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The Status-Quo of Managing Extracurricular Classes in 
the Primary Schools from the Viewpoint of Teachers and 

Department Heads in the State of Kuwait 
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ABSTRACT   
The present study aimed to identify the status-quo of managing 
extracurricular classes in primary schools in Kuwait from the 
viewpoints of teachers and heads of departments. The study also 
sought to depict the problems faced, and reveal the differences in the 
responses of the study sample concerning managing the extracurricular 
classes in the primary schools that are attributed to the variables of 
“nationality, academic qualification, years of experience". The sample 
of the study consisted of all the teachers and heads of departments at 
the "Umayyah Al-Ghafari Primary School for Girls" in the Jahra area 
in Kuwait. The sample members were 110 teachers and heads of 
departments. The researchers adopted the descriptive and analytical 
approach because it suits the nature of the study. The results of the 
study indicated that there is a defect in the management of 
extracurricular classes in the primary schools and that there are many 
problems encountered. The results also showed that there were no 
statistically significant differences attributed to the two variables 
“academic qualification and nationality” in relation to the total 
management of the extracurricular classes, despite the presence of 
statistically significant differences attributed to “expatriates” regarding 
the dimension of “problems facing extracurricular classes 
management”. Finally, there was a statistically significant difference 
related to the years of experience in favor of those with more than 10 
years. 
Keywords: extracurricular, class, primary school.  
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  2018 

 تفعیل عن االبتدائیة المرحلة معلمات عزوف عوامل تحدید إلى الدراسة ھذه ھدفت

 معلمات لعزوف اإلحصائیة الداللة ذات الفروق عن والكشف، الریاض مدینة في حصص االنتظار

 المؤھل ) لمتغیر ُتعزى والتي، الریاض مدینة في االنتظار حصص تفعیل عن االبتدائیة المرحلة

 الباحثة تواستخدم .(تدریسھ یتم الذي التخصص-الحصص من التدریسي النصاب - الخبرة–

 في االبتدائیة المرحلة معلمات من عینة على طبقت استبانة أعدت حیث، المسحي الوصفي المنھج

 ما أي، عنقودیة عشوائیة بطریقة اختیارھن تم، معلمة ) ١٧٨٦ ( عددھن بلغ، الریاض مدینة

 ریاضال بمدینة االبتدائیة المرحلة معلمات جمیع یشمل الذي الدراسة من مجتمع%) 10(نسبتھ 

 إلى الدراسة توصلت وقد، معلمة ) ١٧٨٦٢ ( عددھن والبالغ، ) ھـ1439-1438(الدراسي  للعام

 حصص تفعیل عن عزوفھن إلى تؤدي مھنیة عوامل ھناك أن على موافقات المعلمات نأ
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معیاري  وبانحراف )4,10( العام الحسابي المتوسط بلغ حیث، الریاض مدینة في االنتظار

 التحضیر، الدراسي الیوم طول، المرتفع الدراسیة الحصص صابن :أبرزھا ومن) 0,962( قدره

 تفعیل عن عزوفھن إلى تؤدي بیئیة عوامل ھناك ان على موافقات المعلمات وأن، للدروس الیومي

معیاري  وبانحراف، )4,11(العام  الحسابي المتوسط بلغ حیث، الریاض مدینة في حصص االنتظار

 في خدمة االنترنت ضعف، الطالبات من كبیرة بأعداد الفصول ا ازدحامأبرزھ ومن )0,945(قدره 

 موافقات المعلمات أن و،االنتظار حصص لتفعیل مخصص مكان لوجود المدرسة افتقار، المدرسة

، الریاض مدینة في حصص االنتظار تفعیل عن عزوفھن إلى تؤدي إداریة عوامل ھناك أن على

 المعلمات افتقار أبرزھا ومن، )0,964(قدره  معیاري افوبانحر، )4,10(بلغ  حسابي بمتوسط

، االنتظار حصص بتفعیل المدرسة قائدة اھتمام ضعف، االنتظار حصص تفعیل عند تشجیعیة لحوافز

  .الدراسي العام طارئة أثناء ومھام ببرامج المعلمة تكلیف

  Aaza & Ahmed2017 

         


         
 

           
      380     176

 204  516       


           
         

         
            

 

  Cara2012 

 في العامة ھدفت الدراسة معرفة العالقة بین البیئة المدرسیة ورضا المعلم في المدارس

 جمیع الدراسة وكان مجتمع، المسحي الوصفي المنھج الدراسة استخدمت دوق، المتحدة الوالیات

) 34870(من عینة عنقودیة  الدراسة عینة وتكونت، المتحدة الوالیات في العامة المدارس معلمي

وكان من أبرز ، وكانت أداة الدراسة االستبانة، معلم جمیع المدارس العامة في الوالیات المتحدة

 عدم تجربة في حاسما دورا تلعب ت لھا الدراسة النتائج أن البیئة المدرسیةالنتائج التي توصل
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 ارتیاحا أكثر ھم إیجابیة أكثر بیئة یرون الذین وبالتالي المعلمین، العامة المدارس معلمي بین الرضا

، داعمة إدارة :التالیة العناصر من بتألفھا یكون مدرسیة إیجابیة بیئة وجود وإن، وظائفھم مع

 والتعرف، المعلمین بین والتعاون، والمعلمین المدرسة والتواصل بین والقیم المشتركة عتقداتوالم

، الرواتب عن المعلمین ورضا، العام والرضا، المدرسة قبل مدیر من الجاد والعمل، اإلنجاز على

 في تساھم االیجابیة المدرسیة البیئة وھذه .المعلم وتدعم إدارة جیدة تدار المدرسة بأن واالعتقاد

  .المعلم رضا
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211 

    
1 72,72 11 72,72 
2 81,81 12 81,81 
3 100,00 13 100,00 
4 90,90 14 100,00 
5 100,00 15 100,00 
6 100,00 16 90,90 
7 90,90 17 81,81 
8 81,81 18 100,00 
9 72,72 19 72,72 

10 100,00 20 100,0 
2 

72,72 100,00     0,62     
 

          
3 

3110 

    
1 0,218 11 0,392 
2 0,495 12 0,504 
3 0,276 13 0,356 
4 0,255 14 0,277 
5 0,791 15 0,492 
6 0,259 16 0,467 
7 0,753 17 0,302 
8 0,601 18 0,250 
9 0,791 19 0,488 

10 0,288 20 0,194 
       108   0,05  0,187

0,010,245 

0,05 0,01
0,001 

  3        
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0,0010,010,05
 

   




            


            
4 

4
110 

  


    

1 0,339 11 0,501 

2 0,529 12 0,641 

3 0,314 13 0,321 

4 0,286 14 0,395 

5 0,856 15 0,709 

6 0,384 16 0,561 

7 0,799 17 0,450 

8 0,670 18 0,410 

9 0,856 19 0,695 

10 0,469 20 0,202 

       180   0,05  0,187
0,010,245 

0,05 0,01
0,001 

4
         

   0,001 0,01 0,05     
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5110 

  

 0,863 

 0,756 

       180   0,05  0,187
0,010,245 

0,05 0,01
0,001 

5
         

0,001
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6 

 
 

    
1 0,752 11 0,617 
2 0,738 12 0,585 
3 0,770 13 0,652 
4 0,760 14 0,639 
5 0,664 15 0,564 
6 0,749 16 0,605 
7 0,677 17 0,629 
8 0,704 18 0,641 
9 0,664 19 0,569 
10 0,740 20 0,705 

  6       
0,664 0,770

0,569 0,705
 

  

         
7 

7 
 معامل الثبات المتغیر

 0,746 واقع إدارة حصص االحتیاط
 0,649 المشكالت التي تواجھ إدارة حصص االحتیاط

 0,762 إجمالي إدارة حصص االحتیاط
  7       

 0,746       0,649
0,762    
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7

 

 م
 العبارات

  المتوسط
 الحسابى

  االنحراف
 المعیارى

  قیمة ت 
 والداللة

النسبة 
المئویة 
 للمتوسط

مستوي 
 الترتیب االستجابة

متابعة سجل الحضور واالنصراف  1
 9 متوسط 55,6 ***30,651 0,952 2,78 .رؤساء األقسام  وعلماتالمالخاص ب

رؤساء القسم  وحصر أعداد المعلمات 2
 2 متوسط 63,4 ***24,340 1,367 3,17 .الغائبین عن الدوام 

متابعة مواعید الدورات التدریبیة  3
 8 متوسط 56,0 ***23,683 1,240 2,80 .رؤساء األقسام  وللمعلمات

ید اجتماعات رؤساء األقسام واعمتابعة م 4
 1 متوسط 64,2 ***34,099 0,987 3,21 .بالمعلمات 

توزیع حصص االحتیاط بحیث یتحمل  5
معملو المادة الواحدة حصص الزمیل 

  .الغائب من نفس التخصص
 7 متوسط 57,0 ***26,298 1,135 2,85

توزیع حصص االحتیاط حسب الصفوف  6
 3 متوسط 60,0 ***29,987 1,049 3,00 .ا یسھالتي یشترك المعلمات في تدر

توزیع حصص االحتیاط حسب كثافة  7
الحصص الیومیة أو األسبوعیة التي 

 .یشغلھا المعلم 
 5 متوسط 57,8 ***27,276 1,112 2,89

إسناد وضع الجدول لغیر المكلفین من  8
 4 متوسط 58,4 ***28,665 1,068 2,92 .المعلمات 

معلمات عند عدم  التساھل اإلدارة مع 9
 6 متوسط 57,0 ***26,298 1,133 2,85 .االلتزام بحضور الحصص المكلفین بھا

قلة متابعة اإلدارة لما تم تدریسھ في  10
 10 منخفض 51,0 ***23,540 1,138 2,55 .حصص االحتیاط 

إجمالي واقع إدارة حصص االحتیاط من 
وجھة نظر المعلمات ورؤساء األقسام 

 دائیةبتبالمدارس اال
 - متوسط 58,0 ***47,827 0,192 2,90

= 0,01عند مستوى داللة ، 1,984  = 0,05ومستوى داللة ) 109(قیمة ت الجدولیة عند درجات حریة 
  0,001دالة عند مستوى داللة  ***              3,390= 0,001وعند مستوى داللة   ،2,626
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یب
رت

الت
 

التساھل والالمباالة من قبل بعض  11
 6 متوسط 67,0 ***49,452 0,711 3,35 .المعلمات 

قلة عدد المعلمات في نفس  12
 3 مرتفع 69,0 ***39,512 0,915 3,45 .التخصص

ممارسة الدورات التدریبیة للمعلمین  13
 10 متوسط 64,8 ***41,236 0,823 3,24 .أثناء الیوم الدراسي

قلة الصالحیة للمدراء في معاقبة  14
 9 متوسط 66,0 ***30,389 0,830 3,30 .كثري الغیاب ونقلھم من المدرسة

ثر  مؤنظام العقوبة في الوزارة غیر 15
 1 مرتفع 72,4 ***38,738 1,249 3,62 .لذلك ال یھتم المعلم في العقوبة

یتمتع المعلم بأنواع متعددة من  16
 8 متوسط 66,2 ***41,648 0,896 3,31 .اإلجازات وخاصة المتعلقة بالزوجة

ضعف انتماء بعض المعلمات لمھنة  17
 5 مرتفع 68,4 ***37,570 0,861 3,42 التدریس

 7 متوسط 66,8 ***30,373 0,931 3,34 .تعاون بین المعلمات وبعضھم القلة 18
قلة الخبرة عن مدى أھمیة استغالل  19

 2 مرتفع 71,2 ***31,392 1,231 3,56 .حصص االحتیاط

استخدام النفوذ والواسطات من قبل  20
 4 مرتفع 68,6 ***31,392 1,145 3,43 .بعض المعلمین لتسھیل عملھم

 تواجھ  إدارة حصص لتيالمشكالت ا
االحتیاط  بمدارس المرحلة االبتدائیة 

 بدولة الكویت
 - مرتفع 68,0 ***90,365 0,119 3,40

1090,051,9840,01
2,6260,0013,3900,001 

9 
       3,40 

0,11968,0
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 )87= ن (كویتي  23= )ن (وافد 
 مصدر التباین

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعیاري

 المعیاري
  الداللة قیمة ت

صص  ع إدارة ح واق
دارس  اط بم االحتی

 المرحلة االبتدائیة
 غیر دال 0,553 0,595 6,545 28,83 4,724 29,70

ھ  ي تواج شكالت الت الم
اط  صص االحتی إدارة ح
ة  دارس المرحل بم

 االبتدائیة
35,96 4,290 33,49 4,791 2,238 0,027 0,05 

صص  الي إدارة ح إجم
دارس  اط بم االحتی

بدولة یة المرحلة االبتدائ
 الكویت

 غیر دال 0,113 1,596 9,171 62,32 7,744 65,65

1080,051,984 

10 
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0,05
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75 35 
 

 
  

 
  




 
29,64 6,754 27,66 4,601 1,573 0,119 


 





 

34,15 4,829 33,71 4,725 0,440 0,661 

 




 
63,79 9,302 61,37 8,066 1,321 0,189 


 

1080,051,984 

  11       
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 1274,572 2 637,286 

 2914,419 107 27,238 





  4188,991 109  

23,397 0,000 0,001

 283,945 2 141,973 

 2205,046 107 20,608 







 
 2488,991 109  

6,889 0,002 0,01 

 2728,346 2 1364,173

 6025,618 107 56,314 






 

 8753,964 109  

24,224 0,000 0,001

21070,014,82 

120,001
0,01          


          

24,22423,397 6,889
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5
10 


10

 

5
 16 22,06 4,139 -   

5
10 40 28,48 5,372 -6,42*** -  







 


10 54 32,50 5,378  10,44***  

4,02*** - 

5
 16 31,31 5,630 -   

5
10 40 33,39 3,974  2,08 -  








 


10 54 35,93 4,785  4,62**  2,54** - 

5
 16 53,38 7,384 -   

5
10 40 61,87 7,289  8,49*** -  







 


10 54 68,43 7,831  15,05***  

6,56*** - 

0,010,001 

    13      
        


          0,001

0,01 
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