
 

  

 

 مستقبل التعليم  على 0202انعكاس رؤية اململكة 

  اململكة العربية السعوديةيف الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية يف 

 علي محمد الشهري عبد اهللحسنة 

 إدارة التعليم بمحافظة ينبع، السعوديةبتربوية مشرفة 

hassnah1438@gmail.commail: -E 

 ملخص الدراسة
 

علي مستقبل التعليم يف الصفوف األولية  0202هدفت تلك الدراسة إىل التعرف على موضوع انعكاس رؤية اململكة 
 باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية . وقد قسمت الباحثة الدراسة إىل أربعة فصول وهي :

 ة.الفصل األول : خطة الدراس
 .اإلطار النظري  الفصل الثاين :

 .فصل الثالث : الدراسة امليدانية ال
 الفصل الرابع : نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات .

 وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، وأداة االستبانة . 
  وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة ومنها :

  اجملال التعليمي على مرحلة تعليمية معينة فقط ، بل متتد لتشمل مجيع مراحل إن رؤية اململكة ال تقتصر يف
 التعليم.

 .احتياج رؤية اململكة إىل كفاءات قادرة على تنفيذها 
 .ستتضح رؤية اململكة بشكل أكرب بعد أن تتضمنها املناهج الدراسية باململكة العربية السعودية 
  رؤية اململكة ويفهما.من املتوقع أن يقدر كل الشعب السعودي 
 .رؤية اململكة ستبعث احلماس يف نفوس الشعب السعودي وحتثه على مزيد من العمل اجلاد 

 ومن التوصيات التي وضعتها الدراسة:

mailto:hassnah1438@gmail.com
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 .تنمية روح العمل اجلماعي بني طالب الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية 
 . تنمية قدرات الطالب على القراءة واالستيعاب 
  مهارات التعلم الذايت لدى طالب الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية.تنمية 

 
 الفصل األول:
 )خطة البحث (

 
 المقدمة:-1

 :الحمد هلل الذي لواله ما جرى قلم، وال تكلم لسان، والصالة والسالم على سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم( أما بعد
. فربنيتامج التحيتول 0792إن برنامج التحول الوطين خيتلف عن اخلطط اخلمسية اليت  اتبعتهيتا اململكيتة العربييتة السيتعودية عيتا  

اليتيتيتوطين يعتيتيتيترب حلقيتيتيتة ميتيتيتن سلسيتيتيتلة. األميتيتيتر اليتيتيتذي يعيتيتيتين أن بقييتيتيتة احللقيتيتيتات سيتيتيتوف تصيتيتيتل باململكيتيتيتة إىل الت يتيتيت ات النوعييتيتيتة اليتيتيت    
نيتوعي تتليتف يف التخطيتيتيط االسيترتاتيهي. وهيتيتو  يتج دربيته العدييتيتد ميتن اليتيتدول . وهيتيتذا بالتيكييتد أميتيتر 0202حتدييتدها يف رؤييتة 

 .  0202وأخرى حىت  0202املتقدمة مثل ماليزيا وروسيا ال  لديها باملصادفة إسرتاتيهية للتطور متوسطة املدى حىت 
يمييتة والعاملييتة، عليتى اليترنم ميتن ومن أهم بنود التحول الوطين التخطيط االسرتاتيهي لالنتقال ألول مرة لتحقييت  املعيتاي  اإلقل

حتقييتيت  السيتيتعودية بعيتيتا هيتيتذ  البنيتيتود مسيتيتبقا، ولكيتيتن هيتيتذ  امليتيترة سيتيتتكون بشيتيتكل أوسيتيتع وطريقيتيتة ترابطييتيتة بيتيتني اجلهيتيتات املسيتيت ولة 
، وتسيتتطيع حتقييت  0202فيتنن  السيتعودية تسيتتطيع العيتيو بيتدون نفيتط اليتول عيتا   0202و وفقا لرؤية اململكة  بالسعودية.

حيتيتىت ليتيتو كيتيتان سيتيتعر اليتيتنفط  ال يتيتيتني دوالرا أو أقيتيتل، وأنيتيته ميتيتن  يتيتبه املسيتيتتحيل أن يكسيتيتر سيتيتعر اليتيتيتنفط هيتيتذ  اخلطيتيتة االقتصيتيتادية 
ملييتيتار  5034 ال يتيتني دوالرا اكيتيتم الطليتيتب العيتيتاملي.  يتيتدف اخلطيتيتة إىل اييتيتادة اإلييتيترادات نيتيت  النفطييتيتة سيتيتتة أضيتيتعاف ميتيتن  يتيتو 

ميتن النيتاتج ايليتي  %06ت ن  النفطية من مليار دوالر سنويا، كما  دف إىل ايادة حصة الصادرا 069دوالر سنويا إىل 
اقتصيتيتادا يف العيتيتاال بيتيتدال ميتيتن  04ميتيتن النيتيتاتج. و تسيتيتعى السيتيتعودية إىل حتسيتيتني وضيتيتعها لتصيتبح ضيتيتمن أفضيتيتل  %42حالييتا إىل 

موقعهيتا اليتيتراهن يف املرتبيتة العشيتيترين. يف ميتيتا يتعليت  اصيتيتادر الطاقيتة ستنشيتيتا السيتيتعودية  معيتا ضيتيتخما للطاقيتة الشمسيتيتية يف  يتيتال 
كما أن الصناعات السعودية سيترتتكز عليتى نقيتال القيتوة وتتهنيتب نقيتال الضيتعف مثيتل ميتوارد املييتا  الشيتحيحة، و ليتك البالد،  

 بتوديه االستثمار يف مصر والسودان. 
ومن الطبيعي أن تنعكس تلك الرؤييتة عليتى النظيتا  التعليميتي ، فتهيتدف رؤييتة اململكيتة إىل االسيتتمرار يف االسيتتثمار يف التعليتيم 

 ب والطالبات باملعارف واملهارات الالامة لواائف املستقبل.، و تزويد الطال
 مشكلة الدراسة : -2

ال يصيتدر ميتن الرتبيتويني باململكيتة أي دراسيتة  يت   0202الحظت الباحثة أنيته بعيتد ميترور  يتهور عليتى صيتدور رؤييتة اململكيتة 
السيتيتيت ال انعكاسيتيتيتها عليتيتيتى الصيتيتيتفوف األولييتيتيتة باملرحليتيتيتة االبتدائييتيتيتة رنيتيتيتم أ ييتيتيتة تليتيتيتك املرحليتيتيتة . وليتيتيتذا تتمثيتيتيتل مشيتيتيتكلة الدراسيتيتيتة يف 

 الرئيسي التايل :
علااي مساتقبل التعلاايا صاي الصافوة األوليااة االمرحلاة اياتدائيااة صاي المملكااة  2202ماا انعكاساات رة ااة المملكاة  

 ؟العراية السعود ة 
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 أسئلة الدراسة: -0
 ويتفرع من التساؤل الرئيس الساب  التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ؟ 0202رؤية اململكة ل ، ن   لك [تربويات ، مشرفات قائدات مدارس] معلمات ،  مدى إدراك عينة الدراسةما  -0
بتطوير نظا  التعليم بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية  باململكة  العربية   0202عالقة رؤية اململكة  ما -0

 السعودية؟
 ؟التعليم بالصفوف األولية باململكة العربية السعودية  طوير و ت  0202توديه رؤية اململكة لما التوصيات املقرتحة  -0
 أهداة الدراسة : -4
لرؤية اململكة  ، مشرفات، ن   لك [  قائدات مدارس] معلمات ، مدى إدراك عينة الدراسة التعرف على  -5

0202. 
االبتدائية  باململكة  العربية بتطوير نظا  التعليم بالصفوف األولية باملرحلة   0202عالقة رؤية اململكة  دراسة -4

 .السعودية
التعليم بالصفوف األولية باململكة العربية السعودية طوير  و ت  0202التوصيات املقرتحة لتوديه رؤية اململكة  وضع -6

. 
 أهمية الدراسة: -5

 تتهلى أ ية املوضوع فيما يلي: 
 األهمية العلمية : -أ

عليتي مسيتتقبل التعليتيم يف الصيتفوف األولييتة باملرحليتة االبتدائييتة  0202أول اث علمي عيتن انعكيتاس رؤييتة اململكيتة  .0
 يف اململكة العربية السعودية .

عليتي مسيتتقبل  0202انعكيتاس رؤييتة اململكيتة  معرفيتة تضيف هذ  الدراسة نيتوع ميتن املعرفيتة للمكتبيتة العربييتة يف  يتال .0
، واليتذي قيتد يسيتتفيد منيته البيتاحثون يف رحليتة االبتدائييتة يف اململكيتة العربييتة السيتعودية التعليم يف الصيتفوف األولييتة بامل

 هذا اجملال . 
عليتي  0202انعكيتاس رؤييتة اململكيتة تعترب الدراسة احلالية اثابة نواة لدراسيتات عربييتة مسيتتقبلية  يتتم بيتالتعرف عليتى  .0

 كة العربية السعودية.مستقبل التعليم يف الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية يف اململ
 األهمية العملية : -ب

االستفادة من نتائج وتوصيات ومقرتحات هذ  الدراسة من قبل الرتبويني والبيتاحثني الرتبيتويني يف اململكيتة العربييتة  .0
 السعودية.
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 علي مستقبل التعليم باململكة العربية السعودية. 0202انعكاس رؤية اململكة  تعمل علي توديه النظر  و .0
 

وعالقتهيتا اسيتتقبل التعليتيم باململكيتة العربييتة   0202لرؤييتة اململكيتة تساعد الدراسة احلالية يف تكوين منظور عا   .0
 السعودية.

 
 منهج الدراسة:-6

 . .يف هذ  الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته طبيعة الدراسة احلالية  ةالباحث تبعتسوف 
 حدود الدراسة : -7

عليتيتي مسيتيتتقبل التعليتيتيم يف الصيتيتفوف  0202انعكيتيتاس رؤييتيتة اململكيتيتة : سيتيت كز البحيتيتث عليتيتى دراسيتيتة الحاادود الموضااوعية .1
 األولية باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.

 .  ، مشرفات، ن   لك [  قائدات مدارس] معلمات ، من ( 076) ستطب  الدراسة على الحدود البشر ة:  .2
اململكيتة العربييتة السيتعودية) منطقيتة املدينيتة املنيتورة، املنطقيتة اجلنوبييتة، املنطقيتة الشيترقية، املنطقيتة منيتاط   : الحدود المكانية .0

 . الشمالية، منطقة مكة املكرمة ، املنطقة الوسطى (
  .0206- هيت 0508  :  سوف جتري  الدراسة إن  اء اهلل خالل العا    الحدود الزمنية .5

 مصطلحات الدراسة : -8
  م :2202رة ة المملكة 

، وتتيتيتيتزامن ميتيتيتع التيتيتيتاري  اييتيتيتدد 0206إبرييتيتيتل  04هيتيتيتي خطيتيتيتة ميتيتيتا بعيتيتيتد اليتيتيتنفط للمملكيتيتيتة العربييتيتيتة السيتيتيتعودية   اإلعيتيتيتالن عنهيتيتيتا يف 
 مشروعا حكوميا عمالقا . 82إلعالن االنتهاء من تسليم 

 : التعليا 
إىل الطلبيتة، وتنمييتة اجتاهيتا م  وهيتا، التعليم هيتو العملييتة املنظميتة اليت  متيتارس ميتن قبيتل املعليتمل ايتدف نقيتل املعيتارف املهاراتييتة  

 ويعد التعلم هو الناتج احلقيقي لعملية التعليم.
 : الصفوة األولية 

 يقصد اا الصفوف الثال ة األوىل من املرحلة االبتدائية ) األول ، الثاين ، الثالث (.
 :المرحلة اياتدائية 

كميتا هيتو احليتال   00إىل  9يقصيتد باملدرسيتة االبتدائييتة يف املصيتطلح الرتبيتوي تليتك املدرسيتة اليت  تعيتا  التلمييتذ بالرتبييتة ميتن سيتن 
 .يف معظم بلدان العاال
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 الفصل الثاني :
 ) اإلطار النظري(

 :  2202المحور األول : رة ة المملكة 
يف اجمليتال التعليميتي بشيتكل عيتا   0202اململكة ال  تتحدث عيتن رؤييتة اململكيتة نظرا ألن الدراسة تعترب األوىل من نوعها يف 

، فقيتيتد اعتميتيتدت الباحثيتيتة عليتيتى الو يقيتيتة اليتيت  حتيتيتوي رؤييتيتة  0202، ولعيتيتد  وديتيتود دراسيتيتات سيتيتابقة مطلقيتيتا  حيتيتول رؤييتيتة اململكيتيتة 
 الو يقة . اململكة وايفواة اكتبة امللك فهد الوطنية ، واعتمدت على االدتهاد الشخصي يف حتليل تلك

  2202أهداة رة ة المملكة  : 
 تتمثل أهداف رؤية اململكة فيما يلي :

  ألف اآلن. 00مليون متطوع يف القطاع ن  الراي سنوياً مقابل  0الوصول إىل 
  4إىل  ٪0رفع مسا ة القطاع ن  الراي يف إمجايل الناتج ايلي من أقل من٪. 
  02إىل  ٪6دخلها من رفع نسبة مدخرات األسر من إمجايل٪. 
  األوىل يف م  ر احلكومات اإللكرتونية. 4إىل املراكز اليت  06الوصول من املركز 
  يف م  ر فاعلية احلكومة. 02إىل املركز  82الوصول من املركز 
  تريليون لاير سنوياً. 0ملياراً إىل  060ايادة اإليرادات احلكومية ن  النفطية من 
   على األقل من إمجايل الناتج ايلي ن  النفطي. ٪42إىل  ٪06النفطية من رفع نسبة الصادرات ن 
  إقليمياً. 0عامليا و 04إىل  57تقد  ترتيب اململكة يف م  ر أداء اخلدمات اللودستية من املرتبة 
  64إىل  %52الوصول اسا ة القطاع اخلاص يف إمجايل الناتج ايلي من%. 
 439إىل املعدل العاملي  ٪038ة املبا رة من إمجايل الناتج ايلي من رفع نسبة االستثمارات األدنبي٪. 
  األوىل. 02يف م  ر التنافسية العاملي إىل أحد املراكز اليت  04االنتقال من املركز 
  تريليونات لاير سعودي. 9مليار إىل ما يزيد على  622رفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة من 
  94إىل  ٪52ايلي يف قطاع النفط وال اا من رفع نسبة ايتوى٪. 
  األوىل على مستوى العاال. 04إىل املراتب اليت  07ارتفاع حهم اقتصادنا وانتقاله من املرتبة 
  02إىل  ٪00رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من٪. 
  04 إىل ٪02ارتفاع مسا ة املنشآت الص  ة واملتوسطة يف إمجايل الناتج ايلي من٪. 
  9إىل  ٪00,6 فيا معدل البطالة من٪. 
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  عاما. 82إىل  95ايادة متوسط العمر املتوقع من 
  02اىل املرتبة  06االرتقاء ا  ر رأس املال االدتماعي من املرتبة 
  مدينة يف العاال 022مدن سعودية بني أفضل  0تصنيف 
  52إىل  ٪00ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل أسبوعياً من٪ 

 
  6إىل  0,7ارتفاع إنفاق األسر على الثقافة والرتفيه داخل اململكة من٪ 
 رفع عدد املواقع األ رية املسهلة يف اليونسكو إىل الضعف على األقل 
  و يقيتيتة رؤييتيتيتة  ملييتيتون معتميتيتر 02مالييتيتيتني إىل  8اييتيتادة الطاقيتيتة االسيتيتتيعابية السيتيتتقبال ضيتيتيتيوف اليتيترنن املعتميتيترين ميتيتن (

 (.6-0، ص  ص 0202،0206اململكة 
  2202التعليا صي رة ة المملكة  : 

 العبارات التي تناولت التعليا صي الرة ة:أ ا 
، وميتيتن خيتيتالل صيتيتفحة ونشيتيتر ا وكاليتيتة األنبيتيتاء السيتيتعودية  50اخلاصيتيتة بالرؤييتيتة واليتيت  أتيتيتت يف بعيتيتد إطيتيتالع الباحثيتيتة عليتيتى الو يقيتيتة 

فبالنسيتيتيتبة حميتيتاور لكيتيتل منهيتيتا التزاميتيتات وأهيتيتداف.   يتيتالثمرتكيتيتزات و   يتيتالثعليتيتى  بنييتيتت الرؤييتيتةقيتيتراءة الباحثيتيتة اجلييتيتدة  يتيتا فيتيتنن 
ميتيترة لكنهيتيتا أتيتيتت  06عنيتيتد البحيتيتث عيتيتن مفيتيتردة التطيتيتوير بشيتيتكل عيتيتا  سيتيتنهدها وردت  تطااو ر المناااهج التعليميااة صااي الرة ااةل

فكيتان يف موضيتع واحيتد وهيتدف التطيتوير فييته إعيتداد امليتتعلم  تطاو ر المنااهج اشاكل مبا ار وأميتاعامة و لت كافيتة اجلوانيتب 
، التطيتوير للتعليتيم برؤييتة منظومييتيتة  ،املتعلميتني  أداءميترة ركيتيتزت عليتى: تطيتوير  00 مفارد  التعلايابينميتا وردت  لسيتوق العميتل .

 رفع تصنيف ودودة األداء للهامعات. ،وتطوير معاي  األداء . تطوير املواهب 
 ( مرات.5( مرات . واملدارس )5اصر من العملية التعليمية كالطالب )كما تناولت الرؤية  كر عن

 م:2202الموارد البشر ة صي رة ة المملكة ب ا 
حيتيتدث تيتيتارخيي تصيتيتب أهدافيتيته بالدرديتيتة األوىل يف مصيتيتلحة امليتيتواطنني بشيتيتكل عيتيتا  وتشيتيتمل مت يتيت ات يف  0202رؤييتيتة اململكيتيتة 

عيتيتيتداد اليتيتيتدول املتقدميتيتيتة يف مجييتيتيتع اجمليتيتيتاالت ، كميتيتيتا تطرقيتيتيتت الرؤييتيتيتة  حييتيتيتا م االقتصيتيتيتادية واالدتماعييتيتيتة، كميتيتيتا ستضيتيتيتع اململكيتيتيتة يف
للكثيتيت  ميتيتن اجلوانيتيتب ا اميتيتة اليتيت  متيتيتس حييتيتاة امليتيتواطنني وتسيتيتاهم يف تعزييتيتز مكانيتيتة اململكيتيتة االقتصيتيتادية ايتيتا ييتيتنعكس عليتيتى رفاهييتيتة 

ركة امليترأة يف سيتيتوق العميتيتل، امليتواطن وتيتيتيمني حييتاة كرهيتيتة ليته. و يهيتيتدف برنيتيتامج رؤييتة اململكيتيتة إىل احليتد ميتيتن البطاليتيتة، واييتادة مشيتيتا
وتعزييتيتيتز املسيتيتيتا ات االقتصيتيتيتادية يف القطيتيتيتاع اخليتيتيتاص، وتطيتيتيتوير األنشيتيتيتطة الثقافييتيتيتة والرتفيهييتيتيتة يف اململكيتيتيتة.كما  تنظيتيتيتر الرؤييتيتيتة إىل 
العنصيتر البشيتيتري عليتيتى أنيتيته أهيتيتم  يتروة هلكهيتيتا اليتيتوطن وميتيتن خيتيتالل التعليتيم والتيهييتيتل سيتيتيكون الشيتيتعب السيتيتعودي يف مقدميتيتة دول 

ايور األول لتحقي  الرؤييتة هيتو اجملتميتع احلييتوي ، وتنطليت  الرؤييتة منيته أفيتراداً وأسيتراً، وتنتهيتي إلييته، وهيتذا يعيتين العاال   لك ألن 
 أن مشاركة أفراد اجملتمع ستزداد مع ما ستقدمه الدولة من برامج لتحقي  الرؤية.

 أهداة رة ة المملكة صي المجالين التعليمي وتطو ر الموارد البشر ة :جا ا  
 أهداف رؤية اململكة يف اجملالني التعليمي وتطوير املوارد البشرية فيما يلي:تتمثل 
  0202دامعة دولية يف عا   022أن تصبح مخس دامعات سعودية على األقل من أفضل .  
  يف التعليم لسد الفهوة بني تردات التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل. 0202كما  دف رؤية السعودية 
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  االستثمار يف التعليم .االستمرار يف  
 .تزويد الطالب والطالبات باملعارف واملهارات الالامة لواائف املستقبل 
   .حصول كل طفل على فرص التعليم اجليد 
     ميتن األنشيتطة املدرسيتية يف تعليتيم أبنيتائهم يف عيتا   %82تطبي  برنامج "ارتقاء" الذي يهدف إل يتراك األسيترة يف

ييتذ الفعالييتات املختلفيتة اليت  تقيمهيتا املدرسيتة )الثقافييتة واالدتماعييتة والرياضيتية(،  . ويتم  لك ميتن خيتالل تنف0202
وفتح املدرسة خارج أوقات الدوا  الرمسي لتنفييتذ بعيتا اليتربامج التعليمييتة للطيتالب لتطيتوير مسيتتوى أدائهيتم، وإتاحيتة 

 دتماعات، لقاءات(.الفرصة الستثمار أولياء األمور للمراف  املدرسية يف األنشطة االدتماعية )حفالت، ا
   تطيتيتوير اليتيتربامج التدريبييتيتة التيهيلييتيتة اليتيت  تعيتيتزا تواصيتيتل املعلميتيتني ميتيتع األهيتيتل واليتيت  ترتكيتيتز يف: وضيتيتع تنظيميتيتات مدرسيتيتية

إلعيتيتادة صيتيتيانة العالقيتيتة بيتيتني البييتيتت واملدرسيتيتة بشيتيتكل يضيتيتمن فاحهيتيتا وحتقييتيت  أهيتيتدافها، والتيكييتيتد عليتيتى أ ييتيتة تو ييتيت  
و يقيتيتيتة للشيتيتيتراكة الرتبوييتيتيتة حتيتيتيتدد احلقيتيتيتوق والوادبيتيتيتات لطيتيتيتريف العالقيتيتيتة )البييتيتيتت العالقيتيتيتة بيتيتيتني البييتيتيتت واملدرسيتيتيتة، واعتميتيتيتاد 

واملدرسيتيتة(، وتوعييتيتة مسيتيت ويل املدرسيتيتة بي ييتيتة دور األسيتيترة يف الرتبييتيتة، ومعامليتيتة منسيتيتوأل التعليتيتيم ألولييتيتاء األميتيتور كشيتيتركاء 
لتعليتيتيتيم ) و يقيتيتيتة رؤييتيتيتة ني الطيتيتيترفني يف كيتيتيتل ميتيتيتا خييتيتيت  ابعييتيتيتًدا عيتيتيتن الفوقييتيتيتة والتسيتيتيتلط، والقناعيتيتيتة باملسيتيتيت ولية املشيتيتيترتكة بيتيتيت

 (.00-00، ص  ص   0202اململكة
 : الصفوة األولية االمرحلة اياتدائية : نيالمحور الثا

 تمهيد :
يعد املعلم الوسيط الرتبوي املهم الذي يتفاعل مع الطلبيتة طيتوال سيتاعات الييتو  الدراسيتي، وليتذلك يسيتتطيع إحيتداث ت ييت ات 

كما ي مل منه أن يكيتون فيتاعاًل، نشيتطاً، تططيتاً، منظميتاً، مسيتهاًل، مثيت اً وتعديالت يف سلوكهم أكثر من أي  خ  آخر،  
 (.00، ص 0229) حممود ،  لدافعية الطالب للتعلم

 مفهوم الصفوة األولية االمرحلة اياتدائية:-1
 (.50 ، ص0200) فهيم ،  األول ، الثاين ، الثالث وهي :يقصد اا الصفوف الثال ة األوىل من املرحلة االبتدائية  

 أهمية الصفوة األولية :-2
 .تعمل على تشخي  واقع معلمي الصفوف األولية يف مدارس اململكة ، و دعله منطلقا لعمليات اإلصالح والتطوير . 0
 .  تم بتنمية القدرات و املهارات العلمية و الرتبوية و تطويرها لدى معلمي الصفوف األولية ومشرفيها.   0
  م هلني و صاحلني لتعليم الصفوف األولية . . تراعي إجياد معلمني0
، 0224) أنور ،  .  تم بتطوير مناهج الصفوف األولية اا يتالء  مع التطورات احلديثة ، و حادات الطالب واجملتمع5

 (.47-49ص ص 
 معلا الصفوة األولية  ودوره صي العملية التعليمية:  -0

    :بتوف  االحتيادات التالية يتمثل دور معلم الصفوف األولية داخل الفصل
  . فهم طبيعة الطالب واحتيادا م النفسية واالدتماعية وأساليبهم يف العمل 
 . حسن التخطيط ايث يتم است الل كل دزء وركن من أركان الفصل دون انها بي ياء ال ضرورة  ا 
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    يتناسب مع طبيعة أنشطة املادة الدراسية .توايع األ اث والتههيزات واملواد واخلامات والوسائل التعليمية بشكل 
  . تنظيم طريقة دلوس الطالب يف الفصل 
   والبطاقات وعرض إنتاج التالميذ ) الرا د ،  االهتما  بتنظيم ددران الفصل بنتاحة املساحات لعرض املصورات

 (.009-005، ص ص 0205
 

 إعداد معلمي الصفوة األولية وتنميتها مهنيا :-4
 مسات التنمية املهنية للمعلم باململكة العربية السعودية فيما يلي :تتحدد أهم 

  تدريب املعلمني حمليا يف مراكز التدريب الرتبوي واجلامعات ايلية ال  تنفذ برامج معتمدة من قبل واارة اخلدمة
 املدنية للمشرفني الرتبويني، ومديري املدارس، واملعلمني يف اإلر اد والنشال الطالأل.

 .إنشاء إدارة خاصة للتدريب يف واارة الرتبية والتعليم 
 .إعداد خطط تدريب سنوية متالحقة 
 .إيفاد املعلمني يف بعثات خاردية 
 .الدراسات العليا 
 .اإليفاد الداخلي 
   اهتم مشروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم بالتنمية املهنية للمعلمني، و لك من خالل ما تبنا  يف ميزانيته

حاته، حيث قا  ببناء معاي  عاملية ملختلف دوانب العملية التعليمية وعناصرها، وتطوير نظا  متكامل وطمو 
 لتقومي التعليم وقياس مستوى اجلودة .

و أ ية التنمية املهنية للمعلم السعودي تكمن يف التيكيد على أن األساس الذي تقو  عليه عملية التدريب هو دقة حتديد 
ريبية، وبالتايل تصبح هذ  العملية أساسا ونقطة انطالق لتصميم الربامج التدريبية بعد حتديد هذ  االحتيادات التد

االحتيادات،ومن خالل مقارنة الكفايات واملهارات املتاحة يف امل سسة،هكن حتديد النق  املطلوب تعويضه من خالل 
ا ) الشامي ، الف ات املستهدفة، ونوع التدريب الالا   التدريب، وبالتايل حتديد االحتيادات التدريبية الالامة،وحتديد 

 (.088-084، ص ص 0200
كما أن أ ية التنمية املهنية للمعلم اخلليهي تكمن يف الزيادة املطردة يف أعداد الطالب والطالبات ، والعمل على معاجلة 

لذي يهدف إىل رفع معدالت الكفاءة املشكالت املودودة يف النظا  التعليمي، من خالل انتهاج األسلوب العلمي ا
الداخلية، ورفع مستوى األداء عند بعا املعلمني واملعلمات من خالل تبين برامج التطوير املهين  م، ومرادعة املناهج 
الدراسية وتقومي حمتواها، والعمل على تقومي طرائ  التدريس ومنههياته، وضرورة توف  املبىن املدرسي بشروطه املطلوبة 

 ويا، وحتقي  املواءمة بني تردات التعليم وحادات سوق العمل.ترب
 ومن أدل تطوير برامج التنمية املهنية يف اململكة العربية السعودية، جيب االهتما  اا يلي :

    حفز املعلمني على التعرف على األداء اجليد واملميز يف الفصول، ومكافية املعلم مع أ ية ودود الثقة والعدالة
وضوعية عند تقومي عمل املعلم ، ومراعاة أن تكون الرتقية قائمة على أساس الكفيتاءة وليتيس عليتى األقدمية وامل

 .فقط
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  تنمية  خصية املعلم و قافته العامة واملهنية بوت ة أسرع من منو  خصية و قافة النا  ة ومجهرة العاملني. 
  يم، وتطويعه بصورة أفضل للخصائ  املميزة العمل اجلماعي أمر البد منه من أدل حتسني نوعية التعل

 .للصفوف، أو جملموعات التالميذ
  . تشهيع املعلم على التفك  الذايت ، وعلى ا ا  قرارات مبتكرة يف أوضاع دينامية مركبة 

إعداد القوى  وترى الباحثة أن التطور الذي تشهد  اململكة العربية السعودية يف كافة اجملاالت ، يتطلب تطويراً مما ال يف 
) البشرية املختلفةل والسيما لدى املعلمني بواارة التعليم، حيث أصبح عليهم موادهة حتديات العصر ومشكالته املتفاقمة 

 (.45-40، ص ص 0200الظاهر ، 
 معلا الصفوة األولية :خصائص -5

 جيب على معلم الصفوف األولية أن يتصف باآليت :
   تشرح وتفسر كيف يعمل العقل .اإلملا  بنظريات التعليم ال 
 . التمكن من فهم الل ة وفهم فلسفتها وطبيعتها 
 .أن تكون لدى املعلم رؤيا واضحة للفكر الرتبوي احلديث واالجتاهات احلديثة يف معاملة التالميذ 
 . إن املعلم اجليد هو الذي يعرف ما عند التلميذ من أمور مورو ة وأخرى مكتسبة 
  استعداد التلميذ للتعلم .اإلدراك الواضح ملدى 
 . اإلملا  بالظروف االدتماعية واألسرية ال  يعيو فيها التلميذ و ا تي   على منو  وحياته 
 رتة ومييتو م فيهيتا ) فهم طبيعة هذا التلمييتذ ودراسيتة سيتيكولوديته وتصيتوير ال نميتوض فييته وإدراك حاديتات تليتك الفيت

 (.04-00، ص ص 0225علي ، 
 :ألولية مهام معلمي الصفوة ا-6

 ينب ي ملعلمي الصفوف األولية القيا  باملها  التالية : 
  .أن يضع خطة امنية ملادته ويقو  بتحديد األهداف العامة للمادة واألهداف اخلاصة للدرس 
  . أن يكون ماهرا يف اختيار الوسائل التعليمة املناسبة 
  .أن يكون مطلع على كل دديد يف ميدان الرتبية والتعليم 
  .أن يكون مر دا ألبنائه الطالب 
  .أن يعا  املواقف اليومية الطارئة داخل الفصل الدراسي 
  ها(كبد )فلذة  / ترأل (يرأل)الذي  /األ (األب)حال ( /هاتالميذ )أن يتمثل مع/ . 
  .أن يتحلى بالبشا ة وأن يودد الفواصل املنشطة ال   فف حدة املوقف التعليمي 
 قامة عالقات ودية مع امالئه.أن يكون حريصا على إ 
  .أن يعد درسه أعدادا كامال يشمل األهداف واألساليب والنشال 
 (.40-40، ص ص0202يف التدريس ) احلسيين ،  أن يهتم بالطرق احلديثة 
  . أن يكون متقبال لألفكار اجلديدة وحيرت  ودهات النظر املختلفة 
  واملدرسيتة بصيتفة عاميتة يسيتاعد الطيتالب عليتى حتقييت  منيتو ممكيتن وبليتو  أن يهيا املناخ النفسي و الصيتحي يف الفصيتل
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 املستوى املطلوب من التواف  النفسي والتحصيل الدراسي.
  .أن يكون داعما العالقة بني البيت واملدرسة عن طري  املشاركة الفاعلة 
 لم املختلفيتيتيتيتة أن يتمتيتيتيتيتع بفهيتيتيتيتم كاميتيتيتيتل لألسيتيتيتيتس النفسيتيتيتيتية لليتيتيتيتتعلم ويشيتيتيتيتمل  ليتيتيتيتك أسيتيتيتيتس اليتيتيتيتتعلم اجلييتيتيتيتد ونظرييتيتيتيتات اليتيتيتيتتع

 وتطبيقا ا يف  ال التدريس. 
  .أن يصمم خطط تدريس املقررات 
  .أن يصمم خطط الدروس اليومية 
  .أن ينفذ النشاطات املختلفة كالرحالت والزيارات واجلمعيات املختلفة 
  .أين  ارك بالرأي والعمل يف ادتماعات  الس املدرسة 
 (.08-06، ص ص 0229مود ، ) حم أن يشارك يف  الس أولياء أمور الطالب 

 صعواات التعلا االنسبة لطالب الصفوة األولية :-7
ويستطيع املعلم عالج  لك من خالل تكرار مساع السور املقصودة  عدم حفظ السور المقرر  ، أو اعضها: .0

،توايع أ رطة على الطالب اا تسهيل السور ال  ال حيفظوها،تقسيم السور إىل مقاطع ، التشهيع والتحفيز 
على احلفظ داخل الفصل بقدر االستطاعة ، عرض اآليات مكتوبة أما  الطالب و رحها بطريقة مبسطة 

كهم ، نرس فضل حفظ القرآن وتقديسه لدى الطالب ، تسهيل صوت الطالب أ ناء التسميع تتناسب وإدرا 
وتزويد من ال حيفظ منهم بصوته مسهال ،مراعاة صعوبة السور يف توايع املنهج ، استخدا  اإل ارة باليد والعد 

 ضها ببعا.على األصابع ) يف سورة الكافرون ( تقسيم اآلية إىل كلمات ، ومن مث ربط الكلمات بع
ويستطيع املعلم عالج  لك من خالل، وضع لوحة مكتوب عليها  عدم قراء  اعض األعداد وكتااتها:  .0

األعداد مع تكرار قراء ا،استخدا  العداد ، توايع أوراق حتتوي على بعا األعداد ليكتبها الطالب ،يطلب من 
التوصيل بني العدد وما هثله من رسومات الطالب حتديد وقراءة املتشااني وتلوين كل منهما بلون تالف ،

 ،كتابة األعداد على السبورة من قبل الطالب ، كتابة األعداد تصاعديا وتنااليا وقراء ا، ربط العدد اركة .
ويستطيع املعلم عالج  لك من خالل كتابة كلمات ممدودة  عدم التمييز اين المد والحركة المشااهة :  .0

ودة ) قال ، قل ( ، و بيان أن املد عبارة عن إ باع احلركة،حتديد حرف املد واحلرف وأخرى مشااة  ا ن  ممد
املمدود ، و رح سبب تسمية كل منهما اإلكثار من األمثلة والتدريبات ،تثبيت وسيلة داخل الصف توضح 

ر على الطالب حروف املد واحلركة ال  تسب  كل منها ، استخراج حروف املد واحلروف املمدودة من كل كلمة مت
اا مد،استخدا   سم كب  حلروف املد عند الشرح ، و عد  مد احلروف عند تعليمها  ردة من 
احلركات،إيضاح نط  املد عند اإلمالء ،ربط املد اركة اليدين إىل أعلى ، و دعل الطالب ينط  الكلمة بصوت 

-076، ص ص 0226) أند، تقامة النط  عال مع املبال ة يف املد ل ليتضح له ودود املد من عدمه عند اس
077.) 

ويستطيع املعلم عالج  لك من خالل اإلكثار من التدريب  عدم تطبيق الصال  عمليا من اعض الطالب:  .5
العملي ، وتطبي  الصالة من قبل الطالب أما  امالئهم تشويقهم ألداء الصالة يف املسهد ، وترنيبهم يف 

رص مدمج لتعليم الصالة ، يذكر الطالب كل حركة من حركات الصالة فضلها ،استخدا  فيلم مصور ، أو ق
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أ ناء تطبيقها أمامهم من أحد امالئهم ، مث احلركة ال  تليها ، وتقسيم الفصل إىل  موعات مع تقدمي أحدهم 
 ليكون إماما  م مع تشهيعهم .

علم عالج  لك من خالل ويستطيع امل عدم تمييز اعض الطالب اين الحروة المتشااهة  كال ونطقا : .4
التفري  بني احلروف املتشااة أ ناء التدريس ،ربط أحد احلروف املتشااة بصورة تدل عليه ، عرض لوحة احلروف 
أما  الطالب ، ويطلب من الطالب اإل ارة إىل كل حرف قبل كتابته ،إدراء مقارنة بني احلروف املتشااة بعد 

الب الذين يعانون من املشكلة ، وإعطاؤهم حصصا إضافية،ربط احلروف إمتا  دراستها قراءة وكتابة،حصر الط
اسميات يعرفها الطالب ، ت ي  مكان الطالب أو  موعته، تعلي  لوحات دائمة للحروف املتشااة داخل 
 الفصل ، تكثيف التمارين على هذ  احلروف ومرادعتها ،الربط بني القراءة والكتابة أ ناء التعلم ،ربط احلروف
املتشااة بقصة بسيطة،متييز احلرفني املتشااني بلونني تتلفني ، ودعل الطالب يكتب كال منهما بلون 
تالف،توايع بطاقات احلروف على طالب الفصل ل ل تبط كل حرف منها بشخ  يعرفونه ، واستخدا  ه الء 

اته ، ويطلب من الطالب حماكالطالب مع بطاقا م يف تركيب وحتليل الكلمات ،يبني املعلم ترج كل حرف 
 (.59-54، ص ص 0200) فهيم ،  أ ناء النظر إىل مرآة أمامه 

ويستطيع املعلم عالج  لك من خالل ، الرتكيز على  لك من بداية العا  مع  عدم إمساك القلا جيدا :  .6
املالحظة املستمرة، وضع صورة مكربة أما  الطالب توضح طريقة اإلمساك بالقلم مع  رحها تدريب كل طالب 

درس على حدة ،االعتناء بتدريبات التهي  واالستعداد،مالحظة تناسب حهم القلم ويد الطالب ،التعاون مع م
 الرتبية الفنية حلل املشكلة،عرض  ريط فيديو يوضح طريقة مسك القلم . 

ويستطيع املعلم عالج  لك من خالل، كتابة احلركات يف وسيلة أما  الطالب  عدم التمييز اين الحركات :  .9
 مع صورة توضح  كل الشفة عند كل حركة ) مفتوحة ، أو مضمومة ، أو متيل إىل األسفل ( ،ربط كل حركة
اركة مناسبة يف اليد ) الفتح ألعلى ، والضم لألما  ، والكسر ألسفل ، والسكون اركة مندفعة ، مث وقف 

، 0228) الزيات ، حركته  مفادا ( استخدا  املرآة ليالحظ الطالب  كل الشفة أ ناء لفظ احلرف ل ليحدد
 (.00-00ص ص 

علم عالج  لك من خالل اإلكثار من الكتابة ويستطيع امل قيام اعض الطالب االكتااة اصور  غير صحيحة: .8
على احلروف الباهتة ، أو املنقطة ، أو  ف احلروف،استخدا  دهاا العرض فوق الرأس ل ليكتب الطالب فوق 
احلرف املكرب،تكثيف الوادبات الصفية .و معاجلة اخلطي مبا رة،اإلكثار من إخراج الطالب للكتابة على 

لص  ة الشخصية مع كل طالب ،إعطاء احلوافز التشهيعية على الكتابة السبورة،استخدا  السبورات ا
السليمة،مالحظة اجللسة الصحيحة ، وإمساك القلم بشكل صحيح ،مراعاة التناس  بني احلروف والكلمات 
على السطر ، والكتابة سطر دون سطر،تسط  السبورة ليعتاد الطالب الكتابة بشكل سليم على السطر،توديه 

إىل عد  اإلسراع املخل يف الكتابة ومطالبة من يفعل  لك باإلعادة ،تصحيح وضع اليد بالنسبة الطالب 
للكراسة أ ناء الكتابة، مع مالحظة عد  الض ط على الطالب األعسر يف استخدا  يد  اليمىن ، ويعرف املعلم 

يف التدريبات على رسم  لك بنلقاء حلوى بشكل مفادا على الطالب ، ويالحظ اليد ال  يلتقطها اا تكث
احلروف حسب موقعها من الكلمة ، وطريقة اتصال كل حرف،بيان حروف االنفصال للطالب بيان الطريقة 
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الصحيحة للكتابة من حيث بداية احلرف و ايته وف  األسهم . االهتما  بالكيف ال الكم ، دعل الطالب 
  كراسة إضافية للكتابة عرض كتابات الطالب يتههى ما يكتبه بصوت عال ، مث يقرأ ما كتبه كامال ، صي

الصحيحة أما  اآلخرين ، واإل ادة ام ل لتحفيز الباقني ،استخدا  السبورات الشخصية الص  ة مع الطالب 
) أند، عد تقطيع احلروف أ ناء الكتابة ،إمساك يد الطالب أ ناء الكتابة على السبورة، وحماكاة كتابة املعلم ب

 (.020-078، ص ص 0226
 
 

 الفصل الثالث:
 )الدراسة الميدانية(

 أوًي: منهج الدراسة:
سوف تتبع الباحثة  يف هذ  الدراسة املنهج الوصفي ملناسبته طبيعة الدراسة احلالييتة. ويعيترف امليتنهج الوصيتفي بينيته : "طريقيتة 

ادتماعييتيتيتة أو مشيتيتيتكلة ميتيتيتن طيتيتيترق التحلييتيتيتل والتفسيتيتيت  بشيتيتيتكل علميتيتيتي ميتيتيتنظم ميتيتيتن أديتيتيتل الوصيتيتيتول إىل أنيتيتيتراض حميتيتيتددة لوضيتيتيتعية 
 .ادتماعية أو إنسانية"

 ثانًيا :مجتمع الدراسة : 
فيتيتنن  تميتيتع الدراسيتيتة هيتيتذا يتيتيتيلف ميتيتن وبيتيتذلك .  يعيترف  تميتيتع الدراسيتيتة بينيتيته مجييتيتع مفيتيتردات الدراسيتيتة اليتيت  تدرسيتيتها الباحثيتيتة .5

 الرتبوييتيتات [ وعيتيتدد ميتيتن قائيتيتدات امليتيتدارس واملشيتيترفاتاحلكومييتيتة معلميتيتات الصيتيتفوف األولييتيتة بامليتيتدارس ] يتيترحية كبيتيت ة ميتيتن 
) منطقة املدينة املنورة، املنطقة اجلنوبية، املنطقة الشرقية، املنطقة الشيتمالية، منطقيتة مكيتة اناط  اململكة العربية السعودية

 . املكرمة ، املنطقة الوسطى (
 ثالثاً: عينة الدراسة:

( مشيتيترفة 06قائيتيتدة مدرسيتيتة و)(  05و)بامليتيتدارس احلكومييتيتة (معلميتيتة صيتيتفوف أولييتيتة 060]ميتيتن )ميتيتن تتمثيتيتل عينيتيتة الدراسيتيتة  .6
انيتيتيتاط  اململكيتيتيتة العربييتيتيتة السيتيتيتعودية) منطقيتيتيتة املدينيتيتيتة املنيتيتيتورة، املنطقيتيتيتة اجلنوبييتيتيتة، املنطقيتيتيتة الشيتيتيترقية،  ( نيتيتيت   ليتيتيتك [0تربوييتيتيتةو)

 . املنطقة الشمالية، منطقة مكة املكرمة ، املنطقة الوسطى (
 .(076) العدد الكلي للعينة يبلغ

 رااًعا:أدوات الدراسة:
اإلسيتيتيتتبانة جلميتيتيتيتع  ةالباحثيتيتيت  تأداة الدراسيتيتيتة هيتيتيتي  الوسيتيتيتيلة اليتيتيت  ييتيتيتتم اللهيتيتيتوء إليهيتيتيتا جلميتيتيتع املعلوميتيتيتات الالاميتيتيتة . وقيتيتيتد اختيتيتيتار   

 املعلومات الالامة حيث أ ا األنسب يف حتقي  أهداف الدراسة املسحية  . 
 خامًسا: األساليب اإلحصائية:

( و ليتك ميتن خيتالل اسيتتخدا  أسيتاليب املعاجليتة SPSS  اإلحصيتائية )سوف يتم التحليل اإلحصيتائي للدراسيتة وفقيتا لربنيتامج احليتز 
 اإلحصائية املناسبة للدراسة.
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 :سادسا : تطبيق اإلستبانة 
   تطبي  اإلستبانة التالية 

 (  يف اجلزء الذي يعرب عن رأيك إااء كل مجلة من اجلمل التالية :  √من فضلك ضعي عالمة )   
 .(علماً بين إدابتك سوف تكون يف ناية السرية التامة ولن تكون سوى ل رض البحث العلمي )

 العبيتيتيتيتيتيتارة  
 املوافقة    

 نسبة نعم امل وية  ال نعم  
 المحور األول : 

   2202مدى إدراك المعلمات عينة الدراسة لرة ة المملكة 
   

    .0202مسعت مرات متعددة عن رؤية اململكة  0
    أ عر بين تلك الرؤية قابلة للتحقي  . 0
    تفاعلت كث ا عند مساعي لرؤية اململكة. 0
    ستساعد رؤية اململكة على تقد  اجملتمع السعودي. 5
    حتتاج رؤية اململكة إىل كفاءات قادرة على تنفيذها. 4
 ستتضح رؤية اململكة بشكل أكرب بعد أن تتضمنها  6

 الدراسية باململكة العربية السعودية.املناهج 
   

    من املتوقع أن يقدر كل الشعب السعودي رؤية اململكة ويفهما. 9
    مرحلة تعليمية معينة فقط.رؤية اململكة قد تقتصر يف اجملال التعليمي على  8
    اجلاد.السعودي وحتثه على مزيد من العمل  ملكة ستبعث احلماس يف نفوس الشعبرؤية امل 7

 المحور الثاني : 
 اتطو ر نظام التعليا  2202عالقة رة ة المملكة 

 االصفوة األولية االمرحلة اياتدائية  االمملكة
 : العراية السعود ة

   

 االبتدائي بشكل دديد مع احلفاظ عل  رؤية اململكة ستساعد على صيانة سياسة التعليم 02
 الثوابت.

   

     لك أساس العمليات الرتبوية التالية  على طالب الصفوف األولية باعتبارسوف يتم الرتكيز  00
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سيتيتوف يكيتيتون هنيتيتاك إقبيتيتال ميتيتن املعلميتيتني واملعلميتيتات  عليتيتى التيتيتدريس بالصيتيتفوف األولييتيتة نتيهيتيتة  00
 احلوافز ال  ستخصصها الواارة  م.

   

املرحليتيتيتة األولييتيتيتة ب الصيتيتيتفوفميتيتيتن املتوقيتيتيتع أن ييتيتيتتم إعيتيتيتداد الطيتيتيتالب املوهيتيتيتوبني واملوهوبيتيتيتات وهيتيتيتم ب 00
    .االبتدائية

   

    بالصفوف األولية على عالج صعوبات التعلم بتلك املرحلة. االهتما سوف يساعد  05
سيتيتيتيتيتوف تزييتيتيتيتيتد اليتيتيتيتيتدورات التدريبييتيتيتيتيتة املخصصيتيتيتيتيتة ملعلميتيتيتيتيتي ومعلميتيتيتيتيتات الصيتيتيتيتيتفوف األولييتيتيتيتيتة باملرحليتيتيتيتيتة  04

    االبتدائية.
   

    ارحلة الصفوف األولية.من املتوقع أن يزيد االهتما  احلكومي  06
سوف تتضمن مناهج الصفوف األولية أهداف واضحة تنفذ الرؤييتة يف اجمليتال التعليميتي بتليتك  09

 املرحلة.
   

 المحور الثالث : 
نحو تطو ر التعليا االصفوة   2202التوصيات المقترحة لتوجيه رة ة المملكة 

 :األولية االمملكة العراية السعود ة 

   

    االهتما  بنعداد معلمي ومعلمات الصفوف األولية باململكة. 08
    أن يتم قبول طالب وطالبات كلية الرتبية وف  معاي  أكثر دقة .  07
    االهتما  بتطوير املناهج املودهة إىل تلك املرحلة.   02
    املرحلة.تنظيم برامج إر ادية تساعد الوالدين على التعامل مع أبنائهم يف تلك  00
    تقييم معلمي الصفوف األولية بناءا على مدى حتق  األهداف النهائية لتعلم الطالب. 00
وضع معاي  دديدة لتقييتيم طيتالب الصيتفوف األولييتة تتضيتمن مهيتارات املعرفيتة اليتدنيا باإلضيتافة  00

 للناحية اإلبتكارية لديهم . 
   

الصيتيتيتفوف األولييتيتيتة وإعفيتيتيتائهم ميتيتيتن أي أعميتيتيتال أن  يتيتيتتم إدارات امليتيتيتدارس بشيتيتيتكل اكيتيتيترب اعلميتيتيتي  05
 إضافية ال تتعل  بالصفوف األولية .

   

أن تتبيتيتىن وسيتيتائل اإلعيتيتال  دعيتيتم املعلميتيتني يف عيتيتالج صيتيتعوبات اليتيتتعلم باملرحليتيتة االبتدائييتيتة عاميتيتة ،  04
 ومرحلة الصفوف األولية خاصة.

   

بي ية تلك املرحليتة يف عملييتة تنظيم دورات للمعلمني اجلدد ارحلة الصفوف األولية لتعريفهم  06
 التنش ة االدتماعية.
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 : سااعا: التحليل اإلحصائي للجدول 
 :بات االستبانة  

. حيث كانت قيمته لالستبانة  قامت الباحثة باستخدا  معمل الثبات ألفا كرونباخ للتيكد من مدى  بات االستبانة
وهو يش   بات عايل ي كد صالحية االستبانة لالستخدا  بطمينينة كذلك تراوح معامل الثبات بالنسبة  2370ككل 

 كذلك تش  إىل  بات مرتفع.  2386و2397للمحاول ما بني 
 ( نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ1الجدول )

ألفا   ايور
 كرونباخ

عدد 
 الفقرات

 7 786. 0202لرؤية اململكة مدى إدراك املعلمات عينة الدراسة 
بتطوير نظا  التعليم بالصفوف األولية باملرحلة   0202عالقة رؤية اململكة 

 8 855. االبتدائية  باململكة العربية السعودية

 و تطوير التعليم بالصفوف   0202التوصيات املقرتحة لتوديه رؤية اململكة 
 األولية باململكة العربية السعودية :

.796 7 

 06 916. االستبانة ككل
 وصف اخلصائ  الده رافية للعينة:

 ( الخصائص الد مغراصية للعينة2الجدول )
 النسبة امل وية العدد التصنيف

 املنطقة اجل رافية

 %12.50 37 رةاملنو  منطقة املدينة
 %12.16 36 اجلنوبية املنطقة
 %11.49 34 الشرقية املنطقة
 %1.69 5 الشمالية املنطقة
 %45.95 136 املكرمة مكة منطقة
 %16.22 48 املدينة وسط منطقة

 الوايفة

 %4.73 14 مديرة
 %5.41 16 مشرفة
 %88.85 263 معلمة

 %1.01 3  لك ن 
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من أفراد العينة من  %06300و، %54374م من منطقة مكة املكرمة ( فد أن قرابة نصف العينة ه0من اجلدول )
من  %0367من املنطقة اجلنوبية،  %00306من منطقة املدينة املنورة، و %00342منطقة وسط اململكة، و

 (. 0املنطقة الشمالية كما هو موضح يف الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اجل رافية( تواع أفراد العينة حسب منطقة 0الشكل )

من أفراد العينة  %4350، و%54374ويبني كذلك اجلدول أن أكثر من  الث أرباع العينة وايفتهم معلمة بنسبة 
 (.0مهن أخرى كما هو موضح يف الشكل ) %0320مديرات، و %5390مشرفات، و

 
 ( تواع أفراد العينة حسب الوايفة0الشكل )

 اإلجااة على أسئلة البحث:
 تصحيح ايستبانة: المحك المعتمد صي

اعتمد الباحث على طريقة اإلدابة بيت)نعم( للموافقة  أو بيت)ال ( لعد  املوافقة يف تصحيح اإلدابات وبالتايل فقد كان 
احلكم على مدى املوافقة على الفقرة من عدمه على التقسيم التايل حيث يرتاوح الوسط احلساأل املردح ما بني 

 الصفر والواحد: 

5%5%

89%

1%

مديرة

مشرفة

معلمة

غير ذلك

 المنطقة الوسطى
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المنطقة الجغرافية

 المنطقة الوسطى
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 السؤال األول:
 ؟0202ما مدى إدراك املعلمات عينة الدراسة لرؤية اململكة 

لإلدابة عن هذا الس ال،   إجياد املتوسطات احلسابية واال رافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات الدراسة 
 املتعلقة اذا الس ال:

إدراك املعلمات عينة ) ( يتضح أن قيم املتوسطات احلسابية إلدابات العينة عن ايور األول 0وبالنظر إىل اجلدول )
( 2380( كما بلغ املتوسط احلساأل العا  للمحور )23000-2379(، تراوحت بني )0202الدراسة لرؤية اململكة 
ت عينة الدراسة، إ  بلغ متوسطها ويتضح أن الفقرة األوىل نالت الرتبة األوىل وفقًا إلدابااستوى موافقة نعم، 

(، مما سب ، يتضح أن السياق 2300(، وداءت الفقرة الثامنة يف الرتبة الثانية اتوسط حساأل بلغ )2379احلساأل )
العا  لفقرات ايور  تمعة من ودهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت تتمتع بالتيييد. بعبارة أخرى أي أن مدى إدراك 

 . وهي نسبة عالية.%8030؟ متوافر بنسبة 0202الدراسة لرؤية اململكة املعلمات عينة 
 ( التكرارات والنسبة المئو ة والوسط الحسااي واينحراة المعياري والرتبة لفقرات المحور األول0الجدول ) 

مالرق ةالنسب نعم الفقرة  ةالنسب ال   
الوسط 
 احلساأل

اال راف 
 الرتبة املعياري

مستوى 
 املوافقة

 نعم 1 172. 970. %3.0 9 %97.0 287 .0202مسعت مرات متعددة عن رؤية اململكة  0
 نعم 4 293. 905. %9.5 28 %90.5 268 أ عر بين تلك الرؤية قابلة للتحقي  . 0
 نعم 6 315. 889. %11.1 33 %88.9 263 تفاعلت كث ا عند مساعي لرؤية اململكة. 0

5 
اجملتميتيتيتيتيتيتيتع ستسيتيتيتيتيتيتاعد رؤييتيتيتيتيتيتة اململكيتيتيتيتيتيتيتة عليتيتيتيتيتيتى تقيتيتيتيتيتيتد  

 السعودي.
 نعم 3 288. 909. 9.1% 27 90.9% 269

4 
حتتيتيتيتيتيتاج رؤييتيتيتيتيتة اململكيتيتيتيتيتة إىل كفيتيتيتيتيتاءات قيتيتيتيتيتادرة عليتيتيتيتيتى 

 تنفيذها.
 نعم 5 302. 899. 10.1% 30 89.9% 266

6 
ستتضيتيتيتيتيتح رؤييتيتيتيتيتة اململكيتيتيتيتيتة بشيتيتيتيتيتكل أكيتيتيتيتيترب بعيتيتيتيتيتد أن 
تتضيتيتيتيتيتيتيتمنها املنيتيتيتيتيتيتيتاهج الدراسيتيتيتيتيتيتيتية باململكيتيتيتيتيتيتيتة العربييتيتيتيتيتيتيتة 

 السعودية.
 نعم 2 251. 932. 6.8% 20 93.2% 276

من املتوقع أن يقدر كيتل الشيتعب السيتعودي رؤييتة  9
 اململكة ويفهما.

 نعم 8 408. 791. 20.9% 62 79.1% 234

8 
رؤية اململكة قد تقتصيتر يف اجمليتال التعليميتي عليتى 

 مرحلة تعليمية معينة فقط.
 ال 9 339. 132. 86.8% 257 13.2% 39

 نعم ال 5 1 5.05
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7 
رؤية اململكة ستبعث احلماس يف نفوس الشيتعب 

 السعودي وحتثه على مزيد من العمل اجلاد.
 نعم 7 315. 889. 11.1% 33 88.9% 263

 نعم  0.391 0.812 %18.7 499 %81.3 2165 ايور ككل 
 
 

 السؤال الثاني:
 بتطوير نظا  التعليم بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية  باململكة  العربية السعودية؟ 0202ما عالقة رؤية اململكة 

لإلدابة عن هذا الس ال،   إجياد املتوسطات احلسابية واال رافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات الدراسة 
 املتعلقة اذا الس ال:

عالقة رؤية اململكة يتضح أن قيم املتوسطات احلسابية إلدابات العينة عن ايور األول )( 5وبالنظر إىل اجلدول ) 
(، تراوحت بني ليم بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية  باململكة  العربية السعوديةبتطوير نظا  التع 0202

( استوى موافقة نعم، ويتضح أن الفقرة الرابعة 2370( كما بلغ املتوسط احلساأل العا  للمحور )23874-23756)
(، وداءت الفقرة احلادية 23756)عشر نالت الرتبة األوىل وفقًا إلدابات عينة الدراسة، إ  بلغ متوسطها احلساأل 

(، مما سب ، يتضح أن السياق العا  لفقرات ايور 23874عشر والثانية عشر يف الرتبة الثانية اتوسط حساأل بلغ )
 0202من ودهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت تتمتع بالتيييد. بعبارة أخرى أي أن عالقة رؤية اململكة   تمعة

. وهي  %32.29بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية  باململكة العربية السعودية متوافرة بنسبةبتطوير نظا  التعليم 
 نسبة عالية دداً.

 
 

 ( التكرارات والنسبة المئو ة والوسط الحسااي واينحراة المعياري والرتبة لفقرات المحور الثاني 4الجدول )

مالرق الوسط  النسبة ال النسبة نعم الفقرة 
 احلساأل

اال راف 
 املعياري

مستوى  الرتبة
 املوافقة

02 

رؤييتيتيتيتيتيتيتة اململكيتيتيتيتيتيتيتة ستسيتيتيتيتيتيتيتاعد عليتيتيتيتيتيتيتى 
صيتيانة سياسيتيتة التعليتيتيم االبتيتيتدائي 
بشيتيتيتكل ددييتيتيتد ميتيتيتع احلفيتيتيتاظ عيتيتيتل 

 الثوابت.

 نعم 4 263. 926. 7.4% 22 92.6% 274

00 
سيتيتيتوف ييتيتيتتم الرتكييتيتيتز عليتيتيتى طاليتيتيتب 
الصيتيتيتفوف األولييتيتيتيتة باعتبيتيتيتيتار  ليتيتيتيتك 
 أساس العمليات الرتبوية التالية 

 نعم 7.5 307. 895. 10.5% 31 89.5% 265
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00 

سيتيتيتيتوف يكيتيتيتيتون هنيتيتيتيتاك إقبيتيتيتيتال ميتيتيتيتن 
املعلميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتني واملعلميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتات  عليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتى 
التيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتدريس بالصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتفوف األولييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة 
نتيهيتيتيتة احليتيتيتوافز اليتيتيت  ستخصصيتيتيتها 

 الواارة  م.

 نعم 7.5 307. 895. 10.5% 31 89.5% 265

00 

ميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن املتوقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتع أن ييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتتم إعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتداد 
الطيتيتيتيتيتالب املوهيتيتيتيتيتوبني واملوهوبيتيتيتيتيتات 
وهيتيتم بالصيتيتيتفوف األولييتيتيتة باملرحليتيتيتة 

    االبتدائية.

 نعم 2 233. 943. 5.7% 17 94.3% 279

05 
سيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوف يسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاعد االهتميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا  
بالصيتيتيتيتفوف األولييتيتيتيتة عليتيتيتيتى عيتيتيتيتالج 

 صعوبات التعلم بتلك املرحلة.
 نعم 1 227. 946. 5.4% 16 94.6% 280

04 

سيتيتيتيتوف تزييتيتيتيتد اليتيتيتيتدورات التدريبييتيتيتيتة 
املخصصيتيتيتيتيتيتيتة ملعلميتيتيتيتيتيتيتي ومعلميتيتيتيتيتيتيتيتات 
الصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتفوف األولييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة باملرحليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة 

 االبتدائية.

 نعم 3 239. 939. 6.1% 18 93.9% 278

06 
ميتيتيتيتيتيتن املتوقيتيتيتيتيتيتع أن يزييتيتيتيتيتيتد االهتميتيتيتيتيتيتا  
احلكيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتومي ارحليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة الصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتفوف 

 األولية.
 نعم 6 284. 912. 8.8% 26 91.2% 270

09 

سوف تتضيتمن منيتاهج الصيتفوف 
األولييتيتيتيتيتة أهيتيتيتيتيتداف واضيتيتيتيتيتحة تنفيتيتيتيتيتيتذ 
الرؤييتيتيتة يف اجمليتيتيتال التعليميتيتيتي بتليتيتيتك 

 املرحلة.

 نعم 5 268. 922. 7.8% 23 92.2% 273

 نعم  0.270 0.921 %7.77 184 %92.23 2184 ايور ككل 
 السؤال الثالث:

 العربية السعودية؟ و تطوير التعليم بالصفوف األولية باململكة  0202ما التوصيات املقرتحة لتوديه رؤية اململكة 
لإلدابة عن هذا الس ال،   إجياد املتوسطات احلسابية واال رافات املعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات الدراسة 

 املتعلقة اذا الس ال:
التوصيات املقرتحة يتضح أن قيم املتوسطات احلسابية إلدابات العينة عن ايور األول )(  4وبالنظر إىل اجلدول )
-2378(، تراوحت بني ) و تطوير التعليم بالصفوف األولية باململكة العربية السعودية 0202لتوديه رؤية اململكة 

ويتضح أن الفقرة السادسة ( استوى موافقة نعم، 2370( كما بلغ املتوسط احلساأل العا  للمحور )23989
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(، وداءت الفقرة الثانية 2378بلغ متوسطها احلساأل ) والعشرون نالت الرتبة األوىل وفقًا إلدابات عينة الدراسة، إ 
(، مما سب ، يتضح أن السياق العا  لفقرات ايور  تمعة 23989والعشرون يف الرتبة الثانية اتوسط حساأل بلغ )

ملكة من ودهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت تتمتع بالتيييد. بعبارة أخرى أي أن التوصيات املقرتحة لتوديه رؤية امل
. وهي نسبة عالية %2032 و تطوير التعليم بالصفوف األولية باململكة العربية السعودية؟ م يدة بنسبة  0202

 دداً.
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 ( التكرارات والنسبة المئو ة والوسط الحسااي واينحراة المعياري والرتبة لفقرات المحور الثالث 5الجدول )
الرق
  

ةالنسب ال النسبة نعم الفقرة  
الوسط 
 احلساأل

اال راف 
 املعياري

 الرتبة
مستوى 
 املوافقة

االهتميتيتيتيتيتيتا  بنعيتيتيتيتيتيتداد معلميتيتيتيتيتيتي ومعلميتيتيتيتيتيتات الصيتيتيتيتيتيتفوف  08
 األولية باململكة.

28
0 

 نعم 6 227. 946. 5.4% 16 94.6%

أن ييتيتيتتم قبيتيتيتول طيتيتيتالب وطالبيتيتيتات كلييتيتيتة الرتبييتيتيتة وفيتيتيت   07
 معاي  أكثر دقة . 

27
4 

 نعم 7 263. 926. 7.4% 22 92.6%

االهتميتيتيتيتيتيتيتيتا  بتطيتيتيتيتيتيتيتيتوير املنيتيتيتيتيتيتيتيتاهج املودهيتيتيتيتيتيتيتيتة إىل تليتيتيتيتيتيتيتيتك   02
 املرحلة.

28
3 

 نعم 4 205. 956. 4.4% 13 95.6%

تنظيتيتيتيتيتيتيم بيتيتيتيتيتيترامج إر يتيتيتيتيتيتادية تسيتيتيتيتيتيتاعد الواليتيتيتيتيتيتدين عليتيتيتيتيتيتى  00
 التعامل مع أبنائهم يف تلك املرحلة.

28
9 

 نعم 2 152. 976. 2.4% 7 97.6%

تقييتيتيتيم معلميتيتيتي الصيتيتيتفوف األولييتيتيتة بنيتيتيتاًء عليتيتيتى ميتيتيتدى  00
 النهائية لتعلم الطالب.حتق  األهداف 

23
3 

78.7% 63 
21.3

% 
 نعم 9 410. 787.

وضيتيتيتيتيتع معيتيتيتيتيتاي  ددييتيتيتيتيتدة لتقييتيتيتيتيتيم طيتيتيتيتيتالب الصيتيتيتيتيتفوف  00
األولييتيتيتة تتضيتيتيتمن مهيتيتيتيتارات املعرفيتيتيتة اليتيتيتدنيا باإلضيتيتيتيتافة 

 للناحية االبتكارية لديهم . 

26
8 

 نعم 8 293. 905. 9.5% 28 90.5%

أن  يتيتيتيتيتيتتم إدارات امليتيتيتيتيتيتدارس بشيتيتيتيتيتيتكل اكيتيتيتيتيتيترب اعلميتيتيتيتيتيتي  05
األولييتيتيتيتيتيتيتيتة وإعفيتيتيتيتيتيتيتيتائهم ميتيتيتيتيتيتيتيتن أي أعميتيتيتيتيتيتيتيتال الصيتيتيتيتيتيتيتيتفوف 

 إضافية ال تتعل  بالصفوف األولية .

28
4 

 نعم 3 198. 959. 4.1% 12 95.9%

أن تتبيتيتىن وسيتيتائل اإلعيتيتال  دعيتيتم املعلميتيتني يف عيتيتالج  04
صيتيتيتيتيتيتيتيتعوبات اليتيتيتيتيتيتيتيتتعلم باملرحليتيتيتيتيتيتيتيتة االبتدائييتيتيتيتيتيتيتيتة عاميتيتيتيتيتيتيتيتة ، 

 ومرحلة الصفوف األولية خاصة.

28
1 

 نعم 5 220. 949. 5.1% 15 94.9%

تنظيتيتيتيم دورات للمعلميتيتيتني اجليتيتيتدد ارحليتيتيتة الصيتيتيتفوف  06
األولييتيتيتيتة لتعيتيتيتيتريفهم بي ييتيتيتيتة تليتيتيتيتك املرحليتيتيتيتة يف عملييتيتيتيتة 

 التنش ة االدتماعية.

29
0 

 نعم 1 141. 980. 2.0% 6 98.0%

24 ايور ككل 
82 

93.2% 
18
2 

6.8% 
0.93

2 
 نعم  0.253
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 ثامنا: تفسير نتائج الدراسة: 

 اتفق غالبية أصراد عينة الدراسة ااإلجماع على ما  لي :  -أ
  0202اإلدراك الواعي  لرؤية اململكة. 
 .  الشعور بين تلك الرؤية قابلة للتحقي 
  0202تقبل الشعب السعودي لرؤية اململكة. 
 .االقتناع بين رؤية اململكة على تقد  اجملتمع السعودي 
  على تنفيذها.احتياج رؤية اململكة إىل كفاءات قادرة 
 .ستتضح رؤية اململكة بشكل أكرب بعد أن تتضمنها املناهج الدراسية باململكة العربية السعودية 
 .من املتوقع أن يقدر كل الشعب السعودي رؤية اململكة ويفهما 
 .رؤية اململكة ستبعث احلماس يف نفوس الشعب السعودي وحتثه على مزيد من العمل اجلاد 
 على صيانة سياسة التعليم االبتدائي بشكل دديد مع احلفاظ عل الثوابت. رؤية اململكة ستساعد 
 . سوف يتم الرتكيز على طالب الصفوف األولية باعتبار  لك أساس العمليات الرتبوية التالية 
 هة احلوافز ال  ستخصصها نتي بالصفوف األولية من املعلمني واملعلمات على التدريس اك إقبالهن سوف يكون

  م.الواارة
 .من املتوقع أن يتم إعداد الطالب املوهوبني واملوهوبات وهم بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية    
 .سوف يساعد االهتما  بالصفوف األولية على عالج صعوبات التعلم بتلك املرحلة 
 ة.سوف تزيد الدورات التدريبية املخصصة ملعلمي ومعلمات الصفوف األولية باملرحلة االبتدائي    
 .من املتوقع أن يزيد االهتما  احلكومي ارحلة الصفوف األولية 
 .سوف تتضمن مناهج الصفوف األولية أهداف واضحة تنفذ الرؤية يف اجملال التعليمي بتلك املرحلة 
 .االهتما  بنعداد معلمي ومعلمات الصفوف األولية باململكة 
  أكثر دقة .  أن يتم قبول طالب وطالبات كلية الرتبية وف  معاي 
 .االهتما  بتطوير املناهج املودهة إىل تلك املرحلة 
 .تنظيم برامج إر ادية تساعد الوالدين على التعامل مع أبنائهم يف تلك املرحلة 
 .تقييم معلمي الصفوف األولية بناءا على مدى حتق  األهداف النهائية لتعلم الطالب 
 تتضمن مهارات املعرفة الدنيا باإلضافة للناحية اإلبتكارية لديهم .  وضع معاي  دديدة لتقييم طالب الصفوف األولية 
  بالصفوف األوليةال تتعل  لية وإعفائهم من أي أعمال إضافيةأن  تم إدارات املدارس بشكل اكرب اعلمي الصفوف األو 

. 
 ة ، ومرحلة الصفوف األولية أن تتبىن وسائل اإلعال  دعم املعلمني يف عالج صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية عام

 خاصة.
 .تنظيم دورات للمعلمني اجلدد ارحلة الصفوف األولية لتعريفهم بي ية تلك املرحلة يف عملية التنش ة االدتماعية 
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، أن رؤية اململكة قد تقتصر يف اجملال التعليمي على مرحلة تعليمية معينة فقط فيما رفا عينة الدراسة باإلمجاع ما يلي : 
 ( من عينة الدراسة .%70حيث رفا  لك ) 
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 الفصل الرااع:
 ) نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات(

 أوي: نتائج الدراسة:
 ؟ 2202ما مدى إدراك المعلمات عينة الدراسة لرة ة المملكة نتيجة السؤال األول: 

  0202اإلدراك الواعي  لرؤية اململكة. 
  للتحقي  .الشعور بين تلك الرؤية قابلة 
  0202تقبل الشعب السعودي لرؤية اململكة. 
 .االقتناع بين رؤية اململكة على تقد  اجملتمع السعودي 
  أن رؤييتيتة اململكيتيتة ال تقتصيتيتر يف اجمليتيتال التعليميتيتيتي عليتيتى مرحليتيتة تعليمييتيتة معينيتيتة فقيتيتيتط ، بيتيتل متتيتيتد لتشيتيتمل مجييتيتع مراحيتيتيتل

 التعليم.
 ا.احتياج رؤية اململكة إىل كفاءات قادرة على تنفيذه 
 .ستتضح رؤية اململكة بشكل أكرب بعد أن تتضمنها املناهج الدراسية باململكة العربية السعودية 
 .من املتوقع أن يقدر كل الشعب السعودي رؤية اململكة ويفهما 
 .رؤية اململكة ستبعث احلماس يف نفوس الشعب السعودي وحتثه على مزيد من العمل اجلاد 

اتطاو ر نظاام التعلايا االصافوة األولياة االمرحلاة اياتدائياة    2202عالقاة رة اة المملكاة ما : نتيجة السؤال الثاني 
 االمملكة  العراية السعود ة؟

 .رؤية اململكة ستساعد على صيانة سياسة التعليم االبتدائي بشكل دديد مع احلفاظ عل الثوابت 
 مليات الرتبوية التالية .سوف يتم الرتكيز على طالب الصفوف األولية باعتبار  لك أساس الع 
  سوف يكون هناك إقبال من املعلمني واملعلمات  على التدريس بالصفوف األولية نتيهة احلوافز ال  ستخصصيتها

 الواارة  م.
 .من املتوقع أن يتم إعداد الطالب املوهوبني واملوهوبات وهم بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية    
 وف األولية على عالج صعوبات التعلم بتلك املرحلة.سوف يساعد االهتما  بالصف 
 .سوف تزيد الدورات التدريبية املخصصة ملعلمي ومعلمات الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية    
 .من املتوقع أن يزيد االهتما  احلكومي ارحلة الصفوف األولية 
 ال التعليمي بتلك املرحلة.سوف تتضمن مناهج الصفوف األولية أهداف واضحة تنفذ الرؤية يف اجمل 

نحاو تطااو ر التعلايا االصاافوة األوليااة   2202مااا التوصايات المقترحااة لتوجيااه رة اة المملكااة : نتيجاة السااؤال الثالاث
 االمملكة العراية السعود ة ؟

 .االهتما  بنعداد معلمي ومعلمات الصفوف األولية باململكة 
  . أن يتم قبول طالب وطالبات كلية الرتبية وف  معاي  أكثر دقة 
 .االهتما  بتطوير املناهج املودهة إىل تلك املرحلة 
 .تنظيم برامج إر ادية تساعد الوالدين على التعامل مع أبنائهم يف تلك املرحلة 
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 الب.تقييم معلمي الصفوف األولية بناءا على مدى حتق  األهداف النهائية لتعلم الط 
  وضيتيتع معيتيتاي  ددييتيتدة لتقييتيتيم طيتيتالب الصيتيتفوف األولييتيتة تتضيتيتمن مهيتيتارات املعرفيتيتة اليتيتدنيا باإلضيتيتافة للناحييتيتة اإلبتكارييتيتة

 لديهم . 
   أن  يتيتيتيتتم إدارات امليتيتيتيتدارس بشيتيتيتيتكل اكيتيتيتيترب اعلميتيتيتيتي الصيتيتيتيتفوف األولييتيتيتيتة وإعفيتيتيتيتائهم ميتيتيتيتن أي أعميتيتيتيتال إضيتيتيتيتافية ال تتعليتيتيتيت

 بالصفوف األولية .
 ميتيتني يف عيتيتالج صيتيتعوبات اليتيتتعلم باملرحليتيتة االبتدائييتيتة عاميتيتة ، ومرحليتيتة الصيتيتيتفوف أن تتبيتيتىن وسيتيتائل اإلعيتيتال  دعيتيتم املعل

 األولية خاصة.
 .تنظيم دورات للمعلمني اجلدد ارحلة الصفوف األولية لتعريفهم بي ية تلك املرحلة يف عملية التنش ة االدتماعية 

 ثانيا: التوصيات والمقترحات:
 ملقرتحات التالية :توصي الباحثة بضرورة االهتما  بالتوصيات وا

 .تنمية روح العمل اجلماعي بني طالب الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية 
 . تنمية قدرات الطالب على القراءة واالستيعاب 
 .تنمية مهارات التعلم الذايت لدى طالب الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية 
  مهارة التحليل والرتكيب وتكوين اجلمل.حتفيزهم على قراءة احلروف واملقاطع و لك بنكساام 
  ورعايتها وتوف  فرص النمو املتكامل.بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية، كشف املواهب 
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 خاتمة:

كما استفتحت احمد اهلل صبحمده وحسن الثناء عليه أختا، كانت رحلة جاهد  لالرتقاء ادرجات العقل ومعراج 

األصكار، ما هذا العمل إلى جهد ُمِقل وي ندعي الكمال ولكن عذرنا أنا اذلنا صيه قصارى جهدنا، صإن أصبنا صذاك 

تقدمنا االيسير صي هذا المجال الواسع ، وأن  كون عملنا ُمرادنا وإن أخطئنا صلنا  رة المحاولة. وأخيراً واعد أن 

 خالصاً لوجهه الكر ا.صي هذا البحث 

 

 )وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين(
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