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  : مقدمة

فعند بدایة الثورة  ،نظمة االجتماعیة الحدیثة في المجتمعات المعاصرةحد األأیعد نظام التقاعد        
قلیة من أال إلى سن التقاعد في الدول الغربیة الصناعیة في القرن التاسع عشر لم یكن یصل العامل ا

قلید السائد عبر العصور وكان ذلك هو الت ،كان العامل یظل في عمله حتى وفاته ولهذا ،السكان
فالمرء كان یظل یعمل  ،فقبل عصر التصنیع لم یكن هناك تقاعد بالمعنى المتعارف علیه الیومالسابقة 
یعمل حتى یتوقف من تلقاء ي هذه المجتمعات القدیمة رد ففال كانف ،نه حي وقادر على العملأمادام 

 إذا یتقاعدون إال الخاصة العمال كانت یسیرة وغیر رسمیة وكان العاملین في المهن ن األنفسه أل
مع مواكبة العصر الحدیث ومتطلباته تظهر العدید من األنظمة و على العمل،  هم غیر قادرینشعروا ان

مرحلة من المراحل التي  بحیث یعتبر هذا األخیر ،التقاعد الذي یحقق للفرد حیاة كریمة نظام ومنها
في مسرة ورضى وتقع على البعض  یعیشها اإلنسان إذا أمد اهللا في عمره، بحیث یستقبلها بعض األفراد

ا وصحیة ومهنیة لم تكن موجودة من قبل وهذا م جتماعیةار بشكل مفاجئ جراء دخوله مشكالت خآلا
  .یسمى بالتقاعد المسبق

یطرح نفسه كظاهرة على ساحة االهتمام بشكل كبیر في اآلونة األخیرة،  هذا األخیر بدأحیث 
 تأصبح بحیث القطاعات،فالتقاعد في الجزائر لم یكن معروفا من قبل وغیر مألوف في مختلف 

للمعلمات جزء  لمسبقالتقاعد اأصبحت قضیة  أین خاصة في قطاع التعلیم ،ظاهرة تستحق االهتمام
من الواقع التربوي حیث أصبحت ظاهرة التقاعد المسبق تعتبر مظهرا من مظاهر العزوف عن مهنة 

والركون إلى الراحة خاصة عند المعلمات الالتي طالبن بالتقاعد المسبق  ،التعلیم واللجوء إلیها كحل
فیه المعلمات عن تأدیة عملهن الذي  ، یعد التقاعد الذي انقطعتاألخرعاما تلو والالتي تزید نسبتهن 

عمل، فهن یواجهن لظروف اجتماعیة متغیرة نتیجة ال فترة طویلة وبعد مواجهة المعلماتل ظلت تمارسه
  .الصحیة العملیة والتغیراتتغیرا في الظروف 

الوصول لتحدید أسباب هذه الظاهرة بشكل صحیح یمكن الجهة المسؤولة عن المعلمین إن  - 
والعوامل لزیادة فیها، في الجزائر مراقبة تطور هذه الظاهرة والعوامل التي تؤدي ل تربیةووزارة ال

تحاول تحدید لجاءت هذه الدراسة ق، من هنا الحقیقیة التي تؤدي بالمعلمات للتقاعد المسب
وقد جاءت دراستنا هذه في ثالثة . العوامل الحقیقیة للتقاعد المسبق لدى المعلمات في الجزائر

  :كالتالي فصول
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تحدید إشكالیة البحث  نهجي للدراسة، حیث تم فیهاإلطار الم: وجاء بعنوان: الفصل األول - 
طرحنا في أخرى وقد قسم البحث إلى أربعة فصول  .ثم الهدف من هذا البحث وأسباب اختیاره ،وأهمیته

ایجابیات وسلبیات تعریف التقاعد ونشأته وأنواع التقاعد وتعریف التقاعد المسبق و : الفصل الثاني
 .التقاعد المسبق

خصائصها، أنواعها، واقع  من حیث تعریفها، األسرة فقد شمل الحدیث عن ثالث الفصلأما  - 
 .عمل المرأة في الجزائر وأنواع المشكالت األسریة التي تعاني منها وضغط العمل علیها

ه،تعریف المعلم وواجباته التعلیم، ومقوماته ومشكالتالعناصر المرتبطة ب لفصل الرابعلیتناول ا - 
وحقوقه، أهمیة المعلم ودوره في العملیة التدریبیة، العوامل التي تعیق نمو المهنة، وضغط العمل 

 .علیها
لیم بعد ذلك . عرض وتحلیل بنات الدراسة وكذا مناقشة نتائجها الفصل الخامسفیما تضمن  - 

 .خاتمة البحثعرض 
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 : تحديد إشكالية الدراسة -أوال

لـ يكف نظاـ التقاعد المعموؿ بو في العصر الحاضر بمواده ومصادره، تمويمو وطرؽ صرفو معروفا  
في المجتمع اإلسبلمي العربي، حتى منتصؼ القرف العاشر اليجري، حيث ظيرت أوؿ إشارة إلى ىذا النظاـ 

ة ميمة جدا لكؿ موظؼ في القطاع العاـ أو الخاص أال مف الرعاية واالىتماـ مف السمطة، فالتقاعد مرحم
فالمتقاعد ىو الذي ترؾ  ،وىي حمؿ العامؿ لصفة المتقاعد واالرتكاف لمراحة االختيارية أو القصرية لمموظؼ

وظيفتو سواء إجباريا أو بسب بموغو سف التقاعد، أو تركو العمؿ اختياريا بسب العديد مف الظروؼ والعوامؿ 
خاصة عند إصابتو بالمرض، ففي كؿ األحواؿ فاف التقاعد مف أقسى األحداث الذي  ،فردالتي تخص ال

 يتعرض ليا اإلنساف. 

قد عرفت انتشارا واسعا في القرف الماضي في العديد مف الدوؿ  حيث نجد ظاىرة التقاعد المسبؽ 
سف التقاعد لمذيف لـ يبمغوا  األوربية، كنظاـ يساعد فئة ميمة مف العماؿ التي ترغب في االستفادة مف تقديـ

يمجأ إليو بعض الموظفيف يطبؽ ىذا النظاـ بعد االستقبلؿ حيث في الجزائر و  منيـ سف التقاعد القانونية بعد.
قد يكوف اختياريا بطمب مف العامؿ في ىذا النوع مف التقاعد و  .خاصة في معظـ القطاعاتال يـلظروفنظرا 

عمومية – كما قد يكوف إجباريا تفرضو المؤسسات ميـ أو الصحة مثبل،، مثؿ التقاعد في قطاع التعالمؤسسة
 .عمى العامميف فييا ألسباب عديدة -أو خاصة

الزيادة بناء عف  بارزة، أصبح يشكؿ ظاىرة اجتماعية في قطاع التعميـ بالجزائرالتقاعد المسبؽ إف  
ت عدة عمى مستوى الصحافة وحتى المضطردة التي يسجميا مف سنة إلى أخرى. ولعؿ ىذا ما آثار تساؤال

ازدياد طمب المعمميف والمعممات لمتقاعد الحقيقية الكامنة وراء سباب لمبحث في األ ،وزارة التربيةعمى مستوى 
غالبيتيـ مف األكفاء يطالبوف وخاصة مف المعممات و  يفالمعمم مجموعة مفالمسبؽ، فبل يخمو عاـ مف 

تى أصبحت ظاىرة تحتاج بالفعؿ إلى وقفة لمعرفة أسبابيا والوقوؼ عمى التقاعد قبؿ بموغ السف القانونية، حب
وتشير العديد مف  فييا. وتزىدترؾ المينة تفي المجتمع الجزائري  اليامة شريحةتجعؿ ىذه الالدوافع التي 

  اإلحصائيات إلى أف المعممات أثر توجيا لمتقاعد المسبؽ مف نظرائيـ المعمميف.

التقاعد المسبؽ  إلىلمبحث عف العوامؿ الحقيقية التي تؤدي ىذه ت دراستنا وانطبلقا مما سبؽ جاء 
 المعممات؟لدى لتقاعد المسبق اما ىي عوامل : التالي الرئيسي التساؤؿ منطمقيف مفلمعممات، دى ال

  ىي كالتالي: تساؤالت فرعيةيتفرع ىذا التساؤؿ إلى جممة 
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 لتقاعد المسبؽ؟لى اإىي العوامؿ األسرية التي تؤدي بالمعممات  ما -
 ؟لتقاعد المسبؽ إلى اىي العوامؿ المدرسية التي تؤدي بالمعممات  ما -

 أىمية الدراسة 

ىي المعمومات التي قدمف كثيرا مف و  تتضح أىمية البحث في أنو يتناوؿ شريحة ىامة في المجتمع
      يمكف و  ربيات أجياؿمو  تنمية المجتمع مف خبلؿ أدوارىف كربات أسرو  الجيد لبناءو  الوقتو  التضحيات

 : أف نبرز أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية

 احصاءات عممية مبنية خوؿ عوامؿ التقاعد المسبؽ لدى المعممات يمكف و  تقديـ بيانات 
  .االستفادة مف النتائج التي يتوصؿ الييا مف خبلؿ ىذا البحث 
 .الكشؼ عف معاناة المعمـ التي قد تؤدي إلى التقاعد المسبؽ 
 .السعي لموصوؿ لحقائؽ عممية لمموضوع 

 أىداف الدراسة 

 : ترمي ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية

 .معرفة األسباب التي تؤدي بالمعممة لمتقاعد المسبؽ 
  مسبؽ.التقاعد تختار الالكشؼ عف أىـ العوامؿ التي جعمت المعممة 
  لتقاعد المسبؽ لدى المعممات.اموضوع أبحاث حوؿ و  مقياـ بدراساتلتوجيو أنظار الباحثيف 

 أسباب اختيار الموضوع 

تسعى الدراسة العممية االكاديمية بفضؿ النظرة التحميمية النافذة لمظاىرة السوسيولوجية إلى محاولة ابراز 
لكؿ باحث دوافعو و  التأويؿ السوسيولوجيو  ما وراء الظاىرة مف امور ال تظير بالعيف المجردة. بفضؿ التحميؿ

 : يمكف أف أحصر االسباب التي دفعتني الختيار ىذا الموضوع فيما يميو  عمو ييتـ بموضوعو،التي تج

 مينيا".و  العراقيؿ التي تواجو المعممة "اجتماعياو  الرغبة في دراسة الموضوع لمعرفة المصاعب 
 ما تثيره مف قضايا تربوية جديدة.و  حداثة الموضوع عمى بساط البحث العممي 
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 اىيم الدراسة تحديد مف -ثانيا

 التــــعميـــم  مفيوم 1.

المادة المنيجية و  المتعمميفو  الوقتو  التجييزاتو  ىو عممية معالجة مدخبلت التدريس )غرفة الدراسة 
ىو  لمــعمم )ة(وا 1...( بواسطة أسموب تعميمي محدد ينتج في النياية التغير السموكي المطموب لدى التبلميذ.

توجيو السموؾ لدى المتعمميف الذيف و  المعمومات التربويةو  ر لعممية توصيؿ الخبراتالقائد التربوي الذي يتصد
 2يقوـ بتعميميـ. 

 3اليدوء.و  التقاعد ىو انتقاؿ مف مرحمة العمؿ المتواصؿ إلى مرحمة تتسـ بالراحة:  التـــقاعد. مفيوم 2

سف النظامية ستوف عاما أو قبؿ بموغ خدمتو قبؿ بموغ ال إنياءاختيار المعمـ  وىو: التقاعد المسبق . مفيوم3
 3سنوات الخدمة.

يخضع لنظاـ التقاعد حيث يقطع مف راتبو و  انو الفرد الذي يعمؿ في عمؿ حكومي: المتقاعد )ة( . مفيوم4
الشيري نسبة معينة أثناء الخدمة عمى أنو يحؽ لو بعد سنوات محددة مف الخدمة راتب تقاعدي وفؽ نسب 

كاف االنفكاؾ مف العمؿ باالختيار او االجبار او حدث لو ما يمنعو مف العمؿ  محددة ليذا الغرض سواء
 4كعجز كمي او جزئي.

تي ليا ال المتزوجة المرأةىي  :عريف االجرائي لممعممة المتقاعدة تقاعدا مسبقاتحديد الت -
التي ( سنة 20و  18تجربة سابقة في مجاؿ التعميـ بوالية بسكرة، لمدة تتراوح ما بيف )

         الصحية  وأسرية ألسباب و ظروؼ خاصة كالمشاكؿ األ كت عمميا اختيارياتر 
   .و المدرسيةأ

  

                                                           
 . 55، ص 2002، دار المسيرة، عماف مفاىيم و مصطمحات في العموم التربويةنواؼ أحمد سمارة،  1

 . 485، ص 2010، دار المسيرة، عماف ميةالتربية االسبلوليد رفيؽ العياصرة،    2
 . 91ص، 1911، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، العمل و التقاعد في مجمة النفسسبلمة ممدوحة،  3 
 . 149ص  1993، مجمة التعاوف، الرياض ظاىرة التقاعد االرادي المبكرطحيح و آخروف،  4 
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 مجاالت الدراسة -ثالثا
خاصة منيا عمـ االجتماع فاف و  في مجاؿ العموـ االجتماعية  لمقياـ بدراسة ميدانية أو بحث ميداني

 عمى مف البشر ؟ و  متىو  دقيقا لمجبلتيا .بمعنى توضيح أيف تجري  ذلؾ يتطمب تحديدا
تحديد مجاالتيا يضفي و  مع عناصر تتغير باستمرار البحوث في العموـ االجتماعية تتعامؿو  ألف الدراسات

ذلؾ إلزالة أي لبس أو تأويؿ مف شأنو و  مقبولة ذات مرجعية تاريخيةو  عمييا أكثر مصداقية لتكوف معبرة
 سة في ثبلث مجاالت ىي تنحصر مجاالت الدراو  ؿ إليياالتشكيؾ في الحقائؽ المتوص

 بسكرة مدينة ، وقد تـ تحديدا فيمثؿ المجاؿ المكاني ليذه الدراسة في والية بسكرةتي: المجال الجغرافي-أ
  جبلؿ. أوالددائرة و 
ذلؾ منذ طرح و  يتعمؽ بالفترة الزمنية التي استغرقتيا الدراسة أو البحث فيماو : لمجال الزمنيا -ب

قد جرت العادة عند تحديد المجاؿ الزمني لمبحث و  ،االنتياء منو بشكؿ نيائيالبحث حتى و  موضوع الدراسة
االقتصار عمى الدراسة الميدانية تحديدا ابتداء مف النزوؿ إلى الميداف إلجراء الدراسة االستطبلعية ثـ 

ية في منتصؼ كانت البداو  قد دامت دراستيا الميدانية قرابة ثبلثة أشيرو  النزوؿ لتطبيؽ االستمارة التجريبية
 .حتى شير ماي في السنة ذاتيا 2014شير مارس مف سنة 

مختمؼ الوسائؿ  هيمثؿ المجاؿ البشري المجتمع األصمي الذي تطبؽ عمى أفراد: المجال البشري -ج
الواقعية "يعتبر مجتمع البحث جميع مفردات أو الوحدات التي تتوفر عمى و  لجمع البيانات الموضوعية

 1ية حاممة لنفس صفات مجتمع البحث"راستيا أما العينية فيي انتقاء مجموعة فرعالخصائص المطموب د
يدرسف في  حيث كف ،تقاعدا مسبقا معممة متقاعدة  25قدر ب مف المعممات  اعددتناولت دراستنا ىذه  وقد

التقاعد  وقد تـ في األسبوع األوؿ زيارة المكمفة بمكتب ،بمدينتي بسكرة ومدينة أوالد جبلؿ مدارس مختمفة
جراء حوار معيا حوؿ موضوع المعممات المتقاعداتو  بمدرية التربية منيا منحنا  حيث طمبنا تقاعدا مسبقا، ا 

في نسبة المعممات  ممحوظا اأف ىناؾ ارتفاعأكدت لنا ب -اإلحصائيات–التي و  ،تو الفئةإحصائيات عف ىا
  .2013 إلى سنة 2010 نةس مف، وتحديدا في السنوات األخيرة تقاعدا مسبقا المتقاعدات

وتـ البدء في صياغة أسئمة االستمارة بداية شير مارس لتعرض عمى التحكيـ وتصحح مع نياية       
جمع البيانات حاولنا و  المبحوثاتالبحث عف البدء في في األسبوع األوؿ مف شير أفريؿ تـ و الشير، 

                                                           
 .131،ص 2006قسنطينة، ،مطبعة سيرتا، االجتماعيةبجديات في كتابة الرسائل ا، اعمي غربي 1
 .أنظر الملحق رقم اثنين 
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دامت و  .المعممات المبحوثاتاالستمارة يع توز في األسبوع األخير مف شير أفريؿ  اإلحصائية عنيف، أما
 .االتصاؿ بيفكبيرة فيما يتعمؽ بقد واجيتنا صعوبات و  أياـ 10الستمارة قرابة جمع او  توزيعة المد

 : منيج البحث -2     
قدراتو و  ال يعتمد فقط عمى موىبتو العمميةو  ال الجتيادو  لـ يعد البحث االجتماعي أمرا متروكا لمباحث 

نما أصبح اصطبلح البحث العممي يعني في حد ذاتو التزاـ منيج و  مى االطبلع رغـ أىمية ذلؾالواسعة ع ا 
قد اعتمد نافي دراستنا عمى المنيج الوصفي الذي يعتبر طريقة لوصؼ الموضوع المراد دراستو مف ، و معيف

ف تفسيرىا فيو تصوير النتائج المتوصؿ إلييا عمى أشكاؿ رقمية معبرة يمكو  خبلؿ منيجية عممية صحيحة
المعمومات عف موضوع الدراسة وفي ىذا الصدد يعرؼ محمد عبيدات المنيج و  وصفي ألنو يجمع الحقائؽ

تفسيرىا و  تحميمياو  الوصفي باعتباره منيج يعتمد عميو الباحث قصد جمع الحقائؽ عف موضوع البحث
 إلى تعميـ شأف موضوع البحثبناء تنبؤات مستقبمية ومف ثـ الوصوؿ و  الستخبلص داللتيا ووضع مؤشرات

 1االستبياف.و  المبلحظةو  يعتمد الباحث في ذلؾ عف مختمؼ الطرؽ لجمع البيانات كالمقاببلت الشخصيةو 
والتي كاف اليدفمنيا  بما أف موضوع ىذه الدراسة يتعمؽ بوصؼ ظاىرة التقاعد المسبؽ لدى المعممات 
بحيث تكشؼ لنا الدراسة  ،لمعممات لمتقاعد المسبؽباالفعمية التي أدت ما ىي العوامؿ عمى التعرؼ ىو 

النتائج المترتبة عمييا مف خبلؿ العينة و  األسباب التي تدفع ليذه الظاىرةو  الوصفية الحقائؽ العممية
 المدروسة.

 : أدوات جمع البيانات  -

سميـ لؤلدوات يحتاج كؿ منيج إلى أدوات لجمع البيانات فالقياـ بالدراسة الميدانية يتطمب اختيار ال 
ال يمكف و  التي تجعؿ مف شأنيا اختيار األدوات المناسبة لعممية ال تقؿ أىمية عف باقي العمميات األخرى

تحت أي ظرؼ أف تنجز دراسة عممية مف دوف توفر أدوات مناسبة لطبيعة الموضوع مف أجؿ الوقوؼ عمى 
استخدميا في جمع بيانات تـ التي  ا األداةأم، نوع المنيج المختار تطبيقو في الدراسةو  كؿ جوانب الظاىرة

  فتمثمت في االستمارة.الدراسة 

                                                           
والتوزيغ  ،دار وائؿ لمطباعة والنشر منيجية البحث العممي ،القواعد ومراحل التطبيقات ،وآخروفنصار  أبومحمد عبيدات  1
 .1)د.ت(، ص، ،األردف،
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إذا تمثؿ اإلطار الكمي ، عبارة عف أسئمة معدة بطريقة منيجية يقدميا الباحث لممبحوثيفوىي : االستمارة 
اال منيا قد استخدمنا استمارة تحتوي عمى خمسة وثبلثيف سؤ و  اإلحصاءو  تعتبر أداة التحميؿو  لبيانات البحث

ستة عشر سؤاال و  األسرية، أسئمة العوامؿخمسة عشر سؤاال يخص و  اربع اسئمة لبيانات شخصية المبحوثات
ضعت و  و قد جاء ت االستمارة الذي تـ وضعيا بعد محاوالت عدة لصيغتو حيث، يخص العوامؿ المدرسية

الخمؿ و  ا معرفة مواقع الضعؼالغرض مني، و استمارة تجريبية أوؿ كانت موجية لعدد محدود مف األساتذة
دمج بعضيا في احتماالت إضافة إلى لجنة و  بواسطة ىذه االستمارة تـ حذؼ بعض مف األسئمة، و فييا

 ىـ أربع أساتذة مف جامعتنا ليكوف بعدىا إجراء سمسمة مف التعديبلت خاصة مف الناحية المغويةو  المحكميف
 ا النيائية.ترتيب األسئمة مف لسيؿ المعقد لتخرج في صورتيو 

 العينة القصدية: نوع العينة

يريد الباحث دراسة مجتمع ما تـ تحديده، ويقوـ الباحث ىنا باختيار  تستخدـ ىذه الطريقة عندما 
دقيقة و  العينة التي يرى أنيا تحقؽ أغراض الدراسة اختيارا حرا يبني عمى مسممات أو معمومات مسبقة كافية

 1مكف تعميميا.تمكنو الحصوؿ عمى نتائج دقيقة ي

ؿ المعممات المواتي تقاعدف تقاعدا مسبقا في تشتمؿ عينة دراستنا ىذه عمى ك: طريقة اختيار العينة 
معممة متقاعدة حسب اإلحصائيات التي قدمتيا لنا مديرية التربية  131والتي قدر عددىا ب  ،والية بسكرة

بأكبر عدد ممكف مف مفردات عينة الدراسة إال أنو  بوالية بسكرة، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أننا حاولنا االتصاؿ
ولصوبة الحصوؿ عمى عناوينيف وكذا ضيؽ الوقت المقرر إلنجاز ىذه المذكرة كاف مف الصعب عمينا 

 25الوصوؿ إلى كامؿ المبحوثات، لذلؾ اكتفينا بمف استطعنا الوصوؿ إلييف، والمواتي قدر عددىف ب 
يـ العديد مف الطرؽ، منيا االعتماد عمى مدراء بعض المدارس، وكذا مفردة. وقد اعتمدنا في الوصوؿ إلي

 االعتماد عمى بعض المعممات مف أفراد العينة. 

  

                                                           
 .44ص ،2007 دار حامد، ،االنسانيةالبحث العممي في العموم  وائؿ عبد الرحماف التؿ واخروف،1
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 تمييد

نيا و ج كافة الجوانب واألبعاد، بحكـ كة تعالظيفدراسات وأبحاث مستبلـ يحظ نظاـ التقاعد بشكؿ عاـ 
التقاعد لـ يكف معروفا قبؿ ثبلثيف سنة تقريبا، وكاف غير مألوؼ قبؿ دولة نامية، بحيث نرى أف مصطمح 

عشريف سنة وظاىرة تستحؽ في السنوات األخيرة بحيث أف السنوات الخمس األخيرة جعمت قضية التقاعد 
 المبكر لممعممات جزءا مف حياتنا اليومية.

 تعريف التقاعد  -1
السمبية التي يتضح بيا وال يوجد مصطمح آخر  لقد اعتادت األذف عمى سماع ىذا المصطمح بالرغـ
". ظير في القرف السابع تزامنا مع Retirementلو وىو مصطمح جديد نسبيا مترجـ مف المغة اإلنجميزية "

ظيور الحالة، أما الفعؿ تقاعد فيو مشتؽ مف الفعؿ تقاعد ويعني الجموس أو االمتناع وىو يقابؿ الفعؿ 
"retireالتوقؼ عف العمؿ في نياية الحياة العممية. أما المعاش التقاعدي الذي يقابمو  " باإلنجميزية ويعني

" فيعني مقدار مف الماؿ تدفعو الحكومة أو الصندوؽ الوطني لمتقاعد، بانتظاـ لشخص Retraiterمصطمح "
 سبؽ لو العمؿ لمدة معينة ومحسوبة تقاعد أو مريض مرض ال يستطيع مزاولة عممو.

حد لمفيوـ التقاعد نظرا لكونو لـ يكف معروفا وال موجودا األمر الذي أدى بالفقياء ال يوجد تعريؼ مو 
بأف الفرد : إلى إعطاء تعريفات تعريفات لغوية حسب اجتيادات شخصية حيث نجد أف األستاذ "لعبيدي" عرفو
و ىو الفرد الذي عمؿ لفترة مف حياتو في القطاع أىمو لمحصوؿ عمى معاش لمتقاعد كما عرفو أيضا عمى أن

الذي يعمؿ في عمؿ حكومي ويخضع لنظاـ التقاعد حيث يقتطع مف راتبو الشيري نسبة معينة أثناء فترة 
الخدمة عمى أف يحؽ لو بعد سنوات محددة مف الخدمة الحصوؿ عمى راتب تقاعدي وفؽ نسبة محددة ليذا 

ما يمنعو مف العمؿ كعجز كمي أو  الغرض سواء كاف االنتياء مف العمؿ باالختيار أو اإلجبار أو حدوث لو
 .1جزئي

وعميو فإف التقاعد يمكف لنا أف نعتبره نوعا مف التأميف والحماية االجتماعية لممواطف وعائمتو بعد 
انتياء خدمتو بضماف مورد مالي مستمر يكفؿ لو وليـ بعد الحياة العممية والتقاعدية حياة إنسانية كريمة، ومف 

سانيا لمموظؼ يحفزه يشجعو عمى بذؿ المزيد مف االىتماـ بأعماؿ وظيفتو حرصا منو ثمة فإنو يعتبر حافزا إن
عمى االستفادة ىو وعائمتو مف مزايا وتأمينات نظاـ التقاعد لمواجية مرحمة الشيخوخة، وأصبح نظاـ التقاعد 

                                                           
 .21دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ص   التقاعد،محمد بف ضنيتاف،  1
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بيا النظاـ لمموظؼ  يراعي مقتضيات العدالة االجتماعية وذلؾ بإقامة نوع مف التوازف بيف المزايا التي يمتـز
والعائدات التي تدفع لو مف طرؼ الصندوؽ الخاص بالتقاعد، والذي وضع حد أدنى وأقصى لممعاش 
التقاعدي وىذا ما يجعؿ مف نظاـ التقاعد بحكـ طبيعتو نظاـ تاميف في نفس الوقت احتمالي وذلؾ بأنو 

 تساوي ما دفعو لمصندوؽ في حياتو يفترض في أف يحصؿ الشيخ مف صندوؽ التقاعد عمى مزايا مالية قد ال
 المينية.

أما الناحية القانونية فإف التقاعد يندرج ضمف حقوؽ االجتماعية لمعماؿ التي اعترؼ بيا القانوف 
 ت العماؿ دوف استثناء سواء األجراء أو غير األجراء.آوأصبح ىذا الحؽ يطبؽ عمى جميع ف األساسي العاـ

عبلقة العمؿ الفردية بيف الفرد )العامؿ( ومحيط عممو كما يعتبر مكافأة بديؿ وىو إحدى الحاالت التي تنتيي 
عف الخدمات والمجيودات التي قاـ بيا خبلؿ حياتو المينية مف جيد فكري وعضمي ينتقؿ ىذا الحؽ إلى 
لة أفراد عائمتو وعميو فيمكف اعتبار التقاعد عمى انو المركز القانوني لمشخص الطبيعي المتوقؼ عف مزاو 

 1نشاطو الميني والمتمتع بالمعاش وذلؾ في حالة توافر مجموعة مف الشروط القانونية 

ويعتبر أيضا مجموعة كحالة مف الحاالت التي تنتيي عبلقة العمؿ الفردية بيف الفرد العامؿ ومحيط  
 عممو وفي نفس الوقت كبديؿ عف الخدمات والمجيودات التي قاـ بيا خبلؿ حياتو

 :اإلسبلمي التاريخ في التقاعد نظام نشأة -2
 أي يجد الباحث اإلسبلمي، ولـ التاريخ في معروفة تكف لـ الحالي بمفيوميا تقاعد كممة أف الحقيقة 
 ديف اإلسبلمي الديف إف،قديـ  لغوي معجـ أي في الحديث عصرنا في الكممة عميو بما تدؿ يتعمؽ تعريؼ
 اإلنساف، الطمأنينة ليذا يكفؿ ما ويشرع ليضمف اإلسبلـ جاء بواقعو ولقد كميا ومرتبطة اإلنساف لحياة شامؿ
 قاؿ في عميو وسمـ اهلل صمى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعف ؛ مجتمعو عمى لو حقاً  ذلؾ وجعؿ
 أبي حديث في و ،"عمي ودينو إلي   فكمو ديناً  أو كبلً  خمؼ ومف فمورثتو، حقاً  أو ماالً  خمؼ مف " خطبتو
 تنصروف و ترزقوف فإنما الضعفاء أبغوني "يقوؿ:  عميو وسمـ اهلل صمى اهلل رسوؿ قاؿ: سمعت الدرداء

 .)الترمذي سنف حسف )حديث " بضعفائكـ
 ليـ وجعمت "الصمح:  شروط مف كاف الصديؽ بكر أبي عيد في الحيرة أىؿ الوليد بف خالد صالح وعندما

 عميو يتصدقوف دينو أىؿ وصار فافتقر غنياً  كاف أو تاآلفا مف آفة أصابتو أو العمؿ عف شيخ ضعيؼ أيما
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 عمى القدرة المالي، وعدـ الضماف بيف ربطاً  نبلحظ ،فينا )"المسمميف ماؿ بيت مف وعيؿ جزيتو، طرحت
 بباب مر أنو الخطاب بف عمر عف المشيور األثر وفي.المسمميف ماؿ بيت مف بإعالتو الدولة بتكفؿ العمؿ
 قاؿ: الحاجة ىذا إلى ألجأؾ عمر: ما لو فقاؿ البصر ضرير كبير يقوؿ: شيخ سائؿ ييودي وعميو قوـ،

ىذا  لو: انظر وقاؿ الماؿ بيت خازف إلى أرسؿ ثـ شيئاً  منزلو وأعطاه إلى بيده وذىب عمر فأخذ .والجزية
، عند نخذلو ثـ شبيبتو أكمنا أف أنصفناه ما اهلل فو وأمثالو،  لمفقراء اتالصدق تعالى: )إنما قولو وقرأ اليـر

 وعف الجزية عنو ووضع الكتاب، وأىؿ المساكيف مف وىذا المسمموف، والفقراء ىـ : وقاؿ والمساكيف(،
 1ضربائو
 يؤيد العمؿ عف اإلنساف يقؼ بعدىا معيف سف تحديد أو اإلجباري التقاعد نحو اإلسبلـ برؤية يتعمؽ وفيما

 مف لئلنساف حرماف مف عميو يترتب اإلجباري، وما بالتقاعد يعترؼ ال اإلسبلـ أف ذىب إليو في ما الباحث
 في حقو خبللو مف ليمارس لو المناسب المناخ بيئة األمر والة عمى وأوجب اإلسبلـ، لو كفمو أساسي حؽ

 .العمؿ
ف   ىذا يعنى فبل لمتقاعد سناً  الظروؼ وضعت العصر ولبعض ىذا في اإلسبلمية الدوؿ كانت وا 
 العمؿ عمى يقتصر ال اإلسبلـ في العمؿ فمفيـو اآلخريف، عمى واالعتماد اإلنساف بالبطالة عمى الحكـ

 يجب لذلؾ العبادة مف جزء اإلسبلـ تصور في العمؿ إف.المسمـ المسف أماـ مفتوحة العمؿ آفاؽ بؿ الرسمي،
 ىعم عالة ال منتجة طاقة باعتبارىـ إلييـ النظر أساس عمى إسبلمي منظور مف المتقاعديف برعاية نقـو أف

 عف متقاعديف سواء كبارالسف لجميع راتب فرض األمر والة عمى أوجب اإلسبلـ أف الخياط ذكر وقد التمتع،
 فييا دخبلً  يعمموف الذيف لممواطنيف تقرر والمؤسسات فالدوؿ أبًدا، العمؿ ليـ يسبؽ لـ الذيف مف أو ما عمؿ
 عمى داـ ما يتقاضاه يكفيو راتباً  شيخ لكؿ ؿالما بيت في يفرض اإلسبلـ بينما التقاعد راتب باسـ عرؼ شيرياً 
 .بعده مف ولورثتو الحياة، قيد
 المدينة ظؿ الحديث وفي بالمفيـو التقاعد إف الغرب الحضارة في التقاعد نظام فمسفة.  2-1

 .الرشد مرحمة بعد تأتي اإلنساف عمر مف مراحؿ مرحمة أصبح المعاصرة
 آثارىا، مف كبيرة لمتخفيؼ جيوًدا يبذؿ فيو لذلؾ .لنفسو اإلنساف خمقيا مشكمة التقاعد أصبح وقد 

 أو العمؿ مف الخروج لقرار اإلنساف االجتماع فاتخاذ وعمـ النفس عمـ في جيود الباحثيف إليو تسعى  ما وىذا
 اإلنساف يمر أزمة أىـ ثاني التقاعد أف البعض ويرى  حياة الفرد، عمى القوي تأثيره يترؾ النظاـ بقوة إخراجو

                                                           
المتقاعدوف بعض مشكبلتيـ االجتماعية و دور الخدمة االجتماعية في حميا ،مطابع   الغريب عبد العزيز عمي، 1
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 ىو العمؿ إف المادية وتقوؿ قناوي، األىمية تتعدى الفرد حياة في كبرى أىمية مف لمعمؿ لما المراىقة عدب
 األدوار مف وغيرىا الصديؽ، ودور األب، كدور األخرى األدوار حولو تمتؼ الذي االجتماعي الدور

أف  تعريؼ التقاعد تحديد لىإ المجتمع مف الفئة ىذه لخدمة جيودىـ إطار في الباحثوف سعى وقد.االجتماعية
بالراحة  تتسـ مرحمة إلى المتواصؿ العمؿ مرحمة مف انتقاؿ حيث لمتقاعد تقوؿ Cumming 1961 في

 ." واليدوء
  صانعي بيف حتى أو الشيخوخة عمماء بيف لمتقاعد تعريؼ عمى بعد االتفاؽ بعد يتـ لـ أنو " باركر ويرى

 يعني وقد معينة وظيفة في خدمة نياءإ يعني وقد العمؿ، مف بالتكس عف التوقؼ مدى يعني فقد السياسات
  فييا الفرد يكوف التي الحالة 1بأنو"ريؼ اتشمي تع ىو لمتقاعد تعريؼ أشير ولعؿ." معاش عمى الحصوؿ
 التقاعد معاش مف األقؿ عمى دخمو مف جزء المعتادة، ويكوف ساعات الدواـ مف أقؿ ليعمؿ مختاًرا أو مرغماً 
 ." الخدمة في سنوات يجةنت اكتسبو

 الغرب:  في التقاعد نظام نشوء في المباشرة العوامل أىم 
 صحة عمى ذلؾ انعكس المجاؿ االقتصادي والصحي في الغرب حققو الذي لمتطور نتيجة أوال:  

 ياً نسب الكبيرة األعداد أف أعداداً  يمثموف أصبحوا بحيث السف كبار معدالت إلى ارتفاع أدى مما ودخمو الفرد
 المعاصرة الصناعية معاتتلمجا في السف كبار ريدر األمريكي السكاف عالـ يذكر كبيرة، وىنا Reeder مف

 % 6 أف ـ 1986 عاـ الدولي السكاف تعداد مكتب عف صادر تقرير عف.سابؽ ليا يكف لـ تاريخية ظاىرة
 زيادة المتوقع فأكبر، ومف ماً عا خمسة وستوف أعمارىـ تبمغ ممف كاف الوقت ذلؾ في العالـ سكاف تعداد مف

 .2000 عاـ المئة بحموؿ في عشريف بنسبة العاـ التعداد
 و العصور، عبر اإلنساف عمر متوسط مقدار زاد أف وعبلجياً  وقائياً  العامة الصحية لمرعاية كذلؾ نتيجة

 سنة. 100 إلى أف يصؿ العمماء ويأمؿ سنة 70 حوالي اآلف أصبح
 الحاجة وأصبحتتيـ، مشكبل عف التغاضي الرسمية وغير الرسمية المنظمات عمى الصعب مف أصبح وبذلؾ
 .مبلئمة حياة السكاف مف الشريحة ليذه يكفؿ نظاـ إليجاد ماسة

 المستوى عمى سواء اإلنتاج في فائض إلى الغربية الدوؿ في الصناعي التطور أدى لقد ثانيًا:  
 عمى لمصرؼ البلزمة المبالغ توفير إمكانية عمى ساعد الذي األمر .الجماعي المستوى عمى أو الفردي
 .العمؿ عف انقطاعيـ بعد السكاف مف شريحة

                                                           
1
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الشركات  مف العماؿ حقوؽ النتزاع جيودىا كرست التي العمالية االتحادات نشوء ثالثًا:  
يجاد والمؤسسات،  .الخدمة ترؾ وبعد أثناء كريمة حياة لمعامؿ تحقؽ فنيا اشأ مف التي القانونية الوسائؿ وا 

قامة تقاعدية حقوقاً  لمعامؿ تكفؿ التي القوانيف بسف الغربية الحكومات بعض قياـ رابعًا:   لتحقيؽ نظـ وا 
 .اليدؼ ىذا

 ومف األسري النظاـ في جذرية تغيرات إلى عوامؿ مف عنو تمخض وما التصنيع أدى لقد خامسًا: 
 أنفسيـ، عمى يعتمدوا أف السف كبار عمى أف ذاى ومعنى الممتدة، األسرة نظاـ التغيرات انحسار  ىذه أىـ

 .الحياة متطمبات مواجو عمى معلمجتا مف الفئة ىذه يساعد نظاـ إيجاد في التفكير إلى قوياً  دافعاً   ىذا وكاف
 الفارؽ بالتقاعد يعرؼ ما ظير ىنا ومف العمؿ، مف التقاعد تحديد سف في المجتمعات اختمفت وقد  

 العمؿ عمى يؤثر مما السف لزيادة نتيجة اإلنتاج أىميما: تناقص أسس وفؽ قاعدالت سف تحديد يختمؼ حيث
 العمؿ مطالب عف بعيًدا يريد كما الحياة مف الباقي بالجزء يستمتع حتى الشيخوخة في الفرد ورعاية نفسو،
فساح الدائمة، ومشاقو اليومي  كسبوال العمؿ طريؽ عمييـ الشيوخ يسد ال حتى الشباب أماـ الطريؽ وا 

 .الوظيفي السمـ في والترقي المشروع
 " : يمي بما التقاعد سف حساب في عمييا االعتماد يجب التي األسس أىـ تمخيص ويمكف  
 .الصغرى غاية إلى ينحدر ذروتو، ومتى اإلنتاج يبمغ متى مينة، كؿ في اإلنتاجي العمر -  .1
 .اً مع ىما أو نوعي، أو كمي، ىو وىؿ مينة، كؿ في اإلنتاج نوع -  .2
 .مينة كؿ في الحياة متوسط- .3
 .مينة كؿ في الشائعة األمراض -  .4
 .لممينة الضرورية التخصص مستويات-  .5
 .مينة كؿ في الشاغرة األماكف عدد إلى المتخصصيف عدد نسبة -  .6
 .لمدولة المقبمة الخطط في المينة اتساع ومدى التوظيؼ نسبة -  .7
 الشباب يترقبيا تيال الميني الترقي لعممية المسنيف إعاقة مدى -  .8

 وليس فارقاً  أصبح بحيث أخرى إلى دولة مف األسس تمؾ حسب التقاعد سف اختمؼ ىذا أجؿ مف  
 .جامًدا
 التقاعد ثقافة أف أو المبكر التقاعد نحو االتجاه في حاد ارتفاع الدوؿ بعض في التقاعد سف رفع قابؿ وقد

 .عاـ بشكؿ الغربو  األمريكية المتحدة الواليات في تتسع بدأت المبكر 
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 1-الغربية:  الدول بعض في التقاعد نظام
 خفض ثـ سنة 70 بسف التقاعد سف يحدد ـ 1889 سنة لممعاش قانوناً  سف مف أوؿ ألمانيا كانت  

 سنة 65 سف ألمانية الشرقية اتخذت الثانية العالمية الحرب وبعد ـ، 1916 عاـ سنة 65 إلى السف ىذا
 60لمذكور، و

 ثـ ومف العمؿ مف التقاعد سف تحديد في اختمفت المجتمعات الغربية ألمانيا ولحقت لمتقاعد حدك لئلناث سنة 
ف النفع عمى مدى قائـ مرونة أكثر بنظاـ النظاـ ىذا واستبداؿ اإللزامي التقاعد عف التخمي في الدوؿ بدأت  وا 
 بسف حدد دوؿ وىناؾ بعيف،الس سف إلى ترفعيا بدأت الدوؿ بعض فإف عمييا، المتعارؼ ىو الستيف سف كاف
 لمييئات فبالنسبة الموظفيف، لجميع بالنسبة واحدة ليست التقاعد سف أف نجد فرنسا في.لمتقاعد سنة 75

 .سنة70 ولمقضاة سنة، 65 المكتبييف لمموظفيف سنة وبالنسبة 55 التقاعد سف المؤكدة
 التطورات و طبيعة الحياة مع تتمشى دتع لـ السف ىذه ألف التقاعد سف لرفع حالياً  المتقدمة الدوؿ وتسعى

 سنة 66 سف مف المجتمع األمريكي في التقاعد سف ترتفع أف الباحثوف ويتوقع السف، كبار التي يعيشيا
 اعتقاد إنتاجية أقؿ أنو و السف كبير قدرات ضعؼ عمى الحكـ ـ، إف 2002 عاـ 67 سف إلى ـ 2009
 فقد أثبتت .الحكـ ىذا دقة عدـ الدراسات بعض ؿ وأثبتتالدو  معظـ في البشرية القوى لدى مسؤولي سائد
 لدى العمؿ في الخبرة لتوفر نتيجة سنًا، األصغر إنتاجية مف أعمى المسنيف العماؿ إنتاجية أف البحوث بعض
 كاف ـ 1955 عاـ صيؼ في الدولية المنعقدة العمؿ لمنظمة األوروبية اإلقميمية الحمقة اجتماع وفي .الكبار
 إضرار ذلؾ في يكف لـ ما العمؿ يواصؿ أف سف المعاش إلى يصؿ عامؿ كؿ حؽ مف أنو اتالتوصي مف

 اآلخريف  العامميف بمصالح
 -العربية:  الدول بعض في التقاعد نظام

 وسوريا مصر، والعراؽ، مثؿ الكبرى الحواضر تحتضف التي وخاصة المعاصرة العربية الدوؿ ورثت  
إسبلمية  دولة آخر تتبع كانت العربية المستقمة الدوؿ فكؿ .راكماتيا المختمفةبت السابقة الدوؿ اإلسبلمية إرث
حالتو الموظؼ عف تقاعد تشريعات بيا كاف التي العثمانية الدولة وىي  قد تكوف بذلؾ وىي المعاش عمى وا 
 .الغربية الدوؿ مف الكثير سبقت

 المتقاعديف ولكف معاشات يـتنظ تعالج الئحة باشا عمى محمد عيد في مصر دولة في صدرت فمقد 
 ىو الموظفيف ومعاشات تقاعد يعالج معروؼ مصري تشريع أوؿ "ويعد.التحديد وجو عمى أحكاميا يعرؼ ال

 لعاـ37 رقـ قانوف صدر أف إلى التعديبلت مف الكثير وعميو ـ 1854 ديسمبر 26 في البلئحة الصادرة
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 توفير عمى الذي ينص العامة المساعدات نظاـ ـ 1950 عاـ صدر وقد بالمعاشات، ـ والخاص 1969
 لجنة وشكمت العثمانية القوانيف العراقية الدولة ورثت العراؽ وفي العمؿ عمى القادر غير لممسف شيري معاش
 سنة 12 رقـ المدني التقاعد قانوف وصدر والعسكرية، المدنية التقاعد قوانيف لدراسة لوائح ـ 1968 عاـ

راتب  الموظؼ يمنح بموجبيما المتيف الخدمة ومدد والسف النظاـ ليذا ةالخاص الوظائؼ ـ، وحدد 1930
 التقاعد.
 الخاص موظؼ القطاع تقاعد ينظـ الذي ـ1959 عاـ االجتماعية التأمينات نظاـ صدر سوريا وفي 

 الموظفيف تقاعد أحكاـ ـ ينظـ 1961 عاـ صدر الذي الدولة لمستخدمي التأميف والمعاشات قانوف بينما
 مييف.الحكو 

 بسف إحالتيـ لممعاش حدد حيث الدولة موظفي ومستخدمي بيف المشرع فرؽ المغربي القانوف وفي 
 الخامس سف ببموغيـ إحالتيـ لممعاش حدد فقد العالي التعميـ وأساتذة العميا المحكمة وقضاة عاماً  الستيف

 القانوني. السف بموغ دوف عاشالم إلى في الدولة العامميف إحالة تجيز خاصة نصوصا ىناؾ ولكف والستيف،
 .مرات وعدؿ عدة ـ 1955 عاـ الموظفيف الشيخوخة وتقاعد لرعاية نظاـ أوؿ صدر كويتي الوف 
 ىو كما سنوات 5 عف اليزيد بما الفئات بعض السف ىذه مف سنة واستثنى 60 بسف التقاعد سف وحددت

 المساجد. أئمة حالة في شأف
 عاـ صدر االجتماعية الذي التأمينات قانوف بموجب سنة 60 سفب التقاعد سف حددت البحريف وفي  
 وقد ـ، 1981 عاـ إلى ـ1963عاـ  مف بدًءا القانونية التشريعات مف سمسمة صدرت قطر وفي ـ، 1976
 .60 بسف سف الشيخوخة معاش استحقاؽ النظاـ حدد

 : ينقسـ إلى نوعيف  :نظام التقاعد في الجزائر -3

بعد أف خمصنا إلى تعريؼ التقاعد وتحديد الطبيعة القانونية مف : نون الجزائريأنواع التقاعد في القا
حيث كونو حؽ مالي وشخصي يستفيد منو العامؿ مدى حياتو، وبياف محتوى معاشو، سنقوـ بتحديد مختمؼ 
األنظمة الخاصة بالتقاعد مف حيث أنواع التقاعد ومف حيث اشكاؿ المعاشات ونوع النظاـ الخاص بفئات 

 لعماؿ المستفيديف منو.ا

جويمية 02المؤرخ في 83/12قسـ المشروع الجزائري التقاعد إلى التقاعد الكمي الذي جاء بو القانوف رقـ  
المعدؿ والمتمـ  1997جويمية 31المؤرخ في  97/13، والتقاعد النسبي الذي جاء بو األمر رقـ 1983

 .1994المؤرخ في ماي  94/10وـ التشريعي رقـ . التقاعد المسبؽ الذي كرسو المرس83/12القانوف رقـ 
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 83/12ويعرؼ أيضا بنظاـ التقاعد العادي الذي كرسو القانوف رقـ : التقاعد الكمي: . النوع األول1.2
 : والذي كاف ييدؼ مف خبللو إلى توحيد أنظمة التقاعد وذلؾ بتوحيد المبادئ التالية

تعمقة بتقدير االمتيازات وتوحيد التمويؿ، كما أف اإلحالة عمى القواعد المتعمقة بتقدير الحقوؽ والقواعد الم
التقاعد في ىذه الحالة في التشريع الجزائري ال يكوف إال بقرار مف المستخدـ وبناء عمى طمب المعني سواء 

ماي  31المؤرخ في  31مف األمر رقـ / 03المعدلة بالمادة 83/12منرقـ10كاف رجؿ أو امرأة حسب المادة 
 02.1الفقرة 122/14/13وىو ايضا ما ذىب المشروع الفرنسي في المادة ، 1997

 : غير أنو ال يمكف لممستخدـ اتخاذ ىذا القرار إال إذا توافرت الشروط التالية

لصاحب العمؿ  ال يجوزوفي ىذه الحالة ال يمكف لمعامؿ طمب اإلحالة عمى التقاعد، كما : شرط السن - أ
سنة بالنسبة لممرأة العاممة طبقا لممادة  55،و60لـ يبمغ ىذا األخير اف يحيؿ العامؿ عمى التقاعد ما 

مف القانوف ويمكف تقميص سف التقاعد في الحاالت التي أوردىا المشروع في النصوص المختمفة  06
 : منيا

 .العماؿ الذيف يعمموف في الظروؼ التي تتسـ بنوع مف الخطورة 
 العمؿ. العامؿ المصاب بالعجز التاـ أو النيائي عف 

ال يجوز لمعامؿ طمب اإلحالة عمى التقاعد كما ال يمكف لصاحب : شرط المدة القانونية لمعمل  - ب
ضاء العامؿ مدة عمؿ ال تقؿ 5العمؿ أف يحيمو عمى التقاعد إال إذا استوفى العامؿ الشرط الثانيف وىو ؽ

يومية لمتأميف عف  سنة، وتعتبر في حكـ فترات عمؿ األياـ التي تقاضي العامؿ كتعويضات 15عف 
 المرض والوالدة وحوادث العمؿ واألمراض المعنية والبطالة.

وخبلصة القوؿ فإف المشرع الجزائري قرر إحالة العامؿ عمى التقاعد العادي بشرطيف مبلزميف شرط 
ال سنة، وشرط المدة الفعمية لمعمؿ التي 55سنة، والمرأة العاممة60السف بحيث يكوف العامؿ األجير قد بمغ 

 سنة.32سنة، ويعفى مف شرط السف كؿ عامؿ أجير أتـ مدة عمؿ ال تقؿ مدة 15تقؿ عف 

التقاعد النسبي وىو أوؿ قانوف كرس نظاـ التقاعد النسبي في الجزائر ىو مرسـو : النوع الثاني .1.2
غير أف ىذا المرسوـ حصر مجاؿ تطبيقو عمى اإلطارات السامية في الدولة، وكاف  95/119رقـ

سنوات، ولكف توسع نضاـ 3في حدود  13ـ97تياز ليذه الفئة وبعد صدور األمر رقـ بمثابة ام

                                                           
 المتعمؽ بالتقاعد. 83/12المعدؿ والمتمـ لقانوف  97/13المرسـو التشريعي رقـ  1
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التقاعد الكمي وأصبح عمى حساب التقاعد النسبي، وبحساب المدة التي أداىا العامؿ األجير الراغب 
 في طمب اإلحالة إليو.

يمكف ليذا األخير أف  إف اإلحالة عمى التقاعد النسبي ال يكوف إال بطمب صريح مف العامؿ األجير وال
يستفيد مف نظاـ التقاعد النسبي إال إذا استوفى الشروط المحددة حيث يجب عمى العامؿ األجير أف يبمغ 

سنة عمى األقؿ، مع  20سنة، وأف يكوف قد أدى مدة عمؿ فعمي نتج عنيا دفع اشتراكات تعادؿ  50السف 
سنة 15سنة مقابؿ 45بالنسبة لممرأة العامؿ أي العمـ أنو يمكف أف يخفض سف العمؿ المحدد بخمس سنوات 

لكف ىذا النوع مف التقاعد ال يتـ إال بإرادة العامؿ،  97/13مف األمر 02فقرة02عمؿ فعمي حسب المادة 
وبناء عمى طمبو منو وبالتالي فإف قرار اإلحالة عمى التقاعد المتخذ مف قبؿ صاحب العمؿ بصفة منفردة يعد 

كأف يبمغ شخص سف الخمسيف سنة ويستوفي  97/13مف األمر 04فقرة 02المادة  باطبل وعديـ األثر حسب
سنة 24% عف طريؽ حساب 60سنة مف النشاط وعميو فبإمكانو االستفادة مف تقاعد نسبي يقدر ب24

 215.1ضرب عدد 

التقاعد المسبؽ وىو نظاـ جديد في التشريع الجزائري كرسو المرسوـ التشريعي : النوع الثالث 3.2
، وىو عبارة عف إجراء مف إجراءات حماية األجراء الذيف يفقدوف 1994ماي26المؤرخ في  94/10قـر 

 94/10مف المرسوـ التشريعي  02مناصب عمميـ بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية حسب مفيوـ المادة 
لضغوط الخارجة أف ىذا نظاـ التقاعد فرضتو حتمية التشريع الجماعي ألسباب اقتصادية ظرفية، وىي تمؾ ا

نما إعادة التنظيـ والييكمة لممؤسسة بوسائؿ وطرؽ حديثة ذات آلية وتكنولوجية متطورة.  2عف إدارة العمؿ، وا 

 : التقاعد المسبق -3

ىو إحالة العامؿ األجير عمى التقاعد العادي، ولقد أحدث المشروع : تعريف التقاعد المسبق 1.3
عماؿ األجراء الذيف قد يعترضوف إلى خطر فقداف مناصب عمميـ الجزائري ىذا النوع مف التقاعد لحماية ال

 بصفة الإرادية وألسباب اقتصادية ولمواجية البطالة التي عرفت ارتفاعا مدىشا.
إلى  94/10مف المرسـو التشريع رقـ 07تعرضت المادة : شروط االستفادة من التقاعد المسبق 3-2

يطبؽ نظاـ التقاعد المسبؽ كمبدأ عاـ عمى العماؿ اإلجراء  شروط االستفادة مف نظاـ التقاعد المسبؽ حيث

                                                           
، دار نشأة عبلقة العمل الفردية والآلثار المترتبة عنيا، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائريبف عزوز بف صابر،  1

 . 275،ص 2010 الخمدونية،
 .29مدونة المعاشات والتقاعد، مولود ديداف، دار بمقيس، الجزائر، ص  2
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المرسوـ التشريعي المتضمف التقاعد المسبؽ ولقد عرفت  94/10مف المرسوـ التشريعي رقـ  02حسب المادة 
المتعمؽ بعبلقات عمؿ العمؿ األجير بأنو يعتبر عماؿ أجراء في مفيوـ ىذا  90/11مف القانوف رقـ 02المادة

 1القانوف.

كؿ األشخاص الذيف يؤدوف عمبل يدويا أو فكريا مقابؿ مرتب في إطار التنظيـ ولحساب شخص طبيعي 
عمى انو كؿ شخص يربطو  02أو معنوي عمومي أو خاص يدعي المستخدـ، فالعامؿ األجير حسب المادة 

جر بمستخدـ والذي قد يكوف شخص طبيعي أو معنوي ألف شخصية العامؿ عنصر جوىري فيو وعنصر األ
إذ بدوف ىذا األخير يتحوؿ العقد عمى عقد تبرع، وعنصر التبعية واإلشراؼ التي يخضع ليا العامؿ أثناء 
آداء نشاطو الميني، وعنصر المدة والذي بو يتـ التميز بيف عقد العمؿ المحدد المدة وغير المحدد لممدة، كما 

المراد منو و عنصر جديد مبيـ قد يكوف اشترط المشرع أف تكوف ىذه العبلقة في إطار التنظيـ، والذي ى
دستور عبلقة الفرديوة  90/11تفاقيات الجماعية التي اصبحت في ظؿ القانوف احتراـ العامؿ لكؿ اال

والجماعية واحتراـ النظاـ الداخمي أف يكوف العامؿ المسرح ألسباب اقتصادية في اطار قميص عدد العماؿ 
 94/11مف المرسـو التشريعي رقـ 02أة المستخدمة حسب المادة في اطار انتياء النشاط القانوني لميي

 : المتضمف التقاعد المسبؽ 1994ماي  26المؤرخ في 

  سنة وىو السف القانوني األدنى  45سنة والمرأة العاممة  50بموغ العامؿ األجير 
 سنة عمى  20وي أف يجمع العامؿ عدد سنوات العمؿ أو المماثمة ليا القابمة لبلعتماد في التقاعد تسا

 األقؿ 
  دفع اشتراكات الضماف االجتماعي مدة عشر سنوات عمى األقؿ بصفة كاممة وخاصة منيا السنوا

 2الثبلث السابقة لنياية عبلقة العمؿ التي تثبت الحؽ في التقاعد المسبؽ.

 إيجابيات وسمبيات التقاعد المسبق -4
 إيجابيات  - أ

 ت الجديدات ويساعد عمى التخفيؼ مف البطالة.أنو يوفر عدد مف الفرض الوظيفية لمخريجا 
 . يساعد عمى التخمص مف البطالة المقنعة في بعض األجيزة الحكومية 

                                                           
الصادرة بتاريخ  34، جريدة رسمية العدد 1994ماي 26، المؤرخ في يحدث التقاعد المسبق، 94/10مرسـو تشريعي رقـ 1
 .1994جويمية، 1
 03المؤرخ في  ظفي المؤسسات واإلدارات العمومية،توسيع التقاعد المسبق لمو ، يتضمف 98/7/3مرسـو تنفيذي رقـ  2

 .1998أكتوبر  05الصادرة بػ  74، جريدة رسمية العدد 1998أكتوبر 
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 .يتيح فرص الترقي لمموظفات المواتي ينتظرف فرص ترقي وظيفي 
 .يساعد عمى تجديد الخدمة العامة 
 ي الميف المختمفة يساعد عمى تنمية اقتصاد الدولة وذلؾ مف خبلؿ عمؿ المتقاعدات مبكرا ف

 في القطاع الخاص.
 .يؤدي إلى توجو بعض المتقاعدات لؤلعماؿ الخيرية التطوعية 
 . يؤدي إلى تحسيف المستوى المعيشي بسبب عمميا لحسابيا الشخصي 

 السمبيات  - ب
 .يؤدي إلى تسرب بعض الكفاءات البشرية وأصحاب الخبرات المتخصصة والعالية 
 فترات أطوؿ.يؤدي إلى صرؼ معاشات التقاعد ل 
  .يؤدي إلى تحمؿ األجيزة الحكومية مبالغ مالية لتأىيؿ وتدريب الموظفات الجديدات 
  يؤدي إلى تعطيؿ بعض الطاقات العاممة في المجتمع نظرا الى لجوء صاحبتيا إلى التقاعد

 المبكر.
 ؿ يحـر قطاعات العمؿ مف الخبرات الوظيفية التي صرفت عمييف مبالغ مالية إلعدادىف لمعم

 بشكؿ أفضؿ.
 .1انخفاض الدخؿ المالي لؤلسرة مما يزيد مف مشاكميا المالية 

 : خبلصة
نظاـ  اجتماعي خصص ىو ف نظاـ التقاعد أتخمص بناء عمى ما تـ تقديمو في ىذا الفصؿ نس 

التكافؿ  مبدأوتقوـ فمسفتو عمى  بحيث يوفر ليـ وأسرىـ حياة كريمة، لمعامميف بالقطاع الخاص والعاـ،
تقاعد مسبؽ(،بحيث ىذا األخير لـ يحظ و  مي، ولمتقاعد نوعاف ) تقاعد كميفي مجتمعنا اإلسبل جتماعياال

وذلؾ راجع إلى قصر الفترة الزمنية النتشاره بيف  أبعاده،و  في الجزائر عمى دراسات تعالج كافة جوانبو
ربات األسر و  السف كبار العامميف ،بحيث يطبؽ نظاـ التقاعد المسبؽ عمى الفئة العاجزة عف العمؿ وعف

 العاممة كنظاـ. المرأةويشغؿ نظاـ التقاعد المسبؽ مراعاة ظروؼ  ،واألرامؿ والمطمقات

 
                                                           

 http: //www.alittihad.ae/montadana_details.php?id=38593865 ( 15:10 )صالح بف عبد اهلل التميمي
 2014 /03/ 20في 
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 : تمييد

شكمت األسرة منذ القدـ نواة المجتمع وركيزتو األساسية، وتعد أىـ الجماعات اإلنسانية تأثرا في حياة  
جممة مف الوظائؼ التي تعمؿ عمى بقائيا واستمرارىا، وقد تدعـ ىذا الفرد والجماعات، مف خبلؿ قياميا ب

االعتقاد مف خبلؿ تراكـ التراث المعرفي والسوسيولوجي والدراسات االنثروبولوجية التي قاـ بيا العمماء حوؿ 
ف مختمؼ المجتمعات. بحيث تعد األسرة ىي النواة الحقيقية لممجتمع. وبيا يصمح أو يطمح المجتمع، يتعاو 

فييا اآلباء ألعداد أجياؿ صالحة. ولبلـ دورا كبيرا في تنشئة األسرة، وبانتشار التعميـ وبصفة خاصة تعميـ 
المرأة وخروجيا لمعمؿ يعد ما كاف ىذا مقتصرا عمى الرجاؿ فقط، بحيث يساىـ ىذا في تغيير وظيفة األسرة 

ة والعبلقات القرابية الداخمية والخارجية. فبفعؿ ىذا التقميدية كالوظيفة اإلنتاجية، اإلنجابية. التنشئة االجتماعي
شيدت األسرة تحوالت مستمرة قصد التكيؼ واالندماج مع الظروؼ والمستجدات فالمرأة العاممة نخص بالذكر 
المعممة تعيش انقساما بيف أسرتيف البيت والمدرسة وىذا ما ينتج عنو مجموعة مف العراقيؿ والصعوبات التي 

وعدـ التوفيؽ في الواجبات األسرية والعمؿ، وىذا ما سنطرحو في  اجسا ييدد بحياتيا األسريةتجعؿ عمميا ى
 الفصؿ الثاني، الصعوبات والضغوطات التي تواجو المعممات أثناء عمميا.

  : األسرة -1
 : تعريف األسرة

وجمعيا  ىي الدرع الحصيف, ا أىؿ الرجؿ وعشيرتو وتطمؽ عمى الجماعة التي يربطيا أمر مشترؾ: لغة
 1.أسر

يعرفيا عاطؼ غيث بأنيا جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكوف مف رجؿ وامرأة تكوف بينيـ : اصطبلحا 
 رابطة زوجية مقررة وأبنائيما .

ىي جماعة مف األشخاص يرتبطوف بروابط الزواج والدـ والتبني : و يعرفيا " برجس لوؾ" بقولو 
ؿ مع اآلخر في حدود ادوار الزوج والزوجة , األـ ,األب , األخ , ويعيشوف معيشة واحدة , ويتفاعموف ك

 .  22األخت ويشكموف ثقافة مشتركة

                                                           
 .33, ص1999, دار النيضة العربية, بيروت, األسرة المتغيرة في المجتمع المدين العربيعبد القادر لقصير, 1
 .64,ص2002,عنابة , منشورات جامعة ناجي مختارمراد زعيمي , مؤسسات التنشئة االجتماعية ,2
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األسرة ىي جماعة أولية تتميز عادة بالتماسؾ ألنيا تشبع عادة أكبر عدد ممكف مف حاجات الفرد, 
حتى تقوـ األسرة بدورىا وفي األسرة تنشا النماذج األولى الستجابات الطفؿ مف اتجاىات ومعتقدات وعادات و 

ينبغي أف توفر الحب والحناف واألمف , فالوالدة تعطي الحناف والوالد يدرب الطفؿ مسؤوليات تتفؽ مع 
 . 1إمكانيات ومعيار نجاح الطفؿ ىو االستغناء عف والديو حيف يكبر

. وفي الغالب وتعرؼ األسرة بأنيا جمع اجتماعي قانوني ألفراد اتحدوا بروابط الزواج والقرابة....
 . 2اجتماعية محددة ألدواريشاركوف بعضيـ في منزؿ واحد , ويتفاعموف تفاعبل متبادال , طبقا 

" ىي الخمية األولى في جسـ المجتمع وىي النقطة التي يبدأ فييا التطور وأنيا الوسط : اوجيست كونت.1
 ." 3الذي تترع فيو األفراد

و الطبيعة " حيث ينظر ارسطو إلى األسرة عمى أساس وظيفتيا ي أوؿ اجتماع تدعو إلي: تعريف أرسطو. 2
 وتحقيؽ إشباع الدوافع األولى لؤلفراد واستمرارىا ".

" ىي عبارة عف مجموعة مف األشخاص ارتبطوا بروابط الزواج والدـ والتبني مكونيف : تعريف جون لوك. 3
 .4حياة معيشية مستقمة ومتفاعمة يتقاسموف عبء الحياة بعطائيا"

" أنيا جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكوف مف رجؿ وامرأة تكوف بينيـ رابطة : تعريف عاطف غيث. 4
 زوجية مقررة وأبنائيما .

يعرؼ القاموس االجتماعي األسرة عمى أنيا " تمؾ العبلقة التي تربط بيف رجؿ وامرأة أو أكثر بروابط 
 . 5راد البالغيف فييا بمسؤولياتيـ نحو األطفاؿ القرابة أو عبلقات وثيقة أخرى ,بحيث يشعر األف

عمى أساس  ،ي معيشة رجؿ وامرأة أو أكثر معاأما تعريؼ األسرة مف الناحية السوسيولوجية تعن
كرعاية األطفاؿ  ،يترتب عمى ذلؾ مف حقوؽ وواجبات الدخوؿ في عبلقات جنسية يقررىا المجتمع , وما

 وتربيتيـ .
                                                           

 .29, ص 2007, مؤسسة الوراؽ, عماف, األردف, التنشئة االجتماعية لطفل ما قبل المدرسةوجيو الفرح, 1
 . 28,ص2006األردف , –لفكر عماف األسرة , دار ا,مدخل إلى رعاية الطفل ومحمد متولي قنديؿ ,صافي ناز شمبي 2
 .206,ص2001لمطفؿ ,دار رضا لمنشر والتوزيع ,عماف ,التنشئة االجتماعية محمد الشناوي وآخروف , 3
 .206محمد الشناوي وآخروف , مرجع سابؽ ,ص4
 .358ص, 2002مصر,  –بعة النيؿ, القاىرة , مطنظرة في عمم االجتماع المعاصرعبد الحميد الخطيب, 5
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قات الجنسية بشرط أف تكوف محدودة ودائمة بصورة تكفي إلعالة األطفاؿ أنيا جماعة تقوـ عمى العبل
 وتربيتيـ. 

فاألسرة عي الوعاء البيولوجي الذي التي تنشا فيو العبلقات األسرية األولية لذلؾ يمكف القوؿ أف 
ؾ تنشأ العبلقة الطفؿ ينمو في إطار إجماعي يبدأ باألسرة وينتيي بالبيئة مرورا بجماعة الرفاؽ والمدرسة , لذل

خوتو كما تنشأ بيف الطفؿ وجماعة الرفاؽ  .1القوية بيف الطفؿ ووالديو وبيف الطفؿ وا 

 : خصائص األسرة -2
 : يقرر "ماكيفر وينخ " أف ىناؾ عدد مف المظاىر المميزة لمتنظيـ األسري 

ما أنيا توجد في كؿ معناه أف األسرة أكثر الصور االجتماعية ترددا في المجتمع اإلنساني ك: العمومية -أ
 المراحؿ التي مر عمييا ىذا المجتمع.

الذي يقوـ عمى مجموعة مف الحوافز المعقدة التي تترجـ في الطبيعة العضوية : األساس العاطفي -ب
 إلنساف.

الذي يظير فييا لؤلسرة مف أثر واضح عمى الفرد باعتبارىا البيئة االجتماعية التي تطبع : التأثير العميق -ج
 ؿ بطابع خاص, يظؿ مبلزما لو طوؿ حياتو.الطف

الف األسرة باعتبارىا جماعة ال تنمو إلى ماال نياية بؿ أنيا تتوقؼ عف النمو عند حد : الحجم المحدد -د
 معيف.

 الذي يظير مف أنيا نواة كؿ التنظيمات االجتماعية األخرى. : الوضع الفريد في البناء االجتماعي -ىػ

التي يتحممونيا بصورة قد ال تتكرر كثيرا عند أعضاء أي جماعة أخرى في : مسؤولية األعضاء  -و
المجتمع , ذلؾ أف العضو في األسرة ال يستطيع ألف يتيرب مف واجباتيا إزاءىا وبينما يستطيع ذلؾ بصورة 

 ما إذا كاف منتميا لجماعة أخرى في المجتمع .

                                                           
, الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات بالتعاوف مع جامعة القدس المفتوحة  عمم االجتماع األسريالمتخصصيف ,  نخبة1
 .  268,ص 2008,



 وأبعاده االجتماعية عمل المرأة المتزوجة   الفصل الثالث  

 

26 
 

ف حيث كونيا نظاـ موجود في المجتمع اإلنساني في نفس الوقت , فيي دائمة م: األسرة دائمة ومؤقتة  -ي
في كؿ زماف ومكاف , وىي مؤقتة ألنيا ال تبقى إذا كنا نشير إلى األسرة بعينيا , بؿ أنيا تبمغ درجة معينة 

 . 1مف النمو في الزمف تنحؿ فييا وتنتمي لتقوـ محميا أسرة أخرى وكذلؾ

 : أنواع األسرة -3
ألسرة المركبة وغالبا ما تكوف أكبر األسر النواة ,حيث تمتد عبر أجياؿ تسمى أيضا ا: األسرة الممتدة  -1

يعيشوف تحت سقؼ واحد أو في بيوت متجاورة , تربطيـ روابط الزواج أو الزواج أو النسب أو التبني فعمى 
ف سبيؿ المثاؿ , قد يعيش الرجؿ وزوجتو وأطفاليما مع أحد أبنائيما المتزوجيف وأسرتو وأحفادىما وبتعاو 

الجميع مف أجؿ توفير حاجيات األسرة ومتطمباتيا , ونجد ىذا النوع مف األسر في أقطار الوطف العربي 
وبعض البمداف األسيوية واإلفريقية وأمريكا البلتينية , ويضيؼ أحد عمماء االجتماع المعاونيف يوجيف لتواؾ , 

الحضرية الحديثة وسماه األسرة " األسرة نوعا أخر مف األسرة الممتدة , يعتقد أنو يناسب عبلفاف األسرة 
الممتدة المعدلة " التي عرفيا بأنيا عبارة عف ائتبلؼ مف أسر نووية في حالة اعتماد جزئي وىذا االعتماد 
الجزئي يعني ألف أعضاء األسر النووية يتبادلوف خدمات ىامة مع بعضيـ البعض وتحتفظ األسرة الممتدة 

 . 2بللية , لكونيا غير مقيدة اقتصاديا مما يجعميا تختمؼ عف األسر التقميديةالمعدلة بقدر كبير مف االستق
يعرفيا " ولياـ أوجريف " األسرة النواة , رابطة اجتماعية قواميا زوج وزوجة وأطفاليما أو : األسرة النواة  -2

 بدوف أطفاؿ أو زوج بمفرده مع أطفالو أو زوجة مع أطفاليا .
قد تكوف أكبر مف ذلؾ فتشمؿ أفراد آخريف كالجدود واألحفاد وبعض األقارب  ويضيؼ إلى ىذا أف األسر 

 عمى أف يكونوا مشتركيف في معيشة واحدة مع الزوج والزوجة واألطفاؿ.
وىي التي تشيع في المجتمعات الصناعية كما بيف "جود" أنيا تعتبر ىذه األسرة أقؿ : األسرة الزواجية -3

ية مف األنماط األسرية األخرى , وقد نشأ ىذا النوع مف األسرة نتيجة نقص اعتمادا عمى الجماعات القراب
وظائؼ األسرة ,و انتقاؿ العديد منيا عمى نظـ المجتمع األخرى فأصبح مف غير المحتـ عمى الزوجيف 

يف مع االستمرار في العيش مع أقربائيـ بعد الزواج , وتعتمد األسرة الزواجية عمى الروابط العاطفية بيف الزوج
أقربائيـ لذلؾ عندما يفقد الرجؿ والمرأة الحب الذي يربطيما ينفصبلف عف بعضيما دوف االكتراث بالجماعة 

 القرابية , وبجب التنويو ىنا إلى بعض الباحثيف يطمقوف لفظ الزواجية عمى األسرة النووية .
                                                           

, دراسة التغيرات في األسرة العربية, دار المعرفة الجامعية, عمم االجتماع العائميمحمد أحمد بيومي, عفاؼ عبد الحميـ ناصر, 1
 .29-28, ص2003

 19-17, ص2004, 1, دار الكتاب الجديد, بيروت, لبناف, طعمم اجتماع األسرة بين التنظير والواقع المتغيرأحمد سالـ, 2
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 : ويقسـ الباحث غريب سيد أحمد األسرة إلى نوعيف  

 التي ولد فييا اإلنساف وتربى في أحضانيا وتمقى منيا القيـ والمعايير ىي: أسرة التوجيو -1
وىي األسرة التي يكونيا الفرد عندما يكبر ويتزوج ويستقؿ بحياتو الشخصية عف أسرة : أسرة اإلنجاب -2

 .1التوجيو
 : واقع عمل المرأة في الجزائر -4

عمؽ بعدة نواحي منيا ما ىو مرتبط إف المرأة العاممة خصوصا األـ تعاني مف مشكبلت عديدة تت
بعبلقتيا بزوجيا ومنيا ما ىو متعمؽ بأسموب رعاية أبنائيا ومنيا ما لو طبيعة اجتماعية، وأف ىذه المشكبلت 

 : مشكبلت تعاني منيا المرأة في الجزائر
نما ىي بسبب عدـ مرونة النظاـ الخاص بالعمؿ المطبؽ عمييا وبخاص ة ما ليست نتيجة خروجيا لمعمؿ وا 

 : ىو متعمؽ بساعات العمؿ المقررة حيث يمكف تصنيؼ ىذه المشكبلت التي تواجييا المرأة عمى النحو التالي
  

                                                           
 .54, ص2000, 1, دار صفاء لمنشر والتوزيع, عماف, طالطفل واألسرة والمجتمع, حناف عبد الحميد العناني1
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 : أ_مشكبلت خاصة برعاية األبناء

  )رعاية األبناء خاصة أثناء فترة عمؿ األـ )عدـ وجود دور الحضانة مناسبة 
 صعوبة وجود حموؿ لمشكبلت األبناء التربوية والنفسية 
 دـ القدرة عمى متابعة تقدـ األبناء في الدراسةع 
 .قصور في التنشئة االجتماعية األبناء 

 : ب_ مشكبلت خاصة باألعمال المنزلية

 .عدـ توفير المساعدات مف الخدمات ممف يوثؽ في أخبلقيف وأمانتيف 
 ما يؤثر تحمؿ المرأة العاممة مسؤولية أعماؿ المنزؿ وحدىا باإلضافة إلى عمميا خارج المنزؿ م

 صحتيا الجسدية والنفسية.
 .غياب المساعدة األسرية مف قبؿ الزوج أو األبناء عف األعماؿ المنزلية 

 : ج_ مشكبلت خاصة بالمرأة نفسيا

 .1شعورىا بضيؽ الوقت وبالتالي التوتر والقمؽ 
 .اإلرىاؽ طوؿ اليوـ 
  نب وتأنيب الضمير صعوبة التوفيؽ ما بيف متطمبات األسرة والعمؿ وبالتالي شعورىا بالذ

 لتقصيرىا.
 : د_ مشكبلت متعمقة بالعمل

 .طواؿ ساعات العمؿ وبقائيا بعيدة عف المنزؿ لفترة طولة 
 .كثرة اإلجازات 
 .روتينية العمؿ 
  .2ضغوط العمؿ واالستدعاء غير المنظمة 

 
 

                                                           
 .39. ص 1990، القاىرة، 28، العددالمرأة العاممة إنتاجيةدراسة عن العمل عمى رفع محمد أميف محفوظ،  1
 .39المرجع نفسو، ص  2
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 : _ األبعاد االجتماعية والثقافية التي تحد من عمل المرأة 5

ممي ألقى بضبللو عمى المجتمع وباألخص المرأة، ومف الطبيعي أف خروج إف التقدـ الثقافي والع
المرأة لمعمؿ ومشاركتيا في مختمؼ الميف لو األثر الكبير عمى المجتمع واألسرة والبيئة التي توجد فييا المرأة 
ى وخروج ىذه األخيرة إلى الميداف العمؿ ومشاركتيا لمرجؿ في صاحب العمؿ بمختمؼ مراكزه سيؤدي إل

مشاركتو في سمطتو واتخاذ القرارات الخاصة في المنزؿ، ىذا ما ينافي القيـ االجتماعية التي تجعؿ مف المرأة 
 تابعة لمرجؿ أكثر مف شريكة لو.

إف مشكمة المرأة ىي مشكمة المجتمع بأسره فاقتحاـ المرأة لميداف العمؿ وتولييا لمناصب مأجورة 
عمى أسرتيا لتحسيف أوضاعيا االجتماعية، كؿ ذلؾ لـ يشفع ليا عند  تساىـ بما في أغمب األحياف باالتفاؽ

المجتمع بؿ إف بعض الرجاؿ زاد لدييـ الحقد والكراىية ومحاولة إذالؿ النساء العامبلت في مقر عمميف وعدـ 
االعتراؼ بالمجيودات التي يقمف ليا، فمـ تتغير نظرتيـ التي تحد مف دور المرأة وتجعمو يقتصر عمى 

 كوث بالبيت والعناية بأفراد األسرة.الم

رة الحالية ومع ظيور متغيرات جديدة كالعولمة مثبل بدأ البناء القيـ في التغير والتحوؿ، تلكف مع الف
ومع ذلؾ فإف خروج المرأة إلى العمؿ مازاؿ يتأرجح بيف معارض ومؤيد لو فيناؾ مف يرى أف الوظيفة 

ة وما يتعمؽ بيا مف أعماؿ ومف يدفعيا إلى المشاركة في الحياة العممية األساسية التي تميؽ بالمرأة ىي الوظيف
 ودفع وتيرة العمؿ والشغؿ.

فيعد خروج المرأة لمعمؿ في المجتمع الجزائري عنصرا ىاما تكشؼ مف خبللو أىـ المعوقات التي تحد مف 
لزوج واألسرة. األبعاد الدينية بما أداء وعمؿ المرأة الجزائرية سواء كاف ذلؾ في قيـ وأحكاـ المجتمع بما فيو ا

فييا مختمؼ الفتاوى التي تحـر خروج المرأة لمعمؿ أو عبلقاتيا اإلجتماعية في محيطيا أو ما تواجو مف 
معوقات خارج المنزؿ مف التنقؿ، المواصبلت وغيرىا مف العقبات دوف التقدـ االجتماعي واالقتصادي ليا 

داءىا في العمؿ وقد حظي ىذا األخير اىتماما كبيرا مف طرؼ ولممجتمع ككؿ كما ينعكس سمبا عمى أ
 الباحثيف.

فقد رأى آدـ سميث بأف المستوى الجيد لآلداء يحقؽ أكبر فائدة في ىذا العمؿ وألجؿ ىذا فقد عمؿ عمى 
تقسيـ العمؿ وبالتالي منح المكاف المناسب لمعامؿ المناسب والذي يكوف مزودا بخصائص ومميزات تجعمو 



 وأبعاده االجتماعية عمل المرأة المتزوجة   الفصل الثالث  

 

30 
 

عف غيره مف أعضاء الجماعة، في حيف نجد أف مدرسة اإلدارة العممية استخدمت المنيج العممي في  يختمؼ
دراستيا لبلداء ومحاولة تحسينو فدرست الحركة والزمف وكؿ العوامؿ المؤثرة في ذلؾ كالظروؼ الفيزيقية 

 1وغيرىا.

محاولة منيا إليجاد الطرؽ المثمى  وليذا فقد ساىمت الدراسات بصورة مباشرة في دراسة األداء العمالي في
لتحسينو، ومف خبلؿ ىذا العرض المختصر لنظريات األداء يتضح جميا بأف المرأة العاممة مثميا مثؿ الرجؿ 
عانت كثير فيميداف العمؿ فخروجيا لمعمؿ لـ يكف أمر سيبل عمييا فقد سبب ليا تأثيرات سمبية سواء كاف 

ا بالسمبية وعدـ الثقة بالنفس، اضافة إلى ضغوطات أخرى كالعراقيؿ متعمقة بذاتيا والمتمثمة في شعورى
االسرية داخؿ العائمة أو في المجتمع ككؿ والتي تقؼ حجرة عثرة أماميا لمقياـ بعمميا كما يجب وىذا ما 

 جعميا تواجو عقوبات وأحكاـ سمبية.

 : العوامل الذاتية -1.5

يعة تكوينيا مف النواحي السيكولوجية والجسمية إف العوامؿ الذاتية تتعمؽ بشخصية المرأة وطب
والعقمية، فالمرأة بحكـ طبيعتيا تحتاج إلى التواصؿ النفسي والتشجيع والتعاطؼ فإذا فقدت ىذه المشاعر في 
جو العمؿ، أصيبت حالتيا النفسية بالجفاؼ وانعكس ذلؾ في قدرتيا عمى العمؿ، أصبحت حالتيا النفسية 

قدرتيا عمى العمؿ، إلى جانب أنيا تكوف منقسمة عمى ذاتيا بيف مشاعرىا كأـ  بالجفاؼ وانعكس ذلؾ في
وبيف موقفيا في العمؿ ومف الناحية الجسمية فيي أضعؼ بنية ومف ثـ يتطرؼ إلييا التعب بسرعة وتصاب 

وكثرة بالممؿ ومف ثـ نظرا لروتينية العمؿ، خاصة وأنو لـ يوفر ليا ما وفر لمرجؿ مف العمـ وطوؿ الممارسة 
التجارب وتعدد الخبرات ولذلؾ فالمرأة العاممة في حاجة إلى التعميـ ألنيا الخطوة األساسية التي تمكنيا مف 
الترقي في سمـ الوظائؼ، كما أنيا بحاجة إلى التكويف الستكماؿ نواحي النقص في التكويف والتدريب، وىذا 

بعمميف، وىذا ما يؤثر عمى مسيرة اإلنتاج ما تعاني منو العامبلت البلتي ليس لدييف تدريبات وصمة 
والتخطيط االقتصادي حيث أف الرجاؿ لدييـ فرص كثيرة لكسب الميارات الفنية وطوؿ الممارسة وكثرة 
التجارب وىذه المشكمة تعاني منيا المرأة العاممة. فرغـ الحقيقة األساسية التي مؤداىا أف المرأة تمثؿ نصؼ 

ليس ىناؾ برامج كافية موجية إلى المرأة خصوصا في المناطؽ الريفية أو المجتمع إال أنو وحتى اآلف 
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الحضرية، فبل توجد دراسات كافية تدلنا عف ماىية االحتياجات الخاصة بالمرأة والتي في والتي في ضوئيا 
 1تماعية.يمكف أف نحدد الوسائؿ التي تمكننا مف تعميـ برامج تدريبية لتأىيميا لمقياـ بدورىا في التنمية االج

وربما يرجع ذلؾ إلى عدـ االعتراؼ الرسمي بقدراتيا في المشاركة في عمميات التنمية وىذه البرامج 
التنموية التي توجو لممرأة العاممة ليا أىمية خاصة حيث يجب أف تدعـ بطريقة عممية تأخذ في االعتبار 

ىذه البرامج بمعزؿ عف ظروؼ المجتمع  نوعية المرأة التي سوؼ توجو ليا ىذه البرامج. كما يجب أف ال تعد
الذي يعيش فيو ولكف مف خبلؿ إطار العمؿ الخاصة بالمرأة العاممة وعمى اإلنساف أو الشرائح األخرى في 

 المجتمع مف األطفاؿ والمجتمع والشباب والمسنيف.

 : العوامل األسرية واالجتماعية 2.5

يا كميا عوامؿ تؤثر العبلقات الداخمية بيف أفرادىا عف العادات والتقاليد األسرية، ومستوى ثقافة أىم
)أفراد األسرة(، والعبلقات الخارجية في إطار التفاعؿ االجتماعي، فالمرأة العاممة تقوـ بعمؿ مزدوج داخؿ 

 أدوارىا اتجاه زوجيا وأوالدىا. أداءالبيت وخارجو، وىو ما يجعميا تعاني مف 

رة وعميو فالمرأة العاممة دائما تحس بالذنب اتجاه أسرتيا نتيجة شعورىا وذلؾ باعتبار أف المرأة ىي ركيزة األس
 واجباتيا. أداءبالتقصير في 

إف ازدواجية المرأة ألدوارىا، وذلؾ نتيجة خروجيا لمعمؿ يؤدي بالمرأة إلى االرىاؽ النفسي والجسمي وىو ما 
 أداءعمؿ نفسو خارج البيت يؤثر عمى ال أداءينعكس عمى عمميا داخؿ البيت فالضغوط النفسية الناتجة عف 

 المرأة العاممة لدورىا كزوجة وأـ.

إف تبني المرأة لدوريف دورىا التقميدي كزوجة وكأـ ودورىا الحديث كعاممة، وقبوليا ليذه االزدواجية  
ي تؤدييا داللة عمى قدرتيا تحمؿ مسؤولياتيا أثبتت دراسة مقارنة بيف األعماؿ التي يؤدييا الزوج واألعماؿ الت

الزوجة خبلؿ يوـ واحد عمى مف تساوي ساعات العمؿ األساسية لكمييما إال أف الواجبات المنزلية ليست 
 2متساوية بينيما، فالمرأة تعطي مف وقتيا ضعؼ ما يعطيو الرجؿ في الخدمات المنزلية.
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وأنيا قادرة عمى مدار مساىمة المرأة في احتياجات األسرة تتبيف ورغـ أف ىناؾ بعض الدراسات التي 
االلتزاـ بواجباتيا االنفعالية واالجتماعية، أكثر مف أبناء المرأة ربة المنزؿ )المرأة غير العاممة( وأف المرأة 

 العاممة تمنع أبنائيا فرصة االستقبلؿ والتعبير عف الذات وىـ أكثر طموحا مف غيرىـ.

أة لمعمؿ مف آثار سمبية خاصة في تربية إال أنو ىناؾ دراسات أخرى عممية كشفت ما يخمفو خروج المر 
األبناء كعدـ إشباع حاجات الطفؿ مف حب وحناف خاصة في سنواتو األولى بسبب غياب األـ، فيناؾ العديد 
مف العمماء يروا أف الطفؿ يتأثر لغياب أمو فقد يمقي بعض االحباطات النشغاليا عنو وىذا يؤدي بو إلى أف 

 .1يسمؾ سموكا منحرفا 

يرت بعض الدراسات أف كثرة األطفاؿ تعتبر مف أىـ العوائؽ لعمؿ المرأة كما أف كثرة كما أظ
األطفاؿ في المنزؿ مع عدـ توفر تمؾ المؤسسات الحيوية المتمثمة في دور الحضانة، وغيابيف أيضا قد يكوف 

يكوف سببا سببا في حدوث مشاكؿ سوء التكيؼ والتوافؽ والمرض النفسي الذي يتعرض لو األطفاؿ بؿ قد 
. وفي ىذا الصدد يقوؿ "عاطؼ غيث" في كتابو )المشكبلت االجتماعية والسموؾ االنحرافي( إف 2النحرافيـ

انحراؼ األطفاؿ يظير في األسرة التي يفقد أفرادىا مظاىر الحناف ويعتبر غياب األـ عف المنزؿ مف اآلثار 
 المباشرة في انحراؼ األطفاؿ.

المساء يولد فراغا داخؿ األسرة، فقد ينصب اىتماميا عمى عمميا  فخروج المرأة مف الصباح إلى
 .3الخارجي مما يؤثر في األداء لكثرة التأخيرات والغيابات

إف المشاكؿ التي تواجييا الزوجة العاممة وأطفاليا يرجع أساسا إلى نوع المرأة وطبيعتيا، وكيفية معاممتيا 
 يفية تحديدىا لموقت الذي تجمس فيو مع أفراد أسرتيا.ألطفاليا ونوع الرعاية التي تقدميا ليـ، وك

زيادة عمى ما تعاني منو المرأة العاممة داخؿ البيت فإف ىناؾ ما ينتظرىا خارجو وىو نظرة المجتمع 
السمبية اتجاه عمميا حيث ينظر إلى المرأة أف فضائيا الخاص ىو األسرة والخروج مف المنزؿ يمثؿ تصدعا 

ألنو يبعدىا عف وظيفتيا داخؿ األسرة. وخطرىا عمى أخبلؽ المجتمع، ألف المرأة ىنا  خطيرا في نسؽ األسرة
 تعمؿ في محيط ميني تختمط فيو مع األفراد.
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عزباء مف الرجاؿ ىذا مف شأنو أف يؤدي إلى االنحبلؿ الخمقي، خاصة إذا نظرنا إلى ما يجري في أوربا وما 
ييار ال مثيؿ لو فنجد مثبل في الدراسة التي قاـ بيا مانع عمار ينجر عف خروج المرأة إلى العمؿ مف تفكؾ وان

 : عدة مبررات ترفض عمؿ المرأة ىذه المبررات وزعت عمى أربعة فئات رئيسية 

: األولى تمثمت في طبيعة العمؿ في المؤسسة الصناعية يختمؼ عف باقي القطاعات االقتصادية األخرى مثؿ
ات، حيث ينظر إلى ىذه الميف أنيا تناسب المرأة ويظير ذلؾ مف خبلؿ قطاع التعميـ، قطاع الصحة، والخدم

اإلحصائيات الخاصة باليد العاممة التي تبيف نسبة تطور اليد العاممة الجزائرية في المجاؿ اإلداري والخدمات 
 1وبينما انخفضت في القطاع الصناعي.

)أسر العامبلت( غير راضية ألعماؿ بناتيف أو  أما الثاني يتمثؿ في الخوؼ مف كبلـ الناس، ىذه الفترة الفئة
خوفا مما قد يقاؿ عف حرمة العائمة ألف خروجيا قد يعرض في نظرىـ شرؼ العائمة إلى الخطر في أي 
وقت، وقد ظيرت نتائج ىذا الخوؼ مف خبلؿ النسبة الكثيرة لمنساء العازبات البلتي تجاوزف سف الثبلثيف 

 ود إلى نظرة المجتمع المربية إلى أخبلؽ ىاتو العامبلت في المؤسسة.والمحتمؿ جدا أف عدـ زواجيف يع

والمبرر الثالث يتمثؿ في كوف العمؿ يتعارض مع الديف واألعراؼ، ىذه الفئة ال تختمؼ عف الفئة التي تخاؼ 
ري الخمط مف كبلـ الناس، إذ ال تفرؽ بيف نظرة الديف ونظرة األعراؼ والتقاليد، وقد دأب أفراد المجتمع الجزائ

بدوف وعي بيف ما ىو ديني وما ىو عادات ورواسب مختمفة ينسبيا عف الجيؿ بالديف اإلسبلمي، فيحاوؿ مف 
 خبلليا دفع ما يعتقد أنو يمثؿ خطر عمى نظاـ القيـ التقميدي.

 أما الرابعفيتمثؿ في سمعة المؤسسة السيئة التي يرفض مف أجميا عمميف بالمؤسسة. 

 : ت األسرية واالجتماعية لؤلم العاممةأنواع المشكبل 1.2.5

 إف ضيؽ الوقت لممرأة العاممة في بيتيا يسبب بقائيا فترة طويمة مف الوقت في العمؿ : ضيق الوقت
وعودتيا منو متعبة ومرىقة تسبب ليا الكثير مف المشكبلت األسرية حيث تؤكد ذلؾ إحدى الدراسات التي 

اـ األسرة ألف المرأة العاممة تجبر أسرتيا عمى السير عمى نظاـ تبيف أف عمؿ األـ يؤدي إلى تغيير في نظ
دقيؽ صاـر وذلؾ حتى تؤكد لنفسيا أنيا تستطيع التوقيؼ بيف عمميا وأسرتيا بينما نجد أف أسرة المرأة غير 
العاممة تسير حياتيا بشكؿ ىاديء ومريح دوف وجود ذلؾ النظاـ الصاـر واختبلؼ ىذا النظاـ ناتج عف ضيؽ 
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المرأة العاممة حيث أف قياميا بدوريف اجتماعييف جعؿ وظيفتيا مزدوجة مما جعميا ال تستطيع أف تفي  وقت
 1باحتياجات أسرتيا.

لذلؾ ال يستطيع أي شخص أف ينكر أي شخص أف العبلقات األسرية في األسرة التي تعمؿ فييا الزوجة 
التأثير مف فئة اجتماعية إلى أاخرى ومف لساعات عمؿ طويمة قد تأثرت بعمؽ وبالطبع تختمؼ نتائج ذلؾ 

ومعاممة  واالدخارأبرز جوانب األثيرات ذلؾ الصراع الظاىر أو المستمر بيف الزوج والزوجة عمى الميزانية 
 ة بالنسؽ القرابي وتمضية وقت الفراغ وغير ذلؾ مف المسائؿ التي طرحيا التغيير االجتماعي.ماألطفاؿ والص

في العمؿ لساعات طويمة وبعدىا عف المنزؿ ترؾ بصمات واضحة عمى الروابط نستنتج أف بقاء المرأة 
 .2األسرية وعمى بناء األسرة ككؿ 

 تقوـ التربية داخؿ األسرة عمى توجيو الفرد مف الميبلد إلى : دور األم المتعممة في التنشئة االجتماعية
الجتماعي حسب الدور الذي يقوـ بو نجد الممات ليذا فالفرد يشعر ويفكر ويتصرؼ وفقا لما يمميو النظاـ ا

ىذا يرتكز أساسا في األسرة التقميدية، لكف مع التغييرات التي عرفيا النظاـ التقميدي لؤلسرة أصبح ينظر إلى 
الطفؿ عمى أنو كائف لو حاجاتو النفسية واالجتماعية والبيولوجية التي يجب تحقيقيا وأف يأخذ مكانتو داخؿ 

ة لطيفة تساىـ في تكويف شخصية متوازنة ومستقرة ووجوب تعميمو واالعتناء ضمف األسرة فيعامؿ معامم
دراؾ أبنائيـ وضرورة االىتماـ والمناقشة في حدود االحتراـ المتبادؿ بيف 3اىتماـ الوالديف، يعمؿ  عمى توعية وا 

وفي الوقت نفسو األبناء ووالدييـ وفيما بينيـ يقوؿ مصطفى بف محمد عيسى فبلتة "إف الطفؿ ينمو جسميا 
ينمو في عممو وفكره وثقافتو لكف مقدار نموه في عممو وتفكيره وثقافتو يختمؼ باختبلؼ المؤثرات المحدثة إذا 
كانت أـ الطفؿ عمى قدر مف العمـ كاف عمبل ألف يكتسب الطفؿ مزيد مف العمـ أحيانا يفوؽ عمؿ الزمف، 

رد وفقا لما يمميو ىذا النظاـ الجديد بيف بعض الدراسات ومع ظروؼ العصر ومتطمباتو البد مف إعادة بناء الف
 بإشباعاالجتماعية تمثمت في األسرة أنيا المربي األوؿ حيث أنيا تقوـ  التنشئةأف المرأة تمعب دورا كبيرا في 

حاجات األفراد األطفاؿ المادية صحية االنحراؼ أو الشذوذ وىذه العممية يساعدىا زوجيا في وكما ساىمت 
اؿ الفكر واإلعبلـ تقدـ الزاد الفكري ألبنائيا المتعطشيف وكما أنيا تتبعيـ إلى المرحمة الثانوية وأحيانا في مج
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التنشئة توصمت أف المستوى التعميمي لممرأة يؤدي دورا ىاما ومباشرا في تحديد أسموب 1إلى الجامعة، 
أة زاد ميؿ األـ نحو إستعماؿ أسموب اإلجتماعية لؤلطفاؿ في المنزؿ ،ىناؾ ترابط بيف درجة التعميـ لممر 

التشجيع في تربية أطفاليا والعكس صحيح، أي كمما إنخفضت درجة التحصيؿ العممي لممرأة زاد ميؿ األـ 
 نحو إستعماؿ الشدة في تربية األطفاؿ.

  مشكبلت أسموب رعاية األبناء وتنشئتيم : 
ة قبؿ اآلثار السمبية ومنيا األسموب الشؾ أف خروج المرأة لمعمؿ كاف لو آثار اإليجابية الواضح

تأثيرا  ال يؤثرالمتحضر الذي تمارسو األـ العاممة في تربية أبنائيا وتنشئتيـ رغـ أف عمؿ المرأة في حد ذاتو ،
نما عمى الظروؼ المحيطة بعمؿ المرأة مف حيث طوؿ الوقت الذي  تجاىاتيـ وا  سمبيا عمى شخصية األبناء وا 

وجود التسييبلت التي تعينيا عمى التوفيؽ بيف عمميا خارج البيت وعمميا داخمو  تستغرقو في العمؿ أو عدـ
وكأـ خاصة في عبلقتيا  مما يؤدي إلى إرىاقيا الجسمي والنفسي ،وتنعكس آثار ىذا عمى أداء دورىا كزوجة  

 2بزوجيا وأوالدىا.

مبية، لعمؿ المرأة والتي تفوؽ والمبلحظ أف اإلتقاد السائد لدى الكثير مف الباحثيف بحتمية وجود آثار س
ىماؿ العناية باألبناء واإلستعانة بخادمة أو  اآلثار اإليجابية عمى أبناء األميات العامبلت نظرا لغياب األـ وا 
أي إمرأة غير األـ لمقياـ بيذه الوظيفة التربوية وىذا تعسؼ يبعد عف الموضوعية لؾ أف عمؿ األـ ال خطر 

ـ واعية لدورىا ومسؤولياتيا وقادرة عمى الوفاء بإلتزاماتيا تجاه االبناء إذا وجد منو عمى األبناء مادامت األ
النظاـ الذي يحفزىا عمى لؾ، وفي دراسة مقارنة عف نواحي الشخصية لدى أبناء األميات العامبلت وعير 

قارنة بأبناء العامبلت. كانت نتائج الدراسة كالتالي " إف التكيؼ اإلجتماعي لدى أبناء العامبلت عالي م
ساعات خارج المنزؿ"، معنى ذلؾ  -05-األميات غير العامبلت ولكنو يقؿ كمنا زاد غياب األـ عف خمس

أف أبناء األميات العامبلت أفضؿ تكيؼ مف أبناء األميات غير عامبلت وأف الضرر الوحيد الذي يقع عمييـ 
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 -05-ألـ عنيـ ألكثر مف خمس ويؤثر عمى نواحي شخصيتيـ وتكيفيـ اإلجتماعي يتمثؿ في غياب ا
.  1ساعات في اليـو

ويتأكد ذلؾ أيضا مف دراسة أخر عف التكيؼ اإلجتماعي، حيث توصمت الدراسة إلى أف أبناء األميات غير 
العامبلت تكيفيـ اإلجتماعي أفضؿ مف تكيؼ أبناء األميات العامبلت وأف التكيؼ لدى أبناء العامبلت يزيد 

مؿ األـ بمعنى أف تكيؼ أبناء األميات العامبلت والبلتي تغيب أمياتيـ عنيـ لفترة كمما قمت عدد الساعات ع
 أفضؿ مف تكيؼ أبناء غير العامبلت. -05-معقولة خمس 

 تربية األبناء: 
يجاد أنجع وسيمة لتربيتيـ والتفكير في و تعمؿ الز  جة عمى تسخير إمكانياتيا مساعدة أبنائيا وتوجيييـ وا 

تيـ وجو ىادي ينمي قدراتيـ ومواىبيـ، كما توجييـ وفؽ النظاـ اإلجتماعي والتربوي مستقبميـ تفير حاجيا
التعميمي الحديث ،وتعمؿ عمى تنشئة أبناءىا بالمساوات بيف الذكر واألنثى بعيدا عف األمومية واألبوية، إذ 

المكانات التي يخضع كؿ منيما لمعاممة حسنة شعارىا الحوار والنقاش. ترتبط طموحات الزوجة غالبا في 
عطاء الوقت لمبلعبتيـ في البيت.  يمكف أف يصميا األبناء ،إذ تقضي معظـ أوقاتيا في مراجعة دروسيـ وا 

فاألطفاؿ يؤخذوف فضاء واسعا مف إىتمامات الزوجة ،وأصبحت تربيتيـ محؿ إىتماـ الزوجة يقوؿ جوف ديوي 
ي يجب أف يقوـ عميو اإلصبلح اإلجتماعي "، فتربية "إف التربية ىي وسيمة لمتقدـ اإلنساني وأنو األساس الذ: 

األبناء تربة وجوبية تمعب دور ىاما في نمو القدرات اإلبداعية، تعمؿ الزوجة عمى ربط الدروس بالحياة 
النفسية واإلجتماعية، ألف التربية التقميدية ماىي إال تمقيف الطفؿ مجموعة مف القيـ والحقائؽ الجافة ومطالبتو 

تبعيا آليا، أما التربية الحديثة فيي تراعي حاجات األطفاؿ النفسية كالحاجة لمشعور بالحب بحفظيا وت
والعطؼ والحناف، النجاح، الحرية والضبط واإلحتراـ واإلعتماد عمى النفس والثقة بيا وبالقبوؿ واألمف وتحمؿ 

برات والتجارب وتفاعمو مع المسؤولية وتنمية خياؿ الطفؿ وحسو وذوقو وضميره، ويستفيد مف ىذا خبلؿ الخ
محيطو األسري ثـ اآلخريف عف طريؽ اإلتصاؿ الجمعي وما يكتسبو مف معارؼ ومعمومات وميارات وميوؿ 

تجاىات.   2وا 

                                                           
تجاىاتياعبد الرؤوؼ عبد العزيز الجرداوي،  1 يت ، منشورات ذات السبلسؿ، الكو مشكبلت المرأة العاممة الكويتية والخميجية وا 
 .207،206،ص 1986،

المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية  األسس النفسية واإلجتماعية لئلبتكار،حسيف عبد الحميد رشواف،  2
  182،184،ص2000،
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 : ضغط العمل وانعكاسو عمى دور المرأة داخل األسرة  2.2.5

ة التي وجدت إف ضغط العمؿ يؤثر عؿ المرأة العاممة بشكؿ كبير، حيث يقمص مف وظائفيا األساسي
 مف أجميا المتمثمة في اإلنجاب وتنشئة األبناء ورعاية الزوج واإلىتماـ بالمنزؿ......إلخ.

 : تأثير ضغط العمل عمى وظيفة التنشئة اإلجتماعية لؤلبناء والرعاية الزوجية  -1

اكؿ كثيرة تأثر بما أف المرأة ىي الركيزة األساسية بعد الرجؿ في األسرة، فإف غيابيا عف المنزؿ يخمؽ مش
 واجباتيا كأـ وزوجة. أداءعمى نفسيا كونيا تشعر بالذنب إتجاه أسرتيا نتيجة تقصيرىا في 

 : تقصيرىا في واجبيا كأم - أ

خروج المرأة العاممة أدى إلى تقميص واجبيا كأـ فبعد أف كانت ىي المدرسة األولى التي يتربى في  
عرؼ والتقاليد تبلشت وحمت محميا دور الحضانة التي قد ال كنفيا الطفؿ ويتمقى مبادئ الديف واألخبلؽ وال

تتوفر عمى الشروط األساسية لتنشئة الطفؿ تنشئة سميمة خاصة إذا كاف الحديث عف العالـ الثالث، وليس 
ىذا فقط بؿ قد تضطر المرأة العاممة األـ إلى ترؾ طفميا وىو في أمس الحاجة إلييا خاصة في المرحمة 

أشير دوف مراعاة  -03-، ىذا نتيجة عدـ كفاية عطمة األمومة التي قدرت قانونيا بثبلثة األولى مف حياتو
أي ظرؼ قد يطرأ. ناىيؾ عمى ما يتعرض لو الطفؿ مف تدىور صحي نتيجة تراجع وظيفة اإلرضاع لدى 

عواقب األـ العاممة، فغيابيا عنو طواؿ اليوـ عوضتو بالرضاعة االصطناعية "الزجاجة" دوف أف تفكر في 
 ذلؾ عمى صحة طفميا، فقد لوحظ أف أطفاؿ األميات العامبلت ذوي بنية ضعيفة.

كما أثبتت الدراسات األجنبية أف خروج المرأة األـ إلى العمؿ ثـ عودتيا مرىقة إلى المنزؿ لتواجو  
حاالت طفميا الذي ال يكؼ عف الصراخ يفقدىا إتزانيا وصوابيا فتمجأ إلى ضربو ضربا مبرحا وفي بعض ال

 مميت، بؿ وصؿ األمر إلى بيع األطفاؿ لمتخمص منيـ.

 : تقصيرىا في واجبيا كزوجة - ب
بقدر ما أثر العمؿ عمى المرأة كأـ أثر عمييا كزوجة ،حيث تحولت العبلقات الزوجية مف عبلقات 

لتقسيـ الغير معنوية عاطفية قواميا التعاوف واالحتراـ إلى عبلقات متضاربة قواميا الصراع والتصادـ، نتيجة ا
العادؿ لمعمؿ وأداء الواجبات العائمية، فالمرأة العاممة تنتظر الرجؿ لممساعدة في أداء العمؿ المنزلي وتربية 
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األطفاؿ بحكـ أنيا تساىـ في الدخؿ العائمي ويقابميا الرجؿ بالرفض، فيو يتجاىؿ عمميا خارج البيت، ويعتبر 
 الزمف. عمميا داخؿ المنزؿ واجب عمييا عبر سيرورة

إلى جانب إلى ىذه الضغوط نجد ما يتعمؽ بالجوانب المادية، وذلؾ باختبلؼ وجيات النظر بيف كؿ مف 
الزوج والزوجة العاممة ومواقفيا حوؿ مبدأ تحمؿ األعباء المادية لؤلسرة ،فالمرأة العاممة التي تساىـ في ميزانية 

بمطالب مادية قد تفوؽ طاقتيا، وىذا ما أدى إلى عدـ األسرة أصبحت مطمعا بالنسبة لمزوج إذ كثيرا مايرىقيا 
 إستقبلليتيا في التصرؼ في أجرىا.

نقبلب في بعض القيـ وخاصة السمطة،  أف خروجأضؼ إلى ذلؾ   المرأة لمعمؿ أدى إلى تغير وا 
فإدماجيا في سوؽ العمؿ جعميا تتحرر مف قيود تبعيتيا لمرجؿ، وىذا ما شكؿ عميو خطر وشعر بعدـ 

 خوفا عمى تزعزع مكانتو في المنزؿ. الرضى

 : ضغط العمل وتأثيره عل األشغال المنزلية  -2

عانت المرأة مف جراء خروجيا إلى العمؿ مف إزدواجية الدور "البيت، العمؿ " وىذا ما سبب ليا 
باتيا إرىاؽ نفسي أثر بدوره عمى أدائيا داخؿ المنزؿ، فيي تعود مف العمؿ مرىقة ومتعبة جدا فتتجاىؿ واج

باآلالت  لبلستعانةالمنزلية مف تنظيؼ وترتيب البيت وغسؿ المبلبس ،الطبخ ولكي تحؿ ىذا المشكؿ تمجأ 
التكنولوجية الحديثة كآلة الغسيؿ، آلة مسح األرض....، وتستعيف بالمأكوالت الخفيفة لتتحاشى المطبخ، لذا 

 1منزلية ىو السبب الرئيسي في المشاكؿ األسرية.التزاماتيا ال أداءيمكف الجـز بأف تراجع المرأة العاممة عف 

 إشكالية التوفيق بين العمل وتربية األوالد  3.2.5

إف كؿ عمؿ األـ خارج البيت الزوجي،ميما كاف ثمينا ومربحا،تبطؿ اىميتو في حاؿ تأثيره سمبا عمى 
يـ غير محبوبيف مف قبميا مما وعمى تربية االوالد، فإىماؿ األـ ألوالدىا قد يشعر بأن، الوضع العائمي العاـ

 : يؤثر عمى مجرى حياتيـ المدرسية واالجتماعية وقد يدفع ببعضيـ إلى تعاطي المحرمات مف 

لى معاشرة رفاؽ السوء.  تدخيف ومخدرات وا 

                                                           
،مركز دراسات الوحدة العربية بين ثقل الواقع وتطمعات التحرر المرأةأوضاع المرأة العربية  وضع مريـ سميـ :    .1

 35ـ ص1999العربية،بيروت،
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ذا كاف لكؿ اـ الحؽ في العمؿ الموضوع بجدية لمحاولة التوفيؽ بيف  الكف عمييا اف تدرس ىذ، وا 
لعائمي الذي ال يسمح ليا بإىمالو خوفا مف حصوؿ انعكاسات سمبية خطيرة ومف خبلؿ عمميا اليومي وجوىا ا

المبلحظة المباشرة مع بعض الزميبلت في العمؿ تأكد لنا إف كؿ اـ تعمؿ خارج منزليا ال يمكف اف نصدؽ 
يا مف اف يصيب طفم ما يمكفبانيا تشعر بخيبة األمؿ تبدأبتأنيب ضميرىا، وتعتقد بانيا مسؤولة عف كؿ 

 امراض او صدمات نفسية نتيجة عمميا.

اف اكثر االبحاث العممية الحديثة قد برىنت عدـ تأثير عمؿ االـ عمى تربيتيا المنزلية، وعنايتيا 
بأوالدىا، وتأمينيا لعناصر الحب والحناف ..كما برىنت نجاخ اكثرىف في التوفيؽ بيف عمميف داخؿ وخارج 

 1المنزؿ.

واف التفكرفي يوـ مف ، ي حاؿ تصميميا عؿ العمؿ اف تخاؼ عمى مستقبؿ اوالدىاعمييا ف، مف جية ثانية
فكـ مف اـ رعت اوالدىا بشكؿ سميـ ومستمر دوف اف ، االياـ بانيـ سيصبحوف منحرفيف ويتعاطوف المحرمات

 ايجابا عؿ عممية اصبلحيـ ،فكانوا خارجيف عف القانوف مجرميف يصعب ردعيـ. يؤثر ذلؾ

ال فمتانة العبلقة ، اليمكف اف تتدىور وتنيار نتيجة عمؿ االـ، متينة التي تقـو بيف االـ واوالدىااف العبلقة ال
 بقدر ما تقوـ عمى صدؽ وصحة تربيتيا وحبيا لو.، عمى عدد الساعات التي تقضييا االـ بجانب طفميا تقوـ

مما يسمح ، خؿ المنزؿ العائمينعود ونشدد عمى ضرورة اختيار العمؿ الذي يتبلءـ وميمة االـ االساسية دا
 ليا بتوفير سعادتيا وسعادة االخريف.

ذلؾ عمى قواىا الجسدية  ال يؤثربحيث ، االـ التي تتمتع بالحنكة والذكاء تختار ما يناسبيا مف اعماؿ
والعصبية ومف ثـ عمى التوازف العائمي العاـ .قد تشعر بعض الناس نت المواتي يعممف وكأنيف يساعدف عمى 

التربية  صحيحة. وافمستقبؿ اوالدىف نتيجة عدـ تأمينيف لمحب والحناف والعطؼ االـز لتربيتيـ تربية  ىدـ
بقدر ما تعتمد عمى الدقائؽ ، عمى عدد الساعات التي تعطييا االـ داخؿ منزليا بقرب اوالدىا ال تقوـالسميمة 

ح في حاؿ نجاح االـ بإيصاؿ االمانة بصدؽ الثمينة التي يشعر الولد مف خبلليا بمتانة حبيا ليـ التربية تنج
 2واخبلص متخطية بذلؾ عامؿ الوقت.

                                                           
 36المرجع سبؽ ذكره،ص 1
 17ـ،ص  1995، دار القمـ، في عصر الرسالة المرأةتحرير عبد الحميـ محمد ابو شقة، 2
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اف التوفيؽ بيف عمؿ المرأة خارج المنزؿ وتربية اوالدىا في الداخؿ لممحافظة عمى التوازف العاـ ىو نوع مف 
و ميما االمتحاف الصغب الذي قد يصادؼ كؿ امرأة اـ لكف يتوجب عمييا النجاح في ىذا االمتحاف وتخطي

كانت الصعاب. عمى االـ العاممة اف تحسف اختيار عمميا حتى ال يؤثر ذلؾ عمى واجباتيا كزوجة وكاـ مما 
يؤمف ليا الراحة الجسدية والنفسية ويحافظ عمى استمرار العائمة ومما يبعد شبح المشاكؿ والمصاعب التي قد 

ة اخرى ليس الميـ العمؿ والكسب المادي، بؿ تؤـز العبلقة الزوجية مف جية وعبلقة االـ بأوالدىا، مف جي
الف لبلـ دور اساسي في عممية تربية ، الميـ ايجاد الفرص الثمينة التي تساعد عمى الراحة المادية والمعنوية

االوالد عمييا عدـ اغفالو فاألمومة مقدسة واالـ ىي الوحيدة التي تكفؿ الطفاىا الشعور بالطمأنينة والعيش 
وتزيدىـ الثقة بأنفسيـ، ليذا فإننا نعود لنٌشدد عمى ضرورة إيجاد العمؿ الذي يتناسب ، المستقبؿبسبلـ واالمؿ ب

ودورىا كأـ فبعض األعماؿ المرىقة قد تصرؼ نظرىا عف المتطمبات البدييية واالساسية ألوالدىا . مما يؤثر 
دة والغربة والحزف والتألـ مما بالوح ال يشعربحيث ، سمبا عمى نفسياتيـ وتوازنيـ لحضانة طفميا أو ولدىا

يبعثو عمى التساؤؿ عف مدى حب أىمو لو ومف أماكف الحضانة التي يمكف أف تناسب الطفؿ خبلؿ فترة عمؿ 
 : األـ تذكر

 األب أوال 
 الجد 
 الجدة 
 العمة أو الخالة 
 المربية والمختصة 

كما عمى االـ أف تشرح  مع العمـ بأف ىذه األماكف ال يمكف أف تغني الطفؿ عف حناف وعطؼ وحب أمو
المرحمة الجديدة مف حياتو وحتى ال تتأثر نفسيتو سمبا مف جراء عمؿ  يتقبمولولدىا أسباب إنشغاليا عنو حتى 

 أمو.
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 : الخبلصة

حيث تواجو المعممات مشكمة ب نستخمص أف خروج المرأة لمعمؿ يؤدي إلى زيادة األعباء عمييا، 
مرأة عاممة كؼء تؤدي واجبيا دوف قيود وكذلؾ كأـ وزوجة تحكميا حساسة في التوفيؽ بيف كيانيا كا

الظروؼ الحياتية إذ نجدىا تعاني األسرة أي األبناء والزوج، مف رعاية لؤلبناء، وتقصير في حؽ الواجبات 
 .الزوجية مما يزعزع كياف األسرة، بحيث نخمص مف كؿ ىذا إلى أف المعممة تعاني ضغوطات فرضت عمييا
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 : تمييد

مسؤولية أخبلقية تتعمؽ ببناء شخصية الفرد في جميع جوانبيا الصحية  نبيمة تحمؿالتعميـ مينة 
النفسية الوجدانية الفكرية األخبلقية قصد إعداده لحياة المستقبؿ لكنيا تعتبر مينة شاقة وصعبة تتضمف 

نا في ىذا وقد طرح مف نمو مينتو.العديد مف االعتبارات محاطة بظروؼ متشابكة عمى المعمـ وعراقيؿ تحد 
  .الفصؿ اىمية مينة التعميـ ومشكبلت تعيؽ المعمـ ودوره في العممية التدريسية

 : تعريف التعميم

 mctsuctالتعميـ مصدر مف الفعؿ عمـ وتعمـ الشيئ الذي اتقنتو وىو مف الفعؿ البلتيني  
 مبني لمعموـ.وورد في القرأف الكريـ في صور كثيرة .صورة الفعؿ الماضي 

 ) وعمـ أدـ االسماء كميا ثـ عرضيا عمى المبلئكة ( : عمـ كقولو تعالى 
 ( .31) البقرة 

( 16والمبني لممجيوؿ كقولو تعالى ) وقاؿ يا اييا الناس عممنا منطؽ الطير وأو يتنا مف كؿ شيئ(.) الفرقاف 
 (عؾ عمى اف تعممني مما عم مت رشداوفي صورة الفعؿ المضارع كما في قولو تعالى ) قاؿ لو موسى ىؿ اتب

( . وقولو تعالى ) ولنعممو مف 282( وقولو) واتقواهلل ويعممكـ اهلل اهلل بكؿ شيئ عميـ ) البقرة(66) الكيؼ
 ( وىو يشير الى حدوث االفعاؿ عند االنساف.21تؤيؿ االحاديث ( )يوسؼ 

ممية نقؿ المعمومات مف المعمـ الى المتعمـ وىذه االفعاؿ تتفؽ مع مفيوـ التعميـ في االصطبلح .اذا يعني ع
ويعني الفف الذي بواسطتو يستطيع المعمـ حفز المتعمـ وتشجيعو وتوجيو توجييا يكفؿ فيو تطميف حاجات 
المتعمـ وتحقيؽ غاياتو واىدافو ومقاصده والتي يترتب عمييا حمؿ المتعمـ عمى القناعة والرضا واالستقرار 

عميـ عمى ىذا النحو يعكس عبلقات متبادلة بيف فرد أو اكثر مف ناحية .وبيف فرد العاطفي وىذا يعني اف الت
ومجموعة مف ناحية اخرى ويكوف شأنيا إحداث تأثير فعاؿ يتغير عمى أثرىا سموؾ االفراد الذيف يراد تغيير 

 سموكياتيـ.
 1والتعميـ في القراف والسنة المطيرة ينبثؽ مف المفيـو العاـ الذي يجدد.

                                                           
.دار الجامعة الجديدة .ب.ط.االزاريطة المعمم ومينة التعميم بين االصالة والمعاصرة مجدي الميدي.  -1

 31.30.ص2007.االسكندرية.
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افعاؿ االنساف ويشير الى انو اذا اتفقت ممارسات الفرد أو الجماعة مع مشيئة اهلل فتح اهلل  حدوث 
مف عممو اال بما شاء(.)  وال يحيطونبشيء(وقولو تعالى )262اهلل يعممكـ اهلل ) البقرة  واتقواعميو باب التعميـ 

وتعالى فإف التعميـ يسير في اتجاه بحانو س ( اما اذا تعارضت ىذه الممارسات مع مايقرره اهلل255البقرة 
الذيف يكبروف مف االرض بغير حؽ  آياتيسمبية مصداقا لقولو سأصرفو عف  بأثارمخالؼ لمصواب وياتي 

عنيا غافميف )  بآياتناوكانواواف يروكؿ اية ال يؤمنوف بيا واف يرو سبيؿ الغيب يتخذوه سبيؿ ذلؾ انيـ كذبوا 
 (.14االعراؼ 

اف نسيئ استخدامو  ال ينبغيف انماط العبادة التي تقرب االنساف الى اهلل تعالى ومف ثـ فالتعميـ يعد نمط م
واالفساد ولف يكوف ىذا اال مف خبلؿ نقؿ ثقافة ذىنية  الضررفي افساد العقيدة أو االخبلؽ أو االحداث 

لمعارؼ تحصيؿ ا تدريب عمىصالحة تمكف افراد مف حسف استخداميا في حياتيـ فميس التعميـ مجرد 
نييئو لكسب الماؿ  والتيمف تمؾ الميف المتاحة لمشباب المتعمـ  ألخرىوالميارات التي تأىؿ لمينة أو 

في مقدمتيا بياايضا تدريب لمشباب عمى انو تنميو الغرائر التي يولد مزودا  والكفوالمنصب وراحة العيش 
د عمى فطرة فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو غريزة الديف )التوحيد( لقولو صمى اهلل عميو وسمـ )كؿ مولد يول

( والفطرة ىي االسبلـ لقولو صمى اهلل عميو وسمـ) انما بعثت 80يمجسانو( ) صحيح البخاري كتاب الجنائز 
  اتو ماوجيي لمذي فطر الس يتاؿ ) اني وجعمى الحنيفة السمحة حنيفة الخميؿ ابراىيـ عميو السبلـ الذي ق

 (.79شركيف )االنعاـ واالرض حنيفا وانا مف الم
الى يـو اف تقـو الساعة لقولو تعالى ) فأقـ وجيؾ لمديف حنيفا فطرت اهلل التي فطر الناس  ثابتةوالتي ستضؿ 

 (.30(.) الرـوال يعمموفلخمؽ اهلل ذلؾ الديف القيـ والكف اكثر الناس  ال تبديؿعمييا 
 فعممية التعميـ: تي مية ونشاطو الذاة تحفيز واثارة قوى المتعمـ العقىي عممي 

الى توفير االجواء واالمكانيات المبلئمة التي تساعد المتعمـ عمى القياـ بتغيير مف سموكو الناتج  باإلضافة
عف المثيرات الداخمية والخارجية مما يؤكد عمى حصوؿ المتعمـ والتعميـ الجديد ىو ذلؾ النوع مف التعميـ الذي 

 التي يحصؿ عمييا المتعمـ عمى مجاالت اخرى في حياتو. المبادئتطبيؽ يضمف انتقاؿ اثر التعمـ والتدريب و 
اف التعميـ ىو تمؾ العممية التي يقوـ بيا المعمـ بيدؼ تحقيؽ التعمـ لمطمبة اما التعمـ فيو تمؾ العممية التي 

تعمـ وتمؾ يقـو بيا المعمـ بيدؼ تحقيؽ التعمـ لمطمبة اما التعمـ فيو تمؾ العممية التي تحدث مف قبؿ الم
التغيرات الناتجة في معارؼ المتعمـ أو اتجاىاتو أو سموكو أو في شخصيتو عموما . فالتعميـ مرتبط بالمعمـ 
والتعمـ مرتبط بالمتعمـ نفسو بينما التدريس ىو عممية تواصؿ بيف المدرس والمتعمـ ويجنب االنتقاؿ مف حالة 
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يف الخط واالخر نتيجة تفاعمو مع مجموعة مف الحوادث عقمية الى حالة عقمية اخرى حيث يتـ نمو المتعمـ ب
 1التعميمية التي تؤثر فيو فالتعميـ يضـ التدريس والتعمـ .

 : مقومات مينة التعميم .1

 تتبوأ مكانولما كانت لكؿ مينة مقوماتيا فأف مينة التعميـ ليا مف المقومات التي تستفد الييا ما يكفييا الف 
 ميف، وتنقسـ ىذه المقومات الى مقومات عامة ومقومات خاصة . عالية تجعميا عمى رأس كؿ ال

العاـ ىي التي تشترؾ فييا مينة التعميـ مع غيرىا مف الميف االخرى، وقد حصرتيا الدراسات العممية 
 : المتخصصة في عدد مف المقومات األساسية وىي

 اجتماعية  اف تكوف المينة ذات نفع عاـ داخؿ المجتمع، بمعنى اف تكوف ذات وظيفة 
 . اف تشمؿ عمى عمميات فكرية مع قدرة فردية عمى تحمؿ المسؤولية 
 .أف تتضمف محتوى عمميا يغذي المينة ويبنييا، وىذا يتطمب اعداد عمميا معينا 
 .أف تتحرؾ ىذه المينة وفؽ رؤى فكرية خاصة في اعداد الفرد لممينة 
 .أف تشتمؿ عمى عدد مف الميارات التي تختص بيا المينة 
  أف يتعرض القائـ بالمينة لقطاع عريض مف الثقافات العامة والمتخصصة ،تتيح لو تكويف رؤية

 العالـ الذ ي يعيش فيو ،وأف يمتمؾ رصيدا عمميا ومعرفيا يرتبط بالمينة التي يشعميا. مستنيرة عف
 .وجود احتراؼ ميني منظـ، تصبح فيو المينة حياة دائمة لمعمؿ والنمو فيو 
 مينية تتضح فييا الحقوؽ والواجبات وتحدد لمميف انماطا سموكية معروفة يمتـز بيا  وجود اخبلقيات

 الجميع.
  يباشرواتوافد القدرة الذاتية عمى التنظيـ الداخمي لممينة ،يتمتع باستقبللية ذاتية ويتيح العضائو اف 

 2عامميف بيا.التدابير التي ترتفع بمستويات المينة وتعمؿ عمى تحسيف احواؿ ال ذمف خبلؿ اتخا
  المينة بقبوؿ واسع مف قطاعات المجتمع المختمفة بكافة طوائفو وىيئاتو وانو بقراءة ىذه  تحظىأف

المقومات االساسية البلزمة لمميف يتضح اف مينة التعميـ تتعدد مقوماتيا العامة التي تفعؿ مف 
 : وجودىا وترقى بيا الى اعمى درجات السمـ الميني حيث إف

                                                           
 8.ص.2010دار الثقافة .عماف  ،فن العممية التربوية ةحداثال ،صفا احمد الغزالي واخروف -1
 .38مجدي الميدي، مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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في ضوء مما تشده  واضحةتعميـ اىدافيا التي تسعى الى تحقيقيا والتي ينبغي اف تساغ بصورة لمينة ال -1
 السياسة التعميمية لعامة لمدولة.

ذلؾ مف  بما يميمورجاليا القائموف عمييا والذيف يحمموف عمى عائقيـ عبء تحقيؽ اىدافيا  لمينة التعميـ -2
 بيا . ويمتزموفيراعوىا يجب اف  وآدابمواصفتيا يجب اف تتوافر فييـ 

الء القائميف عمى امرىا تقوـ بتنفيذ سياسات اعداد لة عف اعداد ىؤ و ؤسسات تكوف مسؤ لمينة التعميـ م -3
معينة متفؽ عمييا وفؽ رؤى تربوية تنظر ليا. تجمع بيف االصالة والمعاصرة فنحفظ لبلمة ثوابتيا في الوقت 

 ف حوليا .الذي تنفتح فيو بوعي عمى الخبرات االخرى م

يـ رسمي يرعى مصالح اصحاب ىذه المينة يحدد واجباتيـ ويدافع عف حقوقيـ ويتولى مساءلة نظىناؾ ت -4
 مف يخرج منيـ عف اطار ما اتفؽ عميو مف مبادئ وىو ال يعرؼ بنقبات المعمميف داخؿ المجتمع .

ط العمؿ التعميمي ويكف ابضو ىناؾ ميثاؽ اخبلقي شرفي يمتـز بو كؿ مف ينتسب ليذه المينة يحدد  -5
 بمثابة االطار الحاكـ لتوجييات المينة مف النواحي العممية والسموكية.

أصحاب المينة يخضعوف لدورات تدريبية تجدد معارفيـ، وتزيد مف ميارتيـ وتأىميـ لحسف التفاعؿ مع  -6
 و في أدائيـ التعميمي.ما تفرضو المستجدات الحديثة مف نظريات تربوية مستحدثة، حتى يمكنيـ االفادة من

 : تعريف المعمم .2

المعمـ ىو المسؤوؿ عف االشراؼ عف العممية التعميمية والتربوية داخؿ الصؼ وفي إطار المدرسة،  
 1وىو الذي يرتكز عميو البناء المعرفي لمطبلب وبو يرتفع ىذا البناء أو يتياوى.

اداء رسالتو بقدر  ي فيؿ مف جيد وتفانالمعمـ ىو الدعامة األولى لقوة الوطف ومجده، وبقدر ما يبذ
ما ينيض بمجتمعو ووطنو، وىو الذي يستطيع اف يتعيد تبلميذه مف جميع النواحي الخمقية واالجتماعية 
والصحبة العممية ويقدـ ليـ التوجيو واالرشاد المستمريف ،وىو الذي يعمؿ عمى تنمية ىذه النواحي عف طريؽ 

                                                           
،ص 2008دار حامد ،المممكة العربية السعودية،  ،نظم التربية والتعميم في الوطن العربي، عبد المطيؼ بف حسيف فرج -1

42. 
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رض التمميذ فييا الى خبرات متنوعة، وتتفاعؿ معيا شخصيتو حيث يؤدي اعداد مواقؼ تعميمية متعددة يتع
 1ذلؾ الى تغيير مرغوب في سموكو.

يعرؼ المعمـ عمى انو المصدر الذي يستمد مف النواحي الثقافية والخمقية التي تساعد التمميذ عمى  
 اف يسمؾ سموكا سويا .

صدر المباشر الذي ياخذ منو التمميذ مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح لنا اف المعمـ ىو ذاؾ الم 
االخبلؽ والمعمومات، وبحكـ رسالتو النبيمة يتوجب عميو اف يساعد التبلميذ في اتخاذ سموكيات ايجابية 

 تتماشى مع قيـ المجتمع، وتنمية شخصيتيـ تنمية كاممة . 

ؾ فإف دوره يتطمب التأكيد عمى ،ولذللمدولة والقيـ االخبلقية لممجتمعو يعرؼ "دور كايـ" المعمـ عمى انو ممثؿ 
ممثبل  باعتبارهوأف يكوف ىو نفسو  كتسابياإالقيـ والمبادئ األساسية في المجتمع ومساعدة التمميذ عمى 

 لممجتمع بقيمو ومبادئو قدوة يحتذى بيا.

قي مف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ أف "دور كايـ" يؤكد عمى دور المعمـ في إعداد التمميذ في الجانب األخبل
عايير السائدة في المجتمع وىذا يعني أنو ال يمكف لممدرسة أف تعمؿ في عزلة مالقيمي المستمد مف القيـ وال

نما تتأثر بيا وتؤثر عميياعف المجتمع ومؤسس مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف المعمـ ىو العامؿ  ،اتو وا 
رشادىـ ف وىو ليس مجرد ممقف  ،ي المواقؼ التعميميةالرئيسي في تييئة الجو المناسب وفي توجيو التبلميذ وا 

لئلسياـ  يـقدرات تبلميذ بؿ يوجو ويرشد ويفيـ نفسية تبلميذه وحاجاتيـ ويساعدىـ عمى تنمية ما يمكف مفمل
وىو أقرب فرد مف أفراد األسرة المدرسية لمتمميذ حيث أنو وسيمة المدرسة والمجتمع في  ،الناجح في الحياة

لمربي أو المؤدب أو المدرس بحيث كاف يسمى قديما ا، حديثا األستاذ أو المدرس يويطمؽ عم2ػ تربية الطفؿ
 واألستاذ أو المدرس ىو الذي يتمقى عنو الناس العمـ وىو الذي يتخذ مف التعميـ مينة لو. ،منفعؿ درس

وىو  ولو وضع خاص في العممية التعميمية ،تعميمي كموالقطب الروحي في الموقؼ الأو الركيز ىو الركف 
 3العنصر الحيوي الذي يحتؾ بالطالب مباشرة في الموقؼ التعميمي.

 

                                                           
 12" ص:2009ار الفكر,عماف ",د , اعداد وتاىيل المعممينزكريا اسماعيؿ ابوالصنعاؼ -1
دار الفكر .  رات اإلتصال والتفاعل في عممية التفاعل في عممية التعميم والتعمم.اميعبلء الديف أحمد كفاني وأخروف.  -2
 .160.161. ص ص 2005 -عماف -2ط
 .50.ص 1985عماف. 2. مكتبة المحبب. طاألعداد الخمقي والروحي لممعمم والمعممةمحمد جميؿ خياط.  -3
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 : أىمية المعمم ودوره في العممية التدريسية .3

ية في العممية التربوية وذلؾ لما تحممو مف أعباء وأدوار كبيرة تقع عمى عاتقو و ايعتبر المعمـ حجر الز 
اعدة فيو الذي يساىـ في تربية األجياؿ الص ،ماتباإلضافة إلى أنو المصدر الرئيسي لنقؿ المعارؼ والمعمو 

فيو مف ييتـ بالتقدـ  ،عنو االستغناءوميما حدث مف تطورات فإنو ال يمكف  ،وتييئتيـ لمحياة المستقبمية
ألنو يعد أكبر مدخبلت العممية التربوية وأخطرىا مف حيث ،التعميمية  وىو العامؿ الميـ في الحياة ،العممي

تجاىو وبالتالي نوعية مستقبؿ األجياؿ وحياة األمة فتطور المناىج وترجمتيا إلى أنو يحدد نوعية ا لتعميـ وا 
واقع التربوي وتطوير الطرائؽ واألساليب التعميمية وأساليب التقويـ إنما يعتمد عمى المعمـ مف حيث كفاياتو 

خبلصو في أدائيا ف ونجاح عممية التعميـ  ،سي ليايو العنصر المنشط لمعممية والمتغير الرئيووعيو لميامو وا 
ترجع إلى دور المعمـ والمعمـ كما ىو معروؼ عنو تربويا منفذ لمسياسة التربوية العامة ولممناىج واألىداؼ 
الخاصة وعميو يتوقؼ نجاحيا أو فشميا وىو بحكـ عممو الميني يزود النشأة بأسس المعرفة ويعدىا الحاضرة 

تجاىاتياوالمقبمة فتتكوف بذلؾ شخصيتيا وتتض وىكذا يكوف لممعمـ دور أساسي في بناء الوطف  1ح ميوالتيا وا 
نما يمتد إلى  ،تدريب وحدهالإف عممو ال يقتصر عمى إذا  تجاىاتيـ وتدريبيـ وا  تربية تبلميذه وتنمية ميوالتيـ وا 

اقؼ عمى الميارات والعادات األساسية التي مف شأنيا أف تساعدىـ عمى التصرؼ بإتزاف وتعقؿ حياؿ مو 
الحياة المختمفة التي تمكنيـ مف اإلندماجواإلنسجاـ مع بيئتيـ المحمية إنسجاما طبيعيا يؤىميـ لممساىمة في 
حؿ مشكبلت مجتمعيـ وبالتالي فميس ىناؾ مف يقمؿ مف أىمية أو دور المعمـ في جعؿ التربية أمرا فعاال 

وأف نوع المواطنيف يتوقؼ إلى حد كبير  ،ـنوع المواطنيف الذيف تتكوف مني ذلؾ ألف نوع األمة يتوقؼ عمى
 2عمى نوع التربية التي يتمقونيا وأف أىـ العوامؿ في تقرير نوع التربية ىو نوع المعمـ.

 : دور المعمم 1.4
يعد المعمـ عنصرا ىاما مف عناصر العممية التربوية إذ أنو يعمؿ مع الطمبة لفترة طويمة ويستطيع خبلليا 

 : وليذا يأتي دوره معيـ عمى النحو التاليمبلحظة تصرفاتيـ وسموكيـ 
 ف.و الصؼ والمدرسة تسوده المحبة والتعإيجاد جو إجتماعي سميـ في ا 
 .إحتراـ شخصية الطالب ومبادئو وأفكاره 
 التعممية.-اإلنفعالي في المواقؼ التعميميةاإلتزان 

                                                           
 .27. ص 1986. القاىرة تكوين المعمم العربي والثورة العمميو التكنولوجية المؤسسة الجامعيةجبرائيؿ بشارة.  -1
 .02. ص2000. دار الفكر العربي لبناف عمم النفس التربوي لممعممينعبد الرحمف صالح األزرؽ.  -2
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 فعالي وال يعمؿ عمى إستفزاز يتصؼ بالنضج واإلتزاناإلن ،جا في تعاممو مع الطمبةبحيث يكوف المعمـ نموذ
الطالب أو إثارتو لينتقؿ إثر ىذا السموؾ إلى الطالب المتعمـ مف خبلؿ المبلحظة والمشاىدة والسموؾ 

 المباشر لممعمـ.
 مكان  تو.ارعاية الفروؽ الفردية بيف الطمبة بحيث يعامؿ كؿ طالب حسب قدراتو وا 
 ستخداـ الوسائؿ اإليضاحية المتنوعة  ،التعمميةحؿ المشكبلت التعميمية  إعتماد األسموب العممي في وا 

 وحسب المرحمة العمرية عند تقديـ المادة التعميمية.
  ستخداميا في تعديؿ سموكيات الطمبة لمعمؿ عمى تقوية السموؾ المرغوب أو التعرؼ إلى برامج التعزيز وا 

 إزالة المثيرات غير المرغوب فييا في حالة التعزيز السمبي.
  الصؼ لتوثيؽ المشكبلت الطبلبية المخالفة لتعميمات اإلنضباط المدرسي وتدويف  تكميؼ مربي

 اإلجراءات والممارسات المستخدمة ومدى تكرارىا في سجؿ خاص لئلستفادة منيا والعمؿ عمى تخطييا
 .اإلبتعاد عف العقاب البدني 
 بيتيا.التعرؼ إلى حاجات الطمبة ومشكبلتيـ وفؽ مراحميـ النمائية والعمؿ عمى تم 
 .مكاناتيـ  إثارة دافع التحصيؿ والتنافس الحر لدى الطمبة بحيث يساعدىـ عمى إكتشاؼ قدراتيـ وا 
  حالتيا لممرشد كتشاؼ حاالت سوء التوافؽ المبكرة لدييـ وا  دراسة مشكبلت الطمبة أفرادا وجماعات وا 

 1التربوي.
 : دور المعمم في إدارة التعميم  1.1.4

 : يـ منيامدوار في إدارتو لمتعيؤدي المعمـ عددا كبيرا مف األ
 : كاف ينظر إلى العممية التعميمية عمى أنيت: دوره كوسيط تعميمي ومنظـ لمتواصؿ -1

عممية إتصاؿ طرفاىا المعمـ )مرسؿ( والطالب )مستقبؿ( يتـ فييا نقؿ المعرفة )الرسالة( عف طريؽ )وسيط( 
ناصر األربعة لعممية اإلتصاؿ ال يتفؽ مع تختمؼ أنواعو. ولكف مثؿ ىذا التحديد والفصؿ بيف أدوار الع

النظرة الحديثة لمتربية التي تؤكد تكامؿ عممية اإلتصاؿ فالوسائط ىي ذاتيا قنوات أساسية لتوصيؿ المادة 
مرسؿ )المعمـ( فالمعمـ في ظؿ نظـ الوسائط لـ يعد لالدراسية والعنصر الوسيط قد يكوف في الوقت نفسو ىو ا

اخر لـ يعد المعمـ ناقبل لممعرفة أو شارحا ليا فحسب. بؿ أصبح دوره كوسيط بالضرورة مرسبل بمعنى 

                                                           
. ص 2004األردف  ،أساليبو الفنية. تطبيقاتو العممية( التوجيو المدرسي )مفاىمية النظرية.سعيد عبد العزيز وآخروف.  -1
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تعميمي يقتصر عمى األماؿ التي ال يمكف لغيره مف الوسائط أدائيا بنفس الكفاءة ومف ذلؾ سعيو لتنظيـ 
 التواصؿ الفعاؿ بينو وبيف طبلبو.

نتاجات تعميمية منتظر عمى فيو معني بتحديد األىداؼ السموكية عمى شكؿ : دوره كمعد لؤلىداف -2
 1أف تكوف مرتبطة باألىداؼ التربوية العامة.

يقـ المعمـ بالتعرؼ الى خصائص طالبو وتحديدىا الف ذلؾ يعينو عمى فيـ طبيعة : دوره كشخص  -3
المتعمميف الذيف يتعامؿ معيـ .فيحدد نواحي القوة والضعؼ عندىـ ومستوى القدرة عمى التعمـ لدى كؿ 

 : لمعمـ بعمميات تشخيصو عدة منيامنيـ، ويقـو ا
ويقوـ المعمـ بالتعرؼ الى قدرات طبلبو النجاز االىداؼ الموضوعة : تشخيص مسحي .أ 

مستخدما االختبارات التحصيمية ،واختبارات قدرات العقمية برجوع الى الوقوؼ عمى مستواىـ الثقافي 
 واالقتصادي واالجتماعي وسجميـ التراكمي

عمى الفروؽ الفردية التى تسبب الضعؼ التحصيمية عند بعض يتعرؼ فيو : تشخيص محدد .ب 
 الطبلب.
يعرؼ فيو عمى مف يحتاج الى برامج عبلجية وتعميمية خاصة مستخدما في : تشخيص مركز .ج 

ذلؾ العديد مف االختبارات لموقوؼ عمى اسباب التخمؼ ومظاىر العبلج وطرقو ويمثؿ دور المعمـ ىنا في 
ريؽ الفيـ الصحيح وعمى طريؽ الثقة بالنفس وفي نفس نفس الوقت اخذ بيد الضعيؼ ليضعو عمى ط

 التوجيو القوي المتمكف نحوى المزيد مف القرارات والبحوث ونحو المزيد مف االطبلع.
.اصبح المعمـ مخططا لخبرات انشطة تعميمو ترتبط باالىداؼ المرتبطة وتناسب : دوره كمصمم برامج -4

يـ اسياما فعاال في مساعدتيـ عمى بموغ االىداؼ التعميمية وىو مستوى التعميميف وطرؽ تفكيرىـ وتس
مسؤؿ عف اعداد المواد التعميمية االزمة كالمجتمعات التعميمية ورـز التعميـ الذاتي ليتمكت الطالب مف 
ممارسة عممية التعميـ ولي يصمـ المعمـ برنامجا بدلو مف اف يجدد السموؾ النيائي ثـ يرتب المصطمحات 

 يف في تسمسؿ يؤدي بالمتعمـ الى سموؾ النيائي المرغوب فيو.والقوان
رات المادة ببط مثضنيجية تمكنو مف مطريقة ا عيتبااوذلؾ ب: دوره كمخطط وموجو لمعممية التعميمية -5

يتـ ذلؾ عف طريؽ تجربة المادة  أوالتغذية الراجعة بشكؿ دقيؽ جدا التعميمية والحوادث التعزيزية 
بسيطة وتقويميا بشكؿ متسمسؿ بحيث يستجيب لكؿ متعمـ لكؿ وحدة مف ىذه  التعميمية الى وحدات

الوحدات ثـ يزود مباشرة بالتغذية الراجعة لمتأكيد المتعمـ تدريجيا الى اداء السموؾ المرغوب فيو وتجعمو 
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زود اكثر قدرة عمى التعمـ كمما تقدـ في تقييد البرامج التعميمي الف تعزيز كؿ اجابة صحيحة عمى حدة ي
المتعمـ بمزيد مف الفرص لبلستجابة الى الوحدات التالية بشكؿ صحيح ويقوى لديو دافعة التعمـ والرغبة 

 بالنجاح .
وىنا اليقتصر دور المعمـ عمى تحميؿ سموؾ المتعمـ وتعديمو انما : دوره كميندس وضابط لبيئة التعمم -6

ـ بحيث يحصؿ المتعمـ عمى السموؾ تعدى ذلؾ لشمؿ ىندسة سموكو وذلؾ عف طريؽ ترتيب بيئة التعم
المطموب .فالعمميات التي يقـو بيا ميند السموؾ في اثناء تصميـ البرامج وادارتو لشروط التعزيز وقيامو 
بعمميات تقويمية منظمة بقصد االطبلع عمى تقدـ المتعمميف وتحسنيـ كؿ ذلؾ يؤدي الى التعرؼ الى 

 الجوانب التي تحتاج الى التعديؿ.
فيو يشجع التفاعؿ بيف افراد الجماعة ويستشير االتصاؿ بيف الطبلب ويتعرؼ : يندس اجتماعيدوره كم -7

 الى حقيقة اف البشر مخموقات اجتماعية تنمو وتتطور مف خبلؿ التفاعؿ في مواقؼ اجتماعية ذات معنى 
د الطبلب فيو يحدد امكانات مختمفة مصادر التعمـ ويساع: دوره كموفر لمتسييبلت البلزمة لممتعمم  -8

 عمى اختيار البدائؿ التعميمية المناسبة ومف ثـ يسيؿ تحقيؽ اىداؼ التعمـ 
مف اجؿ تنظيـ معمميف وكذلؾ مع المجتمع المحمي يتعاوف مع اآلباء ومع زمبلئو مف ال: دوره كمستشار -9

 التعمـ لمطبلب.
ا ويعرؼ مصادرىا اذا يكوف قادرا عمى استخداميا وصيانتي: دوره كمتخصص في الوسائؿ التعميمة   -10

 ىداؼ التدريبية .توفير بدائميا وتقويـ صمتيا باأل وقادر عمى
 بو مف ما يقوـونقصد بذلؾ اف يكوف المعمـ قادرا عمى التنظير مف خبلؿ : دوره كباحث ومحدد -11

عماؿ ويحتاج المعمـ لممارسة أنشطة و أبو مف  ما يقوـاقده في كؿ نممارسات أو يفكر بطريقة منطقية 
تاحة الفرص لو لتجريب واالبتكار إليف مع و احث في الميداف الى مساندة وتوجيو مف قبؿ المسؤ دوره كب

 مناسبا لمعبلج أو التطوير . ما يراهوالبحث عف اسباب الظواىر والمشكبلت وتجريب 
المعمـ ىو الراصد لتمؾ العمميات والمقوـ بيا لمتأكد مف سبلمة : دوره كمقوم لمنتائج التعميمية  -12

 .الموضوعة وبموغ النتائج المنتظرةات التي قاـ بيا ومدى نجاحيا في تحقيؽ االىداؼ الخطو 
 1مف اىـ االدوار في المرحمة العمرية الصغيرة.: دوره كقائد ونموذج لمطبلب يقتدي بو -13

 

                                                           
 .320المرجع نفسو،ص. -1
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 : حقوق ومسؤوليات المعمم 5

 : حتى تنجح كمعمـ في ادارة الصؼ ال بد اف تتعرؼ عمى واجباتؾ ومسؤولياتؾ في ىذا المجاؿ ومف اىميا 

ضع القواعد والتعميمات التي توضح معايير وحدود التصرفات والسموؾ المقبوؿ وغير المقبوؿ، بعبارة  (1
 اخرى اف تبمغ الطالب ماما يتوقع وال يتوقع منو مف قوؿ أو عمؿ .

 اتباع ىذه القواعد والتعميمات ،وباستمرار وثبات الى نياية العاـ الدراسي . عمـ الطبلب (2
اطمب الدعـ والمساعدة مف االدارة وأولياء االمور في تعاممؾ مع سموؾ الطمبة وعند مواجية اي مشاكؿ  (3

 سموكية .
السموؾ تفاعؿ مع طبلبؾ بطريقة ايجابية وفي بيئة يسودىا التفاىـ والوضوح والتواصؿ والحوار و - (4

 المرغوب فيو ،لتحقيؽ النجاح في المدرسة أو ال ثـ في الحياة بعد ذلؾ 
حقؽ اغراضؾ المينية، مع مراعاة حاجات الطالب ورغباتيـ وتحقؽ اىدافيـ التعميمية والتربوية   (5

 والمستقبمية وىذا ال يتـ إال بكونؾ معمما ايجابيا حازما وفاعبل ومتمكنا مف خمؽ بيئة تعميمية مثمى .
 حقؽ جو يسوده االحتراـ المتبادؿ. (6
احرص عمى خمؽ بيئة تعميمية تشجع الطمبة عمى استقصاء المغرفة والتفكير، وحب االستطبلع وتبعث  (7

-15عندىـ روح المبادرة واإلبداع وحب الحياة الكريمة، والتخمص مف الخوؼ والقمؽ والشعور بالفشؿ.
 :واجبات المعمم 5-1

ظر فيو الى المعمـ كناقؿ المعرفة الى تبلميذه لحفظيا واستظيارىا، فقد لقد انتيى العصر الذي كاف ين
اصبح المعمـ مسؤوؿ عف تحقيؽ النمو الشامؿ والمتكامؿ لشخصية تبلميذه، ولف يكوف قادر عمى الوفاء 

 : بتحقيؽ ىذا اال اذا امتمؾ قدرات عالية عمى تنفيذ الواجبات التالية

 مى حاجاتيـ الفردية وميوليـ وقدراتيـ.تحديد خصائص التبلميذ والتعرؼ ع -
 صياغة اىداؼ التعميـ السموكية واالجرائية. -
 اختيار وتطوير الموارد واالنشطة التعميمية التي تنظـ تعمـ التبلميذ . -
 تخطيط وحدات الدروس اليومية واالعداد الجيد ليا . -

                                                           
 174_173, ص :2008, العيف ,  حاصد االسطؿ , مينة التعميـ وادوار المعمـ , دار الكتاب الجامعي ابراىيـ -1
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ميياة لتحقيؽ التعمـ الجيد لمتبلميذ )اي التييئة تجييز البيئة الصفية وتنظيميا ماديا واجتماعيا بحيث تكوف  -
 الطبيعية والمادية واالجتماعية والنفسية لبيئة التعمـ(.

تحفيز التبلميذ وتشويقيـ لمتعمـ عف طريؽ التشجيع المادي والمفظي ورعاية اىتماماتيـ وتحريرىـ مف  -
 الشعور بالخوؼ أو الضغوط النفسية .

ساليب المتنوعة التي تتبلئـ مع الفروؽ الفردية لمتبلميذ وتتناسب مع الموضوعات تعميـ التبلميذ بالطرؽ واال -
 المختمفة.

 توجيو العمؿ الجماعي والفردي لمفصؿ باالشراؼ والتوجيو المناسب . -
 رعاية العبلقات االنسانية داخؿ الفصؿ وتشجيعيا. -
 تبلميذ بموضوعية وانسانية.ادراؾ الفصؿ والمحافظة عمى النظاـ العاـ ومعالجة مشكبلت ال -
 تقويـ تعمـ التبلميذ وانجاز التقارير والسجبلت المناسبة . -
 المشاركة الفعالة في االنشطة المدرسية داخؿ المدرسة وخارجيا . -
 تعمـ التبلميذ وحؿ مشكبلتيـ. إلثراءر معيـ و ااالتصاؿ بأولياء امور التبلميذ والتش -
 .1والوسائؿ واالنشطة التربوية التي يستخدميا في عممية التعميـ التحقؽ مف صبلحية وجدى الطرؽ -

 : العوامل التي تعيق نمو مينة التعميم -6

تتصؼ مينة التعميـ , دوف غيرىا مف الميف , وبذات في مستوى التعميـ االبتدائي بمجموعة مف 
دعاية مينية ابعدة عف  الصفات أو السمات غير المقبولة بحيث تجمعت تمؾ السمات في صورة قامت حوليا

التعميـ احسف العناصر وأكفأىا والتي كاف يمكف اف ترقى بالتعميـ كمينة , كما اعطت مف جانب اخر 
اصطحاب السمطة والنفوذ في كثير مف المجتمعات وسيمة أو اداة يبرروف بيا سوء تقدير ىـ سواء االدبي أو 

 قبيؿ السخرية أو التعزية انيا مف اقبؿ الميف واقدميا . المادي ليذه المينة , والتي قد قاؿ عنيا احيانا مف

وسيعرض ليذه الصفات في مجاالت أو محأو ر رئيسية في محأولة لكشؼ عف طبيعتيا والعوامؿ أو 
 االسباب التي ادت الييا ,ما شابو فقد تأثيرات سمبية تضر بحركة النمو الميني لمتعميـ وصفاتو.
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 : التعميم مينة عامة : الأو 

ال يقصد بالعمومية ىنا انيا مينة تتعامؿ مع كافة افراد المجتمع الذي ينتموف الى بيئات أو طبقات و  
اتصاال و  ريفية أو عمالية . فالتعميـ ككؿ الميف الخدمية الخرى يتعامؿ مع الجميع ,وأف كاف أكثرىا التصاقا

ة . يقدـ لكافة االفراد خدماتو بحياتيـ , وىو في عصرنا الحالي .عصر الديمقراطية والبحث عف المنافس
بأيسر الطرؽ وأفضميا ,أف العمومية ىنا تحمؿ معنى خاصا متمثمة في رخص ما دتيا وضعؼ اجورىا , كما 

 ة المينية . ءقتصادية والمستوى الثقافي والكفاتتصؼ بصفة العامميف بيا مف حيث الخمفية االجتماعية واال

خفضت مف وقع ىذه عمى مينة التعميـ في وصفو الحالي قد  ومما ال شؾ فيو اف التطورات التي طرأت
اصوليا ورواسبيا وال تزاؿ بعض  يتيافاف ىذه الصورة لـ تذىب كؿ صبلح اال انو رغـ ىذا ،الصورة القائـ

 : ىذا وقد صاحب ىذا العامؿ مجموعة مف العوامؿ الفرعية  ،قائمة حتى االف

 : التعميم مينة مفتوحة - أ

نة يتعامؿ فييا مع افراد المجتمع وتحت ابصارىـ ويكشؼ ليـ عف اسراره واساليبو ,فاف لما كاف التعميـ مي
ىذا يعرض مينة التعميـ لبلنكسار والضعؼ , فاذا كاف ارباب الميف االخرى االطباء الميندسيف مثبل 

تي غالب ما تتمثؿ يتعامموف مع االفراد , اال اف ىؤالء االفراد يجيموف االسرار الخاصة بطبيعة ىذه المينة وال
 في لغة عممية خاصة ,ميارات وبصيرة عممية تساعد الميني في عمميات الشخصيف والعبلج .

اف المعمميف في اطار الطوفاف المعمومات التي تنشرىا وسائؿ االعبلـ المختمفة لـ يعودوا رسؿ لمعمـ ومصدر 
االذىاف عندما نجد كثير مف االباء  في الماضي فالصورة ليست بعيدة عف الممعرفة في بيئاتيـ كما كانو 

المدرسيف في عمميـ وينقصوف مف كفاءاتيـ , بؿ ذىبت االمور بعد ذلؾ نجد اف التبلميذ  ايمكنيـ اف يجادلو 
في وضع يتمكنوف فيو مف مقارعة المعمميف والتغمب عمييـ ,وقد ساعد عمى ذلؾ اف التعميـ ,في  اقد اصبحو 

دية ,تعميـ لفظي اكاديمي وىو امر يمكف اف تغني عنو الكتب وبعض وسائؿ المدارس لـ يزؿ يقوـ بصورة تقمي
االعبلـ بحيث يعد معو المدرسيف دور ميني مميز خاص بيـ يعزز وجودىـ كجماعة محترفة تقوـ بعمؿ 
متخصص فوؽ مستوى العديد مف افراد المجتمع وقدراتيـ ليذا السبب غريبا أف يؤمف الكثير مف الناس باف 

 1عميـ وخاصة في المرحمة االبتدائية يمكف الي فرد اف يمارسيا .مينة الت
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 التعميم مينة العدد  - أ

لما كاف التعميـ , في معظـ مستوياتو ,مجاني فقد استتبع ذلؾ كما كاف يحدث في الماضي ,بؿ اف التعميـ 
الخرى المماثمة الميف ا بأجورالمقابؿ الذي يتناسب مع الجيد أو العمؿ مقارنة  ألعضائياكمينة ال يعطي 

 التي تغرى بالحوافز المادية واالدبية عمى اختبلؼ انواعيا.

أف ضعؼ مرتبات اصحاب ىذه المينة تتحمى بوضوح عند مقارنة الرواتب وخاصة بالنسبة لمعممي المرحمة 
يعتمد ا ما االبتدائية ,فمرتب المعمـ في بعض دوؿ امريكا الجنوبية ال يكاد يكفيو مؤونة العوز , لذا فغالب

حيث ، سرىـ وكذا نفس الوضع في فرنساأانات أو المساعدات التي تقدـ مف عالاالمعمموف ىناؾ عمى 
 يتقاضى راتبا يعادؿ مرتب جندي شرطة أو العامؿ نصؼ الماىر.

اف التعميـ كمينة عامة تتسع باتساع القاعدة التي تتعامؿ معيا ,وكمينة تتسع ايضا نتيجة ذلؾ باتساع اعداد 
يف بيا أصبحت عاجزة عمى مكافأة أو اعطاء رواتب المعمميف بشكؿ مجزء وىذه مع االسؼ حقيقة العامم

يعاني منيا المعمميف في معظـ انحاء العالـ ويتضح لنا ىذا مف أف ميزانية التعميـ تحتؿ مرتبة عالية مف 
ات اخرى في مجاالت العمى حساب مخصصإوز ىذه النسبة اوال يمكف تج، زانية العامة لعديد مف الدوؿيالم

 .1التنمية االخرى

فاف ذلؾ يبني لنا استحالة  ر،الجو  بندزانية العامة لمتعميـ تخصص ليمف الم %95واذا اتضح لنا اف حوالي 
وىذا ما يجعمنا ندرؾ سبب الفضؿ الذي اصاب ويصيب نقابات وىيئات ، أجراء زيادة في رواتب المعمميف

قمة الجر في التعميـ كثير مف العناصر العاممة لمبحث عف مصادر المعمميف بتحسيف احواليـ وقد دفعت 
 اخرى لمدخؿ تعيينيـ عمى الحياة.

مع قمة الرواتب ,ال يقدـ التعميـ مسار أو طرؽ ترقية مفتوحة أو متنوعة اماـ : صعوبة فرص الترقي  -ج
ت سياسات وظيفية خذات الدوؿ اف وعمى الدعـ مف أف كثيرا مف’ المعمميف بحيث يعوضيـ عف قمة الرواتب 

 مغمقة.ةتحقؽ العدالة في ترقية المعمميف وتعزيز درجاتيـ فاف التعميـ ال يزاؿ بصفة عامة دور 

غالبا ما يكوف ذلؾ مرتبطا بنواح مادية أو أدبية متمثمة في و ، فييا الترقياتوتكثر أف الميف االخرى تتنوع 
اال حصؿ منيـ عمى وظائؼ كبرى ادارية وتوجييية تقميد وظيفة مرغوبة تصاحبيا مسؤوليات ليا وزف ال ي

وقد يكوف التعميـ كمينة مصعد الترقية بعض فئات المعمميف الذيف وجدوا في ، عدد قميؿ مف العامميف منيـ
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جتماعيا وقد يرجع سبب ذلؾ ليؤالء المعمميف ممف ينتموف الى فئات أو ا  و  قتصادياإالتعميـ مستواىـ البلئؽ 
دبية متمثمة في نقؿ بعض لتعميـ لتقديـ نوع مف الترقية األىذا وقد يتجو القائميف عمى ا،ليةأو عما بيئات ريفية

 وىذ الترقية ال، لى مدارس المدف أو النموذجيةإمف المناطؽ الريفية أو النائية  العناصر الممتازة مف معمميف
 حات التي تتفؽ والعامميف بالمينة .قؿ مف الترقيات التي تشبع الطمو ألكنيا ، تنكر قيمتيا لكثير مف المعمميف

 التعميم مينة روتينية: ثانيا 

في عممو الميني عمى الصورة التي  ذستاألصمت حرية اأعميـ قديما مف الميف الحرة حيث تكاف الت 
ما و  سبقت االشارة الييا عند عرض تطور التعميـ كمينة لكف اليوـ مع زيادة الطمب االجتماعي عمى التعميـ

نازدياد عدد المدارس بصورة كبيرة .بحيث صارت معيا مؤسسات معقدة ,ومتعددة االدوار صاحبيا م
غوط متزايدة مف جانب اصبح التعميـ مينة روتينية ضشعبية و و  والوظائؼ ,خاصة لسمطات ادارية ورقابة فنية

 :مجموعة مف العوامؿ الفرعية منيا وقد صاحب ىدا العامؿ

 :التعميم مينة تدار من الخارج   - أ

مف اغرب الحقائؽ التي تتصؿ بمينة التعميـ اف الديف يديرونيا ىـ الديف يعمموف بيا , وقد يرجع  
عمميا جاء عمى ايدي افراد مف خارج المينة , فبلسفة ,عمماء النفس , و  سبب د لؾ الى اف نمو التعميـ نظريا

ـ اصبحت مينة التعميـ مينة اقتصروا دور المعمميف عمى الدور التنفيدي ومف ثو  اطباء ورجاؿ اجتماع
اتخاذ القرار الفني عممييف فقط , وىذا يعني ضمنيا انيـ ليسوا عمى مستوى المينييف كأفراد يتمتعوف بحرية 

 الخاص بعمميـ.

اف المعمميف ليس ليـ الحؽ في وضع فمسفة تربوية أو نظرية تعميمية أو تحديد برنامج دراسي أو  
ى ادا كاف ليـ ىدا الحؽ نظريا فإنيـ يفتقروف الى القدرة لمقياـ بيذا الدور وذ ابتكار اسموب جديد لمتقويـ ,حت

لؾ نظرا ألنيـ لـ يعدوا لمقياـ بو ,قد اعدوا اساس عمى احسف االحواؿ ,لكي يفيموا طبيعة ادوارىـ كمعمميف 
 1,ومف ثـ يتصؼ عمميـ باآللية والتقميدية.
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 : التعميم مينة فردية  - ب
معارضة مع ما سبقيا التي كما سبؽ االشارة تتطمب التماثؿ والتنفيد الحرفي قد تظير ىده الحقيقة 

لمتعميمات التي ترسميا السمطة في المستويات المختمفة وواقع االمر اف المعمميف في عمميـ يؤدوف شكميا ىده 
وف في غرؼ , انيـ يعممالتعميمات لكنيـ في واقع االمر سيرونيـ وفؽ تصوراتيـ وأساليبيـ وقدراتيـ , صحيح 

ضيا البعض ولكؿ منيا ممكية خاصة أو منطقة محرمة عمى االخريف , عورة , لكنيا منعزلة عف بافصوؿ متج
اخطاؤه يتحمميا بمفرده , فبل ىو يستفيد مف نقد زمبلء المينة ,والىو و  لكؿ معمـ في حجرتو الدراسية صفاتو

 كمينة وابتعاد الجانب التطبيقي ثـ النظر اليو . خر التعميـأناتيـ وربما يكوف ىنا مف اسباب تيفيدىـ بحس

وما يقاؿ عف المعمـ ينسحب ايضا عف الدراسة مف حيث االىتماـ بالشكؿ دوف الجوىر بحيث 
النظاـ وغيرىا مف العمميات بحيث تصبح في نياية االمر حرة في تأدية و  تتماشى الموائح مع عمميات الضبط
 خريف .عمميا ماداـ الشكؿ قانوني مقنع لآل

و ربما يكوف ىذا عكس ما يحدث في الميف االخرى التي تعرؼ اىمية العمؿ الجماعي والتكامؿ في 
بالتالي و  التقويـو  االدوار والتخصصات , والعمؿ بروح الفريؽ ومف ثـ انجاز العمؿ بصورة تجعمو عرضة لمنقد

 1ينة.ومف ثـ تحسيف مستوى الم العمؿ باستمرار عمى رفع وتجويد مستوى األداء

 : التعميم مينة شبو عسكرية  - ت
زية باإلمساؾ بكؿ خاصة في الدوؿ التي تتبع نظـ االدارة التعميمية المركقامت ادارات التعميـ    

لؾ انيا تحمؿ المعنى لتنظيـ واإلشراؼ والتقويـ معنى ذفيي تحتكر مسؤوليات التخطيط وا، مقاليد االمور
النشورات التي تيـ المعمميف و  ىو نقؿ الموائح: ر مدير المدرسة مثبل التقميدي في الضبط والتحكـ ,ومف ثـ فدو 

بالنسبة الى مديري المدارس التي تقع في نطاؽ اداراتيـ و  وكذلؾ الوضع الى مديري المناطؽ التعميمية
ريقة أو سير لتمرير الى طخاصة في وظائؼ االدارة يتحولوف التعميمية , وىكذا نجد اف العديد مف العامميف 

ولعؿ ىذا يتضح عند النظر الى ما يعتمؿ في النفوس اثناء الدراسة بإحدى مراحؿ  ،األوامر التي ال تناقش
التعميـ العاـ , عندما تتسرب االنباء عف تواجد احد موجيي المواد الدراسية بالمدرسة سواء بالنسبة لممعمميف 

ات في بعض االحياف , إال انيا كثيرا ما بالرغـ مف وجود سمطات ال مركزية أو محميو  أو المتعمميف , ىذا
تكوف كواجية مضممة تسير مف خمفيا أو امر االدارة المركزية أو بمعنى اخر اف البلمركزية ليست في احسف 

 احواليا إال تأكيد لوجود المركزية في التعميـ 
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التي تسير التعميـ لعؿ ىذه الصورة تتماشى مع طبيعة االدارة أو الروح االدارية : التعميم مينة تابعة - ث
فنظـ التعميـ جاءت بيا سمطات حاكمة وفؽ فمسفة أو ايديولوجية معينة , وبالتالي فيي خاضعة ليا ,ويتضح 

مطالبوف بنقؿ التراث الثقافي وما يتضمنو مف تحميؿ ونقد المجتمع وتفسير : ىذا اثناء عمؿ المعمميف مثبل
ذا ليس تيـ اف يخرجوا عف الصورة المرسومة ليـ وفي حدود الحقائؽ والظواىر العممية واالجتماعية وىـ في ى

الكتب الموضوعة ليـ كثيرا ما يصطدـ المعمميف بيذا الواقع مما يحصرىـ دائما و  البرامج والخطط الدراسية ,
 جابية.اإلو  في دائرة التبعية

يجب اف يكوف ليا , فالحرية المينية بادئ العقائديةإال انو ال يفيـ مف ىذا اطبلؽ الحرية وبث الم 
لكي نربي فردا حرا البد " ا ال يمنع اف نؤمف بالمثؿ القائؿ:اال اف ىذ، يا الذي يرجع اليو عند الضرورةميثاق

 ."اف يكوف مربيو حرا 

 : التعميممصاعب مينة : ثالثا

التعميـ شانو شاف بقية الميف يواجو في ىذا الصدد صعوبات مادية وادبية تؤثر في عمؿ المعمميف 
 : منيا 

 :مينة مثقمة  -أ 

مما الشؾ فيو اف كؿ فرد ليس بقادر عمى التعامؿ مع كؿ فئات العمر بطريقة مناسبة , وينسحب 
ىذا القوؿ عمى بعض المعمميف فميس كؿ معمـ بقادر عمى النزوؿ الى مستوى المتعمميف وبخاصة الصغار 

قادر عمى تحمؿ سخافات البعض منيـ منيـ , فالمطموب منو , اي معمـ اف يعيش بينيـ وبتفاعؿ معيـ , 
ليذا قد يتجنب الكثير مف االفراد الدخوؿ الى تمؾ الميمة لذا فميس غريب اف نسمع العديد مف الصفات التي 

 قد تمحؽ بالمعمميف نتيجة االلتحاؽ بيذه الميمة .

دحاـ الفصوؿ اضؼ الى ىذا كمو الظروؼ أو البيئات التي يعمؿ بيا المعمموف ,فكثيرا ما تعاني مف از 
وسوء األماكف, قمة اإلمكانيات, كثرة الواجبات المنزلية التي تؤدى خارج حجرات الدراسة والتي تشغؿ كثيرا مف 
أو قات المعمـ الحر ,وفي بعض االحياف صعوبة االنتقاؿ الى المدارس, كؿ ىذا يجعؿ مف التعميـ مينة 

 و ليستمتع بيا عمى النحو الذي يراه .الخاصة أ حويطار أمما يخرج منيا المعمـ الى مثقمة. فق
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 : مينة محيرة-ب

وتتضح ىذه الصورة مف متابعة االدوار والمسؤوليات التي يتوجب عمى المعمـ القياـ بيا ,فعمى الرغـ  
مف الصورة المشوىة أو المنفرة التي يرسميا المجتمع احيانا ,لممعمـ كما سبقت االشارة , اال اف ىذا المجتمع 

دورالتقميدي كناقؿ لممعرفة في مجاؿ تخصصو انما يدعوه بالو مف ذات المعمـ , فيو ال يكتفي طالبيغالي في م
في المدرسة أو المجتمع المحمي , أو  راه المجتمع, كقائد اجتماعي سواءلممارسة دوره التربوي كامبل ,حيث ي

ا كمو ىذ،روحية....و  جسمية، بتنمية كافة جوانب التعمـ عقميةكمربي لمشخصية متمثبل في ضرورة قيامو 
التعارض أو التناقض فالمعمـ كقائد  أرة ىذه األدوار وتنوعيا غالبا ينشوبيف كثبجانب دوره كعضو في مينتو 

صديقا لتبلميذه لكنو في نفس الوقت يطمب مف المدرسة و  أو كرائد مطموب منو إف يكوف متفيما ومحبا
دارتيا أف حازمة  1جادة ... وىكذا.و  وا 

 : صعوبات التي يواجييا المعمم داخل الفصلال -7

 يواجو المعمموف بعض الصعوبات التي قد تكوف عامة أو تختمؼ باختبلؼ المدارس.

 :اكتظاظ األقسام   - أ
إف عدد التبلميذ المقبوؿ يسيؿ العمؿ التربوي في القسـ , حيث يتمكف العمـ مف االعتناء بكؿ تمميذ 

يرا نيـ ,اال اف ىذا االمر يصعب عندما يكوف عدد التبلميذ كبعمى حدة , مراعيا حاجات وخصائص كؿ م
ميذ فحسب , بؿ حتى عؿ سموؾ المعمـ عامة وصحتو النفسية خاصة حيث حيث ال يؤثر عمى مردود التبل

يرىقو العمؿ ويجيده , ففي الوقت الذي يمكف فيو المعمـ اف يعمـ صفا مف عشريف او خمسة وعشريف تمميذ ا, 
ف االجياد المفرط فانو قد يعاني مف بعض التوتر عندما يزيد عدد التبلميذ خطورة االكتظاظ دوف اف يعاني م

"اف اكتظاظ االقساـ التربوية بالتبلميذ يقتؿ البيداغوجية ويخمؽ العدوانية : عمى الصحة النفسية لممعمميف قائبل 
د , كما انو عامؿ عمى كثرة نتيجة لصعوبة مراقبة سموكيات وتصرفات عدد كبير مف التبلميذ في اف واح

الفوضى , وىذا الجو يسبب ارىاقا لممعمـ والمتعمـ عمى السواء , كما انو يؤثر سمبا عمى تحصيؿ التمميذ , 
 ويؤدي ىذا الى الشعور بالممؿ واالحباط والفشؿ.
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 :كثافة البرنامج الدراسي  -ب
نو يجد نفسو أل ،لة توتره وارتباكوـ وتزيد مف حااف كثافة البرنامج الدراسي تؤثر سمبا عمى المعم 

نياء البرنامج في الوقت المحدد ذلؾ إل ،عماؿ خارج وقت الدراسةيذه باألمرتبطا بالعامؿ الزمني فيكمؼ تبلم
بة ونفورىـ مف الدراسة لمطمو اىي تعب التبلميذ وعدـ االستجابة فيجد المعمـ نفسو اماـ مشكبلت تربوية اخرى 

ىماؿ  تعمقة بالنشاط البيداغوجيبلت المخطر المشكأيضامف أ عدـ اىتماـ التمميذ بالنشاط والبرامج الدراسية وا 
يؤثر عمى المردود العاـ  وىذا ما ،استدراؾ الدروس التي لـ يحضروىاوحتى الكثير مف االحياف  ،الممخصات

في االستيعاب بسبب اذا كانت كثافة البرنامج مؤثرة فاف المحتوى ال يقؿ اىمية يجد التبلميذ صعوبة  ،لمتمميذ
 طبيعة المادة ذاتيا التي تفوؽ مستوى التبلميذ وليس في طريقة او اسموب التدريس , ويرى البعض اف التركيز

ذلؾ اف طبيعة المادة التي تعمميا في حد ذاتو تركيز يجانب الصواب  ىو، عمى االسموب في عممية التدريس
و يجد المعمـ نفسو وتفوؽ األسموب في أىميتيا  ،لتدريسومحتوى ىذه المادة ىو العامؿ األىـ في عممية ا

أماـ مشكؿ إنياء البرنامج ولو عمى حساب التبلميذ دوف قناعة ذاتية منو مما يولد حالة مف الضجر والممؿ 
وحتى المشاكؿ االنضباطية داخؿ الصؼ خاصة في حالة محدودية مستوى القسـ،كما انو قد تتجمى العوامؿ 

ف األفواج التربويةىما يجعؿ المربي يؤدي ميمتو بطريقة عرجاء،فمسايرة المجتيديف وىمؾ التربوية في تباي
يجعؿ مف ذوي المستوى الضعيؼ ال ينضبطوف بسبب عدـ االشتغاؿ بالموضوع، واىتمامو بمف ىو  ،القمة 

نظاـ دوف المستوى المتوسط يجعؿ مف المتفوقيف محؿ إضاعة لموقت، وبالتالي يجنحوف إلى الخروج عف 
 1القسـ.

جزء  صارت الوسائؿ التعميمية اليوـ ضرورة مف ضرورات التعميـ الحديث، وىي: قمة الوسائل التعميمية -ج
فالوسائؿ التعميمية ليست كما يتوىـ البعض شيئا إضافيا يساعد عمى الشرح ، ال يتجزأ مف المنيج الدراسي

ف أىميتيا تكمف أيضا في أنيا تعمؿ عمى تعزيز والتوضيح ،بؿ ىي جزء ال يتجزأ مف عممية التعميـ. كما أ
الخبرة اإلنسانية وتوجيييا نحو اليدؼ المنشود وحؿ المشكبلت ،كما تعمؿ عمى تحويؿ المعمـ مف ممقف 
لممعرفة إلى مشرؼ وموجو لمتبلميذ، وأفضؿ الوسائؿ التعميمية ىي التي تنبع مف وسط الطفؿ ومحيطو حتى 

 تو العممية.يتيسر لو الفيـ ويدعـ مكتسبا

فالوسائؿ التعميمية تثير اىتماـ التبلميذ ونشاطيـ وتوفر خبرات واقعية وتجعميا باقية األثر كما تساعد  
عمى تسمسؿ األفكار ونمو المعاني وتعالج الكثير مف العيوب والمشكبلت واالنحرافات. ومف أمثمة الوسائؿ 
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طة والمجسمات واإلذاعة المدرسية والكمبيوتر واألقراص التعميمية السبورة والصور والممصقات واألقبلـ واألشر 
المضغوطة وحتى االنترنت، دوف أف ننسى الكتاب المدرسي.اذ انو رغـ التطور المذىؿ الذي عرفو ميداف 
الوسائؿ التعميمية ،إال انو مازاؿ يحتؿ مكانا مرموقا في العممية التعميمية وال يمكف االستغناء عنو، ألنو يساعد 

ذ عمى معرفة أمور أساسية وعمى فيميا والقدرة عمى تطبيقيا وعمى تقييـ عممو، وتعميؽ معارفو التممي
المكتسبة. فعندما تغيب الوسائؿ التعميمية يتأثر عمؿ المعمـ بذلؾ وال يحقؽ األىداؼ المنتظرة وقد يزداد األمر 

عب اقتناؤىا بسبب عدـ وجودىا سوء عندما يطالب المشرؼ المتسمط المعمميف بتوفير بعض الوسائؿ التي يص
أو لتكمفتيا الباىظة، أو لعدـ تسميميا مف طرؼ السمطات التربوية في الوقت المناسب كالخرائط وصور 
المحادثة والكتاب المدرسي، فبل يمكف لممعمـ أف يرسـ يوميا صورا لمتعبير أو المحادثة. الف ىذا األمر يرىقو 

الوضعيات االستثنائية كغياب الكتاب المدرسي والوسائؿ المذكورة  ويزيد مف ضغطو النفسي وتوتره أف ىذه
مبلءأنفا ليس مسؤولية المعمـ مع انو ىو المتضرر األوؿ مع التمميذ فكتابة النصوص عمى الصورة الرسـ.   وا 

 الممخصات كؿ ىذا يبعث الممؿ في نفوس التبلميذ القوؿ مف التعميـ ظاىرة في الكثير مف المؤسسات التربوية
 1لو مف دروس  ما يقدـمشير. والحضور لممدرسة يكوف مف األسرة وليذا يكوف المتعمـ 

 يؤثر بشكؿ مباشر عمى أداء المعمـإف ظروؼ العمؿ داخؿ المدرسة ظروف العمل داخل المدرسة  -د
 : عامة وىذه الظروؼ ىي  خاصة وعمى تكيفو

لمقاعد ومكاف الصورة والتيوية والتدفئة واإلضاءة أف الشروط المتوفرة فييا كالطاوالت وا: حجرة الدراسة  -
تكوف اإلضاءة ضعيفة أو الطاوالت قديمة تؤثر  دوموضعو تؤثر عمى عمؿ المعمـ. فق وحتى نظافة القسـ

عمى وضعية جموس التبلميذ أوال تمكنيـ مف الكتابة السميمة عمييا ونقص التدفئة وحتى مكاف المدرسة 
 ىذا يؤثر عمى أداء المعمـ التربوي. كؿ الضجيجافريف أو وسط يسوده حطة مسكوجودىا أماـ السوؽ م

يتيا ضر أسواء مف حيث  ر مع طبيعة التبلميذ ىذه المرحمةتعتبر المرفؽ الذي يجب أف يثاب: ساحة المدرسة-
أف تشكؿ خطرا عمييـ أو التزييف مف طرؽ التبلميذ لجدارىا برسومات جذابة تنمي فييـ الحس  ال يجبالتي 

فني والجمالي وحتى المساحات الخضراء التي تكوف نتائج ألعماؿ التبلميذ والجانب المخصص لمرياضة ال
منيا. أف التبلميذ إذا وجدوا ىذه الظروؼ تمبي حاجاتيـ فإنيا تكوف مكاف مبلئما لتحديد نشاطيـ أما في حاؿ 

التالي يكتبوف تمؾ الطاقة لتتفرغ وجود ساحة ضيقة فإنيا ال تسمح لمتبلميذ بالتعبير عف وذاتيـ بالمعب وب
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داخؿ القسـ سوء االنضباط أو الحركة المفرطة أو الممؿ مما ينعكس عمى أداء المعمـ ذاتو وعممو الف تمميذ 
 .1ىذه المرحمة البد لو مف نشاطات مختمفة تتماشى مع خصائصو وتحدد لو طاقتو باستمرار

 ضغط العمل لدى المعممة  -8

ومشاكؿ مينية  ةعانامغط عند المعممة ما ىو إال فعؿ الإف ظيور الضمينية مصادر الضغوط ال: 1.8
تواجييا المعممة بيذا يتضح باف ىناؾ مصادر عدة ليذا الضغط وليس معنى أننا نذكر المصادر فحسب، بؿ 

 وليذا نتطرؽ في ىذا العنصر إلى بعض، مينة التعميـ لممعممة نتعرض إلى الصعوبات والمشاكؿ التي تسببيا
 : المصادر التي تحدو وتقمؿ مف رضا وفاعمية والمعممة وأىميا

ينبغي أف تكوف عبلقة المعممة بزمبلئيا المعمميف عبلقة إنسانية تبنى عمى : عبلقة المعممة بزمبلئيا-أ
االحتراـ والتقدير المتبادؿ، فبل يصح أف تغتابيـ أو تػنقص مف كفايتيـ أو أف تقـو بينيا وبينيـ منافسة غير 

خبلص، وأف يكوف شعور جميع المعمميف ىو شعور آسرة ش رعية بؿ ينبغي أف يكوف ىناؾ تعاوف ومحبة وا 
 واحدة يساعد أفرادىا بعضيـ البعض.

وفي دراسة مقارنة أجريت الستبياف مدى نجاح المدرسة ميمتيا وعبلقتيا بزمبلئيا وجد أف أكثر المدرسات 
ثرىف قدرة عمى لزمبلئيـ وأكثرىف قبوال في المجتمع المدرسي وأك نجاحا في مينتيف ىنا أكثر المدرسات تقديرا

بينما المدرسات الفاشبلت في مينتيف ىف البلتي اتضح عدـ قبوليف في الجماعة ، كسب رضا المجموعة
 2واتصافيف بالعزلة واالنطواء وعدـ االنسجاـ مع الزمبلء في المجتمع المدرسي.

زمبلئيا ليا دور كبير في التحسيف الميني فيكونوف جو تسوده وبالتالي فاف العبلقة بيف المعممة و 
ب والصور، ومعاونة القدامى روح التعاوف. فيـ يتنافسوف في مشكبلت تبلميذ ويتبادلوف وسائؿ اإليضاح الكت

كذلؾ يحكـ الوقت التي تقضيو المعممة داخؿ المؤسسة التربوية يجعميا تربط عبلقات مع أعضاء ىيئة  ،لمجدد
س والتي مف خبلليا تتحصؿ عمى الدعـ االجتماعي مثؿ الحوار في المشاكؿ األسرية والمينية التدري

 واالجتماعية...و محاولة حميا مع الزمبلء.
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 : عبلقة المعممة بإدارة المدرسة  -ب
فالمدير ىو األخر ال يجب أف يتناسى بمجرد الترقية انو كاف في األمس القريب أستاذا أو معمما  

إداري يطبؽ قرارات جوفاء فيصنع بذلؾ فجوة بينو وبيف المعمميف، واألكثر مف ىذا فانو ال يبذؿ  فيحوؿ إلى
أي جيد مف اجؿ فيـ المعمميف ومعيشة مشاكميـ وىذا لممحافظة عمى منصبو والذي يتحوؿ في الكثير مف 

سة تعميمية الحاالت إلى منصب سياسي يدافع مف خبللو عمى مصالح ما فيبتعد عف دوره كمسير لمؤس
 : تربوية وىذا يثبت لنا أف 

المدير معمـ قديـ ذو خبرة وصؿ إلى منصبو بعد أف مارس التعميـ لسنوات ومسؤوليتو مسؤولية  
دارية، فالمدير يحكـ منصبة مسؤوؿ عف حسف تسيير التعميـ في المدرسة ومف حقو أف يزور  مزدوجة فنية وا 

 1ير الدروس وعمى تطبيؽ البرامج.المعمميف في األقساـ وأف يتعرؼ عمى حسف س
ذا حدث العكس وأف فشمت العبلقة بيف المعمـ ، يف المعمميف والسمطات التعميميةفالمدير ىمزة وصؿ ب وا 

واإلدارة بصفة عامة. والمدير بصفة خاصة فاف أصابع االتياـ تتبادؿ بيف األساتذة والمدير وكؿ واحد يرجع 
لذا  ،لريح وتصاب بعدـ الرضا والقنوطيب وتبقى األساتذة في ميب االضغط عمى األخر فيسود اإلىماؿ التس

يجب تبادؿ االحتراـ والتعاوف بيف األساتذة واإلدارة فيذا كفيؿ باف يدفع كبلىما بمصارحة الثاني بمتاعبو، 
 وىذا ما يقمؿ مف القمؽ والتوتر والشعور بعدـ الرضا.

وىذا االتصاؿ تتعدد ، تصاؿ وثيؽ بيف المعممة والتبلميذانحف نعمـ أف ىناؾ : عبلقة المعممة بالتبلميذ  -ج
ومف اجؿ ىذا كاف لشخصيتيا أثر كبير في سموؾ التمميذ  نواحيو بيف الطرفيف سواء بداخؿ الفصؿ وخارجو،

الشؾ أف ىذه الشخصية المؤثرة في التمميذ والذي بدوره يستجيب ليذه الشخصية ويتفاعؿ معيا فترؾ في حياة 
يؤثر بدوره عمى عبلقتيا ومقدار نجاحيا في ميمتيا وبالتالي تكوف ليا نفس طويمة لئلصغاء ليـ  المعممة آثرا

ولكف بحكـ اختبلؼ طبائع التبلميذ وأجناسيـ وطبقاتيـ ، يد لممعمميف رضا وقابمية لمينتياوالتمقيف مما يز 
اية الحصة الدراسية بسرعة يؤدي حتما إلى اختبلؼ سموكيـ في القسـ فيسبب لممعممة الضيؽ والرغبة في ني

ثارة الشغب وعدـ االستجابة لمدرس، ويكوف  ألنو يصعب عمييا التحكـ في توجيو انتباىيـ وسوء االنضباط وا 
ثبات الذات.  ىذا فعبل مصدر أحداث الضغط لدى المعميف وىذا يفسر سوء العبلقة بينيـ إلى المراىقة وا 

صطداـ معيـ وتحاوؿ إبراز نقاط ضعؼ لتقويتيا وبفضؿ شخصية المعممة وسداد عقميا تتفادى اال
ف حدث العكس ولـ تنجح المعممة في المعادلة  مما يتماشى وأخبلقيات التربية وآفاؽ المستقبؿ التربوي، وا 
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الصعبة والتي بقيت إلى يومنا ىذا تصيبيا بالممؿ والشعور بعدـ الرضا والنفور مف القسـ ألبسط األسباب  
 بمة التبلميذ.والمناسبات لتتحاشى مقا

مع  ارتباطيةصراع الدور مدرج ضمف مصادر الضغوط المينية الفردية التي ليا عبلقة : صراع الدور - د
الرضا الميني حيث نجد المعمميف نفسيا في تعارض بيف دورىا األساسي، داخؿ المؤسسة الذي ىو 

صبلح لمتبلميذ. أضؼ إلى ذلؾ  التدريس وبيف مختمؼ األنشطة داخؿ نفس المؤسسة مف تربية وا 
متطمبات خارج المؤسسة كقياميا بدورىا كأـ وزوجة تسير عمى تمبية رغبات عائمتيا مما يجعميا في 

جياد.   صراع بيف الدور الوظيفي والدور االجتماعي وىما ما يعرضيا إلى صراع نفسي وا 
صادر الضغط "مف ابرز م 1987عبء العمؿ الذي بينتو الدراسة " سمير ابو مغمى" : عبء العمل -ىـ

والتوتر النفسي بيف المعمميف والمعممات ليا فروؽ لدى المعمميف والمعممات في المدارس الثانوية وأف درجة 
التوتر النفسي بيف المعمميف والمعممات ليا فروؽ إحصائية دالة، لموصوؿ إلى ىذا استخداـ الباحث اختيارييف 

سة اف عبء تتحممو المعممات مف الناحية النفسية معمما ومعممة وبينت الدرا 420عمى عينة مكونة مف 
 والمزاجية، أما المعمميف ليـ عصبية زائدة والشعور بعدـ الرضا بعدـ الرضا الميني.

وما نخمص إليو إف ىذا المصطمح عبء العمؿ أصبح متعود عميو مف طرؼ تعميما في مجتمعنا رغـ 
 عاب ويتحمؿ مشاكؿ وصعوبات تفوؽ طاقتو.الظروؼ التي يمر بيا المجتمع حيث أصبح يتكيؼ مع الص

 : أعراض الضغوط المينية لدى المعممين . 2.8
إف تأثير الضغوط المينية التي تتعرض ليا المعممة تظير في أعراض عمى سموكيا أثناء مينتيا أو  

 خارجيا، وتنحصر ىذه األعراض في أعراض نفسية وفسيولوجية.
ؼ المعممة مع الضغوط في المينة التي تؤدييا فحتما تصبح تمؾ عندما ال تتكي: األعراض النفسية  –أ

المينة مميئة بالقمؽ واالضطراب في النوـ وزيادة الممؿ واإلرىاؽ وليذا قد يفقد الفرد المتأثر بيذه الضغوط 
 توازنو النفسي وىذا ما يؤدي إلى ظيور أعراض نفسية حادة ومرضية.

أف لمضغط أعراض نفسية سمبية كالقمؽ والتوتر والشعور  1991و ىذا ما أوضحتو دراسة "نادؼ الشاوش" 
دائما بالغضب وىذا ما يؤدي بالمعممة باالنخفاض في معدؿ أدائيا في مينة التدريس وغالبا ما تحتاج 

 .1لممعممات 
 عندما يشعرف أف متطمبات العمؿ تشكؿ صعوبات بالغة تفوؽ طاقة تحمميـ. 

                                                           
رسالة ماجستير. عماف ,ى معممي المدارس الحكومية االعدادية و الثانوية مستوى و مصادر التوتر لد:سمير ابو معمي 1

 34. ص 1989
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 : ي الوسط المدرسي بيف المعممات ىيو أىـ األعراض النفسية المتفشية ف
مف بيف األعراض العاطفية لمضغوط أف يصبح الفرد صيؿ اإلثارة والقمؽ وىو ظاىرة نفسية خطيرة : .القمق1

ليا يسببو مف انفعاالت وسموكيات مضطربة تؤدي إلى اضطراب وظائؼ الجسـ وتعطيؿ بعض األجيزة، وىو 
مؾ الشخص ويسبب لو الكثير مف الضيؽ واأللـ وقد ظير القمؽ حالة مف الخوؼ الغامض والشديد الذي يمت

 : مع أعماؿ " فرويد" حيث أنو عرفو " يحدث عندما ال تشبع الطاقة الميبيدية رغبتيا وصنفو إلى نوعيف 
 وىو الذي ييمنا وىو قرب منو إلى الخوؼ يكمف مظيره في العالـ الخارجي حينما يجبر : القمق الواقعي

 موقؼ مفاجئ يعيؽ عميو عممية التفكير لمتخمص منو بسرعة.المرء نفسو في 
 ىو حالة نفسية مكبوتة الشعورية مصدرىا داخمي ويعرؼ " فرويد" ىذا النوع مف القمؽ : القمق العصبي

 بأنو غامض غير متوقع.
مؿ بصفة عامة مف بيف األعراض النفسية التي تتعرض ليا المرأة العاممة في ميداف الع: . االكتئاب2

ىي ظاىرة االكتئاب حيث انو رد فعؿ مف النفس أف حالة الشدة أو الحرماف ناجميف ، والمعممة بصفة خاصة
بة أي العجز عف أي فعؿ آاألمؿ، وىذا كمو يخمؽ مزاج الك مف حادث مفاجئ كخسارة أو مصيبة أو خيبة

 .اتجاه الموقؼ الطارئ أو باألحرى الضغوطات التي تعاني منيا داخؿ ميداف العمؿ
 : ىو ظاىرة تصاحب كؿ نشاط أو فعؿ عصبي أو فيزيقي عند الكائف الحي وبغيره عموما أنيا  :. التوتر3

" مجيود شديد وحاد وضاغط يتمثؿ في األثر الذي يحدثو أي فعؿ فسيولوجي أو مرض عمى الجسـ أو يتمثؿ 
فييا الجسـ ميددا باختبلؼ  إذا التوتر ىو حالة يكوفعمى الجسـ مثؿ الصدمة النفسية ".في كؿ فعؿ عنيؼ 

: التوازف نتيجة اجتماعية، نفسية، مادية، وبالتالي فكؿ عامؿ قادر عمى اإلخبلؿ بيذا التوازف مثؿ 
ال يعتبر عامبل عدوانيا ينجز عنو التوتر.  1االنفعاالت، البرودة، األمراض، وا 

خارجي أو الداخمي، لذلؾ أصبح مف ىو حالة نفسية تحدث لممعمميف أثناء تفاعميا مع المحيط ال: .اإلجياد4
سمات العصر ويصاب بو عمالنا بصفة عامة ومعمماتنا في التعميـ بصفة خاصة، فقد أىتـ الكثير مف 
يجاد وسائؿ لمتخفيؼ مف إمكانيات  العمماء والباحثيف بتحميؿ الظاىرة ومعرفة أعراضيا وطرؽ عبلجيا وا 

 حدوثيا في حياة المعمـ بصفة خاصة.
أف الجياز الذي تحدث فيو األعراض الفسيولوجية ىو الجياز العصبي : الفسيولوجية األعراض -ب 

المستقبؿ الذي يمكف تقسيمو إلى الجياز العصبي السمبثاوي والعصبي الباراسمبثاوي الذي يصدر عف حدوث 
ضغط اضطرابات داخمية، قد تأخذ صورة خفقاف في القمب، توتر العضبلت وتسمى ىذه األعراض بردود 

                                                           
 .2. ص 1983ترجمة عثماف نحاتي. ديواف المطبوعات الجامعية. الجزائر.  ،الكف و العرض، سيغموند فرويد1
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أفعاؿ ذاتية، حيث أف الجياز األوؿ مسؤوؿ عف تعبئة قوى الجسـ الستخداميا في العمؿ إضافة إلى إعادة 
ضخ الدـ مف القمب إلى الجياز العصبي المركزي ومف ثـ تسمح العضبلت لمفرد بالتفكير. أما الثاني فيو 

يفتو ىي إدخاؿ الطاقة وعند يكوف أكثر نشاطا وعمبل إذا كاف الفرد في حاؿ ىدوء نسبيا، وليذا تكوف وظ
تعرض المعممة لمضغوط المينية يؤدي إلى استيبلؾ الذخيرة الجسمية وبالتالي إصابتيا بعدة أمراض 

 1واضطرابات داخمية وحتى إصابتيا بالذبحة الصدرية وقرحة المعدة.
 

 : خبلصة

التعميـ معمميف بمراحؿ مف اىـ التحديات التي تواجو تطوير الواقع التربوي المشكبلت التي تواجو ال 
فت بانيا "اـ الميف "،اال انيا مف اكثر الميف التي تزخر مفة وعمى الرغـ مف اف مينة التعميـ قد وصالمخت
خاصة في  ، بنسبة كبيرةعممات لمااف ىذه االخيرة تمس  يثحلصاحبيا شكبلت وتسبب توترا نفسيا بالم

إال أف الظروؼ التي تحيط بالمرأة أثناء فترة التعميـ  ودىا،وجي بدايتيا مما يعطييا دافع قوي إلبراز طاقاتيا
 تجعؿ مف ىذا األخير مشكمة تبرز سمبياتيا مف خبلؿ التعامؿ مع التبلميذ والظروؼ المينية التعميمية. 

                                                           
مجمة الدراسات  الحكومي،مصادر الضغوط في العمل، دراسة مقارنة بين الموظفين في القطاع عويدة السمطاف المشغاف، 1

 .87،ص1998النفسية، مصر،
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 مناقشة وتحميل نتائج الدراسة: 
 _ عرض وتحميؿ البيانات الخاصة باستمارة المعممات : 

 : يوضح سف المبحوثات.01رقـ الجدوؿ 
 بدائل ك %
64% 16 40_50 
36% 9 51_60 
 المجموع 25 100%

 
( وتقدر نسبتيا ب 50_40( أف الفئة العمرية األعمى نسبة مف بيف )1يتبيف لنا مف خبلؿ جدوؿ رقـ )

 % . 36( تقدر نسبتيا ب 60_51% , أما الفئة العمرية )64
 سنة ,وىي اقؿ مف الفئة الموالية . 50سنة و 40ات انحصرت ما بيف نبلحظ أف الفئة الغالبة لممبحوث

سنة بأف لدى ىذه الفئة  50_40يفسر الباحث ارتفاع االتجاه السمبي نحو التقاعد المسبؽ لدى الفئة العمرية 
يا العمرية احباطات مف مينة التعميـ لـ تستطع في خبلؿ ىذه السنوات أف تتوافؽ مع مينة التعميـ التي دخمت

بتصورات وآماؿ وطموحات تستعجؿ في تحقيقيا في الوقت الذي واجيت فيو ىذه الفئة واقعا مخالفا لتوقعاتيا 
فالرغبة والتجديد قابمة لمجمود مف الناحية الوظيفية والمادية ،عبرت عف ىذه الفئة بارتفاع رغبتاه في التقاعد 

 المسبؽ .
( سنة ذلؾ بأف المعممات مف ىذه الفئة العمرية قد 60_51مف ) بة في التقاعد فيي الممتدةأما الفئة األقؿ رغ

لبٍلرتفاع العائد المادي لمينة التعميـ في ، أصبحوا األكثر توافقا مع عمميـوجدوا حموال لكؿ ما يثير ٍاحباطاتيـ و 
يرى عوبة الحياة لذلؾ فانو ىذه المرحمة العمرية، كذلؾ فيـ مف الجيؿ الذي عانى شيئا مف شظؼ العيش وص

المعممة في الظروؼ الحالية مف زاوية أرحب، ويتقبؿ ىذه الضغوطات بمرونة أكثر مف الشباب المتبـر  ةمعانا
، قياسا بأصحاب الوظائؼ ااء التي يعيشيتمر عميو قياسا بحالة الرخ ةي يرى في ىذه الوظيفة اكبر معاناالذ

 األخرى .
التي بينت أف نسبة مف يفكر في ترؾ مينة التعميـ  1983ية _ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مراكز البحوث التربو 

  1سنة فأكثر.  31سنة أعمى ممف أعمارىـ  31ممف أعمارىـ تقؿ 

                                                           
1   www.pdfactory.coM 
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 : يوضح الحالة ااٍلجتماعية لممبحوثات.02الجدوؿ رقـ 

 بدائل تكرار %
 متزوجة 23 92%
 أرممة 1 4%
 مطمقة 1 4%

 المجموع 25 100%
 

نسبة لممتزوجات قدرت ( الذي يوضح الحالة ااٍلجتماعية لممبحوثات أف 2ـ)نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ رق
 قدرت بوالمطمقة  و مرممة لمبالنسبة لمحالة ااٍلجتماعية  و كانت النسبة مشتركة%، 92المتزوجات قد قدرت ب 

 لمتزوجات.تبيف لنا أف النسب العظمى والمؤثرة ىي لممعممات افىاتو النسب ضئيمة ال تكاد تذكر. % ، وتعتبر4

 : يوضح المستوى التعميمي لممبحوثات.03الجدوؿ رقـ 

 البدائل التكرار %
 متحصمة عمى شيادة البكالوريا 6 24%
 معيد تكنولوجي 3 12%
 جامعة 16 64%
 المجموع 25 100%

 

( أعبله يتضح لنا أنو توجد فروؽ بيف المؤىؿ الدراسي وٍاتجاه المعممات نحو 3مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)
 ى شيادةمحصميف عتالمأما  والتي تخص خريجات الجامعة، %64ب السائدة ، حيث قدرت نسبة التقاعد المسبؽ

 خريجات المعيد التكنولوجي ػمبحوثات يي تمثؿ الف %12اما النسبة % ، 24كالوريا فقدرت النسبة ب بال

في التقاعد  ةغبار ال ة جامعيةالحاصميف عمى شياد تأتي فئةمف خبلؿ التحميؿ نبلحظ أف في المرتبة األولى 
طوؿ مسارىا التعممي والتعميمي، ويتفؽ مع ىذه الدراسة الحالية ما عف  راجع لبلرىاؽ الناتج وذلؾ،المسبؽ 
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توصمت إليو دراسة الطحيح التي أشارت إلى ما نسبتو مف جممة المتقاعدات مبكرا مف ذوي الشيادات األقؿ مف 
 1وخمبل وعدـ جدوى لبٍلستثمار الجامعي .المستوى الجامعي، وىذا يحدث ىدرا 

دور  فيث اإلعداد التربوي وعدـ وضوح ليمثؿ خريجات الجامعة مف ح فشيادة البكالوريا لس تحامبلو اف 
، أما أقؿ الفئات رغبة في التقاعد المسبؽ فيي مف المعممات ألنيف لـ يمرف بالمراحؿ التعممية كاممة المعمـ

 ي ويرجع ذلؾ بالجودة النسبية لتأىيؿ المعممات أكاديميا وتربويا .المتخرجات مف معيد تكنولوج

 : يوضح مدة الخبرة في التعميم لممبحوثات : 44الجدول رقم 

 بدائل تكرار %
36% 9 15_20 
64% 16 21_30 
 المجموع 25 100%

  

تمثؿ مف بيف ( يتبيف لنا أف مدة الخبرة في التعميـ بالنسبة لممبحوثات ت4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
 %.36سنة تقدر بنسبة 20_15% ،أما مكف بيف 64سنة تقدر بنسبة 30_21

ىناؾ ٍارتباط سمبيا بيف  ، اي افانت مدة خبرتيـ في التعميـ أطوؿبحيث نبلحظ أف أعمى نسبة لمفئة التي ك
ا زاد ااٍلتجاه السمبي ة كممبر أنو كمما زادت الخنبلحظ بحيث  ،سنوات الخبرة وٍاتجاه المعممات نحو التقاعد المسبؽ

 نحو العمؿ، أي الرغبة في التقاعد المسبؽ وعدـ ااٍلستمرار في العمؿ.

 

  

                                                           
 .30الطحيح )مرجع ما سبؽ ذكره(، ص  1
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 : يوضح عدد أفراد أسرة المبحوثات.45الجدول رقم 

 البدائؿ      تكرار        %       
       16%        4      2_4 

   80   %        20      5_7 
       4%        1      8_10 
 المجموع       25        100%       

  

% مف المعممات البلتي اخترف التقاعد المبكر 80( أف ما نسبتو 5يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
% لممعممات يتراوح عدد أفراد أسرتيا 16(، في حيف نسجؿ نسبة 7-5يتراوح عدد أفراد أسرتيا مف ) )المسبؽ(

% أو ىي تعتبر اقؿ 4( أفراد قدرت نسبتيـ ب 10الى8لمواتي عدد أفرادىا )( أفراد، أما المعممات ا4-2مف )
قيمة مقارنة بالقيـ األخر وىذا ما يغني أف الفارؽ بيف متوسط عدد األفراد يزيد العبء عمى المعممات واف كثرة 

ا ىو زيادة عدد التقاعد المسبؽ لديي بسبف أما أكدتو مجموعة مف المبحوثات ب وىذا ،األفراد تزيد مسؤولياتيا
 األطفاؿ. 
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 : يوضح نوع األسرة التي تعيش فييا المبحوثات.46الجدول رقم 

 البدائؿ تكرار %

 أسرة نووية 21 84%

 أسرة ممتدة 04 16%

 المجموع 25 100%

 

% مف المعممات البلتي ٍاخترف التقاعد المبكر )المسبؽ( 84( أف نسبة 6يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ) 
% مف المعممات البلتي ذىبف لمتقاعد المبكر )المسبؽ( تنتميف لؤلسرة 16سرة النووية أما بسنة ينتميف لؤل
 الممتدة.

وىذا يعني أف نسبة كبيرة مف المعممات البلتي ٍاخترف التقاعد المبكر مف ذوي األسرة النووية مقارنة مع المعممات 
آخر أف المعممات البلتي تنتميف لؤلسرة النووية أكثر  بمعنى، تقاعد المبكر مف األسرة الممتدةالبلتي ٍاخترف ال

وىذا ربما يرتبط بوجود أفراد أكبر فيو مف األسرة الممتدة  عرضة مف المعممات المواتي تنتميف لؤلسرة الممتدة،
وبالتالي وجود أشخاص يمكنيـ تقديـ المساعدة لؤلـ كالجدة أو العمة خاصة في رعاية أطفاليا أثناء غيابيا في 

 لعمؿ باإلضافة ٍالى التخفيؼ مف األعباء المنزلية عمييا .ا

 : يوضح وجود ٍاعتراض األسرة عن العمل.47الجدول رقم 

 البدائل تكرار %
 نعـ 6 24%
 ال 16 76%
 المجموع 25 100%

 

 % والتي76( إمكانية وجود لؤلسرة عف العمؿ المبحوثات فتجد أكبر نسبة والتي قدرت ب7يوضح الجدوؿ رقـ)
%بحيث نرى أف أغمبية األسرة ال تعارض 24"ال" أما الذيف أجابوا ب"نعـ" فقد قدرت نسبتيـ ب كانت إجابتيـ ب
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عمى عمؿ المبحوثات وىذا الفارؽ يدؿ عمى تفيـ األسرة وتقبؿ خروج المبحوثات لمعمؿ وحاجتيا لو غير أف 
لقد ، (8رفيا في الجدوؿ التالي رقـ )ستعىناؾ ما يعارض أسرة المبحوثات كوناه عاممة وىذا راجع إلى أسباب 

% مف المبحوثات صرحف أف 15أشارت دراسة ميدانية قاـ بيا صفوح األخرس حوؿ األسرة السورية أف نسبة 
، رـ يصبح عائقا أماـ أطفاليا الصغاعمؿ أزواجيف يرفضف عمميف الخارجي ،ذلؾ ألنيـ يعتبروف عمؿ األ

فاىـ مع أىؿ الزوج ،ومعارضتيـ لخروجيا ألنيـ محافظوف وال يشجعوف وأرجعت المبحوثات السبب إلى سوء الت
ألف طبيعتيا تفرض عمييا رعاية بيتيا وقياميا  ،العمؿ غير ضروري بالنسبة لممرأة عمؿ المرأة ويعتبروف بأف

 1بوظيفة األمومة .

 : يوضح أسباب ٍاعتراض أسر المبحوثات لعممين. 48الجدول رقم  

 % تكرار البدائل
 %16.66 1 عية العمؿوض

 %0 0 عمؿمعدـ الحاجة ل
 %50 3 تقصير في حؽ الزوج

 %16.67 1 إىماؿ في تربية األطفاؿ
 %16.67 1 سوء التفاىـ مع أىؿ الزوج

 %100 6 المجموع
( أسباب ٍاعتراض األسر عف عمؿ المرأة وقد كاف السبب األكبر ىو تقصير في حؽ 8يوضح الجدوؿ رقـ )

ىماؿ في تربية األطفاؿ بنسبة اإل% فييا انقسمت النسب الباقية عمى وضعية العمؿ و 50بة الزوج وذلؾ بنس
في حيف انعداـ النسبة عند السبب القائؿ أف المرأة غير محتاجة لمعمؿ، ويعود ارتفاع النسبة في  ،% 16.67

يتصدر ىذا االخير  لتي تقضييا في العمؿ أي أفاألسباب األخرى إلى كثرة غياب المبحوثة وطوؿ الساعات ا
في حيف تأتي الواجبات المنزلية في المرتبة الثانية وىذا ما جعميا تيمؿ عدة نقاط منيا حؽ   أولويات المبحوثة

 الزوج وتربية األطفاؿ .

 

                                                           
 .288، ص  1976محمد الصفوح االخرس ،تركيب العائة العربية ووظائفيا ، منشورات وزارة الثقافة و ااٍلرشاد القومي ،دمشؽ   1



 عرض وتحليل وهناقشة نتائج الدراسة                الفصل الخاهس  
 

74 
 

وٍانطبلقا مف قراءتنا لمنتائج المعرضة نستنتج أف األـ العاممة ال تتمقى تشجيعات مف طرؼ أىؿ الزوج تجاه 
ؿ أنيا تجد مشاكؿ مع المحيطيف بيا بسبب عمميا وىكذا يزيد قمقيا وصعوبة التوفيؽ بيف العمؿ عمميا والدلي

 والواجبات المنزلية ( الذي يوضح مشاكؿ التوفيؽ بيف العمؿ8واألسرة، وىذا ما ذكر في الجدوؿ رقـ)
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 : يوضح إمكانية حدوث شجار بين الزوجين بسبب العمل. 49الجدول رقم 

 % تكرار البدائل
 %64 16 نعـ
 %36 9 ال

 %100 25 المجموع
 

%، أما الذيف أجابوا ب 64( بأف أفراد العينة الذيف أجابوا ب "نعـ" تقدر نسبتيـ ب9يوضح الجدوؿ رقـ ) 
% وىذا الفارؽ يدؿ عمى أف أغمبية المبحوثات يعانيف مف شجار مع أزواجيف، وىذه 36"ال" تقدر نسبتيـ ب

(،والذي يوضح أف العمؿ كاف عمى حساب الزوج وبالتالي التقصير الناجـ 7الجدوؿ رقـ)النتيجة توصمنا إلييا في 
 عف ااٍلىتماـ بالعمؿ أكثر وىذا ما يؤدي بدوره لمشجار.

 بحيثتعمؿ كما أشارت بعض المبحوثات حدوث تغيير في العبلقة الزوجية داخؿ األسرة التي فييا الزوجة 
 "بالمبوز"و "سيزر"حسب دراسة ، ف األسر التي ال تعمؿ فييا الزوجةوبي يتضح وجود اختبلؼ بيف ىذه األسر

ؾ وتكيؼ زواجي بصورة أقؿ ،أي أف ىنا ،ممة تمر بضغوط عمؿ نفسية أكبرا،وجدت أف المرأة الع 1992
 .1ضغوط كبيرة في عمؿ المعممات

ف أعباء كبيرة مف تربية ، حيث تعاني مألدوار في المجتمعاراع مف ص لمبحوثات الى ما تعانيوفقد أشارت ا   
صدقاء إضافة إلى كونيا ربة األبناء ومتابعة تحصيميـ وتمبية ٍاحتياجات الزوج والقياـ بالعبلقات مع األىؿ واأل

 عدـ ٍاقتناع الزوج بعمؿ الزوجة إضافة إلى األىؿ والمجتمع.عاممة ومف أىميا ما يثار عف مشاكؿ المرأة ال ،منزؿ

  

                                                           
1
 . 092محمد صفوح األخرس، المرجع نفسو ، ص  



 عرض وتحليل وهناقشة نتائج الدراسة                الفصل الخاهس  
 

76 
 

 احتمال طمب الزوج من زوجتو التوقف عن العمل. : يوضح فيو14الجدول رقم 

 % تكرار البدائل
 %48 12 نعـ
 %52 13 ال

 %100 25 المجموع
 

 % أما الذيف أجابوا ب48( بأف أفراد العينة الذيف أجابوا ب"نعـ" تقدر نسبتيـ ب10يوضح الجدوؿ رقـ) 
ة أف الزوج ال يعارض عف عمؿ الزوجة % وىي أكبر نسبة والتي ترى فيو ىاتو الفئ52"ال" تقدر نسبتيـ ب 

بحيث يوافقيا عمى مزاولتيا المينة، غير أف الفئة التي عارض فييا الزوج العمؿ وطالبيا بالتوقؼ عف العمؿ ىي 
( وما توصمت 9وىذه النتيجة تتوافؽ الى حد كبير مع الجدوؿ رقـ)، النسبة المؤيدة لمعمؿ نسبة مقاربة مع

 ػومشاكؿ تتبعيا المبحوثات إليو مف معيقات

 : يوضح نسبة تشجيع الزوج وتحفيزه لمعمل.11الجدول رقم 

 % تكرار البدائل
 %64 16 نعـ
 %36 9 ال

 %100 25 المجموع
 

% 64( نسبة تشجيع الزوج وتحفيزه لمعمؿ بحيث أف النسبة المحفزة تقدرب11يوضح الجدوؿ أعبله رقـ) 
% وىذا الفارؽ بيف لنا نتيجة 36ة عمؿ الزوجة والتي قدرت ب حيث تفوقت عمى نسبة األزواج التي تعارض فكر 

ونستدؿ عمى بتيا ورغبة زوجيا في نفس الوقت .أف األزواج يؤيدوف زوجاتيـ في العمؿ أي أف المرأة تعمؿ برغ
 ىذه ااٍليجابية مف خبلؿ تشجيع الزوج وتحفيزه في عمؿ الزوجة مبرر يف ذلؾ ب: 

عدة زوجيا في اإلنفاؽ عمى األسرة ._لقد أشارت بعض المبحوثات أغمبية _ المرأة العاممة أقدر عمى مسا
 األزواج يحفزوف زوجاتيف مف أجؿ مساعدتيـ عمى اإلنفاؽ عمى األسرة.
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 : يوضح مشاكل التوفيق بين متطمبات العمل وواجبات المنزل.12الجدول رقم 

 % التكرار البدائل
 %76 19 نعـ
 %24 6 ال

 %100 25 المجموع
 

حيث األسرية،  يؽ بيف متطمبات العمؿ والواجبات ( مشاكؿ المبحوثات في التوف12يوضح الجدوؿ رقـ ) 
% التي اتضحت فيو عجز المعممة عف التوفيؽ بيف العمؿ 76ة أجابت ب "نعـ" والتي قدرت بنسبة نجد أكبر فئ

ذلؾ وىذا راجع إلى كونيا %ترى عكس 24ومتطمباتيا األسرية غير أف ىناؾ فئة مف المبحوثات قدرت بنسبة 
حف بعدـ إمكانية توفيؽ األـ تعييف في عائمة ممتدة أو قمة عدد األطفاؿ وبالتالي فٍاف نسبة المبحوثات التي صر  

كما أف المتأصؿ لمجرى حياة األـ العاممة يجدىا تعيش في ٍاضطرابات نفسية ناتجة ،ألسرة العاممة بيف العمؿ وا
رىاقيا مف جية و  مف جية أخرى ناتجة عف قمقيا وعدـ تحمميا عندما ترى نفسيا أنيا قادرة عمى عف تعبيا وا 

التوفيؽ بيف المتطمبات المينية التي تفرض عمييا الخروج المبكر إلى العمؿ وبيف المتطمبات العائمية التي تفرض 
وج عمييا ىي األخرى أف تبذؿ أقصى جيد لئلشراؼ عمى جميع أفراد أسرتيا وعمى وجو الخصوص الز 

 واألطفاؿ.

وعميو أف المرأة العاممة يـ كف ليا أف تقوـ بوظائؼ متعددة فيي إذف تعمؿ خارج المنزؿ ،وتقوـ أيضا  
بوظيفة أخرى داخؿ األسرة أال وىي اإلشراؼ عمى رعاية أطفاليا وتدبير أمور المنزؿ بحيث نجد أف المبحوثات 

نزؿ والمتعمؽ بعمميا الوظيفي ودور آخر في المنزؿ تقوـ بعدة أدوار ٍاجتماعية أخرى ،دور متمثؿ خارج الم
  المتعمؽ بتربية األطفاؿ وىذا يندرج تحت نظرية البنائية الوظيفية.
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 .: يوضح مكان إيداع األوالد أثناء عمل المبحوثات13الجدول رقم 

 التكرار        المتغير       النسبة      
 األب      1        4%       
 الخادمة       1        4%       
 الحاضنة      11        44%       
 الجدة      8        32%       
 األخت      2        8%       
 الجارة       2        8%       
 المجموع          25        100%       

 

ت إذ نجد أف أغمبية المبحوثات ( مكاف ترؾ األوالد أثناء عمؿ المبحوثا13يوضح الجدوؿ أعبله رقـ) 
% مف المبحوثات 32%، وىناؾ نسبة تقاربيا التي قدرت ب36يبقيف أوالدىف عند الحاضنة وقد قدرت بنسبة 

التي يضعف أوالدىف عند الجدة، مع وجود نسبة أخرى منخفضة كاألب والخادمة والجارة والخالة والتي قدرت 
الجيات القائمة عمى رعاية األوالد خبلؿ فترة عمؿ األـ تتنوع وىكذا % وانطبلقا مف كؿ ما سبؽ نجد أف 8بنسبة 

يتضح أف األـ العاممة دائما تفكر في أيف تترؾ أبنائيا، إال أنو يبدو لنا جميا أف المبحوثات يعتمدف كثيرا عمى 
 الحاضنة وأمياتيف.

الحاضنة ،وىذا ما يدؿ عمى وانطبلقا مف ىذا يتضح لنا أف الغالبية مف المبحوثات يأخذف أطفاليف إلى  
أف األـ العاممة ىي المسؤولية الوحيدة في تحضير طفميا وأخذه إلى الحاضنة لرعايتو، قبؿ مباشرتيا العمؿ 
الميني اليومي، وىذا ما يؤدي إلى صعوبة التوفيؽ بيف العمؿ وتربية األطفاؿ .مع العمـ باف رعاية ىؤالء 

ف وعطؼ وحب أمو كما عمى األـ أف تشرح لولدىا أسباب انشغاليا يمكف أف تغني الطفؿ عف حنا األشخاص ال
  .عنو حتى يتقبؿ مف جراء عمؿ أمو
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 : يوضح الصعوبات التي تتعرض ليا المبحوثات بسبب التزاماتين نحو األوالد.14الجدول رقم 

 البدائل التكرار %
 نعم 15 60%
 ال 10 40%
 المجموع 25 100%

 

% أما الذيف 60بأف أفراد العينة الذيف أجابوا ب"نعـ" تقدر نسبتيـ ب  (14يوضح مف الجدوؿ رقـ) 
% وىذا الفارؽ يدؿ عمى أف المجيبيف ب"نعـ" قد اعتبروا أف الصعوبات 40أجابوا ب "ال" تقدر نسبتيـ ب 

 المتعرض إلييا ليست بسبب ااٍللتزاـ نحو األوالد ،عمى العكس اآلخر ترى أف الصعوبات المتعرض إلييا ليس
 بحكـ ٍالتزاماتيا باألوالد وحاجاتيـ لرعايتيا وارتباطاتيا األسرية.

تشير دراسة "فميد" إلى أف غالبية مف المبحوثات المتزوجات بأنيـ ييتممف باألطفاؿ واألسرة أوال ثـ  
بمستقبميف المرتبط بالعمؿ الخارجي ،وقد ذكرت بعض السيدات البلتي عندىف أطفاؿ صغار أنيف عمى استعداد 
لقطع عمميف في حالة وجود أطفاؿ وذلؾ مف أجؿ العناية بيف. وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف 

وقؼ المبحوثات يضعف قيمة كبيرة ألىمية األمومة، فبداعي األمومة أغمب األميات العامبلت اضطررف إلى الت
ؿ إلى خروج األـ لمعمؿ وأثره . وقد أشارت دراسة "زىير حطب" حيث أشار في ىذا المجا1عف نشاطيف الميني 

عمى األبناء قائبل: أف خروج األـ لمعمؿ ولد بحد ذاتو مجموعة مف المشكبلت وعمى رأسيا عدـ تمكنيا مف القياـ 
 . 2ا بعمميا المنزلي وىكذا تعامؿ كمقصرة بحؽ أبنائيا وأسرتي

  

                                                           
 82، ص1990كاميميا عبد الفتاح سيكولجية المرأة العاممة ،دار النيضة ،مصر،  1
. ص 1994. 144تماضر زىري حسوف، تأثيرعمؿ المرأةعمى تماسؾ األسرة في المجتمع العربي ،مجمة األمف و الحياة ، العدد 2

50. 
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 : يوضح إمكانية تعرض األوالد ألي خطر أثناء العمل.15الجدول رقم 

 البدائل ك %
 نعـ 16 64%
 ال 9 36%
 المجموع 25 100%

( يتبيف لنا أف نسبة األوالد المتعرضيف لؤلخطار أثناء غياب األـ ىي النسبة 15مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)      
% وذلؾ بعد ااٍلستفسار الذي أجابت فيو ىذه الفئة ب"نعـ" في المقابؿ نجد 64األكبر حيث أنيا تقدر بنسبة 

% وىذا راجع إلى أف الطفؿ في حضور األـ يكوف في األغمب أكثر 36أجابوا ب"ال" تقدر نسبتيـ بنسبة الذيف 
 أمنا مف أف يكوف في رعاية أحد غيرىا أي أف األـ ىي أكثر شخص يمكف أف يخاؼ عمى الطفؿ .

األسرية(  ولقد أشارت دراسة "نادية فرحات" في الموضوع بعنواف) خروج المرأة لمعمؿ وأثره عمى العبلقات 
نائيف تتأثر بخرجيف وتوصمت الباحثة في ىذه الدراسة إلى أف المبحوثات المواتي صرحف بأف عبلقتيف مع أب

 .1% ،22نسبتيف 

وقد أشارت دراسة "أيدي اليف" التي أجرت دراسة عف بعض األميات العامبلت في أمريكا وتوصمت  
أمريكا وكثرة الجرائـ في المجتمع ىو أف الزوجة تركت  الباحثة في ىذه الدراسة أف سبب األزمات العائمية في

بيتيا لتضاعؼ مف دخؿ األسرة، فزاد الدخؿ وانخفض مستوى األخبلؽ، وتقوؿ أف التجارب أثبتت أف عودة األـ 
الى بيتيا ىي الطريقة الوحيدة إلنقاذ الجيؿ مف التدىور الذي يسير فيو، وىذا يعني أف وجود األـ بالمنزؿ قرب 

يا أمر ضروري ببل منازع ألنو كمما ابتعدت األـ عف المنزؿ بسبب عمميا كمما زادت الحوادث الغير أطفال
 .2مرغوب فييا والتي يتعرض إلييا الطفؿ 

  

                                                           
. 2000ة ماجيستير،قسػـ عمػـ االجتمػاع ،جامعػة الجزائػر ،نادية فرحات ،خػروج المػرأة لمعمػؿ وأثػره عمػى العبلقػات األسػرية ،رسػال  1

 .312ص ص
 .85_ مرجع سابؽ ، ص 2
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 : يوضح نظرة المجتمع لعمل المرأة.16الجدول رقم 

 البدائل        التكرار         %
 مؤيدة        16 64%
 معارضة        04 16%
 حيادية        05 20%

 المجموع       25 100%
% مف المبحوثات لدييف اعتقادا بأف ليف 64( نبلحظ أف نسبة 16مف خبلؿ الدراسة ونتائج الجدوؿ رقـ )      

صورة اجتماعية مؤيدة ليـ ومقبولة تعبر عف دورىـ الوظيفي أو الرسالة المينية ليا تقدير وٍاحتراـ وىذا يدؿ عمى 
% ،عبرت عف صورة المجتمع السمبية 20اضج، أما المجموعة الحيادية فكانت نسبتيا تقدر ب وعي ذاتي ون

% مف المبحوثات التي عبروا عف الصور الرديئة والغير المحترمة 16ليا، وىناؾ الفئة المعارضة تقدر نسبتيا ب
 مف المجتمع ليـ.

 : يوضح موقف العائمة من اتخاذ قرار التقاعد :  17الجدول رقم 

 البدائل التكرار %
 موافقة 18 72%
 معارضة 0 0%
 حيادية 7 28%
 المجموع 25 100%

( تبيف لنا موقؼ العائمة مف توافؽ المجاوبة في قرار التقاعد اذ نجد نسبة 17مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )      
 ارضة.% في حيف انعدمت الفئة المع28%عمى عكس الحيادية والتي قدرت بنسبة 72الموافقة قدرت ب

ومف خبلؿ ىذا التحميؿ تبيف أف المعممة لـ تجد أي مانع يخص قرار التقاعد مف طرؼ العائمة بؿ وجدت كؿ 
التأييد وىذا ما عزز فكرة التقاعد المسبؽ لدييا، وىذا راجع لما تعانيو مف مشاكؿ في التوفيؽ بيف واجباتيا 

 األسرية وعمميا.
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 ي القرار.: يوضح بداية التفكير ف18الجدول رقم 

 البدائل التكرار %
 منذ سنة 6 24%
 مند سنتيف 6 24%
 أكثر مف سنتيف 13 52%
 المجموع 25 100%

( مدة بداية التفكير في القرار نحو التقاعد فنجد النسبة األكبر ىي 18يتبيف لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )      
ا األمر في أكثر مف سنتيف، مع وجود نسب % وبالتالي نبلحظ أف المبحوثات قد بدأوا التفكير في ىذ52

% والتي كانت متراوحة بيف سنة وسنتيف .ولكف يبقى أمر التقاعد أمر دائـ التفكير اتجاه 24متساوية والمقدرة ب 
( والتي كانت نسبة الموافقة في اتخاذ القرار مف التقاعد بنسبة 17كؿ المعممات وبعد قراءة نتائج الجدوؿ رقـ )

التقاعد المسبؽ يبقى في أمر دائـ التفكير بالنسبة لممبحوثات خاصة بعد مواجية صعوبات في  % ولكف أمر72
 ا األسرية االجتماعية والمينية. حياتي

 : يوضح رغبة المبحوثات في اختيارىن مينة التعميم. 19الجدول رقم 

 البدائؿ         ؾ %
 نعـ 22 88%
 ال 3 12%

 المجموع 25 100%
% وىي 88( يتبيف لنا أف أفراد العينة الذيف أجابوا ب "نعـ" قدرت نسبتيـ ب19ؿ الجدوؿ رقـ )مف خبل      

% ،وىذا الفارؽ راجع إلى أف أغمبية المبحوثات ىـ 12تفوؽ نسبة المبحوثات الذيف أجابوا ب"ال" والتي تقدر ب
 الذيف اخترف مينة التعميـ أي كانت رغبتيـ .

المبحوثات والتعبير بعبارة "نعـ" عمى حبيف لعمميف ورغبتيف فيو أي أنو ليس  تحميؿ تبيف مف خبلؿالمف خبلؿ 
 ىناؾ مف أرغميـ عميو. 
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لكوف المرأة أصبحت تساير قطاع التعميـ ألنو األكثر مبلئمة مف األعماؿ األخرى ليا ويتضح أف المعممات ال 
وىذا يدؿ عمى أف المعممة ال تزاؿ تقدس يوافقف عف التخمي عف مينة التعميـ بالرغـ مما تعانيو مف صعوبات ف 

 ميمتيا إلى أبعد الحدود، وتقديس ىذه الرسالة ألنيا نابعة مف الجانب الوجداني اإليماني.
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 : يوضح عبلقة المعممة بزمبلئيا.24الجدول رقم

 البدائل التكرار %
 حسنة 17 68%
 عادية 8 32%
 سيئة 0 0%

 المجموع 25 100%
( يتبيف لنا أف عبلقة المعممة بزمبلئيا تقريبا جد حسنة، وقد قدرت نسبتيا ب 20دوؿ رقـ )مف خبلؿ الج      
% ،وبالنسبة لمعبلقة السيئة فيي 32% ،أما بقية المبحوثات البلتي كانت عبلقتيف بزمبلئيـ عادية قدرت ب68

 المودة في إطار الزمالة.نسبة منعدمة، وىذا راجع إلى أف معظـ عبلقات المعممة بزمبلئيا سادىا االحتراـ و 

وفي دراسة مقارنة أجريت ألسباب نجاح المدرسة في ميمتيا عبلقتيا بزمبلئيا، وجد أف أكثر المدرسات نجاحا 
في مينتيف ىف أكثرىف قدرة عمى كسب رضا المجموعة. وبالتالي فٍاف العبلقة الحسنة بيف المعممة وزمبلئيا ليا 

 1ف جو تسوده روح التعاوف.دور كبير في التحسيف الميني فيكونو 

  

                                                           
 .187محمد السرغيني وآخروف ، مرجع سبؽ ذكره ص   1
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 :  يوضح عبلقة المبحوثة بالمدراء الذين اشتغمت معيم.21الجدول رقم

 البدائل التكرار %
 حسنة 12 48%
 عادية 12 48%
 سيئة 1 4%

 المجموع 25 100%
% 48( لنا عبلقة المعممة بالمدراء حيث قدرت بالعبلقة الحسنة أي بنسبة 21يوضح الجدوؿ رقـ )      

% ،وىذا الفارؽ راجع إلى أف أغمبية المبحوثات 4أما بالنسبة لمعبلقة السيئة تقدر ب % .48العبلقة العادية ب و 
عبلقتيا مع األسرة التربوية تتميز بعبلقة حسنة مثمما وجدناه في الجدوؿ السابؽ، عبلقاتيا مع زمبلئيا عبلقة جد 

 حسنة .

مـ والمدير فٍاف أصابع ااٍلتياـ تتبادؿ بيف المعممات والمدير وكؿ وما نبلحظو أنيا إذا فشمت العبلقة بيف المع
واحد يرجع الضغط عمى اآلخر ،وتبقى المعممة في ميب الريح وتصاب بعدـ الرضا والقنوط والشعور بالقمؽ 

 والتوتر يؤثر عمييا مف ناحية عمميا.
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 وعيا.: يوضح بيانات الحجم الساعي الذي تدرسو المبحوثة أسب22الجدول رقم

 البدائؿ التكرار %
 سا12الى8مف 6 24%
 سا18ٍالى12مف 6 24%
 سا24ٍالى18مف 8 32%
 سا30ٍالى24مف 5 20%
 المجموع 25 100%

( الحجـ الساعي التي تدرسو المبحوثات أسبوعيا، إذا أننا نبلحظ تبايف في عدد 22يوضح الجدوؿ رقـ)      
ساعة أسبوعيا، أما في المرتبة  24% والتي تتمثؿ في 32در ب الساعات التي تدرسو، نجد أف أكبر نسبة تق

ساعة،أما في 18ساعة إلى  12ساعة و 18ساعات إلى  8% والتي تتمثؿ في 24الثانية نجد النسبة تقدر ب 
 ساعة أسبوعيا. 30و 24% والمتمثمة ما بيف 20المرتبة الثالثة تقدر النسبة ب 

أف الحجـ الساعي الذي تدرسو أسبوعيا المبحوثات كبير نوعا ما،  ( تبيف22مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ رقـ )
والذي يعتبر عائقا تجاه المعممات ذلؾ إلرىاقيـ الشديد مف خبلؿ ذلؾ يتضح لنا أف العمؿ يجعؿ األـ تعود إلى 

خبلؿ  ولقد أشارت "عالية باقوف" في دراستيا، عمى أف المجتمع يعاقب األـ العاممة مف المنزؿ متعبة ومرىقة .
 1ساعات العمؿ الطويمة والمتواصمة خارج األسرة.

  

                                                           
 22ص  124تماضر زىري حسوف ، عمؿ المرأة وأمف األسرة في الوطف العربي ، المجمة العربية لمدراسات األمنية ، العدد   1
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 : يوضح بيانات في ٍاحتمال ٍارتفاع الساعات عن السنوات السابقة.23الجدول رقم  

 البدائؿ التكرار %
 نعـ 14 56%
 ال 11 44%
 المجموع 25 100%

رى، إذ تبيف لنا أفراد العينة الذيف ( ٍارتفاع الساعات مقارنة بالسنوات األخ23يوضح الجدوؿ أعبله رقـ )      
%.وىذا الفارؽ راجع إلى أف 44%، أما الذيف أجابوا ب"ال" فنسبتيـ تقدر ب 56أجابوا ب "نعـ" تقدر نسبتيـ ب 

أغمبية المبحوثات يروف بأف ىناؾ ارتفاع في حجـ الساعات وىذا راجع إلى تغيير في النظاـ التربوي مف القديـ 
برنامج الدراسي وىذا ما أثر عمى المبحوثات في عمميا التدريسي ،والكثير مف الدراسات إلى الجديد واتساع ال

 تثبت بأف ىناؾ تأثير كبير لمحجـ الساعي عمى المعمـ والمتعمـ .

 بحيث نبلحظ أف المعممات يروف بأف الزمف والتوقيت لمختمؼ المواد في التوزيع السنوي غير متساوي.
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 ال تعرض المعممة لمصعوبات: يوضح ٍاحتم 24الجدول رقم

 البدائل التكرار %
 نعـ 18 72%
 ال 7 28%
 المجموع 25 100%

 

% وىي 72( يتبيف لنا أف أفراد العينة الذيف أجابوا ب"نعـ" تقدر نسبتيـ ب24مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ) 
 فة المبحوثات بأني%، وىذا ما أشارت إليو أغمبي28تفوؽ نسبة المبحوثات الذيف أجابوا ب"ال" وىي تقدر ب

وبيت األسرة ،وىذا  لمصعوبات فيناؾ صعوبات تتمقاىا المعممات وذلؾ اٍلزدواجية عمميا بيف التدريس فيتعرض
 عوائؽ. فويشكؿ لي فما يؤثر عميي

وقد أبرزت دراسة ميدانية قاـ بيا "صفوح األخرس" أف أىـ المعوقات التي تعرقؿ األـ العاممة في حياتيا المينية 
% مف العينة التي تؤكد أف كثرة األوالد يعرقؿ األـ العاممة في أداء 46رة األوالد، حيث سجمت الدراسة ىو كث

 1عمميا الميني .

  

                                                           
 .291، مرجع سابؽ، ص  صفوح األخرسمحمد   1
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:  يوضح الصعوبات التي واجيتيا المبحوثات في مينتيا في حالة اإلجابة 25الجدول رقم
 ب"نعم" : 

 البدائؿ التكرار %
 اإلرىاؽ والتعب 6 33.5%
 تعامؿ مع سموؾ التبلميذال 12 66.5%
 المجموع 18 100%

( أعبله الصعوبات التي واجيتيا المعممة في حالة اإلجابة ب"نعـ"، إذ نجد 25يوضح الجدوؿ رقـ )      
قد أرجعوا ىذه الصعوبات إلى سوء  %66.5اختبلؼ في اآلراء حوؿ ىذه الصعوبات، إذ نجد نسبة تقد ب 

% 33.5التبلميذ، وىناؾ مف رد الصعوبات إلى عامؿ اإلرىاؽ والتعب بنسبة األخبلؽ وكيفية التعامؿ مع سموؾ 
. 

( 24نبلحظ أف أغمبية المبحوثات تواجو صعوبات في أداء مينتيف ،وىذه النتيجة ما توصمنا إلييا في الجدوؿ )
لية وتربية أي مستحيؿ التوفيؽ بيف متطمبات األسرية والمدرسية، إال بعد وجود مف يعيميا في األشغاؿ المنز 

األوالد لتتفرغ المبحوثة لعمميا خارج المنزؿ ولقد أشارت دراسة "حامد عمار"يرى بأف ٍانضماـ المرأة إلى قوة العمؿ 
 يؤدي في كثير مف الحاالت إلى إرىاقيا مف خبلؿ الجمع بيف مسؤولياتيا في العمؿ والبيت.
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 سة. : يوضح الجدول كيفية تنقل المبحوثات لممدر 26الجدول رقم 

 البدائؿ ؾ %
 مشي 15 60%
 نقؿ عمومي 5 20%
 سيارة شخصية 5 20%
 المجموع 25 100%

( يتبيف لنا أف أغمبية المبحوثات يعتمدف عمى التنقؿ لممدرسة مشيا وعمى السيارة 26مف الجدوؿ رقـ )      
، وىذا راجع حسب % فكانت لمذيف يعتمدوف عمى النقؿ العمومي20% أما نسبة 40الشخصية بنسبة تقدر ب

 الحالة ااٍلجتماعية والمستوى المعيشي التي تعيشو المبحوثات .

 نبلحظ أف أغمبية المبحوثات يعتمدف في تنقميف لممدرسة عف طريؽ المشي.

 : يوضح بيانات ٍاكتظاظ األقسام التي درست فييا المبحوثات.27الجدول رقم 

 البدائؿ ؾ %
 دائما 9 36%
 أحيانا 16 64%
 أبدا 0 0%

 المجموع 25 100%
% 64( ٍاكتظاظ األقساـ التي درست فييا المبحوثات بحيث قدرت أعمى نسبة ب 27يوضح الجدوؿ رقـ )      

 36مف المجيبيف بأف ٍاكتظاظ األقساـ يكوف أحيانا فقط. وىناؾ مف يعتبر أنو أمرا "دائما" والتي تقدر نسبتو ب 
 % أما نسبة أبدا كانت صفرية .

ؿ قراءتنا لمجدوؿ تبيف لنا أف أغمبية المبحوثات ترى أف ٍاكتظاظ األقساـ يتراوح ما بيف أحيانا وأبدا ومف خبل
 وكانت األغمبية ألحيانا.و أبدا حيث كانت معدومة .

وما نبلحظو أف األقساـ تعاني ااٍلكتظاظ ىذا بالرغـ مف الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة في إنشاء مجمعات 
مغايات التربوية، إال أف ىذه الجيود لـ ترتقي إلى المستوى المطموب مما تمخض عنو الكثير جديدة تستجيب ل
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مف المشكبلت ألف ٍاكتظاظ األقساـ التربوية يقتؿ البيداغوجية ويخمؽ العدوانية نتيجة لمراقبة سموكيات وتصرفات 
وضى بسبب إرىاؽ المعمـ والمتعمـ عدد كبير مف التبلميذ، كما أنو يؤثر سمبا عمى تحصيؿ التمميذ، وكثرة الف

ويؤدي ىذا إلى الشعور بالممؿ والفشؿ واإلحباط ففي الوقت الذي يمكف فيو لممعممة أف تعمـ صفا مف عشريف أو 
خمسة وعشريف تمميذا دوف أف يعاني مف اإلجياد المفرط، فإنيا قد تعاني مف بعض التوتر عندما يزيد عدد 

 ـ والمسؤوليات الممقاة عميو.التبلميذ ،وبالتالي تزداد الميا

ؿ                     : يوضح بيانات ااٍلكتظاظ لسبب الضغط في العم28الجدوؿ رقـ   

 البدائل التكرار %
 نعـ 25 100%
 ال 0 0%

 المجموع 25 100%
( أف ااٍلكتظاظ يولد ضغطا في العمؿ، بحيث نجد أف النسبة قدرت ب 28يوضح الجدوؿ أعبله رقـ )      
 معممة وبالتالي الرفض كاف ب صفر . 25% مف بيف مجموع 100

( تبيف أف ااٍلكتظاظ سبب مباشر في توليد الضغط الميني لدى المعممات 28مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ رقـ )
 (.27وعبر عميو باإلجماع الكمي وبالتالي نفيو كاف معدوـ، وىذا ما يتوافؽ مع الجدوؿ رقـ )
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 دفع ااٍلكتظاظ المبحوثات في التفكير بالتقاعد المسبق.: يوضح 29الجدول رقم 

 البدائل التكرار %
 نعـ 12 48%
 ال 13 52%
 المجموع 25 100%

( الذي يبيف أف ااٍلكتظاظ دافع لممعممة في تفكيرىا في التقاعد المسبؽ، بحيث 29يوضح الجدوؿ رقـ )     
 %.  48سبة لمذيف أجابوا ب"ال" قدرت نسبتيـ ب % لمذيف أجابوا ب"نعـ" أما بالن52قدرت أكبر نسبة ب

مف خبلؿ تحميؿ تبيف لنا أف أغمبية المبحوثات كانت تتراوح إجاباتيـ مابيف "نعـ وال" ،وكانت النسب متقاربة 
( ونفسيا 29(، حيث بالتقريب كانت "ال" في الجدوؿ رقـ )27( مطابؽ لنتائج جدوؿ رقـ )29حيث الجدوؿ )

( ب أحيانا، وىذا مف متطور المعممات حيث فسرت نتائج الجدوؿ، أف ااٍلكتظاظ 27ؿ رقـ )عبر عمييا في الجدو 
يؤدي أحيانا لمتفكير في التقاعد المبكر وفئة أخرى نظيرة ليا وعكسيا في الرأي ،وىنا نبلحظ تقارب بيف الفئتيف 

كتظاظ ال يؤدي إلى التقاعد ففئة تبلحظ بأف ااٍلكتظاظ يؤدي لمتقاعد المسبؽ والفئة المقاربة تبلحظ أف االٍ 
المسبؽ، أي أف ىناؾ تضارب في اآلراء وىذا راجع لممفروقات الفردية واإلحصاء في ىذه المواضيع ال يكوف 

 كمي أكثر ما ىو كيفي. 
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 : يوضح مبلحظة المبحوثات لمتبلميذ في التغيير السمبي.34الجدول رقم 

 البدائؿ التكرار %
 نعـ 20 80%
 ال 5 20%
 المجموع 25 100%

% أما الذيف 80( تبيف لنا أف أفراد العينة الذيف أجابوا ب"نعـ" تقدر نسبتيـ ب 30مف خبلؿ الجدوؿ )       
 %.20أجابوا ب"ال" أي عدـ وجود في تغيير سموكات التبلميذ تقدر ب 

دد داخؿ القسـ، حيث كاف مف خبلؿ تحميمنا لمجدوؿ تبيف لنا أف تغيير السمبي في سموؾ التبلميذ ٍاثر زيادة الع
 تغيير األغمبية الساحقة ب"نعـ" لدى المعممات، أما بالنسبة ألفراد العينة المنخفضة عبرت ب "ال".

 (.32( و)31وىذا ما سنوضحو في الجدوليف البلحقيف )

 : يوضح مواجية المبحوثات سموكات غير تربوية من قبل بعض التبلميذ.31الجدول رقم 

 البدائل التكرار %
 نعـ 19 76%
 ال 6 24%
 المجموع 25 100%

% أي أف أفراد 76( يتبيف لنا أفراد العينة الذيف أجابوا ب"نعـ" تقدر نسبتيـ ب 31مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )      
 %.24العينة واجيت سموكات غير تربوية مف قبؿ بعض التبلميذ، أما الذيف أجابوا ب"ال" قدرت نسبتيـ ب

دوؿ تبيف لنا أف أغمبية المعممات وافقت ب"نعـ" عمى أف ىناؾ سموكات غير تربوية مف قبؿ مف خبلؿ قراءتنا لمج
بعض التبلميذ، والفئة المتبقية مف المعممات والتي عبر عميو باألقمية رفضت ب"ال" وبعدـ مواجيتيا لسموكات 

 غير تربوية مف قبؿ بعض التبلميذ.

يؤثر عمى زمبلئو وعمييا نفسيا بأشكاؿ عديدة منيا في توفيؽ  لقد أشارت بعض المبحوثات أف التمميذ الفوضوي
المدرس عف أداء عممو وحرماف زمبلئو مكف ااٍلستفادة مف الدرس، ويقمؿ مف مساعي المدرس وقدرتو عمى ٍانجاز 
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ميامو كمدرس، وعندما يحاوؿ المدرس التصدي ليذه المؤثرات السمبية يوما بعد يوـ فسوؼ يسبب بالشعور 
 وخيبة األمؿ وشعور بالنقص .بالفشؿ 

تبلحظ فئة المعممات أف بعض التبلميذ يميموف إلى ااٍلعتداء إلى اقرانيـ والتجوؿ في الصؼ والحديث دوف 
 ٍاستئذاف والشتـ والسب والرد بألفاظ سمبية تعارض تعميمات المعممات.

 ض المبحوثات.: يوضح عند بعض أمثمة السموك الغير تربوي التي تواجييا بع32الجدول رقم 

 البدائل التكرار %
 الفوضى والحديث دون استئذان 14 74%
 الشجار والكبلم البذيء 6 34%
 المجموع 24 144%

بنعـ نجد أفراد العينة الذيف أجابوا حيث  ( بعض أمثمة عف السموؾ الغير تربوي32يوضح الجدوؿ رقـ )  
% مف الشجار والكبلـ 30ما نجد أيضا بنسبة % مف الفوضى والتشويش داخؿ الصؼ، ك70ب  قدرت النسبة

 معممة واجيت سموؾ غير تربوي . 20البذيء داخؿ القسـ مف قبؿ التبلميذ، مف مجموع 
مف خبلؿ تحميؿ تبيف مف خبلؿ المبحوثات أف الفوضى والحديث دوف استئذاف ىي النسبة السائدة في السموؾ 

بالنسبة لؤلقمية فكانت بالشجار والكبلـ البذيء لدى بعض الغير التربوي لدى بعض التبلميذ في القسـ، أما 
( 31التبلميذ داخؿ القسـ السابؽ، وىذا ما عبرت عميو المعممات التي وافقت ب "نعـ" في الجدوؿ السابؽ رقـ )

 الذي يوضح مواجيتيا سموكا ت الغير تربوية والغير الئقة مف قبؿ بعض التبلميذ.
قرانيـ بشكؿ مباشر أو غير مباشر وىذا  فظيور ىذه المظاىر السمبية في تصرفات المتعمميف إزاء المعمميف وا 

يؤثر سمبا عمى طبيعة العبلقة بيف المعممة والمتعمـ ويؤثر عمى عممية التعميـ والتعمـ، وتشير الدراسات النفسية 
الغير تربوي منيا ما ( أف ىناؾ تفسيرات عديدة ألسباب السموؾ السمبي و 2006والتربوية في ىذا المجاؿ )بركات 

  1يرجع إلى العوامؿ االجتماعية أو النفسية أو جسمية أو تربوية .

                                                           

ة دراسات عربية في عمػـ الػنفس م،مج ساسية من وجية نظر المعمميندوافع السموك السمبي لدى طمبة المرحمة األبركات زياد ،  1
 . 845. ص  2006
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يوضح مساىمة سموكات الغير تربوية في دفع المبحوثات نحو التقاعد : 33الجدول رقم 
 المسبق

 البدائؿ التكرار %
 نعـ  10 40
 ال 15 60
 المجموع 25 100

  %60لذيف أجابوا ببل ىي النسبة السائدة حيث قدرت بيوضح الجدوؿ أعبله أف أفراد ا      
 %02وىي تفوؽ النسبة الذيف أجابوا بنعـ التي قدرت ب

مف خبلؿ التحميؿ تبيف أف السموكات الغير تربوية ال تساىـ بنسبة كبيرة في دفع المبحوثات نحو 
 التقاعد المسبؽ.
ليا مشاكل صحية تؤدي بيا لمتقاعد  يوضح الجدول صعوبات العمل لممبحوثة وتسبب: 34الجدول رقم 

 المسبق.
 % تكرارال البدائل
 84 21 نعـ
 16 4 ال

 100 25 المجموع
أعبله صعوبة العمؿ وتسببو في مشاكؿ صحية لممبحوثات بحيث قدرت النسبة  34يوضح الجدوؿ رقـ       

وىذا الفارؽ  %16وتقدر ب  مف الذيف أجابوا بنعـ، وىي تفوؽ نسبة المبحوثات الذيف أجابوا ب ال %84ب 
راجع إلى أف أغمبية المبحوثات تعاني مف صعوبة في أداء مينتيا جراء المشاكؿ الصحية، التي تكوف بدورىا 
مؤشر التقاعد المسبؽ لدى المعممات أما البقية فعبرت بالرفض وعبرت عميو ب "ال" وكانت فئة قميمة جدا مف 

بحوثات أف كبر السف وارتباطاتيا األسرية واالجتماعية، وزيادة عمى المعممات، وىذا ما أشارت إليو بعض الم
العبء الوظيفي الذي يؤثر عمييا صحيا ونفسيا. مثؿ اإلجياد الذي ىو حالة نفسية تحدث لممعممات أثناء 
تفاعميا مع المحيط الخارجي أو الداخمي،أما االكتئاب فيذا يحدث جراء الضغوطات التي تعاني منيا داخؿ 

  ف العمؿ.ميدا
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 : يوضح الجدول المشاكل الصحية التي عانت منيا المبحوثة في حالة اإلجابة ب"نعم".35الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار البدائل
 %19 04 ضغط الدـ
 %14.5 03 داء السكري
 %38 08 الصداع والقمؽ
 %28.5 06 ألـ المفاصؿ
 %100 21 المجموع

الصحية التي عانت منيا المبحوثة في حالة اإلجابة "بنعـ". إذ نجد أف  المشاكؿ 35يوضح الجدوؿ رقـ      
الذيف اعتبروا أف الصداع والقمؽ ىو المشكؿ الصحي التي تعاني منو األغمبية، أما  %38أكبر نسبة تقدر ب 

بالنسبة لمذيف اعتبروا أف ألـ المفاصؿ ىو المشكؿ الصحي الذي تعاني منو مبحوثات بحيث يقدر بنسبة 
 .%14.5و%19ونجد الذيف اعتبروا أف الضغط الدموي وداء السكري قدرت بنسب متقاربة ما بيف  28.5%

أف الصداع والقمؽ مرتبطيف بسف اليأس لدى المعممة وىذا ما أشارت  (35)مف خبلؿ قراءتنا لمجدوؿ رقـ  تبيف
 إليو بعض المبحوثات بأف سف اليأس يزيد مف حدة الظاىرة . 
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  يوضح العوامل الحقيقية التي دفعت المعممات لمتقاعد المسبق.: 36الجدول رقم 

 % تكرارال البدائؿ
 08 02 المستوى التعميمي لمتبلميذ

 24 06 التعب الصحي
 2 03 التعب النفسي
 56 14 المشاكؿ األسرية

 100 25 المجموع
ات لمتقاعد المسبؽ، فنجد أف أكبر أعبله العوامؿ الحقيقية التي دفعت المبحوث 36يوضح الجدوؿ رقـ       

ترى أف المشاكؿ األسرية تأتي في الدرجة األولى كأكثر العوامؿ  %56نسبة مف المبحوثات والتي قدرت ب 
مع وجود  %24تأثيرا في دفعيا لمتقاعد المسبؽ، وفي المرتبة الثانية يأتي التعب الصحي والذي قدرت نسبتو ب 

 .%08و%12تعب النفسي والتي قدرت نسبتيا ما بيفعوامؿ أجرى كمستوى التبلميذ وال

والذي سبؽ ذكره، والذي يبف أف  (12)وىذه النتيجة تتوافؽ إلى حد كبير مع ما توصمنا إليو في الجدوؿ رقـ
 المشاكؿ األسرية ىي العامؿ األكثر تأثيرا ومشاكؿ التوفيؽ بيف الواجبات األسرية وعمميا الخارجي.
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 : نتائج الدراسة

 : جممة مف النتائجيمكف صياغة  وعرضانطبلقا مما تـ  

   ؟بالمعممات لمتقاعد المسبؽ التي أدتالعوامؿ األسرية ما ىي  األول لمدراسة:التساؤل الفرعي نتائج 

( والتي أوضحت إجابات المبحوثات عمى أف عدد أفراد األسرة يتراوح 5بناءا عمى نتائج الجدوؿ )و    
التي تطمب  ( أفراد، بحيث يعتبر عامؿ مف عوامؿ التقاعد المسبؽ وذلؾ لمعدد الكبير مف أفراد األسرة7الى5بيف)

الرعاية الكاممة واالىتماـ بيـ، وىذا لكوف المبحوثات تعيش في أسرة نووية، وال يوجد مف يعيميا في رعاية 
مف المبحوثات البلتي ينتميف إلى ىذه  %84األوالد، كما لوحظ عمى أف األسرة الزواجية ىي السائد بنسبة 

 عرضة لعامؿ التقاعد المسبؽ ويرتبط بكثرة األفراد بيا  األسرة، فنجدىف أكثر

( والتي أظيرت حسب إجابات المبحوثات عمى عدـ اعتراض األسرة 7بناءا عمى نتائج الجدوؿ رقـ ) -
مف المبحوثات أجابت بأف  %52( بنسبة 10كما نجد أف نتائج الجدوؿ رقـ ) %76لعمؿ المرأة بنسبة 

يطالبيا بالتوقؼ عف العمؿ، ونجد نتائج الجداوؿ تتوافؽ في عدـ  الزوج ال يعارض عمؿ الزوجة وال
( الذي سجمنا فيو نسبة 11اعتراض الزوج عف عمؿ المرأة، وىذا مانجده كذلؾ في نتائج الجدوؿ رقـ )

 مف المبحوثات البلتي يتمقيف تشجيع الزوج وتحفيزه لعمميا. %64تقدر ب 

أطفاليف  فودعت %44وتحديدا ما نسبتو المبحوثات ية أكثر ( بأف 13كما أوضحت نتائج الجدوؿ رقـ ) -
بعد أف حمت الحاضنة مكاف األـ التي قد تتوفر فيو الشروط األساسية لتنشئة الطفؿ  ،عند الحاضنة

تنشئة سميمة خاصة في المرحمة األولى مف حياتو كما أثبتت الدراسات األجنبية أف خروج المرأة إلى 
منزؿ لتواجو طفميا الذي ال يكؼ عف الصراخ يفقدىا اتزانيا وصوابيا العمؿ ثـ عودتيا مرىقة إلى ال
 فتمجأ إلى ضربو ضربا مبرحا.

( والتي أوضحت إجابة المبحوثات عمى أف ىناؾ توتر في العبلقة 09بناءا عمى نتائج الجدوؿ رقـ ) -
زوجيا وتبيف ذلؾ مف خبلؿ تقصير المعممة في حؽ  %64الزوجية بخمؽ شجار بيف األزواج بنسبة 

ىماؿ تربية األبناء، حيث تحولت العبلقات الزوجية مف عبلقات معنوية عاطفية قواميا التعاوف  وا 
واالحتراـ إلى عبلقات متضاربة قواميا الصراع والتصادـ نتيجة التقسيـ غير عادؿ لمعمؿ وأداء الواجبات 

إجابات المبحوثات عمى عدـ ( والتي أوضحت فيو 12المنزلية، وىذا ما يتناسب مع نتائج الجدوؿ رقـ )
توفيقيا بمتطمبات العمؿ والواجبات المنزلية، وذلؾ نتيجة الضغوطات التي تعيشيا في العمؿ وازدواجية 
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الدور"البيت" "العمؿ" وىذا مايسبب ليا إرىاؽ نفسي يؤثر بدوره عمى أدائيا داخؿ المنزؿ. فيي تعود مف 
( والتي بينت إجابة المبحوثات عمى أنيا 14جدوؿ رقـ)العمؿ مرىقة ومتعبة جدا. كما أوضحت نتائج ال

فعمميف يؤثر عمييف سمبا بحيث بمكف أف  %60تتعرض لصعوبات بحكـ التزاماتيف نحو األوالد بنسبة 
( التي 15تتدىور وتنيار العبلقة بيف األـ واألوالد نتيجة عمؿ األـ كما بنيت نتائج الجدوؿ رقـ )

نجد أف عمؿ  %64يا أثناء غيابيا يعرض أوالدىا لمخطر بنسبة أوضحت إجابة المبحوثات عمى أن
المرأة ميما كاف ثمينا ومربحا تبطؿ أىميتو عمى الوضع العائمي العاـ وعمى تربية األوالد خاصة.فإىماؿ 
األـ ألوالدىا يشعرىـ بأنيـ غير محبوبيف مف قبميا مما يؤثر عمى مجرى حياتيـ المدرسية واالجتماعية 

 يـ إلى معاشرة رفقاء السوء وتعاطي المحرمات.وقد يدفع ب

( والتي أوضحت إجابات بعض المبحوثات عمى أف صورة المجتمع 16بناءا عمى نتائج جدوؿ رقـ) -
االيجابية لعمميف ألف مينة التعميـ مف أنبؿ الميف وأقدميا وأقدسيا عند الو وأف ممارسة مينة التعميـ 

 ليست كغيرىا مف الميف.

مف موافقة العائمة  %72( التي أوضحت إجابات المبحوثات بنسبة 17مى نتائج الجدوؿ رقـ )بناءا عو      
لممبحوثات في اتخاذ قرار التقاعد المسبؽ، كاف مف أجؿ عدـ التوفيؽ بيف البيت والعمؿ بحيث نجد ىذا األخير 

يفتيامزدوجة مما يجعميا ال يسبب ليا الكثير مف المشكبلت األسرية ونجد أف قياميا بدوريف اجتماعييف يجعؿ وظ
( أف ىذا ما كف عمييا التفكير في 18تستطيع أف تفي باحتياجات أسرتيا. وىذا ما أوضحتو نتائج الجدوؿ رقـ )

التقاعد واتخاذ قراره بعد عممية اإلنجاب وكثرة أفراد األسرة وازدياد الواجبات األسرية وأداء التزاماتيا المنزلية ىو 
 خاذ قرار التقاعد.السبب الرئيسي في ات

 ؟بالمعممات لمتقاعد المسبؽ التي أدتالعوامؿ المدرسية ما ىي  نتائج التساؤل الفرعي الثاني لمدراسة:

 مف المبحوثات عمى أف اختيارىف لمينة التعميـ رغبة منيف الف مينة التعميـ تحضى %88تشير نسبة  -
بقدر واسع مف قطاعات المجتمع المختمفة بكافة طوائفو وىيئاتو وألنيا تتبوأ مكانة عالية تجعميا عمى 

 رأس كؿ الميف.

( والتي أوضحت حسب إجابات المبحوثات عمى أف عبلقة 20بناءا عمى ما ورد في الجدوؿ رقـ ) -
قات اجتماعية إنسانية بحيث صرحف بوجود عبل %68المعممة بزمبلئيا عبلقة حسنة حيث قدرت بنسبة 

( التي أظيرت حسب إجابات 21تبنى عمى االحتراـ والتقدير المتبادؿ كما تشير نتائج الجدوؿ رقـ )
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المبحوثات عمى أف عبلقة المعممة بالمدراء عبلقة عادية وحسنة وأنيا عبلقة رسمية يؤدوف فييا مياميـ 
 التربوية فقط.

( الخاص بارتفاع الحجـ الساعي الذي تدرسو المبحوثة 23)( و22بناءا عمى ما ورد في الجدوؿ رقـ ) -
البلتي أكدف أف ىناؾ ارتفاع في الحجـ  %32أسبوعيا والتي أظيرت حسب إجابات المبحوثات بنسبة 

وىذا راجع لكثافة البرنامج الدراسي الذي يؤثر سمبا عمييف  %56الساعي عف السنوات السابقة بنسبة 
 اكيف، وىذا ألف كثافة البرنامج مرتبط بالعامؿ الزمني.وتزيد مف حالة توترىف وارتب

مف المبحوثات تتعرض لصعوبات وىذا  %72( مف أف نسبة 24بناءا عمى ما ورد في الجدوؿ رقـ ) -
يعني أف الظروؼ أو البيئات التي تعمؿ بيا المعممات فكثيرا ما تعاني مف ازدحاـ الفصوؿ وسوء 

جبات المنزلية وىذا ما يؤدي بيا في كثير مف الحاالت إلى اإلرىاؽ األماكف وقمة اإلمكانيات وكثرة الوا
 والتعب.

مف المبحوثات يعتمدف عمى المشي  %60( نسبة تقدر ب 26سجمنا مف خبلؿ نتائج الجدوؿ رقـ ) -
 لبلنتقاؿ إلى المدرسة.

اظ مف المبحوثات أشارت أف ىناؾ اكتظ %64( مف أف نسبة 27بناءا عمى ما ورد في الجدوؿ رقـ ) -
( أف االكتظاظ يسبب ضغط في 28في األقساـ التي درست فييا، كما وردت النتيجة في الجدوؿ رقـ )

عمى  %52( بنسبة قدرت ب29كما أظيرت المبحوثات في الجدوؿ رقـ ) %100العمؿ نسبة قدرت ب 
ف كثرة عدد أف االكتظاظ في األقساـ يدفعيا في التفكير بالتقاعد المسبؽ، وىذا راجع لئلجياد المفرط م

 التبلميذ في القسـ وىذا ما يؤثر سمبا عمييف ويصبح ىذا األخير عامؿ مف عوامؿ التقاعد المسبؽ.

( والتي أوضحت حسب إجابات المبحوثات أف ىناؾ تغير في نتائج 30بناءا عمى نتائج الجدوؿ رقـ ) -
بوية مف قبؿ أف بعض المبحوثات واجيت لسموكات غير تر  %76( بنسبة قدرت ب31الجدوؿ رقـ )

بحيث نجد أف ىذه األخيرة  %70التبلميذ نذكر منيا الفوضى والحديث دوف استئذاف والتي قدرت ب 
 .%40ساىمت في دفع المعممات لمتقاعد المسبؽ بنسبة 

( والتي أوضحت حسب إجابات بعض المبحوثات أف ىناؾ مشاكؿ 34بناءا عمى نتائج الجدوؿ رقـ ) -
بحيث نستنتج أف تعاني مف الصداع  %84عممات بسبب العمؿ بنسبةصحية تعاني منيا أغمبية الم
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والقمؽ وكثرة اإلجياد وألـ المفاصؿ، إضافة إلى ذلؾ الضغط الدموي والداء السكري وكما ىو معروؼ 
 نوع مف أمراض الميني.16أف العامؿ يتعرض إلى 

ـ التوفيؽ بيف العمؿ مف المبحوثات أنيا تعاني مف مشاكؿ أسرية وىذا راجع لعد %56تشير نسبة  -
والبيت ألف ازدواجية المعممات ألدوارىا يؤدي بيا إلى اإلرىاؽ النفسي والجسمي وىو ما ينعكس عمى 
عمميا داخؿ البيت فالضغوط النفسية الناتجة عف أداء العمؿ نفسو خارج البيت يؤثر عمى أداء المعممات 

 لدورىا.

 : نتائج عامة

 : خبلؿ النتائج السابقة نستنتج أف مف

 : العوامل األسرية واالجتماعية التي أدت بالمعممات إلى التقاعد المسبق

 أطفاؿ ىي األكثر عرضة لمتقاعد المسبؽ. 05نستنتج أف األسرة النووية التي لدييا عدد أفراد أكثر مف  -

بيدؼ مساعدة الزوج وتمبية احتياجات عدـ وجود اعتراض األسرة عف العمؿ، وىذا لحاجة األسرة لعمميا  -
األسرة وىذا يرتبط مع عدـ طمب الزوج لزوجتو التوقؼ واالنفصاؿ عف العمؿ، كما ينتج أنو يقـو 

 بتشجيعيا وتحفيزىا لمعمؿ.

يسبب عمؿ المبحوثات حدوث شجار مع أزواجيف، وىذا نظرا لقضاء وقت كبير في العمؿ، وىذا بخمؽ  -
ا وواجباتيا األسرية وبحيث ينتج عنو تعرض األوالد لمخطر أثناء غيابيا في ليا عدـ التوفيؽ بيف عممي

 العمؿ، وىذا ما ينتج عنو تأييد العائمة لممبحوثات في اتخاذ قرار التقاعد المسبؽ.

 : عوامل مدرسية

في اختيارىف لمينة التعميـ، ىذا ألنيا أنبؿ الميف مما نشأ عنيا عبلقات حسنة وطيبة  رغبة المبحوثات -
 بيف الزمبلء والعامميف معيف.

تعرض المبحوثات لصعوبات في المينة ألف االكتظاظ في القسـ ينتج عنو توليد ضغط في العمؿ وىذا  -
 األخير دافع لمتقاعد المسبؽ.
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مف قبؿ بعض التبلميذ، وىذا عامؿ مف عوامؿ يدفعيا  لسموكات غير تربوية تعرض المبحوثات -
 لبلنفصاؿ عف العمؿ.

تعرض المبحوثات لصعوبات ومشاكؿ صحية تواجييا بسبب العمؿ وىذا أيضا يؤدي بيا لوضع حد عف  -
 العمؿ.

 نستنتج أف العوامؿ الحقيقية التي دفعت المبحوثات لمتقاعد المسبؽ.
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 منحنى بياني يبيف تصاعد عدد المتقاعدات تقاعدا مسبقا في السنوات االخيرة بوالية بسكرة

 

 مصدر مف مديرية التربية                

 السمـ :

 سـ1عينةػػػػػػػػػػػػػػػ20

 سـ1سنةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1
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 ةـــــــــــــــــــــــــــخاتم
 

 

التي حاولنا فييا الوقوؼ عمى اىـ االسباب و  ىذهخبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف خبلؿ دراستنا  مف    
واالجتماعية اثر كبير في  األسريةوالعوامؿ التي ادت بالمعممات لمتقاعد المسبؽ يمكننا القوؿ باف لمعوامؿ 

ات تعاني مف مشكبلت عديدة كما توصمنا الى اف المعمم .التقاعد المسبؽ إلىدفع المعممات المبحوثات 
ما ومنيا  أبنائيارعاية  بأسموبىو متعمؽ  ما ومنيا، تتعمؽ بعدة نواحي منيا ما ىو مرتبط بعبلقتيا مع زوجيا

التزاميا  بسبب صعوبة التوفيؽ بيف األسرية فميامي أداءت عف اشغاؿ المعممنفا .أخرىمرتبط بجوانب ىو 
التي أصبحت تشكؿ ضغطا كبيرا بالنسبة العوامؿ المدرسية موعة مجلذلؾ  إضافة، وفي العمؿ األسرةداخؿ 

التربوية  األقساـاكتظاظ  المسيؽ، ومف بيف ىذه العوامؿ المدرسية:لمتقاعد وتدفعيف  لمعمماتلمعديد مف ا
مشاكؿ الصحية التي الناىيؾ عف  ،لسموكات غير تربوية مف قبؿ التبلميذ المعممات وتعرض البعض مف

 معمؿ.الظروؼ المصاحبة للمعممات بسبب تواجييا بعض ا

جاه لتدعيـ موضوع التقاعد اخرى في ذات االتسوسيولوجية كما نرجو اف تتبع دراستنا ىاتو دراسات  
ة في المساحة التي تحتميا شريحة المعممات المتقاعدات ضطردزيادة م إلىالواقع يشير  أفو خاصة  ،المسبؽ

 فتقاعدى أسبابلمتعرؼ عمى  اتو الفئة أكثرمنا االىتماـ بيما يتطمب م ،تقاعدا مسبقا في المجتمع الجزائري
  وعؿ المجتمع عموما. ثاره االجتماعية والنفسية عمييفآو 
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مؤل ىذه االستمارة اإلست بيانية بعناية عمما أف المعمومات التي ستدلوف بيا نرجو مف سيادتكم
 ستخدـ إال فيإطار البحث العممي "لف ت

 ( في الخانة المناسبة.xضع عبلمة)
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 :  2الممحق 

 رية الديمقراطية الشعبيةالجميورية الجزائ

 وزارة التربية الوطنية 

 مديرية التربية لوالية بسكرة

 مصمحة المستخدميف 

 مكتب المنازعات والتقاعد والمعاشات

 سنوات أخيرة. 04جدوؿ إحصائي لمتقاعد النسبي لدى المعممات واألساتذة العامبلت في قطاع التربية خبلؿ

 العدد السنة

2010 52 

2011 46 

2012 65 

2013 131 

 في كؿ نسخة المتضمنة لبلحصائيات نضع صورة عف الورقة األصمية 

 .... 2      1نرقـ كؿ شيئ مف فيارس الجداوؿ حتى المبلحؽ 


