
 

 

 (%77)معدل الرضا العام                                                            ( ـه9143) عن بيئة العمل املعلماتتقرير رضا 

 مقدمات هامة: ❖
  على النحو التايل: مت تقسيمهم ةمشارك 239عدد املشاركني تقريباً  ةمعلم .......من أصل  -
 :مراكز االشراف -

34
% 

32 الشمال
% 

16 اجلنوب
% 

 الدور %10 املساجد

 املراحل التعليمية والتدريسية:  -

43
% 

23 االبتدائيةدون 
% 

12 اجلامعية
% 

 الثانوية

10
% 

10 االبتدائية
% 

 املتوسطة %2 املوظفون

 سنوات اخلدمة يف اجلمعية: -

32% %27 سنوات 3-5  27 فأكثر سنوات 10 
% 

 سنوات فأقل 3 % 14 سنوات 5-10

 املؤهل العلمي: -

4% 46 دراسات عليا 
% 

49 جامعي
% 

 غري ذلك % 1 اثنوي

 املوارد البشرية: ❖
 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

 هنمهام( تقريباً من املعلمات يؤكدن أن لديهن وصف وظيفي واضح ومعتمد وأن 90%) -
والذي اما أن يكون من قرار التعيني أو النظام  الوظيفي وصفهن تطابقهبا  يقمناليت  نوأعماهل

تعكس فعليا حقيقة ال  ننتيجة تقييم األداء اخلاصة هب( من املعلمات يرين أن %33حوايل ) -
 ةاالسرتاتيجياجلمعية  أبهدافمعرفة وفهم اتم سبة تقريبا ليس لديها نهن ابلعمل ونفس الأدائ



 

 

 التعليمي.
وذلك  من املعلمات (%84) لدى واالستقرار الوظيفي ابألمانيف الشعور الوظيفة كمعلمة تساهم  -

لشعور حبسن التعامل وجودة البيئة لالرتياح وامن انحية و والتعليمي  القرآينيرجع لطبيعة العمل 
نظام االجازات واالستئذاانت املطبق ( راضني عن %80أن ) اإلدارية من انحية أخرى ومن ذلك

 عمل خريكم. يف بيئة

 .والتشغيلية
من  من املعلمات( %30)وامكانيات  تناسب مع احتياجاتيف خريكم ال تتدريبية الدورات ال -

يتم كما أن نفس النسبة يؤكدن على أنه   .لتوفراحيث احملتوى والوقت واحياان املواصالت أو قلة 
 .معيةت اجلمنسواببنوع من التمييز بني تطبيق السياسات واالجراءات على 

 أهم التوصيات

ت ال يشعرن ابالستقرار بشكل عام ويرجع سبب ذلك إىل على الرغم من ارتفاع نسبة الشعور ابلرضا حول مسامهة الوظيفة يف احللقة أو الدار على األمان واالستقرار اال أن أكثر من ثلث املعلما -
دارية واالشرافية وعليه نوصي أبمهية أن تكون مبادرات التوطني واضحة وشفافة كما أن التعامالت اإلدارية أسباب من أمهها التوطني والضبابية وعدم الشفافية الكافية يف التعامل من قبل اجلهات اإل

 من تعميمات وقرارات وحنوه جيب أن تكون متاحة لالطالع بيسر وسهولة. 
، كما جيب أن يكون هناك حلقات  عبئتها ابلشكل الصحيح حبيث تعكس أداء املعلمة احلقيقيعمل للمشرفات الاليت يقمن بعملية التقومي عن كيفية التعامل مع استمارة التقييم وت بعقد ورش نوصي -

 نقاش تثقيفية عن اهداف اجلمعية االسرتاتيجية والتشغيلية.
مبعزل كبري مث مت اشراكهم بشكل بسيط يف آخر سنتني ومن املعلوم أن من املهم العمل على اشراك املعلمات والقسم النسائي عموما يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة حيث أن اخلطة احلالية بُنيت  -

 النشاط النسائي يوازي أو يفوق أحياان القسم الرجايل من انحية الكثافة واملدة واألثر.
ات وقدرات املعلمات ويُراعى يف ذلك الفروق املعرفية وفروق اخلربات رضا املعلمني نقرتح أن يتم تفعيل منصات التدريب عن بعد مبا يناسب احتياجمع مراعاة ما ذكر يف جانب التدريب يف تقرير  -

منصة تدريب تفاعلي موجودة يف فضاء  15ثمر توفر أكثر من توالسلوكيات وهذه املبادرة ستكون ذات فاعلية وكفاءة عالية ألهنا ستتجاوز إشكاليات مثل املواصالت وتوفر احلضاانت كما أهنا ستس
 .االلكرتونية والتطبيقات نترت االن

 :قيادات املنظمة ❖
 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

حبسب رأي  مفهوم العمل بروح الفريق الواحد واضح ومطبق يف بيئة العمل -
( منهن يؤكدن على أن طبيعة عالقتهن %81من املعلمات بينما ) (87%)

مع التحفظ من البعض على كثرة  إىل حتمل أعباء العمل همحتفز  مبشرفاهتن
مواجهتهم نوع من التشدد والتدقيق أكثر من التشجيع التكاليف واملهام وعلى 

 والتحفيز.

يعطي املعلمة فرصة  ال املتبعة يف حلقات خريكمأسلوب القيادة من املعلمات يرين أن  (40%) -
( من املعلمات يؤكدن على أنه ال %30)كما أن   املشاركة يف اختاذ القرارات وإبداء الرأي حبرية

أثر ذلك يف االجراءات التحسينية  وابلتايل ال يرينفرص املشاركة وطرح األفكار واآلراء  هلنتتاح 
 .والتطويرية



 

 

 أهم التوصيات

التنبيه على  فريق عمل واحد غري أن من املهمهو يف قسم الرجال تتميز العالقة بني املشرفة املعلمة وتؤثر إبجيابية واضحة يف بيئة العمل وتنفيذ املهام والوجبات بروح متحدة متثل كما  -
شاركة املعلم ابآلراء واألفكار يف جوانب التطوير والتحسني املختلفة وتنوع هذه إجياد منهجية واضحة مل بعض املشرفات مبراعاة ومراجعة وحتسني وتطوير أسلوب االشراف كما أن جيب

 هذا االستبيان وكل ما هو على غراره.املنهجية بني الطرح اجلماعي والفردي واملومسي وبني االتصال املقروء واملسموع واملرئي ومن ذلك وجود تغذية راجعة واضحة وحمددة ملثل 
 

 

 
 :وبيئة العمل احلوافز ❖

 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

 مكان إقامة احللقة والنشاط مريح ومناسب( من املعلمات يرين أن 92%) -
حتتوي على فصول صغرية أو يكون عدد الطالب كبري ابستثناء بعض الدور اليت 
 ابلنسبة ملساحة الفصل.

من املعلمات مع  (%88)حبسب رأي توفر االدوات املناسبة للعملية التعليمية   -
رغبة البعض بتوفري بعض األدوات مثل الربوجكرت أو جمسم تعليمي يشرح خمارج 

 احلروف وحنوه.
التواصل مع خمتلف املستوايت  نستطعييؤكدن على أهنن ( من املعلمات 88%) -

 .االدارية يف بيئة العمل

مع أتكيد  يف حلقات خريكمواضح ومشجع نظام حوافز يرين أنه ال يوجد ( من املعلمات 60%) -
 البعض على وجود حوافز من قبل الدار اليت ينتسنب هلا.

 حبسب رأي  اجلهة االشرافية  من خالل الربامج لعالقات االجتماعية بني املعلماتلتعزيز ال يوجد  -
 من املعلمات. (30%)

 أهم التوصيات

  يئة العمل.نقرتح إجياد مواصفة واضحة للفصل واحللقة التعليمية حتدد العدد واملساحة وأهم وأفضل األدوات والوسائل التعليمية الواجب توفرها يف ب -
التحدايت وأكثر املطلوابت من املعلمات مع العلم أن لدى املعلمات فرصة أكرب إلجياد نظام حوافز متميز وجذاب يساهم يف كما هو احلال يف املعلمني يبقى نظام احلوافز من أكرب  -

 رفع مستوى الرضا وحتسني أداء العملية التعليمية.
د أو يف مراكز االشراف األخرى كما جيب أن تشمل املنهجية تعزيز نوصي إبجياد منهجية واضحة تعزز العالقات االجتماعية سواء بني املعلمات مع بعضهن يف نفس الدار أو املسج -

 العالقات مع أهل احلي وأولياء األمور من االمهات وجمتمع احللقة وكل من يؤثر أو يتأثر ابحملاضن.



 

 

 
 ألولويات البيئة اجلاذبة: املعلماترأي  ❖

17
% 

16 وضوح األهداف واملهام
% 

 الوظيفياألمان  %16 العمل بروح الفريق

14
% 

13 التدريب والتطوير
% 

  العدالة والشفافية %6  العالقة مع الرئيس املباشر وأسلوب اشرافه

 التدريب والتطوير التواصل يف العمل %3 بيئة العمل املادية %4 .إاتحة فرص املشاركة التطويرية يف العمل 5%
   سياسات واجراءات املوارد البشرية %2 العالقات غري الرمسية بني املوظفني وتعزيزها 3%

 

 

 

 ( وردت املقرتحات التالية:كيف ميكن حتقيق هدف بيئة عمل جاذبة من وجهة نظرِكبشكل عام جوابًا لسؤال ) ❖

وضع خطة لتطوير املعلمة يف دارها حيث انه قد يصعب عليها + ن من االستفسار والتطوير الدائم توفري مشرفة داخلية يف كل دار حىت نتمك+ حتسني الرواتب وزايدة النسبة السنوية 
 .يلي يف دارها خبطة تطرييه ممتازةوبذلك يكون يومها التحص+ احلضور اىل مقر اجلمعية لبعد املكان وعدم توفر املواصالت 

 .ة مساحة من احلرية يف ادارة الصفاعطاء املعلم+ املام املعلمة هبذه القرارات + ابلوضوح يف القرارات 
أيضا من حيث توفر مجيع التسهيالت للمعلمة مثل دورات تطويرية  للمعلمة اليت ختص جمال تدريسي يةالتطوير ميكن حتقيق هدف من خالل تطوير أدائي الوظيفي يف تكثيف  الدورات 

 .ات تعليميةفيز من اجلمعية مسابقحت
تذليل + جود حوافز مناسبة معنوية وماديةو +  م يف صناعة بيئة جاذبة وتعزيزهانشر قيم تساه+ إعطاء احلرية والثقة +  عمله من دون عوائق إلدارةللموظف إعطاء الصالحيات 
تعود على املوظف ابلنفع  اختيار برانمج تدرييب وتطويري دون إلزام بربامج أخرى قد ال إعطاء كامل احلرية يف+   تبدد طاقة املعلمة دون فائدةتقليل املهام اليت+  الصعوابت أاي كانت

 ادية يف حال وجود شكاوى أو تظلم.وجود قنوات تواصل واضحة وشفافة وحي+  والفائدة
 .التطوير املستمر+  بتوفري وسائل تعليميه جديدة وممتعة والبعد عن الطريقة املعتادة

 .للمشرف التصرف واحلرية فاملشرف يسعى للتطوير اكثر من املدير والوكيليكون حق 



 

 

حيضرن اال مره او مرتني  بعض املشرفات ال عليها وتراتح هلا ابإلشرافمن تقوم  للمعلمةجيب ان يرتك االختيار  -مناسبه هلا لتقوم بعملها بكل ارحييه  ةوتوفري بيئ ةاوال حفظ حقوق املعلم
جيب ان يكون هناك رقم خاص فقط لشكاوي املعلمات او  -فقط يف السنه  لقاءينعلى اساس  املعلمةوهذا ليس من العدل ان يتم تقييم  اللقاءينعلى اساس  املعلمةيف السته وتقيم 

ثالث يف السنه وال يشرتك فيها الطالبات وهذا يتيح ملعلمات  ومرتني او توفري انشطه خاصه ابملعلمات فقط -مباشره  املعلمةرابط او امييل ترفع فيه شكاوي املعلمات و يتم التواصل مع 
جيتمع فيه مجيع املعلمات ويتم  اجلمعيةعمل لقاء سنوي يف  - ويتم تطبيقها يف كل الدور علمةاملوضع قوانني صارمه لكل طالبه تتجرأ على  - فيما بينهم األلفةللتعارف و  الواحدةالدار 

 .بعض املشاكل و مناقشه حلوهلا معامناقشه 
أما بيئة الفصل فهذا يكون  إذا أمكن هلا ذلك ابلنسبة لبيئة العمل اجلاذبة كدار ختتلف على حسب بناء الدار وهتيئته من الداخل واخلارج وهذا ليس مبقدور املعلمة يف تغيريه شيء إال

ميكن وضع استناد للكتب متوسط داخل الفصل وتعبئته ابلكتب لالستفادة من اختيار كراسي مناسبة ،   ة والدار هتيئته من حيث نظافة املكان ، وضع فيه روائح زكية،مبساعدة من املعلم
أما من حيث املعلمة: تستطيع أن تكون بيئة يف مناسب ، ن يكون التكيأ ينقصهم واحتياجهم. خصياهتم وماالوقت مبا يفيد وقت الفراغ مع اختيار الكتب املناسبة للطالبات حسب ش

تثري الطالبات مبعلومات  -شاط الصفي للطالبات مرة كل شهر عمل ن -تنويع الوسائل التعليمية  -طريقة الشرح وتوصيل املعلومات و  أسلوهبا :العمل اجلاذبة يف الفصل من خالل
 نغفل واللفرصة بعمل نشاط إن رغبوا بذلك وتتيح هلم ا - فة و تسمع منهم آرائهم وأفكارهمع تتحدث معهم  فيها عن أمور خمتلدقائق مرتني يف األسبو  7خارجة عن منهجهم ابختيار 
 .لبات وتكوين بيئة العمل اجلاذبةهي مفتاح جلذب الطا أن "سؤال هللا التوفيق واإلعانة

 احد .ابرك هللا جهودكم و أاثبكميعتقد أن يف ذلك إهدار للوقت و اجلهد و ميتنع عن املشاركة و العمل بروح الفريق الو نشر وعي البيئة اجلاذبة بني املعلمات ألن البعض منهم 
مام ابحلدود وتطبيق ألنه حقيقة أجد أنه االهتمام إبقامة احلروف يطغى بشكل كبري على االهت وإن يكون القرآن هو منهج احلياة االهتمام أكثر جبانب تدبر القرآن - بيةيدورات تدر 

 .القرآن
سلوكيا ، ومن مث أن تكون مواكبة للعصر من الناحية أول ما ينبغي بعد االستعانة ابهلل ، أن نغرس يف نفس املعلمة أمهية دورها ، وحاجة اجملتمع إليها ، ومن مث تغذيتها دينيا وأخالقيا و 

ون لدينا بيئة جاذبة إبذن هللا ، فالصدق واإلخالص واألمانة والتفاؤل والتعاون وحب الرقي ابملستوى والشعور أبمهية الدور التقنية ، حبيث تكون قد مجعت بني احلسنيني ، وابلتايل تتك
 الذي نقوم به ، كل هذا وغريه مما يسهم يف إنشاء بيئة جاذبة ، وهللا ويل التوفيق.

اثلثا: دعمنا حلضور دورات  - ز يف عمل ما  وليس شهادة مثالية تبديل شهادة الشكر بشهادة متي اثنيا: - جدا ه  وتفاهم معي كمعلمة جيذبيناوال : القسم االداري تفاعله و ترامح
ة فعليا و املعلم اإلدارةخامسا: التفاهم املتبادل و التواضع بني  - رابعا: الدعم املايل للرواتب أيضا عامل مريح وسعيد - أحييي القائمني على ذلك أشكرهم ة متجددة جيذبين جدا ويتطوير 

 .املشكالت فعليا وليس تركها للزمنسادسا : تعجبين االدارة اليت تساهم يف حل  - وليس فقط عبارات وشعارات
 .سعي به لتحقق اعلى معايري اجلودةكادر العمل والتطوير   -حوافز ومكافآت  -تطبيق نظام العمل الذي حيفظ حق املوظف  -أمان وظيفي  -إدارة متعاونة 

وجاء يف حديث صريح للنيب صلى هللا  اعي يف تطبيق اوامر هللا ورسوله االبد وحنن نرغب ابلتقدم والتميز لرتك االثر وزايدة مستوى التفكري واالبداع ةاملبادر  - التواصل االجيايب مع االخرين
 .يف اعداد جيل قادر على النهوض والتقدم حنو مستقبل مشرق وضاء التميز يف العمل والعطاء يعكس اثر رواه مسلم (ابألعمالوسلم )ابدروا عليه 

م العلمية والعملية بتوفري الظروف املناسبة هلن كاملقرأة اهلاتفية مثال.. قد يوجد معلمات مؤهالت لكن الظروف منعتهم من التدريس جيب احلرص على متكينهم واالستفادة من خرباهت



 

 

 واحلرص على وجود مكافآت ودورات للمعلمات واالعتناء مبعلمات املساجد وإشراكهن ابلدورات اليت تقام ملعلمات الدور.
 .تعديل ذلك الحقا بعض االسئلة صياغتها غري واضحة و مباشرة أرجو - الحيةطوير و اختاذ القرارات االصلني و مشاركتها يف التو بتشجيع املعلمة من قبل املسؤ 

ات واسعة وابحات فيها سبل أمان وإشراف دائم إبتباع هذه الشروط حبيث الطفل يكون أقرب حابلذات رايض األطفال حمتاجني مساتكون يف أماكن خمصصة ومدارس مهيأ للتعليم 
ضي مجيع نشاطات يومها املدرسية.... ختفيف التكاليف على املعلمات أو توفري مساعدات أو أماكن ختص وختدم معلمة األطفال... يكون الفصل واسع حبيث املعلمة تقتصورا للبيئة 

ناسب ومجيل وبيئة عملي جيدة الكن اجلهد اجلسمي والنفسي جيعل مرة من املبلغ.. تقريبا الوضع م 50مع أطفاهلا وفيه أركان متنوعة... ارتفاع يف املكافأة ألنه اجلهد املبذول أكثر ب 
 .ثري يرتاجع عن مهنة رايض األطفالالك

 . ابلعلم العلم الذي يغذي القلوبرفع اجلانب العلمي لدى الكادر، كلما زاد العلم ارتقى اجلميع خلقيا وانتاجيا ،وأعين
املدرسة إىل آخر دور فيها خيص األطفال ، الفصول ، األلعاب ، الدرج ، مستوى األسوار...اخل(/ امكانيات مادية  ومعنوية  بيئة عمل آمنة ومنها ) مراعاة وسائل السالمة من ابب
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