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رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي

عضو مجلس اإلدارة عبد الرحمن اجلاسر

الصوتية، صداع، الته����اب أوتار اليد، التهاب 
احلنجرة واحللق، الديسك، خشونة في الرقبة 
واملفاصل، بحة في الص����وت وضعفه، إجهاد 

عضلي، الغدة الدرقية، والقولون العصبي.
األمراض النفس����ية: توتر وإجهاد عصبي، 
إحباط واكتئاب نفس����ي، القلق واالضطراب، 

السرحان واالنطواء والنسيان.
ه����ذه بعض األمراض الت����ي تصيب املعلم 
إجماال، وسنورد فيما يأتي بعض الدراسات التي 
قام بها متخصصون بهذا املجال، ود.إسماعيل 
عبداملنعم، أستاذ الطب املهني وطب الصناعات 
بكلية الطب في جامعة امللك خالد في أبها باململكة 
العربية السعودية يذكر أنه: توطن لدى كثير 
من الناس مفهوم حول مهنة التدريس، وأنها 
من أقل املهن التي قد تعرض صاحبها للمخاطر 
الصحية، وهذا غير صحيح على اإلطالق، مؤكدا 
أن ما قد يتعرض له بعض املعلمني ال يصنف 
مطلقا ضمن األمراض املهنية، وتناول بعض 
اآلثار التي متحورت حول املخاطر الطبيعية 
مثل: الضوضاء، ووصفها بأنها من أكثر العناصر 
تأثيرا على املعلم، وهي تقترن غالبا بتدريس 
الفصول الدنيا ألن الطفل في هذه املرحلة كثير 
اللعب والضوضاء، مشيرا إلى أن جتاهل هذه 
املصادر املزعجة قد يس����بب مع مرور الوقت 

مثل تدني املستوى العلمي للمدرسة، ووجود 
مشاكل في املدارس، وكذلك افتقاد الطالب القدوة 
الطيبة. ويذكر الباح����ث التربوي واألكادميي 
محمد عب����اس عرابي في دراس����ة له بعنوان: 
»الضغوط املهنية لدى املعلمني« أن: التعريفات 
قد تعددت من قبل العلماء لتعريف الضغوط 
املهنية لدى املعلمني ومنها: هي حالة من اإلجهاد 
النفسي والبدني تنتج عن األحداث املزعجة أو 
عن املواقف احملبطة، وتصاحبها انفعاالت مثل 
التوتر واإلحباط والغضب. ويعرفها البعض 
بأنها: شعور املعلم بالعجز عن أداء عمله بسبب 
ما يواجهه من أعباء زائدة فيما يقوم به من أدوار، 
وما يواجهه من إحباط ومش����كالت في البيئة 
املدرسية. ثم يؤكد أن من أهم مصادر وأسباب 
الضغوط لدى املعلم����ني العبء املهني الزائد، 
وازدحام الفص����ول وقلة الوقت، وكثرة املهام 
املوكلة إلى املعلم، وسوء سلوك بعض التالميذ، 
وتس����بب ضغوط الوقت وعدم كفايته للقيام 
بأعباء املهنة ومتطلباتها والش����عور بالضيق 
والتوتر. ويضيف الباحث أن ثلث املعلمني يرون 
أن مهنة التدريس مهنة ضاغطة، وأن الضغوط 
املهنية أصبحت سمة من سمات العصر حيث 
ينظر إليها كثير من الباحثني على أنها مرض 
العصر، ويعدها آخ����رون القاتل الصامت، ثم 

ساعات يوميا � 15 ساعة أسبوعيا(.
مجموع األعمال = 45.25 ساعة أسبوعيا.

إذن، فاملعل����م يقضي في عمله من الصباح 
وحتى انتهاء الدوام 6:05 ساعات، واملهام املطلوبة 
منه ألدائها حتى ينجز املعقول وليس في سبيل 
التميز تتطلب منه وقتا يس����اوي الوقت الذي 
يقضيه في عمله، كما نالحظ أن املعلم يحتاج إلى 

45.25 ساعة أسبوعيا حتى يقوم مبهامه.
يبقى التساؤل أال حتتاج هذه املهام إلى جهد 
عضلي وبدني شديد؟ حتى تعد هذه املهنة من 

املهن الشاقة؟
أمراض المهنة

هذا وحتدثت الكثير من الدراسات الطبية 
والتربوية عن أن مهنة التعليم من أكثر املهن 
التي يصاب العاملون بها باألمراض املختلفة، 
وس����نورد هنا موجزا لألم����راض التي أصيب 
بها فعال معلمون حس����ب دراس����ة نشرت في 
مجلة »املعلم« التي تصدر عن جمعية املعلمني 
الكويتية )انظر األع����داد 1002 � 1003 � 1005( 

وهي كاآلتي:
األمراض العضوية: ضعف البصر، دوالي 
القلب،  الس����كري، أمراض  الساقني، الضغط، 
الربو، احلساسية، ضعف السمع، التهاب احلبال 

مزيدا من التوتر العصبي. كما أش����ار إلى أن 
احل����رارة والرطوبة والب����رودة واإلضاءة قد 
تعرض املعلم إلى الش����عور مبكرا: باإلرهاق، 
والتعب، وعدم القدرة على التركيز. كما حتدث 
عن املخاطر الكيميائية التي قد تنتج عن األتربة 
والغبار املوجود في الفصل أو فناء املدرس����ة، 
وما تس����ببه من آثار صحية ضارة ومباشرة، 
وبالتالي قد تؤدي إلى تهيجات نفسية وجتعل 
الفرد عرضة اللتهابات اجلهاز التنفسي العلوي، 
وأمراض احلساسية. وأشار إلى بعض املخاطر 
البيولوجية ومنها معاناة أي شخص في املدرسة 
م����ن: التهاب احللق أو اللوزتني، أو حتى حمل 
جراثيم معينة كالسل، أو ڤيروسات النكاف. 
كما أوضح املخاطر امليكانيكية التي قد حتدث 
أثناء الس����قوط أو االنزالق إذا كان املبنى غير 
جيد. كما حتدث عن األمراض النفسية التي قد 
تصيب املعلم من ضغوط نفسية واجتماعية قد 
تعرض صاحبها للصداع دون سبب، وقرحة 
املعدة، وارتفاع السكر، وارتفاع الضغط، والتهاب 
اجلهاز التنفس����ي. مؤكدا أن عدم معاجلة هذه 
املخاطر ق����د ينعكس بتدني الكفاءة في العمل 
والغياب املتكرر، ومحاولة تغيير مكان العمل، 
وعالقات غير طيبة مع الزمالء، وهذا بالتالي 
يؤدي إلى ظهور املش����اكل في محيط املدرسة 

موسى أبوطفرة 
أعدت جمعية املعلمني الكويتية دراسة حول 
مهام التعليم واجلهد البدني والذهني املبذول في 
امليدان التربوي قامت بها معلمة لغة اجنليزية في 
منطقة اجلهراء التعليمية ونائبة فرع اجلمعية 
في منطقة اجلهراء بدري����ة الظفيري وعضو 
مجلس اإلدارة ف����ي جمعية املعلمني الكويتية 
عبدالرحمن اجلاس����ر، حيث تناولت الدراسة 
محي����ط املهنة وتعريف املهن الش����اقة واملهام 
اليومية وس����اعات العم����ل للمعلم واإلمراض 
العمل  املتكررة واملؤثرة املصاحب����ة لطبيعة 
التربوي، وبينت الدراسة انه إدراكا من جمعية 
املعلمني الكويتية لقيمة وأهمية التعليم وأثره 
االستراتيجي على مستقبل الكويت باعتباره 
ثروة بش����رية وذخيرة لالستمرار في التقدم 
والبناء، ومل����ا كان املعلم أهم عناصر العملية 
التعليمية وضرورة توفي����ر املناخ املالئم له 
ألداء مهامه بارتياح نفس����ي وجسدي ميكنه 
من تقدمي طاقاته كاملة مبا يعود بالفائدة على 
طلبة املدارس وبالتالي على مستواهم وكفاءتهم 
التعليمية، وحيث ان مهنة التعليم تعد مهنة 
مضنية يبذل فيها املعلم اجلهد الكبير وتؤثر 
على صحته وجسده، حيث يتعرض املعلمون 
للكثير من األمراض التي س����يأتي ذكرها فيما 
بعد، مما دفعت الكثير من املعلمني واملعلمات 
إلى العزوف عن املهنة واعتبارها مهنة طاردة 
لعدم وجود املزايا التي تعوض املصاعب التي 
يتعرض له����ا املعلم. من هذا املنطلق وحرصا 
على صحة املعل����م وتوفير بعض املزايا التي 
من شأنها أن تقلل من عملية التسرب من مهنة 
التعليم، جاءت رغبة جمعية املعلمني الكويتية 
في العمل اجلاد إلدراج هذه املهنة كمهنة شاقة. 
وذكرت الدراسة أنه البد من معرفة أنه ال يوجد 
في الكويت تعريف جامع ملفهوم املهن الشاقة، 
لكننا نستشف هذا التعريف من مراسيم بعض 
الدول املجاورة كاملرس����وم رق����م 346 لتاريخ 
2006/6/7 في اجلمهورية العربية السورية والذي 
يعرف املهن الشاقة على أنها »كل عمل يتطلب 
القيام به جهدا عضليا شديدا«، وسنحاول في 
هذه الورقة إثبات أن مهنة التعليم مهنة حتتاج 
إلى جهد عضلي شديد، وتتسبب في األمراض 

املزمنة للمعلمني.
وفي اجلدول، نبني املهام املكلف بها املعلم، 
األساسية منها واإلضافية، وعند ذكرنا أن بعض 
هذه املهام إضافية فإنه يستدعي أن تكون هناك 
وظيفة مساندة لوظيفة املعلم في كل قسم حتى 
يخفف ذلك من العبء البدني والنفس����ي على 
املعل����م، مع ضرورة حتديث بطاقة التوصيف 
الوظيفي للمعل����م، حيث إن بعض املهام التي 
كانت تدخل ضمن مهام املعلم سابقا أسندت ملهام 
املشرف اإلداري ومشرف التقنيات لكنها التزال 
من تكاليف املعلم املطالب بتنفيذها، والتي يقيم 
على أساسها في تقرير الكفاءة، بسبب عدم قيام 
وزارة التربية بعملية حتديث بطاقة التوصيف 
الوظيفي للمعلم، كما جتدر اإلش����ارة الى أننا 
حني حسبنا ساعات العمل اليومية واألسبوعية 
للمعلم في نهاية اجلدول فإننا قمنا بحس����اب 
املعدل األقل حتى نحقق املوضوعية والتجرد 

والعلمية من خالل هذه الورقة.
من اجلدول وبحسبة بسيطة نستطيع أن 

نخرج بهذه النتيجة:
ساعات العمل اليومية: 6.05 ساعات )365 

دقيقة � من 7.30 صباحا الى 1.35 ظهرا(.
ساعات عمل املعلم اليومية داخل املدرسة 
)األعمال املتك����ررة(: 10 دقائق حتضير ذهني 
+ 180 دقيقة تدري����س + 15 دقيقة متابعة + 
45 دقيقة حصة احتي����اط + 35 دقيقة أعمال 
إشراف 5 دقائق بني احلصص + 5 دقائق إعداد 
الوسائل التعليمية + 15 دقيقة طابور الصباح 
+ 60 دقيقة أعمال مناوبة = 365 دقيقة )6.05 

ساعات يوميا � 30.25 ساعة أسبوعيا(.
ساعات عمل املعلم اليومية خارج املدرسة 

)األعمال املتكررة(:
التوقيت األقل: 60 دقيقة حتضير دروس + 
60 دقيقة إعداد وس����ائل تعليمية + 60 دقيقة 
إعداد اختبار أو ورق����ة عمل = 180 دقيقة )3 

يعدد الباحث األمراض التي قد تصيب املعلم 
جراء الضغوط املهنية وقد سبق ذكرها.

مشكالت الصوت

وأكدت دراسات متخصصة أن مهنة التدريس 
م����ن أكثر املهن التي يتع����رض العاملون فيها 
ملش����كالت واضطرابات الصوت خالل سنوات 
تدريس����هم، إذ تشير دراسة أملانية حديثة إلى 
أن كثرة غي����اب املعلمات في املدارس األملانية 
تعود إلى إصابتهن بأمراض صوتية مختلفة، 
حيث إن مشكالت الصوت ميكن أن تؤدي إلى 
عدم القدرة على العمل وأحيانا تؤدي إلى ترك 
العمل في احلاالت التي تتعرض ملشكالت مزمنة، 
خصوصا في الفصول التي يكثر تعرض األجهزة 
التنفس����ية والصوتية فيها لألمراض وأهمها 

فصل الشتاء.
وبدورها تذكر تهاني األحمد � اختصاصية 
نطق وتخاطب: أن املتخصصات واملتخصصني 
الذين يس����تخدمون أصواتهم، ويعتمدون في 
تدريبهم أو عملهم على أصواتهم هم غالبا ما 
يعتبرون في مرحلة خط����رة لتكوين ولنمو 
املش����كالت في أصواتهم، مبينة أن مش����كالت 
الصوت ميك����ن أن تؤدي إلى عدم القدرة على 
العمل، وأحيانا تؤدي إلى ترك العمل في احلاالت 

التي تتعرض ملشكالت كثيرة. 
هذه بعض الدراسات التي قام بها متخصصون 

ومهتمون في مجال األمراض املهنية.
يبقى التساؤل: هل مهنة التعليم حتتاج إلى 
جهد؟ وهل فعال ال تسبب أمراضا مزمنة؟ نقول 
ان تصنيف مهنة التعليم ضمن املهن الشاقة، 
وتخفيض سن التقاعد لعامليها يعتبر مطلبا 
عادال بل هو حق أصيل إن أردنا أن نطور من 
املستوى التعليمي والتربوي في دولتنا احلبيبة. 
وقد حظي هذا املقترح بتأييد أغلبية برملانية، 
ولكنه لم يطرح حتى اآلن للتصويت عليه، وفي 
اجلانب اآلخر يواجه هذا املقترح برفض حكومي 
جاء على لسان وزير املالية في تصريح له في 
صحيفة »األنباء« بتاري����خ 22 مارس 2010م، 
وبخبر نش����ر في نفس الصحيفة بتاريخ 28 
فبراير 2010م لوزيرة التربية، وملخص أسباب 

الرفض نوردها فيما يلي: 
� أن مهنة التعليم ال تنطبق عليها شروط 
املهن الضارة أو اخلطرة أو الشاقة التي جتيز 
أنظمة التأمين����ات االجتماعية في دول العالم 
املختلفة أن يتقاعد من يزاولها في سن مبكرة 
وهي التي تنت����ج عنها أمراض مزمنة وهذا ال 

ينطبق على مهنة التعليم.
� ان مهنة التعليم ال يترتب على العمل فيها 
ملدد طويل����ة أن يصبح معدل اللياقة املطلوب 

ألدائها غير متوافر.
� تفريغ وزارة التربي����ة من املعلمني ذوي 
اخلبرة في مجال التعليم، ومخالفتها للسياسة 
العامة للدولة. وأعتقد أننا من خالل ما سبق قد 
فندنا مقولة أن مهنة التعليم ال حتتاج إلى معدل 
لياقة، أو أن معدل اللياقة ينخفض فيها مع العمل 

ملدة طويلة. )انظر جدول مهام املعلم(.
أم����ا ما يخص عدم وج����ود أمراض مزمنة 
للعاملني في مهن����ة التعليم فقد ذكرنا ما فيه 
الكفاي����ة، وما قد يصيب املعلم جراء عمله من 
أمراض نفسية واجتماعية. وحجة تفريغ املهنة 
من العاملني فيها ال صحة لها، فإن أعداد املعلمني 
في تناقص مستمر، سواء عن طريق التحويل 
بني الوزارات أو التحويل إلى أعمال إدارية في 
وزارة التربية، ويكفي أننا لم نس����توف حتى 
اآلن حاجة الدولة من املعلمني من املواطنني مما 
يدل على أن مهن����ة التعليم مهنة طاردة، وأن 
مخرجات كليات التربية ال تتجه إلى هذه املهنة 
بسبب صعابها وأخطارها وعدم وجود الدافع 
واحلافز للعمل بها، كما ميكن تالفي التسرب 
وتفريغ املهنة بوضع محفزات ومرغبات ملن أراد 
االستمرار بها عند الوصول إلى سن التقاعد. إن 
ما يحتاجه امليدان حاليا هو تكاتف اجلميع من 
مجلس األمة واحلكومة واملؤسسات املجتمعية 
للترغيب في هذه املهنة، وتوفير كل السبل في 
سبيل النهوض بها، وصياغة قانون مرض جلميع 

األطراف يحفظ للمعلم حقه ومكانته.

ع�ب  مص��ا
وأخطار التعل�ي�م 
مهن���ة  جعلت�ه 
وإق��رار  ط�اردة 
القانون سيساهم 
في استقراره���ا

نعم.. التعليم مهنة شاقة
في دراسة أعدتها جمعية المعلمين وتناولت ساعات العمل والجهود اليومية واألسبوعية للمعلم

ساعات العمل اليومي للمعلمين داخل وخارج الميدان

المعني األولالصفةالمهام
عدد مرات العمل خالل السنة 

الدراسية
مكان أداء المهمة

مدة أداء المهمة 

في اليوم الواحد

90 - 180 دقيقةاملدرسةيومي )2 - 4 مرات(املعلمأساسيتدريس
1.5 - 3 ساعات

يومي بواقع مرتني املعلمأساسيحتضير الدروس
1 - 3 ساعاتاملنزل)10 مرات - 12 مرة أسبوعيا(

1 - 3 ساعاتاملنزليومي ملنهجنيمشرف التقنيات التربويةإضافيعمل الوسائل التعليمية
ساعةاملدرسةأسبوعيمشرف إداريإضافيأعمال املناوبة

خالل فترة االختبارات )أسبوع - مشرف إداريإضافيأعمال الكنترول
2 - 3 ساعاتاملدرسةاسبوعان كل فترة( )عدد الفترات4(

10 دقائقاملدرسةيومياملعلمأساسيإعداد الوسائل التعليمية وجتهيزها
15 - 45 دقيقةاملدرسة + املنزليومي )بواقع من 40 - 80 صفحة(املعلمأساسيمتابعة األعمال الكتابية للطالب

45 دقيقةاملدرسةأسبوعياملعلمأساسينشاط طالبي أو مسابقة
3 - 8 ساعاتاملنزل)4 - 10( في الفصلاملعلمأساسيإعداد اختبارات

1 - 3 ساعاتاملنزلشهرياملعلمأساسيكتابة التقارير اخلاصة بالتوجيه

)االختبارات التشخيصية - االختبارات املعلمأساسيتصحيح االختبارات
4 - 8 ساعاتاملدرسةالقصيرة - اختبارات الفترات(

2 - 5 ساعاتاملنزلمره لكل مرحلة مع التعديل املستمراملعلمأساسيإعداد اخلطط )ضعاف - فائقون(
2 - 4 ساعاتاملنزل)2 - 4( مراتاملعلمأساسيإعداد برنامج إذاعي

3.5 - 4 ساعاتاملنزل - معهد تدريبشبه يومياملعلمأساسيتنمية مهنية
1 - 4 ساعاتاملنزل)2 - 4( مراتاملعلمأساسيإعداد اجتماع فني

45دقيقة في املدرسة)1 - 5( في األسبوعاملعلمأساسيشغل حصص االحتياط
املرة الواحدة

1 - 2 ساعةاملدرسة)4 - 5( في الفصل الدراسياملعلمأساسيعمل اإلحصائيات

إعداد ورش عمل 
)1 - 4( في السنة )أسبوع أو املعلمأساسيأو مناذج دروس

2 - 5 ساعاتاملنزليزيد حسب ما يتطلبه العمل(

1 ساعة - 2.5 ساعةاملدرسة)1 - 4( في السنةاملعلمأساسيتقدمي ورش عمل ومناذج دروس
1.5 - 2.5 ساعةاملدرسة4 - 8 مرات في السنةمشرف إداريإضافيأعمال مربي فصل

45 دقيقةاملدرسةمرة أسبوعيامعلمأساسيحصص مساندة )تقوية(
1.5 ساعةاملدرسةمرة أسبوعيا)2 حصة(املعلمأساسيحضور اجتماع القسم

بحث مشاكل الطلبة مع اإلخصائي 
45 دقيقة - 1 ساعةاملدرسة1 - 2 مرة أسبوعيااملعلمأساسياالجتماعي أو ولي األمر

زيارات ميدانية سواء داخل 
1 - 3 ساعاتامليدان التربوي)1 - 4 في العام الدراسي(املعلمأساسياملدرسة أو خارجها

1 - 2 ساعةاملدرسة أثناء أو بعد الدوام4 مرات في العام الدراسياملعلمأساسيحضور اجتماع أولياء األمور
15 دقيقةاملدرسةيومياملعلمأساسيحضور طابور الصباح

1 ساعةاملدرسة4 مرات في العام الدراسياملعلمأساسيرصد الدرجات


