
 

 

 %(68)معدل الرضا العام                                                            (ـه9143) عن بيئة العمل املعلمنيتقرير رضا 

 :مقدمات هامة 
عدد من أعمال اإلدارات جلهات خارجية تنفيذا السرتاتيجية التوطني وأسفر ذلك عن استغناء اجلمعية عما يزيد  متوتر حيث تقرر تعهيدمتت عملية القياس يف ظرف زمين  -

 %( من املوظفني.40نسبته عن )
  مقسمون على النحو التايل:مشارك  407عدد املشاركني تقريباً  معلم 1411من أصل  -
 :مراكز االشراف -

28% %24 الشمال   اجلنوب %13 الوسط %20 اجملمعات املسائية 
8% %3 اجملمعات الصباحية   أخرى %1 املرافق العامة %2 البلد 

 المراحل التعليمية والتدريسية:  -

39% %32 االبتدائية   الثانوية %18 املتوسطة 
6% %5 املوظفون   اجلامعية %1 دون االبتدائية 

 سنوات الخدمة في الجمعية: -

43% %25 سنوات فأكثر 10   سنوات فأقل 3 % 15 سنوات 5-3 %16 سنوات 5-10 
 المؤهل العلمي: -

5% %62 دراسات عليا   غري ذلك %7 ثانوي %26 جامعي 
 :املوارد البشرية 

 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

%( يف هذا احملور عنصر وضوح الوصف 79من أكثر العناصر اليت حازت على رضا عايل ) -
 املعلم. هبا يقومعمال اليت األمهام و الوظيفي ومطابقته لل

كما أن  هماالجازات واالستئذانات املطبق يف بيئة عمل عن نظام ونراض%( من املعلمني 78) -
 .لعملل همتعكس فعليا حقيقة أدائ منتيجة تقييم األداء اخلاصة هب%( منهم يرون أن 74)

 %(65مع إقرار ) باألمان واالستقرار املادي والعملي ونشعر %( تقريباً من املعلمني ال ي30) -
 .واالستقرار الوظيفي باألمان همتساهم يف شعور  اتحلق يكمعلم  هموظيفتبأن  آخرين

تطبيق السياسات واالجراءات على %( من املعلمني حمايدين يف حكمهم على أن 25يوجد ) -
 %( يرون أن تطبق بتمييز واضح.15و) مجيع منسويب مجعية خريكم دون متييز



 

 

م كمعلمي دورات تدريبية تتناسب احتياجاهت تقدم هلم اجلمعية%( من املعلمني على أن 70يؤكد ) -
تيجية ااجلمعية االسرت  بأهدافاملعرفة والفهم التام  هالديحلقات ونفس النسبة تقريبا تقر بأن 

 .والتشغيلية
 أهم التوصيات

لألعمال واملهام إال أنه يوجد نسبة ترتاوح بني الربع إىل الثلث من املعلمني املتجاوبني مع االستبانة يؤكدون عدم اطالعهم أو مع ارتفاع نسبة الرضا عن الوصف الوظيفي من ناحييت الوضوح واملطابقة  -
 ظيفي والتأكد على وصوله جلميع املعلمني حبد سواء.معرفتهم بالوصف الوظيفي وهذا يدفعنا على احلرص بشكل أكرب على نشر الوصف الو 

لسلوكي للمعلم يف هذا اجلانب حيث أنه مع االرتفاع النسيب للرضا نقرتح أن يكون هناك حد أدىن لكل معلم يف الدورات اليت يتلقاها سنويا مثالً دورة أو دورتني مع مراعاة االحتياج املعريف واملهاري وا -
البعدي لكل دورة مقدمة للتحسني ال أن هناك من مل حيصل على أي دورة أو من يشكو من التكرار والتقليدية والضعف يف األداء أحيانا وقد يكون من املناسب دراسة التقييم عن الدورات التدريبية إ

 والتطوير سواء يف املواضيع أو املدربني أو أي جانب آخر واهلل أعلم.
الوظيفي يعطي داللة هتديد باإلغالق وااللغاء على االستقرار األمان و %( منهم يشعرون بعدم 30%( من املعلمني غري أن وجود )65تعترب وظيفة معلم القران مسامهة يف االستقرار املادي ملا نسبته ) -

 ر بشكل عاجل وطرح حلول حامسة وسريعة تساهم يف التقليل من هذا التهديد قدر اإلمكان.من احللقات واحملاضن وعليه نقرتح أن يتم دراسة هذا االم رنفس النسبة يف أقل تقدي
ونقلهم لك ليتم اقناع احملايدين ابتداءاً مث غري املوافقني من املهم وجود مبادرات توضح مدى اجلهود املبذولة يف تشريع وتطبيق السياسات واإلجراءات املنفذة واملعمول هبا يف حلقات خريكم حيث وذ -

 الرتبوي خصوصاً.من خانة احلياد وعدم الرضا إىل الرضا وذلك باعتبار أن هذه املمارسات أصيلة وأساسية يف العمل اخلريي عموما ويف امليداين التعليمي و 
 قيادات املنظمة: 

 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

 إىل حتمل أعباء العمل همحتفز  هممبشرفي همعالقت%( من املعلمني يرون أن 84) -
مفهوم العمل بروح الفريق الواحد واضح ومطبق يف %( يؤكدون على أن 79و)

 يف حلقات خريكم. بيئة العمل

تتاح يل فرص املشاركة وطرح األفكار واآلراء وأجد أثر ذلك يف عدد من االجراءات التحسينية  -
 .%(55) والتطويرية

أسلوب القيادة املتبعة يف حلقات خريكم يعطي املعلم فرصة املشاركة يف اختاذ القرارات وإبداء  -
 .%(57)الرأي حبرية 

 أهم التوصيات

 والثناء من إدارة اجلمعية للمشرفني.نوع من التعزيز واالبراز  يتطلبعد العالقة اإلجيابية مع املشرف من أهم إجيابيات هذا احملور سواء التعامل الفردي أو اجلماعي كفريق عمل وهذا ت   -
املقروء  املعلم باآلراء واألفكار يف جوانب التطوير والتحسني املختلفة وتنوع هذه املنهجية بني الطرح اجلماعي والفردي واملومسي وبني االتصالنوصي بإجياد منهجية واضحة ملشاركة  -

 تغذية راجعة واضحة وحمددة ملثل هذا االستبيان وكل ما هو على غراره. واملسموع واملرئي ومن ذلك وجود



 

 

 وبيئة العمل احلوافز: 
 أهم السلبيات ونقاط الضعف أهم اإلجيابيات ونقاط القوة

مكان إقامة احللقة والنشاط مريح %( من معلمي خريكم يؤكدون على أن 87) -
 .ومناسب

الصالحيات الكافية الختاذ القرار يف حال  هملدي%( من املعلمني أن 67)يرى  -
%( يستطيعون التواصل مع خمتلف 74كما أن ) تطلب موقعك الوظيفي لذلك

 املستويات اإلدارية يف بيئة العمل.

أكرب نقطة سلبية يف قياس الرضا هلذا العام هي عدم وجود نظام حوافز واضح ومشجع يف حلقات  -
%( تقريبا التزموا احلياد يف هذا 20أن هناك )%( كما 50خريكم حيث صوت لذلك قرابة )

 العنصر.
حرص اجلهة االشرافية على تعزيز العالقات االجتماعية بني  %( من املعلمني ال يلمسون25) -

االدوات املناسبة %( آخرون على عدم توفر 20كما يؤكد )  املعلمني من خالل الربامج وحنوها
 .للعملية التعليمية

 أهم التوصيات

ملعلمني وبالتايل سينعكس إجيابا على املهم جدا إجياد وتفعيل نظام واضح وحمدد للحوافز للميدان التعليمي حيث أن هذه املبادرة ستساهم بشكل كبري يف رفع مستوى الرضا لدى امن  -
 االداء والنتائج.

 و أماكن إقامة احللقة والنشاط وذلك باعتبار أن أكثر عنصر حاز على الرضا من املعلمني.قد تعد من املمارسات الفضلى اليت جيب دراستها ونشرها ما يتعلق ببيئة عمل احللقات أ -
األخرى كما جيب أن تشمل املنهجية  نوصي بإجياد منهجية واضحة تعزز العالقات االجتماعية سواء بني املعلمني مع بعضهم يف نفس اجلامع أو مركز االشراف أو يف مركز االشراف -

 ع أهل احلي وأولياء األمور وجمتمع احللقة وكل من يؤثر أو يتأثر باحملاضن.تعزيز العالقات م
 
 :رأي املعلمني ألولويات البيئة اجلاذبة 

 األمان الوظيفي %15 العمل بروح الفريق %17 وضوح األهداف واملهام 18%
 بيئة العمل املادية+  التواصل يف العمل+  العدالة والشفافية+  اشرافهالعالقة مع الرئيس املباشر وأسلوب +  التدريب والتطوير %7 التدريب والتطوير 11%
إتاحة فرص املشاركة التطويرية يف  5%

 .العمل
 سياسات واجراءات املوارد البشرية %2 العالقات غري الرمسية بني املوظفني وتعزيزها 3%

 

 

 



 

 

 
 ( وردت املقرتحات التالية:عمل جاذبةمن وجهة نظرك كيف ميكن حتقيق هدف بيئة بشكل عام جوابًا لسؤال ) 

وتوفري الدعم الكايف إلقامة االنشطة وعدم منعها  دورات تطويرية اباملساواة بني املعلمني وتطوير من حيتاج إىل تطوير والتفتيش عن املعلمني الغري مؤهلني ومنعهم من التعليم حىت يأخذو 
وإرسال مراقبني غري مشرفني املسجد للحلقة حىت يكون العمل أكثر جّدية يف احللقات حيث أنه أصبح روتني يومي.. وعمل برامج تدريبية  ألهنا الشريان الوحيد لبقاء الطالب يف احللقة

 اأهنم على ثغرة وأهنم خيرجو  اهمو مربني ويف امربني للطالب حيث اين أرى )من وجهة نظري( أنه يوجد عدد كبري من املعلمني حباجة اىل دورات إلزامية حىت يصبحو  اللمعلمني حىت يصبحو 
 .لى اجلمعية العمل بسرعة كبرية على إجياد من يقوم بإلقاء دورات وحبذا أن يكون ممن له سبق وممن يشهد هلم باخلري يف هذا اجملالعجيل ف

 .مهم جداً لثبات املعلم وتعاونه وحماسبته أيضاً  الدعم املادي /4 الثقة باملعلمني /3 التعاون والتفاهم بني املعلم واإلدارة /2 اإلحساس باملسؤولية /1
ها بشكل كايف ووايف والبدء فيها متأخرا خري من البدء زيادة املكافأة وتقليل القرارات املفاجئة والربامج الدخيلة اجلانبية حىت وإن كانت تبدوا مهمة فإن التأين يف اختاذ القرارات ودراست

 أو استقطاب متفرغني أو متبنني للعمل اخلريي تطوير العاملني مبركز الشمال او تغيريهم - التخبطاتعاجال والوقوع يف الكثري من 
 . من خالل توعية الناس وتعريفهم لبيئة العمل يف خريكم وايضا إقامة بعض الربامج يف األماكن العامة ومن خالهلا يتم جذب الطالب احللقات

وزرع مسة تدبر كتاب اهلل وفهم معانيه واستشعار  لديه القدرة واملهارة على االلقاء واالسلوب املناسب لزرع حب القرآن واالسالم يف نفوس الطالب وجود معلم يف مجيع املراكز القرآنية
 .عظمة اخلالق سبحانه مما يؤدي املقصود يف تربية الطالب

 .الربامج إلقامةوجود مكان مناسب  .3 فنيالتعاون بني املعلمني واولياء االمور واملشر   .2االخالص يف العمل   .1
 .مث دعم الربامج األنشطة املشوقة حلفظ كتاب اهلل الرتكيز أوالً على حفظ كتاب اهلل

 .املشرف والطالب أمتىن االهتمام باملعلماألساسية وهو الوصل بني  الركيزةباملعلم املعلم مظلوم يف املكافأة ومظلوم يف البيئة الوظيفية واملعلم بأقل تقصري حياسب واملعلم هو  باالهتمام
 .باملعلم كما املوظف والسؤال عنه وعن احتياجاته واالهتماماحملفزات والعالوات 

واعاده النظر يف ترسيم املعلمني الغري سعوديني الهنم هم االغلب يف  املعلم حبلقه واحده اكتفاءاليت هي اكرب سبب لعدم  املاديةودعم احللقات باحلوافز  اجلمعيةفيه مصلحه  بعدم النظر ملا
 لاير للمعلم السعودي وغري ال تكفي حيت يف شراء بعض مستلزمات العمل. 500حيث ان  املقدمة املكافآتالعمل...واعاده النظر يف  بيئة
 .مركز تكامل املرافق يف كل جامع )ديوانية / ملعب / إدارة / صالة تدريب( أو يف كل .4 احلوافز املالية .3 لقةترقية املعلمني من ناحية العملية التعليمية باحل .2 العدالة والشفافية .1

 بتوفري أدوات التدريس للقرآن والقاعدة النورانية - بتحقيق حريات اإلبداع واالبتكار خاصة عندما تكون بيئة العمل هو اجلامع
 .ل طاقاته ليحقق االهداف املوضوعة واملطلوبةذيعمل ويب اىل اجلانب املادي الذي حيقق االستقرار وجيعل املعلم باإلضافةالدورات والتطوير ووضوح االهداف 

 .نشاط رياضي مناسبنسبيا مثل وجود  من خالل توفري بعض الرتفيه يف بيئة العمل حبيث نبتعد عن منطية العمل ولو .2 من خالل التعامل االخوي البناء بني املشرف واملعلم .1
 .الصحياالهتمام باحلوافز املالية مثل اكرامية شهر رمضان او التامني  .3



 

 

 مهم.جانب  والرغبةالعمل باحلب  -وتوظيفهم  لألخريناتاحة الفرص  - التواصل الفعال - العمل بروح الفريق -وضوح االهداف  -الوسائل  -الكادر الفاهم الواعي 
 .األهداف وتفويضهم لذلك وتعزيزهم عند قيامهم للمهام املوكلة هلم ومعاناهتم معاملة الئقة هبمإشراك العاملني يف 

عن من قبل اجلميع فليس معلم احللقة هو املسؤول  جلو  مسؤولية القيام بأمانة تعليم كتاب اهلل عز وحتمل - تأمني اجلوانب املالية فهي ال تساوي سلعتنا اليت نقدمها لكنها مطلوبة لنا
 .إتاحة الفرصة للمشاركة وتطوير العمل - العدل واملساواة مبدأ يريح النفس ويدفع للبذلو  - توصيل طالبه

 .املتابعةو التخطيط و التدريب و التواصل و التفاهم  - املعلمني ورفع مستوى احملفزات يف تطويروضوح األهداف واالستمرار  -للطالب  وهدايا عمل حوافز
 األمان املايل والوظيفي للمعلم. التوجيه والنشاططلب و  إشراك أولياء األمور باملتابعة - داريةسهولة التعامل مع اجلهات اال -متكن املعلم من األداء.  القابلة للتنفيذاألهداف الواضحة 

 .بتطبيق االفكار واملقرتحات - اجلوانبالتعامل الراقي مع املعلمني يف كل  - اإلنتاجيةحوافز حتقيق  - املكافأةحتسني  -االمان الوظيفي للمعلم
 .التزمت يف العمل التشدد؛جيب ان يكون املشرف املتنقل ذو نفس رحيمة وليس يغلب عليه طابع  املكافآت؛رفع 

 .واهلل اعلم املعلم اليت ترتتب عليها أذيةاإلجراءات الطالبات واملهمات الكثرية ومحاية املعلمني من من كل  عدم اخلوف واحرتام االخرين وعدم كثرة
 برفع مكافأة املعلم الصباحي الذي يقضي جل وقته يف املركز وليس له مصدر آخر للدخل - مع التجديد والتطوير املستمر حيتاجه الطالبوجود ما 

 .نريد حلول من مجعية ونريد مكافئاتنا -بكل مكان  ءصبح الغالأو  جدا ةوراتب قليل - أشهر أربعايل  3من  تتأخررواتب 
مشاكل املعلم اليت يوضحها املعلم وحىت يتميز الطالب البد من متيز معلمه ...وغرس اغلب القيم وجتديد املنهج  أبرزاجللوس مع املشرفني قبل املعلمني وحل  ناحيةميكن حتقيقه من 

 .للنشأ وأفضلالرتبوي مبنهج اقوى 
. ومن مث وضوح هدف تواجدك يف احملضن وماذا تريد إيصاله القائمة.. وأهنا ليست وظيفة يكتسب منها رزق بل الرزق تبع ويف ذيل العاملني.. مث وضوح فكرة الرتبية لدى هلل. العمل أوالً 

 للطالب سواًء كان حفظ للقران أو الرتبية الشاملة او غريها ..
 .واملنسوبنيالعالقة املرنة بني اإلدارة . 3 املهام والتوعية باحملفزات عند إجناز رفع الرواتب .2.وضعهاالشفافية عند  هة ووحدة األهداف معالتعاون املشرتك بني مجيع منسويب اجل .1

 عاصر واحلديث. من خالل تقدمي برامج تربوية جاذبة للطالب وأنشطة وأفكار وتدريب وحوافز وجوائز ودورات تعليمية ثقافية مواكبة للتغريات يف عاملنا امل
 يتم بالكم و مل هتتموا بالكيف و دليل ذلك اننا ترىبنزول مدراء مركز االشراف والنظر إىل الواقع بصورة حقيقية وليست صورة حاملة تطالبون اجملمعات بإدخال أعداد كبرية فاهتم

 . كرسو وقتكم و جهدكم فرسولكم كان قرآنا ميشي علىحتفيظه.االحتفاالت يف هناية التكرمي السنوي مشابه مبا يقوم به أهل املالعب لذلك جيب عليكم تعليم القرآن وليس فقط 
 .. بالعمل بالعمل بالعمل وشكرااألرض.

 رنامج تنافسي ) تقييم( للعاملني ثانيا / وضع حوافز جمزية مثل تأمني طيب طلعة برية ملعلمي مرحلة الفائزة أوالً إجياد ب
 .عنهم ينوب قطاعاستحداث مسمى كبري املعلمني من كل  .2 ورش عمل املعلمني مع منسويب اجلمعية .1

 احلوافز للمعلمني والطالب مشكورين سلفا اهتمامكم ملرئيات املعلمني عن اجلمعية كتب اهلل أجركم وزادكم توفيقا .التواصل املستمر مع معلمي احللقات وتلبية حاجياهتم وبذل مزيد من 



 

 

 


