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 021.65.32.14الهاتف / الفاكس :ر الجزائ –سيدي امحمد  -مدرسة عيسات إيدير76/13/2000منظمة نقابية معتمدة تحت رقم:

 الوطنية األمانة

يف قطاع  قاعد دون شرط السن عدم املساس بالتقاعد النسيب والت مطلب حول مشروعية 

 الرتبية وإدراج التعليم ضمن املهن الشاقة  

 

 التعليم مهنة شاقة

 : التعليم موظفي تقاعد ﴾1

معها آليات السوق وفق قاعدة تعمل على يأتي التعليم من ضمن نشاطات بشرية اقتصادية واجتماعية تتعامل 

 حتقيق أقصى األرباح مقابل أدنى التكاليف.

لى مهنة التدريس نرى تطبيقا ملا ذكر عندما تعمل السلطة على تطبيق الرحبية القصوى يف وختصيصا ع

ميدان التعليم عند جلوئها إىل استغالل املدرسني استغالال أقصى يف فرض عنصرين على املدرس : الساعات 

 اإلضافية واكتظاظ األقسام كبديل لتوظيف مدرسني جدد.

 خصوصيات مهنة التعليم: ﴾2

للوهلة األوىل ولكل من ليس على عالقة مبهنة التدريس أن املطالبة بتخفيض سن التقاعد هو ضرب من يبدو 

املبالغة إال أن احلكم على أحقية املدرسني يف طرح مثل هذا املطلب يتأتى من ممارستهم ملثل هذه املهنة ومما 

 يكابدونه يوميا من مشاق وأتعاب جراء مباشرتهم ملثل هذه الوظيفة.

اعتبار التعليم مهنة شاقة وتزايد معاناة املدرس يأتي يف إطار تشخيص األسباب العامة واخلاصة املرتبطة  إن

 مبهنة التدريس.

 تدهور ظروف مهنة التدريس: ﴾3

 : عامة أسباب ◊

من املسؤولية جتاه تنصلها نذكر من بينها خاصة التحوالت االجتماعية اليت انعكست على وضع العائلة و

التالميذ أضف إىل ذلك عدم رهانها على التعليم ضمن سياق عام يتصف بأزمة قيم حادة يعيشها اجملتمع  أبنائها

 ككل.

وضمن ذلك التحول الثقايف يتأثر اجملتمع سلبا مما يولد عدة مظاهر سلبية من بينها تهميش املدرسة ودورها 

خالل األشرطة واألغاني واأللعاب  الرتبوي وكذلك انتشار ثقافة متتدح العنف وترسخه لدى الناشئة من

 االلكرتونية من ضمن منتجات الثقافة احلالية. 

 : خاصة أسباب ◊

 إنها أسباب ترتبط باملؤسسة التعليمية حيث مل يتطور فضاء املدرسة بل بقي متكلسا

وزمين ال وبذلك يصبح القسم بؤرة جتمع عديد التناقضات يضطر املدرس لرتتيبها وحماولة حلها يف حيز مكاني 

 يساعد على ذلك.



 

نكاد نزعم أن املعاناة اليت يعيشها املدرس يصعب فهمها وتقديرها من طرف كل من مل يكن يف يوم ما يف 

عالقة باالقسم أمام عدد من التالميذ أي مل ميارس هذه املهنة من قبل ودون ذلك سوف يكون احلكم على مثل 

 .جيب على املدرسني التمتع به هذا املطلب سطحيا أو هو استكثار حلق مشروع 

 

 على عمل املدرس :العمل الفعلية  انعكاس ساعات  ﴾4

 ساعات العمل الفعلية :

ساعة 18ساعة والتعليم الثانوي  22ساعة والتعليم املتوسط 30يقوم مدرسو التعليم االبتدائي بساعات عمل 

 ساعة. 18يا ب بل تفوقها يف اغلب األحيان علما وان املدرس عامليا مطالب قانون

 40وحبضور التالميذ تقدر حسب مقاييس اليونسكو ب  القسم ساعة عمل داخل  - 18 -إن ساعات التدريس أي 

 ساعة عمل فعلي كأدنى تقدير وذلك كما يلي :

 ما ال يقل عن ساعة وربع بني إعداد للعمل وتقييم له. القسميرافق كل ساعة عمل داخل 

يس داخل القسم باإلضافة إىل إعداد الدروس وإعداد الفروض وتصحيحها إىل حيث إن جهد املدرس يشمل التدر

 جانب املشاركة يف جمالس األقسام وجمالس التوجيه.

نشري إىل أن ما أوردناه سالفا ينطبق علي فوج أو قسم ضمن مقاييس اليونسكو واليت حتدد عدد التالميذ به ال 

 تلميذا كحد أقصى. 25يفوق 

 

 

 الساعات اإلضافية أو الزائدة : ﴾5

يف معظم األحيان إن مل نقل دائما بساعات إضافية ال خيتارها طواعية بل تفرض   ألستاذيقع إثقال كاهال

 .استاذ ساعات لكل  4إىل أربع  2عليه ضمن جدول أوقاته األسبوعي وذلك من ساعتني 

 من :ساعة ترتكب  20إزاء ذلك تصبح القاعدة العامة للتدريس هي 

 ساعة ونصف كعمل فعلي أسبوعيا 40ساعة يف القسم أي =  18

 ساعات و نصف 4ساعات إضافية أي =  2

 وبذلك يصبح اجملموع كاألتي :

 4أي ما يعادل ساعة اضافية   2 مع ساعة ونصف ( وهي الساعات العادية 40ما يعادل)   ساعة فعلية  18

 ساعات ونصف وهي الساعات اإلضافية

 ساعة عمل فعليا. 45 س ونصف أي : 4س ونصف +  40اجملموع العام = وبذلك يكون 

 

 

 ماذا يعين ذلك على ارض الواقع؟

ساعة 240ساعة شهريا و20ة أسبوعيا  والعمومي ةساعات زائدة عن نصاب املوظف يف قطاع الوظيف 5يعين 

اليونسكو يكون  قد سنة فعلية حبسب دراسات  32سنويا إي بعملية بسيط موظف يف قطاع الرتبية يعمل 

سنة  32لعمل اسنوات إضافية خالل مساره املهنى  تدخل يف خصوصية املهنة ومشاقها  لتصبح سنوات 8عمل 

سنة عمل مقارنة مبوظف أخر يف الوظيفة العمومية 40سنوات حبسب دراسة اليونسكو اي 8عمل فعلي +

 سنة32عمل 



 

 ي للمدرس :انعكاس ظاهرة االكتظاظ على ساعات العمل الفعل ﴾6

 

حيث تعترب هذه  لالستاذإضافة للعنصر األول املتمثل يف الساعات الزائدة وانعكاسها السليب على احلياة املهنية 

الساعات متديدا يف سنوات العمل بسبب اجلهد اإلضايف الذي ينجر عن ذلك يأتي اآلن احلديث عن ظاهرة 

 .داةاملؤاكتظاظ األقسام وانعكاس ذلك على سنوات اخلدمة 

 

تلميذا ومقارنة بعدد  35إذا انطلقنا من رقم قريب جدا من الواقع نرى أن معدل تالميذ القسم يبلغ حوالي 

 تالميذ فوق العدد املعمول به. 10خنلص إىل أن كل قسم يضم ” اليونسكو”تالميذ القسم العادي كما حتدده

 

  االنعكاسات السلبية لتمديد سنوات اخلدمة:﴾7

يشتغل فعليا سنوات اخلدمة املطلوبة يضاف إليها ما يقارب نصف األستاذ ألرقام كمنطلق فان لو قبلنا هذه ا

 احلياة املهنية .

 .األساتذةكل ذلك ميثل كلفة اجملهود اإلضايف وانعكاسه السليب على 

 

 :للحفاظ على مكسب التقاعد احلالي بادراج مهمنة التعليم ضمن املهن الشاقةاملربرات القانونية ﴾8

 

عدم املساس بتقاعد النسيب والتقاعد  مشروعية  مطلب كل ما تقدم هو مقاربة أولية تهدف توضيح وتعليل 

 إحصائيا وترقيمه. هوترمجتيف قطاع الرتبية وإدراج التعليم ضمن املهن الشاقة  دون شرط السن 

 

 حوصلة :﴾9

بها وال تعويضها ماديا وهي الطاقة هنالك عناصر ضمن اجملهود اإلضايف الذي يقدمه املدرس ال ميكن احتسا

البشرية اجلسمانية والعصبية اليت يستهلكها العمل الفائض وينجر عنها مشاق وأمراض متفشية لدى املدرسني 

بسبب اإلرهاق مثل : أمراض القلب والشرايني وأمراض العظام والعمود الفقري واحلنجرة واحلساسية واألمراض 

املتمثل يف  عدم املساس بالتقاعد النسيب ل ما يزيد من مشروعية مطلبنا لعو والقائمة تطول. …اجللدية

هو اقتناع القواعد والتفافها حول  يف قطاع الرتبية وإدراج التعليم ضمن املهن الشاقة والتقاعد دون شرط السن 

 هذا املطلب واستعدادها للنضال الفعلي من اجله. 
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