
 
 

  

 

 مستقبل التعليم  على 0202انعكاس رؤية المملكة 

  المملكة العربية السعوديةفي الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية في 

 هللا علي محمد الشهري حسنة عبد

 وزارة التعليم، السعودية ، إدارة التعليم بمحافظة ينبع،مشرفة صفوف أولية بإدارة التعليم بمحافظة ينبع
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 ملخص الدراسة

علي مستقبل التعليم في الصفوف  0202هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على موضوع انعكاس رؤية المملكة 

 :بعة فصول وهيى أر. وقد قسمت الباحثة الدراسة إلئية في المملكة العربية السعوديةاألولية بالمرحلة االبتدا

 خطة الدراسة. األول:الفصل 

 النظري.اإلطار  الثاني:الفصل 

 الميدانية.الدراسة  الثالث:فصل ال

 والمقترحات.نتائج الدراسة والتوصيات  الرابع:الفصل 

  االستبانة.وأداة  التحليلي،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

  ومنها:وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة 

 بل تمتد لتشمل جميع  فقط،ن رؤية المملكة ال تقتصر في المجال التعليمي على مرحلة تعليمية معينة إ

 مراحل التعليم.

 .احتياج رؤية المملكة إلى كفاءات قادرة على تنفيذها 

 .ستتضح رؤية المملكة بشكل أكبر بعد أن تتضمنها المناهج الدراسية بالمملكة العربية السعودية 

 ن يقدر كل الشعب السعودي رؤية المملكة ويفهما.من المتوقع أ 

 .رؤية المملكة ستبعث الحماس في نفوس الشعب السعودي وتحثه على مزيد من العمل الجاد 

 ومن التوصيات التي وضعتها الدراسة:

 .تنمية روح العمل الجماعي بين طالب الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية 

 ة واالستيعاب .تنمية قدرات الطالب على القراء 

 .تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية 

mailto:hassnah1438@gmail.com


 
 

 0 

 

 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

. 0792ني يختلااع عاان الخطااط الخمسااية التااي اتبعتهااا المملكااة العربيااة السااعودية عااام إن برنااامج التحااول الااوط

فبرنامج التحاول الاوطني يعتبار حلقاة مان سلسالة. األمار الاذي يعناي أن بقياة الحلقاات ساوف تصال بالمملكاة إلاى 

االساتراتيجي.  . وهذا بالتأكيد أمر نوعي مختلاع فاي التخطايط0202التغيرات النوعية التي تم تحديدها في رؤية 

وهو نهج جربه العديد من الدول المتقدمة مثل ماليزيا وروسيا التي لديها بالمصادفة إستراتيجية للتطاور متوساطة 

 . 0202وأخرى حتى  0202المدى حتى 

ومن أهم بنود التحول الوطني التخطيط االستراتيجي لالنتقال ألول مرة لتحقيق المعايير اإلقليمية والعالمية، علاى 

لرغم من تحقيق السعودية بعض هذه البنود مسبقا، ولكن هاذه المارة ساتكون بشاكل أوساع وطريقاة ترابطياة باين ا

فإن  الساعودية تساتطيع العايد بادون نفاط بحلاول عاام  0202و وفقا لرؤية المملكة  الجهات المسئولة بالسعودية.

ثالثاين دوالرا أو أقال، وأناه مان  ابه ، وتستطيع تحقيق هذه الخطاة االقتصاادية حتاى لاو كاان ساعر الانفط 0202

المسااتحيل أن يكساار سااعر الاانفط ثالثااين دوالرا بحكاام الطلااب العااالمي. تهاادف الخطااة إلااى زيااادة اإلياارادات غياار 

مليار دوالر سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة  069مليار دوالر سنويا إلى  5034النفطية ستة أضعاف من نحو 

مان النااتج. و تساعى الساعودية إلاى تحساين  %42من الناتج المحلي حاليا إلى  %06الصادرات غير النفطية من 

اقتصادا في العالم بدال من موقعهاا الاراهن فاي المرتباة العشارين. فاي ماا يتعلاق  04وضعها لتصبح ضمن أفضل 

دية بمصادر الطاقة ستنشئ السعودية مجمعا ضاخما للطاقاة الشمساية فاي  امال الابالد، كماا أن الصاناعات الساعو

سترتكز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضاعع مثال ماوارد الميااه الشاحيحة، وتلاك بتوجياه االساتثمار فاي مصار 

 والسودان. 

ومن الطبيعي أن تنعكس تلك الرؤية على النظام التعليمي ، فتهدف رؤية المملكة إلى االستمرار في االستثمار في 

 والمهارات الالزمة لوظائع المستقبل. التعليم ، و تزويد الطالب والطالبات بالمعارف

 

 



 
 

 0 

 مشكلة الدراسة : -0

لام يصادر مان الترباويين بالمملكاة أي  0202الحظت الباحثة أناه بعاد مارور  اهور علاى صادور رؤياة المملكاة 

دراسة تخص انعكاسها على الصفوف األولياة بالمرحلاة االبتدائياة رغام أهمياة تلاك المرحلاة . ولاذا تتمثال مشاكلة 

 السؤال الرئيسي التالي :في الدراسة 

علي مستقبل التعليم في الصففوف األوليفة بالمرحلفة االبتدائيفة ففي المملكفة  0202ما انعكاسات رؤية المملكة  

 ؟العربية السعودية 

 

 أسئلة الدراسة: -0

 ويتفرع من التساؤل الرئيس السابق التساؤالت الفرعية اآلتية:

رؤية المملكة ل ، غير تلك [تربويات ، مشرفات قائدات مدارس،  ] معلمات مدى إدراك عينة الدراسةما  -0

 ؟ 0202

بتطوير نظام التعليم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية  بالمملكة  العربية   0202عالقة رؤية المملكة  ما -0

 السعودية؟

ية بالمملكة العربية التعليم بالصفوف األول طويرنحو ت  0202توجيه رؤية المملكة لما التوصيات المقترحة  -0

 ؟السعودية 

 أهداف الدراسة : -4

لرؤية المملكة ، مشرفات، غير تلك [   قائدات مدارس] معلمات ، مدى إدراك عينة الدراسة التعرف على  -5

0202. 

بتطوير نظام التعليم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية  بالمملكة    0202عالقة رؤية المملكة  دراسة -4

 .لسعوديةالعربية ا

التعليم بالصفوف األولية بالمملكة طوير نحو ت  0202التوصيات المقترحة لتوجيه رؤية المملكة  وضع -6

 العربية السعودية .

 أهمية الدراسة: -5

 تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي: 

 األهمية العلمية : -أ

وف األولياة بالمرحلاة علاي مساتقبل التعلايم فاي الصاف 0202أول بحث علمي عن انعكاس رؤية المملكة  .0

 االبتدائية في المملكة العربية السعودية .
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 0202انعكااس رؤياة المملكاة  معرفاة تضيع هذه الدراسة نوع مان المعرفاة للمكتباة العربياة فاي مجاال .0

، والاذي قاد علي مستقبل التعليم في الصفوف األولياة بالمرحلاة االبتدائياة فاي المملكاة العربياة الساعودية 

 لباحثون في هذا المجال . يستفيد منه ا

انعكااس رؤياة المملكاة تعتبر الدراسة الحالية بمثابة ناواة لدراساات عربياة مساتقبلية تهاتم باالتعرف علاى  .0

 علي مستقبل التعليم في الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية. 0202

 األهمية العملية : -ب

ت ومقترحااات هاذه الدراسااة مان قباال التربااويين والبااحثين التربااويين فااي االساتفادة ماان نتاائج وتوصاايا .0

 المملكة العربية السعودية.

علااي مسااتقبل التعلاايم بالمملكااة العربيااة  0202انعكاااس رؤيااة المملكااة  تعماال علااي توجيااه النظاار نحااو .0

 السعودية.

 

بمستقبل التعليم بالمملكة وعالقتها   0202لرؤية المملكة تساعد الدراسة الحالية في تكوين منظور عام  .0

 العربية السعودية.

 

 منهج الدراسة:-6

 . .في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته طبيعة الدراسة الحالية  ةالباحث تبعتسوف 

 حدود الدراسة : -7

علااي مسااتقبل التعلاايم فااي  0202انعكاااس رؤيااة المملكااة : ساايركز البحااث علااى دراسااة الحففدود الموضففوعية .1

 لصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية.ا

 . ، مشرفات، غير تلك [   قائدات مدارس] معلمات ، من ( 076) ستطبق الدراسة على الحدود البشرية:  .0

مناااطق المملكااة العربيااة السااعودية) منطقااة المدينااة المنااورة، المنطقااة الجنوبيااة، المنطقااة  : الحففدود المكانيففة .0

 . شرقية، المنطقة الشمالية، منطقة مكة المكرمة ، المنطقة الوسطى (ال

 م.0206- هـ 0508  :  سوف تجري  الدراسة إن  اء هللا خالل العام   الحدود الزمنية .5

 مصطلحات الدراسة : -8

  م :0202رؤية المملكة 

، وتتازامن ماع التااري  0206 إبريال 04هي خطة ما بعد النفط للمملكاة العربياة الساعودية تام اإلعاالن عنهاا فاي 

 مشروعا حكوميا عمالقا . 82المحدد إلعالن االنتهاء من تسليم 
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 : التعليم 

التعلاايم هااو العمليااة المنظمااة التااي تمااارس ماان قباال المعلاام  بهاادف نقاال المعااارف المهاراتيااة إلااى الطلبااة، وتنميااة  

 .اتجاهاتهم نحوها، ويعد التعلم هو الناتج الحقيقي لعملية التعليم

 : الصفوف األولية 

 يقصد بها الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية ) األول ، الثاني ، الثالث (.

 :المرحلة االبتدائية 

كماا  00إلاى  9يقصد بالمدرسة االبتدائية في المصطلح التربوي تلك المدرسة التي تعالج التلميذ بالتربية من سان 

 .هو الحال في معظم بلدان العالم

 

 

 الفصل الثاني :

 ) اإلطار النظري(

 :  0202المحور األول : رؤية المملكة 

في المجال التعليماي  0202نظرا ألن الدراسة تعتبر األولى من نوعها في المملكة التي تتحدث عن رؤية المملكة 

لاى الوثيقاة ، فقاد اعتمادت الباحثاة ع 0202بشكل عام ، ولعدم وجود دراسات سابقة مطلقاا  حاول رؤياة المملكاة 

التي تحوي رؤية المملكة والمحفوظة بمكتبة الملك فهاد الوطنياة ، واعتمادت علاى االجتهااد الشخصاي فاي تحليال 

 تلك الوثيقة .

  0202أهداف رؤية المملكة  : 

 تتمثل أهداف رؤية المملكة فيما يلي :

  ألع اآلن. 00مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل  0الوصول إلى 

  4إلى  ٪0رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من٪. 

  02إلى  ٪6رفع نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها من٪. 

  األولى في مؤ ر الحكومات اإللكترونية. 4إلى المراكز الـ  06الوصول من المركز 

  ومة.في مؤ ر فاعلية الحك 02إلى المركز  82الوصول من المركز 

  تريليون لاير سنوياً. 0ملياراً إلى  060زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية من 

  على األقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ٪42إلى  ٪06رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 
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  إقليمياً. 0عالميا و 04إلى  57تقدم ترتيب المملكة في مؤ ر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 

  64إلى  %52الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من%. 

  إلااى المعاادل العااالمي  ٪038رفااع نساابة االسااتثمارات األجنبيااة المبا اارة ماان إجمااالي الناااتج المحلااي ماان

439٪. 

  األولى. 02في مؤ ر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ  04االنتقال من المركز 

 تريليونااات لاير  9مليااار إلااى مااا يزيااد علااى  622قيمااة أصااول صااندوث االسااتثمارات العامااة ماان  رفااع

 سعودي.

  94إلى  ٪52رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من٪. 

  األولى على مستوى العالم. 04إلى المراتب الـ  07ارتفاع حجم اقتصادنا وانتقاله من المرتبة 

 02إلى  ٪00رأة في سوث العمل من رفع نسبة مشاركة الم٪. 

  04إلى  ٪02ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من٪. 

  9إلى  ٪00,6تخفيض معدل البطالة من٪. 

  عاما. 82إلى  95زيادة متوسط العمر المتوقع من 

  02الى المرتبة  06االرتقاء بمؤ ر رأس المال االجتماعي من المرتبة 

  مدينة في العالم 022مدن سعودية بين أفضل  0تصنيع 

  52إلى  ٪00ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل أسبوعياً من٪ 

 

  6إلى  0,7ارتفاع إنفاث األسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من٪ 

 رفع عدد المواقع األثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعع على األقل 

 مليااون معتماار 02ماليااين إلااى  8اقااة االسااتيعابية السااتقبال ضاايوف الاارحمن المعتماارين ماان زيااادة الط  (

 (.6-0، ص  ص 0202،0206وثيقة رؤية المملكة 

  0202التعليم في رؤية المملكة  : 

 أ ـ العبارات التي تناولت التعليم في الرؤية:

صفحة ونشرتها وكالة األنباء السعودية ، ومن  50بعد إطالع الباحثة على الوثيقة الخاصة بالرؤية والتي أتت في 

 خالل قراءة الباحثة الجيدة لها فإن الرؤية بنيت على ثالث مرتكزات و ثالث محاور لكل منها التزامات وأهداف. 
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مارة  06عند البحث عن مفردة التطوير بشكل عام سانجدها وردت  لتطوير المناهج التعليمية في الرؤيةفبالنسبة 

فكان في موضاع واحاد وهادف التطاوير  تطوير المناهج بشكل مباشرت عامة و ملت كافة الجوانب وأما لكنها أت

ماارة ركاازت علااى: تطااوير أداء المتعلمااين ،  00 مفففردا التعلففيمفيااه إعااداد المااتعلم لسااوث العماال . بينمااا وردت 

ع تصااانيع وجاااودة األداء التطاااوير للتعلااايم برؤياااة منظومياااة ، تطاااوير معاااايير األداء . تطاااوير المواهاااب ،و رفااا

 للجامعات.

 ( مرات.5( مرات . والمدارس )5كما تناولت الرؤية تكر عناصر من العملية التعليمية كالطالب )

 م:0202ب ـ الموارد البشرية في رؤية المملكة 

حاادث تاااريخي تصااب أهدافااه بالدرجااة األولااى فااي مصاالحة المااواطنين بشااكل عااام وتشاامل  0202رؤيااة المملكااة 

ت في حياتهم االقتصادية واالجتماعية، كما ستضع المملكة في عداد الدول المتقدمة فاي جمياع المجااالت ، متغيرا

كمااا تطرقاات الرؤيااة للكثياار ماان الجوانااب الهامااة التااي تمااس حياااة المااواطنين وتساااهم فااي تعزيااز مكانااة المملكااة 

هدف برنامج رؤية المملكاة إلاى الحاد مان االقتصادية بما ينعكس على رفاهية المواطن وتأمين حياة كريمة له. و ي

البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في ساوث العمال، وتعزياز المسااهمات االقتصاادية فاي القطااع الخااص، وتطاوير 

األنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة.كما  تنظر الرؤية إلى العنصر البشري علاى أناه أهام ثاروة يملكهاا الاوطن 

تأهيل سيكون الشعب السعودي في مقدمة دول العالم  تلك ألن المحور األول لتحقيق الرؤياة ومن خالل التعليم وال

هو المجتماع الحياوي ، وتنطلاق الرؤياة مناه أفاراداً وأساراً، وتنتهاي إلياه، وهاذا يعناي أن مشااركة أفاراد المجتماع 

 ستزداد مع ما ستقدمه الدولة من برامج لتحقيق الرؤية.

 كة في المجالين التعليمي وتطوير الموارد البشرية :أهداف رؤية المملجـ ـ  

 تتمثل أهداف رؤية المملكة في المجالين التعليمي وتطوير الموارد البشرية فيما يلي:

  م. 0202جامعة دولية في عام  022أن تصبح خمس جامعات سعودية على األقل من أفضل 

  مخرجاات التعلايم العاالي ومتطلباات ساوث  في التعلايم لساد الفجاوة باين 0202كما تهدف رؤية السعودية

 العمل.

  ستمرار في االستثمار في التعليماال. 

 .تزويد الطالب والطالبات بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائع المستقبل 

   .حصول كل طفل على فرص التعليم الجيد 

 

 



 
 

 8 

     رسية في تعليم أبناائهم من األنشطة المد %82تطبيق برنامج "ارتقاء" الذي يهدف إل راك األسرة في

م. ويتم تلك من خالل تنفيذ الفعاليات المختلفة التي تقيمهاا المدرساة )الثقافياة واالجتماعياة 0202في عام 

والرياضية(، وفتح المدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي لتنفيذ بعض البرامج التعليمياة للطاالب لتطاوير 

األمااور للمرافااق المدرسااية فااي األنشااطة االجتماعيااة  مسااتوى أدائهاام، وإتاحااة الفرصااة السااتثمار أولياااء

 )حفالت، اجتماعات، لقاءات(.

   تطااوير الباارامج التدريبيااة التأهيليااة التااي تعاازز تواصاال المعلمااين مااع األهاال والتااي تتركااز فااي: وضااع

تنظيمات مدرسية إلعادة صاياغة العالقاة باين البيات والمدرساة بشاكل يضامن نجاحهاا وتحقياق أهادافها، 

كيد على أهمية توثيق العالقة بين البيات والمدرساة، واعتمااد وثيقاة للشاراكة التربوياة تحادد الحقاوث والتأ

والواجبات لطرفي العالقة )البيت والمدرسة(، وتوعية مسئولي المدرسة بأهمية دور األسرة في التربياة، 

والقناعااة بالمسااؤولية  ومعاملااة منسااوبي التعلاايم ألولياااء األمااور كشااركاء بعيااًدا عاان الفوقيااة والتساالط،

 (.00-00، ص  ص   0202ين الطرفين في كل ما يخص التعليم ) وثيقة رؤية المملكةالمشتركة ب

 : الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية : نيالمحور الثا

 تمهيد :

ع إحاداث يعد المعلم الوسيط التربوي المهم الذي يتفاعل ماع الطلباة طاوال سااعات الياوم الدراساي، ولاذلك يساتطي

تغييرات وتعديالت في سلوكهم أكثر من أي  خص آخر، كما يؤمل منه أن يكون فاعالً، نشطاً، مخططاً، منظماً، 

 (.00، ص 0229) محمود ،  مسهالً، مثيراً لدافعية الطالب للتعلم

 مفهوم الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية:-1

، ص 0200) فهايم ،  األول ، الثااني ، الثالاث وهاي :بتدائياة يقصد بها الصفوف الثالثاة األولاى مان المرحلاة اال 

50.) 

 أهمية الصفوف األولية :-0

.تعمل على تشخيص واقع معلمي الصفوف األولية في مدارس المملكة ، و جعله منطلقا لعمليات اإلصالح 0

 والتطوير . 

 معلمي الصفوف األولية ومشرفيها.    . تهتم بتنمية القدرات و المهارات العلمية و التربوية و تطويرها لدى0

 . تراعي إيجاد معلمين مؤهلين و صالحين لتعليم الصفوف األولية . 0

) أنور ،  . تهتم بتطوير مناهج الصفوف األولية بما يتالءم مع التطورات الحديثة ، و حاجات الطالب والمجتمع5

 (.47-49، ص ص 0224
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 ملية التعليمية:معلم الصفوف األولية  ودوره في الع  -0

   :يتمثل دور معلم الصفوف األولية داخل الفصل بتوفير االحتياجات التالية

  . فهم طبيعة الطالب واحتياجاتهم النفسية واالجتماعية وأساليبهم في العمل 

 . حسن التخطيط بحيث يتم استغالل كل جزء وركن من أركان الفصل دون زحمها بأ ياء ال ضرورة لها 

   ثاث والتجهيزات والمواد والخامات والوسائل التعليمية بشكل يتناسب مع طبيعة أنشطة المادة توزيع األ

 الدراسية .

  . تنظيم طريقة جلوس الطالب في الفصل 

   والبطاقات وعرض إنتاج التالميذ )  االهتمام بتنظيم جدران الفصل بإتاحة المساحات لعرض المصورات

 (.009-005، ص ص 0205الرا د ، 

 

 إعداد معلمي الصفوف األولية وتنميتهم مهنيا :-4

 تتحدد أهم سمات التنمية المهنية للمعلم بالمملكة العربية السعودية فيما يلي :

  تدريب المعلمين محليا في مراكز التدريب التربوي والجامعات المحلية التي تنفذ برامج معتمدة من قبل

 ديري المدارس، والمعلمين في اإلر اد والنشاط الطالبي.وزارة الخدمة المدنية للمشرفين التربويين، وم

 .إنشاء إدارة خاصة للتدريب في وزارة التربية والتعليم 

 .إعداد خطط تدريب سنوية متالحقة 

 .إيفاد المعلمين في بعثات خارجية 

 .الدراسات العليا 

 .اإليفاد الداخلي 

  نية للمعلمين، وتلك من خالل ما تبناه في اهتم مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم بالتنمية المه

ميزانيته وطموحاته، حيث قام ببناء معايير عالمية لمختلع جوانب العملية التعليمية وعناصرها، 

 وتطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة .

تقوم عليه عملية التدريب هو دقة و أهمية التنمية المهنية للمعلم السعودي تكمن في التأكيد على أن األساس الذي 

تحديد االحتياجات التدريبية، وبالتالي تصبح هذه العملية أساسا ونقطة انطالث لتصميم البرامج التدريبية بعد 

تحديد هذه االحتياجات،ومن خالل مقارنة الكفايات والمهارات المتاحة في المؤسسة،يمكن تحديد النقص المطلوب 

 وبالتالي تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة،وتحديد الفئات المستهدفة، تعويضه من خالل التدريب،
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 (.088-084، ص ص 0200ها ) الشامي ، ونوع التدريب الالزم ل 

كما أن أهمية التنمية المهنية للمعلم الخليجي تكمن في الزيادة المطردة في أعداد الطالب والطالبات ، والعمل 

ة في النظام التعليمي، من خالل انتهاج األسلوب العلمي الذي يهدف إلى رفع على معالجة المشكالت الموجود

معدالت الكفاءة الداخلية، ورفع مستوى األداء عند بعض المعلمين والمعلمات من خالل تبني برامج التطوير 

ياته، المهني لهم، ومراجعة المناهج الدراسية وتقويم محتواها، والعمل على تقويم طرائق التدريس ومنهج

وضرورة توفير المبنى المدرسي بشروطه المطلوبة تربويا، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات 

 سوث العمل.

 ومن أجل تطوير برامج التنمية المهنية في المملكة العربية السعودية، يجب االهتمام بما يلي :

   صول، ومكافأة المعلم مع أهمية وجود الثقة حفز المعلمين على التعرف على األداء الجيد والمميز في الف

والعدالة والموضوعية عند تقويم عمل المعلم ، ومراعاة أن تكون الترقية قائمة على أساس الكفـاءة 

 .ولـيس علـى األقدمية فقط

   تنمية  خصية المعلم وثقافته العامة والمهنية بوتيرة أسرع من نمو  خصية وثقافة النا ئة وجمهرة

 .العاملين

   العمل الجماعي أمر البد منه من أجل تحسين نوعية التعليم، وتطويعه بصورة أفضل للخصائص

 .المميزة للصفوف، أو لمجموعات التالميذ

  . تشجيع المعلم على التفكير الذاتي ، وعلى اتخات قرارات مبتكرة في أوضاع دينامية مركبة 

ة السعودية في كافة المجاالت ، يتطلب تطويراً مماثال في وترى الباحثة أن التطور الذي تشهده المملكة العربي 

إعداد القوى البشرية المختلفة  والسيما لدى المعلمين بوزارة التعليم، حيث أصبح عليهم مواجهة تحديات العصر 

 (.45-40، ص ص 0200) الظاهر ، ومشكالته المتفاقمة 

 معلم الصفوف األولية :خصائص -5

 ولية أن يتصع باآلتي :يجب على معلم الصفوف األ

 . اإللمام بنظريات التعليم التي تشرح وتفسر كيع يعمل العقل 

 . التمكن من فهم اللغة وفهم فلسفتها وطبيعتها 

 .أن تكون لدى المعلم رؤيا واضحة للفكر التربوي الحديث واالتجاهات الحديثة في معاملة التالميذ 

 ذ من أمور موروثة وأخرى مكتسبة .إن المعلم الجيد هو الذي يعرف ما عند التلمي 

 . اإلدراك الواضح لمدى استعداد التلميذ للتعلم 
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 . اإللمام بالظروف االجتماعية واألسرية التي يعيد فيها التلميذ ولها تأثير على نموه وحياته 

 تارة ومياولهم فهم طبيعة هذا التلميذ ودراسة سيكولوجيته وتصوير ال غموض فيه وإدراك حاجات تلك الف

 (.04-00، ص ص 0225فيها ) علي ، 

 :مهام معلمي الصفوف األولية -6

 ينبغي لمعلمي الصفوف األولية القيام بالمهام التالية : 

  .أن يضع خطة زمنية لمادته ويقوم بتحديد األهداف العامة للمادة واألهداف الخاصة للدرس 

  . أن يكون ماهرا في اختيار الوسائل التعليمة المناسبة 

 ون مطلع على كل جديد في ميدان التربية والتعليم. أن يك 

  .أن يكون مر دا ألبنائه الطالب 

  .أن يعالج المواقع اليومية الطارئة داخل الفصل الدراسي 

  ها(كبده)فلذة  / تربي (يربي)الذي  /األم(األب)حال ( /هاتالميذه)أن يتمثل مع/ . 

 ي تخفع حدة الموقع التعليمي. أن يتحلى بالبشا ة وأن يوجد الفواصل المنشطة الت 

 .أن يكون حريصا على إقامة عالقات ودية مع زمالئه 

  .أن يعد درسه أعدادا كامال يشمل األهداف واألساليب والنشاط 

 (.40-40، ص ص0202في التدريس ) الحسيني ،  أن يهتم بالطرث الحديثة 

  أن يكون متقبال لألفكار الجديدة ويحترم وجهات النظر المختلفة . 

  أن يهيئ المناخ النفساي و الصاحي فاي الفصال والمدرساة بصافة عاماة يسااعد الطاالب علاى تحقياق نماو

 ممكن وبلوغ المستوى المطلوب من التوافق النفسي والتحصيل الدراسي.

  .أن يكون داعما العالقة بين البيت والمدرسة عن طريق المشاركة الفاعلة 

 لم ويشاامل تلااك أسااس الااتعلم الجيااد ونظريااات الااتعلم المختلفااة أن يتمتااع بفهاام كاماال لألسااس النفسااية للااتع

 وتطبيقاتها في مجال التدريس. 

  .أن يصمم خطط تدريس المقررات 

  .أن يصمم خطط الدروس اليومية 

  .أن ينفذ النشاطات المختلفة كالرحالت والزيارات والجمعيات المختلفة 

 .أني  ارك بالرأي والعمل في اجتماعات مجالس المدرسة  

 (.08-06، ص ص 0229) محمود ،  أن يشارك في مجالس أولياء أمور الطالب 
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 صعوبات التعلم بالنسبة لطالب الصفوف األولية :-7

ويستطيع المعلم عالج تلك من خالل تكرار سماع السور  عدم حفظ السور المقررا ، أو بعضها: .0

فظوها،تقسيم السور إلى مقاطع ، المقصودة ،توزيع أ رطة على الطالب بها تسجيل السور التي لم يح

التشجيع والتحفيز على الحفظ داخل الفصل بقدر االستطاعة ، عرض اآليات مكتوبة أمام الطالب 

و رحها بطريقة مبسطة تتناسب وإدراكهم ، غرس فضل حفظ القرآن وتقديسه لدى الطالب ، تسجيل 

ال ،مراعاة صعوبة السور في توزيع صوت الطالب أثناء التسميع وتزويد من لم يحفظ منهم بصوته مسج

المنهج ، استخدام اإل ارة باليد والعد على األصابع ) في سورة الكافرون ( تقسيم اآلية إلى كلمات ، ومن 

 ثم ربط الكلمات بعضها ببعض.

ويستطيع المعلم عالج تلك من خالل، وضع لوحة مكتوب عليها  عدم قراءا بعض األعداد وكتابتها:  .0

كرار قراءتها،استخدام العداد ، توزيع أوراث تحتوي على بعض األعداد ليكتبها الطالب األعداد مع ت

،يطلب من الطالب تحديد وقراءة المتشابهين وتلوين كل منهما بلون مخالع ،التوصيل بين العدد وما 

يا يمثله من رسومات ،كتابة األعداد على السبورة من قبل الطالب ، كتابة األعداد تصاعديا وتنازل

 وقراءتها، ربط العدد بحركة .

ويستطيع المعلم عالج تلك من خالل كتابة كلمات ممدودة  عدم التمييز بين المد والحركة المشابهة :  .0

وأخرى مشابهة لها غير ممدودة ) قال ، قل ( ، و بيان أن المد عبارة عن إ باع الحركة،تحديد حرف 

ما اإلكثار من األمثلة والتدريبات ،تثبيت وسيلة داخل المد والحرف الممدود ، و رح سبب تسمية كل منه

الصع توضح حروف المد والحركة التي تسبق كل منها ، استخراج حروف المد والحروف الممدودة 

من كل كلمة تمر على الطالب بها مد،استخدام مجسم كبير لحروف المد عند الشرح ، و عدم مد الحروف 

اح نطق المد عند اإلمالء ،ربط المد بحركة اليدين إلى أعلى ، و عند تعليمها مجردة من الحركات،إيض

جعل الطالب ينطق الكلمة بصوت عال مع المبالغة في المد   ليتضح له وجود المد من عدمه عند 

 (.077-076، ص ص 0226) أحمد، استقامة النطق 

ل اإلكثار من التدريب ويستطيع المعلم عالج تلك من خال عدم تطبيق الصالا عمليا من بعض الطالب:  .5

العملي ، وتطبيق الصالة من قبل الطالب أمام زمالئهم تشويقهم ألداء الصالة في المسجد ، وترغيبهم 

في فضلها ،استخدام فيلم مصور ، أو قرص مدمج لتعليم الصالة ، يذكر الطالب كل حركة من حركات 

لتي تليها ، وتقسيم الفصل إلى مجموعات مع الصالة أثناء تطبيقها أمامهم من أحد زمالئهم ، ثم الحركة ا

 تقديم أحدهم ليكون إماما لهم مع تشجيعهم .
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ويستطيع المعلم عالج تلك من خالل  عدم تمييز بعض الطالب بين الحروف المتشابهة شكال ونطقا : .4

رض التفريق بين الحروف المتشابهة أثناء التدريس ،ربط أحد الحروف المتشابهة بصورة تدل عليه ، ع

لوحة الحروف أمام الطالب ، ويطلب من الطالب اإل ارة إلى كل حرف قبل كتابته ،إجراء مقارنة بين 

الحروف المتشابهة بعد إتمام دراستها قراءة وكتابة،حصر الطالب الذين يعانون من المشكلة ، 

جموعته، وإعطاؤهم حصصا إضافية،ربط الحروف بمسميات يعرفها الطالب ، تغيير مكان الطالب أو م

تعليق لوحات دائمة للحروف المتشابهة داخل الفصل ، تكثيع التمارين على هذه الحروف ومراجعتها 

،الربط بين القراءة والكتابة أثناء التعلم ،ربط الحروف المتشابهة بقصة بسيطة،تمييز الحرفين المتشابهين 

بطاقات الحروف على طالب بلونين مختلفين ، وجعل الطالب يكتب كال منهما بلون مخالع،توزيع 

الفصل   ليرتبط كل حرف منها بشخص يعرفونه ، واستخدام هؤالء الطالب مع بطاقاتهم في تركيب 

 اته أثناء النظر إلى مرآة أمامه وتحليل الكلمات ،يبين المعلم مخرج كل حرف ، ويطلب من الطالب محاك

 (.59-54، ص ص 0200) فهيم ، 

تطيع المعلم عالج تلك من خالل ، التركيز على تلك من بداية العام مع ويس عدم إمساك القلم جيدا :  .6

المالحظة المستمرة، وضع صورة مكبرة أمام الطالب توضح طريقة اإلمساك بالقلم مع  رحها تدريب 

كل طالب على حدة ،االعتناء بتدريبات التهيؤ واالستعداد،مالحظة تناسب حجم القلم ويد الطالب 

 التربية الفنية لحل المشكلة،عرض  ريط فيديو يوضح طريقة مسك القلم . ،التعاون مع مدرس 

ويستطيع المعلم عالج تلك من خالل، كتابة الحركات في وسيلة أمام  عدم التمييز بين الحركات :  .9

الطالب مع صورة توضح  كل الشفة عند كل حركة ) مفتوحة ، أو مضمومة ، أو تميل إلى األسفل ( 

بحركة مناسبة في اليد ) الفتح ألعلى ، والضم لألمام ، والكسر ألسفل ، والسكون  ،ربط كل حركة

 بحركة مندفعة ، ثم وقع مفاجئ ( استخدام المرآة ليالحظ الطالب  كل الشفة أثناء لفظ الحرف   ليحدد

 (.00-00، ص ص 0228) الزيات ، حركته 

معلم عالج تلك من خالل اإلكثار من ويستطيع ال قيام بعض الطالب بالكتابة بصورا غير صحيحة: .8

الكتابة على الحروف الباهتة ، أو المنقطة ، أو  ع الحروف،استخدام جهاز العرض فوث الرأس   

ليكتب الطالب فوث الحرف المكبر،تكثيع الواجبات الصفية .و معالجة الخطأ مبا رة،اإلكثار من إخراج 

لصغيرة الشخصية مع كل طالب ،إعطاء الحوافز الطالب للكتابة على السبورة،استخدام السبورات ا

ق التشجيعية على الكتابة السليمة،مالحظة الجلسة الصحيحة ، وإمساك القلم بشكل صحيح ،مراعاة التناس

، والكتابة سطر دون سطر،تسطير السبورة ليعتاد الطالب الكتابة بين الحروف والكلمات على السطر

لى عدم اإلسراع المخل في الكتابة ومطالبة من يفعل تلك بشكل سليم على السطر،توجيه الطالب إ
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باإلعادة ،تصحيح وضع اليد بالنسبة للكراسة أثناء الكتابة، مع مالحظة عدم الضغط على الطالب 

األعسر في استخدام يده اليمنى ، ويعرف المعلم تلك بإلقاء حلوى بشكل مفاجئ على الطالب ، ويالحظ 

ع التدريبات على رسم الحروف حسب موقعها من الكلمة ، وطريقة اتصال كل اليد التي يلتقطها بها تكثي

حرف،بيان حروف االنفصال للطالب بيان الطريقة الصحيحة للكتابة من حيث بداية الحرف ونهايته 

وفق األسهم . االهتمام بالكيع ال الكم ، جعل الطالب يتهجى ما يكتبه بصوت عال ، ثم يقرأ ما كتبه 

كراسة إضافية للكتابة عرض كتابات الطالب الصحيحة أمام اآلخرين ، واإل ادة بهم    كامال ،تخصيص

لتحفيز الباقين ،استخدام السبورات الشخصية الصغيرة مع الطالب ،إمساك يد الطالب أثناء الكتابة على 

 (.020-078، ص ص 0226) أحمد، عد تقطيع الحروف أثناء الكتابة السبورة، ومحاكاة كتابة المعلم ب

 

 

 الفصل الثالث:

 )الدراسة الميدانية(

 أوالً: منهج الدراسة:

سوف تتبع الباحثة  في هذه الدراسة المنهج الوصافي لمناسابته طبيعاة الدراساة الحالياة. ويعارف المانهج الوصافي 

بأنه : "طريقة من طرث التحليال والتفساير بشاكل علماي مانظم مان أجال الوصاول إلاى أغاراض محاددة لوضاعية 

 .عية أو مشكلة اجتماعية أو إنسانية"اجتما

 ثانًيا :مجتمع الدراسة : 

فاإن مجتماع الدراساة هاذا وباذلك .  يعرف مجتمع الدراسة بأناه جمياع مفاردات الدراساة التاي تدرساها الباحثاة .5

وعاادد ماان قائاادات الماادارس الحكوميااة معلمااات الصاافوف األوليااة بالماادارس يتااألع ماان ] ااريحة كبياارة ماان 

) منطقااة المدينااة المنااورة، المنطقااة الجنوبيااة، بمناااطق المملكااة العربيااة السااعودية بويااات [والمشاارفات التر

 المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، منطقة مكة المكرمة ، المنطقة الوسطى ( .

 ثالثاً: عينة الدراسة:

( 06مدرساة و) ( قائادة 05(معلمة صفوف أولياة بالمادارس الحكومياة و)060من ]من )تتمثل عينة الدراسة  .6

( غير تلك [ بمناطق المملكة العربية السعودية) منطقة المدينة المنورة، المنطقة الجنوبياة، 0مشرفة تربويةو)

 المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، منطقة مكة المكرمة ، المنطقة الوسطى ( .

 .(076) العدد الكلي للعينة يبلغ
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 رابًعا:أدوات الدراسة:

اإلساتبانة لجماع  ةالباحثا  تهي  الوسيلة التي يتم اللجوء إليها لجمع المعلومات الالزمة . وقد اختار أداة الدراسة  

 المعلومات الالزمة حيث أنها األنسب في تحقيق أهداف الدراسة المسحية  . 

 خامًسا: األساليب اإلحصائية:

( وتلاك مان خاالل اساتخدام أسااليب SPSSسوف ياتم التحليال اإلحصاائي للدراساة وفقاا لبرناامج الحازم اإلحصاائية )

 المعالجة اإلحصائية المناسبة للدراسة.

 

 :سادسا : تطبيق اإلستبانة 

 تم تطبيق اإلستبانة التالية 

 في الجزء الذي يعبر عن رأيك إزاء كل جملة من الجمل التالية :√  (  من فضلك ضعي عالمة )   

 امة ولن تكون سوى لغرض البحث العلمي (.)علماً بأن إجابتك سوف تكون في غاية السرية الت

 العبــــــارة م

 الموافقة    

 ال نعم  
نسبة نعم 

 المئوية 

 المحور األول : 

   0202مدى إدراك المعلمات عينة الدراسة لرؤية المملكة 

   

    .0202سمعت مرات متعددة عن رؤية المملكة  0

    أ عر بأن تلك الرؤية قابلة للتحقيق . 0

    تفاعلت كثيرا عند سماعي لرؤية المملكة. 0

    ستساعد رؤية المملكة على تقدم المجتمع السعودي. 5

    تحتاج رؤية المملكة إلى كفاءات قادرة على تنفيذها. 4

 ستتضح رؤية المملكة بشكل أكبر بعد أن تتضمنها  6

 المناهج الدراسية بالمملكة العربية السعودية.

   

    توقع أن يقدر كل الشعب السعودي رؤية المملكة ويفهما.من الم 9

    مرحلة تعليمية معينة فقط.رؤية المملكة قد تقتصر في المجال التعليمي على  8

    السعودي وتحثه على مزيد من العمل الجاد.ملكة ستبعث الحماس في نفوس الشعب رؤية الم 7
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 المحور الثاني : 

 بتطوير نظام التعليم  0202عالقة رؤية المملكة 

 بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية  بالمملكة

 : العربية السعودية

   

 االبتدائي بشكل جديد مع الحفاظ عل  رؤية المملكة ستساعد على صياغة سياسة التعليم 02

 الثوابت.

   

تربوياة تلك أساس العملياات ال سوف يتم التركيز على طالب الصفوف األولية باعتبار 00

 التالية 

   

سوف يكاون هنااك إقباال مان المعلماين والمعلماات  علاى التادريس بالصافوف األولياة  00

 نتيجة الحوافز التي ستخصصها الوزارة لهم.

   

الصاافوف األوليااة ماان المتوقااع أن يااتم إعااداد الطااالب الموهااوبين والموهوبااات وهاام ب 00

    .االبتدائيةالمرحلة ب

   

    بالصفوف األولية على عالج صعوبات التعلم بتلك المرحلة. هتماماالسوف يساعد  05

ساااوف تزياااد الااادورات التدريبياااة المخصصاااة لمعلماااي ومعلماااات الصااافوف األولياااة  04

    بالمرحلة االبتدائية.

   

    من المتوقع أن يزيد االهتمام الحكومي بمرحلة الصفوف األولية. 06

ليااة أهااداف واضااحة تنفااذ الرؤيااة فااي المجااال سااوف تتضاامن مناااهج الصاافوف األو 09

 التعليمي بتلك المرحلة.

   

 المحور الثالث : 

نحو تطوير التعليم بالصفوف   0202التوصيات المقترحة لتوجيه رؤية المملكة 

 :األولية بالمملكة العربية السعودية 

   

    االهتمام بإعداد معلمي ومعلمات الصفوف األولية بالمملكة. 08

    أن يتم قبول طالب وطالبات كلية التربية وفق معايير أكثر دقة .  07

    االهتمام بتطوير المناهج الموجهة إلى تلك المرحلة.  02

    تنظيم برامج إر ادية تساعد الوالدين على التعامل مع أبنائهم في تلك المرحلة. 00

    هداف النهائية لتعلم الطالب.تقييم معلمي الصفوف األولية بناءا على مدى تحقق األ 00
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وضع معاايير جديادة لتقيايم طاالب الصافوف األولياة تتضامن مهاارات المعرفاة الادنيا  00

 باإلضافة للناحية اإلبتكارية لديهم . 

   

أن تهااتم إدارات الماادارس بشااكل اكباار بمعلمااي الصاافوف األوليااة وإعفااائهم ماان أي  05

 ية .أعمال إضافية ال تتعلق بالصفوف األول

   

أن تتبنى وسائل اإلعالم دعم المعلمين في عالج صاعوبات الاتعلم بالمرحلاة االبتدائياة  04

 عامة ، ومرحلة الصفوف األولية خاصة.

   

تنظيم دورات للمعلمين الجدد بمرحلة الصفوف األولية لتعريفهم بأهمياة تلاك المرحلاة  06

 في عملية التنشئة االجتماعية.

   

 

 

 يل اإلحصائي للجدول :سابعا: التحل 

 :ثبات االستبانة 

. حيث كانت قيمته لالستبانة قامت الباحثة باستخدام معمل الثبات ألفا كرونباخ للتأكد من مدى ثبات االستبانة

وهو يشير ثبات عالي يؤكد صالحية االستبانة لالستخدام بطمأنينة كذلك تراوح معامل الثبات  2370ككل 

 كذلك تشير إلى ثبات مرتفع. 2386و2397بالنسبة للمحاول ما بين 

 ( نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ1الجدول )

 المحور
ألفا 

 كرونباخ

عدد 

 الفقرات

 7 786. 0202مدى إدراك المعلمات عينة الدراسة لرؤية المملكة 

بتطوير نظام التعليم بالصفوف األولية   0202عالقة رؤية المملكة 

 مملكة العربية السعوديةبالمرحلة االبتدائية  بال
.855 8 

نحو تطوير التعليم   0202التوصيات المقترحة لتوجيه رؤية المملكة 

 بالصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية :
.796 7 

 06 916. االستبانة ككل

 

 

 



 
 

 18 

 وصع الخصائص الديمغرافية للعينة:

 ( الخصائص الديمغرافية للعينة0الجدول )

 النسبة المئوية العدد التصنيع

 المنطقة الجغرافية

 %12.50 37 رةالمنو منطقة المدينة

 %12.16 36 الجنوبية المنطقة

 %11.49 34 الشرقية المنطقة

 %1.69 5 الشمالية المنطقة

 %45.95 136 المكرمة مكة منطقة

 %16.22 48 المدينة وسط منطقة

 الوظيفة

 %4.73 14 مديرة

 %5.41 16 مشرفة

 %88.85 263 لمةمع

 %1.01 3 تلك غير

 

من أفراد  %06300و، %54374م من منطقة مكة المكرمة ( نجد أن قرابة نصع العينة ه0من الجدول )

من المنطقة الجنوبية،  %00306من منطقة المدينة المنورة، و %00342العينة من منطقة وسط المملكة، و

 (. 0لشكل )من المنطقة الشمالية كما هو موضح في ا 0367%
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 ( توزع أفراد العينة حسب منطقة الجغرافية0الشكل )

من أفراد  %4350، و%54374ويبين كذلك الجدول أن أكثر من ثالث أرباع العينة وظيفتهم معلمة بنسبة 

 (.0مهن أخرى كما هو موضح في الشكل ) %0320مديرات، و %5390العينة مشرفات، و

 

 ( توزع أفراد العينة حسب الوظيفة0ل )الشك

 اإلجابة على أسئلة البحث:

 المحك المعتمد في تصحيح االستبانة:

اعتمد الباحث على طريقة اإلجابة بـ)نعم( للموافقة  أو بـ)ال ( لعدم الموافقة في تصحيح اإلجابات وبالتالي فقد 

م التالي حيث يتراوح الوسط الحسابي المرجح كان الحكم على مدى الموافقة على الفقرة من عدمه على التقسي

 ما بين الصفر والواحد: 

 

 السؤال األول:

 ؟0202ما مدى إدراك المعلمات عينة الدراسة لرؤية المملكة 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 السؤال:الدراسة المتعلقة بهذا 

إدراك ) ( يتضح أن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات العينة عن المحور األول 0وبالنظر إلى الجدول )

 (،0202المعلمات عينة الدراسة لرؤية المملكة 

5%5%

89%

1%

مديرة

مشرفة

معلمة

غير ذلك

 نعم ال 2 0 2342
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( بمستوى موافقة نعم، 2380( كما بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور )23000-2379تراوحت بين ) 

(، 2379الت الرتبة األولى وفقاً إلجابات عينة الدراسة، إت بلغ متوسطها الحسابي )ويتضح أن الفقرة األولى ن

(، مما سبق، يتضح أن السياث العام 2300وجاءت الفقرة الثامنة في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

أي أن مدى لفقرات المحور مجتمعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت تتمتع بالتأييد. بعبارة أخرى 

 . وهي نسبة عالية.%8030؟ متوافر بنسبة 0202إدراك المعلمات عينة الدراسة لرؤية المملكة 

 ( التكرارات والنسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة لفقرات المحور األول0الجدول ) 

مالرق  النسبة ال النسبة نعم الفقرة 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع

الرت

 بة

مستوى 

 الموافقة

0 
سمعت مرات متعددة عن رؤية المملكة 

02023 
 نعم 1 172. 970. 3.0% 9 97.0% 287

 نعم 4 293. 905. %9.5 28 %90.5 268 أ عر بأن تلك الرؤية قابلة للتحقيق . 0

0 
تفاعلاااات كثياااارا عنااااد سااااماعي لرؤيااااة 

 المملكة.
 نعم 6 315. 889. 11.1% 33 88.9% 263

5 
ساااااعد رؤيااااة المملكااااة علااااى تقاااادم ست

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

4 
تحتاج رؤية المملكة إلى كفااءات قاادرة 

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

6 

ستتضح رؤية المملكاة بشاكل أكبار بعاد 

أن تتضمنها المناهج الدراساية بالمملكاة 

 العربية السعودية.

 نعم 2 251. 932. 6.8% 20 93.2% 276

9 
ماااان المتوقااااع أن يقاااادر كاااال الشااااعب 

 السعودي رؤية المملكة ويفهما.
 نعم 8 408. 791. 20.9% 62 79.1% 234

8 

رؤيااة المملكااة قااد تقتصاار فااي المجااال 

التعليماااي علاااى مرحلاااة تعليمياااة معيناااة 

 فقط.

 ال 9 339. 132. 86.8% 257 13.2% 39
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7 

ث الحمااااس فاااي رؤياااة المملكاااة ساااتبع

نفااوس الشااعب السااعودي وتحثااه علااى 

 مزيد من العمل الجاد.

 نعم 7 315. 889. 11.1% 33 88.9% 263

 نعم  0.391 0.812 %18.7 499 %81.3 2165 المحور ككل 

 

 

 السؤال الثاني:

كة  العربية بتطوير نظام التعليم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية  بالممل 0202ما عالقة رؤية المملكة 

 السعودية؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات 

 الدراسة المتعلقة بهذا السؤال:

عالقة يتضح أن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات العينة عن المحور األول )( 5وبالنظر إلى الجدول ) 

(، بتطوير نظام التعليم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية  بالمملكة  العربية السعودية 0202 رؤية المملكة

( بمستوى موافقة نعم، 2370( كما بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور )23756-23874تراوحت بين )

ت بلغ متوسطها الحسابي ويتضح أن الفقرة الرابعة عشر نالت الرتبة األولى وفقاً إلجابات عينة الدراسة، إ

(، مما 23874(، وجاءت الفقرة الحادية عشر والثانية عشر في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )23756)

من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت تتمتع بالتأييد.  سبق، يتضح أن السياث العام لفقرات المحور مجتمعة

بتطوير نظام التعليم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية   0202بعبارة أخرى أي أن عالقة رؤية المملكة 

 . وهي نسبة عالية جداً. %70300بالمملكة العربية السعودية متوافرة بنسبة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 00 

 

 ( التكرارات والنسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة لفقرات المحور الثاني 4الجدول )

مالرق  النسبة ال النسبة نعم الفقرة 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

مستوى 

 الموافقة

02 

رؤية المملكاة ستسااعد علاى 

صااااااياغة سياسااااااة التعلاااااايم 

االبتااادائي بشاااكل جدياااد ماااع 

 الحفاظ عل الثوابت.

 نعم 4 263. 926. 7.4% 22 92.6% 274

00 

سااااوف يااااتم التركيااااز علااااى 

طالاااااب الصااااافوف األولياااااة 

العملياات باعتبار تلك أساس 

 التربوية التالية 

 نعم 7.5 307. 895. 10.5% 31 89.5% 265

00 

سوف يكون هناك إقباال مان 

المعلماااين والمعلماااات  علاااى 

التاادريس بالصاافوف األوليااة 

نتيجااااااااة الحااااااااوافز التااااااااي 

 ستخصصها الوزارة لهم.

 نعم 7.5 307. 895. 10.5% 31 89.5% 265

00 

مااان المتوقاااع أن ياااتم إعاااداد 

وبين الطااااااااااااالب الموهاااااااااااا

والموهوبات وهم بالصفوف 

األوليااة بالمرحلااة االبتدائيااة.

    

 نعم 2 233. 943. 5.7% 17 94.3% 279

05 

سااااااوف يساااااااعد االهتمااااااام 

بالصااااافوف األولياااااة علاااااى 

عالج صاعوبات الاتعلم بتلاك 

 المرحلة.

 نعم 1 227. 946. 5.4% 16 94.6% 280



 
 

 00 

04 

ساااااااوف تزياااااااد الااااااادورات 

التدريبيااااااااااة المخصصااااااااااة 

ت الصاافوف لمعلمااي ومعلمااا

 األولية بالمرحلة االبتدائية.

 نعم 3 239. 939. 6.1% 18 93.9% 278

06 

من المتوقع أن يزيد االهتمام 

الحكاومي بمرحلاة الصاافوف 

 األولية.

 نعم 6 284. 912. 8.8% 26 91.2% 270

09 

سااااااوف تتضاااااامن مناااااااهج 

الصاااافوف األوليااااة أهااااداف 

واضااااحة تنفااااذ الرؤيااااة فااااي 

المجااااااال التعليمااااااي بتلااااااك 

 حلة.المر

 نعم 5 268. 922. 7.8% 23 92.2% 273

 نعم  0.270 0.921 %7.77 184 %92.23 2184 المحور ككل 

 السؤال الثالث:

نحو تطوير التعليم بالصفوف األولية بالمملكة العربية  0202ما التوصيات المقترحة لتوجيه رؤية المملكة 

 السعودية؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات لإلجابة عن هذا السؤال، تم إيجاد المتوسطات 

 الدراسة المتعلقة بهذا السؤال:

التوصيات يتضح أن قيم المتوسطات الحسابية إلجابات العينة عن المحور األول )(  4وبالنظر إلى الجدول )

(، لكة العربية السعوديةنحو تطوير التعليم بالصفوف األولية بالمم 0202المقترحة لتوجيه رؤية المملكة 

( بمستوى موافقة نعم، 2370( كما بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور )23989-2378تراوحت بين )

ويتضح أن الفقرة السادسة والعشرون نالت الرتبة األولى وفقاً إلجابات عينة الدراسة، إت بلغ متوسطها 

(، مما 23989رتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )(، وجاءت الفقرة الثانية والعشرون في ال2378الحسابي )

سبق، يتضح أن السياث العام لفقرات المحور مجتمعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت تتمتع بالتأييد. 

نحو تطوير التعليم بالصفوف األولية  0202بعبارة أخرى أي أن التوصيات المقترحة لتوجيه رؤية المملكة 

 . وهي نسبة عالية جداً.%9030سعودية؟ مؤيدة بنسبة بالمملكة العربية ال
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 ( التكرارات والنسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة لفقرات المحور الثالث 5الجدول )

الر

 قم
ةالنسب ال النسبة نعم الفقرة  

الوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

 الرتبة

مستو

ى 

الموا

 فقة

د معلمااي ومعلمااات الصاافوف االهتمااام بإعاادا 08

 األولية بالمملكة.

28

0 
 نعم 6 227. 946. 5.4% 16 94.6%

أن يتم قبول طالب وطالبات كلية التربية وفق  07

 معايير أكثر دقة . 

27

4 
 نعم 7 263. 926. 7.4% 22 92.6%

االهتمااام بتطااوير المناااهج الموجهااة إلااى تلااك   02

 المرحلة.

28

3 
 نعم 4 205. 956. 4.4% 13 95.6%

تنظاايم باارامج إر ااادية تساااعد الوالاادين علااى  00

 التعامل مع أبنائهم في تلك المرحلة.

28

9 
 نعم 2 152. 976. 2.4% 7 97.6%

تقييم معلمي الصفوف األولية بنااًء علاى مادى  00

 تحقق األهداف النهائية لتعلم الطالب.

23

3 
78.7% 63 

21.3

% 
 نعم 9 410. 787.

قياايم طااالب الصاافوف وضااع معااايير جدياادة لت 00

األوليااااة تتضاااامن مهااااارات المعرفااااة الاااادنيا 

 باإلضافة للناحية االبتكارية لديهم . 

26

8 
 نعم 8 293. 905. 9.5% 28 90.5%

أن تهتم إدارات المدارس بشكل اكبار بمعلماي  05

الصااافوف األولياااة وإعفاااائهم مااان أي أعماااال 

 إضافية ال تتعلق بالصفوف األولية .

28

4 
 نعم 3 198. 959. 4.1% 12 95.9%

أن تتبنااى وسااائل اإلعااالم دعاام المعلمااين فااي  04

عاااالج صاااعوبات الاااتعلم بالمرحلاااة االبتدائياااة 

 عامة ، ومرحلة الصفوف األولية خاصة.

28

1 
 نعم 5 220. 949. 5.1% 15 94.9%

تنظاااااايم دورات للمعلمااااااين الجاااااادد بمرحلااااااة  06

الصاااافوف األوليااااة لتعااااريفهم بأهميااااة تلااااك 

29

0 
 نعم 1 141. 980. 2.0% 6 98.0%
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 ثامنا: تفسير نتائج الدراسة: 

 اتفق غالبية أفراد عينة الدراسة باإلجماع على ما يلي :  -أ

  0202اإلدراك الواعي  لرؤية المملكة. 

 للتحقيق . الشعور بأن تلك الرؤية قابلة 

  0202تقبل الشعب السعودي لرؤية المملكة. 

 .االقتناع بأن رؤية المملكة على تقدم المجتمع السعودي 

 .احتياج رؤية المملكة إلى كفاءات قادرة على تنفيذها 

 .ستتضح رؤية المملكة بشكل أكبر بعد أن تتضمنها المناهج الدراسية بالمملكة العربية السعودية 

 در كل الشعب السعودي رؤية المملكة ويفهما.من المتوقع أن يق 

 .رؤية المملكة ستبعث الحماس في نفوس الشعب السعودي وتحثه على مزيد من العمل الجاد 

 .رؤية المملكة ستساعد على صياغة سياسة التعليم االبتدائي بشكل جديد مع الحفاظ عل الثوابت 

 ك أساس العمليات التربوية التالية .سوف يتم التركيز على طالب الصفوف األولية باعتبار تل 

  جة الحوافز التي بالصفوف األولية نتياك إقبال من المعلمين والمعلمات على التدريس هنسوف يكون

 لهم.ستخصصها الوزارة

 .من المتوقع أن يتم إعداد الطالب الموهوبين والموهوبات وهم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية    

 ام بالصفوف األولية على عالج صعوبات التعلم بتلك المرحلة.سوف يساعد االهتم 

 .سوف تزيد الدورات التدريبية المخصصة لمعلمي ومعلمات الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية    

 .من المتوقع أن يزيد االهتمام الحكومي بمرحلة الصفوف األولية 

 ية في المجال التعليمي بتلك المرحلة.سوف تتضمن مناهج الصفوف األولية أهداف واضحة تنفذ الرؤ 

 .االهتمام بإعداد معلمي ومعلمات الصفوف األولية بالمملكة 

 التنشئة االجتماعية. المرحلة في عملية

 
24 المحور ككل

82 
93.2% 

18

2 
6.8% 

0.93

2 

0.25
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 نعم 
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  . أن يتم قبول طالب وطالبات كلية التربية وفق معايير أكثر دقة 

 .االهتمام بتطوير المناهج الموجهة إلى تلك المرحلة 

 هم في تلك المرحلة.تنظيم برامج إر ادية تساعد الوالدين على التعامل مع أبنائ 

 .تقييم معلمي الصفوف األولية بناءا على مدى تحقق األهداف النهائية لتعلم الطالب 

  وضع معايير جديدة لتقييم طالب الصفوف األولية تتضمن مهارات المعرفة الدنيا باإلضافة للناحية اإلبتكارية

 لديهم . 

 ال تتعلق لية وإعفائهم من أي أعمال إضافيةأن تهتم إدارات المدارس بشكل اكبر بمعلمي الصفوف األو

 بالصفوف األولية .

  أن تتبنى وسائل اإلعالم دعم المعلمين في عالج صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية عامة ، ومرحلة الصفوف

 األولية خاصة.

 التنشئة  تنظيم دورات للمعلمين الجدد بمرحلة الصفوف األولية لتعريفهم بأهمية تلك المرحلة في عملية

 االجتماعية.

أن رؤية المملكة قد تقتصر في المجال التعليمي على مرحلة تعليمية فيما رفض عينة الدراسة باإلجماع ما يلي : 

 ( من عينة الدراسة .%70، حيث رفض تلك ) معينة فقط 
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 الفصل الرابع:

 ) نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات(

 أوال: نتائج الدراسة:

 ؟ 0202ما مدى إدراك المعلمات عينة الدراسة لرؤية المملكة ال األول: نتيجة السؤ

  0202اإلدراك الواعي  لرؤية المملكة. 

 . الشعور بأن تلك الرؤية قابلة للتحقيق 

  0202تقبل الشعب السعودي لرؤية المملكة. 

 .االقتناع بأن رؤية المملكة على تقدم المجتمع السعودي 

  في المجال التعليمي على مرحلاة تعليمياة معيناة فقاط ، بال تمتاد لتشامل جمياع أن رؤية المملكة ال تقتصر

 مراحل التعليم.

 .احتياج رؤية المملكة إلى كفاءات قادرة على تنفيذها 

 .ستتضح رؤية المملكة بشكل أكبر بعد أن تتضمنها المناهج الدراسية بالمملكة العربية السعودية 

 رؤية المملكة ويفهما. من المتوقع أن يقدر كل الشعب السعودي 

 .رؤية المملكة ستبعث الحماس في نفوس الشعب السعودي وتحثه على مزيد من العمل الجاد 

بتطففوير نظففام التعلففيم بالصفففوف األوليففة بالمرحلففة   0202مففا عالقففة رؤيففة المملكففة : نتيجففة السففؤال الثففاني 

 االبتدائية  بالمملكة  العربية السعودية؟

  على صياغة سياسة التعليم االبتدائي بشكل جديد مع الحفاظ عل الثوابت.رؤية المملكة ستساعد 

 . سوف يتم التركيز على طالب الصفوف األولية باعتبار تلك أساس العمليات التربوية التالية 

  سوف يكون هناك إقبال من المعلمين والمعلماات  علاى التادريس بالصافوف األولياة نتيجاة الحاوافز التاي

 لهم. ستخصصها الوزارة

 .من المتوقع أن يتم إعداد الطالب الموهوبين والموهوبات وهم بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية    

 .سوف يساعد االهتمام بالصفوف األولية على عالج صعوبات التعلم بتلك المرحلة 

 ية.سوف تزيد الدورات التدريبية المخصصة لمعلمي ومعلمات الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائ    

 .من المتوقع أن يزيد االهتمام الحكومي بمرحلة الصفوف األولية 

 .سوف تتضمن مناهج الصفوف األولية أهداف واضحة تنفذ الرؤية في المجال التعليمي بتلك المرحلة 

نحو تطوير التعليم بالصفوف األولية   0202ما التوصيات المقترحة لتوجيه رؤية المملكة : نتيجة السؤال الثالث
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 بالمملكة العربية السعودية ؟

 .االهتمام بإعداد معلمي ومعلمات الصفوف األولية بالمملكة 

  . أن يتم قبول طالب وطالبات كلية التربية وفق معايير أكثر دقة 

 .االهتمام بتطوير المناهج الموجهة إلى تلك المرحلة 

 ك المرحلة.تنظيم برامج إر ادية تساعد الوالدين على التعامل مع أبنائهم في تل 

 .تقييم معلمي الصفوف األولية بناءا على مدى تحقق األهداف النهائية لتعلم الطالب 

  وضااع معااايير جدياادة لتقياايم طااالب الصاافوف األوليااة تتضاامن مهااارات المعرفااة الاادنيا باإلضااافة للناحيااة

 اإلبتكارية لديهم . 

 ائهم مان أي أعماال إضاافية ال تتعلاق أن تهتم إدارات المدارس بشكل اكبر بمعلمي الصفوف األولية وإعف

 بالصفوف األولية .

  أن تتبنى وسائل اإلعالم دعام المعلماين فاي عاالج صاعوبات الاتعلم بالمرحلاة االبتدائياة عاماة ، ومرحلاة

 الصفوف األولية خاصة.

 ة تنظيم دورات للمعلمين الجدد بمرحلة الصفوف األولية لتعريفهم بأهمياة تلاك المرحلاة فاي عملياة التنشائ

 االجتماعية.

 ثانيا: التوصيات والمقترحات:

 توصي الباحثة بضرورة االهتمام بالتوصيات والمقترحات التالية :

 .تنمية روح العمل الجماعي بين طالب الصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية 

 . تنمية قدرات الطالب على القراءة واالستيعاب 

 ف األولية بالمرحلة االبتدائية.تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصفو 

 .تحفيزهم على قراءة الحروف والمقاطع وتلك بإكسابهم مهارة التحليل والتركيب وتكوين الجمل 

 .كشع المواهب بالصفوف األولية بالمرحلة االبتدائية، ورعايتها وتوفير فرص النمو المتكامل 
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 خاتمة:

يه أختم، كانت رحلة جاهدة لالرتقاء بدرجات العقل ومعراج كما استفتحت بحمد هللا فبحمده وحسن الثناء عل

األفكار، ما هذا العمل إلى جهد ُمقِل وال ندعي الكمال ولكن عذرنا أنا بذلنا فيه قصارى جهدنا، فإن أصبنا فذاك 

كون عملنا ُمرادنا وإن أخطئنا فلنا  رف المحاولة. وأخيراً وبعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع ، وأن ي

 خالصاً لوجهه الكريم.في هذا البحث 

 

 )وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين(

 

 

 قائمة المراجع:

 ،مكتبة االنجلو : القاهرة.( : علم نفس النمو0226أحمد  ، عبد الباقي سيد ) .0

ت : الماادخل إلااي رعايااة وإر اااد طااالب المرحلااة االبتدائيااة ، مكتبااة بياارو(0224)أنااور ، صااالح علااي  .0

 الحرة: بيروت .

مكتباة الكويات الوطنياة  التعلايم االبتادائي فاي المنطقاة العربياة ،م(: جدوى 0229البازعي ،محمد حمد ) .0

 للنشر والتوزيع :الكويت .

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض.0202( : رؤية المملكة 0206حكومة المملكة العربية السعودية )  .5

 ،مكتبة مدبولي  ، القاهرة.ا المهني للمعلم ( : الرض0202الحسيني ، هشام ) .4

: صااعوبات الااتعلم  التشااخيص والعااالج، مكتبااة الجامعااة األردنيااة : (0228)الزيااات ، فتحااي مصااطفى  .6

 عمان.

 ، مكتبة دار القلم : الرياض. مدخل إلى إعداد المعلم(: 0205الرا د ، صالح محمد ) .9

 ، مطبعة الهالل : بيروت.في دول الخليج العربي  (: تاري  التعليم0200الشامي ، صالح الدين علي  ) .8

م(: صااعوبات الااتعلم : األسااس النظريااة و التشخيصااية و العالجيااة ، دار 0200) الظاااهر، أحمااد محمااد  .7

 النشر للجامعات: القاهرة.

م(: إعداد معلم المرحلة االبتدائية  ،مكتبة األنجلو المصرية : 0202) ، يوسع حسن عبد المجيد .02

 القاهرة.

 ( : إعداد المعلم وتأهيله ، الطبعة الثانية ، مكتبة االنجلو المصرية : القاهرة.0225ي ، الهام عبده )عل .00

 م(: المرحلة االبتدائية وسماتها ،منشأة المعارف: القاهرة.0222) عيسى ، عزمي محمود .00
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 (: المرحلة االبتدائية وأهدافها ، مكتبة دار القلم : الرياض.0200فهيم، محمد حاتم )  .00

، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع:عمان ( : أساسيات صعوبات التعلم0229القاسم ، جمال مثقال ) .05

.  

م(: أصول التربية ومبادئها ،مكتبة العاصمة الجديدة : 0229محمود ، محمد عبد العزيز ) .04

 القاهرة.

 

 


