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 مستخلص الدراسة:

لتطبيق بوابة ؛ ف احتياجات المعممين والطالب والبيئة التعميميةتعرّ ىدفت الدراسة إلى 
العالقة بين احتياجات و ، تطبيقيانحو المعممين اتجاىات و ، المستقبل في المرحمة الثانوية

ومتغير سنوات الخدمة، وعالقة اتجاىات المعممين بمتغيري سنوات الخدمة تطبيقيا 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي . و المسحيّ  ستخدم المنيج الوصفيّ اُ والتخصص. و 

( 274والبالغ عددىم ) ،لبوابة المستقبل بإدارة تعميم القنفذة المطبقةالمرحمة الثانوية مدارس 
ُاْسُتْخِدمت االستبانة و  ( معمًما.168) عددىا، بمغ عينة عشوائية بسيطةمنيم واختيرت معمًما، 

احتياجات معممي المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة  أنّ  لجمع البيانات. وقد أظيرت نتائج الدراسة
 توقد تراوح(، 3.41) يامتوسطوبمغ المستقبل في إدارة تعميم القنفذة كان )متوسًطا( 

(. 2.52( و)1.16الكبير بين المتوسطين )االحتياج الضعيف و االحتياج بين  اتاالحتياج
في مستوى ( 2.79احتياجات طالب المرحمة الثانوية لتطبيق برنامج بوابة المستقبل )وكان 

 إلى أقل من ( (2.28بين متوسطاتيا( وتراوحت 0.89انحراف معياري )احتياج )متوسط(، ب
، بمعدل (ةمتوسطً )ميمية لتطبيق بوابة المستقبل احتياجات البيئة التع توكان .3.34))
متوسط اتجاىات معممي المرحمة الثانوية  (. وأظيرت النتائج أنّ 3.39-2.6مدى )( و 2.78)

يعني أن معممي وىذا  ؛(0.74انحراف معياري )ب( 3.17نحو تطبيق بوابة المستقبل بمغ )
بل . وقد قُ بدرجة متوسطة المستقبلالمرحمة الثانوية يؤيدون التعمم الرقمي من خالل بوابة 

( بين 0.05بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الفرض الصفريّ 
متوسطات احتياجات معممي المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة المستقبل في إدارة تعميم القنفذة 

اللة إحصائية عند قبل الفرض الصفري بعدم وجود عالقة ذات دكما  ومتغير سنوات الخدمة.
( بين متوسط اتجاىات معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة 0.05مستوى داللة )

الفرض الصفري بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية . وقبل المستقبل ومتغير سنوات الخدمة
( بين متوسط اتجاىات معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة 0.05عند مستوى داللة )

 .لمستقبل ومتغير التخصصا

احتياجات تطبيق بوابة المستقبل، معممو المرحمة الثانوية، االتجاىات الكممات المفتاحية: 
  قبل.تنحو بوابة المس
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The needs for applying the Future Gate from the viewpoint of secondary 

school teachers at Al-Qunfudah Department of Education and their attitudes 

towards it. 

Abstract: 

The study aimed to identify the needs of teachers and students and the 

learning environment for applying the Future Gate in General Secondary Education, 

and teachers' attitudes towards its application, the relationship between the needs of its 

application and the variable of service years, and  the relationship between teachers' 

attitudes and both variables of service years and specialization. The survey descriptive 

approach was used. The study population consisted of all secondary school teachers 

applied the Future Gate at Al-Qunfudah Department of Education, and they numbered 

(274) teachers, and a simple random sample was chosen from  them, numbering (168) 

teachers. The questionnaire was used to collect data. The results of the study showed  

that  the needs of secondary school  teachers to apply the Future Gate at Al-Qunfudah 

Department of Education was (medium) and  averaged (3.41), and the need ranged 

between weak and extreme between means (1.16) and (2.52). The needs of General 

Secondary Education  Students to apply the Future Gate program were (2.79) with a 

standard deviation (0.89) in the level of need (medium), and  their means ranged 

between (2.28) to less than (3.34). The needs of  learning environment to apply of the 

Future Gate were (medium), at average of (2.78) and the extent of (2.6 - 3.39). The 

results also showed  that the average of  the attitudes of secondary school teachers 

towards the application of the Future Gate reached (3.17) with a standard  deviation 

(0.74); this means that secondary school teachers moderately support digital  learning  

through  the Future Gate. Null hypothesis was accepted that confirmed that there was 

no statistically significant relationship at the significance level (0.05) between the 

averages of secondary school teachers' needs for the application of the Future Gate at 

Al-Qunfudah Department of Education and the variable of service years. As well, Null 

hypothesis was accepted that confirmed that there was no statistically significant 

relationship at the significance  level (0.05) between the average attitudes of secondary 

school teachers towards the application of the Future Gate and the variable of years of 

service. Null hypothesis was accepted also that confirmed that there was no 

statistically significant relationship at the significance level (0.05) between the average 

of attitudes of secondary school teachers towards the application of the Future Gate 

and the variable of specialization.  

KEY WORDS: the needs for the application of the Future Gate, secondary school 

teachers, attitudes towards the Future Gate. 
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 مقدمة الدراسة:

ت سمة من سماتو، وتغيرت معيا جميع حنعيش في عصر تقدمت فيو التقنية، وأصب
 ،ياتو، ولم تعد حكًرا عمى فئةجوانب الحياة، وأصبحت مستخدمة من قبل فئات المجتمع ومستو 

احتياجات  تمبيةواكبة سمات العصر، و ة، وىذا يجعل التعميم أمام تحدي ىو مطبقة معين أو
 المتعمم والمجتمع. 

 ،األخيرة تقدًما ىائاًل في تكنولوجيا المعمومات العشرة وقد شيد العالم في السنوات
االقتصادية، والمراكز المالية لكل دولة، وتم واالتصاالت ولكن بدرجات متفاوتة وفق الظروف 

تطوير البنية األساسية لالتصاالت بشكل مضطرد، وبقدر االنعكاسات الكبيرة لتكنولوجيا 
واالتصاالت عمى جميع القطاعات، إال أن درجات االستفادة اختمفت من قطاع  ،المعمومات

 قطاع-يات في الوطن العربي آلخر، ومن أىم القطاعات التي يجب أن تستفيد من تمك التقن
 (.    2018التعميم )السيد، 

م اإللكتروني الذي استخدمت فيو تقنيات ومع ىذا التطور التقني ظير التعمّ 
، والبريد اإللكتروني، : اإلنترنت، واألقراص المدمجةالمعمومات، واالتصاالت التفاعمية، مثل

متعددة المصادر بطريقة متزامنة، أو غير  لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية؛ وأجيزة الحاسب اآللي
م، والتفاعل بين المتعمم والمعمّ  ،م الذاتياعتماًدا عمى التعمّ ؛ متزامنة دون االلتزام بمكان محدد

ن من جودة سّ وىذا التعميم حَ  (.2014وىذا أصبح متطمًبا من متطمبات ىذا العصر )الزىراني، 
كتضخم المحتوى : م التقميدييبعض سمبيات التعم المحتويات، والمضامين المعرفية وحلّ 

التعميمي، وقصور وسائمو، كما أنو راعى وقت الطالب، وجيده، وكان أوفر مادًيا )الشمري، 
2019.) 

جعمت منو وقد تطور التعميم اإللكتروني بدرجة كبيرة جًدا في السنوات األخيرة لدرجة 
والزمان ، بو من مزايا غير متقيدة بحدود المكان نظرًا لما يتميز ؛أكثر إقبااًل النمط األفضل، و 

المتعمم  بين م يخمق بيئة تجمعمن خالل وسائط متعددة لمتعميم، وىذا التعمّ يتم التفاعل ف
في موقف تعميمي واحد، واعتماد ىذا التعميم عمى  ويتفاعمونوالمعمم والمكتبة ومركز التعمم 

 (.2016التقنيات يجعمو متجدًدا ومتطورًا )عثمان،
م القائم عمى يوقد استخدم التطور التقني بأشكال متنوعة في التعميم، ونقل التعم

م، وجعل ىدفو يتعدى مستوى التحصيل، وجعل الطالب نشًطا، وركز عمى التقنية إلى التعمّ 
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التعميم  ( أنّ 2016) إبراىيم وآخرون وقد أكد(. 2016احتياجاتو، وواكب عصره )الشيمي، 
     . ، ويرتبط برغبتو في التعّمماإللكتروني يتيح لممتعممين فرًصا أوفر لمبحث عن المعمومات

أساسي  م القائم عمى التقنية أحد أنماط التعميم عن بعد، حيث يعتمد بشكلالتعمّ  ويعدّ 
وأقل في أسرع وقت نترنت واالتصال في إيصال الخبرات لممتعمم عمى استخدام تكنولوجيا اإل 

أحد آليات ىذا العصر، فيو يييئ لممتعمم نمًطا تعميمًيا يختمف كثيًرا عن الشكل  ، ويعدّ جيد
 (. 2015التقميدي لمتعميم )الباروني، 

الزيادة اليائمة في  :فالتعميم التقميدي ال يستطيع مواجية تحديات العصر الحالي مثل
، وقمة التعميم النظاميّ بالب الممتحقين أعداد السكان، وما ترتب عمييا من زيادة في أعداد الط

أعداد المعممين المؤىمين تربوًيا، واالنفجار المعرفي اليائل وما ترتب عميو من تشعب في 
التعميم، والقصور في مراعاة الفروق الفردية بين الطالب، فالمعمم ممزم بإنياء كم كبير من 

بنفس السرعة والمقدرة من متابعتو  ن بعض المتعممينمكّ وقد ال يت ؛المعمومات في وقت محدد
تعميم الحاجة تدعو إلى استخدام  . ومع بروز ىذه المشكالت، فإنّ ذاتيا مقارنة بزمالئيم

 (. 2014ساعد عمى التخفيف من آثارىا )الزىراني، متطور ي
التعمييم التقمييدي ال  أنّ عميى ( 2019مركون ولموشيي ) وفي ىذا الصدد أكدت دراسة 

يتناسيب مييع األجيييال المعاصييرة، وأنييو ال يسييتطيع مواكبيية الفكيير الحييديث، كمييا أن العييالم العربييي 
بحاجة إلى االنتقال كًما ونوًعا لمتعممي القرن الواحيد والعشيرين، وقيد أوصيت الدراسية بضيرورة 

إليى التعمييم الرقميي مين كيالتحول  :التوجو إليى تطبييق آلييات تعميميية مسياندة لمتعمييم التقمييدي
م الرقميي لتحسييين ودعيم وبنيياء دت عميى الييدور اليذي يقيوم بييو اليتعمّ خيالل بوابية المسييتقبل، وأّكي

 جيل متميز وأن ذلك من أىم التحديات التي ينبغي العمل عمييا.  
وقد يكون التعميم اإللكتروني حاًل فيو يزيد من كفاءة الموقف التعميمي لتعدد مصادره 

وصول المتعمم إلى مصادر التعمم بشكل سريع، وقريب عن طريق ىاتفو المحمول، وتنوعيا، و 
أو األجيزة األخرى، كما يمكن تعديمو وتطويره بشكل سريع، ويمكن تشكيمو لتمبية احتياجات 
المتعمم، ويمكن تكييفو لمراعاة الفروق الفردية بين المتعممين، ويمكن التشارك والتكامل في 

 (.2001Manovich ,تنمية محتواه )
وبالتالي يجب عمينا أن نواكب ىذا  ؛فالتقنية ستقدم لنا نموذًجا مختمًفا من التعميم

ويمبي  ،التطور ونسعى إلى تطوير آلياتو وأساليبو ومناىجو لكي يمبي احتياجات ىذا العصر
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لى و  ،النوع من التعميمىذا  لتحقيقاحتياجات الجيل القادم، وبوابة المستقبل تيدف  إيجاد بيئة ا 
وما تقدمو من وسائل ، تربوية تعميمية متكاممة من خالل الحمول التقنية والحمول اإللكترونية

م أن يوفر ىذه البيئة ويتفاعل لمتواصل مع الطالب ومع أولياء األمور، ويستطيع المعمّ  ةسيم
مع كافة المعطيات األساسية في المنيج وفي النشاطات العممية والتعميمية، ويستطيع أن 

 (. 1439يتابع ويناقش ويعرف ماذا استفاد الطالب في كل مادة دراسية )وزارة التعميم، 
الجييودة، قنييوات اتصييال عالييية تنتقييل بسييرعة وسيييولة إذا مييا وفييرت الخبييرات التربوييية و 

ين بالعمميية والطالب والمشرفين وقادة المدارس وأوليياء األميور وجمييع الميتمي، ن المعممينتمكّ 
وتبييادل اآلراء، والتجييارب، والخبييرات عبيير موقييع محييدد يجمعيييم فييي غرفيية  التربوييية ميين النقيياش

ت جيدوى الدراسة نتائج العديد من التجارب والدراسات التربوية التيي أثبتي وضحت افتراضية، وقد
التعميييم اإللكترونييي. وخمصييت إلييى أىمييية اسييتعمال التكنولوجيييا الحديثيية فييي المجييال التربييوي 

)ىيئيية  لتحقيييق أىييداف محييددة فييي وقييت أقييل ممييا يتطمبييو تحقيقيييا بالوسييائل التقميدييية؛ وذلييك
 .(2011التحرير، 

م الرقميييي فيييي العمميييية إليييى وجيييود أثييير لميييتعمّ ( 2019) دراسييية الشيييمراني أشيييارتكميييا 
وأوصيت بضيرورة تعزييز إنشياء مجموعيات إلكترونيية  ،التعميمية فيي المممكية العربيية السيعودية

كميا أوصيت بالعميل  ،ليدييم لمحوار والمناقشات بين المتعمميين لتطيوير مييارات العميل الجمياعي
 عمى تعزيز البيئة التعميمية الرقمية.

وسعًيا من حكومة المممكة ونظرًا ليذه األىمية، وتماشًيا مع تسارع النيضة التقنية 
م برنامج التحول نحو التعملتطوير التعميم فقد قدمت  ؛العربية السعودية ممثمًة في وزارة التعميم

(، والذي يأتي (2020الرقمي "بوابة المستقبل" وىو أحد أىم مشاريع برنامج التحول الوطني 
 (. 2030تحقيق رؤية المممكة )لضمن جيود الوزارة 

رة التعميم في المممكة العربية السعودية االىتمام بتطبيقات التعّمم الرقمي وقد أولت وزا
في مدارسيا، وذلك من خالل برنامج )بوابة المستقبل( لتطبيق التحول الرقمي في جميع 

 مدارس المممكة لمبنين والبنات، والمساىمة في التحول إلى بيئة رقمية تفاعمية. 
فيي م(، وشيارك 2017تقبل فيي شيير أكتيوبر عيام )وقد تم إطيالق برنيامج بوابية المسي 

( فصييياًل، وىيييذا البرنيييامج 1956( معمًميييا، فيييي )4457)و( طالًبيييا، 57072المرحمييية األوليييى )
األمر بكافة العناصر األساسيية التيي يحتاجييا كيل طيرف مين ىيذه  ولوليموجو لمطالب ولممعمم 
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تسيياىم بوابيية المسييتقبل التعميمييية فييي تحييول البيئيية التعميمييية ميين عادتيييا  . وسييوفاألطييراف
 ه(.1439الروتينية إلى بيئة تفاعمية رقمية )وزارة التعميم، 

م عن بعد، التي تحقق العديد من األىداف بوابة المستقبل أحد تطبيقات التعمّ  وتعدّ 
م، لتسييل عممية التعمّ  ؛الطالبحاجات  ةوتمبي إيجاد الظروف التعميمية المناسبة، :ومنيا

ومواكبة االنفجار المعرفي والثورة العممية والتكنولوجية التي يعيشيا العصر الحاضر، كما أنيا 
تتيح الفرصة لتطوير المقررات الدراسية وطرق التدريس باستخدام بعض المستحدثات 

 (.2018، نفجانالالتكنولوجية والوسائط التربوية )
بخمييق بيئيية دراسييية تفاعمييية محفييزة لمطالييب يييتم ميين خالليييا تقييديم  كمييا أنيييا تتميييز  

محتييوى إلكترونييي، وتقييديم المعمومييات ميين خييالل اسييتخدام الصييور، واالنفوجرافيييك، والفيييديو، 
وغرف النقياش واالختبيارات اإللكترونيية، وتعيويض اليدروس لمطاليب فيي حيال غيابيو ألي سيبب 

شرح الدروس من خالل الفصول الذكيية، كميا  إعادة تتمكان، أو في حال تعميق الدراسة، حيث 
وبالتيالي  ؛لميارات الالزمة، وتنمية مداركيم العقمية، وجذب انتبياىيماتسيم في إكساب الطالب 
كميا تيوفر وقيت المعميم وجييده،  -اليذي يعيد أىيم مقوميات النجياح-زيادة قيدرتيم عميى التركييز 

نفس الميادة الدراسيية، لييتم بي ع جميع المعممييننو من االطالع عمى المحتويات الدراسية موتمكّ 
التصويت ألفضل محتيوى وأفضيل شيرح، وبالتيالي مشياركة جمييع طيالب المممكية بينفس الفائيدة 

 (.  2019)الشمراني، 
م المباشر في يم عن بعد من خالل بوابة المستقبل جنًبا إلى جنب مع التعمالتعمّ  إنّ 
 المعمومات حفظ عمى في التعميم، فيعمل السمبيات من الكثير تفادي في يساعد المدرسة قد

 معيا بتقنيات يتفاعل وأصوات وكتابات، وأشكال، وصور، رسوم، :من متعددة أنماط في
يجابي مباشر بشكل مالمتعمّ   المعمومات بوضع وذلك اإلتقان، نحو خطوة خطوة المتعمم لتقود وا 

 واطالع مختمفة، بأشكال ليا االستجابة من المتعمم وتمكين المتعددة، الوسائط القائمة عمى
 تعزيز بيدف فورية راجعة تغذية تقديم خالل من مالتعمي مو فيوتقدّ  نجاحو مدى عمى مالمتعمّ 
يمكن أن . كما أن عدم القدرة عمى استثارة المتعمم طأالخ التعمم وتصحيح الصحيح، مالتعمّ 

 بالممل، وعدم متابعة المعمم.تؤدي إلى شعوره 
وىذا التعميم كغيره يحتاج إلى تجييزات واستعدادات ومكونات وعناصر، فيو يحتاج 
إلى متعمم ومعمم وىيئة إدارية، ويتطمب أجيزة، وتطبيقات وبرامج، وشبكات نت، وىذا كمو 
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ونظًرا لمدور (. 2019يحتاج إلى التخطيط واإلدارة والميزانيات والتصميم والخبراء )الشمراني، 
المعمم في العممية التعميمية فإنو ينبغي أن يكون لديو اإلمكانات والخبرات  وم بوالذي يق

 م الرقمي بصفة عامة. والتدريب الكافي الستخدام بوابة المستقبل، والتعمّ 
م الرقمي في المؤسسة التعميمية ( فاستخدام التعمّ 2019وىذا ما أكده الشمري )

قادًرا عمى استخدام التقنية الحديثة، وأن يتطمب وجود وسائل تقنية لدى المعمم، وأن يكون 
م دورات تدريبية خاصة قدّ لذلك ينبغي أن تُ  ؛مقاطع فيديو أو ،يربط موضوع الدرس بصور

لممعممين تمكنيم من التعامل مع التعمم الرقمي، كما يجب أن يكون الطالب قادًرا عمى التعامل 
 موا لو الدعم والتوجيو المناسب. مع معمميو إلكترونًيا لكي يقدّ 

المعميييم يجيييب أن يكيييون قيييادرًا عميييى  أنّ  إليييى (2019كميييا أشيييار مركيييون ولموشيييي )
استخدام التقنيات الحديثة في عممية التعميم والتعمم، وأن يتمتع بقدرات عقمية فائقية، واتجاىيات 

ت التعميمييية إيجابييية نحييو طالبييو، كمييا يجييب أن يكييون لديييو الخبييرة فييي تصييميم ونشيير الصييفحا
إلكترونًيا، وأن يكيون قيادرًا عميى تصيفح الموضيوعات ذات الصيمة بتخصصيو مين خيالل شيبكات 

دارة العممية التعميمية الفعالة والمتفاعمة مع البيئة التكنولوجية.و المعمومات،   ا 
وتشير عدد من الدراسات إلى أىمية التنمية المينية لممعمم، ودور التعمم الرقمي 

تعرف أىمية التنمية المينية لممعممين ( التي ىدفت إلى 2019راسة الشمري )فييا، ومنيا د
أثناء الخدمة، واتجاىات المعممين نحو التعمم الرقمي في العممية التعميمية. وتكونت عينتيا 

م الرقمي في المؤسسة التعميمية ومعممة، وقد توصمت إلى أن استخدام التعمّ  معممٍ  (100من )
م، وأن تكون لديو ميارة استخدام التقنية الحديثة، لذلك تقنية لدى المعمّ يتطمب وجود وسائل 

أوصت الدراسة بأن يكون ىناك دورات تدريبية خاصة لممعممين تجعميم قادرين عمى التعامل 
 مع نمط التعمم الرقمي.

ضيرورة وضيع بيرامج لتيدريب الطيالب، والمعمميين، ب (2015وأوصت دراسة الباروني )
سييتفادة الكامميية ميين التكنولوجيييا، كمييا أوصييت بضييرورة مسيياىمة التربييويين فييي واإلداريييين لال

صناعة ىذا التعميم والتوعية االجتماعية لدى أفراد المجتمع لمتفاعل مع ىذا النيوع مين التعمييم، 
التحتييية ليييذا النييوع ميين التعميييم والتييي تتمثييل فييي إعييداد الكييوادر  البنيييةوأخيييرًا أوصييت بتييوفير 

البشرية المدربة، وكذلك خطوط االتصاالت المطموبة التي تمكن من نقل ىيذا التعمييم مين مكيان 
 آلخر.
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( والتي ىدفت إلى تقديم تصور مقترح إلعداد معمم 2014وكذلك دراسة العطاس )  
القرآنية، وأوصت بضرورة تأىيل معممي التعميم عن بعد التعميم عن بعد في المعاىد العممية 

م اإللكتروني، ومعاصرة التقدم التقني، واستمرارية التحديث لتقنيات يعمى استخدام أدوات التعم
 التعميم اإللكتروني.
تعرف مدى توافر كفايات ىدفت إلى ( دراسة 2013المعمري والمسروري ) كما أجرى

دى المعممين، باإلضافة إلى معرفة أثر متغيرات النوع والتخصص تقنيات التعميم واالتصاالت ل
نتائجيا  توصمت( معمًما ومعممة. و 236والخبرة التدريسية، وقد طبقت عمى عينة مكونة من )

 أن امتالك المعممين لتك الكفايات كان بدرجة متوسطة.  إلى
دريب ( التي ىدفت إلى تفعيل دور الت2012وفي دراسة عبد المعطي وزارع )

اإللكتروني في تحقيق التنمية المينية لمعممي الدراسات االجتماعية من خالل تصور مقترح، 
أشارت إلى ضرورة التدريب اإللكتروني لممعمم وأن لو دوًرا فعااًل في تحقيق التنمية المينية 

 لممعمم. 
( والتي ىدفت إلى التخطيط لمدور الذي يجب 2005وفي دراسة الجميمي والسعدي )

ن يقوم بو المعمم في عصر االنترنت والتعمم عن بعد، أوصت بإلحاق المعممين ببرامج أ
تدريبية عمى ميارات تصميم التعميم، واستخدام الوسائل التقنية، وذلك لتعزيز الدور الذي يقوم 

 م عن بعد.يبو المعمم في عصر االنترنت والتعم
 التدريب والميارة في تطبيق التعميم القائم عمى التقنية إال أن االتجاه ومع وجود

 ,Gunes)جونيس وجوكشك وبكناس من  أجرى كلّ  تفعيمو، وقددور كبير في  نحوىا لو
Cokcek, Bacanak, 2010 دراسة تم فييا تقييم المعممين بالمدارس االبتدائية ألنفسيم )

الكفايات التكنولوجية التي تدور حول الميارات األساسية في التعميم االلكتروني،  ضوء في
 التي خبرتيا لمعممين لصالح الفئةدى اوكشفت نتائجيا عن وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة ل

 سنوات(. سنة إلى خمس من )
التي ىدفت إلى الكشف عن الميارات  (Rabaani, 2008)وكذلك دراسة رباني  

 نحووعن اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بعمان  نية التي يمتمكيا المعممون،التق
استخدام استخدام الكمبيوتر، وأظيرت نتائجيا أن المعممين ليست لدييم الميارات الكافية في 

 الكمبيوتر، بينما لدييم اتجاىات إيجابية لتطبيق التكنولوجيا في التدريس.
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تعرف ىدفت إلى  ( بدراسة2010ل والجندي )آل قام يةوفي مجال االتجاه نحو التقن
اتجاىات معممي ومعممات المدارس الثانوية بمدينة جدة نحو التعمم اإللكتروني في ضوء 
التخصص والخبرة والجنس وحضور الندوات في مجال التقنيات، وتكونت عينة البحث من 

أظيرت نتائجيا أن المعممين ذوي الخبرة األقل كانت ليم اتجاىات  ( معمًما ومعممة. وقد462)
 إيجابية أكثر.     

( التي ىدفت إلى تعيرف اتجاىيات المعمميين 2010ذلك دراسة الشناق وبني دومي )وك
العموم، وتوصمت إلى وجيود اتجاىيات إيجابيية تعميم والطمبة نحو استخدام التعمم اإللكتروني في 

م اإللكترونيي. وقيد مين نحو التعمم اإللكتروني، وأوصت بضيرورة تفعييل اليتعمّ الطالب والمعم لدى
( عييين تقبيييل المعمميييين لتكنولوجييييا التعمييييم Yuen, Ma, 2008كشيييفت دراسييية يييين وميييا )

 م.اإللكتروني وكانت ليم اتجاىات إيجابيو نحو ىذا النوع من التعمّ 
ورغييم الجيييود البحثييية فييي مجييال التعميييم اإللكترونييي إال أن ىييذه الدراسييات لييم تتطييرق 

 التيي ىيي برنيامجو ، لتطبييق بوابية المسيتقبل؛ المعميم والطاليب ووليي األمير :كيل مين الحتياجات
لزامييي لممييدارس المطبقيية لييوديث و حيي توى مييدارس المممكيية العربييية سييوسييتكون إلزامييية عمييى م ،ا 

اإللكترونيي  مين الدراسات التي تناوليت االتجياه نحيو التعميكما أ قبل القريب.السعودية في المست
ن ىيذه الدراسيات ليم تكين نحيو ير االتجاىات نحيوه، كميا أقديمة مع تطور ىذا المجال، وتغ تعدّ 

 .مثل بوابة المستقبل برنامج ممزم التعامل معو من قبل المعممين في مدارسيم
 :مدى فعالية جاىزية أعضاء العممية التعميمية، منيرتكز عمى ىذه البوابة وتفعيل 

، وحتى يستطيع المعمم والطالب البيئة التعميمية الداعمة لتفعيميامعممين وطالب باإلضافة إلى 
تعرف االحتياجات الالزمة ليم باإلضافة إلى ادة من بوابة المستقبل البد من االستفادة واإلف

ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لموقوف عمى االحتياجات . وتمبيتيا احتياجات البيئة التعميمة
تعرف من وجية نظر المعممين، و الالزمة لتطبيق بوابة المستقبل في المرحمة الثانوية 

 اتجاىاتيم نحو تطبيقيا. 

 مشكلة الدراسة:

تفعيل التقنية في التعميم أمرًا ضرورًيا، فيي سمة ىذا العصر، ولعل أزمة لقد أصبح 
كدراسة حامد وأبشر  :التعميم اإللكترونيأىمية ما أكدتو الدراسات حول أكدت رونا و ك
( 2019)الرقمي، ودراسة أعبابو ومحمد والبرجاوي م عم( التي توصمت ألىمية الت2019)
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أىمية التفاعل اإللكتروني الذي يعزز التفاعل بين أطراف العممية التعميمية، عمى والتي تؤكد 
 ،والتي ألقت الضوء عمى التعمم الرقمي ومدرسة المستقبل (2019)دراسة مركون ولموشي و 

وتوصمت إلى أن التعميم التقميدي ال يتناسب مع األجيال المعاصرة وأنو ال يستطيع مواكبة 
كما أن العالم العربي بحاجة إلى االنتقال كًما ونوًعا لمتعممي القرن الواحد  ،الفكر الحديث

عميم تطبيق آليات تعميمية مساندة لمت نحووقد أوصت الدراسة بضرورة التوجو  ،والعشرين
 ىيئة التحريردراسة كما أكدت . م الرقمي من خالل بوابة المستقبلالتقميدي كالتحول إلى التعم

 .أىمية التعمم اإللكترونيجدوى و عمى  ((2011
السعودية بوابة المستقبل التي وزارة التعميم بالمممكة العربية وليذه األىمية فقد تبنت 

المرحمة األولى لممشروع (، وقد تضمنت م2017أطمقتيا الوزارة في شير أكتوبر عام )
يكتمل تطبيقو في ، عمى أن يتوسع نطاق التطبيق حتى مدرسة بنين وبنات (150)مشاركة 

 ه(.1439ة التعميم، ر )وزا كافة مدارس المممكة
م عن بعد وبحكم عمل بحكم اىتمام الباحثين بالتعمّ بع سنوات من تطبيقيا، و ر بعد أو 

في تعميم القنفذة، وشكواه من عدم تفعيل بوابة المستقبل بالشكل المطموب، قام  اأحدىم
تعميم بوابة المستقبل في مدارس إدارة الباحثان بعمل دراسة استطالعية لتعرف مدى تفعيل 

إحصاءات المدارس المطبقة في تاريخ  عمى قة بشكل كامل لمبوابة، وقد حصالالقنفذة المطب
 وكانت كما في الجدول اآلتي: ىي 1/7/1441
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 :1خذٗه 

 ٍؼذه رفؼٞو ث٘اثخ اىَغزقجو فٜ اىَذاسط اىَطجقخ ثئداسح رؼيٌٞ اىقْفزح:

 ّغجخ رطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو اىَذسعخ ً

 53.49 ثبّ٘ٝخ األّذىظ )ٍقشساد( 1

2 

ثبّ٘ٝخ األٍٞش عيطبُ ثِ ػجذاىؼضٝض 

 53.21 )ٍقشساد(

 51.19 ثبّ٘ٝخ ٍ٘عٚ ثِ ّصٞش )ٍقشساد( 3

 46.96 ثبّ٘ٝخ عٖٞو ثِ ػَشٗ 4

 41.56 ثبّ٘ٝخ عٖٞو ثِ ػَشٗ )ٍقشساد( 5

 33.88 ثبّ٘ٝخ حشاء )ٍقشساد( 6

 33.53 ثبّ٘ٝخ راد اىص٘اسٛ )ٍقشساد( 7

 31.22 ثبّ٘ٝخ اىشٗاد ثبىَقص 8

 28.62 ثبّ٘ٝخ دٗقخ )ٍقشساد( 9

 27.65 ثبّ٘ٝخ األٍدبد )ٍقشساد 10

11 

ثبّ٘ٝخ اىَيل ػجذهللا ثِ ػجذاىؼضٝض 

 26.91 )رط٘ٝش(

 26.82 ثبّ٘ٝخ اىقذط )ٍقشساد( 12

 25.93 ثبّ٘ٝخ أحذ ثْٜ صٝذ )ٍقشساد( 13

 36.99 ىج٘اثخ اىَغزقجو ٍز٘عػ اعزخذاً اىَذاسط

قبل الوزارة لبوابة بيق مدارس القنفذة المعتمدة من أن متوسط تط (1)جدول يتضح من      
فالمدارس المطبقة ألقل  ،( وىذا في النطاق األحمر وفق رؤية الوزارة36.99) قبل بمغتالمس

( إلى 53.49%)، كما أن نطاق االستخدام تفاوت بين تعد في ىذا النطاق (40%)من نسبة 
( 5)في  وفي النطاق األصفرمدارس، ( 3) فيوكان في النطاق األخضر  .(%25.93)

تطبيق بوابة ن أن يْ مدارس، وىذه النتيجة أكدت لمباحثَ  (5)في مدارس، وفي النطاق األحمر 
 .المستقبل ضعيف

التعميمية التي تواكب عصر  مستقبل من أىم المبادرات التقنيةوبما أن بوابة ال
التعميم في وقت الحجر الصحي الذي أبعد الطالب عن االنفجار المعرفي، والتي كفمت استمرار 

بسبب أزمة تفشي فيروس ؛ (ه1441)مدارسيم في منتصف الفصل الدراسي الثاني من عام 
ولتطبيقيا احتياجات تتعمق بالمعمم والطالب والبيئة  ،يابداياتنيا تعد في إوحيث رونا، و ك

مة لمعمم إلى تحديد االحتياجات الالز  ن في ىذه الدراسةيْ الباحثَ دفع التعميمية فإن ىذا قد 
احتياجات : ة التعميمية، وبيذا تشكمت مشكمة الدراسة فيئولمبيولمطالب المرحمة الثانوية 

ي المرحمة الثانوية في إدارة تعميم القنفذة تطبيق بوابة المستقبل من وجية نظر معممِ 
 .واتجاىاتيم نحوىا
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 أسئلة الدراسة:

في اآلتي: ما احتياجات تطبيق بوابة المستقبل  سالدراسة عن السؤال الرئي أجابت
 ؟المعممينمن وجية نظر المرحمة الثانوية بإدارة تعميم القنفذة 

 :تيةعنو األسئمة اآلفرع وت
ما احتياجات معممي المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة المستقبل في إدارة تعميم القنفذة  .ٔ

 من وجية نظرىم؟
احتياجات طالب المرحمة الثانوية في إدارة تعميم القنفذة لتطبيق بوابة المستقبل ما  .ٕ

 من وجية نظر معممييم؟
ما احتياجات البيئة التعميمية في إدارة تعميم القنفذة لتطبيق بوابة المستقبل من وجية  .ٖ

 ؟المعمميننظر 
 ابة المستقبل؟ما اتجاىات معممي المرحمة الثانوية في إدارة تعميم القنفذة نحو بو  .ٗ
ما االختالفات بين احتياجات معممي المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة المستقبل في إدارة  .٘

 ؟ سنوات الخدمةتعميم القنفذة والتي تعزى لمتغير 
بين اتجاىات معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة المستقبل في  اتاالختالفما  .ٙ

 ؟ والتخصص سنوات الخدمة يلمتغير  والتي تعزىإدارة تعميم القنفذة 

 أيداف الدراسة:

 تية:إلى تحقيق األىداف اآلالدراسة ىدف 
بوابة المستقبل في  التعميمية لتطبيقالمعممين والطالب والبيئة احتياجات  تعرف .ٔ

 بإدارة تعميم القنفذة. المرحمة الثانوية
 بوابة المستقبل.نحو  دارة تعميم القنفذةبإ معممي المرحمة الثانويةاتجاىات  تعرف .ٕ
 تعرف العالقة بين احتياجات تطبيق بوابة المستقبل ومتغير سنوات الخدمة. .ٖ
تطبيق بوابة المستقبل ومتغيري سنوات  اتجاىات المعممين نحوتعرف العالقة بين  .ٗ

 الخدمة والتخصص.
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 أينية الدراسة:

التعمم الرقمي التي تمثمو بوابة موضوع أىمية ىذه الدراسة من أىمية  عتبرت
وقد أثبتت أزمة كرونا ىذه  من ضروريات ىذا العصرالمستقبل، والتي أصبحت ضرورة 

عمى بوابة المستقبل في تطبيقيا بشكل فاعل، خصوًصا أنيا  تفيد الدراسة القائمين، و الضرورة
، اجات تطبيقيامازالت في بداياتيا وتحتاج لمثل ىذه الدراسات التي ستكشف ليا عن احتي

تفيد في تعرف وزارة التعميم التجاىات المعممين نحو بوابة المستقبل؛ مما يجعميا ترسم و 
 وتطويرىا. تعميمياخططيا في 

 حدود الدراسة:

م الدراسي ل الفصل الدراسي الثاني من العاىذه الدراسة خال  تالحدود الزمانية: طبق
 ه.1440/1441

في المدارس الثانوية المطبقة العاممين الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة عمى المعممين 
 .بإدارة تعميم القنفذة لبوابة المستقبل

احتياجات المعممين والطالب والبيئة الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى تحديد 
 التعميمية.

  مصطلخات الدراسة:

 االحتياجات:

وىذا النقص يعبر عن حدوث فجوة بين األداء  ،البد أن يسد "نقص االحتياج بأنوف عرّ ي     
نتيجة قصور في المعارف والميارات واالتجاىات وغير ذلك"  ،واألداء المستيدف ،الحالي

 (.9ص ، 2018 القرني، السويمم،)
والبد أن يسد  المعمم والطالب والبيئة التعميمية لدىالنقص بأنيا  اجرائيً إاالحتياجات  وتعّرف

 لتطبيق بوابة المستقبل بكفاءة عالية.
 بوابة املستقبل:

رنامج أطمقتو وزارة التعميم لمتحّول نحو التعميم ت في موقعيا اإللكتروني بأنيا "بفَ رِ عُ 
محورًا أساسًيا في سعييا إلى خمق بيئة  ي، ولقد اتخذت من الطالب والمعممالرقم

جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيمة العممية لو، كما  تعميمية
 " )بوابة المستقبل، د.ت(.أنيا تدعم تطوير قدرات المعممين العممية والتربوية
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 االجتايات:

إما بالتأييد  ،ات الصبغة االجتماعيةتعرف االتجاىات بأنيا "استجابة الفرد لممواقف ذ 
 ،واالتجاه فكرة مشبعة بالعاطفة تميل إلى تحريك سموك الفرد تجاه األفراد ،أو المعارضة

 ،2018 ،والتي يتفاعل معيا في حياتو اليومية" )القيسي ،واألشياء المحيطة بو ،والمواقف
  (.90ص. 

الباحثان إجرائًيا بأنيا استجابة معممي المرحمة الثانوية لتطبيق مبادرة بوابة  ويعرفيا 
 المستقبل من خالل تفاعميم معيا إما بالتأييد أو المعارضة.

 مهًج الدراسة:

 لمناسبتو لإلجابة عن أسئمة الدراسة.؛ المسحي م المنيج الوصفيستخداُ 
 دلتنع الدراسة:

ممين في المدارس االعمجتمع الدراسة من جميع معممي المرحمة الثانوية تكون  
( مدرسة 13، في )ا( معممً 274) والبالغ عددىمالقنفذة إدارة تعميم مطبقة لبوابة المستقبل بال

 .ثانوية
 العيهة:

دد عدد العينة بسيطة، وقد حُ  ددت معالم المجتمع تم اختيار عينة عشوائيةبعد أن حُ 
( الذي يحدد حجم العينة Krejcie, Morgan, 1970جدول كرجيك ومورقان ) لال من خ

( 180( وقد تم اختيار )159)وفق عدد المجتمع، وقد أشار إلى أن العدد الممثل لممجتمع 
ية الثانو ( معمًما من معممي المرحمة 168( معمًما، واستجاب )12معمًما، ولم يستجب منيم )
 تحقيق عدد أكبر من المطموب. مّ ت؛ وبيذا التابعة إلدارة تعميم القنفذة

 أداة الدراسة:

 لمناسبتيا لبيانات الدراسة، وأسئمتيا، وقد تكونت من أربعة ؛االستبانةمت دِ خْ تُ سْ اُ 
البعد األول: احتياجات المعممين، والبعد الثاني: احتياجات الطالب، والبعد الثالث:  :أبعاد

احتياجات البيئة التعميمية، والبعد الرابع: اتجاىات المعممين نحو تطبيق بوابة المستقبل، 
 ( فقرة.40)درج تحتيا نوا
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 لالستبانة: اخلصائص السيكومرتية

 :االستبانة صدق

من المحكمين  (9عمى )االستبانة عن طريق عرضيا  صدق من التحقق تم
مدى مناسبتيا ألىداف البحث، إلبداء الرأي حول  ؛المتخصصين في المناىج وطرق التدريس

وفي ضوء آراء وسالمة صياغاتيا،  ،ألبعادىا، وانتماء العبارات أبعادىاومناسبة تصنيف 
ضافة )3)تم حذف  المحكمين  ( عبارات.9دلت صياغة )عُ ( عبارات أخرى، و 4( عبارات، وا 

 :االستبانةثبات 

من لكل بعد  (كرونباخ ألفا) حساب معاملاألداة من خالل  ثبات من التحقق تم
 :أبعادىا ولألداة بشكل عام، وكانت النتيجة كما في الجدول اآلتي

 2خذٗه 

 قٌٞ ٍؼبٍالد اىثجبد ىألداح ثطشٝقخ )أىفب مشّٗجبخ(

ً 
 مشّٗجبخ-ٍؼبٍو ثجبد اىفب اىجؼذ

 925. احزٞبخبد اىَؼيَِٞ 1

 916. احزٞبخبد اىطالة 2

 925. احزٞبخبد اىجٞئخ اىزؼيَٞٞخ 3

اردبٕبد اىَؼيَِٞ ّح٘  4

 ث٘اثخ اىَغزقجو

.932 

 93. االعزجبّخ مبٍيخ 

تراوحت بين:  أن قيم معامالت الثبات لألبعاد الفرعية (2)يالحظ من جدول 
( وتشير ىذه %93) بشكل كامل، وكما بمغ معامل الثبات لألداة %(93.2و) (91.6%)

 المعامالت الى ثبات األداة وصالحيتيا لمتطبيق.
 حتديد مستوى االحتياج:   .1

تم تحديد مستوى الموافقة بناًء عمى قيمة المتوسط الوزني، وفى ضوء درجات قطع 
(، وتم حساب المدى 5ى )( إل1أداة الدراسة؛ حيث تم تحديد طول الفترة المستخدمة من )

لمحصول عمى طول الفترة  ؛تم تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمسة والذي( 4=5-1)
( وذلك لتحديد 1) وىي(، ثم اضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 0.80=  4/5أي )

 تي:مبين بالجدول اآل عمى لمفترة األولى وىكذا بالنسبة لباقي الفترات كما ىوالحد األ
 1خذٗه 

 عٖبًٗصاُ اىْغجٞخ ٗرحذٝذ دسخخ اإلٗاأل اىَز٘عطبد اى٘صّٞخ
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 أثؼبد االحزٞبخبد ثؼذ االردبٓ اىَز٘عػ اى٘صّٜ اىفزشح

 غٞش ٍ٘افق أسفط ثشذح 1.79 – 1 8 .1إىٚ أقو ٍِ  1ٍِ 

 ٍ٘افق ثذسخخ ظؼٞفخ أسفط 2.59 – 1.8 2.6إىٚ أقو ٍِ  1.8ٍِ 

 ٍ٘افق ٍحبٝذ 3.39 – 2.6 3.4إىٚ أقو ٍِ  2.6ٍِ 

 ٍ٘افق ثذسخخ مجٞشح ٍ٘افق 4.19 – 3.4 4.2إىٚ أقو ٍِ  3.4ٍِ 

ٍ٘افق ثذسخخ مجٞشح  ٍ٘افق ثشذح 5 – 4.2 5إىٚ أقو ٍِ  4.2ٍِ 

 خًذا

معيار  ( فإنّ 3وبناًء عمى المتوسطات الوزنية واألوزان النسبية التي في جدول )
إلى أقل من  1تي: قيمة المتوسط من )كما يأ الحكم عمى قيمة المتوسط الحسابي لالحتياج

كبير، ( = احتياج 2.60إلى أقل من  1.8( = احتياج كبير جًدا، وقيمة المتوسط من )1.8
  3.4احتياج متوسط، وقيمة المتوسط من )=  (3.4 إلى أقل من 2.6) المتوسط من وقيمة

(= ال يوجد 5إلى   4.20، وقيمة المتوسط من )= احتياج ضعيف(4.20إلى أقل من 
 احتياج.

 ساليب االحصائية املستخدمة يف الدراسة:ا: األسادًس

(، وتم استخدام SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي )بتم تحميل البيانات ومعالجتيا 
واالنحرافات المعيارية، ، لفا كرونباخ، والمتوسطاتأمعامل ثبات و معامل ارتباط بيرسون، 

 وزان النسبية.واأل 
 اإلجابة عو أسئلة الدراسة:

 إجابة السؤال األول:

" ما احتياجات معممي المرحمة الثانوية لتطبيق  :اإلجابة عن السؤال األول الذي نصو
 كما في الجدول اآلتي:  بوابة المستقبل في إدارة تعميم القنفذة من وجية نظرىم؟"
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 4خذٗه 

 احزٞبخبد اىَؼيَِٞ ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو ٍِ ٗخٖخ ّظشٌٕ

ً 
احزٞبخبد اىَؼيَِٞ 

 ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو
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1 

 اىَؼيٌ ٝغزطٞغ

اىذخ٘ه إىٚ 

ث٘اثخ اىَغزقجو 

 ثغٖ٘ىخ.

 اىزنشاس
14 

 

 

20 61 40 33 
 ٍز٘عػ 6 1.168 3.35

 8.3 11.9 36.3 23.8 19.6 اىْغجخ

2 

ٝقبثو اىَؼيٌ 

ٍشنيخ فٜ سفغ 

اىَيفبد ػيٚ 

ث٘اثخ اىَغزقجو 

ٍٗشبسمزٖب ٍغ 

 اىطالة.

 32 38 61 21 16 اىزنشاس

 ٍز٘عػ 7 1.191 3.29

 19 22.6 36.3 12.5 9.5 اىْغجخ

3 

ٝغزطٞغ اىَؼيٌ 

ػشض رحعٞشٓ 

ػيٚ قبئذ 

اىَذسعخ ػجش 

 ث٘اثخ اىَغزقجو.

 77 50 27 9 5 اىزنشاس

 ظؼٞف 2 1.048 4.10

 45.5 29.8 16.1 5.4 3 اىْغجخ

4 

اىَؼيٌ ٝغزطٞغ 

اعزؼشاض 

األّشطخ 

ٍٗشبسمزٖب ٍغ 

ػيٚ غالثٔ 

 اىَغزقجو. ث٘اثخ

 

 56 51 38 17 6 اىزنشاس

 ظؼٞف 3 1.119 3.80

 33.3 30.4 22.6 10.1 3.6 اىْغجخ

5 

ٝغزطٞغ اىَؼيٌ 

ٍزبثؼخ إشؼبساد 

 ث٘اثخ اىَغزقجو.

 43 44 51 19 11 اىزنشاس
 ظؼٞف 4 1.178 3.53

 25.6 26.2 30.4 11.3 6.5 اىْغجخ

6 

ٝغزطٞغ اىَؼيٌ 

اىز٘اصو ٍغ 

ٗىٜ األٍش ثشنو 

ٍغزَش ػجش 

 ث٘اثخ اىَغزقجو

 14 25 41 43 45 اىزنشاس

 مجٞش 10 1.262 2.52

 8.3 14.9 24.4 25.6 26.8 اىْغجخ

7 

ٝغزطٞغ اىَؼيٌ 

رقٌ٘ٝ غالثٔ ٍِ 

خاله ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 27 40 35 33 33 اىزنشاس

2.97 1.369 8 

 

 ٍز٘عػ

 16.1 23.8 20.8 19.6 19.6 اىْغجخ 

8 
ٝغزطٞغ اىَؼيٌ 

اىزذسٝظ ثشنو 
 ٍز٘عػ 9 1.289 2.95 24 35 46 35 28 اىزنشاس
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ٗغٞش  ٍزضاٍِ

ٍزضاٍِ ػِ 

غشٝق ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 14.3 20.8 27.4 20.8 16.7 اىْغجخ

9 

ٝغزطٞغ اىَؼيٌ 

اخزٞبس ٍصبدس 

اىزؼيٌ اىَ٘ث٘قخ 

اىزٜ ٝشبسمٖب 

ٍغ غالثٔ ػِ 

غشٝق ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 40 39 52 26 11 اىزنشاس

 ظؼٞف 5 1.196 3.42

 23.8 23.2 31 15.5 6.5 اىْغجخ

10 

اىَؼيٌ ٝغزطٞغ 

رحعٞش غالثٔ 

ػِ غشٝق ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 93 32 20 18 5 اىزنشاس

 ظؼٞف 1 1.166 4.13

 55.4 19 11.9 10.7 3 اىْغجخ

 ظؼٞف  728. 3.41 إخَبىٜ دسخخ احزٞبخبد اىَؼيَِٞ

الثانوية لتطبيق بوابة المستقبل ( يظير أن احتياجات معممي المرحمة 4من جدول )
(، وقد 0.728( وانحراف معياري )3.41بمتوسط ) في إدارة تعميم القنفذة كان )متوسًطا(

 (.2.52( و)1.16بين المتوسطين )بين الضعيف والكبير،  اتت االحتياجتراوح
 ت عبارة )يستطيع المعمم التواصل مع ولي األمر بشكل مستمر عبر بوابةوقد حمّ 

( وىي بذلك تدل عمى وجود احتياج كبير لدى 2.52) متوسط بمعدل( عمى أقل المستقبل
المعممين لمعرفة كيفية التواصل مع ولي األمر، وقد يعزى ذلك إلى نقص في معرفة المعمم 
بطريقة التواصل، أو عدم التجاوب من أولياء األمور. وكان أعمى تكرار الستجابة )غير 

%، بينما أقل تكرار الستجابة )موافق بدرجة 26.8( بنسبة 45موافق( حيث حصل عمى )
%، وىذا فيو داللة عمى أن أغمب المعممين يجدون 8.3بنسبة  ( تكرار14كبيرة جًدا( بعدد )

صعوبة في التواصل مع ولي األمر عن طريق بوابة المستقبل، وىذا يتطمب حث وترغيب 
بوابة المستقبل عن طريق والتجاوب معيم أولياء األمور عمى ضرورة التواصل مع المعممين 

 بما يحقق مصمحة الطالب، وتدريب المعممين عمى طرق التواصل.
)يستطيع المعمم التدريس بشكل متزامن وغير متزامن ( 8) رقم العبارةوقد اندرجت 

وقد يعزى (، 2.95)تحت احتياج المعممين المتوسط، بمتوسط عن طريق بوابة المستقبل( 
أو ذلك إلى نقص في ميارات المعمم الخاصة باستخدام بوابة المستقبل والتدريس عن طريقيا، 

. وكان أعمى تكرار الستجابة )موافق بدرجة متوسطة( حيث ألن ىذا ال يتناسب مع الطالب
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أقل تكرار الستجابة )موافق بدرجة كبيرة جًدا( حيث %، و 20.8( بنسبة 46حصل عمى )
 فقط.  (%14.3)( من التكرارات بنسبة 24حصل عمى )

( يستطيع المعمم تقويم طالبو من خالل بوابة المستقبل)( 7العبارة رقم )كما جاءت 
(، وكان أعمى تكرار الستجابة )موافق بدرجة كبيرة( حيث 2.97)تحت االحتياج المتوسط 

)موافق بدرجة كبيرة %(، بينما أقل تكرار الستجابة 23.8( تكراًرا بنسبة )40حصل عمى )
أغمب المعممين يجدون  %(، وىذا فيو داللة عمى أنّ 16.1( تكرارات بنسبة )27جًدا( بعدد )
 ويم طالبيم من خالل بوابة المستقبل، وقد يحتاجون المعممين إلى تدريب.قصعوبة في ت

( تحت الدخول إلى بوابة المستقبل بسيولةالمعمم يستطيع )( 2العبارة رقم )وكانت 
( حيث حصل موافق بدرجة متوسطة(، وكان أعمى تكرار الستجابة )3.29حتياج المتوسط )اال

 ( تكرار16موافق( بعدد )غير %(، بينما أقل تكرار الستجابة )36.3( تكراًرا بنسبة )61عمى )
أغمب المعممين يجدون صعوبة في الدخول  %(، وىذا فيو داللة عمى أنّ 19.6بنسبة )
 يحل من قبل القائمين عمى البوابة. وىذا يجب أن، لمبوابة

يقابل المعمم مشكمة في رفع الممفات عمى بوابة المستقبل )( 1العبارة رقم )وجاءت 
(، وكان أعمى تكرار الستجابة )موافق 3.29( تحت االحتياج المتوسط )ومشاركتيا مع الطالب

تكرار الستجابة %(، بينما أقل 36.3( تكراًرا بنسبة )ٔٙبدرجة متوسطة( حيث حصل عمى )
ىناك مشكالت %(، وىذا فيو داللة عمى أن 19.9( تكرارات بنسبة )14)غير موافق( بعدد )

  تحتاج إلى حمول برمجية، أو تقنية.
)يستطيع  10رقم  ا أعمى العبارات التي كانت ال تمثل احتياًجا لممعممين فكانتأمّ 
وزنى  مرتفع( بمتوسط)مستوى في تحضير طالبو عن طريق بوابة المستقبل( المعمم 

( بنسبة 93وكان أعمى تكرار الستجابة )موافق بدرجة كبيرة جًدا( حيث حصل عمى ) ،(4.13)
 ( تكرارات بنسبة5بينما أقل تكرار الستجابة )غير موافق( حيث حصل عمى ) (،55.4%)
 فقط.  (3%)

( والتي توصمت إلى أن 2019اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الشمري )وقد 
م الرقمي أصبح ضرورة البد يتدريب المعممين قبل الخدمة وأثنائيا عمى كيفية التعامل مع التعم

الحتياجات التدريبية لممعممين وفق االتجاىات التربوية تمبية ال اً أساسي اً منيا، وأن ىناك مطمب
 .السابق عرضيا نتائج االحتياجات والحديثة وىذا ما أكدت
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( في تحديد 2018دراسة مضاوي الراشد )ف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج وتختم
االحتياجات؛ فقد كان االحتياج متوسًطا لممعممين ولمطالب ولمبيئة التعميمية بينما أظيرت 

 نتائج دراسة الراشد أن ميارات التعمم الرقمي لدى معممات الروضة كانت عالية.
( والتي ىدفت 2016ة مع دراسة محمد والحربي )كما تشابيت نتائج الدراسة الحالي

أن  عنتعرف ميارات المعمم وكيفية تنميتيا في عصر التعمم الرقمي، وأسفرت نتائجيا إلى 
التكنولوجيا الجديدة في التعميم تتطمب ميارات ينبغي أن يمتمكيا معممو العصر الرقمي؛ وىذا 

 .دراستنا الحاليةما أظيره االحتياج في 
( والتي توصمت نتائجيا إلى 2012الدراسة مع دراسة عبدالمعطي وزارع ) كما تتفق 

ضرورة التدريب اإللكتروني لممعممين وما لو من دور فعال في تحقيق التنمية المينية لمعمم 
 الدراسات االجتماعية.

( والتي ىدفت إلى 2005وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجميمي والسعدي )
ي ينبغي أن يقوم بو المعمم في التعميم عن بعد. وأوصت بضرورة إلحاق تعزيز الدور الذ

المعممين بدورات تدريبية تدربيم عمى تصميم التعميم واستخدام التقنيات الحديثة من أجل 
 التعمم عن بعد.

 اإلجابة عو السؤال الجاني:

" ما احتياجات طالب مدارس المرحمة  :ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى
الثانوية في إدارة تعميم القنفذة لتطبيق بوابة المستقبل من وجية نظر معممييم؟" قام الباحثان 

 :البيانات وتحميميا وفق الجدول اآلتيبجمع 
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 5خذٗه 

 :احزٞبخبد اىطالة ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو ٍِ ٗخٖخ ّظش اىَؼيَِٞ

ً 
احزٞبخبد اىطالة 

 ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو
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1 

ٝذخو اىطبىت 

ىج٘اثخ 

اىَغزقجو 

 ثغٖ٘ىخ

 0 20 48 74 26 اىزنشاس
 مجٞش 6 89. 2.37

 0 11.9 28.6 44 15.5 اىْغجخ

2 

ٝشبسك فٜ 

األّشطخ 

اىَؼشٗظخ 

ػيٚ ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 20 28 57 51 12 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 2 1.11 2.96

 11.9 16.7 33.9 30.4 7.1 اىْغجخ

3 

ٝشفغ اىطبىت 

اىَيفبد 

ٗٝشبسمٖب ٍغ 

ٍؼئَ 

 ٗصٍالئٔ.

 18 28 51 53 18 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 4 1.15 2.85

 10.7 16.7 30.4 31.5 10.7 اىْغجخ

4 

ٝغزفٞذ ٍِ 

ٍصبدس 

اىَؼيٍ٘بد 

اىَزبحخ ػيٚ 

ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 19 36 50 39 24 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 3 1.21 2.92

 11.3 21.4 29.8 23.2 14.3 اىْغجخ

5 

ٝغزفٞذ ٍِ 

ٍصبدس 

اىَؼيٍ٘بد 

اىَزبحخ ػيٚ 

ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 37 37 58 25 11 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 1 1.17 3.38

 22 22 34.5 14.6 6.5 اىْغجخ

6 

األخٖضح  َٝزيل

ٗاىزطجٞقبد 

اىالصٍخ 

العزخذاً ث٘اثخ 

 .اىَغزقجو

 12 17 35 46 58 اىزنشاس
 مجٞش 7 1.24 2.28

 7.1 10.1 20.8 27.4 34.5 اىْغجخ

7 

اىطبىت  ٝزبثغ

اىزغزٝخ اىشاخؼخ 

ٍِ رقٌ٘ٝ 

ٍؼئَ ىٔ ػجش 

 ث٘اثخ اىَغزقجو

 20 19 58 39 32 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 5 1.24 2.74

 11.9 11.3 34.5 23.2 19 اىْغجخ

 ٍز٘عػ  89. 2.79 إخَبىٜ دسخخ االحزٞبج

الثانوية لتطبيق برنامج بوابة طالب المرحمة احتياجات كانت ( 5من جدول )
)متوسط(، وتراوحت مستوى احتياج في ( 0.89( وانحراف معياري )2.79المستقبل )

لطالب دى امما يعنى أن ىناك احتياج ل( 3.34)أقل من  إلى(  (2.28المتوسطات بين
 بين االحتياج الكبير والمتوسط.تراوح لتطبيق بوابة المستقبل 

الستخدام بوابة ( )يمتمك الطالب األجيزة والتطبيقات الالزمة 6العبارة رقم ) حصمت 
( وىو يشير إلى احتياج من الدرجة الكبيرة، وىذا 2.28المستقبل( عمى أقل متوسط بمعدل )

أن أغمب الطالب ال يمتمكون األجيزة والتطبيقات الالزمة الستخدام بوابة المستقبل. عمى يدل 
 )يدخل الطالب لبوابة المستقبل بسيولة( عمى متوسط منخفض 1)العبارة رقم )حصمت و 
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أن أغمب عمى ( وىو يشير إلى احتياج من الدرجة الكبيرة أيًضا. وىذا يدل 2.37بمعدل )
 عممين. تالطالب ال يستطيعون الدخول إلى بوابة المستقبل بسيولة، وىذا تأكد مع احتياج الم

( )يتابع الطالب التغذية الراجعة من تقويم معممو لو عبر بوابة 7ثم العبارة رقم )
( وىو يشير إلى احتياج من الدرجة المتوسطة، وىذا 2.74متوسط بمعدل )المستقبل( عمى 

العبارة رقم و يدل أن الطالب ال يستفيدون من التغذية الراجعة من تقويم معمميم بشكل متوسط. 
من مصادر المعمومات المتاحة عمى بوابة المستقبل( عمى أعمى متوسط الطالب )يستفيد  (5)

 .(وكان أعمى تكرار الستجابة )موافق بدرجة متوسطة ،(3.38بمعدل )
 ,Arkorful, Abaidoo) عكورفول وأبايدو ىذه الدراسة مع دراسةنتائج اتفقت 

والتي توصمت نتائجيا إلى ضرورة استخدام األدوات التكنولوجية لتمكين المتعممين  (2014
وأنو ينطوي عمى التدريب وتحفيز الطالب عمى التفاعل مع بعضيم  ،من الدراسة عن بعد

 البعض واحترام وجيات النظر المختمفة.
 اإلجابة عو السؤال الجالح:

"ما احتياجات البيئة التعميمية في  :ولإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص عمى
مدارس المرحمة الثانوية في إدارة تعميم القنفذة لتطبيق بوابة المستقبل من وجية نظر 

 معممييا؟" قام الباحثان بجمع البيانات وتحميميا وفق الجدول اآلتي:
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 6خذٗه 

 احزٞبخبد اىجٞئخ اىزؼيَٞٞخ ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو ٍِ ٗخٖخ ّظش اىَؼيَِٞ

ً 
احزٞبخبد اىجٞئخ اىزؼيَٞٞخ 

 ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو
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1 

ٍٖٞأح ثبألخٖضح 

اىَْبعجخ 

ىج٘اثخ 

 اىَغزقجو

 16 19 25 31 77 اىزنشاس
 مجٞش 7 1.37 2.20

 9.5 11.3 14.9 18.5 45.8 اىْغجخ

2 

ٍٖٞأح 

ثبىزطجٞقبد 

اىَْبعجخ 

ىج٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 12 19 31 38 68 اىزنشاس
 مجٞش 6 1.28 2.22

 7.1 11.3 18.5 22.6 40.5 اىْغجخ

3 

اىَؼيَُ٘ 

قبدسُٗ ػيٚ 

رطجٞق ث٘اثخ 

 اىَغزقجو

 32 38 55 30 13 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 2 1.18 3.27

 19 22.6 32.7 17.6 7.7 اىْغجخ

4 

اىَششفُ٘ 

ٝقذٍُ٘ اىذػٌ 

ىيَؼيَِٞ فٜ 

رطجٞق ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 22 18 43 38 47 اىزنشاس

 مجٞش 4 1.35 2.58

 13.1 10.7 25.6 22.6 28 اىْغجخ

5 

ٝقذً اىذػٌ 

اىفْٜ ىج٘اثخ 

اىَغزقجو ػْذ 

 اىحبخخ

 24 21 55 43 25 اىزنشاس
 ٍز٘عػ 3 1.24 2.86

 14.3 12.5 32.7 25.6 14.9 اىْغجخ

6 

قٞبدح اىَذسعخ 

داػَخ ىج٘اثخ 

 اىَغزقجو

 65 42 40 14 7 اىزنشاس
 ظؼٞف 1 1.25 3.86

 38 25 23.8 8.3 4.2 اىْغجخ

7 

رذػٌ األعشح 

ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 14 17 43 56 38 اىزنشاس
 مجٞش 5 1.19 2.48

 8.3 10.1 25.6 33.3 22.6 اىْغجخ

دسخخ االحزٞبج إخَبىٜ  ٍز٘عػ  0.95 2.78 

كان احتياجات البيئة التعميمية لتطبيق بوابة المستقبل يالحظ أن  (8من جدول )
وىذا المتوسط يقع في مستوى االحتياج  ،(0.95وانحراف معياري ) ،(2.78) ا، بمعدلمتوسطً 

أن البيئة  عمى(، وىذه النتيجة تدل 3.39 –2.6) ضمن المدى ،من الدرجة المتوسطة
 التعميمية غير مجيزة بالشكل المطموب.

قيادة المدرسة داعمة لبوابة المستقبل( عمى أعمى متوسط ) (6)رقم العبارة حصمت 
ويعزى ذلك  ،وىذا يدل عمى أن قيادة المدرسة تدعم استخدام بوابة المستقبل؛ (3.86بمعدل )
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المدارس عمى  ةعمى اىتمام وحرص قاد انعكس بدورهإلى اىتمام الوزارة بتطبيق البوابة مما 
 ضرورة تطبيق ودعم المعممين والطالب لتمكينيم من تطبيق بوابة المستقبل.

البيئة التعميمية ) (1رقم )العبارة ( عبارات في مستوى االحتياج الكبير؛ ف4مت )صوح 
وىذا ؛ (2.20) منخفض( بمعدلمييأة باألجيزة المناسبة لبوابة المستقبل( عمى أقل متوسط )

لتطبيق بوابة ؛ تييئتيا باألجيزة المناسبة إلىأن المدارس تحتاج بدرجة كبيرة عمى يدل 
حيث أشارت استجابات أفراد العينة إلى أن المدارس ليست مييأة بالشكل المطموب  ،المستقبل
البيئة ) (2)العبارة رقم حصمت و  تطبيق بوابة المستقبل. المناسبة التي تساعد عمى باألجيزة

مييأة بالتطبيقات المناسبة لبوابة المستقبل( عمى مستوى منخفض أيًضا بمتوسط التعميمية 
(2.22.) 

)تدعم األسرة بوابة المستقبل( عمى مستوى منخفض أيًضا  (7) العبارة رقم حصمتو  
 ،وىذا يدل عمى أن ىناك احتياج بدرجة كبيرة لدعم األسرة لبوابة المستقبل؛ (2.48بمتوسط )

 ،قد يعزى ذلك إلى مدى قناعة األسرة بأىمية التعمم الرقمي وخوفيم عمى تحصيل أبنائيمو 
في  اي ليتوعية األسرة بأىمية التعمم من خالل بوابة المستقبل والدور اإليجابوىذا يتطمب 

 .تحسين العممية التعميمية
ر نحو أثر إيجابي في تعديل التصور الذىني عند األس وقد يكون ألزمة )كورونا( 

)المشرفون يقدمون الدعم لممعممين في تطبيق ( 4) العبارة رقمحصمت بوابة المستقبل. كما 
، وىذه النتيجة كانت عكس ما (2.58بوابة المستقبل( عمى مستوى متدني أيًضا بمتوسط )

وىذا يعني أن ىناك احتياج بدرجة كبيرة لدعم المشرفين التربويين كان مع المعممين، 
ال يتمقون الدعم  المعممينحيث أظيرت النتائج أن  ،أجل تطبيق بوابة المستقبللممعممين من 

تياجاتيم لتطبيق بوابة المستقبل؛ المطموب من قبل المشرفين التربويين بالشكل الذي يدعم اح
 وىذا يتطمب من الوزارة االستفادة مما تقدمو لقادة المدارس عمى المشرفين في ىذا الجانب.

( والتي أظيرت نتائجيا أن 2016ىذه الدراسة مع دراسة وسار ) نتائج وقد اتفقت
ىناك صعوبة وعوائق في تطبيق التعمم اإللكتروني عبر شبكات التواصل االجتماعي وىذه 
الصعوبة تكمن في قمة اإلمكانيات والوسائل المادية المدعمة وظيور المشكالت التقنية وعدم 

اقتناع البعض بالتعمم اإللكتروني بداًل من التعمم التحكم في التكنولوجيا الحديثة وعدم 
 .التقميدي



 .............................................المستقبل من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانويّة احتياجات تطبيق بوابة

- ٕٔ٘ٓ - 

 اإلجابة عو السؤال الرابع:

ولإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص عمى " ما اتجاىات معممي المرحمة      
الثانوية في إدارة تعميم القنفذة نحو بوابة المستقبل؟ " قام الباحثان بجمع البيانات وتحميميا 

 اآلتي:وفق الجدول 
 7خذٗه 

 اردبٕبد ٍؼيَٜ اىَشحيخ اىثبّ٘ٝخ ّح٘ ث٘اثخ اىَغزقجو

ً 

اردبٕبد اىَؼيَِٞ 

ّح٘ رطجٞق ث٘اثخ 
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3.  

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

1 

 رغٌٖ

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

فٜ رحغِٞ 

اىؼَيٞخ 

 اىزؼيَٞٞخ.

 42 38 42 21 25 اىزنشاس 
 ٍز٘عػ 4 1.36 3.3

 25 22.6 25 12.5 14.9 اىْغجخ

2 

ر٘فش ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

رقٌ٘ٝ 

ٍزْ٘ع 

ىيطيجخ 

أمثش ٍِ 

اىزؼيٌٞ 

 اىزقيٞذٛ.

 40 40 40 25 23 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 5 1.34 3.29

 23.8 23.8 23.8 14.9 13.7 اىْغجخ

3 

رغٌٖ 

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

فٜ رحقٞق 

األٕذاف 

اىزشث٘ٝخ 

ثشنو 

 فؼبه.

 35 36 46 30 21 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 7 1.30 3.2

 20.8 21.4 27.4 17.9 12.5 اىْغجخ

4 

ردؼو 

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

دٗس اىَؼيٌ 

فٜ اىزؼيٌٞ 

أمثش 

 ٍشّٗخ.

 42 47 46 21 12 اىزنشاس 

 ٍشرفغ 1 1.19 3.51
 25 28 27.4 12.5 7.1 اىْغجخ

5 

رصو 

اىزغزٝخ 

اىشاخؼخ 

ىيطبىت 

ػجش ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

ثشنو 

 أفعو.

 38 40 39 29 22 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 6 1.33 3.26

 22.6 23.8 23.2 17.3 13.1 اىْغجخ

6 

رَْٜ 

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

ٍٖبساد 

اىزفنٞش 

ىذٙ 

 اىطالة.

 32 42 43 29 22 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 7 1.29 3.20

 19 25 25.6 17.3 13.1 اىْغجخ

 ٍز٘عػ 9 1.27 3.13 26 46 43 29 24 اىزنشاس ردزة  7
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ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

اىطيجخ 

 ىيزؼيٌٞ.

 15.5 27.4 25.6 17.3 14.3 اىْغجخ

8 

اعزَزغ 

ثبىزذسٝظ 

ػِ غشٝق 

ث٘اثخ 

 اىَغزقجو

 35 44 43 22 24 اىزنشاس 
 ٍز٘عػ 6 1.31 3.26

 20.8 26.2 25.6 13.1 14.3 اىْغجخ

9 

رحو ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

اىنثٞش ٍِ 

ٍشنالد 

 اىزؼيٌٞ.

 23 45 45 26 29 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 11 1.29 3.04

 13.7 26.8 26.8 15.5 17.3 اىْغجخ

10 

ال ٝ٘خذ 

حبخخ 

ىزطجٞق 

ث٘اثخ 

 اىَغزقجو.

 35 17 27 54 35 اىزنشاس 
 ٍز٘عػ 12 1.43 2.78

 20.8 10.1 16.1 32.1 20.8 اىْغجخ

11 

ر٘فش ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

 اى٘قذ

 45 39 43 22 19 اىزنشاس 

 ٍشرفغ 2 1.31 3.41

 26.8 23.3 25.6 13.1 11.3 اىْغجخ

12 

رؤثش ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

ػيٚ  بعيجً 

ػالقزٜ 

 ثطالثٜ.

 21 16 33 70 28 اىزنشاس 
 ٍز٘عػ 13 1.23 2.60

 12.5 9.5 19.6 41.7 16.7 اىْغجخ

13 

رق٘ٛ 

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

ػالقخ 

اىز٘اصو 

ثِٞ 

األعشح 

 ٗاىَذسعخ.

 32 25 56 39 16 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 10 1.23 3.11

 19 14.9 33.3 23.2 9.5 اىْغجخ

14 

ال رَْٜ 

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

اىد٘اّت 

اىَٖبسٝخ 

ىذٙ 

 اىطالة.

 33 32 47 43 13 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 8 1.23 3.17
 19.6 19 28 25.6 7.7 اىْغجخ

15 

ال رَْٜ 

ث٘اثخ 

اىَغزقجو 

اىد٘اّت 

اىَٖبسٝخ 

ىذٙ 

 اىطالة.

 37 38 46 36 11 اىزنشاس 

 ٍز٘عػ 3 1.23 3.32

 22 22.6 27.4 21.4 6.5 اىْغجخ

 ٍز٘عػ  74. 3.17 إخَبىٜ ٍز٘عػ االردبٓ 

معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة ( يتضح أن متوسط اتجاىات 7من جدول )
 مستوى الموافقة إلى حد ما،( وىي تقع في 0.74وانحراف معياري )( 3.17بمغ )المستقبل 

مما يعني أن معممي المرحمة الثانوية يؤيدون بدرجة متوسطة التعمم الرقمي من خالل بوابة 
إلى تطبيقو ومنيا بوابة  كل ما تسعى الوزارة ، وألىمية اتجاه المعممين نحوالمستقبل
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يحتاج إلى تعزيز التجاىاتيم نحوىا، ولعل تجربة التدريس  المستقبل، فإن ىذه النتيجة مؤشرٌ 
 عن بعد خالل فترة الحجر الصحي كفيمة بتحسين ىذه االتجاىات.

دور المعمم في التعميم أكثر مرونة( عمى أعمى  تجعل )بوابة المستقبل عبارة وحصمت
وىذا يعطي مؤشًرا لتصور بيرة، كبدرجة ( ويعد موافقة 3.51)بمغ بمتوسط  ،درجة موافقة

 والتي ال تتحقق في التدريس التقميدي. يملبوابة المستقبل المعممين عن المرونة التي تتيحيا 
كما حصمت عبارة )توفر بوابة المستقبل الوقت( عمى درجة موافقة كبيرة بمتوسط 

توفره أن وىذا يعزى إلى الوقت الذي يمكن ، الموافقة الكبيرةويقع في مدى درجة  (3.41)
إجازات نياية  أو ،تقيد بزمن الحصة الدراسيةحيث ال يُ  ؛بوابة المستقبل لممعمم والمتعمم

وأي مكان كما يستطيع المعمم  ،فبإمكان الطالب متابعة عممية التعمم في أي زمان ،األسبوع
 عرض دروس غير تزامنية يستطيع الطالب مشاىدتيا متى أراد. 

(، مرتبة 3.32( و)2.6تية عمى اتجاه متوسط، تراوح بين )العبارات اآلحصمت كما 
 :وفق متوسطاتيا ترتيًبا تنازلًيا

، وتسيم بوابة (3.32) تنمي بوابة المستقبل الجوانب الميارية لدى الطالب
، وتوفر بوابة المستقبل تقويم متنوع لمطمبة (3.30) المستقبل في تحسين العممية التعميمية

، (3.26) ستمتع بالتدريس عن طريق بوابة المستقبلأ، و (3.29) أكثر من التعميم التقميدي
، وتسيم بوابة (3.26) وتصل التغذية الراجعة لمطالب عبر بوابة المستقبل بشكل أفضل

، و تنمي بوابة المستقبل ميارات (3.26) قيق األىداف التربوية بشكل فعالالمستقبل في تح
، (3.2) ، وتنمي بوابة المستقبل الجوانب الميارية لدى الطالب(3.20) التفكير لدى الطالب

(، وتقوي بوابة المستقبل عالقة التواصل بين 3.17وتجذب بوابة المستقبل الطمبة لمتعميم )
(، ويوجد 3.11، وتحل بوابة المستقبل الكثير من مشكالت التعميم )(3.13األسرة والمدرسة )

(، و تؤثر بوابة المستقبل سمًبا عمى عالقتي بطالبي 2.78حاجة لتطبيق بوابة المستقبل )
(2.60.) 

تعرف والتي ىدفت إلى  2010)ل والجندي )نتائج ىذه الدراسة مع دراسة آلتشابيت 
اتجاىات معممي ومعممات المرحمة الثانوية بجدة بالمممكة العربية السعودية نحو التعمم 
اإللكتروني وذلك في ضوء متغيري سنوات الخدمة والتخصص، وأشارت نتائجيا إلى أن 
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المعممين ذوي الخبرة األقل والذين يتمقون الدورات التدريبية ليم اتجاىات إيجابية أكثر تجاه 
 إللكتروني. التعمم ا

( والتي ىدفت إلى 2010الدراسة مع دراسة الشناق وبني دومي )نتائج كما اتفقت 
تعرف اتجاىات المعممين والطمبة نحو استخدام التعمم اإللكتروني في العموم وأسفرت نتائجيا 
عن وجود اتجاىات إيجابية لدى المعممين نحو التعميم اإللكتروني، حيث بمغ المتوسط 

( من 3.67كمي لتقدير المعممين عمى مقياس االتجاىات نحو التعمم اإللكتروني )الحسابي ال
 (.5أصل )

والتي ىدفت إلى الكشف  ((Rabaani, 2008 رباني مع دراسةنتائجنا كما تتفق 
استخدام الكمبيوتر من أجل التعمم  نحو عن اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية بعمان

أن المعممين لدييم اتجاىات إيجابية لتطبيق التكنولوجيا في اإللكتروني، وأظيرت نتائجيا 
(  التي أسفرت عن تقبل Yuen, Ma, 2008التدريس. وتتفق كذلك مع دراسة ين وما )

 المعممين لتكنولوجيا التعميم اإللكتروني وكانت ليم اتجاىات إيجابيو نحو ىذا النوع من التعمم.
( والتي تقيس اتجاىات معممات 2018ولكنيا اختمفت مع دراسة مضاوي الراشد )

الروضة نحو التعمم الرقمي والتي أظيرت نتائجيا وجود اتجاىات إيجابية نحو التعمم الرقمي 
( درجات، ونتائج 3( من أصل )2.49حيث بمغ المتوسط الحسابي عمى محور االتجاه )
 (، 5( من )3.17اتجاىات المعممين في ىذه الدراسة كان متوسًطا )

 السؤال الخامس: إجابة
ما االختالفات بين احتياجات " :ولإلجابة عن السؤال الخامس الذي ينص عمى     

معممي المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة المستقبل في إدارة تعميم القنفذة والتي تعزى لمتغير 
سنوات الخدمة؟" ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرض الصفرية التي تنص عمى: "ال 

( بين متوسطات احتياجات معممي 0.05وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ت
المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة المستقبل في إدارة تعميم القنفذة ومتغير سنوات الخدمة"، كما 

 :(8جدول )في 
 8خذٗه 

ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو ّزبئح ٍؼبٍو اسرجبغ ثٞشعُ٘ ثِٞ ٍز٘عطبد احزٞبخبد ٍؼيَٜ اىَشحيخ اىثبّ٘ٝخ 

 .ٍٗزغٞش عْ٘اد اىخذٍخ

 ٍؼبٍو االسرجبغ اىؼذد اىَزغٞشاد
ٍغز٘ٙ 

 اىذالىخ
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احزٞبخبد رطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو ثشنو مبٍو* 

 عْ٘اد اىخذٍخ
168 -0.144 0.062 

( وىو أكبر من مستوى 0.062( يالحظ أن مستوى الداللة )8من الجدول رقم )
نقبل الفرض الصفري، بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ( وىذا يجعمنا 0.05الداللة )

( بين متوسطات احتياجات معممي المرحمة الثانوية لتطبيق بوابة 0.05عند مستوى داللة )
 المستقبل في إدارة تعميم القنفذة ومتغير سنوات الخدمة. 

ثر وىذا فيو داللة عمى أن تقدير المعممين لالحتياجات كانت موضوعية، ولم تتأ
 بسنوات الخدمة.

 ,Gunes) بكناسوجوكشك و  جونيس ىذه الدراسة مع دراسةنتائج وقد اختمفت 
Cokcek, Bacanak, 2010)  والتي ىدفت إلى تحديد تقييم المعممين بالمدارس االبتدائية

ألنفسيم في الكفايات التكنولوجية التي تدور حول الميارات األساسية، وكشفت نتائجيا عن 
 خمسإلى  سنةتعزى لمتغير سنوات الخدمة لممعممين لصالح الفئة من )وجود فروق 

 سنوات(.
 إجابة السؤال السادس:

ما االختالف بين اتجاىات معممي عن السؤال الخامس الذي ينص عمى "ولإلجابة 
المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة المستقبل في إدارة تعميم القنفذة والذي يعزى لمتغيري 

الذي  سنوات الخدمة، والتخصص؟ " ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرض الصفري
ين متوسط ( ب0.05: "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ينص عمى

 اتجاىات معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة المستقبل ومتغير سنوات الخدمة".
 9خذٗه 

ّزبئح ٍؼبٍو اسرجبغ ثٞشعُ٘ ثِٞ ٍز٘عطبد اردبٕبد ٍؼيَٜ اىَشحيخ اىثبّ٘ٝخ ىزطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو 

 ٗاىزخصص ٍٗزغٞش عْ٘اد اىخذٍخ

 اىؼذد اىَزغٞشاد
ٍؼبٍو 

 االسرجبغ 

ٍغز٘ٙ 

 اىذالىخ

 0.23 0.093- 168 اردبٕبد رطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو * عْ٘اد اىخذٍخ

 0.562 0.045 168 اردبٕبد رطجٞق ث٘اثخ اىَغزقجو * اىزخصص

( وىو أكبر من مستوى الداللة 0.23( يالحظ أن مستوى الداللة )9من جدول )
إحصائية عند  ( وىذا يجعمنا نقبل الفرض الصفري، بعدم وجود عالقة ذات داللة0.05)

( بين متوسط اتجاىات معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة 0.05مستوى داللة )
 المستقبل ومتغير سنوات الخدمة. 
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( وىو أكبر من مستوى الداللة 0.562( يالحظ أن مستوى الداللة )9ومن جدول )
صائية عند ( وىذا يجعمنا نقبل الفرض الصفري، بعدم وجود عالقة ذات داللة إح0.05)

( بين متوسط اتجاىات معممي المرحمة الثانوية نحو تطبيق بوابة 0.05مستوى داللة )
 المستقبل ومتغير التخصص. 

تأثر توىذا فيو داللة عمى أن اتجاىات المعممين نحو تطبيق بوابة المستقبل لم 
إلى والتي ىدفت  2010)ل )نتائج دراسة آلبسنوات الخدمة. وىذه النتيجة اختمفت مع 

تعرف اتجاىات معممي ومعممات المرحمة الثانوية بجدة بالمممكة العربية السعودية نحو التعمم 
اإللكتروني وذلك في ضوء متغيري سنوات الخدمة، وأشارت نتائجيا إلى أن المعممين ذوي 
 سنوات الخدمة األقل والذين يتمقون الدورات التدريبية ليم اتجاىات إيجابية أكثر تجاه التعمم
اإللكتروني. ويفسر الباحثان ىذا االختالف إلى فارق الوقت خصوًصا فيما يخص التقنية، 

ل، وىذه الدراسة طبقت اه الوزارة في عام إجراء دراسة آلكما أن التعمم اإللكتروني لم تتبن
 عمى بوابة المستقبل المعتمدة والمطبقة من قبل وزارة التعميم وىناك فرق.

تخصصات  ين نحو تطبيق بوابة المستقبل لم يتأثر باختالفكما أن اتجاىات المعمم
 المعممين بين نظرية وعممية وحتى تخصص حاسب آلي، وىذا قد يعود النتشار التقنية

  وسيولة استخداميا من قبل الجميع.
 :نتائج الدراسةملخص 

 نتائج من أىميا: توصمت الدراسة إلى
احتياج المعممين لتطبيق بوابة المستقبل ضعيف بمعنى أن أغمب االحتياجات التي  نّ أ1.

 تخص المعممين متاحة بدرجة كبيرة.
أمر الطالب فيما يتعمق بمتابعة أعمال المعمم مع ولي  صعوبة تواصل إلى تشير الدراسة2.

 الطالب بشكل مستمر من خالل بوابة المستقبل.
غير متزامن من خالل بوابة المستقبل  ،أوشكل متزامن يستطيع المعممون التدريس ب.3

 بدرجة متوسطة.
أن ىناك : أي ،احتياج الطالب لتطبيق بوابة المستقبل يقع في مستوى االحتياج المتوسط.4

نسبة متوسطة من االحتياجات يجب تمبيتيا ليتمكن الطالب من تطبيق بوابة 
 المستقبل.
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 ؛األجيزة والتطبيقات الالزمة مطالب ىو عدم امتالكتشير الدراسة إلى أن أكبر احتياج ل.5
 .الستخدام بوابة المستقبل

أن ىناك احتياج  :أي ،يستطيع الطالب الدخول إلى بوابة المستقبل بدرجة متوسطة.6
ثارة دافعيتيم لمدخول إلى بوابة المستقبل.  لتدريب الطالب وا 

 في مستوى االحتياج المتوسط. احتياج البيئة التعميمية لتطبيق بوابة المستقبل يقع.7
تشير الدراسة إلى أن أكبر احتياج يتعمق بالبيئة التعميمية ىو عدم تييئتيا باألجيزة .8

 والتطبيقات الالزمة لتطبيق بوابة المستقبل.
 من خالل بوابة المستقبل. األسرة لمتعممتفتقر البيئة التعميمية إلى دعم .9

أن اتجاىات المعممين نحو تطبيق بوابة المستقبل تقع في المستوى  عمى الدراسة ؤكدت.10
أكبر اتجاه ىو جعل دور المعمم أكثر مرونة من خالل تطبيق وبابة و  ،المتوسط
 المستقبل.

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحثان بما يمي:
احتياجاتيم  إشباعتمبية احتياجات المعممين والطالب والبيئة التعميمية لموصول إلى  .1

 وصول إلى التفعيل المطموب لبوابة المستقبل.لم
تفعيل دور ولي األمر في التعمم الرقمي من خالل بوابة المستقبل وذلك بالتوعية  .2

شراكيم في العممية التعميمية مر مع المعممين عن ، وتفعيل تواصل ولي األالمجتمعية وا 
 .طريق بوابة المستقبل

في  توفير األجيزة المدعمة بالتطبيقات الالزمة الستخدام بوابة المستقبل لمطالب .3
 .المدارس المطبقة لبوابة المستقبل

 .تفعيل جزء من المنيج عمى أن يتم تقديمو بشكل متزامن .4
واجبات، وأدوات تفعيل تواصل الطالب مع معممييم عن طريق بوابة المستقبل، كال .5

 التقييم، والمحتوى.
عمل برامج تدريبية لمطالب توضح ليم كيفية الوصول لبوابة المستقبل واالستفادة من  .6

 وفق احتياجاتيم.خدمات التعمم الرقمي 
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توفير األجيزة الالزمة لبعض الطالب التي تنقصيم لتفعيل بوابة المستقبل، وقد يساىم  .7
 البوابة. في ذلك مؤسسات المجتمع لدعم ىذه

تفعيل دور األسرة الداعم لتطبيق بوابة المستقبل، وحثيم عمى دعميا، وتعديل بعض  .8
 اتجاىاتيم السمبية نحوىا.

تحفيز المعممين نحو تطبيق بوابة المستقبل لتعديل بعض اتجاىاتيم السمبية نحو بوابة  .9
 المستقبل.

 املقرتحات: 

 يقترح الباحثان ما يمي:
 ب من بوابة المستقبل خالل فترة جائحة كرونا.دراسة مدى استفادة الطال .1
 دراسة أثر التعمم الكامل عن طريق بوابة المستقبل عمى خبرات الطالب. .2
تقويم بوابة المستقبل في جميع المدارس المطبقة عمى مستوى المممكة العربية  .3

 السعودية.
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 ملراجع:ا

 أواًل: املراجع العربية:

جورج، جورجيت دميان؛ القصبي، راشد صبري محمود؛ مرجان، رانيا إبراىيم، السيد عمي إسماعيل؛ 
(. توظيف التعميم اإللكتروني بالمدارس الثانوية الصناعية لتحقيق جودة 2016قدري أحمد )

 . 347- 305(، 20) 1 ،كمية التربية-مجمة كمية التربية: جامعة بورسعيد التعميم. 
(. الديداكتيك الرقمي: الوظائف 2019موالي المصطفى ) أعبابو، عبدالمنعم؛ محمد، أبجي؛ البرجاوي،

المجمة البيداغوجية لمكتاب المدرسي اإللكتروني التفاعمي في المواد االجتماعية بالمغرب. 
 . 216- 201(، 9)1 ،العربية لمتربية النوعية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم واألداء

(، 13)1. مجمة جامعة الزيتونة: جامعة الزيتونةاإللكتروني.  (. التعميم2015الباروني، فتحية عبداهلل )
179 -194 . 

مسترجع من: بوابة المستقبل )د.ت(. رسالة بوابة المستقبل ورؤيتيا وأىدافيا. 
https://fg.moe.gov.sa/ 

مجمة لدور المعمم في عصر االنترنت. (. التخطيط 2005الجميمي، عدنان عمي؛ السعدي، حاتم جاسم )
  93. – 75(، 22)1، الفتح

(. انعكاسات التعميم الرقمي وأثره عمى 2019حامد، نيمة حامد إسماعيل؛ أبشر، أسامة محمد عوض )
المجمة العربية لمتربية النوعية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم النمو المعرفي وقدرات اإلنسان. 

 . 74- 51(، 7)1، واآلداب
(. درجة امتالك معممة الروضة التعمم الرقمي واتجاىيا نحو 2018الراشد، مضاوي عبدالرحمن )

-مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية: الجامعة اإلسالمية بغزة استخدامو. 
 . 432 - 407(، 3) 26. شئون البحث العممي والدراسات العميا

(. أثر اختالف نمط االتصال في أنظمة إدارة التعمم اإللكترونية عمى 2014الزىراني، عماد جمعان )
مجمة كمية تحصيل المفاىيم العممية لتكنولوجيا التعميم لطالب كمية التربية بجامعة الباحة. 

 .108 – 67(، 8) 1 جامعة الخرطوم. –التربية 
 سة طيبة لمنشر والتوزيع.. القاىرة: مؤساالقتصاد الرقمي(. 2018السيد، رضوان أبو شعيشع )

(. أثر توظيف التعمم الرقمي عمى جودة العممية التعميمية 2019الشمرانى، عميو أحمد آل حمود )
المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم وتحسين مخرجاتيا. 

 . 169- 145(، 8)1 ،واآلداب

https://fg.moe.gov.sa/
https://fg.moe.gov.sa/
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. 2030(. التعمم الرقمي في ضوء رؤية المممكة العربية السعودية 2019الشمراني، شرعاء عمي )
 – 119(، 6) 1،المجمة العربية لمتربية النوعية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب

124 . 
المجمة العربية (. دور التعمم الرقمي في التنمية المينية لممعممين. 2019الشمري، ثاني حسين خاجي )

 .42- 25(، 7)1 ،وية والنفسية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلدابلمعموم الترب
(. اتجاىات المعممين والطمبة نحو 2010بني دومي، حسن عمي أحمد )الشناق، قسيم محمد األحمد؛ و 

مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية استخدام التعمم االلكتروني في المدارس الثانوية االردنية. 
 .271- 235(، 1،2) 26 ،معة دمشقوالنفسية: جا

. أخصائي مصادر التعمم أو األمين وقيادة التغيير التعميمي(. 2016الشيمي، حسني عبد الرحمن )
 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.

اإللكتروني ودوره في تحقيق التنمية المينية لمعمم  التدريب .(2012عبدالمعطي، حسين؛ زارع أحمد )
 – 285(، 31)1، المجمة الدولية لؤلبحاث التربويةالدراسات االجتماعية: دراسة تقويمية. 

323. 
أعمال المؤتمر الدولي (. التعمم اإللكتروني عن بعد ومجتمع المعرفة. 2016عثمان، عثمان حسن )

وجيا الرقمية: مركز جيل البحث العممي، طرابمس: الحادي عشر: التعمم في عصر التكنول
 . 92- 79 ،أبريل 24إلى  22، خالل الفترة من مركز جيل البحث العممي وجامعة تيبازة

(. تصور مقترح إلعداد معمم التعميم عن بعد في المعاىد العممية القرآنية 2014العطاس، طالب صالح )
 .219 – 192(، 10) 3، الدولية التربوية المتخصصة المجمةبالمممكة العربية السعودية. 

احتياجات التنمية المينية الذاتية (. 2018القرني، محمد بن سالم بن سعد؛ السويمم، بندر بن حمود )
 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الممك سعود، الرياض.لمعممي المرحمة االبتدائية. 

 عمان: دار أمجد لمنشر والتوزيع. –. األردن ئق التدريسالمناىج وطرا(. 2018ماجد أيوب ) ،القيسي
(. االتجاه نحو التعميم االلكتروني لدى 2010الجندي، عمياء بنت عبداهلل )الل، زكريا بن يحيي، و 
مجمة جامعة أم المممكة العربية السعودية. -ت المدارس الثانوية بمدينة جدة معممي ومعمما

 . 61 - 11، (2) 2 ،جامعة أم القرى القرى لمعموم التربوية والنفسية:
ميارات المعمم في ظل عصر الثورة الرقمية وطرق (. 2016محمد، محمود فتوح؛ الحربي، ىيا تركي )

 . جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.تنميتو
المجمة العربية لآلداب  (. التعميم الرقمي ومدرسة المستقبل.2019مركون، ىبة؛ لموشى، زينب )

 . 204- 191(، 7)1 ،والدراسات االنسانية: المؤسسة العربية لمتربية والعموم واآلداب



 .............................................المستقبل من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانويّة احتياجات تطبيق بوابة

- ٖٔ٘ٓ - 

(. درجة توافر كفايات تكنولوجيا المعمومات 2013المعمري، سيف ناصر؛ المسروري، فيد )
واالتصاالت لدى معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم ما بعد األساسي في بعض 

 .92 – 60(، 34)1، المجمة الدولية لؤلبحاث التربويةالمحافظات العمانية. 
عميم عن بعد لتدريس مقررات (. واقع استخدام الفصول االفتراضية في الت2018النفجان، نجالء إبراىيم )

مجمة القراءة والمعرفة: جامعة عين السنة التحضيرية لطالبات جامعة الممك عبدالعزيز بجدة. 
 . 237- 181(، 196)  1،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة-كمية التربية -شمس 

طبيق التحول الرقمي في لت "بوابة المستقبل"وزير التعميم يدشن برنامج  .ه(1/1439/(26وزارة التعميم 
جميع مدارس المممكة لمبنين والبنات. مسترجع من: 

launch.aspx-g-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/f 
(. واقع التعميم االلكتروني عبر الشبكات االجتماعية من وجية نظر األساتذة 2016وسار، نوال )

 . 392 - 374( ، 23)1. مجمة دراسات وأبحاث: جامعة الجمفةالجامعيين. 
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