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 ملخص البحث: 

المعلمين،   لمنصة مدرستي من وجهة نظر  االبتدائية  المرحلة  في  الرياضيات  استخدام معلمي  التعرف عن واقع  إلى  الدراسة  هدفت 
ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي كما قام الباحث بإعداد استبانة كأداة للدراسة حيث كان مجتمع البحث جميع  

(  123( معلمًا، وطبقت االستبانة على عينة وتكونت من )270لمرحلة االبتدائية بمحافظة القنفذة والبالغ عددهم ) معلمي الرياضيات في ا
معلمًا، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن أفراد عينة الدراسة من معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية استفادوا من 

(، كما توصل البحث إلى وجود بعض المعوقات 5.00من    3.82الرياضيات بمتوسط حسابي بلغ )استخدام منصة مدرستي في تدريس  
(، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق 5.00من    3.95بمتوسط حسابي بلغ )  الستخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات

سة حول )درجة االستفادة، المعوقات( باختالف متغير الخبرة  ( فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدرا0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والدورات التدريبية، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث العمل على تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المتعلمين نحو استخدام المنصات 

شاكل التي تواجه تفعيل المنصات التعليمية اإللكترونية التعليمية االلكترونية في تعلم الرياضيات، وإعداد تقارير سنوية شاملة لدراسة الم
 في تدريس الرياضيات.

 منصة مدرستي، معلمي الرياضيات، المرحلة االبتدائية. الكلمات المفتاحية:

  :المقدمة

لزامًا على العملية التعليمية أصبح العالم اليوم يمر بسلسلة من التطور والتغيير المتسارع في المجاالت التقنية والتكنولوجية، وأصبح  
أن تواكب هذا التطور والتغيير، واالستفادة من هذه التقنيات في العملية التعليمية بشكل دائم وعدم االقتصار على استخدامها في ظل 

أن يوظفوا هذه  "، لذا كان من الضروري على المعلمين19األزمات كما حدث مؤخرًا أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد
 التقنية في التدريس وخاصة في تدريس الرياضيات، واالستفادة من الطرق واألساليب الحديثة والمصادر المتعددة للتطوير.

إن الرياضيات في العصر الراهن أصبحت مهمة في الحياة اليومية، بل ربما أصبحت جزءًا ال يتجزأ منها؛ ألنها تعتبر أساس  
العتماد المعارف والتخصصات األخرى عليها، كما أن الرياضيات تساعد على حل المشكالت، وتنمي التفكير المنطقي لتنظيم الحياة  

 والعلمي لدى الفرد، وتعمل على بناء التفكير المنتج، و تعتبر من الركائز األساسية ألي تقدم علمي وهي من أكثر المواد الدراسية أهمية
؛  2020؛ النذير،  2019)الطائي،    مهارات تساعد الطالب على التفكير السليم لمواجهة المواقف المختلفةوحيوية لما تحتويه من معارف و 

 . (2010ريان، 

العلوم التربوية  ويعتبر توظيف ما يستجد من تقنيات التعليم في تدريس الرياضيات من الموضوعات المهمة والمعاصرة، وهي من  
لذي التي شهدت نموًا وتطورًا سريعا في القرن الحادي والعشرين الذي يتميز عالمه بالتقدم المعلوماتي والعلمي والتقني السريع والشامل، وا

 لم يكن له مثيل من قبل، وتعد الرياضيات جزءًا من هذه العلوم، بل ربما تعد أساسها.

 المختلفة المواهب وإبراز الرياضيات مادة في األسباب الرئيسية للتفوق  من قنية في التعليموفي ذات السياق يعتبر استخدام الت
المتعددة الدافعية باإلضافة إلى   الطالب لدى التحصيل وزيادة الدراسية المادة نحو إيجابية اتجاهات وتنمية وتنمية الذكاءات   زيادة 
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 األمر الذي يستدعي األشياء المجردة، على تعتمد بطبيعتها الرياضيات مادة ألن أهمية؛ نظراً  أكثر الرياضيات أنها تعتبر في كما للتعلم،
 . (2019)الذويب،    وتنمي وتعزز جوانب القوة لدى الطالب في مادة الرياضيات القصور  جوانب تعالج التي والوسائل توظيف المحسوسات

إحدى وسائل التعليم عن ُبعد التي أنشئت مؤخرا حتى ال تتوقف عجلة التعليم أثناء انتشار جائحة كرونا،  وتعتبر منصة مدرستي  
فهي بيئة تعليمية حديثة جاءت لتحل محل المدرسة وتسهيل التواصل بين المعلم والمتعلم، ففيها يقوم المعلمون بإعداد الدروس لجميع  

ي ترافقه استجابة الطالب مع الحزم من قبل إدارة المدرسة لضبط الطالب بالحضور اليومي، المراحل ثم القيام بشرحها بشكل مباشر الت
والواجبات اليومية، والشرح المفصل، والدقة بالعمل، واالختبارات بين حين وآخر، بشكل ُيشعر الطالب كأنه في الفصل، وكذلك إدارة  

حظات، كما أنه ال يمكن للمادة المتعلمة أن تكون مفيدة ما لم تكن المدرسة ُتشعر ولي األمر بكل تفاصيل الحصص والحضور والمال
مشوقة، وال يمكن أن تكون مشوقة ما لم تكن مبسطة، وال يمكن أن تكون مفيدة ومشّوقة ومبسطة ما لم يبذل المعلم أضعاف الجهد الذي  

المعلم مع اإلدارة جهدًا كبيرًا، حتى تص المنصة يبذل  الطالب، ومن خالل  الطالب وهو مرتاح في منزلهيبذله  إلى  العلمية  المادة   ل 
 . (2020)البريدي، 

وفي ضوء ما تقدم تسعى الدراسة إلى تعرف واقع استخدام معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية لمنصة مدرستي من وجهة 
 نظر المعلمين.

 مشكلة البحث  

 للعملية  المساعدة التقنية البيئة تهيئة أهدافها يتمثل في أحد أن  م نصت على2030السعودية   العربية المملكة رؤية إن وثيقة
 عمليات في استخدام التنقية وألهمية المحلي، والمجتمع واألسرة، المدرسة، بين التعاون  تعزيز على والعمل التعليم، مناهج في التعليمية
 مما المطورة، الرياضيات مناهج  في التقنية ودمج التدريس عمليات في التقنية ألساليب المطورة المناهج لدعم وذلك الرياضيات تدريس
 (. 2016الرؤية،   وتعلمها. )وثيقة الرياضيات تعليم في حديثاً  مدخال جعلها

(؛ و)المالكي،  2014(؛ و )عواجي،  2014(؛ و )عيسى،  2014وقد أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة )الرويثي والضاحي،  
( إلى ضرورة دراسة كفايات وممارسات ومعرفة مدى استخدام المعلمين للتقنيات الحديثة في عمليات التعلم والتعليم، وأن لها أثرًا 2015

 إيجابيًا في تنمية العديد من المتغيرات، ومنها رفع مستوى تحصيل الطالب.

( بدراسة واقع استخدام المعلمين للتقنيات الحديثة، 2017والعفيصان،  (؛ و )المسعد  2013كما أوصت دراسة )العبد الكريم،  
 والمعوقات التي تحول دون استخدامها في العديد من المقررات للمراحل الدراسية المختلفة. 

 و مما سبق نبعت مشكلة البحث والتي يمكن صياغتها في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

 مي الرياضيات في المرحلة االبتدائية لمنصة مدرستي من وجهة نظر المعلمين؟ما واقع استخدام معل

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 ما درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات؟ .1
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 مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين؟ما هي معوقات استخدام منصة   .2

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة لواقع استخدام معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية  .3
 لخبرة(؟ لمنصة مدرستي من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير )المؤهل الدراسي، عدد سنوات ا

 أهداف البحث  

 معرفة درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات من وجهة نظرهم. .1
 الكشف عن معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين. .2
 اسبة لتحسين استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين.التعرف على المقترحات المن .3
تحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة لواقع استخدام معلمي الرياضيات في المرحلة   .4

 المعلمين تعزى لمتغير )عدد سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي(.االبتدائية لمنصة مدرستي من وجهة نظر 

 أهمية البحث 

 األهمية النظرية: 

تساير الدراسة الحالية االتجاهات الحديثة في العملية التعليمية من خالل االهتمام بقدرات ومهارات المعلمين التي لها تأثير كبير  -1
 ية في تطبيق التعلم عن بعد باعتباره أصبح مطلبًا أساسيًا في العصر الراهن. على مستوى تقدم طالبهم والمتمثل في الدراسة الحال

تقدم الدراسة تحليالت واستنتاجات ورؤية يمكن أن يستعين بها المعنيون بالعملية التعليمية، وواضعوا السياسة التعليمية في المملكة  -2
 العربية السعودية.

يتعلق بالكتابات النظرية حول المنصات التعليمية من خالاللتعليم عن بعد، ومعلمي   تمد المكتبة التربوية بجهد بسيط ومتواضع فيما -3
 الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، والتي من الممكن االستفادة منها في العملية التعليمية.    

 األهمية التطبيقية:

لى الواقع ومعرفة المميزات والسلبيات، باعتبارها ما  تفيد الدراسة اإلدارات المعنية والمشرفة على نظام التعليم عن بعد باطالعها ع -1
 زالت قيد التطوير.   

 االبتدائية للمرحلة الرياضيات تدريس في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي استخدام تزود المكتبة التربوية باستبانة لتعرف واقع -2
 نظر معلميها.  وجهة من

 الباحثين إلجراء المزيد من الدراسات المستقبلية. يمكن لهذه الدراسة أن تثير اهتمام  -3

 حدود البحث  

اقتصر موضوع البحث الحالي عن واقع استخدام معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية لمنصة مدرستي من الحدود الموضوعية:  
 وجهة نظر المعلمين.

 ه. 1443للعام الدراسي تم تطبيق الدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثاني الحدود الزمنية: 
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 تم إجراء الدراسة الحالية في مدارس التعليم االبتدائي بمحافظة القنفذة.الحدود المكانية: 

 مصطلحات البحث

 المنصات التعليمية اإللكترونية:

التكنولوجيا الحديثة، حيث تعتبر بيئة تعلم المنصات التعليمية اإللكترونية هي عبارة عن مواقع تعليمية إلكترونية يتم من خاللها استخدام  
 عبر اإلنترنت يتم من خاللها تقديم مجموعة من الخبرات والخدمات التفاعلية عبر اإلنترنت، وتوفير المقررات بصورة إلكترونية، والتخطيط 

التعليمية بين المعلمين والطالب، وبين للمناهج الدراسية، وإدارة الصق، وتقويم الطالب، وكذلك تتيح تبادل األفكار ومشاركة المحتويات  
 (. 2020الطالب وبعضهم البعض )سمحان وعلي،  

 منصة مدرستي:  

تحقيق تعرف بأنها "نظام إدارة تعلم إلكتروني يضّم الكثير من األدوات التعليمية اإللكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في  
ت. كما تدعم المنصة تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطالب والطالبات؛ لتتواءم مع المتطلبات األهداف التعليمية للمناهج والمقررا

 (. 11،  1442الرقمية للحاضر والمستقبل")وزارة التعليم، 

التعليمي األنشطة  وتطبيق  األهداف،  الدروس ووضع  نشر  من  المعلمين  تمكن  رقمية  تفاعلية  تعليمية  "بيئة  بأنها:  الباحث  ة، ويعرفها 
التواصل مع المعلمين التغذية الراجعة، كما تتيح ألولياء األمور   والتواصل مع المتعلمين، وإجراء االختبارات، وتبادل األفكار، وتقديم 

 ومتابعة نتائج أبنائهم مما يساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية". 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 النظري:اإلطار  -أوال

 الرياضيات 

يؤدي العلم دورًا مهمًا في تقدم األمم وتطورها، حيث شهد العالم في الفترات األخيرة تغييرات وتطورات علمية هائلة صاحبها العديد من 
التع المناهج  التغييرات تطوير وتغيير في  ليمية، االختراعات واالكتشافات نتيجة التطور العلمي، وبطبيعة الحال يجب أن تواكب تلك 

ويجب أن يصاحب ذلك تطوير في أداء المعلمين من خالل التدريب والتأهيل وخاصة معلمي الرياضيات، وهذا ما أقرته المملكة في  
 .   2030أهمية إعداد المعلم وفق رؤيتها 

 :  أهمية علم الرياضيات

الذي أصبح من المتطلبات األساسية لجميع  ( مجموعة من النقاط التي تجعل منهج الرياضيات هام للطالب، و 2014ذكر فرج هللا )
 المتعلمين وال غنى عنه في جميع القطاعات، ومن بينها: 

تعين الفرد على قضاء حاجاته وتسير أموره في كافة مجاالت الحياة )تنظيم أمور حياته، التعايش االقتصادي مع المجتمع والمجتمعات 
 األخرى، التفكير والنقد بمنطقية، ....... (.  
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د األنظمة المعرفية له بنيته المعرفية وتنظيمه المستقبلي المساهم في بناء الشخصية ويساعد على اإلبداع من خالل إتاحة الفرص أح
 والتفكير الناقد.  

من الرياضيات هي لغة جميع العلوم فجميع العلوم الطبيعية فتعتمد على قوانينها في اإلثبات فهي األساس الالزم لجميع الطالب ليتمكن 
 استيعاب ما تتوصل إليه العلوم األخرى. 

 جزء من النظريات التربوية حيث تمتلك البرهان الرياضي والعلمي ولذلك فالجميع في حاجة إلى معرفتها جيدا. 
 أحد طرق االستدالل واالستنتاج اللذان يستخدمان في مجاالت البحث والدراسة ويتم التأكد منه من خالل الرياضيات.  

المتطلبات 2021الشون )كما ذكرت   الرياضيات هام وضرورة قصوى، والذي أصبح من  التي تجعل من علم  النقاط  ( مجموعة من 
 األساسية لجميع المجتمعات من الناحية التقنية والتربوية والمعرفية، وتنبع هذه األهمية من خالل شمولها للجوانب التالية:  

تساعد الرياضيات العقل البشري على قبول مفاهيم المنطق، وذلك من  نظيمية:  المساعدة في حل المشكالت وتعلم المهارات الت .1
ومن ثم اتباع خطوات  خالل تعلم المهارات األساسية للرياضيات، فهي تجعل الطالب يفكرون في المشكالت قبل محاولة حلها،  

 اإلجابة الصحيحة. واستراتيجيات مناسبة للحل ومن ثم التدرج في حل المشكلة للوصول إلى 
بما أن علم الرياضيات علم تطبيقي منهجي للمادة فبالتالي يساعد تعلمها في زيادة منهجية وتناسق حياة الفرد، زيادة منهجية الفرد:   .2

باإلضافة إلى قدرة علم الرياضيات على إكساب الفرد عديد من المهارات مثل ،  وذلك من خالل تنظيم أمور الحياة ومنع الفوضى
التفكير والتفكير المجرد والمكاني والتفكير النقدي واإلبداع والقدرة على حل المشكالت، وزيادة مهارة التواصل الفعال، حيث تعتبر  قوة  

 الرياضيات أساس اإلبداعات المختلفة والتي من دونها ال يستطيع العالم التطور.  
اتخاذ القرارات، وخاصة القرارات الطبية التي تحتاج إلى عمليات    يساعد علم الرياضيات في زيادة قدرة الفرد على اتخاذ القرارات:   .3

حسابية بسيطة، فقد  ذكر في عديد من الدراسات أن معظم البالغين يفشلون في حل المشكالت البسيطة والنسب العشرية، وهي  
هذه الصعوبة في المفاهيم الرياضية  المفاهيم التي تعتبر متطلبات أساسية لفهم المخاطر ذات الصلة بالصحة، وأظهرت الدراسات أن  

النسبية تسبب نتائج صحية قليلة ونقص القدرة على اتخاذ القرارات الطبية، ولهذا تعتبر دراسة علم الرياضيات عاماًل مساعدا في  
الء اهتمام زيادة الوعي الصحي وصحة اتخاذ القرارات الصحية وغيرها من األحكام االجتماعية في الحياة اليومية، ولذلك يجب إي

 كبير لمعالجة األخطاء الشائعة في فهم وتطبيق المعلومات العددية الرياضية. 
تعتمد جميع الوظائف والمهن المختلفة على تعلم الرياضيات والمهارات الرياضية، حيث يمكن للطالب الذي دعم التعليم المستمر:  .4

درجات أعلى في الوظائف ذات األجور العالية مثل الطب والهندسة،  يمتلك مهارات عالية في أسس الرياضيات من الحصول على 
بحيث يسهل عليه القيام باألبحاث، كما وأن الطلبة الذين ال يهتمون بالمهن ذات األجور العالية فإنهم مطالبون بامتالك مهارات 

 اختبارات التقييم في الجامعات.رياضية متقدمة من أجل التخرج بدرجة البكالوريوس في أي مجال دراسي بسبب أدائهم في 

 المنصات التعليمية ومنصة مدرستي

يعد التعلم عن بعد أحد التقنيات الهامة في الفترات األخيرة والذي ساهم في ظهور العديد من األدوات التي ساهمت في تطبيقه، 
 ومن بين هذه األدوات المنصات التعليمية والتي تعد األبرز في دعم التعليم عن بعد. 
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وتعتبر المنصات اإللكترونية من أشهر التطبيقات المستخدمة في التعليم عن بعد واالمتداد الحديث له، نظرا لما توفره من ميزات 
تعليمية متعددة كوسائل االتصال وتوفير الموارد والمصادر، حيث يمكن من خاللها التحاق أعداد ضخمة من الطالب وإتاحة الفرص 

 مواصلة التعليم، وتتيح فرصًا كبيرة للمعلمين لتقديم محتوى دقيق وشيق.للتسجيل لكل من يرغب في 

 مفهوم المنصات التعليمية

التعليمية بأنها: " نظام شامل يوفر للمستخدم نقطة وصول موحدة من خالل الشبكات لجميع   التعليم الفرنسية المنصات  تعرف وزارة 
 ( Caisse des Depots, 2010, P7المتعلقة بنشاطه ". )األدوات والمحتوى والتطبيقات الرقمية 

م( المنصة التعليمية اإللكترونية بأنها: " فئة المنتجات التعليمية الجديدة، والمصممة لتكون بمثابة البيئة 2009ويعرف والترز وآخرون )
المعلم بأدوات ا التكنولوجيا، وهي تدعم  الدراسية كثيفة  الدراسية، وإدارة الصف، وتقديم التعليمية األولية في الفصول  المناهج  لتخطيط 

 (  3الطالب، وهي مصممة للعمل في الفصول الدراسية التي يقودها المعلم باعتبارها الناقل الرئيسي لمحتوى المناهج الدراسية ". )ص  

وتحديد األهداف، ويمكن من خاللها فالمنصات التعلمية اإللكترونية هي أحد التقنيات التي من خاللها يتمكن المعلمون من نشر الدروس  
وضع مجموعة من الواجبات واألنشطة التقويمية ويمكن تنفيذها بسهولة من خالل األدوات المتاحة بالمنصة، وتسمح بمشاركة المحتوى 

بق كل ذلك من خالل  التعليمي وتبادل األفكار واآلراء مما يساعد على تحقيق أعلى المخرجات التعليمية ذات الجودة العالية ويمكن أن يط
 (. 2018االنترنت )أبو موسى، 

كما أن توظيف المنصات التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اليوم، ولقد فرض من خالل التطورات 
اكبة العصر، وأكدت على ذلك  التكنولوجية، مما وضع أمام األساتذة تحديات أكثر تفرض عليهم المزيد من االطالع وتطوير الذات لمو 

 ( من خالل ضرورة تنفيذ دورات تدريبية في استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت للطالب واألساتذة.2020دراسة )داغستاني والمالكي، 

لتي توفر ( إلى أن المنصات التعليمية تعد إحدى أهم بيئات التعلم االلكترونية عن بعد  وا2018وقد أشارت دراسة رحماني والسعدية )
يئة بيئة تعليمية تسهم في التحول من بيئة أحادية المصدر إلى بيئة ثنائية، ومن بيئة فقيرة الموارد إلى بيئة غنية« ومن بيئة ثابتة إلى ب

. كما تعد متنقلة  العتمادها على التعلم االجتماعي التفاعلي بين األستاذ والطالب وبين الطالب وأقرانه، وبين الطالب والمحتوى التعليمي
المنصات خطوة متقدمة في مجال التعلم عن بعد لما يتوافر فيها من أدوات تقنية تتسم بالتفاعل والمرونة، وتساعد على تقديم تعلم قائم 

ات  على التفاعل االجتماعي الذي يجذب انتباه الطالب ويدفعه لتحسين مستواه التحصيلي، كما توفر لألساتذة بما تمتلكه من تقنيات وتطبيق
 إلدارة العمليات التعليمية، وإتاحة المراقبة للطالب ومتابعة األداء بطريقة إلكترونية منظمة.

 منصة مدرستي التعليمية 

 تعد منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية اإللكترونية في التعليم السعودي والتي أطلقتها وزارة التعليم أثناء جائحة كورونا والتي
 الثانوي(.   -المتوسط –ة على تسهيل العملية التعلمية على طالب التعليم األساسي )االبتدائي عملت فيها المملك
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يجي وتعتبر تجربة استخدام التعلم اإللكتروني المتمثلة في التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي اإللكترونية ابتكارية حيث لها األثر االسترات 
لكة في االرتقاء بالتعليم والعملية التعليمية في وقت قليل وفي ظروف تحدت العالم كله،  والذي يسجل ضمن النجاحات التي حققتها المم

 وساهمت هذه التجربة على تطوير المنظومة التعليمية. 

فقد عملت المملكة على إنشاء نظام إلدارة التعلم اإللكتروني متمثاًل في منصة مدرستي، والذي يعد أحد المشروعات الطموحة التي عملت 
ليها المملكة لالستفادة من التقنيات ودمجها في عملية التعلم، والتي تساهم في تحقيق األهداف الالزمة للتحول الرقمي، وإدخال الطالب ع

في التعليم الرقمي سواء المتزامن أو غير المتزامن عبر نظام إلكتروني موحد، وعملت وزارة التعليم على الربط بين هذه المنصة وبين 
طالب والمعلمين في مايكروسوفت وأيضا حسابات توكلنا والتي سعت إليه المملكة من خالل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء حسابات ال

االصطناعي، وبالتالي يستطيع أي فرد لديه هذه الحسابات الدخول إلى المنصة سواء أكان طالب أو معلم ذكرا أو أنثى، من خالل البريد 
ور التي أرسلت له، فيتمكن من استخدام التقنيات واألدوات التي أتاحتها المنصة له من فصول افتراضية واختبارات  اإللكتروني وكلمة المر 

وذلك لسرعته والقوة االستيعابية له ألي عدد ممكن   Microsoft Teamsوواجبات وأسئلة، وتم العمل في الفصول االفتراضية على نظام  
 (. 2021من الطالب )إبراهيم و دبش، 

  فمنصة مدرستي إحدى التجارب الجديدة في الحقل التعليمي بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية؛  بالرغم من وجود قاعة مصادر
التعلم التي تستخدم مجموعة من المصادر التقنية والتي كانت تعد المصدر األساسي للتقنية في المدارس قبل انتشار جائحة كورونا، 

ب اآلن جميع خدماتهم ونشاطاتهم التعليمية من خالل المنصة من خالل التواصل المباشر مع معلمي المقررات، ويساعد  فيمارس الطال
ذلك على اكتساب الخبرات مثل السابق باإلضافة لزوال الحواجز الخاصة بالخجل والخوف؛ ألن الظروف اختلفت عن السابق بجانب 

التعبير عن مكنوناتهم وما يجيش بداخلهم  من خالل تواصلهم مع المعلم في المنصة،   حضور أولياء األمور للحصص وتشجيعهم على
المنصات والمواقع   الذاتي من خالل  التعلم  اكتسابهم مهارات  أبرزها عملية  بقدرات مميزة  التعليمية  المراحل  إعداد مخرج  فيتوقع منها 

الطالب على استطاعتهم   إلى تأكيد  المختلفة، إضافة  للتكنولوجيا التعليمية  ذاتهم وعن حاجاتهم بكل جدارة وباستخدامهم  التعبير عن 
 . (2021والمهارات التقنية في المواقف المختلفة )السنوسي والغامدي، 

 أدوار منصة مدرستي في المقررات الدراسية  

جوانب من اإلثارة والتميز والسهولة  زودت منصة مدرستي المقررات التعليمية بكثير من اإلضافات الرائعة التي تضفي على تدريس المقرر  
 (: 2021ومن أبرز هذه اإلضافات )جلي، 

 تقديم دروس الفيديو مجزأة لكل درس وهذا يساعد على المشاهدة وعدم الملل.  -1

 توفير كم هائل من األسئلة المتنوعة في المهارة الواحدة وتدرج مستوى تلك األسئلة حسب مستويات الطالب. -2

 إمكانية تزويد الدروس بما يحتاج إليه من الروابط اإلثرائية واألنشطة بحسب ما يراه المعلم.  -3

 إمكانية التصحيح اآللي للواجبات واالختبارات سواء التي يضعها المعلم أو من بنك األسئلة التي زودت بها المنصة.  -4

 الدرجة آلّيا في كل التكليفات.  إمكانية التحكم بالوقت في جميع ما يكلف به الطالب وكذلك رصد -5
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 األدوار التعليمية التي وفرتها منصة مدرستي  

 ( مجموعة من األدوار الموجودة في منصة مدرستي وهي:  260 -259، 2021ذكر جلي )

على    المعلم:  -1 لما سوف يطرحه  يعد جيدا  أن  المقرر، وبالتالي يجب  لمفردات  المعد  التعليمية، وهو  للعملية  الموجه  بدور  ويقوم 
المتعلمين، فيقوم بإعداد كل ما يفيد في هذا المقرر من أنشطة وإثراءات وواجبات والتحضير الجيد لها لعرض الدرس بمجموعة من  

لعمليات التعلم وبأقصر وأيسر الطرق. كما أنه من مميزات المنصة يتمكن المعلم من إبداء اإلعجاب الموارد السمعية والبصرية الالزمة  
 بمشاركات الطالب وتفاعله. 

هو محور العملية التعليمية، وفي وحدات التعلم صالت قوية به وذلك وفق احتياجات الطالب في جميع المراحل التعليمية الطالب:  -2
ألخالق والسلوك، لذا كان لزاما أن تعتني المنصة بكل ما يجذب الطالب إليها ويحببه فيها. فيمكن عمل مسابقات بما يعزز القيم وينمي ا

وأنشطة تدعم هذا الجائب، بجانب اليسر والسهولة في التعامل مع الواجبات واالختبارات واألنشطة التي تخلق جو من اإلثارة والتنافس 
 الطالب فاقدي المهارات. وخطط عالجية لتقوية الطالب الضعاف. بين الفرق المشاركة، أو لدعم بعض 

للمتعلمين عن كثب ومحاولة ومعرقتها لمواطن    أحدولي األمر:    -3 التي أظهرتها منصة مدرستي متابعة األسرة  الجوانب اإليجابية 
بعة الطالب؛ حيث أن مفردات المقررات الضعف عند الطالب ومحاولة ترميمها. نجد أن األسرة حاضرة في المقرر في مفرداته وفي متا

 تالمس احتياجاتهم جميعا وأصبح ولي األمر يتابع أثناء سير الدروس االفتراضية ويتابع مشاركاته. 

للمعلم طلب انضمام    المشرف:  -4 فيلتحق المشرف التربوي بالحصة ويمكن  المنصة فصار ضغطت زر  الجائب اإلشرافي في  أما 
دوره االطالع على مجريات الحصة والسير على المنهج المرسوم للمقرر واالطالع على ما يقدمه المعلم. المشرف التربوي للحصة. و 

 ويمكن إبراز دوره في النقاط التالية: 

 نقل كل جديد يتعلق بالمنصة عموما أو بمقرر الرياضيات في المنصة.  ▪

 نقل بعض الملفات االلكترونية التي تسهم في إثراء المقرر.  ▪

 إلبداع واالبتكار والتفكير العلمي الجيد في تنفيذ دروس الرياضيات.الحث على ا ▪

 التقييم للمعلمين الكترونيا عبر من خالل منصة مدرستي ونظام نور. ▪

 ثانيا/ الدراسات السابقة:

 التعليم عن بعد وتعليم الرياضيات المحور األول: دراسات تناولت 

       (2022دراسة حرز هللا )

في محافظات شمال   19  –لتقصي أثر "التعليم عن بعد" على مبدأ تكافؤ فرص تعليم الرياضيات، خالل جائحة كوفيد  هدفت الدراسة   
ة، فلسطين، وإلى التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية، بين إجابات أفراد عينة الدراسة، وفقًا للمتغيرات: الجنس، والمرحلة الدراسي

لجمع المعلومات ،  ( فقرة40حيث تم تصميم استبانة تكونت من )، المنهج الوصفي، واتبع الباحث     ي، وسنوات الخبرةوالمؤهل العلم
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تأثير وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كان من أهمها:    ( معلمًا ومعلمة لمادة الرياضيات152من عينة الدراسة التي تضمنت )
لى مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات بشكل عام، وعلى مستوى المحاور الفرعية، جاءت كفايات تعلم "التعليم عن بعد"، كان متوسطًا ع

ائج الرياضيات عن بعد وتعلمها بالمرتبة األولى، ثم اإلجراءات اإلدارية والفنية، ثم توفر أدوات تعليم الرياضيات عن بعد، كما أظهرت النت
 لمتغيرات: الجنس، والمرحلة الدراسية، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزي ل

 ( 2021دراسة الشاويش )

هدفت الدراسة إلى تعرف اتجاهات معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في البادية الشمالية الغربية نحو التعليم عن بعد، وبيان أثر كل  
من متغيرات الدراسة )المؤهل، الخبرة، الجنس( على اتجاهاتهم، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتكونت  

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت بعد أن تم التحقق من 46( معلما ومعلمة، طبق عليهم استبانة مكونة من )174سة من )عينة الدرا
صدقها وثباتها. وأسفرت النتائج على أن اتجاهات معلمي الرياضيات في البادية الشمالية الغربية نحو التعليم عن بعد كانت ايجابية،  

( تعزى إلى متغير الجنس ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة  0.05عند مستوى داللة )  ووجود فروق ذات داللة إحصائية
 . ( تعزى لمتغيري الخبرة التدريسية والمؤهل العلمي0.05احصائية عند مستوى داللة ) 

 (2021دراسة البدو )

مادة الرياضيات، واتبع الباحث المنهج اإلجرائي،  حيث هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية التدريب على تصميم دروس التعليم عن بعد في  
معلم ومعلمه في قصبة عمان األولى، وتوصلت الدراسة    100حيث تم تصميم االستبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تضمنت  

رياضيات متوسطة، وأن أدلة  إلى عدد من النتائج كان من أهمها أن درجة امتالك المعلمين مهارات تصميم الدروس عن بعد في مادة ال
بنسبة  بعد  الدروس عن  لتصميم  وتساعدهم  المعلمين  ترشد  تدريس حديثة  استراتيجيات وطرق  على  تحتوي  الطالب  وكتاب  المعلمين 
  متوسطة، وإن أكثر التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعد هي الفيديوهات المسجلة ثم منصة زووم، أيضا فاعلية التدريب 

 على تصميم دروس التعليم عن بعد في مادة الرياضيات كانت عالية بدرجة كبيرة. 

  (2021دراسة العدوان )

هدفت الدراسة الحالية إلي دراسة أثر الهاتف النقال واستخدامه في الغرفة الصفية والغرفة اإللكترونية على تحصيل الطلبة لدى الصف  
هم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية في التعلم عن بعد،  والبحث عن طرق تدريس فعالة تسهم الثامن في مادة الرياضيات واتجاهات معلمي 

في تقديم خبرات منظمة ومؤثرة في تعلم الرياضيات وإيجاد وتوظيف وسائل تعليمية مساعدة تعين المعلم في تثبيت المفاهيم والحقائق 
ورونا ورفع مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات في ضوء الدراسات التي والتعميمات في ذاكرة المتعلم طويلة األمد أثناء جائحة الك

تؤكد تدنى مستوى التحصيل في هذا المبحث أثناء الجائحة ومقارنة بين تحصيل الطلبة الذكور واإلناث من حيث فاعلية طريقة التدريس 
 ام الهاتف النقال كوسيلة تعليمية للتعلم عن بعد.)باستخدام الهاتف النقال( عن بعد ومعرفة اتجاهات معلمي الرياضيات نحو استخد

 التعليق على دراسات المحور األول

يتضح من خالل العرض السابق لدراسات المحور األول أنه يمكن استخالص هذه النقاط التالية والتي تعتبر بمثابة مبررات للقيام بالدراسة  
 الحالية كما يلي: 
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  ( 2021دراسة البدو )السابقة في استخدام المنهج الوصفي لجمع البيانات، واختلفت مع  يتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات   -
 التي اتبعت المنهج التجريبي ذو التصميم الشبه تجريبي.( 2021دراسة العدوان )  التي اتبعت المنهج اإلجرائي، و

 مع البيانات. يتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في أداة الدراسة وهي االستبانة لج -

الدراسات السابقة في اقتصاره على دراسة واقع استخدام معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية لمنصة   اختلف البحث الحالي عن 
 مدرستي من وجهة نظر المعلمين، بينما ذهبت الدراسات السابقة إلى دراسة اتجاهات المعلمين األثر ومدى الفاعلية للتعليم عن بعد. 

 منصة مدرستي  الثاني: دراسات تناولت المحور

 (2021دراسة الحمود )

المعلمين عن بعد على استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجهة نظرهم، والكشف عن    الدراسة تعرف واقع تدريب  استهدفت 
عد على استخدام منصة "مدرستي" الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حول وجهة نظرهم في تدريبهم عن ب

اإللكترونية التي تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل الدراسي، عدد سنوات الخدمة(، وتقديم المقترحات حول تطوير تدريب المعلمين عن  
ق أهداف  بعد على استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية من وجهة نظرهم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي لتحقي

( معلما ومعلمة، ووزعت عليهم أداة الدراسة  867الدراسة، واختيرت عينة من معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية بلغ عددها )
أن أفراد عينة الدراسة من المعلمين محايدين في موافقتهم نحو واقع تخطيط وتنفيذ وتقويم   -1)االستبانة(، وتوصلت الدراسة لنتائج منها:  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات   -2ريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية.  تد
أفراد الدراسة، نحو تخطيط وتنفيذ وتقويم تدريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة "مدرستي" اإللكترونية، باختالف متغيرات الجنس، 

عدد سنوات الخدمة. وبناء على هذه النتائج أوصي بتوفير برامج التدريب عن بعد في أوقات متنوعة تتناسب مع والمؤهل الدراسي، و 
 ظروف المتدربين، وتوفير موقع إلكتروني يحتوي على شرح محتويات منصة "مدرستي" اإللكترونية.

 ( 2021دراسة العوبثاني )

رونية من وجهة نظر المعلمات بمدارس التعليم العام بمدينة الرياض، كما هدفت هدفت الدراسة إلى تقييم خدمات منصة مدرستي اإللكت 
إلى اختبار مدى وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة تعود لمتغيري المرحلة الدراسية ومستوى الخبرة في استخدام  

( معلمة، كما  384وزيع االستبانة على عينة عشوائية بلغت )الحاسب اآللي. طبقت الدراسة المنهج المختلط الكمي والنوعي؛ حيث تم ت
( معلمات. تم تحليل البيانات الكمية باختيار األساليب اإلحصائية المناسبة، فيما جرى تطبيق التحليل 5أجريت مقابالت شبه المقننة مع )

إلى فعال والنوعية  الكمية  النتائج  أشارت  والتعليقات.  المقابالت  لتحليل  أبرز  الموضوعي  المنصة، في حين تمحورت  أدوات  ية وجودة 
التحديات حول المشكالت التقنية، وانقطاع اإلنترنت. وإشكاالت تقويم تعلم الطالبات. ركزت أبرز االقتراحات على حل المشكالت التقنية،  

ألهالي. كشفت النتائج الكمية عن وجود وزيادة سرعة اإلنترنت، وتوفير حزم إنترنت تشجيعية، ودعم الدورات التدريبية للمعلمات وتوعية ا
فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد الدراسة نحو محور التحديات لصالح معلمات المرحلة االبتدائية، وأيدت النتائج النوعية ضعف 

عينة الدراسة نحو محور   تأييد بعض معلمات االبتدائية لتطبيق التعلم عن بعد لهذه المرحلة. كما ظهرت فروق دالة إحصائيا بين آراء
 مدى فاعلية المنصة ومحور التحديات تعزى لمتغير الخبرة في استخدام الحاسب اآللي. 
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 (2021دراسة الحربي ) 

هدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية الصف المقلوب عن بعد، عبر منصة مدرستي في تنمية التحصيل الرياضي لدى   
تدائي عند مستويات: )المعرفة، التطبيق، االستدالل، ككل(، وقد استخدم البحث المنهج شبه التجريبي، وكانت  طالب الصف الخامس االب

( طالبا تم اختيارها بالطريقة العشوائية العنقودية، قسمت إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية تكونت  ٣٩أداته اختبارا، وتكونت عينته من )
المقلوب عن بعد، ١٩ت من )( طالبا، ومجموعة ضابطة تكون٢٠من ) التجريبية وفق إستراتيجية الصف  المجموعة  ( طالبا، درست 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى   -والمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة عبر منصة مدرستي، وأظهرت نتائج البحث، ما يلي:  
(α ≤ 0.05 بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية، والمجمو )  عة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الرياضي

 ≥ αيوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )   -االستدالل ككل( لصالح المجموعة التجريبية.    -التطبيق  -عند مستويات: )المعرفة
التطبيقين: القبلي، والبعدي لصالح  ( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل الرياضي ككل في  0.05

 التطبيق البعدي. 

 (2021دراسة الدغيمي )

هدفت الدراسة إلى التعرف على طرق معالجة الفاقد التعليمي للمهارات األساسية في مقرر اللغة اإلنجليزية في للصف السادس، وتكونت  
من دالالت الصدق والثبات، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من   ( معلمة، تم استخدام أداة المالحظة، وتم التحقق16عينة الدراسة من )

عمل،  النتائج أبرزها: أن من أكثر طرق المعالجة للفاقد التعليمي استخداما هي: الواجبات المنزلية، يليها االختبارات الدورية، ثم أوراق ال
ديوهات التعليمية، والتطبيقات اإللكترونية، وفي ضوء النتائج ثم بناء االختبارات التشخيصية. وأقلها استخداما األلعاب اإللكترونية، والفي

 أوصت الباحثة توجيه المعلمين الستخدام طرق معالجة الفاقد التعليمي في المهارات األساسية.

 (2021دراسة آل إبراهيم )

لتعليم اإللكتروني بعد تجربته هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو توظيف منصة مدرستي في ا 
الدراسة )  الجنس، والعمر، والتخصص، وسنوات الخبرة. وبلغت عينة  ( معلما 237أثناء جائحة كورونا بمنطقة جازان، وأثر كل من 

ائية محاور. وأجريت التحليالت اإلحص  5( فقرة موزعة على  24ومعلمة، اختيروا بالطريقة العشوائية. واستخدمت استبانة مكونة من ) 
التعليم  في  مدرستي  منصة  توظيف  نحو  الثانوية  المرحلة  معلمي  اتجاهات  شكلت  األداة  فقرات  جميع  أن  النتائج  وأظهرت  المناسبة. 
اإللكتروني، وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، والعمر، والتخصص، وسنوات الخبرة، وفي 

صلت إليها الدراسة خرج الباحثان بمجموعة من التوصيات التي يؤمل منها أن تسهم في تطوير هذا التوجه وتساعد  ضوء النتائج التي تو 
في رفع اتجاهات منسوبي التعليم التي تحيل بين توظيف منصة مدرستي في التعليم اإللكتروني لتطوير مخرجات التعليم وفق متطلبات 

 واحتياجات سوق العمل.

 ات المحور الثانيالتعليق على دراس

  ( 2021الدغيمي )  يتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في المتغير المستقل وهو منصة مدرستي، واختلفت مع دراسة -
 التي ركزت على معالجة الفاقد التعليمي الذي أحدثه التعليم عن بعد.
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دراسة العوبثاني  يتفق البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة في منهج البحث باستخدام المنهج الوصفي لجمع البيانات ما عدا   -
والنوعي، و2021) الكمي  المنهج  دمجت  التي   )  ( الحربي  الشبه  2021دراسة  التصميم  ذو  التجريبي  المنهج  استخدمت  التي   )

 تجريبيي.
العوبثاني )واتفق البحث الحالي مع ج - البيانات ما عدا دراسة  الدراسات السابقة  في استخدام االستبانة لجمع  ( التي  2021ميع 

( التي استخدمت  2021( التي استخدمت االختبار، و دراسة الدغيمي )2021استخدمت االستبانة والمقابلة، و دراسة الحربي )
 المالحظة. 

يار عنوان البحث وصياغته، واختيار أداة بحثه، كما تم االستفادة منها في تحديد األساليب  وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اخت
 اإلحصائية المناسبة للبحث، وإثراء اإلطار النظري للبحث.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 :البحثمنهج 

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عليها استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي، ، وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع  
أو الظاهرة كما هي في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا سواء باستخدام األسلوب الكمي أو الكيفي، والتعبير الكيفي يصف الظاهرة 

كمي فيصف الظاهرة من خالل أرقام وجداول موضحا فيها حجم الظاهرة وارتباطها بالظواهر األخرى)عبيدات، ويوضح خصائصها، أما ال
 (.  2015عبدالحق، عدس، 

 مجتمع البحث وعينته:

يتكون مجتمع البحث من جميع معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية التابعين إلدارة تعليم القنفذة، وذلك إلن الباحث أحد منسوبي 
 ( خالل فترة إجراء الدراسة. 270إدارة تعليم القنفذة، والباغ عددهم )

( معلمًا بنسبة 123وقام الباحث عينة بالطريقة العشوائية البسيطة من معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وبلغ عدد العينة )
بتدائية حسب إفادة قسم التخطيط والمعلومات بإدارة ( معلمًا للرياضيات في المرحلة اال270%( من مجتمع الدراسة البالغ عددهم )46)

 تعليم القنفذة. 

 خصائص أفراد الدراسة: 

الدورات التدريبية –عدد سنوات الخبرة  – تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسية لوصف أفراد الدراسة، وتشمل: )المؤهل الدراسي
ج الدراسة، باإلضافة إلى أنها تعكس الخلفية العلمية ألفراد الدراسة،  على استخدام منصة مدرستي(، والتي لها مؤشرات داللية على نتائ

 وتساعد على إرساء الدعائم التي ُتبنى عليها التحليالت المختلفة المتعلقة بالدراسة، وتفصيل ذلك فيما يلي:
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 المؤهل الدراسي: 

 ( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل الدراسي1-3جدول رقم )

 النسبة ٪  التكرار المؤهل الدراسي 

 2.4 3 دبلوم 

 87.0 107 بكالوريوس 

 10.6 13 ماجستير 

 % 100 123 المجموع

(  13٪مؤهلهم الدراسي بكالوريوس، بينما )87.0( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته  107( أن ) 1-  3يتضح من الجدول رقم ) 
( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته 3٪من إجمالي أفراد الدراسة مؤهلهم الدراسي ماجستير، و)10.6من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته  

 ٪من إجمالي أفراد الدراسة مؤهلهم الدراسي دبلوم. 2.4

 
 ( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل الدراسي 1شكل رقم )

 

 

 

دبلوم
2.4%

بكالوريوس
87.0%

ماجستير
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 عدد سنوات الخبرة: 

 الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة ( توزيع أفراد 2-3جدول رقم )

 النسبة % التكرار عدد سنوات الخبرة 

 6.5 8 سنوات  10إلى أقل من  5من 

 28.5 35 سنة  15إلى أقل  10من 

 65.0 80 سنة فأكثر 15من 

 % 100 123 المجموع

سنة فأكثر،   15٪عدد سنوات خبرتهم من  65.0( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته  80( أن ) 2-   3يتضح من الجدول رقم )
( منهم يمثلون  8سنة، و )   15إلى أقل    10٪ من إجمالي أفراد الدراسة عدد سنوات خبرتهم من  28.5( منهم يمثلون ما نسبته  35بينما )

 سنوات.  10إلى أقل من  5٪ من إجمالي أفراد الدراسة عدد سنوات خبرتهم من 6.5ما نسبته 

 
 يع أفراد الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة ( توز 2شكل رقم )

 

 

 

10إلى أقل من 5من 
سنوات

6.5%
15إلى أقل 10من 

سنة
28.5%

سنة فأكثر15من 
65.0%
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 الدورات التدريبية على استخدام منصة مدرستي: 

 ( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الدورات التدريبية على استخدام منصة مدرستي3-3جدول رقم )

 النسبة % التكرار الدورات التدريبية على استخدام منصة مدرستي 

 13.8 17 االلتحاق ببرامج تدريبية عن منصة مدرستي لم يسبق لي 

 19.5 24 برنامج تدريبي واحد

 33.3 41 دورات  3إلى  1من 

 33.3 41 دورات  3أكثر من 

 % 100 123 المجموع

الجدول رقم )  أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته  41( أن ) 3-  3يتضح من  التدريبية على استخدام منصة  33.3( من  ٪دوراتهم 
٪ من إجمالي أفراد الدراسة دوراتهم التدريبية على استخدام منصة  33.3( منهم يمثلون ما نسبته  41دورات، بينما )  3إلى    2مدرستي من  

٪ من إجمالي أفراد الدراسة دوراتهم التدريبية على استخدام منصة  19.5( منهم يمثلون ما نسبته  24دورات، و )  3مدرستي أكثر من  
٪ من إجمالي أفراد الدراسة لم يسبق لهم االلتحاق ببرامج تدريبية 13.8( منهم يمثلون ما نسبته  17يبي واحد، و )مدرستي برنامج تدر 
 عن منصة مدرستي. 

 

ق لم يسبق لي االلتحا
ببرامج تدريبية عن

منصة مدرستي
13.8%

برنامج تدريبي واحد
19.5%

دورات3إلى 2من 
33.3%

دورات3أكثر من 
33.3%
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 ( توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الدورات التدريبية على استخدام منصة مدرستي 3شكل رقم )

 أداة البحث:

 لجمع البيانات؛ وذلك نظرًا لمناسبتها ألهداف البحث، ومنهجه، ومجتمعه، ولإلجابة على تساؤالته.استخدم الباحثان االستبانة أداة 

 ( يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توزيعها على المحورين. 4-3( عبارة، موزعة على محورين، والجدول )40وتتكون من )

 ( محاور االستبانة وعباراتها 4-3جدول )

 العباراتعدد  المحور

 16 درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات 

 13 معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية 

 عبارة  29 االستبانة

 

– موافق–أفراد الدراسة، وفق درجات الموافقة التالية: )موافق بشدة تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للحصول على استجابات 
غير موافق بشدة(. ومن ثم التعبير عن هذا المقياس كميًا، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفقًا   -غير موافق    -محايد  

 ( درجة واحدة.1( درجتان، غير موافق بشدة)2) ( درجات، غير موافق3( درجات، محايد )4( درجات، موافق )5للتالي: موافق بشدة)

(، ثم تم تقسيمه 4=  1  –5ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الخماسي، تم حساب المدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى )
د الحد األعلى  (؛ لتحدي1(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )0.80=    5÷    4على أكبر قيمة في المقياس )

 لهذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كما هو موضح في الجدول التالي:  

 ( تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماسي )حدود متوسطات االستجابات( 5-3جدول )

 الفئة م
 حدود الفئة 

 إلى من

 1.80 1.00 غير موافق بشدة  1
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 2.60 1.81 غير موافق  2

 3.40 2.61 محايد  3

 4.20 3.41 موافق  4

 5.00 4.21 موافق بشدة  5

 وتم استخدام طول المدى في الحصول على حكم موضوعي على متوسطات استجابات أفراد الدراسة، بعد معالجتها إحصائيًا. 

 صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحك ِّمين(: -1
لالستبانة، والتأكد من أنها تقيس ما وضعت لقياسه، تم عرضها بصورتها األولية على عدد  للتعرف على مدى الصدق الظاهري 

( محكمين وقد ُطلب من السادة المحكمين تقييم    12  من المحكمين المختصين في موضوع الدراسة، حيث وصل عدد المحكمين إلى )
على مدى مالءمتها ألهداف الدراسة، وذلك من خالل تحديد   جودة االستبانة، من حيث قدرتها على قياس ما أعدت لقياسه، والحكم

وضوح العبارات، وانتمائها للمحور، وأهميتها، وسالمتها لغويًا، وإبداء ما يرونه من تعديل، أو حذف، أو إضافة للعبارات. وبعد أخذ  
المحكمين، ومن ثم إخراج االستبانة بصورتها   اآلراء، واالطالع على الملحوظات، تم إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية

 النهائية.

 صدق االتساق الداخلي لألداة:  -2
؛ للتعرف (Pearson'sCorrelationCoefficient)للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون  

 ر.على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحو 
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 (معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور6-3الجدول رقم )

 المحوراألول 

 )درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات( 

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

1 0.745** ٩ 0.812** 

2 0.765** ١٠ 0.675** 

٣ 0.706** ١١ 0.854** 

٤ 0.785** 12 0.781** 

٥ 0.687** 13 0.554** 

٦ 0.825** 14 0.555** 

٧ 0.796** 15 0.751** 

٨ 0.713** 16 0.757** 

 فأقل   0.01** دال عند مستوى الداللة  

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  6–3يتضح من الجدول ) 
 ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور األول، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.  0.01)
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 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور7-3الجدول رقم )

 المحور الثاني

 )معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية( 

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

1 0.644 ** ٨ 0.690 ** 

2 0.656 ** ٩ 0.644 ** 

٣ 0.662 ** ١٠ 0.607 ** 

٤ 0.673 ** ١١ 0.618 ** 

٥ 0.634 ** ١٢ 0.701 ** 

٦ 0.626 ** 13 0.624 ** 

٧ 0.516 ** - - 

 فأقل   0.01** دال عند مستوى الداللة  

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  7–3يتضح من الجدول ) 
 ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.  0.01)

   ثبات أداة الدراسة:  

 Cronbach'sAlphaت أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( )تم التأكد من ثبا
(α)( ويوضح الجدول رقم ،)قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة.9- 3 ) 

 (معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 8-3جدول رقم )

 ثبات االستبانة عدد العبارات االستبانة

درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة مدرستي  
 0.943 16 في تدريس الرياضيات 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   اربعة العدد

 م 2022  – حزيران  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

592 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 0.877 13 معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية 

استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة المقترحات المناسبة لتحسين  
 االبتدائية 

١١ 0.874 

 0.896 40 الثبات العام 

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات  0.896( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )9-3يتضح من الجدول رقم )
 الميداني للدراسة. مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 

 بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، قام الباحث بتطبيقها ميدانيًا باتباع الخطوات التالية: 

 توزيع االستبانة إلكترونيًا.  -1
 ( استبانة.  123جمع االستبانات، وقد بلغ عددها ) -2

 أساليب المعالجة اإلحصائية: 

لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام  
 (.SPSSوالتي يرمز لها اختصارًا بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية: 

التي   -1 الرئيسة  المحاور  عبارات  تجاه  استجاباتهم  وتحديد  الدراسة،  أفراد  على خصائص  للتعرف  المئوية؛  والنسب  التكرارات، 
 تتضمنها أداة الدراسة. 

"؛ وذلك للتعرف على متوسط استجابات أفراد الدراسة على كل عبارة  Weighted Mean( "المتوسط الحسابي الموزون )المرجح -2
 من عبارات المحاور، كما أنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 

الرئيسة، مع العلم  "؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن المحاور  Meanالمتوسط الحسابي " -3
 بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي.

؛ للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات "Standard Deviation"االنحراف المعياري   -4
المعياري يوضح التشتت في استجابات   الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي. ويالحظ أن االنحراف 

تركزت  الصفر  من  قيمته  اقتربت  فكلما  الرئيسة،  المحاور  جانب  إلى  الدراسة،  متغيرات  عبارات  من  عبارة  لكل  الدراسة  أفراد 
 االستجابات، وانخفض تشتتها.

سة باختالف متغيراتهم التي ( للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراOne Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )  -5
 تنقسم إلى أكثر من فئتين في حالة التوزيع المتوازن للبيانات للمتغير. 
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اختبار كروسكال واليز للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى أكثر من فئتين في حالة   -6
 التوزيع غير المتوازن للبيانات للمتغير.

 شيفيه للتحقق من اتجاه الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة التي بينها اختبار كروسكال واليز.  اختبار  -7

 نتائج البحث عرضها ومناقشتها 

 االجابة على السؤال األول للبحث ومناقشته.

االبتدائية من استخدام منصة  لإلجابة على السؤال األول الذي ينص على " ما درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة  
والرتب  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  والمتوسطات  المئوية،  والنسب  التكرارات،  حساب  تم   ." الرياضيات؟  تدريس  في  مدرستي 

في   الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة مدرستي
 تدريس الرياضيات، وجاءت النتائج كما يلي:

( استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة استفادة معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية من استخدام منصة  1  -  4جدول رقم )
 مدرستي في تدريس الرياضيات مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

لمتوسط ا
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

8 

تساعد منصة مدرستي الطالب  
المعلومات  في الحصول على 
الرياضية من مصادر متنوعة  

 "صور، وفيديو، ومواقع".

 

 2 2 10 88 144 ك

4.50 0.694 
موافق  

 1 بشدة
% 58.5 35.8 4.1 0.8 0.8 

14 
تعزز منصة مدرستي الشراكة  
بين األسرة والمعلمين في  تعليم  

 وتعلم الرياضيات.

 - 2 6 116 122 ك
4.46 0590 

موافق  
 بشدة

2 
% 49.6 47.2 2.4 0.8 - 

فرصًا  13 مدرستي  منصة  تتيح 
على   لالطالع  للطالب  عديدة 

 - 6 10 114 116 ك
4.38 0.684 

موافق  
 3 بشدة

% 47.2 46.3 4.1 2.4 - 
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

لمتوسط ا
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

الرياضيات   مادة  في  إثراءات 
 في جميع األوقات.

3 

التعليمية  الوسائط  تسهم 
المتنوعة عبر منصة مدرستي  
تعلم  أهداف  تحقيق  في 

 الرياضيات

 2 12 36 132 64 ك

 4 موافق 0.825 3.99
% 26.0 53.7 14.6 4.9 0.8 

1 
عبر  الرياضيات  تعلم  يساعد 
تنمية  على  مدرستي  منصة 

 المفاهيم الرياضية 

 4 16 34 144 48 ك
 ٥ موافق 0.855 3.88

% 19.5 58.6 13.8 6.5 1.6 

10 

تسهم منصة مدرستي في تقويم  
الرياضيات تعلم الطالب لمادة  

بأساليب متنوعة ) االختبارات  
اإلنجاز  ملفات  التحصيلية، 
قوائم   للمتعلمين، 

 الرصد،......( 

 6 28 20 138 54 ك

 ٦ موافق 0.978 3.84
% 22.0 56.1 8.1 11.4 2.4 

5 
تسهم منصة مدرستي في تعليم 
ثقة  تحقيق  في  الرياضيات 

 الطالب بنفسه وبقدراته

 4 36 32 110 64 ك
 ٧ موافق 1.042 3.79

% 26.0 44.8 13.0 14.6 1.6 

15 
على  مدرستي  منصة  تسهم 
زيادة الدافعية لدى الطالب في  

 تعلم مادة الرياضيات.

 - 28 62 94 62 ك
 ٨ موافق 0.957 3.77

% 25.2 38.2 25.2 11.4 - 

 ٩ موافق 1.115 3.74 12 28 36 106 64 ك 7
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

لمتوسط ا
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

استخدام منصة مدرستي جعل  
تعليم مادة الرياضيات وتعلمها  

 وممتع. شيق 
% 26.0 43.1 14.6 11.4 4.9 

16 
في   مدرستي  منصة  تسهم 
تطوير مهارتي القراءة والكتابة 

 االلكترونية للبيانات الرياضية

 - 42 40 112 52 ك
 10 موافق 0.990 3.71

% 21.1 45.5 16.3 17.1 - 

11 
تعلم   عبر يساعد  الرياضيات 

تنمية  على  مدرستي  منصة 
 المهارات الرياضية.

 8 26 56 118 38 ك
 11 موافق 0.979 3.62

% 15.4 48.0 22.7 10.6 3.3 

12 

في   مدرستي  منصة  استخدام 
تعليم الرياضيات ساهم في حل  
في   المطروحة  المشكالت 

 الكتاب المدرسي.

 4 40 44 116 42 ك

 12 موافق 1.004 3.62
% 17.1 47.1 17.9 16.3 1.6 

2 
على   مدرستي  منصة  تساعد 
لدى   الرياضي  التفكير  تنمية 

 الطالب

 6 22 62 128 28 ك
 13 موافق 0.893 3.61

% 11.4 52.1 25.2 8.9 2.4 

9 

الرياضيات  تعليم  يساعد 
مدرستي   منصة  عبر  وتعلمها 
مفكر  الطالب  جعل  على 

 ومنتج. 

 4 42 48 104 48 ك

 14 موافق 1.037 3.61
% 19.5 42.3 19.5 17.1 1.6 

6 
الرياضيات  تعليم  يساعد 
مدرستي   منصة  عبر  وتعلمها 

 على التعمق في المادة. 

 10 52 42 110 32 ك
 15 موافق 1.086 3.41

% 13.0 44.7 17.1 21.1 4.1 
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 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار

لمتوسط ا
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

4 
في  مدرستي  منصة  تراعي 
الفروق   الرياضيات  تعليم 

 الطالب الفردية بين 

 14 72 56 76 28 ك
 16 محايد 1.130 3.13

% 11.4 30.8 22.8 29.3 5.7 

 موافق 0.692 3.82 المتوسط العام

( أن أفراد عينة الدراسة قد استفادوا من استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات بمتوسط حسابي 1- 4يتضح في الجدول )
(، وهي الفئة التي تشير 4.20إلى    3.41(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  5.00من   3.82بلغ )

 ، إلى خيار موافق على أداة الدراسة 

ويتضح من الجدول أعلى درجة لالستفادة من منصة مدرستي في تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية تتمثل في العبارة 
تساعد منصة مدرستي الطالب في الحصول على المعلومات الرياضية من مصادر متنوعة "صور، وفيديو، ومواقع"." بالمرتبة األولى  

( وتفسر هذه النتيجة بأن منصة مدرستي تتميز 5من    4.50سة  عليها بشدة بمتوسط حسابي بلغ )  من حيث موافقة أفراد عينة الدرا 
بارتباطها بمصادر المعرفة الرقمية المختلفة مما يساعد الطالب في الحصول على المعلومات الرياضية من مصادر متنوعة وتتفق هذه 

تجاهات معلمي الرياضيات في البادية الشمالية الغربية نحو التعليم عن بعد ( والتي بينت أن ا2021النتيجة مع نتيجة دراسة الشاويش )
( وهي:" تعزز منصة مدرستي الشراكة بين األسرة والمعلمين في تعليم وتعلم الرياضيات." بالمرتبة 14كانت إيجابية، يليها العبارة رقم ) 

( وتفسر هذه النتيجة بأن منصة مدرستي توفر 5من  4.46ابي بلغ )الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حس
 لألسر المعلومات المتعلقة بتعليم أبنائها عبر منصتها مما يساعد األسر علي المشاركة في العملية التعليمية. 

 االجابة على السؤال الثاني للبحث ومناقشته.

معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية لإلجابة على السؤال الثاني الذي ينص على " ما هي  
المعيارية، والرتب، الستجابات  المئوية، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  التكرارات، والنسب  من وجهة نظر المعلمين؟". تم حساب 

استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة  معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية بمحافظة القنفذة، على محور معوقات  
 ( يوضح ذلك: 2-4االبتدائية من وجهة نظر المعلمين )
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( استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية  2  -  4جدول رقم )
 مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

 تالعبارا م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

7 
لمنصة  الطالب  دخول  تعثر 
ضعف   بسبب  مدرستي 

 وانقطاع االنترنت. 
 

 2 - 8 90 146 ك
4.54 0.644 

موافق  
 بشدة

1 
% 59.3 36.6 3.3 - 0.8 

11 
وجود عدد كبير من المشتتات  
الرياضيات  تعلم  أثناء  للطالب 

 عبر منصة مدرستي.

 6 10 32 92 106 ك
 2 موافق 0.964 4.15

% 43.1 37.4 13.0 4.1 2.4 

10 
مادة  في  التقويم  نتائج 
منصة   عبر  الرياضيات 

 مدرستي غير دقيقة. 

 10 14 26 88 108 ك
 3 موافق 1.067 4.10

% 43.9 35.7 10.6 5.7 4.1 

12 

يصعب اعتماد طالب المرحلة 
في   نفسه  على  االبتدائية 
استخدام منصة مدرستي أثناء 

 تعليم وتعلم الرياضيات. 

 2 20 26 106 92 ك

 4 موافق 0.937 4.08
% 37.4 43.1 10.6 8.1 0.8 

2 
الطالب   تمكن  قياس  صعوبة 
الرياضية   المهارات  من بعض 

 خالل منصة مدرستي. من 

 2 22 28 106 88 ك
 ٥ موافق 0.953 4.04

% 35.8 43.1 11.4 8.9 0.8 

3 
التشجيعية  الحوافز  ضعف 
المتميزين   الرياضيات  لمعلمي 

 في استخدام منصة مدرستي.
 

 2 16 6 110 82 ك
 ٦ موافق 0.905 4.03

% 33.3 44.8 14.6 6.5 0.8 

 ٧ موافق 1.101 3.97 6 26 38 76 100 ك 13
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 تالعبارا م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

حصة   ال زمن  الرياضيات 
 يتناسب مع المحتوى الدراسي. 

 

% 40.7 30.9 15.4 10.6 2.4 

9 
ضعف المهارات التقنية لبعض  
الطالب أثناء تعليم الرياضيات  

 وتعلمها. 

 2 28 30 118 68 ك
 ٨ موافق 0.962 3.90

% 27.5 48.1 12.2 11.4 0.8 

4 

على   يكون  األكبر  التركيز 
من  أكثر  المعرفي  الجانب 
المهاري   بالجانب  االهتمام 
تدريس  في  والوجداني 
منصة   عبر  الرياضيات 

 مدرستي.

 2 20 42 132 50 ك

 ٩ موافق 0.869 3.85
% 20.3 53.7 17.1 8.1 0.8 

1 

معلمي  وأدوار  مهام  كثرة 
التوظيف  يحد من  الرياضيات 

لمنصة   في  األمثل  مدرستي 
 تعليم الرياضيات. 

 4 38 26 110 68 ك

 10 موافق 1.059 3.81
% 27.6 44.8 10.6 15.4 1.6 

6 
الرياضيات   معلمي  من  بعض 
في   التقليدية  الطريقة  يفضلون 

 تدريس الرياضيات. 
 

 6 22 28 116 54 ك
 11 موافق 0.974 3.77

% 22.0 47.2 19.5 8.9 2.4 

5 

اإلرشادية  قلة   المحاضرات 
الستخدام  التثقيفية  واللقاءات 
تعليم  في  مدرستي  منصة 

 الرياضيات وتعلمها. 
 

 8 26 58 120 34 ك

 12 موافق 0.965 3.59
% 13.8 48.7 23.6 10.6 3.3 

 13 موافق 1.167 3.56 8 52 40 86 60 ك 8
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 تالعبارا م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 الفئة المعياري 

رتبة
ال

 

 النسبة
موافق 

 محايد  موافق  بشدة 
غير 

 موافق 

غير 
موافق 

 بشدة 

والتكاليف  األنشطة  تعدد 
المطلوبة من الطالب يعيق من  
في   مدرستي  منصة  استخدام 

بالشكل تعلم   الرياضيات 
 األمثل.

% 24.3 35.0 16.3 21.1 3.3 

 موافق 0.620 3.95 المتوسط العام

( أن البحث توصل إلى وجود بعض المعوقات الستخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات بمتوسط  2-4يتضح في الجدول )
(، وهي الفئة التي 4.20إلى    3.41(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من  5.00من    3.95حسابي بلغ )

 تشير إلى خيار موافق على أداة الدراسة. 

( وهي:" تعثر دخول 7ويتضح من الجدول أن أبرز المعوقات التي تحول دون استخدام منصة مدرستي جاءت العبارة رقم )
النتيجة بأن تعثر دخول  5من  4.54تي بسبب ضعف وانقطاع االنترنت." بمتوسط حسابي بلغ )الطالب لمنصة مدرس ( وتفسر هذه 

استخدام منصة   يعيق  مما  للمنصة  الطالب  عائق وعقبة الستخدام  يشكل  االنترنت  وانقطاع  بسبب ضعف  لمنصة مدرستي  الطالب 
دراسة نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الرياضيات  تدريس  في  )  مدرستي  في  2021العوبثاني  تمثلت  التحديات  أبرز  أن  بينت  والتي   )

( وهي:" وجود عدد كبير من المشتتات للطالب أثناء تعلم الرياضيات 11المشكالت التقنية، وانقطاع اإلنترنت، ثم جاءت العبارة رقم )
( وتفسر هذه النتيجة  5من  4.15حسابي بلغ )  عبر منصة مدرستي." بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط

بأن وجود عدد كبير من المشتتات للطالب أثناء تعلم الرياضيات عبر منصة مدرستي يقلل من تركيز الطالب على عملية التعلم من 
 خالل المنصة مما يؤدي إلى عدم االستفادة التامة من استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات.

 السؤال الثالث للبحث ومناقشته.االجابة على 

 الفروق باختالف متغير المؤهل الدراسي:   (1

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير المؤهل 
( ؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة  طبقًا  Kruskal-Wallis Testالدراسي استخدم اختبار " كروسكال واليز " )  

 ؤهل الدراسي، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: إلى اختالف متغير الم
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( لفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة   Kruskal-Wallis Test( نتائج " تحليل كروسكال واليز " ) 3-4الجدول رقم )
 طبقًا إلى اختالف متغير المؤهل الدراسي 

 المحور
المؤهل  

 العدد  الدراسي 
متوسط 

 الرتب
كا   قيمة 

 تربيع 
الداللة  

 اإلحصائية
 التعليق 

درجة استفادة 
الرياضيات   معلمي 
في المرحلة االبتدائية 
منصة   استخدام  من 
تدريس  في  مدرستي 

 الرياضيات

 0.475 1.487 40.83 6 دبلوم

 غير دالة 
 63.25 214 بكالوريوس 

 26 ماجستير 
56.62 

معوقات  
منصة   استخدام 
تدريس  في  مدرستي 
للمرحلة   الرياضيات 

 االبتدائية 

 0.108 4.448 86.33 6 دبلوم

 غير دالة 

 59.43 214 بكالوريوس 

 77.58 26 ماجستير 

 60.53 214 بكالوريوس 

 80.96 26 ماجستير 

  فأقل                0,05* دالة عند مستوى 

( فأقل في  0,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( عدم  4-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
تدريس  في  استخدام منصة مدرستي  االبتدائية من  المرحلة  في  الرياضيات  استفادة معلمي  )درجة  الدراسة حول  عينة  أفراد  اتجاهات 

 ير المؤهل الدراسي. الرياضيات، معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية( باختالف متغ 

 الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخبرة:  (2
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير عدد  

الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة   (؛ لتوضيح داللة  One Way ANOVAسنوات الخبرة تم استخدام "تحليل التباين األحادي" )
 طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة ، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 
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( للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى One Way ANOVA( نتائج " تحليل التباين األحادي " )6-4الجدول رقم )
 ت الخبرةاختالف متغير عدد سنوا

 مصدر التباين  المحور
مجموع  
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة ف 
الداللة  

 اإلحصائية
 التعليق 

درجة استفادة معلمي الرياضيات في  
المرحلة االبتدائية من استخدام منصة  

 مدرستي في تدريس الرياضيات

 
 

 0.032 2 0.063 بين المجموعات

 0.487 120 58.439 داخل المجموعات  غير دالة  0.937 0.065

 - 122 58.502 المجموع

معوقات استخدام منصة مدرستي في  
 تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية

 0.471 2 0.941 بين المجموعات

 غير دالة  0.296 1.231

 0.382 120 45.895 داخل المجموعات 

 - 122 46.836 المجموع

 0.324 120 38.934 المجموعات داخل 

 - 122 39.228 المجموع

( فأقل في  0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )6-4يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
االبتدائية من   المرحلة  في  الرياضيات  استفادة معلمي  )درجة  الدراسة حول  عينة  أفراد  تدريس اتجاهات  في  استخدام منصة مدرستي 

الرياضيات، معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية ، المقترحات المناسبة لتحسين استخدام منصة  
 مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة االبتدائية( باختالف متغير عدد سنوات الخبرة.

(  0.01( والتي بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 2021الثقفي )  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
 التجاهات معلمي ومعلمات التربية االسالمية نحو التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي اإللكترونية يعزي إلى الخبرة. 

 التوصيات 

 االهتمام بتقديم الحوافز لمعلمي الرياضيات عند تميزهم في استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.  ▪
 إعداد تقارير سنوية شاملة لدراسة المشاكل التي تواجه تفعيل المنصات التعليمية اإللكترونية في تدريس الرياضيات. ▪
 استخدام المنصات التعليمية االلكترونية في تعلم الرياضيات. العمل على تنمية االتجاهات اإليجابية لدى المتعلمين نحو  ▪
 العمل على إضافة معمل رياضيات افتراضي يحاكي المحسوسات اليدوية المتطلبة لطالب المرحلة االبتدائية. ▪
 العمل على تدعيم مناهج الرياضيات بمجموعة من األنشطة اإللكترونية التفاعلية.  ▪
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 المقترحات 

 حول معوقات استخدام منصة مدرستي في تدريس الرياضيات للمرحلة المختلفة.إجراء دراسات  •
 برنامج مقترح لمعالجة الفاقد التعليمي لدى طالب المراحل المختلفة في مادة الرياضيات. •
 فاعلية استخدام منصة مدرستي في تنمية المهارات الرياضية لدى طالب المراحل المختلفة.  •

 : المراجع
(. األثار السلبية لتغيير منهاج الرياضيات للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمات الرياضيات. مجلة  2019ابتهال اسمر )الطائي،  

 . 364 - 253، 6، ع27جامعة بابل للعلوم اإلنسانية، مج 
 (. فلسفة تعليم الرياضيات منظور إبستمولوجي. الرياض : مكتبة الملك فهد.2020النذير, محمد عبدهللا)

 السادس طالبات الصف لدى  التعلم أثر وبقاء الرياضيات تدريس في فيجوتسكي استراتيجية استخدام فعالية (. 2010سوزان )  ريان،
 غزة.  اإلسالمية، ماجستير، الجامعة رسالة بغزة،

ياضيات. المجلة العربية (. دور التعليم اإللكتروني في تطوير األداء المهني والتحصيلي لمادة الر 2019الذويب إخالص عبد الهادي )
 . 5798  -2663، 10للنشر العلمي، ع
 .  642(. نجاح ملحوظ لمنصة مدرستي. صحيفة آراء، صحيفة يومية سعودية، العدد 2020البريدي، سامية )

للمملكة وثيقة موقع 2016)   2030السعودية   العربية الرؤية  اإللكتروني  الرابط على منشورة المملكة،  رؤية (. 
 /.: http://vision2030.gov.saاآلتي

 استخدام في مجال الرياض بمدينة المتوسطة بالمرحلة العلوم لمعلمات مقترح تصور (. 2014الجوهرة ) والضاحي، إيمان، الرويثي،
 .التدريس، مصر وطرق  المناهج في دراسات مجلة .الحديثة التربوية االتجاهات ضوء في التعليمية التقنيات
 نظرهم، وجهة  من  ممارستهم لها ومستوى  التعليمية التكنولوجية للكفايات المتوسط التعليم أساتذة امتالك مدى  (.2014)عمور   عيسى،

 الجزائر. بالجلفة عاشور زيان واالجتماعية، جامعة اإلنسانية والعلوم واللغات اآلداب كلية والدراسات للبحوث أنسنة مجلة
 نظرهم، وجهة  من  ممارستهم لها ومستوى  التعليمية التكنولوجية للكفايات المتوسط التعليم أساتذة امتالك مدى  (.2014عمور ) عيسى،

 الجزائر. بالجلفة عاشور زيان واالجتماعية، جامعة اإلنسانية والعلوم واللغات اآلداب كلية والدراسات للبحوث أنسنة مجلة
 الرياضيات، تعليم وتعلم معايير ضوء في  االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي لدى التدريس ممارسات مستوى  (. 2015عماد )  المالكي،

 الرياض.  التربية، كلية سعود، الملك جامعة ماجستير، رسالة
 ومعوقات اآللي  الرياض للحاسب بمدينة المتوسطة المرحلة في العلوم معلمي استخدام (. واقع2013عبدهللا )  بن صالح العبد الكريم،
 . 257 -237،  137ع  مصر، والمعرفة،  القراءة مجلة استخدامه،

 وجهة من العام  في التعليم المطورة العلوم مناهج تدريس في  الحديثة التقنيات استخدام  واقع  (.2017نورة )  والعفيصان، أحمد المسعد،
 . 133  -15، 58ع السعودية، النفس، وعلم  التربية رسالة الخرج، بمحافظة العلوم معلمات نظر

(. متطلبات استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في ضوء التحول الذكي 2020سمحان، منا ل فتحي، وعلي، أسماء فتحي السيد )
 . 350- 237، 9، ج14للجامعات: دراسة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ع

( التعليم  موقع:  1442وزارة  على  متاح  للمعلم.  اإلرشادي  الدليل  المدارس،  إلى  العودة   .)
https://backtoschool.sa/education/teacher 
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 لمية، عمان: األردن.  (. أساليب تدريس الرياضيات. دار اليازوري الع2014فرج هللا، عبد الكريم موسى. )
 (. التدوين البصري في الرياضيات. دار المفردات للنشر، الرياض: المملكة العربية السعودية. 2021الشون، نسرين محمود. )

(. دراسة نصفية لمنصة تعليمية تمزج التطورات التكنولوجية الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم. مجلة  2018أبو موسى،  مفيد  أحمد. ) 
 . 18 -2،  4لمعهد الدولي للدراسة والبحث: جسر، المجلد الرابع ،العدد ا

(. دور المنصات التعليمية اإللكترونية في النمو المهني لمعلمات الطفولة المبكرة، دراسة  2020داغستاني، بلقيس ، المالكي، هيفاء. )
 .  73تقويمية، المجلة التربوية ، كلية التربية : جامعة الملك سعود، ع

(. التعليم اإللكتروني للغات األجنبية عبر المنصات التعليمية اإللكترونية. المجلة العربية 2018رحماني، مباركة ، السعدية، نعيمة. )
 .  4مداد، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب. سكرة: الجزائر، ع

تجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو توظيف منصة مدرستي (. ا2021آل إبراهيم، محمد بن ناصر عقيل، ودبش، آالء إبراهيم يحيى )
  -   1502،    91كلية التربية، ج  -في التعليم اإللكتروني بعد تجربته أثناء جائحة كورونا بمنطقة جازان. المجلة التربوية: جامعة سوهاج  

1551  . 
لتدريس الكتساب طالب الصفوف العليا (. درجة توظيف منصة مدرستي في ا2021السنوسي، محمد يوسف، والغامدي، علي عوض )

 . 50  –   1،  100بالمرحلة االبتدائية لمهارات التعبير الشفهي من وجهة نظر المعلمين. مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخ: القاهرة، ع
( الحسن غمضان  ال2021جلي،  لغتي  لمقررات  تطبيقية  نظرية  دراسة  بعد.  والتعليم عن  العربية  اللغة  مفردات  المرحلة  (.  في  جميلة 

 . 261 -254المتوسطة. مؤتمر مكة الدولي الثاني للغة العربية وآدابها: مكة المكرمة، 
Caisse des Depots (2010), Virtual Learning Platforms in Europe: What can  we learn from experience in Denmark, the United 

Kingdom and Spain? A Comparative Overview, study report, Pierre Mendes, France . 

Walters, Joseph; Dede, Chris; Richards, John (2009), Digital Teaching  Platforms: A Research Review, Time to Know Ltd, 

Dallas, USA. 

 

“The reality of using mathematics teachers in the elementary stage of the 

Madrasati platform from the teachers' point of view” 

Abstract: The  current  study  aimed  to  identify  the  reality  of  the  use  of  mathematics  teachers  in  the  primary  level  of  madrasati 

platform  from  the  point  of  view  of  teachers  ,and  to  achieve  the  goal  of  the  study  the  researcher  followed  the  descriptive  

curriculum  survey  as  the  researcher  prepared  a  questionnaire  as  a  tool  for  study  where  the  research  community  was  all  (270)  

mathematics  teachers  in  the  primary  level  in  The  Hedgehog  province  ,and  applied  the  questionnaire  to  a  sample  and  consisted  

of (123)  teachers  ,and  the  research  reached  a  set  of  results  ,the  most  important  of  which  are   That  the  members  of  the  sample  

of  primary  mathematics  teachers  benefited  from  the  use  of  my  school  platform  in  teaching  mathematics  with  an  average 

calculation  of (3.82 out of 5), The  research  also  found  some  obstacles  to  using  my  school's  platform  to  teach  mathematics  

with an average calculation  of (3.95 out of 5), The study also found that there were no statistically significant differences at  

the  level   ( 0.05  )and  lower  in  the  trends  of  the  members  of  the  study  sample  on   ( degree  of  utilization  ,constraints  )depending  

on the variable experience and training courses, In light  of the results of the study ,the  researcher recommended working  to  

develop positive trends among learners towards the use of electronic educational platforms in learning mathematics ,and  to 

prepare comprehensive annual reports to study the problems  facing the activation of electronic educational  platforms in the  

teaching of mathematics . 

Keywords :Madrasati platform ,Math teachers ,Primary school . 
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