
 :الدراسة حدود

تحديد اتجاىات المعممين والمعممات الستخدام منصة موضوع الدراسة حول تمحور 
 ين والبنات بمنطقة الباحةالحدود المكانية عمى مدارس التعميم العام لمبن مدرستي، واقتصرت

المعممات، وأجريت المعممين و عمى  بالمممكة العربية السعودية، واقتصرت الحدود البشرية
  م2021ه/ 1442ي العام الدراس من الثانيالفصل الدراسي  خاللالدراسة 

 : الدراسةمصطمحات 
 ات:االتجاه

نحو  الفرد من مكتسبة ستجابةعبارة عن ابأنيا: " (Pickens, 2013) عرفيا بيكنز
 ".ات الفرد السابقةبر خحسب  وذلك سالبة أو موجبة االستجابة تكون وقد ما، ضوعمو 

بمنطقة  المعممين والمعمماتالتي يبدييا  ويمكن تعريفيا إجرائًيا بأنيا: االستجابات
قاس بالدرجة التي يحصل تو ، التردد أوو القبول أنحو استخدام منصة مدرستي بالرفض الباحة 

عمى مقياس االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي في ظل عمييا المعممين والمعممات 
 جائحة كورونا.

 منصة مدرستي:
قبل وزارة  منصة إلكترونية جرى تطويرىا من( بأنيا: "2021عرفتيا العوبثاني )

إلكترونية غنية بالمصادر اإلثرائية  توفير بيئة تعميميةالتعميم في المممكة العربية السعودية؛ ل
استمرار العممية التعميمية. تتضمن المنصة أدوات متنوعة  واألدوات والبرامج التي تساعد عمى

االفتراضية  التواصل والتفاعل مع الطالب وأولياء األمور مثل: برنامج المقاءات تتيح لممعمم
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التي جرى تطويرىا وتييئتيا " الفضائية التعميمية مثل "عينفضال عن عدد من القنوات ، "تيمز"
 (.314" )ص. لمجداول الدراسيةًقا لشرح الدروس المتنوعة وف

 التعمم والتعميمنظام إدارة ويمكن تعريفيا إجرائًيا بأنيا: المنصة اإللكترونية الرسمية ل
لباحة التعميمية بالمممكة اإللكتروني التي يستخدميا معممو ومعممات التعميم العام بمنطقة ا

 .العربية السعودية لتدريس الطالب والطالبات عن ب عد في ظل جائحة كورونا
 الدراسة:إجراءات  

 الدراسة.ىذه لطبيعة  تومناسبلم المنيج الوصفي؛ ااستخدمنيج الدراسة: تم 
تكون مجتمع الدراسة من معممي ومعممات مدارس منطقة  الدراسة:وعينة مجتمع 

عينة ، وتكونت ه1442 الدراسيمن العام  الثانيفي الفصل الدراسي الباحة التعميمية كافة 
( معممة، يمثمون عدد المستجيبين عند 97( معمًما، و)44فرًدا بواقع )( 141من )الدراسة 

 تطبيق أداة الدراسة.
 وصف عينة الدراسة: ةول التالياالجدضح تو  مواصفات عينة الدراسة:
 الدراسة وفقا لمتغير النوععينة توزيع أفراد : (1جدول )

 النسبة المئوية العدد النوع
 %31.2 44 ذكر
 %68.8 97 أنثى

 %100 141 المجموع
 

 المؤهل التعميمي الدراسة وفقا لمتغيرعينة توزيع أفراد : (2جدول )
 النسبة المئوية العدد المؤىل التعميمي

 %88.7 125 بكالوريوس
 %11.3 16 دراسات عميا

 %100 141 المجموع
 المرحمة التعميميةتوزيع أفراد الدراسة وفقا لمتغير : (3جدول )

 النسبة المئوية العدد المرحمة التعميمية
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 58.9 83 االبتدائية
 23.4 33 المتوسطة
 17.7 25 الثانوية
 100.0 141 المجموع

تم إعداد أداة الدراسة من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة واألدب أداة الدراسة: 
( فقرة تشكل فقرات مقياس اتجاىات 34)تكونت من إلكترونية استبانة  ، وتم إعدادالتربوي

 المعممين والمعممات نحو استخدام منصة مدرستي في ظل جائحة كورونا.
 صدق األداة:حساب 

م التحقق من صدق أداة الدراسة، وذلك من خالل عرضيا عمى تصدق المحكمين: 
 مدى انتماء كل فقرة من فقرات بيانمحكمين من ذوي االختصاص، وقد طمب منيم ال عدٍد من

بداء أي لموضوع المقياساالستبانة  ، وتحديد درجة وضوح الفقرات وسالمتيا المغوية، وا 
في صورتيا  المقترحة، تكونت االستبانةمناسبة، وبعد إجراء التعديالت  تعديالت يرونيا

 رباعي.بتدريج  فقرة( 34)النيائية من 
باستخدام  صدق االتساق الداخمي لالستبانة،تم التحقق من  الداخمي: االتساقصدق 

لالستبانة، وكانت النتائج كما  الكمية بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجةط معامل ارتبا
 يمي:

 بالدرجة الكمية له االستبانةمعامالت ارتباط فقرات : (4جدول )

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة
معامل 
 االرتباط

1 0.561** 18 0.711** 
2 0.684** 19 0.431** 
3 0.399** 20 0.622** 
4 0.741** 21 0.245** 
5 0.508** 22 0.204* 
6 0.657** 23 0.602** 
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 الفقرة معامل االرتباط الفقرة
معامل 
 االرتباط

7 0.493** 24 0.557** 
8 0.577** 25 0.780** 
9 0.697** 26 0.729** 

10 0.700** 27 0.813** 
11 0.676** 28 0.773** 
12 0.689** 29 0.825** 
13 0.659** 30 0.741** 
14 0.213* 31 0.674** 
15 0.375** 32 0.817** 
16 0.589** 33 0.717** 
17 0.533** 34 0.792** 

 (0.05* دالة عند ) (0.01** دالة عند )
والدرجة الكمية ( أن جميع معامالت االرتباط بين كل فقرة 4يتضح من الجدول )

كانت موجبة ودالة احصائيا، وىذا يدل عمى أن جميع فقرات االستبانة كانت صادقة لالستبانة 
 وتقيس اليدف الذي وضعت من أجمو.

 لفقراتلمتحقق من ثبات االستبانة تم ايجاد معامل ثبات الفا كرونباخ  :األداة ثبات
( وىي درجة ثبات ذات 0.946حيث بمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل )االستبانة 

 موثوقية عالية لتطبيق أداة الدراسة.
 الدراسة:نتائج 

 مدرستي؟"اتجاىات المعممين نحو استخدام منصة  ا: "منتائج إجابة السؤال األول
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد العينة حول اتجاىات المعممين نحو استخدام منصة مدرستي، وكانت النتائج 

 كما يوضحيا الجدول اآلتي:



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)4408 ) 
 

العينة حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد : (5جدول )
 اتجاهات المعممين نحو استخدام منصة مدرستي

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

14 
أعتبر ان ضعف جودة اإلنترنت إضافة إلى تدني 
خدمات شركة االتصاالت من أكبر العوائق التي 

 تواجو التعميم االفتراضي.
 1 كبيرة 0.821 3.52

8 
أرى ان منصة مدرستي نظام تقني متقدم وميم 

 لمواجية التحديات
 2 كبيرة 0.663 3.45

يعد التعميم باستخدام منصة مدرستي نقمة نوعية  1
 في مجال التعميم. 

 3 كبيرة 0.625 3.43

17 
أرى أن المعممين قادرون عمى التأقمم مع استخدام 

 4 كبيرة 0.545 3.43 منصة مدرستي في التعميم.

23 
أعتبر أن استخدام منصة مدرستي الحل األمثل 
 لتحقيق مبدأ التعميم المستمر في الظروف الحالية.

 5 كبيرة 0.754 3.39

أرى أن استخدام منصة مدرستي يرفع من مستوى  6
 المعرفة التكنولوجية.

 6 كبيرة 0.800 3.32

31 
يسيم استخدام منصة مدرستي في تنمية القدرة 

 باإلنترنت.عمى البحث 
 7 كبيرة 0.674 3.32

5 
أرى أن استخدام منصة مدرستي توجو الطمبة نحو 
االستخدام العممي لألجيزة التقنية بشكل دائم 

 والتقميل من استخداميا في الترفيو.
 8 كبيرة 0.694 3.27

16 
أجد أن التعميم االفتراضي باستخدام منصة 

 مدرستي مكمل لمتعميم التقميدي المباشر.
 9 كبيرة 0.660 3.27

أرى أن منصة مدرستي تسيم في تحقيق رؤية  32
 في التعمم عن بعد. 2030المممكة 

 10 كبيرة 0.788 3.27

 11 كبيرة 0.839 3.25توفر وزارة التعميم منصة متكاممة لدعم استمرار  7
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 العممية التعميمية.

24 
توفر منصة مدرستي العديد من الوسائل والمواد 

)صوت، مجموعات دردشة، ممفات التعميمية 
 فيديو، صور، نصوص(.

 12 كبيرة 0.811 3.25

11 
رسال  إمكانية تبادل المعمومات والخبرات وا 
الواجبات والبحوث باستخدام منصة مدرستي 

 لمتعميم.
 13 كبيرة 0.743 3.23

 14 كبيرة 0.677 3.23 سيولة طريقة استخدام منصة مدرستي في التعميم 13

28 
منصة مدرستي تساعد في توظيف أرى بأن 

 15 كبيرة 0.765 3.20 التقنيات الحديثة في التدريس

30 
أعتقد بأن استخدام منصة مدرستي يرفع من 

 مستوى التحكم في استخدام التقنية.
 16 كبيرة 0.668 3.20

33 
أشعر بالتفاعل مع الطالب أثناء الدرس 

 .االفتراضي
 17 كبيرة 0.834 3.16

9 
منصة مدرستي عممية االتصال بين  يعزز استخدام
 18 كبيرة 0.795 3.14 المعمم والمتعمم

19 
أعتمد بشكل كبير عمى المراجع اإللكترونية في 

 إعداد الدروس.
 19 كبيرة 0.734 3.14

10 
تتيح منصة مدرستي اإلجابة عمى تساؤالت 

 واستفسارات الطمبة
 20 كبيرة 0.806 3.05

18 
االنتقال من التعميم أرى أن الطالب قادرون عمى 

العادي إلى التعميم االفتراضي باستخدام منصة 
 مدرستي.

 21 كبيرة 0.861 3.05

29 
أعتقد بأن استخدام منصة مدرستي في التعميم 
يساعد عمى التدريب المستمر لممعمم لموصول 

 لإلتقان.
 22 كبيرة 0.876 3.02
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

3 
تمقيت التدريب حول كيفية استخدام منصة 

 مدرستي.
 23 كبيرة 0.940 3.00

12 
يسيم استخدام منصة مدرستي في تعويض الطريقة 

 24 متوسطة 0.849 2.98 التعميمية المباشرة.

22 
التعميم االفتراضي باستخدام منصة مدرستي يسيم 

 في غياب النوعية في التعميم
 25 متوسطة 0.849 2.98

34 
أرى أن منصة مدرستي تسيم في التغذية الراجعة 

 الفورية.
 26 متوسطة 0.776 2.95

2 
أعتقد أن استخدام التعميم االفتراضي باستخدام 
منصة مدرستي يرفع من مستوى التفكير لدى 

 الطمبة.
 27 متوسطة 0.830 2.91

أعتبر تدني الثقافة التقنية لمطالب من عوائق  15
 استخدام منصة مدرستي في التعميم.

 28 متوسطة 0.802 2.91

26 
بالمتعة عند استخدام منصة مدرستي في أشعر 
 التعميم.

 29 متوسطة 0.884 2.91

4 
لدي قناعة بأىمية استخدم منصة مدرستي في رفع 

 مستوى التعميم لدى الطمبة.
 30 متوسطة 0.861 2.84

أعتقد أن التعميم باستخدام منصة مدرستي أكثر  20
 مرونة من التعميم العادي.

 31 متوسطة 0.888 2.84

 32 متوسطة 0.939 2.84 تساعد منصة مدرستي في تحقيق اىداف التعمم 27

25 
أرى أن يتوفر استخدام منصة مدرستي حتى في 

 33 متوسطة 1.047 2.80 الظروف العادية

21 
أعتبر نقص القوى البشرية المدربة عمى استخدام 
منصة مدرستي من أكبر العوائق التي تواجو 

 منصة مدرستي
 34 متوسطة 0.943 2.75
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

  كبيرة 0.501 3.13 المتوسط العام  

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول اتجاىات 5يبين الجدول )
(، حيث حصمت 3.52 – 2.75المعممين نحو استخدام منصة مدرستي تراوحت قيميا بين )

 أعتبروالتي تنص عمى "( 14معظم الفقرات عمى درجات موافقة كبيرة كان أعالىا الفقرة رقم )
ن ضعف جودة اإلنترنت إضافة إلى تدني خدمات شركة االتصاالت من أكبر العوائق التي إ

(، في حين 3.52تواجو التعميم االفتراضي" حيث حصمت عمى أعمى متوسط حسابي وقيمتو )
( عمى درجات موافقة 21، 25، 27، 20، 4، 26، 15، 2، 34، 22، 12حصمت الفقرات )

نقص القوى البشرية المدربة  أعتبر( والتي تنص عمى "21كان أدناىا الفقرة رقم )متوسطة 
عمى استخدام منصة مدرستي من أكبر العوائق التي تواجو منصة مدرستي" حيث حصمت 

(.كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات عمى 2.75عمى أقل متوسط حسابي وقيمتو )
قة كبيرة، وىذا يدل عمى أن اتجاىات المعممين نحو ( ودرجة مواف3.13متوسط حسابي قيمتو )

حيث تم استخدام التدريج التالي لمداللة  يجابية بدرجة كبيرة.إاستخدام منصة مدرستي كانت 
 عمى متوسطات استجابات أفراد العينة عمى درجة الموافقة:

 المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة :(6جدول )
 درجة الموافقة المتوسط الحسابي

 كبيرة  فما فوق 3
 متوسطة 3الى أقل من  2من 

 قميمة  2أقل من 
(، 2019(، والبحيري )2016وتتفق ىذه النتيجة جزئًيا مع نتائج دراسة البالصي )

 (، و2021، والعوبثاني )(Aldossry, 2021)، و(Alkinani & Alzahrani, 2021)و
(Ghaban, 2021) (، 2021تختمف ىذه النتيجة جزئًيا مع نتائج دراسة الحمود ) افيم

 (.2021وشحاتو )
 اتجاىات المعممات نحو استخدام منصة مدرستي؟" ا: "منتائج إجابة السؤال الثاني
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ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ممات نحو استخدام منصة مدرستي، وكانت النتائج الستجابات أفراد العينة حول اتجاىات المع

 كما يوضحيا الجدول اآلتي:
 
 
 
 
 
 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول : (6جدول )

 اتجاهات المعممات نحو استخدام منصة مدرستي

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

23 
أعتبر أن استخدام منصة مدرستي الحل األمثل 
 1 كبيرة 0.460 3.70 لتحقيق مبدأ التعميم المستمر في الظروف الحالية.

17 
أرى أن المعممين قادرون عمى التأقمم مع استخدام 

 منصة مدرستي في التعميم.
 2 كبيرة 0.528 3.69

أرى بأن منصة مدرستي تساعد في توظيف  28
 التقنيات الحديثة في التدريس

 3 كبيرة 0.476 3.66

1 
يعد التعميم باستخدام منصة مدرستي نقمة نوعية 

 في مجال التعميم. 
 4 كبيرة 0.535 3.59

14 
أعتبر ان ضعف جودة اإلنترنت إضافة إلى تدني 
خدمات شركة االتصاالت من أكبر العوائق التي 

 تواجو التعميم االفتراضي.
 5 كبيرة 0.800 3.59

32 
أرى أن منصة مدرستي تسيم في تحقيق رؤية 

 في التعمم عن بعد. 2030المممكة 
 6 كبيرة 0.554 3.59

 7 كبيرة 0.497 3.58أرى ان منصة مدرستي نظام تقني متقدم وميم  8
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 لمواجية التحديات

29 
أعتقد بأن استخدام منصة مدرستي في التعميم 

لموصول  يساعد عمى التدريب المستمر لممعمم
 لإلتقان.

 8 كبيرة 0.537 3.58

30 
أعتقد بأن استخدام منصة مدرستي يرفع من 

 مستوى التحكم في استخدام التقنية.
 9 كبيرة 0.517 3.58

7 
توفر وزارة التعميم منصة متكاممة لدعم استمرار 

 العممية التعميمية.
 10 كبيرة 0.613 3.55

31 
القدرة يسيم استخدام منصة مدرستي في تنمية 

 11 كبيرة 0.521 3.55 عمى البحث باإلنترنت.

6 
أرى أن استخدام منصة مدرستي يرفع من مستوى 

 المعرفة التكنولوجية.
 12 كبيرة 0.631 3.51

 13 كبيرة 0.631 3.48 سيولة طريقة استخدام منصة مدرستي في التعميم 13

24 
توفر منصة مدرستي العديد من الوسائل والمواد 

)صوت، مجموعات دردشة، ممفات  التعميمية
 فيديو، صور، نصوص(.

 14 كبيرة 0.597 3.48

33 
أشعر بالتفاعل مع الطالب أثناء الدرس 

 االفتراضي.
 15 كبيرة 0.561 3.48

11 
رسال  إمكانية تبادل المعمومات والخبرات وا 
الواجبات والبحوث باستخدام منصة مدرستي 

 لمتعميم.
 16 كبيرة 0.559 3.45

34 
أن منصة مدرستي تسيم في التغذية الراجعة  أرى

 الفورية.
 17 كبيرة 0.641 3.41

يسيم استخدام منصة مدرستي في تعويض الطريقة  12
 التعميمية المباشرة.

 18 كبيرة 0.640 3.40
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

19 
أعتمد بشكل كبير عمى المراجع اإللكترونية في 

 إعداد الدروس.
 19 كبيرة 0.531 3.39

26 
استخدام منصة مدرستي في  أشعر بالمتعة عند

 20 كبيرة 0.758 3.39 التعميم.

10 
تتيح منصة مدرستي اإلجابة عمى تساؤالت 

 واستفسارات الطمبة
 21 كبيرة 0.565 3.37

16 
أجد أن التعميم االفتراضي باستخدام منصة 

 مدرستي مكمل لمتعميم التقميدي المباشر.
 22 كبيرة 0.651 3.37

20 
باستخدام منصة مدرستي أكثر أعتقد أن التعميم 

 23 كبيرة 0.724 3.36 مرونة من التعميم العادي.

 24 كبيرة 0.724 3.36 تساعد منصة مدرستي في تحقيق اىداف التعمم 27

9 
يعزز استخدام منصة مدرستي عممية االتصال بين 

 25 كبيرة 0.662 3.35 المعمم والمتعمم

18 
من التعميم أرى أن الطالب قادرون عمى االنتقال 

العادي إلى التعميم االفتراضي باستخدام منصة 
 مدرستي.

 26 كبيرة 0.737 3.35

3 
تمقيت التدريب حول كيفية استخدام منصة 

 مدرستي.
 27 كبيرة 0.744 3.32

25 
أرى أن يتوفر استخدام منصة مدرستي حتى في 

 الظروف العادية
 28 كبيرة 0.830 3.25

5 
مدرستي توجو الطمبة نحو أرى أن استخدام منصة 

االستخدام العممي لألجيزة التقنية بشكل دائم 
 والتقميل من استخداميا في الترفيو.

 29 كبيرة 0.817 3.18

لدي قناعة بأىمية استخدم منصة مدرستي في رفع  4
 مستوى التعميم لدى الطمبة.

 30 كبيرة 0.750 3.14

 31 كبيرة 0.807 3.07عوائق أعتبر تدني الثقافة التقنية لمطالب من  15
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

 استخدام منصة مدرستي في التعميم.

2 
أعتقد أن استخدام التعميم االفتراضي باستخدام 
منصة مدرستي يرفع من مستوى التفكير لدى 

 الطمبة.
 32 متوسطة 0.934 2.89

22 
التعميم االفتراضي باستخدام منصة مدرستي يسيم 

 في غياب النوعية في التعميم
 33 متوسطة 0.750 2.86

21 
أعتبر نقص القوى البشرية المدربة عمى استخدام 
منصة مدرستي من أكبر العوائق التي تواجو 

 منصة مدرستي
 34 متوسطة 0.889 2.71

  كبيرة 0.374 3.39 المتوسط العام  

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول 6الجدول )من  يتضح
(، حيث 3.70 – 2.71نحو استخدام منصة مدرستي تراوحت قيميا بين ) اتجاىات المعممات

( والتي تنص 23حصمت معظم الفقرات عمى درجات موافقة كبيرة كان أعالىا الفقرة رقم )
عمى "أعتبر أن استخدام منصة مدرستي الحل األمثل لتحقيق مبدأ التعميم المستمر في 

(، في حين حصمت 3.71حسابي وقيمتو )الظروف الحالية" حيث حصمت عمى أعمى متوسط 
( والتي تنص 21( عمى درجات موافقة متوسطة كان أدناىا الفقرة رقم )21، 22، 2الفقرات )

عمى "أعتبر نقص القوى البشرية المدربة عمى استخدام منصة مدرستي من أكبر العوائق التي 
(.كما يبين 2.71تواجو منصة مدرستي" حيث حصمت عمى أقل متوسط حسابي وقيمتو )

( ودرجة موافقة كبيرة، 3.39الجدول حصول اجمالي الفقرات عمى متوسط حسابي قيمتو )
وىذا يدل عمى أن اتجاىات المعممات نحو استخدام منصة مدرستي كانت ايجابية بدرجة 

(، 2021(، والحمود )2020وتتفق ىذه النتيجة جزئًيا مع نتائج دراسة الريشي ) كبيرة.
 ,Alsalim)، فيما تختمف جزئًيا مع دراسة (Alsalim, 2021)(، و2021والعوبثاني )

2021). 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222كانون األول 

 

)4416 ) 
 

نتائج إجابة السؤال الثالث: "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو 
 استخدام منصة مدرستي تعزى لمجنس؟"

عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمعرفة داللة  ولإلجابة
، وكانت النتائج كما الجنسفي االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي تبعا لمتغير  الفروق
 يمي:

في االتجاهات نحو  نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمعرفة داللة الفروق: (7جدول )
 الجنساستخدام منصة مدرستي تبعا لمتغير 

 العدد النوع
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 قيمة )ت( المعياري

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

 -3.461 0.50 3.13 44 ذكر
 

139  
 

0.001  
 0.37 3.39 97 أنثى 

أقل من ( وىي 0.001بمغت )الداللة  مستوى ة( أن قيم7يتضح من الجدول )
وىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو استخدام منصة ، (0.05)

ناث، المتوسطات الحسابية تبين أن ىذه الفروق كانت لصالح اإلمدرستي تعزى لمجنس، ومن 
وجيات نظر المعممات كانت إيجابية نحو استخدام منصة مدرستي أكثر وىذا يدل عمى أن 

 &Ezzeldin)، و(Alsalim, 2021)من المعممين. وتتفق ىذه النتيجة جزئًيا مع دراسة 
Alsharidah,, 2021)( فيما تخ2021، والعوبثاني .) تمف النتيجة جزئًيا مع دراسة البالصي

(، ويمكن أن تعزى ىذه 2021(، والحمود )2020(، والسعيد )2019(، والريشي )2016)
النتيجة إلى ما وفرتو منصة مدرستي لممعممات من العمل عن بعد بما قد يتناسب مع ظروفين 

ين وخصوًصا االجتماعية، ويمنحين فرصة لمبقاء مع أسرىن وأطفالين، ويوفر عمى بعض
لمنصة  المغتربات منين مشقة السفر إلى مقار أعمالين، كما يمكن أن تعزى ىذه النتيجة لما

مما منح المعممات فرصة  التعميم، في التقنية دمج في من دورٍ  مدرستي والتعميم عن بعد
دي بسيولة ومرونة، مما قد ال يتوفر في التعميم التقمي مع األىالي وأولياء األمور لمتواصل

مياراتين التقنية، كما  إلى تمكين المعممات من تنمية لالعتبارات االجتماعية، باإلضافة
 .(Ezzeldin& Alsharidah,, 2021)(، ودراسة 2021أشارت إلى ذلك دراسة العوبثاني )
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: "ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو الرابعنتائج إجابة السؤال 
 ؟"لممؤىل الدراسيتعزى  استخدام منصة مدرستي

(، Mann-Whitney Uعن ىذا السؤال تم استخدام اختبار )مان ويتني( ) ولإلجابة
المؤىل لمعرفة داللة الفروق في االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي تبعا لمتغير 

 ، وكانت النتائج كما يمي:الدراسي
نتائج اختبار )مان ويتني( لمعرفة داللة الفروق في االتجاهات نحو استخدام : (8جدول )

 المؤهل الدراسيمنصة مدرستي تبعا لمتغير 
المؤىل 
 العدد الدراسي

متوسط 
 مجموع الرتب الرتب

قيمة مان 
 )ز( قيمة ويتني

 مستوى
 الداللة

 9244.50 73.96 125 بكالوريوس
630.500 

 
2.403- 

 
0.016 

دراسات  
 عميا

16 47.91 766.50 

أقل من ( وىي 0.016بمغت )الداللة  ىمستو  ة( أن قيم8يتضح من الجدول )
وىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو استخدام منصة ، (0.05)

تبين أن ىذه الفروق كانت لصالح  متوسطات الرتب، ومن لممؤىل الدراسيمدرستي تعزى 
وجيات نظر أفراد العينة الحاصمين عمى مؤىل ، وىذا يدل عمى أن البكالوريوسمؤىل 

كانت إيجابية نحو استخدام منصة مدرستي أكثر من الحاصمين عمى مؤىل  سالبكالوريو 
(، 2021(، والحمود )2020دراساٍت عميا. وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة الريشي )

 .(Alsalim, 2021)و
توجد فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات  للخامس: "ىانتائج إجابة السؤال 

 ؟"لمرحمة التدريسنحو استخدام منصة مدرستي تعزى 
( Kruskal-Wallsعن ىذا السؤال تم استخدام اختبار "كروسكال ويمز" ) ولإلجابة

، مرحمة التدريسلمعرفة داللة الفروق في االتجاىات نحو استخدام منصة مدرستي تبعا لمتغير 
 وكانت النتائج كما يمي:
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نتائج اختبار كروسكال ويمز لمعرفة داللة الفروق في االتجاهات نحو استخدام : (9جدول )
 مرحمة التدريسمنصة مدرستي تبعا لمتغير 

 العدد مرحمة التدريس
متوسط 
 الرتب

كروسكال 
 ويمز

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.863 69.49 83 االبتدائية
  
  

2 
  
  

0.649 
  
  

 69.59 33 المتوسطة
 77.88 25 الثانوية

من  ( وىي أكبر0.649بمغت )الداللة  ىمستو  ة( أن قيم9يتضح من الجدول )
وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاىات نحو استخدام عدم وىذا يعني ، (0.05)

نظر أفراد العينة نحو وجيات  تشابو، وىذا يدل عمى لمرحمة التدريسمنصة مدرستي تعزى 
استخدام منصة مدرستي بمختمف مراحل التدريس )االبتدائي، المتوسط، والثانوي(، وتتفق ىذه 

 ,Alsalim)ىذه النتيجة مع دراسة  (، بينما تختمف2016النتيجة جزئًيا مع دراسة البالصي )
 (.2021(، والعوبثاني )2021، وشحاتو )(2021

 :التوصيات
 إليو الدراسة من نتائج، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:في ضوء ما خمصت 

توظيف اتجاىات المعممين والمعممات نحو منصة مدرستي لتعزيز اإليجابيات  .1
 ومعالجة التحديات لالستثمار األمثل لتطبيقات التعميم عن بعد. 

ميارات اللتطوير  المتخصصة تكثيف الدوراتالتدريب النوعي لممعممين والمعممات و  .2
 .م عن بعديبيئات التعمل الزمةالتربوية ال نية والكفاياتالتق
 ؛في مجال المنصات التعميمية لمتعميم عن بعدنتائج األبحاث والدراسات من االستفادة  .3

، واستثمارىا في تطبيقات التعميم المدمج من فاعميتيا وكفاءتيابما يزيد  اتالمنصتمك لتطوير 
 والتعميم عن بعد.

 المقترحات:
 نتائج الدراسة يمكن اقتراح إجراء الدراسات المستقبمية اآلتية:في ضوء 

 اتجاىات الطالب وأولياء األمور نحو منصات التعميم عن بعد وتطبيقاتو المختمفة. .1
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الحاجات التدريبية لممعممين والمعممات في مجال المنصات التعميمية والفصول  .2
 االفتراضية.

االفتراضية في مجال تعميم الطالب الموىوبين وتحديات المنصات التعميمية واقع  .3
 الخاصة. توذوي االحتياجا

 المراجع:قائمة 
 المراجع العربية:

  (. اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو تطبيق 2019، شيرين عبدالحفيظ. )يالبحير
نموذجا. مجمة  Edmodoالمنصات التعميمية اإللكترونية في التدريس: منصة إدمودو 

 .288 - 261(، 51كمية اإلعالم بالقاىرة، ) -مية: جامعة األزىر البحوث اإلعال
 ( .اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 2016البالصي، رباب عبدالمقصود .)

(. دراسات عربية في Blackboardبالك بورد ) -حائل نحو استخدام نظام إدارة التعمم 
 .120 - 103(، 69التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب، )

 ( .واقع تدريب المعممين عن بعد عمى استخدام 2021الحمود، ماجد بن عبدالرحمن .)
منصة مدرستي اإللكترونية من وجية نظرىم ومقترحات لتطويرىا. مجمة كمية التربية: جامعة 

 .97 - 51(، 1)37كمية التربية،  -أسيوط 
 ( .واقع استخدام منظومة ا2020الريشي، حنان محمد ىزاع .) لتعميم الموحدة "منصة

المدرسة االفتراضية" ومعوقات استخداميا من وجية نظر المعممين والمعممات بمدينة مكة 
 .123 - 101(، 40)4المكرمة. مجمة العموم التربوية والنفسية: المركز القومي لمبحوث غزة، 

 ( .تكنولوجيا التعميم ومصادر التعمم اإللكتروني م2012سرايا، عادل السيد .) فاىيم
 . مكتبة الرشد: الرياض.5ونظريات وتطبيقات عممية. ط

 ( .اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة جازان 2020السعيد، بتول عبدالباقي .)
نحو توظيف أدوات التعميم اإللكتروني "منصة البالك بورد" في العممية التعممية تماشيا مع 

(، 37)4لنفسية: المركز القومي لمبحوث غزة، تداعيات فيروس كورونا. مجمة العموم التربوية وا
1 - 19. 
 ( .الحاسوب في التعميم. األىمية لمنشر 2002سالمة، عبدالحافظ؛ وأبو ريا، محمد .)

 والتوزيع: األردن
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 ( .اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم 2021شحاتو، منى فرحات إبراىيم .)
كمية  -مجمة كمية التربية: جامعة بورسعيد (. 19-عن بعد في ظل جائحة كورونا )كوفيد

 .489 - 469(، 33التربية، )
 ( التعميم العام السعودي في زمن الكورونا: منصة 2021العوبثاني، فوزية عمر .)

 – 316(، 2)22مدرستي. المجمة العممية لجامعة الممك فيصل: العموم اإلنسانية واإلدارية، 
324 

 ( .استخدام الحاسب اآللي في التعميم. ط2008الموسى، عبداهلل عبدالعزيز .)4 .
 .مكتبة الشقري: الرياض

  (. واقع استخدام منصات التعميم عن بعد في ظل جائحة 2020، خمود. )يالياجر
كورونا: بوابة المستقبل أنموذجا. المجمة العممية لمعموم التربوية والصحة النفسية: المؤسسة 

 .55 - 21(، 3)2والتربية الخاصة،  العممية لمعموم التربوية والتكنولوجية
 ( التعميم وكورونا. 2020وزارة التعميم .)متوفر بموقع:  
 https://www.moe.gov.sa/ar/LifeEvents/Pages/default.aspx 
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