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  :ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید عوامل عزوف معلمات المرحلة االبتدائیة عن تفعیل حصص 
االنتظار في مدینة الریاض، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائیة لعزوف معلمات المرحلة 

-الخبرة-المؤھل(متغیر االبتدائیة عن تفعیل حصص االنتظار في مدینة الریاض، والتي ُتعزى ل
واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي ). التخصص الذي یتم تدریسھ-النصاب التدریسي من الحصص

، حیث أعدت استبانة طبقت على عینة من معلمات المرحلة االبتدائیة في مدینة الریاض، )المسحي(
من %) ١٠(سبتھ معلمة، تم اختیارھن بطریقة عشوائیة عنقودیة، أي ما ن) ١٧٨٦(بلغ عددھن 

مجتمع الدراسة الذي یشمل جمیع معلمات المرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض للعام الدراسي 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة، معلمة) ١٧٨٦٢(، والبالغ عددھن )ھـ١٤٣٩- ١٤٣٨(

أن المعلمات موافقات على أن ھناك عوامل مھنیة تؤدي إلى عزوفھن عن تفعیل حصص  .١
وبانحراف معیاري ) ٤،١٠(نتظار في مدینة الریاض، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام اال

نصاب الحصص الدراسیة المرتفع، طول الیوم الدراسي، : ، ومن أبرزھا)٠،٩٦٢(قدره 
  . التحضیر الیومي للدروس

أن المعلمات موافقات على ان ھناك عوامل بیئیة تؤدي إلى عزوفھن عن تفعیل حصص  .٢
، وبانحراف معیاري )٤،١١(في مدینة الریاض، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام االنتظار 

ازدحام الفصول بأعداد كبیرة من الطالبات، ضعف خدمة : ومن أبرزھا). ٠،٩٤٥(قدره 
  .االنترنت في المدرسة، افتقار المدرسة لوجود مكان مخصص لتفعیل حصص االنتظار

 إداریة تؤدي إلى عزوفھن عن تفعیل حصص أن المعلمات موافقات على أن ھناك عوامل .٣
، وبانحراف معیاري قدره )٤،١٠(االنتظار في مدینة الریاض، بمتوسط حسابي بلغ 

افتقار المعلمات لحوافز تشجیعیة عند تفعیل حصص االنتظار، : ومن أبرزھا). ٠،٩٦٤(
م طارئة ضعف اھتمام قائدة المدرسة بتفعیل حصص االنتظار، تكلیف المعلمة ببرامج ومھا

 . أثناء العام الدراسي
Summary: 

The objective of this study was to determine the factors of primary 
school teachers' reluctance from activate waiting classes in Riyadh city, and 
to detect the statistical significance differences of primary school teachers' 
reluctance to activate waiting classes in Riyadh due to the variable 
(qualification - experience – number of assigned classes – teaching 
subject). Researcher used the descriptive method (survey), where a 
questionnaire was applied to a random sample of primary school teachers 
in Riyadh (1786) female teachers, which means 10% of the total number of 
primary school female teachers in Riyadh; (17862) teachers for the 
academic year (1438-1439). The study found the following results: 

1. The parameters agree that there are professional reluctance factors 
lead to their reluctance to activate the waiting classes in Riyadh city. 
With a general arithmetic average (4.10) and a standard deviation of 
(0.962); the most prominent: big number of teaching classes, long school 
day, & daily preparation of lessons. 
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2. The parameters agree that there are environmental factors lead to their 
reluctance to activate the waiting classes in Riyadh city. With a general 
arithmetic mean (4.11), and a standard deviation of (0.945). They 
include: overcrowded classes, poor internet access in the school, lack of a 
private place in the school which is dedicated to the waiting classes. 
3. The parameters agree that there are administrative reluctance factors 
lead to their reluctance to activate the waiting classes in Riyadh city. 
With a general arithmetic mean (4.10), and a standard deviation of 
(0.964). The most important are: teachers lack incentives when activating 
the waiting classes, low interest of the school leader in activating the 
waiting classes, the teacher is assigned to do programs and urgent tasks 
during the academic year. 

 :المقدمة
نھا قاعدة الھرم التعلیمي التي یرتكز علیھا إتتمیز المرحلة االبتدائیة بالخصوصیة، حیث 

میعا، وتزودھم إعداد الناشئات للمراحل التالیة من حیاتھن، وھي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة ج
باألساسیات من العقیدة الصحیحة، واالتجاھات السلیمة، والخبرات، والمھارات، والمعلومات، كما 
لھذه المرحلة أھمیة قصوى من الناحیة االجتماعیة، من حیث غرس القیم األخالقیة واالجتماعیة 

  )٧، ص٢٠١٥، الحجیري. (التي تدعم روح المواطنة الصالحة
األھداف السابقة من خالل الحصص الدراسیة، وحصص النشاط، ویكون تحقیق ھذه 

وتعتبر حصص االنتظار فرصة كبیرة للمعلمات الستغالل وقت الطالبات، . وحصص االنتظار
من وثیقة التعلیم الصادرة من اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم عام ) ٧٢(لتحقیق ما ذكر في نص المادة 

تزود أبناء األمة باألساسیات من العقیدة الصحیحة، واالتجاھات بأن المرحلة االبتدائیة " ھـ ١٣٩٠
  )٤٦٤، ص٢٠١٦الحقیل،". (السلیمة، والخبرات، والمعلومات، والمھارات

وحصص االنتظار تعتبر وقت فراغ مدرسي یجب العنایة بھ، وھذا ما أكدتھ دراسة 
ا خاصة في المراحل بضرورة العنایة الفائقة بالمدرسة ووقت الفراغ فیھ) ٢٠١٤، العصیمي(

  .األولیة من التعلیم
، وھي من واجبات )٥/٢(وحصص االنتظار ھي إجراء مدرسي، ویرمز لھ بالرمز رقم 

وكیلة المدرسة للشؤون التعلیمیة، ویتم ھذا اإلجراء بتحدید المعلمات المتغیبات عن الدوام المدرسي 
سة، ومن ثم یتم تكلیف إحدى بشكل یومي، ووضع جدول لھ یتم اعتماده من قبل قائدة المدر

المعلمات الحاضرات بدخول ھذه الحصة، فتوقع المعلمة الُمًكلفة على ذلك مع تحدیدھا لطریقة 
الدلیل . (تفعیل ھذه الحصة، من استخدام حقیبة االنتظار أو أنشطة المعلم أو مركز مصادر التعلم

  )٢٢ھـ، ص ١٤٣٧-١٤٣٦، )اإلصدار الثالث(اإلجرائي لمدارس التعلیم العام 
من ضرورة ترسیخ القیم ) م٢٠٣٠(وُیحقق تفعیل حصص االنتظار ما دعت لھ رؤیة 

االیجابیة في شخصیات أبناءنا، عن طریق تطویر المنظومة التعلیمیة والتربویة بجمیع مكوناتھا، 
ارف مما ُیمّكن المدرسة بالتعاون مع األسرة من تقویة نسیج المجتمع، من خالل إكساب الطالبة المع

والمھارات والسلوكیات الحمیدة، لتكون ذا شخصیة مستقلة، تتصف بروح المثابرة، والمبادرة، 
 .م٢٠٣٠وثیقة رؤیة. (ولدیھا القدر الكافي من الوعي الذاتي واالجتماعي والثقافي. والقیادة
  )٢٨ھـ، ص١٤٥٢
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: عبارة عنوُتًعد حقیبة االنتظار من قبل وكیلة الشؤون التعلیمیة في المدرسة، وتكون 
–قصص مفیدة - ذات المواضیع التربویة والتثقیفیة ) المدمجة(مجموعة من األقراص المضغوطة 

البرنامج ) فطن(أو -أو النشاط الطالبي-أو اإلرشاد الطالبي-التوعیة اإلسالمیة(وأنشطة تتبع لبرامج 
، وتكون ھذه وھذه األنشطة تكون مرتبة زمنیًا حسب وقت تفعیل كل برنامج). الوقائي الوطني

الحقیبة ُمًعدة وموجودة في اإلدارة المدرسیة، وعندما تكلف إحدى المعلمات بدخول حصص 
  .االنتظار تقوم بتدوین ما ستفعلھ من ھذه البرامج في حصة االنتظار

أن من واجبات المعلمة شغل ): ١١(وكما ورد في الدلیل التنظیمي للمدارس مادة رقم 
ل المعلمة الغائبة، والمشاركة في اإلشراف الیومي على الطالبات، حصص االنتظار، والقیام بعم

وتلك الواجبات تحقق جزء من . وسد العجز في عدد معلمات المدرسة وفق توجیھ إدارة المدرسة
الھدف العام لوظیفتھا وھو اإلسھام في بناء شخصیة الطالبة بكافة جوانبھا، واالرتقاء بمستواھا 

الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم . (ل توفیر بیئة تعلیمیة وتعُلمیة محفزةالتربوي والتعلیمي من خال
  )٤٩ھـ، ص ١٤٣٧-١٤٣٦، )اإلصدار الثالث(العام 

وتعتبر حصص االنتظار فرصة كبیرة للمعلمات الستغالل وقت الطالبات، لتحقیق ما ذكر 
بأن " ھـ ١٣٩٠ التعلیم عام من وثیقة التعلیم الصادرة من اللجنة العلیا لسیاسة) ٧٢(في نص المادة 

المرحلة االبتدائیة تزود أبناء األمة باألساسیات من العقیدة الصحیحة، واالتجاھات السلیمة، 
  )٤٦٤، ص٢٠١٦الحقیل،". (والخبرات، والمعلومات، والمھارات

وحصص االنتظار تعتبر وقت فراغ مدرسي یجب العنایة بھ، وھذا ما أكدتھ دراسة 
رورة العنایة الفائقة بالمدرسة ووقت الفراغ فیھا خاصة في المراحل بض) ٢٠١٤، العصیمي(

  .األولیة من التعلیم
وقد أوصى مؤتمر معلم المستقبل بتطویر بیئة مدرسیة تحقق أداء أفضل للمتعلمات، وتمنح 
  السعادة لھن للوصول إلى تحقیق أھداف سیاسة التعلیم، وُیعتبر تفعیل حصص االنتظار إحدى

  ).٥١٥، ص٢٠١٥النجار،(ذلك طرق تحقیق 
ولتفعیل حصص االنتظار أھمیة كبرى في تّمكین المعلمة من أداء دورھا التربوي بشكل كبیر 
وفّعال، من خالل التعدیل في سلوك الطالبات، أو غرس قیم تھذب السلوك لدیھن، أو تزویدھن 

ة اكتشافھا من خالل بمعارف ومھارات حیاتیة، أو حتى اكتشاف مواھب لدیھن قد ال یتاح للمعلم
واستغالل وقت فراغھن المدرسي بما یعود ) ٢٠١٦الحقیل،(وایضًا كما ذكر . الحصة الدراسیة

  .علیھن بالفائدة، وأعدادھن لما یلي ھذه المرحلة من مراحل حیاتھن
كما یساعد تفعیل المعلمة لحصص االنتظار على تدریب الطالبة على أسالیب التفكیر السلیم، 

التي ُترَغبھا وُتحفَزھا على البحث، من خالل مجموعة األنشطة، واأللعاب، . توحل المشكال
والممارسات العملیة التي تقوم بھا الطالبة في حصة االنتظار تحت إشراف المعلمة، والتي تزودھا 
بالخبرات، والمعلومات، والمفاھیم واالتجاھات، وھذا األمر ال یكون متاح للمعلمة في خالل 

  )٥٦، ص ٢٠١٢سبیتان، . (اسیةالحصص الدر
وعلى الرغم من االھتمام الحالي في العملیة التعلیمیة والتربویة من خالل منظومة قیادة 
اإلشراف المدرسي وتطبیقھا في المدارس، إال أن ھناك عزوف من قبل معلمات المرحلة االبتدائیة 

عملھا كمعلمة للمرحلة عن تفعیل حصص االنتظار، وھو ما المستھ الباحثة من خالل ممارسة 
. ، وتأكد لھا من خالل الدراسة االستطالعیة االثنوجرافیة التي قامت بھا)لتسعة أعوام(االبتدائیة 

وھذا األمر بالطبع ُیخل بوظیفة المعلمة التربویة، والتي ھي جزء من بناء اجتماعي متكامل ھو 
وجودة مخرجاتھا وھذا ما أكدتھ المدرسة، وھذا الخلل یؤثر بالسلب على تحقیق أھداف المدرسة 

أن من مبادئ النظریة الوظیفیة أن المجتمع ) ٢٠١٧البكر،(وذكرتھ ). البنائیة(النظریة الوظیفیة 



  

 ٥  ٢٠١٨ عشر لسنة علتاسالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة

یسعى دائما إلى تحقیق التوازن واالنسجام بین أجزائھ، فإذا حدث خلل ما في أي جزء، نجد أن ذلك 
  .تمع ككلیؤثر على بقیة أجزاء ووحدات البناء االجتماعي والمج

ولھذا العزوف عدد من األسباب اشارت لبعضھا بعض الدراسات القریبة من مشكلة الدراسة 
دراسة : مثل) - على حد علم الباحثة-لعدم وجود دراسات سابقة تناولت مشكلة الدراسة بشكل مباشر(

، )٢٠١٣(، دراسة موسى )٢٠١٤(، دراسة الحقباني )٢٠١٥(، دراسة البوشي )٢٠١٥(الحجیري 
، دراسة )٢٠١١(، دراسة العمیري )٢٠١١(، دراسة الرومي )٢٠١٢(راسة العتیبي د

  .)٢٠٠٧(دراسة البصام ، )٢٠١٠(، دراسة العنزي )٢٠١٠(، دراسة النعیم )٢٠١٠(السلیمان
  :مشكلة الدراسة

ھناك نوع من الخلل یعتري عملیة تحقیق األھداف، ویّكمن في عزوف معلمات المرحلة 
من خالل الدراسة االستطالعیة التي یل حصص االنتظار، والذي تأكد للباحثة االبتدائیة عن تفع

أجرتھا في إحدى المدارس االبتدائیة للبنات في مدینة الریاض، حیث تم رصد مشكلة الدراسة من 
وأیضا من خالل . خالل مقابالت مفتوحة مع القائدة، وأربعة وعشرون معلمة للمرحلة االبتدائیة

  : بواقع ثالثة ایام في أربعة اسابیع، وتم التوصل للنتائج التالیةتطبیق المالحظة،
إن حصص االنتظار تكون بصوره یومیة في المدرسة، وأنھا في الحد األدنى تكون لحصص  -١

معلمة واحدة غائبة، وفي الحد األعلى لحصص أربع معلمات غائبات، ویختلف عددھا بحسب 
وكان . حصة انتظار یومیًا) ١٦-٣(تتراوح ما بین النصاب الیومي للمعلمات الغائبات، فكانت 

حصة انتظار من الجدول الدراسي، ولعدة أسباب متنوعة % ٣١متوسط عددھا یمثل مانسبتھ
حضور دروس -استئذان– اضطراریة – حضور دورات أو ورش تدریبیة –مرضیة (منھا 

  .، وتم ترتیبھا بحسب األكثر تنازلیًا)تطبیقیة أو نموذجیة
معلمة ) ٢٤(معلمات تقریبًا یومیًا، من ) ٩( عدد المعلمات الُمكلفات باالنتظار ھو وأن متوسط -٢

 .للمرحلة االبتدائیة
حصة % ٨١، وھي نسبة قلیلة مقابل %١٩وأن نسبة تفعیل المعلمات لحصص االنتظار ھي  -٣

  ).عزوف عن التفعیل(انتظار ال یكون فیھا تفعیل 
المعلمات ینحصر في أسباب ُمتعلقة بالمھنة، أن عدم تفعیل حصص االنتظار من وجھة نظر 

  .وأسباب ُمتعلقة بالبیئة المدرسیة، وأسباب ُمتعلقة باإلدارة المدرسیة
ونظرًا للنسبة العالیة لحصص االنتظار في االسبوع الدراسي، والنسبة القلیلة لتفعیلھا، تتضح 

وھذا ما . ود علیھن بالنفع والفائدةأھمیة استغالل ھذا الوقت الكبیر من وقت الطالبات الدراسي بما یع
  ).٢٠١٦(دعت لھ دراسة الحقیل 

كما یتضح ھذا العزوف لمعلمات المرحلة االبتدائیة عن حصص االنتظار و تفعیلھا، من 
خالل الواقع، الذي أثبت وجود عزوف واضح من كثیر من المعلمات، من خالل استخدام قائدات 

من مھام الموظفة اإلداریة، كما وردت في ) ١٥(فقرة رقم المدارس االبتدائیة بمدینة الریاض لل
ھـ، والتي تنص على القیام ١٤٣٥-١٤٣٤)اإلصدار الثاني(الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم العام 

بدخول حصص (بأي مھام أخرى یتم التكلیف بھا، حیث قامت القائدات بتكلیف الموظفات اإلداریات 
ھـ ١٠/٢/١٤٣٤ وتاریخ ٣٤٢٨٥٢٧٣إصدار تعمیم رقم ، مما دعا الوزارة إلى )االنتظار

األمر  وتكرر نفس بخصوص عدم تكلیف اإلداریات باألعمال الخاصة بالمعلمات بكافة أشكالھا،
بخصوص عدم  ھـ١/١٢/١٤٣٥ وتاریخ ٣٥٢١٧٣٣٩٨تعمیم آخر رقم  عندما اصدرت الوزارة

خول حصص االنتظار، ألن ھذا بد لمحضرة المختبر، واختصاصیة مراكز التعلم تكلیف القائدات
وھذه التعامیم دلیل على وجود مشكلة . یؤثر سلبًا على أعمالھن اإلداریة، والفنیة بالمرافق التقنیة
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تّكُمن في عزوف معلمات المرحلة االبتدائیة عن دخول حصص االنتظار وبالتالي عزوف عن 
  . تفعیلھا

وتفعیلھا عقبة تؤدي بقائدات وعزوف معلمات المرحلة االبتدائیة عن حصص االنتظار 
المدارس لمحاولة ایجاد حل لھذه المشكلة، منھا تكلیف بعض اإلداریات بذلك، بالرغم من أن 
الوزارة تؤكد دائمًا أن ھذا األمر من اختصاص المعلمات ومھامھن، وذلك من خالل ما ورد داخل 

  . العامالتعامیم الصادرة، وما ُذكر في الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم
كما ُیؤثر عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار على جودة المخرجات التربویة 
للمرحلة االبتدائیة، ألن المرحلة االبتدائیة ھي بدایة السلم التعلیمي، والقاعدة األساسیة للتعلیم 

فل، فھي تزوده بكل وُتمّثل البدایة الحقیقیة لعملیة التنمیة الشاملة للط. المنظم، ولتطبیق سیاسة الدولة
ما من شأنھ تحقیق النمو الشامل لشخصیتھ، من جمیع الجوانب الروحیة، واالجتماعیة، والعقلیة، 

  ) ٣٥- ٣٤، ص ٢٠١٧الجھني، . (الخ...والوجدانیة
 ما عوامل عزوف: ُیمّكن تحدید مشكلة البحث بالسؤال الرئیسي التاليوبناء على ما سبق 

   تفعیل حصص االنتظار في مدینة الریاض؟معلمات المرحلة االبتدائیة عن
   :أسئلة الدراسة

ما العوامل المؤدیة لعزوف معلمات : الدراسة الحالیة إلى اإلجابة عن السؤال الرئیسيسعت 
  بتدائیة عن تفعیل حصص االنتظار في مدینة الریاض من وجھة نظرھن؟المرحلة اال

  :  الفرعیة التالیةستلزم اإلجابة عن ھذا السؤال اإلجابة عن األسئلةتو
ما العوامل المھنیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار بالمرحلة  -١

  )من وجھة نظرھن(االبتدائیة بمدینة الریاض؟ 
ما العوامل البیئیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار بالمرحلة  -٢

 )نمن وجھة نظرھ(االبتدائیة بمدینة الریاض؟ 
ما العوامل اإلداریة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار بالمرحلة  -٣

 )من وجھة نظرھن(االبتدائیة بمدینة الریاض؟ 
 :أھداف الدراسة

التعرف على العوامل المھنیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار  -١
  .بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض

ف على العوامل البیئیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار التعر -٢
 .بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض

التعرف على العوامل اإلداریة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار  -٣
 .بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض

  :أھمیة الدراسة
  :األھمیة النظریة: أوال

، تختص الدراسة الحالیة بفئة معلمات المرحلة االبتدائیة، وھن حجر الزاویة في العملیة التربویة -١
  .بل واألساس الذي تقوم علیھ العملیة التعلیمیة
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كما أن معلمات المرحلة االبتدائیة ھن المسئوالت عن أثمن ثروة یملكھا المجتمع، وھي الخامة  -٢
فتنمیة رأس المال البشري من أشد األمور التي تحرص . البشریة، ومسئوالت عن تنمیتھا ایضًا

 .علیھا الدول عمومًا، وتتنافس فیھ
 كما أن ھناك ضرورة لالھتمام بمعلمات المرحلة االبتدائیة لتأثیرھن القوي في شخصیة  -٣

الطالبات، فعملھن یرتبط بوظیفة التنشئة في بدایتھا، والتطبیع االجتماعي للتلمیذات وتحفیزھن، 
 . یل القیم في بدایتھا، أي في مرحلة التكوین األولیة في المرحلة االبتدائیةوتشك

تفعیل (أن عملیة العزوف من قبل معلمات المرحلة االبتدائیة عن تنفیذ إحدى مھام عملھن  -٤
، یعتبر مشكلة وظیفیة تعیق تحقیق األداء المتمیز للمعلمات والذي یتطلب من )حصص االنتظار

  .وظائفھم المدرسیة وااللتزام بھاالمعلمات الرضى عن 
كما أن من أھداف عمل المدرسة كشف مواھب التلمیذات وتنمیتھا، وحمایة التلمیذات من  -٥

وھذه األمور یتم تحقیقھا . المخططات المضادة للمجتمع، واإلسھام في تكوین المجتمع الصحي
في التنشئة بكفاءة من خالل حصص االنتظار، فالمدرسة مؤسسة تتحمل العبء األكبر 

 .االجتماعیة للطالبات، وإعدادھن للحیاة المستقبلیة، بشكل یسمح بتقدم، ورقي المجتمع أو عدمھ
إضافة لندرة الدراسات العلمیة التي تناولت حصص االنتظار في مدارس التعلیم العام، وعوامل  -٦

 .مما یعزز من أھمیة الدراسة الحالیة- حسب علم الباحثة -عزوف المعلمات عنھا 
 :األھمیة التطبیقیة: ثانیًا

قد ُتفید ھذه الدراسة أصحاب القرار في وزارة التعلیم لتحدید موضع الخلل في عدم تفعیل  -١
معلمات المرحلة االبتدائیة في مدارس التعلیم العام لحصص االنتظار، باإلضافة إلمكانیة 

تخاذ قرارات من شأنھا  وبالتالي ا.االستفادة من التوصیات لدعم تشجیع المعلمات على تفعیلھا
المساھمة في القضاء على أسباب العزوف عن تفعیل حصص االنتظار، لیتوقف العزوف من 
المعلمات عن تفعیلھا، ویكون ھناك ترغیب في القیام بتفعیل حصص االنتظار، بل واألقبال 

 . علیھا برغبة ودافعیة دون أن تكون عبأ یذكر
راق النفسي، الذي قد تصاب بھ عندما تواجھ المعوقات  حمایة المعلمة من االحتفيتساعد قد   -٢

الذي قد یؤثر ) وھو في ھذه الدراسة تفعیل حصص االنتظار(التي تحول دون قیامھا بعملھا 
 .فیھا نفسیًا ومھنیًا

 :حدود الدراسة
 تتحدد في معرفة عوامل العزوف المھنیة، والبیئیة، واإلداریة عن تفعیل :الحدود الموضوعیة 

 . نتظار لمعلمات المرحلة االبتدائیة في مدینة الریاضحصص اال
 أجریت الدراسة في مدارس التعلیم العام االبتدائیة الحكومیة للبنات في مدینة :الحدود المكانیة 

  .الریاض
 أجریت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي :الحدود الزمانیة 

  .ھـ١٤٣٨/١٤٣٩
 ات المرحلة االبتدائیة في مدارس التعلیم العام الحكومیة للبنات في مدینة معلم: الحدود البشریة

 .الریاض
 :مصطلحات الدراسة

 :حصص االنتظار
، )٥/٢(حصص االنتظار ھي إجراء مدرسي، ویرمز لھ بالرمز رقم : المعنى االصطالحي

ھیئة وتكون ضمن الجدول المدرسي، الذي ینضم ویوزع الحصص خالل الیوم الدراسي على ال
  ).٢٢ھـ، ص ١٤٣٧- ١٤٣٦، )اإلصدار الثالث(الدلیل اإلجرائي لمدارس التعلیم العام (التعلیمیة 
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 وھي حصص من الجدول المدرسي یتم شغلھا بمعلمة بدیلة عن المعلمة :المعنى االجرائي
المسئولة عنھا باألصل، لظروف طارئة ُملّحة، تضطر خاللھا المعلمة األساسیة إلى الغیاب 

أو االستئذان أو الذھاب لتأدیة عمل من طبیعة الوظیفة ) وف المرضیة أو االضطراریةكالظر(
یكون خارج المدرسة، ویكون الترشیح لدخول حصص االنتظار من قبل وكیلة الشؤون التعلیمیة في 

  .االنتظام في الیوم الدراسي المدرسة وفق جدول ُمّعد مسبقًا من قبلھا لالنتظار لضمان
  :ابقةالدراسات الس

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین مصادر ): ٢٠١٧(دراسة الرحماني، عباس  .١
واستخدمت الدراسة . الضغوط المھنیة ومستوى األداء الوظیفي لدى معلمي المرحلة االبتدائیة

، المنھج الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائیة
وتم استخدام االستبانة ، معلم ومعلمة من المرحلة االبتدائیة) ١٧٠(لدراسة تكونت من وعینة ا

أن الضغوط المھنیة مھما : كأداة للدراسة، وكان من أبرز النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة
كان مصدرھا سواء كانت تتعلق بطبیعة المھنة أو البیئة المھنیة المادیة واإلنسانیة لھا دور في 

حدید مستوى األداء الوظیفي للمعلم وھذا ما یؤثر على سیر العملیة التعلیمیة والتربویة، وأن ت
وأن العالقة اإلیجابیة بین ، زیادة األعباء الوظیفیة على المعلم تؤثر سلبًا على األداء الوظیفي

لم، وأن الرؤساء والمرؤوسین والتي یسودھا االحترام تؤثر باإلیجاب على األداء الوظیفي للمع
المعلمین الذین تسود بینھم عالقات إنسانیة إیجابیة یحققون نتائج أفضل من أولئك الذین ال 

وأن أكبر معیق ألداء المعلمین في المدرسة ھي بیروقراطیة . یتمتعون بعالقات إنسانیة إیجابیة
مین وتحفیزھم المشرفین التربویین، وان للحوافز المادیة والمعنویة دور كبیر في رفع أداء المعل

 . وزیادة دافعیتھم نحو العمل
ھدفت الدراسة للبحث في الرضا الوظیفي لمعلمي ): Raza & Ahmed )2017دراسة  .٢

المدارس االبتدائیة العامة من حیث العالقات بین األشخاص وموقف اإلدارة والمرافق المادیة 
وقد استخدمت الدراسة كمؤشر على التزامھم الوظیفیة، ) الحوافز(وظروف العمل والمنافع 

المنھج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات المدارس االبتدائیة 
العامة بیتھسیل أریفواال من مقاطعة باكباتان من البنجاب في باكستان، وتم أخذ عینات متعددة 

بنات، ) ٢٠٤( بنین، و)١٧٦(مدرسة ابتدائیة عامة منھا ) ٣٨٠(المراحل ففي البدایة كان العدد 
من المعلمین لیصبح عدد % ٥٠من مدارس البنین والبنات و% ٣٠ثم تم اختیار. معلم) ٥١٦(و 

وتم استخدام نسخة معدلة من مقیاس الرضا الوظیفي كأداة للدراسة . معلم) ٢٥٨(المعلمین 
لمون أظھروا وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المع. لقیاس الرضا الوظیفي للمعلمین والمعلمات

أعلى مستوى من الرضا الوظیفي عن الجانب الجوھري للحیاة الوظیفیة، تلیھا العالقات 
الموضوعة ) الحوافز(الشخصیة، وموقف اإلدارة، والمرافق المادیة، وظروف العمل، والفوائد 

وكان المستوى العام للرضا الوظیفي للمعلمین على مستوى عال إلى . كانت في أدنى مستوى
 .وى عال جدا وھذا یعبر عن التزامھم القوي بالعمل وعزمھم على مواصلة حیاتھم الحالیةمست

ھدفت الدراسة إلى إبراز أسباب عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة ): ٢٠١٥(دراسة الحجیري  .٣
عن تدریس الصفوف األولیة بمدارس المدینة المنورة من وجھة نظر المعلمین، واستخدمت 

وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المرحلة االبتدائیة  وصفي المسحي،الدراسة المنھج ال
معلم، وتم استخدام ) ١٣٠(الحكومیة بمدارس المدینة المنورة، وقد تكونت عینة الدراسة من 

أن : االستبانة كأداة لھذه الدراسة، وكان من أبرز النتائج التي توصلت لھا الدراسة النتائج التالیة
تأثیرًا في عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة عن تدریس الصفوف األولیة ھي أكثر األسباب 

تلیھا قلة الحوافز التشجیعیة المقدمة لمعلمي الصفوف األولیة، ، زیادة عدد التالمیذ في الصف
تلیھا زیادة العبء التدریسي لمعلم الصفوف األولیة، في حین كانت أقل األسباب تأثیرًا في 
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ة االبتدائیة عن تدریس الصفوف األولیة ھي قلة الخبرة في التدریس وأنھ عزوف معلمي المرحل
ال یوجد اختالف في استجابات معلمي المرحلة االبتدائیة لتحدید أسباب العزوف عن تدریس 

  ).عدد السنوات، والخبرة في التدریس في الصفوف األولیة(الصفوف األولیة تبعا لمتغیرات 
الدراسة للتعرف على مستوى الضغوط المھنیة لدى معلمي ھدفت ): ٢٠١٥(دراسة األحسن  .٤

المرحلة االبتدائیة، والكشف عن المصادر المسببة لھذه الضغوط، واستخدمت الدراسة المنھج 
وتكونت عینة ، الوصفي التحلیلي، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المرحلة االبتدائیة

لمرحلة االبتدائیة، وتم استخدام االستبانة كأداة معلم ومعلمة یدرسون في ا) ١١٥(الدراسة من 
وجود ضغوط مھنیة مرتفعة : للدراسة، وكان من ابرز النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة

عند معلمي المرحلة االبتدائیة، وھي متعلقة بكل من أعباء المھنة وظروف العمل، والتالمیذ 
، واألجر والحوافز، والعالقات المھنیة )اطیةالبیروقر(وأولیاء األمور، والسیاسة التعلیمیة 

وأن ھناك عالقة ارتباطیة عكسیة بین مصادر . والنمو والتطور المھني والمكانة االجتماعیة
 . الضغوط المھنیة ومستوى تقدیر الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائیة

ن ھدفت الدراسة إلى تحدید ضغوط المعلمی): Stauffer & Mason) 2013دراسة  .٥
ومصادر عدم الرضا لدیھم وتقدیم خطوات عملیة وقائیة لموظفین المدارس لتخفیف إجھاد 
المعلمین، وتم استخدام منھج تحلیل المحتوى، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس 

استجابة ) ٦٤(االبتدائیة في جنوب شرق الوالیات المتحدة، حیث كان تحلیل المحتوى لتحلیل 
معلم من المدارس غیر ذات أولویة عالیة و ) ٣٦(منھا (المدارس االبتدائیة مجانیة لمعلمي 

معلم من المدارس ذات األولویة العالیة، وجمیعھم من الضواحي، وھم الذین أجابوا على ) ٢٨(
وكان من أبرز النتائج التي توصلت لھا . وتسمى بأداة ستریسورس النوعیة) االستبانة(األداة 

عدم تقدیر : منھا(عوامل شخصیة -١ئتین من عوامل إجھاد المعلم ھي أن ھناك ف: الدراسة
الھیاكل السیاسیة : منھا(عوامل سیاقیة -٢و) المعلمین بشكل عام وضغوط المساءلة على عملھم

وأن ، )، المناخ المدرسي)األسرة(والتعلیمیة، العوامل التعلیمیة، العوامل الطالبیة، العوامل األم 
 یعانیھا المعلمون في المدارس نقص الدعم أو الموارد، وضغوط مدیري من بین الضغوط التي

المدارس بطریقة تعاملھم التسلطیة مع المعلمین وكثرة المھام التي یكلفون بھا، وأیضا العوامل 
المناخیة المدرسیة مثل عدم فھم األدوار والسلبیة بین الزمالء والبیئة المجھدة، وھناك أیضا 

عبء العمل والمسؤولیات التعلیمیة : تشكل ضغوط على المعلمین مثلالعوامل التعلیمیة 
  .وتنفیذھا في وقت محدد وھذا یرھق المعلم ویتسبب في إجھاده

معرفة العالقة بین البیئة المدرسیة ورضا المعلم في ھدفت الدراسة ): Cara) 2012دراسة  .٦
نھج الوصفي المسحي، وكان المدارس العامة في الوالیات المتحدة، وقد استخدمت الدراسة الم

وتكونت عینة الدراسة من ، مجتمع الدراسة جمیع معلمي المدارس العامة في الوالیات المتحدة
وكانت أداة الدراسة ، معلم جمیع المدارس العامة في الوالیات المتحدة) ٣٤٨٧٠(عینة عنقودیة 

تشیر النتائج إلى أن :  التالیةاالستبانة، وكان من أبرز النتائج التي توصلت لھا الدراسة النتائج
 وبالتالي ،البیئة المدرسیة تلعب دورا حاسما في تجربة عدم الرضا بین معلمي المدارس العامة

وإن وجود بیئة مدرسیة ، المعلمین الذین یرون بیئة أكثر إیجابیة ھم أكثر ارتیاحا مع وظائفھم
 والمعتقدات المشتركة والقیم والتواصل إدارة داعمة،: إیجابیة یكون بتألفھا من العناصر التالیة

بین المدرسة والمعلمین، والتعاون بین المعلمین، والتعرف على اإلنجاز، والعمل الجاد من قبل 
مدیر المدرسة، والرضا العام، ورضا المعلمین عن الرواتب، واالعتقاد بأن المدرسة تدار إدارة 

 .ابیة تساھم في رضا المعلموھذه البیئة المدرسیة االیج. جیدة وتدعم المعلم
ھدفت الدراسة إلى إبراز أسباب عزوف بعض معلمي المرحلة ): ٢٠١١(دراسة العمیري  .٧

االبتدائیة عن التدریس بالمرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین، 
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ي واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلم
ومشرفي التربیة االسالمیة بالمرحلة الثانویة بمحافظة الرس، وقد تكونت عینة الدراسة من 

مشرفین، وتم استخدام االستبانة كأداة لھذه الدراسة، وكان من أبرز النتائج ) ٦(معلمًا و ) ٦٠(
بالمعلم أھم األسباب المؤدیة للعزوف المتعلقة  أن من: التي توصلت لھا الدراسة النتائج التالیة

اإلجھاد النفسي والجسمي الناتج عن تدریس المرحلة الثانویة وأن أھم األسباب المؤدیة : ھي
كثرة عدد الطالب في الفصل الواحد، ومن أھم األسباب المؤدیة : للعزوف المتعلقة بالطالب ھي

 جھد في عدم وجود حوافز للمعلم مقابل ما یبذلھ من: للعزوف المتعلقة بالتنظیمات اإلداریة ھي
 تدریس المرحلة الثانویة، ضعف الصالحیات الممنوحة للحد من سلوكیات الطالب الخاطئة،

وضعف الدور القیادي لمدیر المدرسة الثانویة في التعامل مع طبیعة المرحلة، قلة الدورات 
لة المقدمة للمعلم في المرحلة الثانویة لزیادة قدرتھ العلمیة والمھنیة، وال توجد فروق ذات دال

بین استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول أسباب العزوف التي ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى
 . تواجھھم تعزى لمتغیرات سنوات الخدمة، الدورات التدریبیة، العمل الحالي

ھدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤدیة لعزوف معلمي المرحلة ): ٢٠١٠(دراسة العنزي  .٨
واستخدم الباحث . في األنشطة الطالبیة الالصفیة من وجھة نظرھماالبتدائیة عن المشاركة 

المنھج الوصفي التحلیلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المرحلة االبتدائیة في 
معلم، واستخدم االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وكان ) ٤٢٤(مدینة الریاض، وبلغت عینتھ 

: أن من أھم العوامل المرتبطة بالمعلمین أنفسھم ھي: لباحثمن أبرز النتائج التي توصل لھا ا
قلة الحوافز المادیة والمعنویة وتدني الرضا الوظیفي لدى المعلم عن مھنة التدریس بشكل عام، 

تزاید ضغوط العمل النفسیة على المعلم وكثرة : ومن أھم العوامل المرتبطة بالبیئة التعلیمیة ھي 
وداخل الفصول وتصمیم المباني المدرسیة والذي ال یساعد على أعداد الطالب في المدرسة 

وطبیعة المرحلة االبتدائیة من كثرة المقررات، أما أھم ، تفعیل األنشطة الطالبیة الالصفیة،
كانت كثرة المھام اإلداریة واإلشرافیة الموكلة للمعلم، وال : العوامل المتعلقة بالعوامل اإلداریة

فیز المعلمین على المشاركة في األنشطة الطالبیة الالصفیة، وقلة توجد مخصصات مالیة لتح
الدورات للمعلم في مجال األنشطة الطالبیة الالصفیة أثناء الخدمة، وتركیز عملیة التعلیم على 

 . نقل المعارف من خالل التدریس التقلیدي مع ضعف االھتمام باألنشطة الطالبیة الالصفیة
  :بقةالتعلیق على الدراسات السا

عزوف ( لم تتناول مشكلة الدراسة ة الدراس متغیراتجمیع الدراسات السابقة التي تناولت
وھذا ما یمیز ھذه ) حصص االنتظار(أو حتى مجالھ ) المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار

 . الدراسة
 وفي ضوء ما سبق فعالقة الدراسة الحالیة ھي تكمیلیة للدراسات السابقة المذكورة، في أحد 

فیما ) وھو العزوف عن تفعیل حصص االنتظار(أنواع من العزوف لم یتم التطرق لھ في المدارس 
تناولت الدراسات األنواع األخرى من العزوف في المدارس وبعض األمور التي قد تكون من 

 لذا تعتبر الدراسة الحالیة أضافة جدیدة في مجال الدراسات المتعلقة. أسباب مشكلة الدراسة الحالیة
 .بالمعلمین والمدرسة عمومًا

  
  
  
  



  

 ١١  ٢٠١٨ عشر لسنة علتاسالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة

  :اإلطار النظري
  المرحلة االبتدائیة ومعلمتھا: المحور األول

  ماھیة المرحلة االبتدائیة: أوًال
 : مفھوم المرحلة االبتدائیة 

بأنھا " المرحلة االبتدائیة كما تعرفھا وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة 
یھا إعداد الناشئات للمراحل التالیة من حیاتھن، وھي مرحلة عامة تشمل أبناء القاعدة التي یرتكز عل

جمیعًا، وتزودھم باألساسیات من العقیدة الصحیحة، واالتجاھات السلیمة، والخبرات،  األمة
  ).٢٦٧، ص ٢٠١٠العجمي،(، )٦، ص٢٠١٥الحجیري، " (والمھارات، والمعلومات

 :للمرحلة االبتدائیةتعریفات ) ٢٠١٤(وذكر مطاوع، والحصان 

  سنة، كما ھو الحال ١٢ سنوات إلى ٦ھي تلك المرحلة التي تعالج الُمتعلمة بالتربیة، من سن 
  .في معظم دول العالم

  التعلیم النظامي الذي یأخذ مكانھ في أول السلم التعلیمي، والذي یلتحق بھ األطفال من طفولتھم
سنة، إلى ما دون ) ١٢- ٩(ة المتأخرة من سن سنوات، إلى نھایة الطفول) ٩-٦(الوسطى من سن 

  .سن المراھقة، بقصد تحصیل بعض المعارف والمھارات األساسیة
 :أھمیة المرحلة االبتدائیة 

للمرحلة االبتدائیة أھمیتھا القصوى من الناحیة االجتماعیة، من حیث غرس القیم األخالقیة  
ثل نقطة االبتداء، حیث یبدأ السلم التعلیمي في وتم. واالجتماعیة، التي تدعم روح المواطنة الصالحة

  ).٧٣، ص ٢٠١٢الحربي والمھدي، (المملكة من ھذه المرحلة، فھي قاعدة الھرم التعلیمي 
والمرحلة االبتدائیة ُتمثل البدایة الحقیقیة لعملیة التنمیة الشاملة للطفل، التي یكتسب منھا 

ي المراحل التالیة، كما أنھا تزوده بوسائل تحصیل الطفل أسس المعرفة التي تعد ضروریة للتعلیم ف
الخبرة والمعرفة، وھي ُتمثل في عملھا امتدادًا طبیعیًا لعملیة التشكیل االجتماعي لشخصیة الطفل، 
والتي تبدأ من األسرة، ویتعلم الطفل من خاللھا جوانب الثقافة االجتماعیة، من قیم وعادات وتقالید، 

یة ُتّعد قاعدة التقدم الحضاري للمجتمع، وسبیًال لتعزیز الھویة، وھي تھیئ كما أن المرحلة االبتدائ
ولذلك فمن المالحظ ، الفرصة للطفل إلثبات ذاتھ، واحترام شخصیتھ، وتعوده على تحمل المسئولیة

أن غالبیة المجتمعات بصرف النظر عن درجة نموھا تولي التعلیم في ھذه المرحلة عنایة متزایدة 
  .ح بھ إمكاناتھابقدر ما تسم

كما ُتّعد المدرسة االبتدائیة سبیًال إلى تعزیز الھویة العربیة اإلسالمیة، وتنمیة االنتماء لھا 
لدى األطفال، ویتحقق ھذا من خالل إكسابھم مبادئ التربیة اإلسالمیة الصحیحة، وقیم اإلسالم 

  .ث العربي اإلسالمي األصیلالسمحة، وتقویة النزعة إلى حب اللغة العربیة، ومعرفة جوانب الترا
وُتّمكن المدرسة االبتدائیة الطفل من اكتشاف نفسھ وما حولھ في بیئتھ، فھي ُتقدم للطفل خبرة 

وتدربھ على العمل اإلبداعي، وتھیئ لھ الفرص إلثبات . جدیدة، بتشجیع الطفل على تفحص األشیاء
  ).٣٠-٢٩، ص٢٠١٣الجھني، . (ذاتھ، واحترام شخصیتھ، وُتعوده تحمل المسئولیة

 والمرحلة االبتدائیة ھي بدایة لعملیة التنمیة الفكریة لمدارك الطالبات، وإكسابھن الوسائل 
األولیة لتحصیل المعرفة، ویؤكد علماء النفس والتربیة على أھمیة المرحلة االبتدائیة للطالبات، 

 المیول والقدرات، حیث یعدونھا مرحلة تحدید االتجاھات، ورسم مالمح الشخصیة، ورسم خطوط
الحصان، . مطاوع. (وفي تكوین المواقف واالتجاھات، وفي تحدید أنماط السلوك والتصرفات

  ).٢٢، ص ٢٠١٤
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أن المدرسة االبتدائیة تكتسب أھمیتھا ) Byrne & McGavin.2010(وأضافت كًال من 
  :مما یأتي

 ھااكتساب التلمیذة فیھا المعلومات والمھارات واالتجاھات الالزمة ل. 

 اكتساب التلمیذة فیھا وسائل تحصیل المعرفة من قراءة وكتابة وحساب. 
  ُتحّصل التلمیذة فیھا أولیات المعرفة وأساسھا الضروري للتعلیم في مراحل التعلیم التي تلي

  . المدرسة االبتدائیة
  المدرسة االبتدائیة ھي مدرسة كل مواطن، على اعتبار أن إلزامیة التعلیم بھا أصبحت من

المسلمات، على حین تقل األعداد الملتحقة بالمراحل التالیة، لذلك فھي تمثل أساس البناء 
 . والمواطنة

 : أھداف التعلیم االبتدائي
تتلخص أھداف المرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة كما حددتھا وثیقة التعلیم 

 :ھـ فیما یلي) ١٣٩٠(الصادرة عن اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم عام 
تعھد العقیدة اإلسالمیة الصحیحة في نفس الطالبة، ورعایتھا بتربیة إسالمیة متكاملة في خلقھا،  -١

 .وجسمھا، وعقلھا، ولغتھا، وانتمائھا إلى أمة اإلسالم
  .تدریبھا على إقامة الصالة، وأخذھا بآداب السلوك والفضائل -٢
 اللغویة والمھارة العددیة والمھارات تنمیة المھارات األساسیة المختلفة، وخاصة المھارة -٣

  .الحركیة
 .تزویدھا بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات -٤
تعریفھا بنعم اهللا تعالى علیھا في نفسھا، وفي بیئتھا االجتماعیة، والجغرافیة، لُتحسن استخدام  -٥

 .النعم، وتنفع نفسھا وبیئتھا
 .بتكاري، وتنمیة تقدیرھا للعمل الیدوي لدیھاتربیة ذوقھا البدیعي، وتعھد نشاطھا اال -٦
تنمیة وعیھا لتدرك ما علیھا من واجبات، ومالھا من حقوق في حدود سنھا، وخصائص  -٧

 .المرحلة التي تمر بھا، وغرس حبھا لوطنھا، واإلخالص لوالة أمرھا
ستفادة من تولید الرغبة لدیھا في االزدیاد من العلم النافع والعمل الصالح، وتدریبھا على اال -٨

 .وقت فراغھا
، )١٤٢، ص٢٠١٦آل ناجي، (ل حیاتھا إعداد الطالبة لما یلي ھذه المرحلة من مراح -٩

 )١٨١-١٨٠، ص ٢٠١٦الحقیل،(
وتھدف المدرسة االبتدائیة إلى تزوید الطالبات بالتعلیم األولي العام، الذي یتناسب مع المراحل 

 )p7). Byrne & McGavin. 2010. العمریة التي یمرون بھا
فالمرحلة االبتدائیة تھدف للنمو المتوازن للطالبة من جمیع النواحي الدینیة، والجسمیة، 

وتزویدھا بالمھارات الالزمة لمراحل حیاتھا، وتعزیز . واالجتماعیة، والثقافیة، والقیمیة السلوكیة
  .المواطنة لدیھا
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 :عاممعلمة المرحلة االبتدائیة في مدارس التعلیم ال: ثانیًا 
  :صفات معلمة المرحلة االبتدائیة 

من المعروف أن المعلمة تمارس أدوارًا ُمتداخلة وُمتعددة داخل الغرفة الصفیة، فھي ُتعتبر 
الخبیرة األكادیمیة، والمدربة األخالقیة، فھي تساھم في بناء شخصیة الطالبة، وتطویر االتجاھات، 

المھنیة، المعرفیة، العقلیة، : (ات المعلمةأبرز صف) ٢٠١٢(والقیم لدیھا، وذكرت النوایسة 
والتي بدورھا تؤثر على نجاحھا ) االتصالیة، الجسمیة، االنفعالیة، األخالقیة، المزاجیة، االجتماعیة

  :المھني ھي

 وامتالك معلومات وافرة عن الطالبات. سعة المعرفة واالطالع وتنوعھا.  

 ي التعلیموالحرص على الخبرة ف. الحرص على النمو المستدام. 
 معرفة جیدة بخصائص المتعلمات في المراحل الدراسیة المختلفة. 
 أي تزوید الطالبات بالمعلومات والمراجعات والقراءات القصیرة. استخدام المنظمات التقدمیة. 
 امتالك اھتمامات قویة وواسعة في المسائل االجتماعیة واألدبیة والفنیة. 
 وااللتزام بالوقت ومواعید العمل وإدراك .  أو المجردامتالك مستوى عال من الذكاء اللفظي

والفھم الجید بأسالیب التقویم وطرائقھ . باإلضافة لمعرفة جیدة بتكنولوجیا التعلیم. أھمیة الوقت
 .المالئمة، والتمّكن من المادة

 الدیمقراطیة والتسامح ومشاركة الطالبات في اتخاذ القرار، والتنویع في أسالیب التدریس.  
 ة الشخصیة والذكاء وسالمة العقل والجسم، والتحضیر المسبق للمادة، والحماس الشدید لھاقو. 
 مراعاة الفروق الفردیة، والتحلي باألخالق الفاضلة والمبادئ الفضلى. 
 التأھیل العلمي واإللمام باألھداف والمنھج، والمحافظة على المظھر بشكل الئق. 

 :لمةصفات أخرى للمع) ٢٠١٣(واضاف العنزي 
 التمسك بتعالیم الدین الحنیف، والرغبة واإلخالص في العمل. 
 التواضع والعطف والحلم والحزم، وعدم الغضب. 
 الصحة الجسمیة والحیویة باإلضافة للصحة النفسیة. 
 وضوح الصوت وفصاحة اللسان وحسن النطق، والقرب من الطالبات وفھمھا لھن. 
 ي المعاملةالتمكن من المادة التي تدرسھا، والعدل ف. 
 احترام اللوائح، وعدم استخدام الطالبات في األمور الشخصیة. 

وھناك بعض الصفات التي وردت في ضوابط تكلیف شاغالت الوظائف التعلیمیة وآلیاتھ 
 :وھي) ه١٤٢٩- ١٤٢٨(
  ،أن تكون المعلمة قدوة حسنة، وعدم وجود ملحوظات سلبیة على سیرتھا الشخصیة السلوكیة

 .ھنیةوالتربویة والم
 سالمة الفكر والمنھج، واالتزان االنفعالي. 
 الرغبة في تطویر الذات، والمحافظة على أخالقیات مھنة التعلیم. 

ونستخلص مما سبق أن أبرز صفات المعلمة ھي التكامل بین السالمة الجسمیة والخلقیة 
ھا من قبل إدارة المدرسة، والعلمیة والدینیة والنفسیة والشخصیة، وااللتزام بتأدیة الواجبات المكلفة ب

  .والسعي الدائم والمستمر للتطویر والتمیز في العمل لتحقیق األھداف التعلیمیة والتربویة
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 :واجبات معلمة المرحلة االبتدائیة 
 ): ھـ١٤٣٧-١٤٣٦الدلیل التنظیمي، (واجبات المعلمة كما وردت في 

 ات، وقواعد السلوك واآلداب، واجتناب كل ما االلتزام بأحكام اإلسالم، والتقید باألنظمة والتعلیم
  .ھو مخل بشرف المھنة

  ،احترام الطالبة، ومعاملتھا معاملة تربویة تحقق لھا األمن والطمأنینة وتنمي شخصیتھا
وتشعرھا بقیمتھا وتراعي مواھبھا، وتغرس في نفسھا حب المعرفة، وتكسبھا السلوك الحمید 

  .امة والثقة بالنفسوالمودة لآلخرین وتؤصل فیھا االستق
  تصمیم التدریس للمواد والمقررات الدراسیة في المدرسة، وتطبیق استراتیجیات التدریس

  .الحدیثة
  تدریس النصاب المقرر من الحصص كامًال، والقیام بكل ما یتطلبھ تحقیق أھداف المواد

یب تقویم مناسبة، الدراسیة من تصمیم التدریس واختیار االستراتیجیات المناسبة، واستخدام أسال
وبناء االختبارات وفق جداول المواصفات والضوابط والشروط، والقیام بالتصحیح ورصد 
الدرجات، وتنفیذ النشاط داخل الفصل وخارجھ، وذلك حسبما تفتضیھ أصول المھنة وطبیعة 

 .المادة وفقًا لألنظمة والتوجیھات الواردة من جھات االختصاص
 والمشاركة في البرامج واألنشطة . طنة والمحافظة على أمن الوطنتعزیز قیم االنتماء والموا

 .التي تعمل على تنمیة االعتزاز بالدین والوالء للملك واالنتماء للوطن
  إعداد وتنفیذ الدروس التطبیقیة، وإنھاء المقررات الدراسیة حسب البرنامج الزمني الموزع على

اب الطالب وكتاب نشاط الطالب في المادة وتفعیل وتطبیق كت. جمیع أسابیع الفصل الدراسي
الدراسیة وأدوات المنھج األخرى، ومتابعة أعمال الطالبات الصفیة والواجبات المنزلیة 

 .وتصحیحھا وتقدیم التغذیة الراجعة لھن
  المشاركة في تنمیة جوانب اإلبداع والتفوق لدى الطالبات وتعزیزھا، وبحث حاالت الضعف

 .والتقصیر وعالجھا
 شاركة في اإلشراف الیومي على الطالبات، وشغل حصص االنتظار، والقیام بعمل المعلمة الم

 .الغائبة، وسد العجز الطارئ في عدد معلمات المدرسة وفق توجیھ إدارة المدرسة
 متابعة الطالبات، واإلشراف علیھن قبل االصطفاف الصباحي وأثناء ونھایة الدوام الرسمي. 
 لیھا، والقیام بالدور التربوي واإلرشادي الشامل لطالبات الفصل، ریادة الفصل الذي یسند إ

ورعایتھن سلوكیًا واجتماعیًا، ومتابعة تحصیلھن وتنمیة مواطن اإلبداع والتفوق لدیھن، وبحث 
حاالت الضعف والتقصیر وعالجھا، وذلك بالتعاون مع معلماتھن وأولیاء أمورھن، ومع إدارة 

 .ذا لزم األمرالمدرسة والمرشدة الطالبیة إ
  دراسة المناھج والخطط الدراسیة والكتب المقررة وتقویمھا، واقتراح ما تراه مناسبًا لتطویرھا

وتنفیذ ما یسند إلیھا من برامج النشاط المصاحب للمادة الدراسیة وغیر . من واقع تطبیقھا
 .المصاحب وااللتزام بما یخصص لھذه البرامج من ساعات

 واالنصراف وبدایة الحصص ونھایتھا، واستثمار وقتھا في المدرسة التقید بمواعید الحضور 
داخل الفصل وخارجھ لمصلحة الطالبة، والبقاء في المدرسة أثناء حصص الفراغ، واستثمارھا 
في تصحیح الواجبات وتقویمھا، وإعداد الوسائل التعلیمیة، واالستفادة من مركز مصادر التعلم 

 .الصفیة وغیر الصفیةبالمدرسة، واإلعداد للنشاطات 
  التعاون مع الھیئة اإلداریة والتعلیمیة بالمدرسة في كل ما من شأنھ تحقیق انتظام الدراسة وجدیة

 . العمل وتحقیق البیئة الالئقة بالمدرسة
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  التنمیة الذاتیة ورفع الكفایات علمیًا ومھنیًا وتربویًا، والتعرف على المستجدات واالستراتیجیات
دریس ونظریاتھ وتصمیم التدریس، واستخدام التقنیة الحدیثة، والمشاركة في الحدیثة في الت

االجتماعات واللجان، وبرامج النشاط، وحضور الدورات التربویة التجدیدیة وورش العمل التي 
 .تنظمھا إدارة التعلیم أو المشرف التربوي المختص وفق التنظیم والوقت المحددین لذلك

 والتعاون مع المشرفات . تصاالت في عملیتي التعلیم والتعلمدمج تقنیة المعلومات واال
 .التربویات، والتعامل اإلیجابي مع ما یوصون بھ وما یقدمونھ من تجارب وخبرات

  المشاركة الفاعلة في برامج التوعیة الصحیة، والتعرف على الطالبات المحتاجات للرعایة
نفسیة المعیقة لتقدم الطالبات دراسیًا من واكتشاف الجوانب الصحیة واالجتماعیة وال. الصحیة

 .خالل المالحظة الصفیة
  توظیف طرائق التعلم ومصادره، التي تدفع الطالبة إلى المشاركة في تعلم فاعل متمحور

 .وبناء الشراكة االسریة والمجتمعیة من خالل التواصل مع األسرة ومؤسسات المجتمع. حولھا
  بالمرونة واالبتكار، وُتمكن من الربط بین البیئة الصفیة تصمیم خبرات تعلم للطالبات تتمیز

داخل المدرسة والبیئة خارج المدرسة، وتعزیز وعي الطالبات بأھمیة المادة العلمیة التي 
 .یتعلمونھا

  إعداد أسئلة االختبارات واإلجابات النموذجیة وفقًا للمعاییر والمواصفات المحددة وتسلیمھا في
وإدخال . ذ عملیة التقویم واالختبارات وتصحیحھا وتدقیقھا ورصد النتائجوإعداد وتنفی. موعدھا

ودراسة نتائج االختبارات وفقًا . وتدقیق درجات ومھارات الطالبات وفقًا للبرنامج الحاسوبي
 .لكل تخصص وتقدیم التوصیات الالزمة بشأنھا

 جالس واللجان المدرسیةتھیئة الطالبات للمشاركة في االختبارات الوطنیة، والمشاركة في الم. 
 تقدیم المعلومات األكادیمیة واإلرشادیة للطالبات وزیادة وعیھم بأھداف مراحل التعلیم العام. 
  التعرف على المشكالت والعقبات الشخصیة التي تحول دون قدرة الطالبة على التحصیل

فھم ذاتھن وقدرتھن وتزوید الطالبات بالمھارات االكادیمیة والشخصیة التي تمكنھم من . العلمي
 .ومیولھن وممارسة دور إیجابي في العملیة التعلیمیة

 القیام بأي مھام أخرى تكلف بھا من قبل الرئیسة المباشرة في مجال اختصاصھا . 
أن من مھام المعلمات اإلداریة التقید بمواعید الحضور ) ٢٠١١بورشك،(وذكرت 

 أوقات الحصص والدوام الرسمي، واالنصراف، وحضور الطابور الصباحي والمحافظة على
والتعاون مع إدارة المدرسة بااللتزام ببرنامج إشغال حصص الفراغ من أجل تحقیق انتظام 
الدراسة، والمشاركة في النشاطات المدرسیة المرافقة، والمجالس التي یتم تشكیلھا في المدرسة، 

ت التدریبیة، وورش العمل، وُتحفیز الطالبات على المشاركة فیھا، وااللتزام بحضور الدورا
 .والمشاركة في االجتماعات التي ُتعقد على مستوى المدرسة والمجالس المشارك فیھا

وشغل حصص االنتظار ھو من بین الواجبات التي یجب على المعلمة القیام بھا، بدخول 
عام حصص المعلمات الغائبات عن العمل، ویكون التكلیف بذلك من قبل إدارة المدرسة، وبشكل 

 –صحیة -إداریة-تربویة- تعلیمیة(نجد الواجبات المكلفة بھا المعلمة في المدرسة كثیرة ومتشعبة 
وھذه الواجبات یجب على كل معلمة اإللمام بھا منذ بدایة تعیینھا ومن ثم القیام بھا، ). اجتماعیة

 مدى التزامھا بتأدیة وتأدیتھا على الوجھ المطلوب داخل المدرسة، وغالبًا یتم تقییم أدائھا من خالل
  . ھذه الواجبات وتمیزھا في تطبیقھا

وأداء المعلمة لواجباتھا على الصورة المطلوبة منھا یحافظ على البناء المتكامل للمدرسة، 
وعلى تحقیقھا لألھداف المرسومة لھا تعلیمیًا وتربویًا على الوجھ المطلوب، لتكون المدرسة 

  ).النظریة البنائیة الوظیفیة(ة للمجتمع وھذا ما وضحتھ متناسقة مع األنساق األخرى المكون
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ومن المھم أن یكون للمعلمة أھداف تسعى لتحقیقھا من خالل تأدیتھا لواجباتھا ومھامھا، 
، )Locke للوك) (نظریة تكوین الھدف(وُتحفزھا على أداء عملھا بأفضل صورة وھذا ما وضحتھ 

ه أنشطة وسلوك المعلمة وكذلك تحدد أتجاه أفكارھا، وأن أن األھداف أو النوایا ھي التي تحدد اتجا
دافعیة المعلمة المترجمة في جھدھا وسلوكھا ھي انعكاس للغایات أو األھداف التي تسعى المعلمة 

  )٤٢، ص ٢٠١٣الدلیمي، . (لتحقیقھا
ة وتنوه الباحثة إلى أن كل ما ذكر سابقًا من مھام تعلیمیة وإداریة وتربویة ھي مھام المعلم

المتعددة والمتشعبة، والتي قد تكون سببًا في تقصیرھا في تأدیة بعضھا كما ذكرت دراسة 
  ).٢٠١٠(العنزي

  :المناخ المدرسي لمعلمات المرحلة االبتدائیة
أسلوب : ھو االنطباع العام المتكون لدى عضوات المدرسة، والمتضمن لمتغیرات عدیدة منھا

إلدارة العلیا، وظروف العمل، ونوعیة األھداف التي تسعى معاملة القائدات لمعلماتھن، وفلسفة ا
إلیھا المدرسة، وطبیعة العالقات بین المعلمات والطالبات، كما یتأثر بالجو العام الذي یسود البیئة 
الخارجیة التي تعمل فیھا المدرسة، وبمستواھا الحضاري واستقراره وبمدى سیادة األبعاد 

  ).١٣٦، ص ٢٠١٦الربیعي، (الدیمقراطیة التشاوریة فیھا 
وللمناخ المدرسي أھمیة كبرى ومؤثرة في العملیة التعلیمیة والتربویة وھذا ما أكدتھ البحوث 

یؤثر على قیمة األداء الذي تقدمھ ) البیئة المدرسیة(فسلبیة المناخ المدرسي ، والدراسات المیدانیة
العدیدة كاإلدارة المدرسیة، وكثافة في المعلمة لطالباتھا، فالمدرسة وما تنطوي علیھ من العوامل 

الفصول الدراسیة، والمباني المدرسیة وتجھیزاتھا واألعباء التدریسیة للمعلمة، ونوع العالقات 
اإلنسانیة داخل المجتمع المدرسي، وغیرھا مما یجري داخل المدرسة من عملیات تربویة وتعلیمیة 

 بیئة مدرسیة مناسبة للمعلمة لتؤدي واجباتھا تؤثر على مستوى أداء المعلمة، فال بد من توفیر
  .وأدوارھا على أكمل وجھ

  :وھناك عدة عوامل تؤثر في المناخ المدرسي منھا
فالنمط القیادي ونوعھ لھ تأثیر قوي على أداء المعلمات في  :النمط القیادي لقائدة المدرسة -١

یادة المدرسیة بحسب سلوك المدرسة، سواء كان ھذا التأثیر سلبي أو إیجابي، ویختلف نمط الق
، وھناك من القیادات )تساھلي(قائدة المدرسة فقد یكون تسلطي أو دیمقراطي أو ترسلي 

التربویة ما تركز على الجانب الوظیفي دون اإلنساني داخل المجتمع المدرسي، ونوع آخر 
 یكون مؤثر یركز علیھما معًا، باإلضافة ألن األھداف التي تسعى لتحقیقھا القیادة المدرسیة

وعمومًا فإن نمط القیادة السلبي یشكل عائق للمناخ المدرسي للمعلمات . أیضا في نمطھا القیادي
  ). ٢٠١٠(وھذا ما ذكرتھ دراسة السلیمان 

 وھذه العالقات اإلنسانیة بین المعلمات تعتمد في :العالقات اإلنسانیة داخل المجتمع المدرسي -٢
إلدارة، ورعایة المتمیزة منھن وتقدیرھا، ووجود احترام األساس على تقدیر جھودھن من قبل ا

متبادل بین جمیع الموظفات في المدرسة على اختالف مسئولیاتھن ومستویاتھن، باإلضافة 
لدرجة التعاون واالحترام الموجودة بینھن، ووجود عدل بینھن في المعاملة، واشباع حاجاتھن 

  . مع الجو المدرسيالنفسیة واالجتماعیة للوصول للتكیف المطلوب
كما أن نمط السلوك المستخدم من إدارة المدرسة والذي یركز على العالقات اإلنسانیة 

 العتیبياإلیجابیة بین المعلمات لھ دور كبیر في تعزیز األداء المھني للمعلمة وھذا ما أكدتھ دراسة 
)٢٠١٢.( 
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ات یركز على التأثیر المتبادل وھناك جانب آخر في العالقات اإلنسانیة االجتماعیة بین المعلم
للزمیالت على بعضھن في مجال عملھن والذي قد یكون تأثیر إیجابي أو سلبي، كما وضحت ذلك 

  ).Salancik & Pfefferلساالنسیك وبفیفر (نظریة التأثیر االجتماعي (
أن االھتمام بالمبنى المدرسي ضروري ) ٢٠١١(ذكر شماطة : إمكانات المدرسة وتجھیزاتھا -٣

فإمكانات المدرسة . نجاح العملیة التعلیمیة، ألنھ یؤثر في تطبیق وتنفیذ برامج المدرسةل
وتجھیزاتھا ُتشكل عامل مھم من العوامل البیئیة للمدرسة التي تؤثر على العملیة التعلیمیة 

، فالمبنى المدرسي بتصمیمھ المناسب لعدد )٢٠١٤(والتربویة وھذا ماذكرتھ دراسة الحقباني 
ات في الفصول، والتجھیزات الكاملة لھ من أثاث وأجھزة ومختبرات، وأماكن إضافیة الطالب

للمصادر والتدبیر ومستودع كتب وغیر ذلك من المرفقات الھامة، والذي یحتوي أیضا على 
فیكون المبنى . تھویة مناسبة واضاءة مناسبة، باإلضافة لألمور المتعلقة بالسالمة والصحة

اتھ للعمل التدریسي التربوي، وأي نقص في إمكانات المدرسة أو خلل المدرسي مناسب بمرفق
في مرافقھا من ضیق الفصول أو عدم تھویتھا جیدًا وغیر ذلك، یؤثر كما ذكر الربیعي 

  :تأثیرًا سلبیًا على المعلمة والتلمیذة وعلى المدرسة بشكل عام اذ یؤدي الى) ٢٠١٦(

 مات على تأدیة مھامھن، ومسؤولیاتھن على الوجھ فقدان المناخ المدرسي الذي ُیساعد المعل
  . األكمل

  ،عدم شعور الطالبات بتوفر المناخ المدرسي المناسب، الذي یساعدھن على تنمیة مھاراتھن
 .وإكسابھن الخبرات التعلیمیة الالزمة

 عدم تمكن المدرسة من القیام بنشاطات منھجیة وال منھجیة ُمكملة للمنھج المدرسي. 

 ن حدوث رضا وظیفي لدى المعلمات وجود خلل في األمور الصحیة كما یمنع م
) Haerzbergلھیرزبرغ ) (ذات العاملین(للوظیفة، وھذا ما أكدتھ نظریة ) الخارجیة(

 .وبالتالي تقود المعلمات إلى اتجاھات سلبیة في تأدیة مھامھن
، فكلما زاد ویقصد بھ النصاب األسبوعي من الحصص الدراسیة: العبء التدریسي للمعلمة -٤

النصاب األسبوعي للمعلمة أصبح عبء تدریسي علیھا بسبب تكلیفھا بمھام أداریھ أخرى تثقل 
علیھا وترھقھا نفسیًا وجسدیًا، وقد یؤدي لتقصیرھا في أداء مھامھا وواجباتھا المدرسیة وھذا ما 

ھم ذلك ، والعكس إذا كان النصاب المدرسي قلیل ومناسب یسا)٢٠١٥(أكدتھ دراسة الحجیري
 .في رفع أداء المعلمة، ویزید من اقبالھا على تأدیة واجباتھا على أكمل وجھ مطلوب

أن كثافة الفصول المدرسیة من المشكالت ) ٢٠١٦(وقد ذكرت الرباط : كثافة الفصول الدراسیة -٥
التي تتعلق بالطالب وتؤثر في اإلدارة المدرسیة، وبالتالي تؤثر في المناخ المدرسي للمعلمات، 

الفصول الدراسیة ذات العدد المناسب من الطالبات یساعد المعلمة على إدارة الفصل، وحفظ ف
النظام، واكتشاف الفروق الفردیة بین الطالبات، ومن ثم مراعاة الفروق الفردیة بینھن، 

، )الخ.. . ،كتطبیق االستراتیجیات، والتعلم النشط(باإلضافة إلى تأدیة مھامھا التدریسیة 
بیسر وسھولة، وزیادة مستوى التفاعل بین المعلمة ) األنشطة الغیر صفیة (والتربویة

والطالبات، لذلك فأن زیادة عدد الطالبات في الفصل یؤثر على الطالبة في استیعاب المادة 
العلمیة، ویشكل عبأ على المعلمة في تأدیة مھامھا التعلیمیة، كما یؤثر على األداء التربوي لھا 

من مشكالت ) ٢٠١٦(باإلضافة لما ذكره الربیعي ). ٢٠١٦(راسة حمزة وھذا ما أكدتھ د
 :إضافیة مثل

 عدم قدرة المعلمة على مراعاة الفروق الفردیة بین الطالبات.  
 عدم قدرة المعلمة على تنمیة المھارات والمواھب الموجودة لدى الطالبات. 
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 ئص نموھاعدم قدرة المعلمة على االھتمام بتنمیة شخصیة الطالبة حسب خصا. 
 عدم قدرة المعلمة على اإلجابة على جمیع أسئلة الطالبات. 
 عدم قدرة المعلمة على متابعة مشكالت الطالبات ومعالجتھا. 
 ارھاق المعلمة وعدم االستفادة من مواھبھا. 
 عدم قدرة المعلمة على متابعة نمو الطالبات وتقویم تحصیلھم التربوي. 
 ى الطلبة ومتابعة واجباتھم المنزلیةعدم قدرة المعلمة على االشراف عل. 
 ضعف التفاعل بین المعلمة والطالبات وسط ھذا العدد الكبیر منھن. 
 ضعف قدرة المعلمة على إدارة الصف وضبطھ. 

  :حصص االنتظار: المحور الثاني
  :مفھوم حصص االنتظار

للحدیث عن حصص االنتظار البد من التطرق في البدایة لتوضیح مفھومي جدول وقت 
فجدول وقت الفراغ یقصد بھ الجدول الذي ُیبین أوقات الفراغ . الفراغ وجدول حصص االنتظار

وفي ھذا الجدول یبین أسم المعلمة . للمعلمات، أي األوقات التي ال یكون لدى المعلمات فیھا عمل
الحاجة وھذا الجدول ُمفید في االستعانة بالمعلمات عندما تظھر . وأوقات فراغھا في الیوم المدرسي

  ).٢١٦، ص ٢٠١٥، أسعد(إلى ذلك، كما في حالة تغیب بعض المعلمات وغیرھا 
، وھي من واجبات )٥/٢(وحصص االنتظار ُتعتبر اجراء مدرسي یرمز لھ بالرمز رقم 

في العملیات في الدلیل اإلجرائي لمدارس التعلیم ) ٢(وكیلة المدرسة للشؤون التعلیمیة، وتتبع للرقم 
، ویتم توزیع )٠١-.ع.ت.و(ى بإعداد الجداول المدرسیة والتي یرمز لھا بالرمز العام والتي تسم

یدویًا، او عبر ) في الملحقات) (٠١- ٠١-ن.ع.ت.و(حصص االنتظار یومیًا في جدول وفق النموذج 
  .والخاص بحصص االنتظارExcel) (البرنامج الحاسوبي للجداول 

 :عامآلیة تطبیق حصص االنتظار في مدارس التعلیم ال
-ن.ع.ت.و(تقوم وكیلة الشؤون التعلیمیة بإعداد سجل توزیع حصص االنتظار وفق نموذج  -١

  .یدویا أو آلیا عبر البرنامج الحاسوبي للجداول والخاص بحصص االنتظار) ٠١- ٠١
مراعاة العدل بین المعلمات وعدد (ثم تقوم بمراجعتھ والتأكد من االعتبارات الضروریة  -٢

ورفعھ لقائدة المدرسة ) اسیة ومكانھا في الجدول الدراسيأنصبتھم من الحصص الدر
  .العتماده

 .تقوم قائدة المدرسة باعتماد جدول حصص االنتظار -٣
تقوم وكیلة الشؤون التعلیمیة بتدوین حصص االنتظار في جدول الحصص الدراسیة وجدول  -٤

 الحصص التي المعلمة، حیث یعتبر من مھامھا تحدید المعلمات الغائبات بشكل یومي، وتحدید
 .تدرج في قائمة االنتظار للمعلمات الغائبات

 .ثم تقوم بتعبئة وتدوین حصص المعلمة الغائبة في سجل حصص االنتظار -٥
ثم تقوم بتبلیغ المعلمات الُمكلفات بدخول حصص االنتظار بمواعید وفصول حصص  -٦

 .االنتظار
ي حصص االنتظار ثم تحدد المعلمات الُمكلفات بحصص االنتظار ما سوف ُیفّعلنھ ف -٧

ویتم تدوین ذلك في سجل ) كاستخدام حقیبة االنتظار أو حقیبة المعلم أو مركز مصادر التعلم(
 .االنتظار

 . ثم توقع المعلمات في السجل الخاص بحصص االنتظار، وھذه آخر خطوة تنظیمیة -٨
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 ).٢٢ھـ، ص ١٤٣٧-١٤٣٦، )اإلصدار الثالث(الدلیل اإلجرائي لمدارس التعلیم العام  (   
حصة أسبوعیًا كحد أعلى، عباره عن نصابھا األسبوعي ) ٢٤(والمعلمة البد من أن ُتكمل 

اإلصدار (صالحیات قائدات المدرسة . (من الحصص الدراسیة مضافًا لھ عدد من حصص االنتظار
 ). ١٣، ص٤٨: ه، صالحیة رقم١٤٣٧، )الثاني

 :وُیستثنى من ذلك
  ة أسبوعیًا، فھذه ال ُتكلف بحصص انتظار إالحصة دراسی) ٢٤(المعلمة التي نصابھا:  

من صالحیات ) ٤٨( برغبة المعلمة ووفق مكافآت مالیة، وھذا ما ُذكر في الصالحیة رقم 
قائدات المدرسة، حیث أن على قائدة المدرسة أو من ُتكلفھ للقیام بعملھا في حال غیابھا اعتماد 

 حصص االنتظار التي یقومون بھا بدًال عن أسماء المعلمات الالتي یستحققن مكافأة عن تدریس
وأن الحد األعلى لعدد حصص االنتظار . حصة) ٢٤(معلمة غائبة زیادة على نصابھن الرسمي 

ویشترط للحصول على المكافأة . التي تستحق علیھا المعلمة مكافأة أربع حصص في األسبوع فقط
مادة الدراسیة للطالب طول زمن حصة ترتبط بال-أو داعمة-جدیدة- أن تقدم المعلمة مادة تعلیمیة

االنتظار، وتكون األولویة لمعلمات الریاضیات والعلوم الطبیعیة واللغة اإلنجلیزیة مالم تحدد لجنة 
التوجیھ واإلرشاد بالمدرسة تخصصا آخر، وحصر المعلمات الالتي أدین حصص انتظار أكثر من 

 كل شھر إلى شؤون الموظفات في إدارة نصابھن خالل أي أسبوع دراسي، والرفع بذلك في نھایة
صالحیات قائدات المدرسة (عن كل حصة انتظار -خمسة وسبعین ریال-التعلیم لصرف المكافأة

  ).١٣، ص٤٨: ه، صالحیة رقم١٤٣٧، )اإلصدار الثاني(
وھنا تنوه الباحثة إلى أن معظم المدارس ال یتم فیھا تطبیق قائدات المدارس لصالحیة 

حصة ) ٢٤(ھا، بل یحدث ھناك تجاوزات بتكلیف المعلمات الالتي نصابھن بحذافیر) ٤٨(رقم
بحصص االنتظار، وبدون تطبیق لحصر اسمائھن أو رفعھا للوزارة للحصول على المكافأة المالیة، 
وحجتھن في ذلك ارتفاع أنصبة معظم المعلمات لھذا العدد من النصاب المدرسي من الحصص 

  .سة لمعلمات یدخلن حصص االنتظارحصة، وحاجة قائدة المدر) ٢٤(

  رائدة النشاط، أمینة مصادر التعلم، رائدة التوعیة اإلسالمیة، (الُمعلمات الُمكلفات في المدرسة
، حیث یتم تخفیض نصاب المعلمة التي ُتسند لھا مھام أخرى )الخ.... المرشدة الطالبیة

في حال وجود فائض من بالمدرسة، بحیث ال یقل نصابھا عن خمس حصص أسبوعیًا، وذلك 
الحصص بعد تغطیة الخطة الدراسیة في التخصص وفق التشكیل المدرسي المعتمد للمدرسة 

  ).٩، ص٣٦: ه، صالحیة رقم١٤٣٧، )اإلصدار الثاني(صالحیات قائدة المدرسة (

  الُمعلمات الغیر قادرات صحیًا على دخول حصص انتظار لوضع صحي لدیھا، ووجود
 .ك، وموافقة قائدة المدرسة على ذلكتقاریر طبیة تثبت ذل

 :طرق تفعیل حصص االنتظار في مدارس التعلیم العام
تفعیل حصص االنتظار ھو من مھام المعلمة الُمكلفة بحصة االنتظار، وطریقة التفعیل            

 :عملیة اختیاریة متروكة لھا، سواء أرادت تفعیل حصة االنتظار
البرنامج - التوعیة اإلسالمیة-النشاط الطالبي(، كأنشطة برامج  باألنشطة غیر الصفیة الوزاریة -١

والتي تكون عادة متوفرة لدى وكیلة المدرسة ). التوجیھ واإلرشاد- )فطن(الوقائي الوطني
  .للشئون التعلیمیة وفق جدولة زمنیة معینة لیتم تفعیلھا في وقتھا

التلوین، والتي تكون متوفرة أو األنشطة غیر الصفیة المتنوعة كالمسابقات والقصص وأوراق  -٢
 ).حقیبة االنتظار(لدى بعض اإلدارات المدرسیة تحت مسمى 
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وقد ُتفعل المعلمة حصة االنتظار بألقاء محاضرة على الطالبات في موضوع معین، أو مناقشة  -٣
موضوع یخص الطالبات، أو ظاھرة منتشرة، أو محاولة تعزیز قیم لدى الطالبات، أو تعدیل 

 .سلوكیات معینة
أو إعطاء دروس، لتقویة الطالبات في مادة دراسیة معینة، أو لتعویض تأخیر في المنھج بسبب  -٤

أو عدم االلتزام بخطة -  أو الذھاب لدورة تدریبیة–كغیاب عن الدوام (ظروف خاصة بالمعلمة 
ولألسف ھذه أكثر الطرق المستخدمة والمطبقة لحصص االنتظار من ). الخ.... توزیع الدروس

معلمات، والتي یكون فیھا تركیز على الجانب التدریسي والتعلیمي للطالبات، وأغفال قبل ال
 .لھن تعزیز الجانب التربوي والقیمي

وھناك من المعلمات من تستغل حصص االنتظار في تجھیز وسائل أو تصحیح كتب الطالبات  -٥
ولیس لھا أي دور أو االكتفاء بالجلوس، العتقادھن أن حصة االنتظار ھي حصة لراحة المعلمة 

فیھا، وبالتالي عند دخولھا على الطالبات تطلب منھن الھدوء والقیام بأي عمل، أو نشاط بشكل 
 . فردي، أو حل وجباتھن المنزلیة

بالقیام : ان استغالل حصص االنتظار یكون أیضًا) ٢٠١٣(وباإلضافة لما سبق ذكر العنزي 
 . ثقافي في غرفة مصادر التعلمأو مشاھدة فیلم تعریفي تربوي أو. بنشاط ریاضي

وفي بعض المدارس االبتدائیة للتعلیم العام یكون ھناك تقدیم للحصص الدراسیة في الیوم 
الدراسي بعد موافقة المعلمات وقائدة المدرسة، وجعل حصص االنتظار في آخر الیوم الدراسي، 

قدیم وقت الخروج من المدرسة، لیتم استغاللھا من قبل المعلمات بإحدى طرق التفعیل السابقة، أو ت
 . ویرجع ذلك لقائدة المدرسة وتحملھا للمسئولیة أمام األشراف التربوي. وھذا في حاالت قلیلة

وھناك مسئولیات للمعلمة تجاه أوجھ النشاط المدرسي بتفعیلھا والتنویع فیھا، لتحقیق األھداف 
  .المنشودة من ھذه األنشطة وأثراء الطالبات تربویًا

 :ائدة المدرسة في تفعیل حصص االنتظاردور ق
لقائدة المدرسة دور كبیر ومؤثر في تفعیل معلمات المرحلة االبتدائیة لحصص االنتظار، لما 
تمتلكھ من سلطة تستطیع التحكم بأدوار المعلمات التنفیذیة في المدرسة، وھي المسئولة األولى عن 

لمسمى الوظیفي لھا من مدیرة مدرسة لقائدة تحقیق األھداف المدرسیة، وھذا أحد أسباب تغییر ا
فمدیرة المدرسة تھتم فقط باألمور التنفیذیة أو التطبیقیة في المدرسة لكن قائدة المدرسة . مدرسة

  .تدرك الغایات البعیدة واألھداف الكبرى باإلضافة لعدم اھمالھا األمور التنفیذیة التطبیقیة
رسیة وجھازھا اإلداري قد تكون عقبة في سبیل إلى أن القیادة المد) ٢٠١١(وأشار شماطة 

تحقیق المدرسة ألھدافھا إذا ما أسيء اختیارھا، وكانت غیر مؤھلة لتولي قیادة العمل التربوي 
التعلیمي، وھذا ما دعا خبراء التربیة إلى النداء بضرورة االھتمام بالقیادة التربویة القادرة على 

  .القیام بمسئولیاتھا
لمدرسة بأدوار المعلمات في المدرسة من خالل الجوانب الثالثة لإلطار العام وتتحكم قائدة ا
حیث الجانب األول یتعلق بالھدف الذي تحاول أن تحققھ من خالل وظیفتھا . لوظیفة قائدة المدرسة

وھو الوصول بالمدرسة لتحقیق األھداف والغایات المنشودة من تربیة النشء حتى یكن مواطنات (
والجانب الثاني  ).ت ُمنتجات لدیھن االتجاھات الصحیحة نحو أنفسھن ونحو مجتمعھننافعات بناءا

والجانب الثالث . یتعلق بالواجبات التي ینبغي أن تؤدیھا قائدة المدرسة من أجل الوصول لھذا الھدف
 )١٤٥، ص٢٠١٥، أسعد(یتعلق بالطریقة التي تؤدى بھا ھذه الواجبات 

ح دور قائدة المدرسة في تفعیل حصص االنتظار، ففي ومن خالل الجوانب السابقة یتض
الدلیل (الھدف الذي تحاول قائدة المدرسة تحقیقھ من خالل وظیفتھا وھو كما ورد في : األول الجانب

قیادة المدرسة تربویّا وتعلیمیّا لتحقیق األھداف ): ھـ١٤٣٧- ١٤٣٦التنظیمي لمدارس التعلیم العام، 
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بأن وجود األھداف ھو شيء ) Lockeللوك ) (نظریة تكوین الھدف(وھذا ما ذكرتھ . المنشودة
أساسي لتحدید مسارات السلوك فھي تنشطھ وتوجھھ، وتنظم اتجاه أفكاره، فتزداد دافعیة الفرد 

 )٤٢، ص ٢٠١٣الدلیمي،. (لتحقیق ھذه الغایات واألھداف
والتي ھي الحق . درسةوقیادة المدرسة تكون من خالل السلطة الرسمیة التي تمتلكھا قائدة الم
نظریة (وھذا ما أكدتھ . النظامي في إصدار األوامر وممارسة القوة في إجبار اآلخرین على تنفیذھا

بأن الوظیفة ُتعد مصدر السلطة الرسمیة، وأن ھذه السلطة تندرج تنازلیًا من أعلى ) السلطة الرسمیة
دنى، وأن لدى القائدات السلطة التي إلى أسفل وفق تفویض یقرره المستوى األعلى إلى المستوى األ

على إطاعة أوامرھن، وتنفیذ تعلیماتھن سواء ) المعلمات(تخولھن للتصرف وإجبار المرؤوسات 
  )٢١٥، ص٢٠١٦الحریري،. (كان ذلك باإلقناع أو اإلكراه

 وعند مقارنة السلطة بالنفوذ نجد ان السلطة لھا الحق في اتخاذ القرارات الُمنّظمة للعمل 
تي تجبر المرؤوسین على اتخاذ أنماط سلوكیة معینة إلزامًا، أما النفوذ فھو التأثیر على سلوك وال

، والقائدة الناجحة ھي التي )وھو ما یطلق علیھ السلطة غیر الرسمیة(اآلخرین التزامًا ولیس إلزامًا 
  )٢٠٩، ص ٢٠١٦آل ناجي، . (تجعل معلماتھا ینفذون التعلیمات التزامًا ولیس إلزامًا

وتفعیل حصص االنتظار إذا كان من أھداف قائدة المدرسة، سیكون ھناك التزام من 
  .المعلمات أو أغلبھن بذلك، بحكم سلطة ونفوذھا وظیفیًا على المعلمات

الذي یتعلق بالواجبات التي ینبغي أن تؤدیھا قائدة المدرسة من أجل : وفي الجانب الثاني
-١٤٣٦الدلیل التنظیمي، (كما وردت في ( قائدة المدرسة فمن أھم واجبات. الوصول لھذا الھدف

  :والتي لھا عالقة مع تفعیل حصص االنتظار) ھـ١٤٣٧
وھذه تتضمن اإلشراف على حصص االنتظار (اإلشراف على خطة المدرسة واعتمادھا  -١

  ).وآلیة تفعیلھا
ع منسوبات متابعة إعداد الجداول المدرسیة والتأكد من مراعاة العدل والمساواة بین جمی -٢

وھذه تتضمن متابعة جدول حصص االنتظار ومراعاة العدل والمساواة بین جمیع (المدرسة 
 ). منسوبات المدرسة

ویكون تفعیل حصص االنتظار (تعزیز قیم االنتماء والمواطنة والمحافظة على امن الوطن  -٣
  ).كأكبر فرصھ لذل) فطن(باألنشطة الالصفیة والبرامج الوزاریة وخصوصًا برنامج 

دعم البرامج واألنشطة التي تعمل على االعتزاز بالدین والوالء للملك واالنتماء للوطن  -٤
  ).ودعم تفعیل حصص االنتظار أكبر فرصة لتفعیلھا(لمنسوبي المدرسة واألشراف علیھا 

اإلشراف على تجھیز وتنظیم وتھیئة مرافق وتجھیزات المدرسة قبل بدء الدراسة في  -٥
جھیز مكان خاص بتفعیل األنشطة ویكون خارج الفصل لتفعیل حصص بت(المواعید المحددة 

 ).االنتظار
متابعة أداء أعمال الھیئة التعلیمیة واإلداریة من خالل زیارتھم واالطالع على أعمالھم  -٦

 ).من خالل متابعة حصص االنتظار والتفعیل فیھا(ونشاطاتھم ومشاركاتھم 
 المدرسة باستمرار وتنمیة أداء المسؤولین العمل على تطویر أسالیب وإجراءات العمل في -٧

واالھتمام بتفعیل حصص االنتظار والتنویع في طرق التفعیل یعتبر من التطویر في (نحوه 
 ). العمل في المدرسة

 ان اإلدارة مستمدة من طبیعة Searsلسیرز) نظریة اإلدارة وظائف ومكونات(وكما أكدت 
وتوجیھ وتنسیق ورقابة، وھي - وتنظیم-  صورة تخطیطالوظائف التي تقوم بھا، والتي تتكامل في

 .مجموعة مھام تقوم بھا القائدة في المدرسة في كافة مھامھا المدرسیة
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والذي یتعلق بالطریقة التي تؤدى بھا ھذه الواجبات من خالل : أما في الجانب الثالث
صالحیات (ت في كما ورد(فنجد أن من أھم صالحیات قائدة المدرسة . صالحیات قائدة المدرسة

  ): ھـ١٤٣٧، قائدة المدرسة
  والحوافز ھي نظام مستحدث في . منح حوافز للمعلمات المتمیزات): ٥٦(صالحیة رقم

اإلدارة من شأنھ دفع األفراد إلى بذل المزید من الجھد لتحسین ورفع الكفاءة اإلنتاجیة 
 ).٢٩٢، ص ٢٠١٦، الحریري(

 ).٢٠١١(یر الصفیة كما ذكرت دراسة الرومي وللحوافز دور فّعال في تفعیل األنشطة غ
عندما یكون للمعلمة المتمیزة في تفعیل : (ومن ناحیة عالقتھا بتفعیل حصص االنتظار

حصص االنتظار حوافز فھذا یساعد بشكل كبیر على تفعیل حصص االنتظار، بل والحرص على 
ھو سبب مھم لتقبل المھام، والتي التنویع واألبداع في ذلك، وزیادة الرضا الوظیفي لدى المعلمات، و

إن المدرسة ال : حیث ذكر أن) ٢٠١٦آل ناجي،(وھذا ما أكده ). منھا تفعیل حصص االنتظار
تستطیع أن تؤدي رسالتھا على الوجھ األكمل إال إذا المعلمات ُكّن راضیات عن عملھن ومقتنعین 

 .إلنتاجیةبھ، والمعلمات األكثر رضى یمیلون لتحقیق مستویات مرتفعة من ا
أن ھناك قلة في الحوافز للمعلمین من قبل اإلدارة المدرسیة ) ٢٠١٦(وقد ذكرت الرباط 

  . وھذه تعتبر من أھم مشكالت اإلدارة المدرسیة
  مجموعة المشاعر الوجدانیة التي : ھو) ٢٠١١(فالرضا الوظیفي كما ذكر عیاصرة وحمادنة

فرضا . ھذه المشاعر قد تكون إیجابیة أو سلبیةیحس بھا الفرد نحو العمل الذي یشغلھ حالیًا، و
  كما أن. المعلمة عن عملھا یعتبر األساس األول لتحقیق التوافق النفسي واالجتماعي للمعلمة

من إنجاز الموظفة لعملھا تعود إلى قدرة اإلدارة على تحفیز تلك ) ٨٠(%ھناك نسبة تصل إلى 
  .الموظفة

 لمات على تفعیل حصص االنتظار یكون بعدة صور منھا والتحفیز من قبل قائدة المدرسة للمع
وكل . شھادة شكر، أو تكریم للمعلمة، أو مكافأة عینیة، أو مالیة، أو عدد من أیام الغیاب كمكافأة

وھي من صفات القائدة : بالمكافأة المشروطة) ٢٠١٦(ما سبق ھو ما عبرت عنھ الحریري 
 . لموظفات ذوات الكفاءةالفعالة وتتعلق بتقدیر القائدة ومكافأتھا ل
تسبقھ عملیة مفاضلة بین بدائل From ) لفروم) (التوقع(وسلوك المعلمة كما ذكرت نظریة 

قد تتمثل في القیام بالسلوك أو عدم القیام بھ، ودافعیة المعلمة ألداء عمل معین ھي حصیلة ثالث 
قة یحدث تحفیز للمعلمة  المنفعة، وعند وجود ھذه العناصر الساب- الوسیلة-التوقع:عناصر ھي 

كما أن التحفیز یساعد على ). ٨٤، ص ٢٠١٤رضوان،(والعكس صحیح عند عدم وجود أي منھا 
زیادة الدافعیة لدى المعلمات ألداء واجباتھن ومھامھن على أفضل صورة كما ذكرت دراسة 

 ).٢٠١٧(الرحماني 
 رضاھن الوظیفي، وتأدیة األدوار والطریقة التي تتعامل فیھا القائدة مع معلماتھا مھمة ایضًا في 

حیث أن البیروقراطیة في تعامل قائدة المدرسة مع معلماتھا، . المطلوبة منھن كما ینبغي
والتزامھا بتطبیق اإلجراءات المدرسیة بحذافیھا، دون وجود نوعًا من المرونة وفق ما یناسب 

ى المعلمات، ینعكس على مدرستھا ومعلماتھا، یؤدي لوجود نوعًا من عدم الرضا الوظیفي لد
) نظریة ذات العاملین(بصورة تقصیر أو عزوف عن تأدیة بعض مھامھن، كما ذكرت 

كما أن ). الخارجیة(لوجود خلل في األمور الصحیة  وھو ما یعزى)  Haerzbergلھیرزبرغ(
دتھ البیروقراطیة في اإلشراف التربوي تؤثر على سیر العملیة التعلیمیة والتربویة، وھذا ما أك

فكلما كانت طریقة قائدة المدرسة في قیادتھا تشاوریة مع معلماتھا، ). ٢٠١٧(دراسة الرحماني 
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وفیھا تلمس الحتیاجاتھن النفسیة واالجتماعیة والوظیفیة، كلما ساھم ذلك في قیادتھا لمدرستھا 
  .بكفاءة عالیة ُتحقق لھا أھدافھا المرسومة

 ساسیة في العملیة اإلداریة، والتي ھي بمثابة التغذیة وھي من العملیات التقویمیة األ والرقابة
الراجعة التي تتمكن من خاللھا قائدة المدرسة من تجوید العمل وتحقیق األھداف التربویة، وقد 

بأنھا مالحظة تنفیذ األعمال والتأكد من أنھا تسیر في : لمفھوم الرقابة) ٢٠١٦آل ناجي،(أشار 
، ومحاولة اكتشاف أي اتجاه لالنحراف عن األھداف االتجاھات المقررة في خطط العمل

ومعرفة أسباب ذلك، واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بمنع وقوعھا، والتأكد من الوصول إلى النتائج 
كما ترتبط وظیفة الرقابة بالتخطیط، فالقائدة التي ال . المحددة التي یرمي إلى تحقیقھا أي تنظیم

، فالرقابة ضرورة إلنجاز الخطط التي وضعتھا اإلدارة تستطیع أن تخطط ال تستطیع أن تراقب
  ).١٨٣، ص ٢٠١٠العجمي، (العلیا 

فمالحظة قائدة المدرسة لحصص االنتظار والتأكد من تفعیلھا بشكل تربوي مفید للطالبات، 
یحقق األھداف التربویة للمدرسة بشكل كبیر، وُیّحد من عزوف المعلمات عن التفعیل لحصص 

 .دث ذلك، ومحاولة معرفة أسبابھ واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بمنع العزوفاالنتظار إذا ح
وأخیرًا یتضح مما سبق الدور الفّعال لقائدة المدرسة في تفعیل المعلمات لحصص االنتظار، 
من خالل موقفھا من األنشطة الصفیة غیر المدرسیة عمومًا، وتفعیلھا في حصص االنتظار 

المدرسة مؤمنة بفعالیة تفعیل حصص االنتظار، واألھداف التربویة فمتى ما كانت قائدة . خصوصًا
التي تتحقق للطالبات من خاللھ، نجد أن ذلك ینعكس على آلیة تطبیق وتفعیل حصص االنتظار لدیھا 
من قبل المعلمات، ومتابعتھا لھذا التفعیل، والتشجیع علیھ، ودعمھ، وكل ما سبق یساعد على تفعیل 

باإلضافة . تظار بشكل مفید وُمحقق لألھداف التربویة المنشودة من المدرسةالمعلمات لحصص االن
الھتمامھا بالمعلمات أنفسھن، ومدى الرضا الوظیفي لدیھن، واالھتمام بحاجاتھن، والعالقات 
االجتماعیة بینھن أمر مھم، ألن اھتمام القائدة بمعلماتھا وحاجاتھن ینعكس باإلیجاب على عملھن 

یة النظام االجتماعي في المدرسة وھذا ما ذكرتھ نظریة اإلدارة عملیة اجتماعیة ویساعد على تقو
 . )Getzelsنموذج جیتزلز(في 

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
   :منھج الدراسة

عبیدات، عبد (استخدمت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي المسحي، وذلك كما ذكر          
على المشكالت المرتبطة بالمیدان التربوي ویھدف ألنھ مناسب للتعرف ) ٢٠١٦، الحق، عدس

  .لتطویر العملیة التربویة
   :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات المرحلة االبتدائیة في التعلیم العام الحكومي للبنات           
والتابعات لجمیع مكاتب األشراف التربوي في مدینة الریاض والبالغ ) ھـ١٤٣٩- ١٤٣٨(للعام 
 مكتب – مكتب النھضة –مكتب وسط -مكتب شمال: (مكاتب إشراف تربوي ھي) ٩(ا عددھ

، حیث ) مكتب الحرس– مكتب البدیعة – مكتب الجنوب – مكتب الغرب –مكتب الشفا –الروابي 
معلمة وعدد ) ١٧٨٦٢(بلغ عدد معلمات المرحلة االبتدائیة في التعلیم العام الحكومي للبنات 

وھذه االحصائیات وفقًا إلحصائیة إدارة . مدرسة حكومیة) ٦٧٥(ا المعلمات المدارس التي یعملن بھ
  ).ه١٤٣٨البطاقة اإلحصائیة العامة للبنات للعام (التخطیط والتطویر بوزارة التعلیم 

 وتفصیل مجتمع الدراسة من حیث عدد معلمات المرحلة االبتدائیة وعدد المدارس االبتدائیة 
معلمة و ) ٢٩٣٨: (مكتب شمال: (لتابعة لمدینة الریاض كالتاليفي مكاتب اإلشراف التربوي ا

) ٣٠٠٨: (مكتب النھضة(، )مدرسة) ٥٤(معلمة و ) ١٣٢٩: (مكتب وسط(، )مدرسة) ١٠٧(
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: مكتب الشفا(، )مدرسة) ١٠٣(معلمة و ) ٢٦٦٤: (مكتب الروابي(، )مدرسة) ١٠٩(معلمة و 
مكتب (، )مدرسة) ٥٤(معلمة و ) ١٤٠١: (مكتب الغرب(، )مدرسة) ٦٨(معلمة و ) ١٦٩٩(

، )مدرسة) ٩٢(معلمة و ) ٢٧٢٨(مكتب البدیعة (، )مدرسة) ٧٣(معلمة و ) ١٧٣٢: (الجنوب
وھذه االحصائیات وفقًا إلحصائیة إدارة التخطیط . مدرسة) ١٥(معلمة و ) ٣٦٣: (مكتب الحرس(

  )ھـ١٤٣٨البطاقة اإلحصائیة لعام . (والتطویر بوزارة التعلیم
   :راسةعینة الد
) ٦٧(معلمة ابتدائي یعملن في ) ١٧٨٦(من، أي %) ١٠(تكونت عینة الدراسة مما نسبتھ           

والتابعات لجمیع مكاتب ) ھـ١٤٣٩-١٤٣٨(مدرسة ابتدائیة في التعلیم العام الحكومي للبنات للعام 
وسوف یتم . مكاتب إشراف تربوي) ٩(اإلشراف التربوي في مدینة الریاض والبالغ عددھا 

والعینة العشوائیة العنقودیة ھي العینة التي یتم فیھا ). بالطریقة العنقودیة(ھن عشوائیا اختیار
العساف، (االختیار عشوائیا بحیث یكون وحدة العینة في ھذه الطریقة لیست مفردة وإنما مجموعة 

  ). ١٠١، ص٢٠١٦
مكتب (، )مدرسة) ١١(معلمة من ) ٢٩٤: (مكتب شمال: (وتفصیل عینة الدراسة كالتالي

مكتب (، )مدرسة) ١١(معلمة من ) ٣٠١: (مكتب النھضة(، )مدارس) ٥(معلمة من ) ١٣٣: (وسط
مكتب (، )مدارس) ٧(معلمة من ) ١٧٠: (مكتب الشفا(، )مدارس) ١٠(معلمة من ) ٢٦٦: (الروابي
مكتب (، )مدارس) ٧(معلمة من ) ١٧٣: (مكتب الجنوب(، )مدارس) ٥(معلمة من ) ١٤٠: (الغرب
  ).مدرسة) ٢(معلمة من ) ٣٦: (مكتب الحرس(، )مدارس) ٩(معلمة من ) ٢٧٣ (البدیعة

وبعد تطبیق أداة الدراسة استعادة الباحثة جمیع االستبانات وكانت جمیعھا صالحة للتحلیل 
إلى ) االستبانة(، حیث قامت الباحثة بإیصال أداة الدراسة %)١٠٠(اإلحصائي وبنسبة وصلت إلى 

ستالمھا شخصیًا بعد تعبئتھا لذلك لم یكن ھناك نسبة مفقودة من االستبانات جمیع عینة الدراسة وا
  .ولم یتم استبعاد أي استبانة

 :أداة الدراسة
  :تصمیم أداة الدراسة-أ

بناء على طبیعة الدراسة، والمنھج المتبع، واالمكانات المادیة والزمنیة المتاحة، استخدمت 
 مالئمة لتحقیق أھداف الدراسة، حیث یمكن من خاللھا استطالع الباحثة االستبانة ألنھا األداة األكثر

رأي أكبر عدد ممكن من المعلمات، وبناء على ذلك قامت الباحثة بتصمیم االستبانة معتمدة في ذلك 
  :على اآلتي

  االطالع على األدبیات العلمیة، ومراجعة الدراسات السابقة والتي اھتمت بجانب أو أكثر
  .لحالیةمن جوانب الدراسة ا

  النقاش مع معلمات وقائدات للمرحلة االبتدائیة ومسئوالت في وزارة التربیة واإلشراف
  .التربوي لالستفادة من الجانب الواقعي قدر اإلمكان

  أعوام٩خبرة الباحثة في العمل بمجال التدریس بالمرحلة االبتدائیة لمدة .  
عة من العبارات تمثل االستبانة ومن خالل ما سبق تمكنت الباحثة من تجمیع وصیاغة مجمو

  .عبارة) ٣٩(ھا األولیة وجاءت في بصورت
وبناء على مالحظات المحكمین وتوجیھاتھم تمكنت الباحثة من تعدیل وصیاغة االستبانة 

  .عبارة) ٣٨(وإخراجھا بصورتھا النھائیة وتكونت من 
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  :وقد تكونت ھذه االستبانة من قسمین
ولیة لعینة الدراسة من حیث المؤھل، الخبرة، النصاب حوى البیانات األ: القسم األول

  .التدریسي من الحصص، التخصص الذي تقوم بتدریسھ
  :محاور والتي تجیب عن أسئلة الدراسة، وھذه المحاور ھي) ٣(وشمل : القسم الثاني

عوامل العزوف المھنیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل : المحور األول -١
  . عبارة) ١٣(لمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، واشتمل على حصص االنتظار با

عوامل العزوف البیئیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن تفعیل : المحور الثاني -٢
 .عبارة) ١٢(حصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، واشتمل على 

 المعلمات عن تفعیل عوامل العزوف اإلداریة التي تؤدي إلى عزوف: المحور الثالث -٣
  .عبارة) ١٣(حصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، واشتمل على 

وقد استخدمت الباحثة مقیاس لیكرت الخماسي في قیاس استجابات عینة الدراسة بالنسبة 
، ٤على ) موافقة(، واالستجابة ٥على ) موافقة بشدة(للمحاور الثالثة، حیث تحصل االستجابة 

على ) ال أوافق بشدة(، واالستجابة ٢على ) ال أوافق(، واالستجابة ٣على ) محایدة(ستجابة واال
 .، ویبدأ كل محور بعبارة تضمن استجابة المعلمة إلحدى الخیارات المعروضة١

  :صدق أداة الدراسة -ب
حیث تم عرض االستبانة في صورتھا األولیة والتي ): صدق المحكمین(الصدق الظاھري  -١

عبارة، على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص والخبرة في ) ٣٩(ضمت 
ُمحكم من جامعة الملك سعود وجامعات أخرى ) ٢٦(المجال األكادیمي حیث بلغ عددھم 

، إلبداء آرائھم ومالحظاتھم حول مدى وضوح فقرات )٤(كما ھو موضح في ملحق رقم 
ومدى السالمة اللغویة والفنیة االستبانة، ودرجة ارتباطھا بموضوع وأھداف الدراسة، 

وتم . للفقرات، إضافة إلى اقتراح حذف أو إضافة أي فقرة یرونھا، أو إجراء أي تعدیل الزم
بناء على جمیع اآلراء السابقة إجراء التعدیالت الالزمة على الفقرات، وإعداد أداة ھذه 

  . عبارة ضمن ثالث محاور) ٣٨(الدراسة بصورتھا النھائیة لیصبح عددھا 
معلمة، ) ٤٠( تم تطبیق األداة على عینة استطالعیة قوامھا :صدق االتساق الداخلي لألداة -٢

للتأكد من الصدق الداخلي لالستبانة، حیث تم حساب ) بیرسون(وتم حساب معامل االرتباط 
معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة للمحور الذي 

 :العبارة، كما یتضح في الجدول التاليتنتمي إلیھ 
للعینة ) ٤٠- ن(معامالت ارتباط بیرسون للعبارات بالدرجة الكلیة لكل محور )١(جدول 

  االستطالعیة
  االرتباط العبارة  المحور  االرتباط العبارة المحور  االرتباط العبارة المحور

 ٠،٥١٧  ١  **٠،٥٩٦  ١  **٠،٦٢٣  ١** 
 ٠،٤٧٧ ٢  **٠،٦٥٦ ٢  **٠،٥٦٧ ٢** 

) ١(  
   

  االرتباط العبارة رالمحو

) ٢ (  
   

  المحور
 

 االرتباط العبارة

) ٣(  
  

  المحور
 

  االرتباط العبارة

   ٠،٧٢٥ ٣    **٠،٥٣٧ ٣     **٠،٦٥٢ ٣** 
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  االرتباط العبارة  المحور  االرتباط العبارة المحور  االرتباط العبارة المحور

 ٠،٦٥٧ ٤  **٠،٥٣٧ ٤  **٠٫٨٢٣ ٤** 
 ٠،٧٤٤ ٥  **٠،٦٢٥ ٥  **٠،٤٧١ ٥** 
 ٠،٦٨٦ ٦  **٠،٦٠٣ ٦  **٠،٤٧٣ ٦** 
 ٠،٦٧١ ٧  **٠،٤٩٢ ٧  **٠،٥٥١ ٧** 
 ٠،٧٤٣ ٨  **٠،٧١٤ ٨  **٠،٧٢٩ ٨** 
 ٠،٧٣٥ ٩  **٠،٦٢٠ ٩  **٠،٥٨٩ ٩** 
 ٠،٥٢٠ ١٠  **٠،٧٢٥ ١٠  **٠،٥٨٦ ١٠** 
 ٠،٥٩٩ ١١  **٠،٧٢١ ١١  **٠،٤٤٣ ١١** 
 ٠،٦٥٧ ١٢  **٠،٦٢٣ ١٢  *٠،٣٨٨ ١٢** 

  
  
) ١(  

عوامل 
العزوف 

 المھنیة

 ٠،٤٧١ ١٣** 

  
  
)٢(  

عوامل 
العزوف 

  البیئیة
  

 

  

  
  
) ٣(  

عوامل 
  العزوف 
 اإلداریة

   
 

 ٠،٧٤٩ ١٣** 
 ارتباط درجة كل محور مع المجموع                  

 **٠،٩٠ )٣(المحور  **٠،٨٦ )٢(المحور  **٠،٨٠ )١(المحور 
  ).٠،٠١(القیم االرتباطیة الواردة في الجدول أعاله ذات داللة إحصائیة عند مستوى (**) 
  ).٠،٠٥(القیم االرتباطیة الواردة في الجدول أعاله ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( * ) 

 من خالل الجدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط بین عبارات المحاور ودرجتھا یتضح
  ).٠،٠٥(حیث إنھا دالة عند مستوى ) ١٢(باستثناء العبارة رقم ) ٠، ٠١(الكلیة دالة عند مستوى 

  :ثبات األداة-ج
یجاد معامل للتأكد من ثبات أداة الدراسة، قامت الباحثة باستخدام معامل الفا كرونباخ، وذلك بإ

، وھي )٠،٩٣(عبارة، فبلغت قیمة معامل الثبات ) ٣٨(الثبات الكلي لفقرات االستبانة والبالغ عددھا 
قیمة ذات داللة مرتفعة مما یعكس الثبات الجید ألداة البحث، وھو ثبات یمكن االعتماد علیھ في 

  :التطبیق المیداني للدراسة، كما یتضح في الجدول التالي
  مل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسةمعا) ٢(جدول 

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة
 ٠،٨١ ١٣ عوامل العزوف المھنیة
 ٠،٨٤ ١٢ عوامل العزوف البیئیة

 ٠٫٨٩ ١٣ عوامل العزوف االداریة
 ٠،٩٣ ٣٨ معامل الثبات العام

-٠،٨١(أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عالي حیث یتراوح بین ) ٢(تضح من الجدول ی
  ).٠،٩٣(بینما بلغ معامل الثبات العام ) ٠،٨٩
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  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما العوامل المھنیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن  :نتائج السؤال األول ومناقشتھا: أوًال

  )من وجھة نظرھن(لمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض؟ تفعیل حصص االنتظار با
ریة، وجاءت لإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا

  ).٣ (النتیجة كما في جدول
  متوسط استجابات أفراد العینة حول عوامل العزوف المھنیة  )٣(جدول 

  التي تحد من تفعیلھن لحصص االنتظار
 درجة االستجابة التكرار

   م
  النسبة العبارة

% 
موافقة 

 بشدة
  

 موافقة
  

 محایده
غیر 
 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

 ١٢ ٣٢ ٤٠ ٤٠٢ ١٣٠٠ ك
١١ 

یؤثر نصاب الحصص 
الدراسیة المرتفع على 

 ٠،٧ ١،٨ ٢،٢ ٢٢،٥ ٧٢،٨ % دافعیة المعلمة
ة موافق ٠،٦٧٩ ٤،٦٥

 بشدة

  
١  
 

 ٢ ٦٦ ٧٧ ٥٢٧ ١١١٤ ك
٩ 

ُتتعب المعلمة كثرة 
األوراق والتقاریر 

المطلوب تضمینھا ضمن 
 ٠،١ ٣،٧ ٤،٣ ٢٩،٥ ٦٢،٤ % ملف االنجاز

موافقة  ٠،٧٥٦ ٤،٥٠
 بشدة

  
٢ 

 ٣٠ ٥٩ ١٠٢ ٥١٧ ١٠٧٨ ك
١٣ 

یرھق المعلمة طول الیوم 
 ساعات ٧(الدراسي 

 ١،٧ ٣،٣ ٥،٧ ٢٨،٩ ٦٠،٤ % )تقریبًا
موافقة  ٠،٨٧٢ ٤،٤٣

 بشدة
  
٣ 

  
 درجة االستجابة التكرار

   م
النسبة   العبارة

   موافقة بشدة %
 موافقة

  
 محایده

غیر 
 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

  ٧ ١٠ ٨٣ ١٤٦ ٥٤٢ ١٠٠٥ ك
 

اوبة ُتتعب المعلمة المن
 ٠،٦ ٤،٦ ٨،٢ ٣٠،٣ ٥٦،٣ % بشكل دوري

موافقة  ٠،٨٦٢ ٤،٣٧
 ٤ بشدة

   ٨ ٩٦ ١١٧ ٥٩٨ ٩٦٧ ك
٨ 

ُیرھق المعلمة االعداد 
الستراتیجیات التدریس 
والتنویع فیھا في كل 

 ٠،٤ ٥،٤ ٦،٦ ٣٣،٥ ٥٤،١ % حصة دراسیة

  
٤،٣٥ 

  
٠،٨٥٨ 

موافقة 
 بشدة

  
٥ 

   ١٤ ٨٤ ١٤٤ ٦٠١ ٩٤٣ ك
٦ 

ل المعلمة تجھیز ُیشغ
وسائل دروسھا بشكل 

 ٠،٨ ٤،٧ ٨،١ ٣٣،٧ ٥٢٫٨ % یومي

  
٤،٣٣ 

  
٠،٨٧١ 

موافقة 
 بشدة

  
٦ 

   ٢٣ ١٣٢ ١١٥ ٥٢٢ ٩٩٤ ك
٥ 

یرھق المعلمة التحضیر 
 ١،٣ ٧،٤ ٦،٤ ٢٩،٢ ٥٥،٧ % الیومي للدروس

٤،٣١  
موافقة  ٠،٩٦٩ 

 بشدة
  
٧ 

   ٢٢ ١١٠ ١٤٢ ٧٥٥ ٧٥٧ ك
٢ 

ورش ندرة الدورات وال
التدریبیة الخاصة 
بحصص االنتظار 

 ١،٢ ٦،٢ ٨،٠ ٤٢،٣ ٤٢،٤ % وطرق تفعیلھا

  
٤،١٨ 

  
٠،٩٠٩ 

  
 موافقة

  
٨ 

  
١ 

ضعف تضمین برامج 
   ٤٣ ٢٠٩ ٣٠٠ ٧٤٣ ٤٩١ كإعداد المعلم لمھارات 

٣،٨٠ 
  

١،٠٤٣ 
  

 موافقة
  
٩ 



  

 ٢٨  ٢٠١٨ عشر لسنة علتاسالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة

 درجة االستجابة التكرار

   م
النسبة   العبارة

   موافقة بشدة %
 موافقة

  
 محایده

غیر 
 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

 ٢،٤ ١١،٧ ١٦،٨ ٤١،٦ ٢٧،٥ % شغل حصص االنتظار

   ٥٦ ٢٤٦ ٢٤٢ ٧٨٣ ٤٥٩ ك
٤ 

ضعف وضوح أھداف 
تفعیل حصص االنتظار 

 ٣،١ ١٣،٨ ١٣،٥ ٤٣،٨ ٢٥،٧ % لدى بعض المعلمات

  
٣،٧٥ 

  
١،٠٧٩ 

  
 موافقة

  
١٠ 

   ٤٦ ٢٧٥ ٣٨٠ ٦١٢ ٤٧٣ ك
٣ 

انخفاض مستوى 
الرضا الوظیفي لدى 

 ٢،٦ ١٥،٤ ٢١،٣ ٣٤،٣ ٢٦،٥ % بعض المعلمات
  

٣،٦٧ 
  

١،١٠٢ 
  

 موافقة
  
١١ 

   درجة االستجابة التكرار

 م

  

  النسبة العبارة
% 

موافقة 
 بشدة

غیر  محایده موافقة
 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  

المتوسط 
 الحسابي

  

االنحراف 
 المعیاري

  

درجة 
 الموافقة

  

 الترتیب

تفتقر استمارة تقییم أداء  ١٢ ١٤٠ ٢٥٩ ٢٧٠ ٥٢٨ ٥٨٩ ك
المعلمة لبند خاص 

 ٧،٨ ١٤،٥ ١٥،١ ٢٩،٦ ٣٣،٠ %بتفعیلھا لحصص االنتظار

  

٣،٦٥ 

  

١،٢٨٣ 

  

 موافقة
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 ١٣ محایده ١،٢٢٤

 موافقة ٠،٩٦٢ ٤،١٠ المعدل العام لعوامل العزوف المھنیة عن تفعیل حصص االنتظار

ن خالل الجدول السابق یتضح أن أفراد الدراسة موافقون على ان ھناك عوامل مھنیة تؤدي م
وبانحراف ) ٤،١٠(إلى عزوفھن عن تفعیل حصص االنتظار، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 

ا وقد یكون ھذا عائدًا إلى كثرة المھام المھنیة اإلداریة والتعلیمیة الُمكلفة بھ). ٠،٩٦٢(معیاري قدره 
اإلصدار الثالث، (معلمات المرحلة االبتدائیة، حیث ورد في الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم العام 

مھمھ ُمكلفة بھا المعلمة باإلضافة للقیام بأي مھمة یتم تكلیفھا بھا من قبل ) ٣٨ (-)ه١٤٣٨-١٤٣٦
ه الواجبات والمھام ، وھذ)كما جاءت في آخر مھمة للمعلمات في الدلیل التنظیمي(اإلدارة المدرسیة 

المتعددة تسبب لھن ارھاق جسدي وضغوط مھنیة مرتفعة، حیث یكون ھذا اإلرھاق والضغوط 
المھنیة المرتفعة متعلقة بكل من أعباء المھنة وظروف العمل، فتؤدي الى انخفاض مستوى األداء 

  .الوظیفي لھن والمتمثل في ھذه الدراسة في العزوف عن تفعیل حصص االنتظار
بأن زیادة األعباء الوظیفیة ) ٢٠١٧( اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة سامیة الرحماني وقد

بأن ) ٢٠١٥(على معلم المرحلة االبتدائیة تؤثر سلبًا على أداءه الوظیفي، ونتیجة دراسة األحسن 
من بأن ) ٢٠١٠(ھناك ضغوط مھنیة مرتفعة عند معلمي المرحلة االبتدائیة، ونتیجة دراسة العنزي 

د اھم عوامل عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة عن المشاركة في األنشطة الطالبیة الالصفیة تزای
  .ضغوط العمل النفسیة على المعلم

كما تتفق ھذه النتیجة مع النظریة البنائیة الوظیفیة في أن مصادر الضغوط المھنیة للمعلمة 
، وھذا الخلل )تفعیل حصص االنتظار(یة تؤدي للقصور في تأدیة المعلمة إلحدى واجباتھا الوظیف

بالتالي یؤدي إلى خلل وظیفي لدیھا، وبالتالي ُیخل بالبناء المتكامل للمدرسة ووظیفتھا التربویة، 
  .ویجعل المدرسة كنسق غیر متوافقة مع األنساق األخرى في المجتمع

االنتظار في حول عزوفھن عن تفعیل حصص ) أفراد العینة(وتم ترتیب استجابات المعلمات 
  :المجال المھني ترتیبًا تنازلیًا وفق التالي



  

 ٢٩  ٢٠١٨ عشر لسنة علتاسالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة

أن المعلمات موافقات بدرجة عالیة على أن ھناك سبعة عوامل مرتبطة بالمجال المھني ُتّحد  -١
من تفعیلھن لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وتتمثل في العبارات رقم 

رتیبھا تنازلیًا حسب موافقة أفراد الدراسة علیھا ، والتي تم ت)١٣، ١١، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥(
  :بدرجة عالیة جدًا كالتالي

  یؤثر نصاب الحصص الدراسیة المرتفع على دافعیة المعلمة) (١١(جاءت العبارة رقم (
بالمرتبة األولى من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط 

ود ذلك إلى أن نصاب الحصص الدراسیة المرتفع ُیرھق المعلمة ، وقد یع)٤،٦٥(حسابي بلغ 
جسدیًا ونفسیًا، للمجھود الكبیر الذي تبذلھ المعلمة في إعطاء الحصص، والتجھیز لھا بالمادة 
العلمیة والوسائل واالستراتیجیات، باإلضافة ألنھا تكون متتابعة فال تتمكن المعلمة من اخذ 

 التي تلیھا، وھذا یرھقھا ویقلل من دافعیتھا لتأدیة واجباتھا، راحة قصیرة واالستعداد للحصة
واضطرار قائدات المدارس إلى زیادة نصاب المعلمات . وقد یكون ُمعوق لھا في تأدیة عملھا

من الحصص الدراسیة یرجع لقلة عدد المعلمات في المدرسة وكثرة عدد الفصول في المدرسة، 
، ٢٠١٦بھیرة الرباط، (دارة المدرسیة كما ذكرت وھي من أبرز المشاكل التي تواجھ اإل

    ).١٤٥ص
بأن زیادة العبء التدریسي للمعلمین ) ٢٠١٥(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الحجیري 

بأن زیادة ) ٢٠١٥(ونتیجة دراسة البوشي ، من أھم أسباب العزوف عن تدریس الصفوف األولیة
) ٢٠١٤(المھنیة للمعلمین، ونتیجة دراسة فریال الحقباني العبء التدریسي من أھم معوقات التنمیة 

بأن العبء التدریسي  )٢٠٠٧(ونتیجة دراسة أحالم البصام ) ٢٠١١(و نتیجة دراسة الرومي 
ونتیجة دراسة كلثوم  للمعلمة ھو من أبرز المعوقات عن تفعیل األنشطة المدرسیة غیر الصفیة،

 من مصادر ضغوط العمل على معلمي المرحلة بأن كثرة الحصص الدراسیة ھي) ٢٠١٠(قاجة 
في أن زیادة النصاب من الحصص الدراسیة یعتبر من ) ٢٠٠٧(االبتدائیة، ونتیجة دراسة العتیبي 

 .ضغوط العمل وھي معوق للمناخ المدرسي للمعلمین
  ُتتعب المعلمة كثرة األوراق والتقاریر المطلوب تضمینھا ضمن ملف ) (٩(جاءت العبارة رقم

بالمرتبة الثانیة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا ) نجازاإل
، وقد یعود ذلك إلى أن الحرص على كمال ملف اإلنجاز ھو من )٤،٥٠(بمتوسط حسابي بلغ 

ضمن المھام التعلیمیة المطلوبة من المعلمة، ویكون ھناك متابعة دوریة لھ من قبل قائدة 
مع اشتراط بنود معینة یجب أن تتوفر في ملف إنجاز كل معلمة لیتم ، لمعلماتالمدرسة لكل ا

تقییمھا علیھ في األداء الوظیفي من قبل القائدة و المشرفة التربویة، وھذا یشكل ضغط مھني 
سیرتھا الذاتیة وتحضیرھا الیومي : (مثل. مرتفع على المعلمة لكثرة ما یتم تضمینھ داخلھ

سي واألھداف العامة والخاصة لھ واألنشطة التي تطبقھا مع الطالبات وتوزیع المنھج الدرا
وأوراق العمل والمطویات وتقاریر عن البرامج والدورات والورش المشاركة بھا والوسائل 
واألدوات واالستراتیجیات التي ستستخدمھا طول الفصل الدراسي وجدولھا الدراسي وأوراق 

باتھا و شھادات الشكر الخاصة بھا والدورات التي حصلت االختبار التي تستخدمھا لتقییم طال
علیھا وصورة من سجل تقییم المھارات للمواد التي تدرسھا والدروس التطبیقیة والنموذجیة 

وكل ما سبق ھو ) التي تنفذھا وأي مھمة تقوم بھا المعلمة أو نشاط تنفذه یوضع في ملف اإلنجاز
وتضمین ھذا الملف لكل ما ھو مطلوب من ) اإلنجازملف (إلحدى مھام المعلمة المھنیة وھو 

  .ویشكل عبء وضغط مھني مرتفع علیھا. المعلمة مرھق لھا جسدیًا وذھنیًا
بأن ھناك ضغوط مھنیة مرتفعة عند ) ٢٠١٥(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة األحسن 

بأن عبء ) ٢٠١٥ (Skaalvikمعلمي المرحلة االبتدائیة متعلقة بأعباء المھنة، ونتیجة دراسة 
العمل شدید في المدرسة، وذلك بسبب األعباء المھنیة التي تسبب اإلجھاد واإلرھاق للمعلم، ونتیجة 
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بأن ھناك ضغوط مھنیة یواجھھا المعلمین في المدارس ) ٢٠١٣ (Stauffer & Masonدراسة 
   .االبتدائیة متعلقة بعبء العمل والمسؤولیات

  بالمرتبة ))  ساعات تقریبًا٧(ق المعلمة طول الیوم الدراسي یرھ) (١٣(جاءت العبارة رقم
الثالثة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 

ظھرًا، ) ١(صباحًا إلى ) ٦(، وقد یعود ذلك إلى أن الدوام المدرسي للمعلمة یومیًا من )٤،٤٣(
 طویلة نسبیًا، تؤدي فیھا المعلمة مھامھا التعلیمیة واإلداریة، وبدون مناوبة، تعتبر فترة عمل

   .وتتسبب في تشكیل ضغوط على المعلمة، تؤدي إلرھاقھا جسدیًا وتقلل من دافعیتھا ونشاطھا
بأن طول وقت العمل في المدرسة ) ٢٠١٥ (Skaalvikوتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

بأن ضغوط ساعات العمل ) ٢٠١٠(جة دراسة كلثوم قاجة ونتی. یسبب اإلجھاد واإلرھاق للمعلم
  .الطویلة ھي من مصادر الضغوط العمل على معلمي المرحلة االبتدائیة التي ُتشعر المعلم بالتعب

  بالمرتبة الرابعة من حیث موافقة ) ُتتعب المعلمة المناوبة بشكل دوري) (٧(جاءت العبارة رقم
، وقد یعود ذلك )٤،٣٧(ة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرج

إلى أن المناوبة من المھام اإلداریة التي ُتكلف بھا المعلمة من قبل اإلدارة وفق جدول ُمعد لھا 
حیث في فترة المناوبة (مسبقُا، وفترة المناوبة للمعلمة تختلف باختالف وقتھا صباحًا أو ظھرًا 

) ٢(وفي فترة مناوبة الظھر غالبًا تصل إلى -صباحًا) ٥:٤٥(الساعة الصباحیة یبدأ دوامھا عند 
بالحضور مبكرًا (، وتحتاج المعلمة في كل مناوبة تقوم بھا إلى تغییر موعد مواصالتھا )ظھرًا

باإلضافة إلى التنسیق مع أسرتھا بما یناسب موعد مناوبتھا ) صباحًا أو التأخیر في وقت الظھر
ھر لیس لھا وقت محدد النتھائھا، فتكون نھایة مناوبة الظھر بخروج وخصوصًا أن مناوبة الظ

باإلضافة للمھام المطلوبة من . آخر طالبة من المدرسة وھذا یتسبب للمعلمة بالتأخیر أحیانًا
التأكد من وجود الطالبات المتبقیات في المدرسة في مكان واحد (المعلمة في المناوبة من 

المدرسة من الطالبات، باإلضافة للتأكد من اقفال المصابیح والتأكد من خلو جمیع مرافق 
وھذه المھام ). والتكییف لكامل مرافق المدرسة، واالتصال بأولیاء األمور للطالبات المتأخرات

في المناوبة تكون بعد یوم دراسي مرھق للمعلمة، وھي فترة عمل إضافیة على فترة عمل 
  .تشكل المناوبة ضغط وظیفي علیھاالیومیة للمعلمة في المدرسة وبالتالي 

بأن زیادة ) ٢٠١٧( وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة سامیة الرحماني، حكیمة عباس 
 .بًا على األداء الوظیفي للمعلمیناألعباء الوظیفیة یؤثر سل

  ُیرھق المعلمة االعداد الستراتیجیات التدریس والتنویع فیھا في كل ) (٨(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة الخامسة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة ) راسیةحصة د

، وقد یعود ذلك إلى أن االعداد الستراتیجیات التدریس ھو من )٤،٣٥(جدًا بمتوسط حسابي بلغ 
المھام التعلیمیة الُمكلفة بھا المعلمة، وھي من واجباتھا التي وردت في الدلیل التنظیمي لمدارس 

، وعلى المعلمة التنویع بین استراتیجیات )ه١٤٣٧- ١٤٣٦اإلصدار الثالث،(لتعلیم العام ا
التدریس بما یتناسب مع درسھا، ویتم تقییم المعلمة على ذلك من قبل قائدة المدرسة من خالل 
استمارة تقییم األداء الوظیفي، والتي تطلب من المعلمة استخدام ثالث استراتیجیات على األقل 

حصة الدراسیة الواحدة والتنویع بینھا، وھذا األمر ُمرھق للمعلمة بل ویشكل ضغط مھني في ال
علیھا یقلل من مستوى أدائھا الوظیفي، خصوصًا لمن نصابھا عالي، أو حتى من تعطي أكثر 

  .من حصة دراسیة متتابعة في جدولھا الیومي
بأن الضغوط ) ٢٠١٧(باس وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة سامیة الرحماني، حكیمة ع

المھنیة لھا دور في تحدید مستوى األداء الوظیفي وھذا یؤثر على سیر العملیة التعلیمیة والتربویة، 
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بوجود ضغوط مھنیة مرتفعة عند معلمي المرحلة االبتدائیة وھي ) ٢٠١٥(ونتیجة دراسة األحسن 
  .متعلقة بأعباء المھنة

  بالمرتبة السادسة )  تجھیز وسائل دروسھا بشكل یوميُیشغل المعلمة) (٦(جاءت العبارة رقم
، )٤،٣٣(من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 

وقد یعود ذلك إلى أن تجھیز المعلمة لوسائلھا بشكل یومي من المھام التعلیمیة التي ترھقھا ذھنیًا 
أو المواد التي تعطیھا المعلمة في الیوم الدراسي الواحد، وجسدیًا، بسبب التنوع في الدروس 

كما یأخذ من وقتھا توفیر المواد التي ستستخدمھا لصنع وسائلھا بشكل یومي، وخصوصًا ألنھا 
معلمة للمرحلة االبتدائیة وعلیھا االھتمام بخصائص النمو لطالباتھا، من خالل االھتمام 

 النھائي الذي یشد االنتباه، لیكون اتجاه تعلم الطالبة من بالوسائل الحسیة وألوانھا وحتى شكلھا
ألن الطالبة تعتمد على حواسھا في اكتساب الخبرة . المحسوس ویرتقي تدریجیًا لیصل للمجرد

  ). ٤٢، ص٢٠١٦عبد اهللا،(كما ذكر ذلك 
بأن ضغط الوقت لدى المعلم ) ٢٠١٥ (Skaalvikوتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

ونتیجة . لمھام التعلیمیة ھي من الضغوط المھنیة التي تتسبب للمعلم باإلجھاد واإلرھاقإلنجاز ا
بأن ھناك عوامل تعلیمیة تشكل ضغوط على المعلمین في ) ٢٠١٣ (Stauffer & Masonدراسة 

عبء العمل والمسؤولیات التعلیمیة، وتنفیذھا في وقت محدد وھذا یرھق : المدارس االبتدائیة مثل
 .یتسبب في إجھادهالمعلم و

  بالمرتبة السابعة من حیث ) ُیرھق المعلمة التحضیر الیومي للدروس) (٥(جاءت العبارة رقم
، وقد یعود )٤،٣١(موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 

 القائدات المعلمة ذلك إلى أن التحضیر للدروس من المھام التعلیمیة الیومیة للمعلمة، وتطالب
-أنشطة-تطبیق-تقویم–عرض - مقدمة- وسائل-أھداف(بالتحضیر الیومي للدروس بشكل مفصل 

بصوره یومیھ وھذا یكون ُمرھق للمعلمة، ویستغرق منھا وقت طویل كل ) واجب منزلي-اثراء
كما أن أكثر المشرفات التربویات یطالبن بالتحضیر المفصل للدرس وال یقبلن تحضیر ، یوم

، وإذا كان لدى )مختصر وھو جدول لتحضیر دروس أسبوع كامل في ورقة واحدة(لمسردا
بالتفصیل یكون أكثر إرھاق لھا،  المعلمة أكثر من درس أو مادة في الیوم الواحد فأن التحضیر

ومن جھة أخرى المعلمة التي یكون لھا عدد من سنوات الخبرة في التدریس تضطر إلى أعادة 
روس التي تعودت على إعطاءھا لسنوات وھذا األمر یشكل عبء وظیفي التحضیر لنفس الد

  .علیھا
بأن ضغط الوقت لدى المعلم ) ٢٠١٥ (Skaalvikوتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

إلنجاز المھام التعلیمیة ھي من الضغوط المھنیة التي تتسبب للمعلم باإلجھاد واإلرھاق، ونتیجة 
بأن من بین الضغوط التي یعانیھا المعلمون في المدارس ) ٢٠١٣ (Stauffer & Masonدراسة 

 .إلنجاز المھام التعلیمیةاالبتدائیة ضغط الوقت 
أن المعلمات موافقات على أن ھناك خمسة عوامل مرتبطة بالمجال المھني ُتّحد من تفعیلھن  -٢

، ٤، ٣، ٢، ١(م لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وتتمثل في العبارات رق
  :، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة أفراد الدراسة علیھا كالتالي)١٢
  ندرة الدورات والورش التدریبیة الخاصة بحصص االنتظار وطرق ) (٢(جاءت العبارة رقم

بالمرتبة الثامنة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ ) تفعیلھا
حضور الدورات التربویة التجدیدیة وورش العمل التي تنظمھا (، وقد یعود ذلك إلى أن )٤،١٨(

ھي من واجبات المعلمة في الدلیل التنظیمي ) إدارة التعلیم أو المشرف التربوي المختص
، ولكن المعلمات یرون ندرة الدورات )ه١٤٣٧-١٤٣٦اإلصدار الثالث،(لمدارس التعلیم العام 
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في ( تظار وطرق تفعیلھا في البرامج التدریبیة التي تطرحھا الوزارة الخاصة بحصص االن
للمعلمات لتنمیتھن مھنیًا فیھا، وندرة الورش ) بوابة الریاض في كل بدایة فصل دراسي

التدریبیة التي تنفذھا المشرفات والمعلمات عن حصص االنتظار، فالدورات والورش الخاصة 
بة العالیة لحصص االنتظار في االسبوع الدراسي، فھي بحصص االنتظار مھمة للمعلمات للنس

تزید من ثقافتھن بأھمیتھا للطالبات، وأھدافھا، وطرق ، باإلضافة لتنمیتھا المھنیة للمعلمات
  .التفعیل المتنوعة لھا والتي تثري طالبات المرحلة االبتدائیة تربویًا وتعلیمیًا

بأن قلة الدورات المقدمة للمعلم لزیادة ) ٢٠١١(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة العمیري 
قدرتھ العلمیة والمھنیة تسبب العزوف لمعلمي التربیة اإلسالمیة عن التدریس بالمرحلة الثانویة، 

بأن قلة الدورات للمعلم أثناء الخدمة ھي من عوامل عزوف معلمي ) ٢٠١٠(ونتیجة دراسة العنزي 
 .المشاركة في األنشطة الطالبیة الالصفیةالمرحلة االبتدائیة في مدینة الریاض عن 

  ضعف تضمین برامج إعداد المعلم لمھارات شغل حصص االنتظار) (١(جاءت العبارة رقم (
، )٣،٨٠(بالمرتبة التاسعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 

ھنتھا ُتركز على تنمیة المعلمة من وقد یعود ذلك إلى أن البرامج التي ُتعد المعلمة لممارسة م
الناحیة التعلیمیة واألكادیمیة والتربویة، مع اھمال تنمیة المعلمة في مجال األنشطة الالصفیة، 
وفي الجزء التطبیقي من ھذه البرامج یكون االھتمام فقط بالجانب التدریسي للمعلمة وطریقة 

كون ھناك تطبیق لتفعیل األنشطة إعطاءھا للمادة العلمیة وتقییمھا على ذلك، دون أن ی
الالصفیة، وھي ما یطبق في حصص االنتظار، ومن ناحیة أخرى أن من ضمن الواجبات 

تنفیذ ما یسند إلیھا من (المھنیة المطلوبة من المعلمة في الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم العام 
ما یخصص لھذه البرامج برامج النشاط المصاحب للمادة الدراسیة وغیر المصاحب وااللتزام ب

)  والمشاركة في البرامج واألنشطة- واإلعداد للنشاطات الصفیة وغیر الصفیة-من ساعات
، فتواجھ المعلمة صعوبة في تطبیق أنشطة في حصص )ه١٤٣٧- ١٤٣٦اإلصدار الثالث،(

  . االنتظار وھي غیر ُمعدة لھا مھنیًا ولكن تعتمد على خبرتھا وخبرة من حولھا في تطبیقھا
بأن من عوامل عزوف معلمي المرحلة ) ٢٠١٠(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة العنزي 

االبتدائیة عن المشاركة في األنشطة الطالبیة الالصفیة التركیز في عملیة التعلیم على نقل المعارف 
 . من خالل التدریس التقلیدي مع ضعف االھتمام باألنشطة الطالبیة الالصفیة

  ضعف وضوح أھداف تفعیل حصص االنتظار لدى بعض المعلمات ()٤(جاءت العبارة رقم (
، )٣،٧٥(بالمرتبة العاشرة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 

وقد یعود ذلك إلى عدم وجود ورش ودورات ُتثقف المعلمات بأھداف تفعیل حصص االنتظار، 
صص االنتظار، وتوضیح كل ما یتعلق بھا، وضعف تضمین إعداد المعلم لبرامج خاصة بح

وبالتالي فأن ضعف وضوح األھداف لتفعیل حصص االنتظار لدى بعض المعلمات یجعلھن 
  .یعزفن عن تفعیلھا، لعدم وجود أھداف تحفزھن وتشجعھن على التفعیل

بأن اقتناع ) ٢٠١٧ (Fouché & Rothmann & vanوتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة 
 وإیمانھم بأن العمل الذي یقومون بھ لھ ھدف، یدفعھم التخاذ المزید من المھام الصعبة المعلمین

للتنفیذ، ویكون ُمحفز لھم ألداء عملھم، ویعطي مستوى عالي من المشاركة في العمل واألداء الجید 
 .لتحقیق األھداف

ھو شيء  بأن وجود األھداف Locke)للوك (وتتفق ھذه النتیجة مع نظریة تكوین الھدف 
أساسي لتحدید مسارات السلوك، فھي تنشطھ وتوجھھ وترفع مستوى األداء، وموافقة أفراد الدراسة 
على ضعف وضوح أھداف تفعیل حصص االنتظار لدى بعضھن یعني أن بعض المعلمات لدیھن 
ضعف لوضوح أھداف تفعیل حصص االنتظار، وبالتالي ینعكس ھذا على سلوكھن بالعزوف عن 
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االنتظار لعدم وجود أھداف یسعین لتحقیقھا، ویؤدي بالتالي إلى انخفاض أدائھن تفعیل حصص 
  .المھني

  بالمرتبة ) انخفاض مستوى الرضا الوظیفي لدى بعض المعلمات) (٣(جاءت العبارة رقم
، وقد )٣،٦٧(الحادیة عشر من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 

 بعض المعلمات یشعرن بتدني مستوى الرضا الوظیفي لدیھن، بسبب درجة یعود ذلك إلى ان
مستحقة لم تحصل علیھا، أو عالوة لم تأخذھا، أو مستوى لم ُتثبت علیھ، أو حوافز لم تمنح لھا 
أو بسبب أعباء المھنة، وھذا التدني في مستوى الرضا الوظیفي لدى بعض المعلمات یؤدي 

    .فیة ومنھا العزوف عن تفعیل حصص االنتظارلعزوفھا عن بعض مھامھا الوظی
بأن ھناك تدني واضح في مستوى الرضا ) ٢٠١٦(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة حمزة 

بأن من عوامل ) ٢٠١٠(الوظیفي لدى المعلم من ناحیة المھنة والحوافز، ونتیجة دراسة العنزي 
طة الطالبیة الالصفیة تدني الرضا عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة عن المشاركة في األنش

 .الوظیفي لدى المعلم عن مھنة التدریس
بأن مستوى الرضا ) ٢٠١٧ (Raze & Ahmed وتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة

الوظیفي لدى معلمي المدارس االبتدائیة العامة عالي، وھذا یعبر عن التزامھم القوي بالعمل، ونتائج 
بأن ھناك رضا بین معلمین المدارس االبتدائیة العامة ) ٢٠١٣(Seebaluck & Seegum دراسة

    .عن عملھم، وأنھ ال توجد عالقة بین الدافع والرضا الوظیفي في البلدان النامیة

  تفتقر استمارة تقییم أداء المعلمة لبند خاص بتفعیلھا لحصص ) (١٢(جاءت العبارة رقم
 المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بالمرتبة الثانیة عشر من حیث موافقة) االنتظار

، وقد یعود ذلك إلى أن عدم وجود بند خاص بتفعیل حصص االنتظار من خالل )٣،٦٥(بلغ 
األنشطة أو غیرھا في استمارة تقییم المعلمات ألدائھن الوظیفي، یؤثر على حماس و دافعیة 

دمھ ال یؤثر على أدائھا الوظیفي، المعلمة لتفعیل حصص االنتظار، لمعرفتھا أن تفعیلھا من ع
وبالتالي تعزف عن تفعیل حصص االنتظار، فالمعلمات یحرصن دائمًا على تطبیق كل بنود 

  .استمارة األداء الوظیفي للحصول على أداء وظیفي عالي
أن المعلمات محایدات في درجة موافقتھن على عامل واحد مرتبط بالمجال المھني، وُیّحد من  -٣

  ):١٠(حصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، ویتمثل في العبارة رقم تفعیلھن ل
  بالمرتبة الثالثة عشر من حیث محایدة ) قلة الخبرة المھنیة للمعلمة) (١٠(جاءت العبارة رقم

، وقد یعود ذلك لوجود معلمات )٣،٦٥(المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 
بأنشطة ومحاضرات وألعاب ( قلیلة ومع ذلك یفعلن حصص االنتظار خبرتھن المھنیة

ویتحمسن لھا، والعكس صحیح بعدم تفعیل بعض المعلمات التي خبرتھن قلیلة ...) ومسابقات
وفي الجانب اآلخر یكون ھناك تفعیل من بعض المعلمات ذوات الخبرة . لحصص االنتظار

 فھنا بناء المعلمات للحكم من خالل أنفسھن، .العالیة لحصص االنتظار ویتحمسن لذلك والعكس
  .ومجتمع المعلمات من حولھن لذلك أصبح درجة االستجابة محایدة

بأن من أسباب عزوف معلمي ) ٢٠١٥(وتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الحجیري 
  . المرحلة االبتدائیة عن تدریس الصفوف األولیة قلة الخبرة في التدریس
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ما العوامل البیئیة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن  : السؤال الثاني ومناقشتھانتائج: ثانیًا
  )من وجھة نظرھن(تفعیل حصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض؟ 

 تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وجاءت لإلجابة عن ھذا السؤال،
  ).٥(جة كما في جدول النتی

  متوسط استجابات أفراد العینة حول عوامل العزوف البیئیة )٥(ل جدو
   التي تحد من تفعیلھن لحصص االنتظار

 درجة االستجابة التكرار

 م
  

 النسبة العبارة
% 

موافقة 
غیر  محایده موافقة بشدة

 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

   ٦ ٤٤ ٩٦ ٤٦٩ ١١٧١ ك
٧ 

نترنت في ضعف خدمة اإل
المدرسة مما یعیق 

استخدام تقنیة المعلومات 
 ٠،٣ ٢،٥ ٥،٤ ٢٦،٣ ٦٥،٦ % في تفعیل حصص االنتظار

  
٤،٥٤ 

  
٠،٧٣٨ 

  
موافقة 

 بشدة

  
١ 

 ٦ ٥٤ ٨٨ ٥٢٦ ١١١٢ ك
تزدحم الفصول الدراسیة  ٢

 ٠،٣ ٣،٠ ٤،٩ ٢٩،٥ ٦٢،٣ % بأعداد كبیرة من الطالبات
 موافقة ٠،٧٥٥ ٤،٥٠

 ٢ بشدة

   ٨ ٤٢ ١١٠ ٥٤٠ ١٠٨٦ ك
٦ 

تنظر المعلمة لحصة 
االنتظار بأنھا عبًأ إضافي 

 ٠،٤ ٢،٤ ٦،٢ ٣٠،٢ ٦٠،٨ % على مھامھا الوظیفیة

  
٤،٤٩ 

  
٠،٧٥٤ 

موافقة 
 بشدة

  
٣ 

   ٤ ٥٢ ١١٣ ٥٧٠ ١٠٤٧ ك
٩ 

تصاب المعلمة بالملل عند 
الزامھا بحصص االنتظار 

 ٠،٢ ٢،٩ ٦،٣ ٣١،٩ ٥٨،٦ % )دةبیئة مقی(داخل الفصل 

  
٤،٤٦ 

  
٠،٧٥٩ 

موافقة 
 بشدة

  
٤ 

   ١٤ ٩٩ ١٠١ ٥٢١ ١٠٥١ ك
١ 

تفتقر المدرسة لوجود 
مكان مخصص لتفعیل 

 ٠،٨ ٥،٥ ٥،٧ ٢٩،٢ ٥٨،٨ % حصص االنتظار

  
٤،٤٠ 

  
٠،٨٨٣ 

موافقة 
 بشدة

  
٥ 

 ١٤ ٧٤ ١٢٦ ٦٣٠ ٩٤٢ ك
  
٥ 

تفتقر حقیبة االنتظار 
التعلیمیة لتوفر األلعاب 

والقصص التربویة 
 الھادفة للطالبات

% ٠،٨ ٤،١ ٧،١ ٣٥،٣ ٥٢،٧ 

  
٤،٣٥ 

  
٠،٨٤٤ 

موافقة 
 بشدة

  
٦ 
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 درجة االستجابة التكرار

 م
  

 النسبة العبارة
% 

موافقة 
غیر  محایده موافقة بشدة

 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

 ١٢ ٧٤ ١٩٧ ٥٨٦ ٩١٧ ك
  
٨ 

تفتقر المدرسة ألماكن 
عرض خاصة بعرض 

األعمال المتمیزة 
الناتجة عن حصص 

 االنتظار
% ٠،٧ ٤،١ ١١،٠ ٣٢،٨ ٥١،٣ 

  
٤،٣٠ 

  
٠،٨٧٢ 

  
موافقة 

 بشدة

  
٧ 

   ٢٠ ١١٧ ١٥٣ ٦١٤ ٨٨٢ ك
٤ 

تفتقر حقیبة االنتظار 
للوسائل واألدوات 

فعیل المساعدة على ت
 ١،١ ٦،٦ ٨،٦ ٣٤،٤ ٤٩،٤ % حصص االنتظار

  
٤،٢٤ 

  
٠،٩٤٠ 

  
موافقة 

 بشدة

  
٨ 

   ٣٠ ١٦٩ ١٥٨ ٦١٨ ٨١١ ك
٣ 

عدم توفر حقیبة 
مجھزة لتفعیل حصص 
 ١،٧ ٩،٥ ٨،٨ ٣٤،٦ ٤٥،٤ % االنتظار في المدرسة

  
٤،١٣ 

  
١،٠٢٨ 

  
 موافقة

  
٩ 

 ١٤٥ ٣١٦ ٣١٧ ٥٢٥ ٤٨٣ ك
  
١٢ 

تفشي االعتقاد 
 بین المعلمات الخاطئ
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 موافقة ٠٫٩٤٥ ٤،١١ المعدل العام لعوامل العزوف البیئیة عن تفعیل حصص االنتظار

ل الجدول السابق أن أفراد الدراسة موافقون على ان ھناك عوامل بیئیة تؤدي من خالیتضح 
، وبانحراف )٤،١١(إلى عزوفھن عن تفعیل حصص االنتظار، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 

وقد یكون ھذا عائدًا إلى أن مناسبة البیئة التعلیمیة للمعلمات یساعدھن ). ٠،٩٤٥(معیاري قدره 
 الوظیفیة على أكمل وجھ، كما أن توفیر مناخ مدرسي ُمحفز للعمل یؤدي لزیادة على أداء مھامھن

) ٢٠١٦(الرضا الوظیفي لدى المعلمات، وأن أي خلل في البیئة التعلیمیة یؤثر كما ذكر الربیعي 
تأثیرًا سلبیًا على المعلمة والتلمیذة والمدرسة بشكل عام، ویعیق المعلمات عن أداء واجباتھن 

  .الوظیفیة
بأن البیئة ) ٢٠١٣ (Seebaluck & Seegumوقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

) ٢٠١٢ (Caraونتائج دراسة . المجھدة من الضغوطات المھنیة للمعلمین في المدارس االبتدائیة
بأن البیئة المدرسیة تلعب دورًا ھامًا وحاسمًا في تجربة عدم الرضا بین معلمي المدارس العامة، 

 .معلمین الذین یرون بیئة أكثر إیجابیة ھم أكثر ارتیاح مع وظائفھموأن ال
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كما تتفق ھذه النتیجة مع النظریة البنائیة الوظیفیة في أن مصادر الضغوط البیئیة للمعلمة 
، وھذا الخلل )تفعیل حصص االنتظار(تؤدي للقصور في تأدیة المعلمة إلحدى واجباتھا الوظیفیة 

ظیفي لدیھا، كما أن ھذا الخلل للجزء یؤثر على بقیة أجزاء المدرسة، بالتالي یؤدي إلى خلل و
وبالتالي ُیخل بالبناء المتكامل للمدرسة ووظیفتھا التربویة ویجعل المدرسة كنسق غیر متوافقة مع 

  .االنساق األخرى في المجتمع
ر في حول عزوفھن عن تفعیل حصص االنتظا) أفراد العینة(وتم ترتیب استجابات المعلمات 
  :المجال البیئي ترتیبًا تنازلیًا وفق التالي

أن المعلمات موافقات بدرجة عالیة على أن ھناك عوامل مرتبطة بالمجال البیئي ُتّحد من -١
تفعیلھن لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وأبرزھا تتمثل في العبارات رقم 

ازلیًا حسب موافقة أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة ، والتي تم ترتیبھا تن)٩،٨،٧،٦،٥،٤،٢،١(
  :جدًا كالتالي

  ضعف خدمة االنترنت في المدرسة مما یعیق استخدام تقنیة المعلومات ) (٧(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة األولى من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا ) في تفعیل حصص االنتظار

، وقد یعود ذلك إلى أن التعلیم حالیًا في تطور )٤،٥٤(ابي بلغ بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حس
ووجود خدمة االنترنت في  كبیر، والتقنیة أصبحت ُمیسرة لكثیر من المھام التعلیمیة والتربویة،

المدرسة یخدم كل من فیھا من طالبات ومعلمات، وفي بعض الحصص الدراسیة تحتاج 
ن الیوتیوب أو صور للطالبات للتمھید أو المعلمات في أكثر التخصصات لعرض مقطع م

للتوضیح أو حتى لألثراء، واستخدام التقنیة في الحصص الدراسیة أو حتى حصص االنتظار 
أن الطالبات ) ٢٠١٦(مناسب لخصائص نمو طالبات المرحلة االبتدائیة، حیث ذكر عبد اهللا 

البات في ھذه المرحلة أن الط) ٢٠٠٨(وأضاف غانم وأبو شعیرة ، یمیلن إلى حب االستطالع
قابالت لالستثارة واالنفعالیة، وأن توفیر المثیرات التربویة المناسبة ضروري للنمو العقلي 

واستخدام تقنیة المعلومات في تفعیل حصص . السلیم في بیئة غنیة بالمثیرات الثقافیة والتربویة
ات، واأللعاب التربویة االنتظار یسھل على المعلمة تفعیل حصص االنتظار باستخدام التطبیق

والمسابقات الثقافیة، أو حتى عرض أفالم وثائقیة مفیدة للطالبات والعدید من االستخدامات 
  .المفیدة لتقنیة المعلومات

بأن ضعف خدمة االنترنت في المدرسة ) ٢٠١٥(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة البوشي 
  .حلة االبتدائیةوضعف سرعاتھا یعیق التنمیة المھنیة لمعلم المر

  بالمرتبة الثانیة من حیث ) تزدحم الفصول بأعداد كبیرة من الطالبات) (٢(جاءت العبارة رقم
، وقد یعود )٤،٥٠(موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 

كانت مساحتھ ذلك إلى أن عدد الطالبات الكبیر في الفصل یجعل مساحتھ أكثر ضیقًا مھما 
واسعة، كما یصعب على المعلمة توفیر أدوات ووسائل لجمیع الطالبات عند تفعیل حصص 
االنتظار، كما یجعل حركة المعلمة بین الطالبات صعبة لألشراف علیھن ومتابعة أعمالھن، 

باإلضافة لما ذكره . وتكون أیضًا حركة الطالبات لتنفیذ نشاط معین أو مسابقة صعبھ ومحدودة
أن من مشكالت العدد الكبیر للطالبات في الفصل ارھاق المعلمة وعدم ) ٢٠١٦(ربیعي ال

   .االستفادة من مواھبھا وضعف التفاعل بین المعلمة والطالبات وسط ھذا العدد الكبیر منھن
بأن األعداد الكبیرة من الطالب في ) ٢٠١٦(وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة حمزة 

بأن من أكثر ) ٢٠١٥(ؤثر على األداء التربوي للمعلم، ونتیجة دراسة الحجیري الفصل الواحد ت
أسباب عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة عن تدریس الصفوف األولیة زیادة عدد التالمیذ في 

بأن من أھم معوقات التنمیة المھنیة لمعلم المرحلة ) ٢٠١٥(الصف، ونتیجة دراسة البوشي 
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بأن كثرة أعداد ) ٢٠١١(الطالب في غرفة الصف، ونتیجة دراسة العمیري االبتدائیة كثرة أعداد 
الطالب في الفصل الواحد من أھم أسباب عزوف معلمي التربیة اإلسالمیة عن التدریس بالمرحلة 

بأن من أھم عوامل عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة عن ) ٢٠١٠(الثانویة، ونتیجة دراسة العنزي 
 .یة كثرة أعداد الطالب داخل الفصلالطالبیة الالصفالمشاركة في األنشطة 

  تنظر المعلمة لحصة االنتظار بأنھا عبًأ إضافیًا على مھامھا الوظیفیة) (٦(جاءت العبارة رقم (
بالمرتبة الثالثة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط 

اعتقاد أغلب المعلمات أن حصص االنتظار وتفعیلھا ، وقد یعود ذلك إلى )٤،٤٩(حسابي بلغ 
لیس من مھامھا، بل ھي مھمة االداریات وذلك لعدم حرصھن على االطالع على مھامھن 
الوظیفیة في الدلیل التنظیمي لمدارس التعلیم العام، وألن أغلب القائدات یكلفن االداریات 

عن المعلمات، خصوصًا إذا كانت بالتعاون مع المعلمات في دخول حصص االنتظار للتخفیف 
األنصبة عالیة وبحوافز معینة، ولكن دخول حصص االنتظار وتفعیلھا في األساس لیست من 
مھامھن الوظیفیة، وقد یكون السبب في اعتقاد المعلمات أن حصص االنتظار عبًأ إضافیًا على 

 الیوم بالدخول لحصة مھامھا الوظیفیة ألنھا ترى أنھا تتحمل ثمن حضورھا وانتظامھا في ذلك
معلمة أخرى لم تحضر في ذلك الیوم وتقوم بتفعیلھا للطالبات فینتابھا الشعور بأن حصص 

  .االنتظار ھي عبأ وظیفي علیھا
بأن ھناك ) ٢٠١٧(وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة سامیة الرحماني وحكیمة عباس

المھنة وتؤثر في تحدید مستوى األداء للمعلم عدة مصادر للضغوط المھنیة منھا التي تتعلق بطبیعة 
 .وھذا ما یؤثر سلبًا على سیر العملیة التربویة

  ُتصاب المعلمة بالملل عند الزامھا بحصص االنتظار داخل الفصل ) (٩(جاءت العبارة رقم
 بالمرتبة الرابعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا)) بیئة مقیدة(

، وقد یعود ذلك إلى أن المعلمة تنتقل طول الیوم بین الفصول )٤،٤٦(بمتوسط حسابي بلغ 
الدراسیة إلعطاء الحصص الدراسیة، وعندما ُتكلف بدخول حصة االنتظار تحتاج الى تغییر 
المكان لتجدید نفسیتھا، ولكن عدم وجود مكان لتفعیل حصص االنتظار ُیصعب الموضوع، 

ة ُتلزم المعلمات بتفعیل حصص االنتظار دائمًا داخل الفصول حفاظًا على وخصوصًا أن القائد
وھذا یؤثر على دافعیة المعلمة ونشاطھا وحتى الطالبات . النظام واالنضباط في المدرسة

  .یشعرن بنفس األمر، كما أن الفصول غیر مھیأة لتنفیذ أغلب األنشطة
  مخصص لتفعیل حصص االنتظارتفتقر المدرسة لوجود مكان) (١(جاءت العبارة رقم  (

بالمرتبة الخامسة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط 
، وقد یعود ذلك إلى أن تھیئة مكان مناسب وُمجھز بأدوات ووسائل لتفعیل )٤،٤٠(حسابي بلغ 

ضًا على حفظ حصص االنتظار یریح المعلمة في تفعیل حصص االنتظار، ویساعد ذلك ای
النظام المدرسي، ویفید الطالبات بشكل أكبر، وُیبعد الملل عن المعلمة والطالبات، لتغییر 

ولكن عدم توفر المكان المخصص لتفعیل حصص . وتغییر المكان) بالبقاء في الفصل(الروتین 
  .االنتظار ُیعیق المعلمة عن تفعیل حصص االنتظار

بأن عدم توفر المكان المناسب یعیق ) ٢٠١٥(اسة البوشي وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة در
بأن لتوفیر المرافق ) ٢٠١٠(لھام السلیمان إالتنمیة المھنیة لمعلم المرحلة االبتدائیة، ونتیجة دراسة 

ونتیجة دراسة . في المدرسة دور في تشكیل المناخ المدرسي اإلیجابي في المدارس االبتدائیة
ل عزوف معلمي المرحلة االبتدائیة عن المشاركة في األنشطة بأن من عوام) ٢٠١٠(العنزي 

 .الطالبیة الالصفیة تصمیم المباني المدرسیة والذي ال یساعد على تفعیل األنشطة الطالبیة الالصفیة
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  تفتقر حقیبة االنتظار لتوفر األلعاب التعلیمیة والقصص التربویة ) (٥(جاءت العبارة رقم
ة السادسة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة بالمرتب) الھادفة للطالبات

، وقد یعود ذلك إلى أن عند وجود حقیبة مجھزة لتفعیل )٤،٣٥(جدًا بمتوسط حسابي بلغ 
حصص االنتظار لدى اإلدارة المدرسیة وتستعین فیھا المعلمة لُتفعل حصص االنتظار، وتجد 

 والقصص الھادفة، فأنھا تعزف عن تفعیل حصص االنتظار محتویاتھا تفتقر لأللعاب التربویة
ألن بعض المعلمات ُترید حقیبة جاھزة تستعین بھ في عملیة التفعیل لحصص االنتظار، ووجود 
القصص التربویة الھادفة تثري الطالبة وتعدل سلوكیات خاطئة لدیھا، وتستفید منھا تربویًا، أما 

ت وتوفر جو من المنافسة والحماس بینھن، ومن ناحیة األلعاب التعلیمیة فھي تنشط الطالبا
أخرى نجد أن األلعاب التعلیمیة والقصص الھادفة جدًا مناسبة للمرحلة العمریة للطالبات في 

من خالل ) ٢٠١٢(التأثیر فیھن، لخصائص نموھن والتي یجب التركیز علیھا كما ذكر سبیتان
  .  واللعب في التربیة والتعلیماستغالل میول الطالبات في ھذه السن إلى القصص

  تفتقر المدرسة ألماكن عرض خاصة بعرض األعمال المتمیزة الناتجة ) (٨(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة السابعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة ) عن حصص االنتظار

خصیص مكان مناسب ، وقد یعود ذلك إلى أن عدم ت)٤،٣٠(عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 
لعرض أعمال الطالبات المتمیزة مع معلماتھن اثناء حصص االنتظار لتتم مشاھدتھا من قبل 
جمیع المعلمات والطالبات ال یشجع المعلمة على تفعیل حصص االنتظار، وذلك لمعرفتھا بأن 

رسة كما أن افتقار المد. جمیع أعمال الطالبات مھما كانت ممیزة لن تعرض ولن یراھا أحد
للوحة عرض جداریة مخصصة لعرض أعمال الطالبات أسبوعیُا الناتجة من حصص 
االنتظار، یفقد المعلمات والطالبات الحماس وروح المنافسة في تفعیل حصص االنتظار 

 .واإلبداع في ذلك
  تفتقر حقیبة االنتظار للوسائل واألدوات المساعدة على تفعیل حصص ) (٤(جاءت العبارة رقم

بالمرتبة الثامنة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا ) االنتظار
، وقد یعود ذلك إلى أن إعداد حقیبة االنتظار ھي مسئولیة إداریة، )٤،٢٤(بمتوسط حسابي بلغ 

وعدم توفیر األدوات والوسائل في حقیبة االنتظار یقلل من فاعلیة استخدامھا من قبل المعلمات 
فالطالبات في ھذه المرحلة االبتدائیة یمیلون للتلوین واستخدام ، ل حصص االنتظارلتفعی

األدوات الحسیھ، فاألنشطة تحتاج ألدوات ووسائل متوفرة بعدد كاف لیتم توزیعھا على 
، والنقص في توفر ھذه )الخ....األلوان واألوراق والمقصات والصور واألرقام: (الطالبات مثل

) ٢٠١٦(یعیق المعلمة عن تفعیل حصص االنتظار كما أشار لذلك الربیعي األدوات والوسائل 
بأن النقص في اإلمكانات المتوفرة في المدرسة یؤثر سلبیًا على المعلمة والتلمیذة وعلى 

 .المدرسة بشكل عام
بأن وضع اإلمكانات المادیة في ) ٢٠١١(وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الرومي 

ل ألنشطة غیر الصفیة ھي من األدوار اإلداریة التي یمارسھا مدراء المدارس وتعمخدمة أھداف ا
 .على تفعیل األنشطة غیر الصفیة

أن المعلمات موافقات على أن ھناك عاملین مرتبطین بالمجال البیئي، وُیّحدان من تفعیلھن -٢
، والتي )١٢، ٣( رقم لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وتتمثل في العبارات

  :تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة أفراد الدراسة علیھا كالتالي
  عدم توفر حقیبة مجھزة لتفعیل حصص االنتظار في المدرسة) (٣(جاءت العبارة رقم (

، )٤،١٣(بالمرتبة التاسعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 
 أن حقیبة االنتظار یتم إعدادھا وتجھیزھا من قبل وكیلة الشؤون التعلیمیة وقد یعود ذلك إلى

للطالبات، وعدم إعداد الوكیلة لھذه الحقیبة یساعد في عزوف المعلمات عن حصص االنتظار، 
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ألھمیة ھذه الحقیبة ومحتویاتھا في عملیة التفعیل، باإلضافة ألنھا تریح المعلمة في عملیة 
أنشطة - القصص(دة بدائل تستطیع استخدامھا في التفعیل للطالبات مثل التفعیل وتوفر لھا ع

أو استخدام األدوات إلنتاج أعمال متمیزة من الطالبات أو ) الخ......صور-ألعاب تعلیمیة-التلوین
تطبیق فكرة جدیدة یتعلمن منھا الطالبات، أو استخدام أنشطة اإلرشاد والمصلى والنشاط وفطن 

 حقیبة االنتظار من قبل الرائدات وفق جدول زمني معین لتنفیذھا، وعند التي تكون مجھزة في
  .عدم توفر ھذه الحقیبة فھذا یصعب المھمة أمام المعلمات ویسبب العزوف عن التفعیل

أن عدم توفیر الخدمات في ) ٢٠١٠(وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الھام السلیمان 
اخ المدرسي اإلیجابي في المدارس االبتدائیة، ونتیجة دراسة كلثوم المدرسة یشكل إعاقة لتشكیل المن

مي المرحلة قاجة بأن عدم توفر التجھیزات في المدرسة یشكل مصدر ضغط في العمل على معل
 .االبتدائیة

  حصة االنتظار ھي وقت (تفشي االعتقاد الخاطئ بین المعلمات بأن ) (١٢(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة العاشرة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة ))  للتعویضللراحة أو للتصحیح أو

، وقد یعود ذلك إلى أن تأثیر الزمیالت ببعضھن في بیئة )٣،٥٠(علیھا بمتوسط حسابي بلغ 
العمل لھ أثر كبیر، وخصوصًا عند وجود مؤشرات سلبیة في مكان العمل، فھذا یؤدي إلى 

لمات، ومنھا تدني قناعة المعلمات بأھمیة حصص االنتظار تفشي االعتقادات الخاطئة بین المع
وأنھا لیست من مھامھن الوظیفیة، كما أن لضعف شخصیة المعلمة، وعدم متابعة اإلدارة لتفعیل 
المعلمات لحصص االنتظار والحرص علیھ، وتدني الرضا الوظیفي لدى المعلمات دور في 

اد الخاطئ عن حصص االنتظار إلى الطریقة ذلك، ومن ناحیة أخرى قد یعود سبب تفشي االعتق
التقلیدیة القدیمة التي كانت المعلمة ُتركز فیھا على الجانب التعلیمي وُتھمل الجانب التربوي، فلم 
یكن ھناك تفعیل لحصص االنتظار، بل یتم استغاللھا بالتصحیح أو التعویض أو للراحة، وبعد 

نالحظ أن ھذا االعتقاد ،  االھتمام بالجانب التربويتغییر ھذه الطریقة مع تطویر التعلیم وزیادة
 . الخاطئ مازال لدى بعض معلمات الخبرة في بیئة العمل

بأن ھناك تدني في الرضا الوظیفي ) ٢٠١٦(وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة حمزة 
 Seebaluck ةلدى المعلم المرحلة االبتدائیة یؤثر على أداءه التربوي في المدرسة، ونتیجة دراس

& Seegum) بأن السلبیة بین الزمالء ھي من العوامل المناخیة التي تسبب ضغوطات ) ٢٠١٣
 .مھنیة على المعلمین في المدارس االبتدائیة

 & Salancik)(لساالنسیك وبفیفر (وتتفق ھذه النتیجة مع نظریة التأثیر االجتماعي 
Pfefferلعمل قد تكون ناتجة عن رد فعل زمالء العمل  التي تذكر بأن استجابة الفرد العاطفیة ل

حیال أعمالھم، كما قد تكون نتیجة للخصائص الموضوعیة للعمل، وبالتالي یحتمل أن ینظر الفرد 
وبالتالي ترى . لنفس مھام العمل بطرق مختلفة ووفقًا للكیفیة التي یستجیب بھا الزمالء تجاه العمل

  . یئة العمل یلعب دورًا مھمًا في درجة رضا الفرد عن عملھھذه النظریة أن التأثیر االجتماعي في ب
أن المعلمات محایدات في درجة موافقتھن على عاملین مرتبطین بالمجال البیئي، وُیّحدان من -٣

، ١٠(تفعیلھن لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وتتمثل في العبارات رقم 
  : حسب متوسطاتھا كالتالي، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا)١١
  بالمرتبة الحادیة ) ضعف مستوى التعاون بین المعلمات في المدرسة) (١٠(جاءت العبارة رقم

، وقد یعود )٣،٥٠(عشر من حیث محایدة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 
 لیس لھا تأثیر على ذلك إلى أن نظرة المعلمات بأن العالقات االجتماعیة بینھن في بیئة العمل

وأن المعلمة تفصل بین عالقاتھا داخل العمل ومھامھا . تأدیتھن لمھامھن أو العزوف عنھا
الوظیفیة، وأن المعلمة التي ُتكلف بحصة االنتظار، ھي الملزمة بدخولھا وتفعیلھا، ولیس 
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 بینھن في لزمیالتھا المعلمات أي دور في ذلك، لذلك أجمع أفراد العینة بأن مستوى التعاون
  .العمل ال یؤثر على تفعیل حصص االنتظار

بأن تدني مستوى التعاون بین ) ٢٠١٦(وقد اختلفت ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة حمزة 
بأن ) ٢٠١٠(ونتیجة دراسة كلثوم قاجة . المعلمین یؤثر على األداء التربوي لمعلم المرحلة االبتدائیة

 .ر ضغوط العمل على معلمي المرحلة االبتدائیةعدم وجود تعاون بین الزمالء ھو من مصاد

  تتأثر المعلمة بسلوك زمیالتھا الالتي یعزفن عن تفعیل حصص ) (١١(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة الحادیة عشر من حیث محایدة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط ) االنتظار

مات دائمًا بالسلوك اإلیجابي أكثر من ، وقد یعود ذلك إلى أن التأثر بین المعل)٣،١٨(حسابي بلغ 
السلبي، لذلك نجد أنھن یسعین لحضور دورات وورش ودروس ممیزة للتعلم منھا وتنفیذھا، 

ومن ناحیة أخرى أن أغلب . وحتى التأثر بالسلوكیات التربویة والتعلیمیة لمن یقوم بتنفیذھا
المھام الوظیفیة على الوجھ المعلمات یسعین للتمیز ورفع كفاءتھن الوظیفیة بتنفیذ أغلب 

 . المطلوب منھن، لذلك كانت استجابة افراد الدراسة بالمحایدة
ما العوامل اإلداریة التي تؤدي إلى عزوف المعلمات عن  :نتائج السؤال الثالث ومناقشتھا: ثالثًا

  )من وجھة نظرھن(تفعیل حصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض؟ 
ذا السؤال، تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وجاءت لإلجابة عن ھ

  ).٦(النتیجة كما في جدول 
متوسط استجابات أفراد العینة حول عوامل العزوف اإلداریة التي تحد من تفعیلھن  )٦(جدول 

  لحصص االنتظار
 درجة االستجابة التكرار

  
 م

  
 النسبة العبارة

% 
موافقة 

غیر  محایده موافقة بشدة
 موافقة

غیر 
موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 

 معیاريال

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

 ٢٢ ٦٥ ١١٣ ٥٤٨ ١٠٣٨ ك
٩ 

تفتقر المعلمات 
لحوافز تشجیعیة عند 

تفعیل حصص 
 ١،٢ ٣،٦ ٦،٣ ٣٠،٧ ٥٨،١ % االنتظار

  موافقة ٠،٨٥٧ ٤،٤١
 بشدة

١  
 

 ٢٢ ٦٢ ١٤٧ ٥٨٥ ٩٧٠ ك
١١ 

رامج تكلیف المعلمة بب
ومھام طارئة أثناء 

 ١،٢ ٣،٥ ٨،٢ ٣٢،٨ ٥٤،٣ % العام الدراسي
موافقة  ٠،٨٦٦ ٤،٣٥

 ٢ بشدة

 ٦ ٣٩ ١٤٠ ٧٨٣ ٨١٨ ك
١ 

عدم وجود دلیل 
تنظیمي لحصص 

 ٠،٣ ٢،٢ ٧،٨ ٤٣،٨ ٤٥،٨ % االنتظار
  موافقة ٠،٧٤٠ ٤،٣٣

 ٣ بشدة

 ٣٨ ١٢٦ ١٠٥ ٥١٤ ١٠٠٣ ك

١٠ 

ُتھمل اإلدارة 
ساب المدرسیة احت

حصص االنتظار 
ضمن نصاب المعلمة 

من الحصص 
 الدراسیة

% ٢،١ ٧،١ ٥،٩ ٢٨،٨ ٥٦،٢ 
  موافقة ١،٠٠٣ ٤،٣٠

 ٤ بشدة
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 درجة االستجابة التكرار
   م

  النسبة العبارة
غیر  محایده ةموافقموافقة بشدة %

 موافقة
غیر موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

 ٣ ٧٥ ١٧٧ ٧٦٤ ٧٦٧ ك
٢ 

عدم وجود 
تعامیم خاصة 

 ٠،٢ ٤،٢ ٩،٩ ٤٢،٨ ٤٢٫٩ %بحصص االنتظار
موافقة  ٠،٨٠٩ ٤،٢٤

 ٥ بشدة

 ١٣ ٦٩ ١٩٢ ٧٤٧ ٧٦٥ ك

٥ 

تفتقر المدرسة 
لخطة تفصیلیة 
في بدایة العام 
الدراسي آللیة 
تفعیل حصص 

 االنتظار
% ٠،٧ ٣،٩ ١٠،٨ ٤١،٨ ٤٢،٨ 

 ٦ موافقة ٠،٨٤١ ٤،٢٢

 ١٧ ٦٠ ١٩٥ ٧٩٨ ٧١٦ ك

٦ 

ضعف مستوى 
تبادل الخبرات 

بین المدارس في 
مجال طرق تفعیل 
 ١،٠ ٣،٤ ١٠،٩ ٤٤،٧ ٤٠،١ % حصص االنتظار

 ٧ موافقة ٠،٨٣٢ ٤،٢٠

 ١٨ ٩٧ ٢٧١ ٥٤١ ٨٥٩ ك

  
١٢ 

ضعف مستوى 
تطبیق قائدة 

المدرسة 
لصالحیة المكافأة 

ات المالیة للمعلم
المطبقات للحد 

األعلى من دخول 
 حصص االنتظار

%  
  
 

١،٠ ٥،٤ ١٥،٢ ٣٠،٣ ٤٨،١ 

 ٨ موافقة ٠،٩٥١ ٤،١٩

 ٤٧ ١٤٥ ٢٢٥ ٦٤٧ ٧٢٢ ك
  
٤ 

عدم وجود 
مشرفة تربویة 
مسؤولة عن 

حصص االنتظار 
 ٢،٦ ٨،١ ١٢،٦ ٣٦،٢ ٤٠٫٤ % ومتابعة تفعیلھا

 ٩ موافقة ١،٠٤٥ ٤،٠٤

 ٥١ ٢١٩ ٢٧٩ ٦٣٣ ٦٠٤ ك
  
٧ 

تستخدم إدارة 
المدرسة السلطة 

الرسمیة في 
تعاملھا مع 

 ٢،٩ ١٢،٣ ١٥،٦ ٣٥،٤ ٣٣،٨ % المعلمات

 ١٠ موافقة ١،١٠٥ ٣،٨٥

 ٥٦ ٢١٧ ٢٩٧ ٦٧٨ ٥٣٨ ك

  
٨ 

تطبق قائدة 
المدرسة 

اإلجراءات 
المدرسیة 

الیومیة بدون 
تجدید فیھا أو 

 تطویر

% ١٢،٢ ١٦،٦ ٣٨،٠ ٣٠،١ 

٣،١  
  
  
 

 ١١ موافقة ١،٠٩٣ ٣،٨٠

         درجة االستجابة التكرار    
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 درجة االستجابة التكرار
   م

  النسبة العبارة
غیر  محایده ةموافقموافقة بشدة %

 موافقة
غیر موافقة 

 أبدًا

  
المتوسط 
 الحسابي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
درجة 
 الموافقة

  
 الترتیب

  النسبة العبارة م
% 

موافقة 
غیر  محایده موافقة بشدة

 موافقة
غیر موافقة 

 أبدًا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الموافقة

 الترتیب

  
   ٧٢ ٢٤٩ ٣٣٥ ٥٥٥ ٥٧٥ ك

١٣ 

تدني االھتمام من 
قبل قائدة المدرسة 

ى بأخذ شواھد عل
طرق تفعیل 

حصص االنتظار 
 لكل معلمة

  
% ٤،٠ ١٣،٩ ١٨،٨ ٣١،١ ٣٢٫٢ 

  
٣،٧٣ 

  
١٫١٦٦ 

  
 موافقة

  
١٢ 

  ك
 ٩٠ ٤٢٥ ٣٤٤ ٥٠٢ ٤٢٥   

٣ 

ضعف اھتمام 
قائدة المدرسة 

بتفعیل المعلمات 
 ٥،٠ ٢٣،٨ ١٩،٣ ٢٨،١ ٢٣٫٨ % لحصص االنتظار

  
٣،٤٢ 

  
١،٢٢٤ 

  
 موافقة

  
١٣ 

 موافقة ٠،٩٦٤ ٤،١٠ المعدل العام لعوامل العزوف اإلداریة عن تفعیل حصص االنتظار
من خالل الجدول السابق أن أفراد الدراسة موافقون على ان ھناك عوامل إداریة یتضح 

، )٤،١٠(تؤدي إلى عزوفھن عن تفعیل حصص االنتظار، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 
وقد یكون ھذا عائدًا إلى أن اإلدارة لھا دور ھام في تأدیة ). ٠،٩٦٤(وبانحراف معیاري قدره 

المعلمات لمھامھن الوظیفیة، كما أن لكل إدارة رؤیة ورسالة وأھداف یتم تحقیقھا عن طریق 
معلمات المدرسة، كما أن لإلجراءات اإلداریة المدرسیة الیومیة دور في تحقیق المناخ المدرسي 

بأن قائدة المدرسة تتحكم بأدوار المعلمات في ) ٢٠١٥(ر لذلك أسعد كما أشا. المناسب للمعلمات
المدرسة من خالل الجوانب الثالثة لإلطار العام لوظیفة قائدة المدرسة وھي األھداف التي تحاول 

  . تحقیقھا، والواجبات، وأخیرًا الطریقة التي تؤدى بھا ھذه الواجبات
بأن العالقة ) ٢٠١٧(یة الرحماني وحكیمة عباس وقد اتفقت ھذه النتیجة مع نتائج دراسة سام

اإلیجابیة بین القائدة والمعلمات لھا تأثیر على مستوى األداء الوظیفي لدى معلمي المرحلة 
بأن النقص في التفاعل بین اإلدارة والمعلمین یؤثر على ) ٢٠١٦(االبتدائیة، ونتیجة دراسة حمزة 

بأن رضا المعلم یساھم فیھ ) ٢٠١٢ (Cara، ونتیجة دراسة األداء التربوي لمعلم المرحلة االبتدائیة
بأن الدعم اإلداري ھو ) ٢٠١١ (Tickle & Chang & Kimإدارة جیدة وداعمة، ونتیجة دراسة 

  .أھم مؤشر على الرضا الوظیفي للمعلمین في المدارس الحكومیة
والتي  ) Getzelsلزنموذج جیتز: (اإلدارة عملیة اجتماعیة(كما تتفق ھذه النتیجة مع نظریة 

تعتمد على معالجة السلوك االجتماعي في إطار منظم، حیث اإلدارة ھي نظام اجتماعي یضم 
البعد التنظیمي والبعد اإلنساني، وأن سلوك الفرد ضمن النظام : صنفین من الظواھر المستقلة ھما

ة وحاجاتھا االجتماعي كالمدرسة ھو محصلة ونتیجة لكل من التوقعات المطلوبة من المعلم
فاإلدارة تسلسل ھرمي للعالقات في إطار . الشخصیة وھذا ما نسمیھ العالقة بین القائدة والمعلمة

نظام اجتماعي متماسك، فكلما كان ھناك عالقات إیجابیة بین القائدة ومعلماتھا زاد تماسك المدرسة 
عد التنظیمي أو ونجاحھا، لكن العزوف عن تفعیل حصص االنتظار یدل على وجود خلل في الب

  .اإلنساني، وبالتالي یؤثر ھذا أداء المعلمات لمھامھن الوظیفیة
وتتفق ھذه النتیجة مع النظریة البنائیة الوظیفیة في أن مصادر الضغوط اإلداریة للمعلمة 

، وھذا الخلل )تفعیل حصص االنتظار(تؤدي للقصور في تأدیة المعلمة إلحدى واجباتھا الوظیفیة 
 إلى خلل وظیفي لدیھا، وھذا الخلل للجزء یؤثر على بقیة أجزاء المدرسة، وبالتالي بالتالي یؤدي
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ُیخل بالبناء المتكامل للمدرسة ووظیفتھا التربویة ویجعل المدرسة كنسق غیر متوافقة مع االنساق 
  .األخرى في المجتمع

ار في حول عزوفھن عن تفعیل حصص االنتظ) أفراد العینة(وترتبت استجابات المعلمات 
  :المجال اإلداري ترتیبًا تنازلیًا وفق التالي

أن المعلمات موافقات بدرجة عالیة على أن ھناك خمسة عوامل مرتبطة بالمجال اإلداري ُتّحد -١
من تفعیلھن لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وأبرزھا تتمثل في العبارات 

ا تنازلیًا حسب موافقة أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة ، والتي تم ترتیبھ)١١،١٠،٩،٢،١(رقم 
  :جدًا كالتالي

  بالمرتبة ) تفتقر المعلمات لحوافز تشجیعیة عند تفعیل حصص االنتظار) (٩(جاءت العبارة رقم
األولى من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 

ك إلى أن دور الحوافز جدًا كبیر في زیادة دافعیة المعلمات، كما أنھ یحقق ، وقد یعود ذل)٤،٤١(
والحوافز تساعد على زیادة الرضا . مبدأ العدالة بین المعلمات في مدى التمیز وأداء الواجبات

بأن الحوافز تدفع األفراد إلى بذل ) ٢٠١٦(الوظیفي بین المعلمات، وأضافت رافده الحریري 
إلى أن ) ٢٠١٦(وأشارت بھیرة الرباط . لتحسین ورفع الكفاءة واإلنتاجیةالمزید من الجھد 

ھناك قلة في الحوافز للمعلمین من قبل اإلدارة المدرسیة وھي من أكبر مشكالت اإلدارة 
  .وھذا ما یتسبب في العزوف لمعلمات المرحلة االبتدائیة عن تفعیل حصص االنتظار. المدرسیة

بأن للحوافز ) ٢٠١٧( دراسة سامیھ الرحماني وحكیمة عباس وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج
المادیة والمعنویة للمعلمین دور كبیر في رفع أداء معلمي المرحلة االبتدائیة، وتحفیزھم وزیادة 

بأن ھناك تدني لدى معلم المرحلة االبتدائیة في ) ٢٠١٦(دافعیتھم نحو العمل، ونتیجة دراسة حمزة 
ص في التحفیز الممنوح للمعلم من طرف اإلدارة، ونتیجة دراسة األحسن الرضا الوظیفي بسبب النق

بأن قلة الحوافز ھي من مصادر الضغوط المھنیة لدى معلمي المرحلة االبتدائیة، ونتیجة ) ٢٠١٥(
بأن قلة الحوافز التشجیعیة ھي من أكثر األسباب تأثیرًا في عزوف ) ٢٠١٥(دراسة الحجیري 

بأن ھناك ) ٢٠١٥(ة عن تدریس الصفوف األولیة، ونتیجة دراسة البوشي معلمي المرحلة االبتدائی
معوقات تواجھ معلم المرحلة االبتدائیة ھي قلة الحوافز المادیة والمعنویة للمعلم المتمیز، ونتیجة 

بأن عدم وجود الحوافز ھي من أھم أسباب عزوف معلمي التربیة ) ٢٠١١(دراسة العمیري 
بأن دور مدیر المدرسة ) ٢٠١١(لمرحلة الثانویة، ونتیجة دراسة الرومي اإلسالمیة عن التدریس با

مھم في وضع الحوافز المعنویة والمادیة للمعلمین لتفعیل األنشطة غیر الصفیة، ونتیجة دراسة 
بأن قلة الحوافز المادیة والمعنویة ھي من عوامل عزوف معلمي المرحلة ) ٢٠١٠(العنزي 

  .فیةاألنشطة الطالبیة الالصاالبتدائیة عن المشاركة في 
حیث أن دافعیة الفرد ألداء عمل )) Fromلفروم : (نظریة التوقع(وتتفق ھذه النتیجة مع 

معین ھي محصلة العوائد التي سیحصل علیھا، فیمیل الفرد الى االختیار بین بدائل عدیدة للسلوك، 
االنتظار سببھ انخفاض والسلوك الذي یختاره یحدد مقدار عوائده، فالعزوف عن تفعیل حصص 

  .الدافعیة لدى المعلمات بسبب عدم وجود الحوافز
 حیث یمكن Haerzberg)لھیرزبرغ : (نظریة ذات العاملین(وتتفق ایضًا ھذه النتیجة مع 

الحوافز، فوجودھا یؤدي إلى : في الوظیفة، مثل) العوامل الداخلیة(تحفیز الموظفین من خالل 
كما في نتائج الدراسة الحالیة یؤدي إلى عدم الرضا الوظیفي الرضا الوظیفي، وعدم وجودھا 

    .وبالتالي یظھر على شكل عزوف للمعلمات عن تفعیل حصص االنتظار
  بالمرتبة ) تكلیف المعلمة ببرامج ومھام طارئة أثناء العام الدراسي) (١١(جاءت العبارة رقم

رجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ الثانیة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بد
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، وقد یعود ذلك إلى أن المعلمات یرسمن خططھن وفق جداولھن ومواد تدریسھن )٤،٣٥(
وعند تكلیف . في بدایة كل عام دراسي) والبرامج التي تم تكلیفھن بھا والمھام المطلوبة منھن

 فأن ذلك یربك المعلمة المعلمة ببرنامج أو مھمة طارئة لم تحسب لھا اي حساب، أو تخطط لھا،
ویشعرھا بضغط نفسي ومھام وظیفیة جدیدة ترھقھا، وتحتاج منھا تخطیط جدید لكیفیة تأدیتھا 

  .مع مھامھا الوظیفیة وواجباتھا الیومیة
بأن الطریقة ) ٢٠١٣( Stauffer & Mason  دراسةتفق نتیجة ھذه الدراسة مع نتیجةوت

كثرة تكلیفھم بمھام، تتسبب لھم بضغوط في العمل وتؤدي التي یتعامل بھا المدیرون مع المعلمین ب
 .لعدم رضاھم

  بالمرتبة الثالثة من حیث ) عدم وجود دلیل تنظیمي لحصص االنتظار) (١(جاءت العبارة رقم
، وقد یعود )٤،٣٣(موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 

ن لمرجع من الوزارة یرجعن لھ في كل ما یخص حصص ذلك إلى أن المعلمات یحتج
االنتظار، لیوضح لھن واجباتھن في حصص االنتظار، واألمور المتعلقة بھ، لعدم تفشي 
المعتقدات الخاطئة عن واجباتھن في حصص االنتظار، ولیكون مرجع رسمي موحد لكل 

نتظار، ولتنظیم دخول مدارس التعلیم العام یرجعن لھ المعلمات في كل ما یتعلق بحصص اال
المعلمات بحسب أنصبتھن لحصص االنتظار، فیكون ھناك نوع من العدالة وقناعة من المعلمة 

فیعزفن المعلمات عن تفعیل حصص االنتظار لعدم وجود تنظیم سلیم وواضح لھن ودلیل . بھا
  .ینظم حصص االنتظار

  االنتظار ضمن نصاب ُتھمل اإلدارة المدرسیة احتساب حصص) (١٠(جاءت العبارة رقم 
بالمرتبة الرابعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا ) المعلمة من الحصص الدراسیة

، وقد یعود ذلك إلى أن اإلدارة المدرسیة عندما )٤،٣٠(بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 
لى لنصاب المعلمة تعطي المعلمة حصص لالنتظار دون إضافتھا لنصابھا یتم تجاوز الحد األع

أن (والتي تنص على ) ٤٨(ویكون مخالفًا لالئحة صالحیات قائد المدرسة رقم ، حصة) ٢٤(
حصة دراسیة كحد أعلى أسبوعیًا، عبارة عن نصابھا األسبوعي من ) ٢٤(تكمل المعلمة 

) ٢٤(الحصص الدراسیة مضافًا لھ عدد من حصص االنتظار، وان المعلمة التي یصل نصابھا 
راسیة أسبوعیًا، فھذه ال ُتكلف بحصص االنتظار أال برغبتھا ووفق مكافآت مالیة حصة د

، وقیام اإلدارة بإھمال احتساب )١٣ه، ص١٤٣٧،)اإلصدار الثاني(صالحیات قائدة المدرسة (
حصص االنتظار على نصاب المعلمة األسبوعي من الحصص یرھق المعلمة بدنیًا ونفسیًا 

 .یفي لدیھا فیحدث العزوف عن تفعیل حصص االنتظارویقلل من مستوى الرضا الوظ
  بالمرتبة الخامسة من ) عدم وجود تعامیم خاصة بحصص االنتظار) (٢(جاءت العبارة رقم

، وقد )٤،٢٤(حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بدرجة عالیة جدًا بمتوسط حسابي بلغ 
ظار وتوضیح ما یتعلق بھا للمعلمات، یعود ذلك إلى أنھ ال یوجد تعمیم مخصص لحصص االنت

بل دائمًا نجد حصص االنتظار تذكر كفقرة من تعامیم خاصة بمواضیع أخرى، وھذا یجعل 
المعلمة تعتقد بعدم أھمیة حصص االنتظار ویجعلھا غیر حریصة علیھا، وفي نفس الوقت تكون 

وضیحیة، كما أن عدم خبرة المعلمة قلیلة حول ما یتعلق بحصص االنتظار من واجبات وأمور ت
وجود تعامیم خاصة بحصص االنتظار یضعف المرجعیة للبحث في أي أمر یتعلق بحصص 
االنتظار، ویوحي للمعلمة بعدم أھمیة حصص االنتظار وخصوصًا مع كثرة التعامیم التي تطلع 

 .علیھا المعلمة والخاصة بتنظیم كافة مھامھا وواجباتھا
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 ھناك ثمانیة عوامل مرتبطة بالمجال اإلداري، وُتّحد من تفعیلھن أن المعلمات موافقات على أن-٢
لحصص االنتظار بالمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، وتتمثل في العبارات رقم 

 :، والتي تم ترتیبھا تنازلیًا حسب موافقة أفراد الدراسة علیھا كالتالي)١٣،١٢،٨،٧،٦،٥،٤،٣(
  لخطة تفصیلیة في بدایة العام الدراسي آللیة تفعیل تفتقر المدرسة ) (٥(جاءت العبارة رقم

بالمرتبة السادسة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط ) حصص االنتظار
، وقد یعود ذلك إلى أن عدم وجود الخطة التفصیلیة أللیة تفعیل حصص )٤،٢٢(حسابي بلغ 

وائي حسب اجتھادات كل معلمة، كما االنتظار تجعل عملیة التفعیل غیر ُمنظمة، وبشكل عش
ومن جانب آخر یدل على عدم ، یتسبب ذلك للتعرض لكثیر من المشكالت في عملیة التنفیذ

بأن ) ٢٠١٠(اھتمام إدارة المدرسة بتفعیل حصص االنتظار وتحقیق أھدافھ، وكما ذكر العجمي 
 . عدم التخطیط یضعف الرقابة من قبل اإلدارة على انجاز المھام

بأن كل وظیفة ) Searsلسیرز: (نظریة اإلدارة وظائف ومكونات(ق ھذه النتیجة مع وتتف
یكون الھدف منھا تحقیق األھداف الموضوعة للمؤسسة بكفایة عالیة، وأن العملیة اإلداریة تتكون 
من عدة عناصر أولھا التخطیط، وھي أحد الوظائف الرئیسیة في اإلدارة والتخطیط وھي خطوة 

والخلل في إحدى العناصر للعملیة اإلداریة وھو . نفیذي، وتساھم في حل المشكالتتسبق أي عمل ت
التخطیط یوجد خلل في أداء المھمة وھو في ھذه الدراسة یتمثل في العزوف عن تفعیل حصص 

 . االنتظار
بأن مدراء المدارس دائمًا یمارسون ) ٢٠١١(وتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الرومي 

 .طیة ُتسھم في تفعیل األنشطةأدوار تخطی

  ضعف مستوى تبادل الخبرات بین المدارس في مجال طرق تفعیل ) (٦(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة السابعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط ) حصص االنتظار

ت ، وقد یعود ذلك إلى أن ضعف مستوى تبادل الخبرات بین معلما)٤،٢٠(حسابي بلغ 
المدارس ُیقلل من خبرة المعلمة في طرق التفعیل، ویمنعھا من االستفادة من التجارب المتمیزة 
لبعض المعلمات في بعض المدارس عن طرق التفعیل، وتطویرھا بما یتناسب مع البیئة 

  .المدرسیة، وعدد الطالبات، وإمكانات المدرسة، وظروف المعلمات
بأن تبادل الخبرات بین ) ٢٠١٤(فریال الحقباني وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

 .المعلمات في المجال المدرسي ضمن مدارس الحي ُمھم في تفعیل األنشطة المدرسیة غیر الصفیة

  ضعف مستوى تطبیق قائدة المدرسة لصالحیة المكافأة المالیة ) (٨(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة الثامنة من حیث موافقة ) للمعلمات المطبقات للحد األعلى من دخول حصص االنتظار

، وقد یعود ذلك إلى تدني الرضا )٤،١٩(المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 
الوظیفي لدى المعلمات بسبب تساھل قائدات المدارس في تطبیق الصالحیة، وبالتالي یكون 

بیق الصالحیة لكان بعكس لو تم تط. لدیھا ضغوطات مھنیة، وإرھاق جسمي ونفسي في عملھا
  .حافز للمعلمة لتفعیل حصص االنتظار
بأن البیئة المجھدة من ) ٢٠١٣ (Stauffer & Masonوتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

 .الضغوطات المھنیة التي تواجھ المعلمین في المدارس االبتدائیة

  ر ومتابعة عدم وجود مشرفة تربویة مسؤولة عن حصص االنتظا) (٤(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة التاسعة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ ) تفعیلھا

، وقد یعود ذلك إلى أن النسبة العالیة لحصص االنتظار في الجدول الدراسي تستدعي )٤،٠٤(
 باإلضافة إلى أن كل ما یخص المدرسة من عمل تطبیقي. وجود متابعة لھا ولطرق تفعیلھا
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یوجد لھ متابعة من اإلشراف التربوي إال تفعیل حصص االنتظار، فالمواد الدراسیة یكون فیھا 
مشرفات من مكاتب اإلشراف لمتابعة عملھن وتجویده، والھیئة اإلداریة توجد لھن مشرفة 

فوجود المشرفة التربویة ُمھم . إداریة تتابع أعمالھن، واألنشطة الالصفیة لكل منھا یوجد مشرفة
تابعة تنفیذ العمل على الوجھ الصحیح، وتجوید العمل، وقیاس مستوى األداء، ومحاولة تالفي لم

. بأن الرقابة ضرورة ُملحة في العملیة التربویة) ٢٠١١(حیث ذكر الدوري . الخلل وإصالحھ
فغیاب مشرفة تتابع حصص االنتظار وطرق تفعیلھا یجعل ھناك عزوف عن تفعیلھا، لعدم 

  . تفوق اإلدارة المدرسیة) اإلشراف التربوي(المتابعة لھا من جھة علیا وجود الرقابة و
 حیث أن الرقابة Sears)لسیرز: (نظریة اإلدارة وظائف ومكونات(وتتفق ھذه النتیجة مع 

ھي إحدى مكونات العملیة اإلداریة وتمثل السیطرة والتحكم من اجل تحقیق األھداف، وعدم وجود 
 .أداء المھام على الوجھ المطلوبالرقابة في أي عمل ُیخل ب

  تستخدم إدارة المدرسة السلطة الرسمیة في تعاملھا مع المعلمات) (٧(جاءت العبارة رقم (
، )٣،٨٥(بالمرتبة العاشرة من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 

مات یكون بشكل رسمي، مع وقد یعود ذلك إلى أن واقع أغلب القائدات في تعاملھن مع المعل
عدم مراعاة ظروف المعلمات واحتیاجاتھن، وبإجبارھن على تأدیة المھام، وھذا یؤدي 

كما یتسبب في تدني مستوى الرضا الوظیفي لدیھن، إلحساسھن باألسلوب . لعزوفھن عنھا
  .التسلطي علیھن، وعدم مراعاة العالقات اإلنسانیة في تعامل القائدة معھن

بأن العالقة ) ٢٠١٧(لنتیجة مع نتیجة دراسة سامیة الرحماني وحكیمة عباس وتتفق ھذه ا
السلبیة بین القائد والمعلم من مصادر الضغوطات المھنیة على أداء معلمي المرحلة االبتدائیة والتي 

بأن النمط اإلداري ) ٢٠١٦(تسبب انخفاض في مستوى األداء الوظیفي لدیھم، ونتائج دراسة حمزة 
مطبق في المدارس االبتدائیة یؤدي لتدني الرضا الوظیفي للمعلم، ویؤثر سلبیًا على اداءه الصارم ال

بأن نمط السلوك اإلداري المرتبط بالعالقات اإلنسانیة لھ ) ٢٠١٢(التربوي، ونتیجة دراسة العتیبي 
مط المناخ بأن ن) ٢٠١٠(أثر إیجابي في تعزیز األداء المھني للمعلم، ونتیجة دراسة الھام السلیمان 

المدرسي المسیطر ھو األكثر شیوعًا بالمدارس االبتدائیة والمتمثل في تحدید مدیرة المدرسة للمھام 
واألعمال المطلوب تنفیذھا دون إفساح المجال للمعلمات لالختیار، ونتیجة دراسة كلثوم قاجة 

حلة االبتدائیة، بأن األسلوب التسلطي لإلدارة من مصادر ضغوط العمل على معلمي المر) ٢٠١٠(
أن من أھم معوقات المناخ المدرسي للمعلمین في مراحل التعلیم ) ٢٠٠٧(ونتیجة دراسة العتیبي 

العام االلزام بشغل المعلم لحصص االنتظار مما یؤثر على مستوى األداء لدیھ، ونتیجة 
بأن من أبرز الضغوطات المھنیة لمعلمي المدارس ) ٢٠١٣( Stauffer & Masonدراسة

 .بتدائیة الطریقة التسلطیة التي یتعامل بھا المدیرون مع المعلمیناال
بأن السلطة للقائدة مستمدة من المركز ) نظریة السلطة الرسمیة(كما تتفق ھذه النتیجة مع 

الوظیفي في المدرسة، حیث ترى ھذه النظریة أن حق إصدار األوامر من قبل القائدة ومسئولیة 
  .یساعد على توجیھ جھودھن ویحقق االنضباط في العملتنفیذھا من قبل المرؤوسات 

في تحدید أسباب ) Haerzbergلھیرزبرغ : (نظریة ذات العاملین(وتتفق ھذه النتیجة مع 
لدى المعلمات ) العوامل الخارجیة(الرضى وعدم الرضى الوظیفي، بأن سلبیة األمور الصحیة 

  .م الرضا الوظیفي لدیھنتؤدي إلى عد) السلطة الرسمیة(ومنھا نوعیة األشراف 

  تطبق قائدة المدرسة اإلجراءات المدرسیة الیومیة بدون تجدید فیھا أو ) (٨(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة الحادیة عشر من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي ) تطویر

الیومیة كما ھي دون ، وقد یعود ذلك إلى أن تطبیق قائدة المدرسة لإلجراءات )٣،٨٠(بلغ 
، وبعدم تغییر ما یلزم من اإلجراءات )البیروقراطیة(مراعاة لمعلماتھا وظروفھن واحتیاجاتھن 
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المدرسیة أو تطویره، ُیخفض الرضا الوظیفي لدى المعلمات، وبالتالي یؤثر في األداء 
  .الوظیفي، وفي تأدیتھن لواجباتھن

بأن عدم التطویر في اإلجراءات ) ٢٠١٣(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة موسى 
المدرسیة یؤدي إلى ضعف األداء في اإلدارة المدرسیة ومواجھتھا للمشكالت، ونتیجة دراسة الھام 

بأن حرص المدیرات الشدید في العمل على تطبیق اللوائح والتعامیم ضمن حدود ) ٢٠١٠(السلیمان 
ارس التعلیم العام الحكومیة، ونتیجة غیر مقبولة ھي من أبرز معوقات المناخ المدرسي في مد

بأن تشدد اإلدارة في تطبیق األنظمة واللوائح ھي من أبرز معوقات المناخ ) ٢٠٠٧(دراسة العتیبي 
 .المدرسي بالتعلیم العام والذي یؤثر ایضًا في مستوى أداء المعلمین

دید أسباب في تح) Haerzbergلھیرزبرغ : (نظریة ذات العاملین(وتتفق ھذه النتیجة مع 
لدى المعلمات ) العوامل الخارجیة(الرضى وعدم الرضى الوظیفي، بأن سلبیة األمور الصحیة 

ومنھا البیروقراطیة في اإلجراءات المدرسیة تؤدي إلى عدم الرضا الوظیفي لدیھن، وبالتالي 
  .العزوف عن تأدیتھن لبعض المھام أو التقصیر فیھا

  مام من قبل قائدة المدرسة بأخذ شواھد على طرق تفعیل تدني االھت) (١٣(جاءت العبارة رقم
بالمرتبة الثانیة عشر من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة ) حصص االنتظار لكل معلمة

، وقد یعود ذلك إلى أن عدم حرص القائدة على أخذ شواھد )٣،٧٣(علیھا بمتوسط حسابي بلغ 
صص االنتظار، وُیشعر المعلمات بعدم اھتمام یقلل من مستوى التحفیز لدى المعلمات لتفعیل ح

اإلدارة بتفعیل حصص االنتظار، وضعف الرقابة على ذلك، فینخفض لدیھن مستوى الدافعیة 
ومن . لتفعیل حصص االنتظار، وبالتالي ینخفض مستوى أداء المعلمات لواجباتھن ومھامھن

یل حصص االنتظار لكل ناحیة أخرى عدم أخذ شواھد من قبل قائدة المدرسة على طرق تفع
معلمة ال یحفظ حقوق المعلمات، وال یمیزھن في مستویات حسب تمیز كل منھن، بل یجعلھن 
على نفس المستوى وھذا یؤدي النخفاض مستوى الرضا الوظیفي لدیھن، وبالتالي العزوف عن 

  .بعض المھام الوظیفیة
 المدیر على التقاریر بأن اطالع) ٢٠١١(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الرومي 

 .والشواھد الخاصة باألنشطة یساعد على تفعیل المعلمین لألنشطة غیر الصفیة
 حیث أن الرقابة  Sears) لسیرز: (نظریة اإلدارة وظائف ومكونات(وتتفق ھذه النتیجة مع 

د ھي إحدى مكونات العملیة اإلداریة وتمثل السیطرة والتحكم من اجل تحقیق األھداف، وعدم وجو
 .الرقابة من خالل أخذ الشواھد في أي عمل ُیخل بأداء المھام على الوجھ المطلوب

  ضعف اھتمام قائدة المدرسة بتفعیل المعلمات لحصص االنتظار) (٣(جاءت العبارة رقم (
بالمرتبة الثالثة عشر من حیث موافقة المعلمات أفراد الدراسة علیھا بمتوسط حسابي بلغ 

 إلى ان ھذا الحكم یأتي من خالل مالحظة المعلمات لمدى اھتمام القائدة ، وقد یعود ذلك)٣،٤٢(
في المدرسة في جانب تفعیل المعلمات لحصص االنتظار، من خالل مدى تطبیقھا لعناصر 

خطة تفصیلیة لحصص االنتظار وطریقة (العملیة اإلداریة، فإذا كان ال یوجد لدى القائدة 
من المعلمات، وال یوجد توجیھات للمعلمات في وعدم اخذ شواھد على ذلك ، تفعیلھا

االجتماعات أو التعامیم الداخلیة عن حصص االنتظار وتفعیلھا، وال تنسیق وتنظیم لھا، واخیرًا 
، فھذا یجعل المعلمات یحكمون علیھا بضعف )عدم وجود الرقابة والمتابعة لتفعیل المعلمات

دیھن الدافعیة ألداء المھام، وھذا یضعف االھتمام بتفعیل حصص االنتظار، وبالتالي تقل ل
 .اھتمامھن بتفعیل حصص االنتظار، وقد یصل لعزوفھن عن التفعیل كما في ھذه الدراسة
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 حیث أن العملیة Sears)لسیرز: (نظریة اإلدارة وظائف ومكونات(وتتفق ھذه النتیجة مع 
أي خلل  ھ والتنسیق والرقابة، وأناإلداریة ألي مھمة وظیفیة تتكون من التخطیط و التنظیم و التوجی

في أحدى ھذه المكونات، أو عدم توفره، یجعل عملیة تنفیذ المعلمات للمھمة الوظیفیة فیھ قصور 
 .وخلل في التنفیذ

 :توصیات الدراسة 
تقلیل نصاب الحصص الدراسیة على معلمات المرحلة االبتدائیة، بحیث یكون النصاب  .١

  . واإلداریة للمعلماتمتناسبًا مع المھام التعلیمیة 
  .تخفیف ضغط المناوبة على المعلمات، بتعیین حارسات أمن للقیام بھذه المھمة عنھن .٢
تخصیص دورات لتثقیف المعلمات بأھمیة استغالل حصص االنتظار، وطرق تفعیلھا،  .٣

  . والعائد التربوي والتعلیمي الذي تجنیھ طالبات المرحلة االبتدائیة من ذلك
د معلمات المرحلة االبتدائیة لمھارات وسائل تفعیل حصص االنتظار تضمین برامج إعدا .٤

  . وطرقھ المتنوعة
إضافة بند صریح في استمارة تقییم األداء الوظیفي للمعلمة خاص بتقبل المعلمة لدخول  .٥

  .حصص االنتظار والحرص على تفعیلھا
: ظار، مثلتوفیر الوزارة لتطبیق یحوي عدد من البرامج والنماذج لتفعیل حصص االنت .٦

  الخ...مسابقات، ألغاز، أسئلة، أفكار أللعاب حركیة،
محاولة تخفیف أعداد الطالبات في الفصل الواحد، بحیث یتناسب العدد مع مساحة الفصل،  .٧

  .ویتناسب مع الواجبات التعلیمیة للمعلمة من خالل تفعیل األنشطة وتفعیل حصص االنتظار
ویكون ُمجھزًا بعدة ، لطالبات المرحلة االبتدائیةتوفیر مكان مناسب لتفعیل حصص االنتظار  .٨

 ركن الفیدیو واألفالم الوثائقیة، - ركن للقھوة وقراءة القصص-ركن التلوین(أركان متنوعة 
ركن ممارسة الھوایات المھنیة، ركن التركیب للمكعبات، ویتم استغالل كل مساحة فیھ لنشاط 

السلم والثعبان، : (بعض األلعاب مثلاألرضیة علیھا رسومات ل: معین للطالبات، مثل
، وعند عدم توفر مكان لتفعیل حصص االنتظار، بإمكان )مربعات اللعب، تركیبات من الفلین

القائدة استغالل المساحات الخارجیة الكبیرة في المدرسة بأن تستغلھا القائدة بوضع مكان 
نت فرصة ألن مخصص لتفعیل حصص االنتظار، وكلما كانت مساحة المكان كبیرة كا

یستغلھ أكثر من فصل في نفس الوقت لعملیة التفعیل، فتكون ھناك فائدة للطالبات وتخفیف 
  .على المعلمات في عملیة التفعیل

توفیر حقیبة لحصص االنتظار ُمجھزة لدى وكیلة الشؤون التعلیمیة، وتحتوي على العاب  .٩
  .یل حصص االنتظارتعلیمیة وقصص تربویة ھادفة، ووسائل وأدوات تساعد على تفع

لوحة (توفیر أماكن مخصصة لعرض األعمال المتمیزة الناتجة عن تفعیل حصص االنتظار  .١٠
، لیزداد حماس الطالبات )غرفة خاصة- ركن مخصص في المدرسة-عرض جداریة

  .والمعلمات لتفعیل حصص االنتظار
لالصفیة، ولیكون توفیر وزارة التعلیم لدلیل تنظیمي لحصص االنتظار، أسوة بباقي األنشطة ا .١١

  .مرجعًا لمعلمات المرحلة االبتدائیة في التعلیم العام لكل ما یتعلق بحصص االنتظار
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  ):المستقبلیة(مقترحات للدراسات  
إجراء دراسات أخرى مماثلة لھذه الدراسة حول عوامل عزوف معلمات المرحلة االبتدائیة  .١

  . المملكة العربیة السعودیةعن تفعیل حصص االنتظار في مناطق ومحافظات أخرى في
  .إجراء دراسة حول واقع حصص االنتظار في مدارس التعلیم العام بمدینة الریاض .٢
  .إجراء دراسة حول تصور مقترح لطرق تفعیل حصص االنتظار في مدینة الریاض .٣
لمعرفة عوامل ) المتوسطة والثانویة(تطبیق ھذه الدراسة على مراحل التعلیم األخرى  .٤

  .عیل حصص االنتظار في مدینة الریاضعزوفھن عن تف
إجراء دراسة حول األسباب التي تؤدي إلى كثرة حصص االنتظار لدى معلمات المرحلة  .٥

 .االبتدائیة في مدارس التعلیم العام بمدینة الریاض
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  اسةمراجع الدر
ئیة وانعكاساتھا على الضغوط المھنیة لدى معلمي المرحلة االبتدا). ٢٠١٥. (األحسن، حمزة .١

 .الجزائر.٢١٥- ١٨٨مجلة العلوم النفسیة والتربویة، . مستوى تقدیر الذات لدیھم
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع: عمان. اإلدارة المدرسیة). ٢٠١٥. (أسعد، ولید أحمد .٢
في نظریات وممارسات (اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة ). ٢٠١٦. (آل ناجي، محمد عبد اهللا .٣

 .فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر: الریاض). ٧ط) (المملكة العربیة السعودیة
دور مدیرة المدرسة في تطویر األنشطة المدرسیة غیر ). ٢٠٠٧. (البصام، أحالم خالد .٤

الصفیة للمرحلة المتوسطة بمدارس البنات الحكومیة في مدینة الریاض من وجھة نظر 
جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، . رسالة ماجستیر غیر منشورة. نشاطالمدیرات ورائدات ال

 .الریاض
 .مكتبة الرشد: الریاض). ٤ط(مدرستي صندوق مغلق ). ٢٠١٧. (البكر، فوزیة بكر .٥
 .دار البدایة: عمان. برامج التطویر التربوي في المدارس). ٢٠١١. (بورشك، أمل محمد .٦
التنمیة المھنیة لمعلم المرحلة االبتدائیة من وجھة واقع ). ٢٠١٥. (البوشي، محمد بن سعود .٧
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