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 والدكتورغسان الحلو اللذين أشرفا ,عبد عسافر دكتولألستاذين الفاضلين الالجزيل 

رجـت  لي النصح واإلرشاد حتى خ ومنحاني من وقتهما الكثير وقدما على الدراسة
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نحو التقاعد  فلسطين - الحكومية في محافظات شمال الضفة اتجاه معلمي المدارس الثانوية"

  "المبكر وأثر بعض المتغيرات عليه

  إعداد

  بيان محمد عبد الرحمن سماعنة

  إشراف

  غسان الحلو. د    عبد عساف. د

  الملخص

ية الحكومية في محافظات شمال هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاه معلمي المدارس الثانو

الجـنس والمؤهـل العلمـي    باإلضافة لبيان أثر متغيرات  ,نحو التقاعد المبكر فلسطين -الضفة

ن نحـو  جتماعية والعمر وسنوات الخدمة ومستوى دخل األسرة على اتجـاه المعلمـي  والحالة اال

  .المبكر  التقاعد

الحكومية فـي محافظـات    وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية  

للعـام   التربيـة والتعلـيم   ت وزارةوالبالغ عددهم وفقاً آلخر إحصـاءا  ,فلسطين -شمال الضفة

ل ما نسبته وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمث. معلماً ومعلمة) (6985 2007/ 2008 الدراسي

         من مجتمع الدراسـة بالطريقـة الطبقيـة العشـوائية ليـتم تطبيـق الدراسـة علـى         %) 10(

  . ومعلمة معلم) (700

: على خمسة مجـاالت وهـي   فقرة موزعة) 50(واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من   

داة وثباتها تم األالتأكد من صدق وبعد . الصحيو جتماعي والنفسي والوظيفي والماديالمجال اال

  ).700(استبانة من أصل  670وتم استرجاع , توزيعها على أفراد عينة الدراسة

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

نحو التقاعـد   فلسطين -الضفة إن اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال*

، وكـان  )%61.2(جابة للدرجة الكلية إلى ستبياً؛ حيث وصلت النسبة المئوية لاليجاالمبكر كان إ



 ش 

فلسـطين   -الضـفة  ترتيب مجاالت اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال

  : نحو التقاعد المبكر جاء على النحو اآلتي

  %) 67.2(جتماعي المجال اال: المرتبة األولى

  %) 63.8(المجال النفسي : المرتبة الثانية

   %)60.2(المجال الوظيفي : المرتبة الثالثة

                                                        %) 58.8(المجال المادي : المرتبة الرابعة

  %)55.8(المجال الصحي  :المرتبة الخامسة

فـي اتجـاه معلمـي     )α= 0.05(إحصائية عند مستوى الداللـة   لةالد ذات د فروقووجعدم *

نحو التقاعد المبكر في المجالين  فلسطين -مية في محافظات شمال الضفةالحكو المدارس الثانوية

         : دالـة إحصـائياً فـي المجـاالت    بينما كانت الفـروق  . المادي والصحي تعزى لمتغير الجنس

  . )أنثى(تجاه بين ذكر وأنثى ولصالح والدرجة الكلية لال)  سي، والوظيفيجتماعي، والنفاال( 

فـي اتجـاه معلمـي     )α= 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ذات عدم وجود فروق*

نحو التقاعـد المبكـر تعـزى     فلسطين -ة الحكومية في محافظات شمال الضفةالمدارس الثانوي

  . لمتغير المؤهل العلمي

فـي اتجـاه معلمـي     )a= 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  فروق  عدم وجود*

نحـو التقاعـد المبكـر فـي      فلسطين -حكومية في محافظات شمال الضفةال المدارس الثانوية

تجاه تعزى لمتغير الحالة والدرجة الكلية لال) المادي، والصحيوالوظيفي، والنفسي، : (المجاالت

جتماعي بين أعـزب ومتـزوج ولصـالح    كانت الفروق دالة إحصائياً في االبينما . جتماعيةاال

  .  متزوج



 ص 

فـي اتجـاه معلمـي    ) α= 0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ذات د فروق عدم وجود*

فـي  نحـو التقاعـد المبكـر     فلسطين -الحكومية في محافظات شمال الضفة المدارس الثانوية

بينما كانت الفروق . تعزى لمتغير العمر) المادي، والصحيوالنفسي، وجتماعي، اال(  :المجاالت

   .تبعاً لمتغير العمر تجاهجة الكلية لاللمجال الوظيفي والدرفي ا إحصائيةدالة 

فـي اتجـاه معلمـي     )α= 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   فروقوجود  عدم*

نحو التقاعـد المبكـر تعـزى     فلسطين -الضفةالمدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  . لمتغير سنوات الخدمة

فـي اتجـاه معلمـي    ) α= 0.05(توى الداللـة  ذات داللة إحصائية عند مس فروق عدم وجود*

نحو التقاعـد المبكـر تعـزى     فلسطين -الضفة المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال

  . لمتغير مستوى دخل األسرة

  : وصت الباحثة بما يأتيوفي ضوء نتائج الدراسة، أ

جتماعية ، والبحث عـن  والمادية والوظيفية والنفسية واالهتمام بأوضاع المعلمين الصحية اال 1-

  . الطرق التي ترفع من رضا المعلم عن وظيفته ليتفرغ للعطاء التعليمي وزيادة إنتاجيته وكفاءته

  . إعادة النظر في الرواتب والعالوات التي يتقاضاها المعلمون-2
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  

 مقدمة الدراسة  -

 مشكلة الدراسة  -

 أهمية الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 أسئلة الدراسة  -

  فرضيات الدراسة  -

 حدود الدراسة  -

  مصطلحات الدراسة  -
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 الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

   :المقدمة

في نظر البعض  اأحد المراحل األساسية التي يمر بها اإلنسان، بل إنهتعد مرحلة التقاعد 

للعمل من أهمية كبرى في حياة الفرد تتعـدى  ثاني أهم أزمة يمر بها اإلنسان بعد المراهقة، لما 

جتماعي والقيمة األولى في حياة الفرد أن العمل هو المكانة والمركز اال باعتبار ،األهمية المادية

مما قد يظهر مشكالت جديدة تزداد حدتها نتيجة ألن الفرد في هذه  ،والتي بالتقاعد يفقدها جميعها

  ).    1998الغريب،( جتماعيةلجسمية والنفسية واالن التغيرات االمرحلة يواجه العديد م

جتماعية تماعي الذي تلتف حوله األدوار االجالبعض يرى أن العمل هو الدور اال بل إن

 ،جتماعيـة األخـرى  ل في األدوار االوأي خلل في هذا الدور يؤدي إلى اختال ،األخرى لإلنسان

، ماعيـة بـين المتقاعـدين ومجـتمعهم    جتت اجتماعية كانقطاع العالقـات اال وينجم عنه مشكال

والشـعور بأنـه أصـبح     ،وزيادة وقت الفراغ ونقص الـدخل  ،نعزاليةواإلحساس باإلهمال واال

عتقاد أصحاب العمل بأن المتقاعد أقـل  ، وعدم توفر فرص العمل المناسبة المستهلكاً غير منتج

  ). 1987 ،قناوي(إنتاجية وأكثر عرضة للحوادث من الشباب 

جتمـاعي بـين   حياة التي تصاحب بقلة التفاعـل اال مرحلة التقاعد من مراحل ال وتعتبر    

جتماعية كأعراض واضـحة لـدى   ن ثم تظهر االنسحابية والعزلة االوم ،المتقاعدين ومجتمعهم

ويزيد من حدة مشاعر  ،والتي قد تؤثر في الحالة الصحية للمتقاعد ،نسبة مرتفعة من المتقاعدين

  ).    1998 ،الغريب(اع والوحدة وفقدان األهمية لدى المتقاعدين الكآبة والشعور بالضي

، وإن نظرة سريعة إلى التركيبة السكانية لمجتمعات العالم المختلفة في الشرق والغـرب     

، ويؤيـد ذلـك   هي التزايد السريع في عدد كبار السن في العـالم  تضع الناظر أمام حقيقة مهمة

كمـا أن   ،نسبة المسنين مقارنة بالشرائح العمرية األخرىحيث تظهر زيادة  ,السكان إحصاءات

وال سيما في  ,زيادة عدد السكان بصفة عامة أعداد المسنين تتضاعف وتتزايد بنسبة تفوق كثيراً
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الدول المتقدمة ومرد ذلك إلى الثورة التكنولوجية والتقدم العلمي في مجال الطب والصحة العامة 

    ).           2003 ،رزق اهللا(

سنة فأكثر على مستوى  )60(تشير إلى أن عدد األشخاص الذين بلغوا  وهناك إحصاءات    

مليـون  ) 427(م إلـى  1985، وفـي عـام   شخصمليون  )376(م يصل إلى 1980العالم عام 

من سكان العالم، ويحتمل أن يتزايد هذا العدد ليصـل إلـى حـوالي     )%8.8( نسبةشخص، وب

  ).  1998, الغريب( م2020ون شخص عام ملي )976(وإلى  ،م2000مليون شخص عام ) 590(

  ): 7خليفة، دت،( وهذا ما يوضحه الشكل اآلتي في 

  

، ومن يحتمل بلوغهم هذا السن في 1980يوضح عدد سكان العالم ممن بلغوا سن الستين فأكثر عام  :)1(شكل 

  2020وعام  2000عام 

في المجتمع إذا ما أبعدوا عـن القيـام   إن تزايد أعداد المتقاعدين ) 1984( ويقول فهمي 

وتقلل مـن المـدخرات    ،بدور إنتاجي يؤدي إلى رفع معدالت اإلعالة بدرجة تفوق عملية التنمية

كما أن القوى العاملة ممن يبلغون سن الستين تمثل طاقة عمل وإنتـاج اكتسـبت    ,المطلوبة لها

د مماثلة من الطاقات الجديـدة  خبراتها عبر سنوات طويلة يصعب تعويضها بمجرد إضافة أعدا

خاصة وأن عدداً من القطاعات الرائدة في المجتمع ال يتـأثر العطـاء فيهـا     ،على سوق العمل

بل إن دواعي الخبرة وعمق التجربة التي اكتسبها المتقاعدون من شأنها أن تثري عمـل   ،بالسن

سـتفادة  ميع قواها البشرية واالتاج إلى تجوالدول النامية في سعيها إلى التنمية تح. تلك القطاعات
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هتمام بالمتقاعدين أمر تفرضه ظـروف أي مجتمـع   فإن اال, ولذلك ،من كافة قطاعاتها البشرية

  . يسعى للتنمية

وبالتـالي فـإن    ,فإن التنمية ذاتها ال تتحقق إال بأكبر مشاركة من المـواطنين  ,ومن هنا    

لذا يتطلب األمر دراسة إتاحـة الفرصـة    ،ويةمشاركة المتقاعدين في العملية اإلنتاجية مسألة تنم

لمواصلة المتقاعدين لعملهم على قدر ما يملكون من طاقات وخبرات ومعارف ودراسـة إيجـاد   

التنظيمات النوعية لعملهم أو الجهود التدريبية والتأهيلية التي تساعد على تمكين المتقاعدين مـن  

  ).1998 ،الغريب(جتماعية لصحية واالجية المناسبة لظروفهم االقيام بالعمليات اإلنتا

وفي دنيا العمل برزت موضة جديدة عند الغرب وهي التقاعد المبكر، والهدف هو التمتع 

.                  بالحياة بعيداً عن ضغوط العمل بعد أن يحقق اإلنسان قدراً معقوالً من األمان المعيشي والمالي

حيث وجد الكثير في أمريكا وأوروبا أنهم يعملون كاآلالت بال هـدف أو غايـة، فهـم    

يملكون مدخرات مالية جيدة، وحسابات بنكية تكفيهم للعيش برغد وهناء لعشرات السـنين بمـا   

  . يفوق العمر المتبقي لهم في الحياة

, وهو العمل لبعض الوقت, تمعات الغربيةلهذا ظهر االتجاه الجديد في بعض المج

أو قضاء وقت أطول مع , والتمتع بما يتبقى من وقت اإلنسان لممارسة الهوايات التي يحبها

  ).  2007الحميد، (األسرة واألصدقاء 

وكانت ظاهرة التقاعد المبكر ولم تزل محل اهتمام واضـح مـن جانـب المؤسسـات         

ي الواليات المتحدة األمريكية كان انخفاض مستوى العمر عنـد  األكاديمية في الدول المتقدمة؛ فف

التقاعد مسألة تشغل بال الباحثين، واعتبره بعضهم ناتجاً عن انخفاض معدل مساهمة كبار السن 

.                                                                    في القوى العاملة، وليس عن التقاعد المبكر

إلى أن هذا المعدل ومتوسط العمر عند التقاعـد ال   Reamers)(وتذهب دراسة ريميرز     

يسيران بالضرورة في اتجاه واحد، وأنه لكي نتوصل إلى العالقة الصحيحة بين هذين المتغيرين، 

فال بد من دراستهما لعدة عقود حتى يمكن االستدالل على ما إذا كان االتجاه نحو التقاعد بطيئـاً  

وقد ناقشت دراسـة جنـدل   . ثابتاً أو متغيراً، على ضوء المساهمة في القوى العاملة. و سريعاًأ
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هذه الفكرة، وخلصت إلى استنتاج أساسي مفـاده أن انخفـاض   ) Gendell & Siegel(وسيغل 

متوسط العمر عند التقاعد إنما يرجع بصفة أساسية إلى التقاعد المبكر، وبصفة ثانوية إلى بعض 

  ). 1996الشالل، (األخرى، كالظروف االجتماعية أو الصحية أو االقتصادية  العوامل

إلى أن التقاعد المبكر هو خيار يؤخذ عن قناعة وعن رغبة ) 2001(وقد أشار الشمالن 

وعليه فإن اإلنسان يعد نفسه لمتعة جديدة ولحياة جديدة بعـد العمـل   , وليس فرضاً على اإلنسان

   .ت يمنعه العمل الروتيني من تحقيقهاخاصة عندما تكون له تطلعا

والتقاعد المبكر ظاهرة  يترتب عليها، إما خلق مشكالت جديـدة، أو تفـاقم المشـكالت    

القائمة في المجتمع، بعض هذه المشكالت ذو طبيعة اقتصـادية، والـبعض اآلخـر ذو طبيعـة     

تحميله بضغوط ربما ال اجتماعية، فمن أهم المشكالت االقتصادية إضعاف قدرة النظام التأميني و

يتمكن من مواجهتها، ألن التقاعد المبكر يفرض على صناديق التأمينات االجتماعية أن تتحمـل  

  ).1996الشالل، (دفع معاشات لفترات أطول بكثير عما كان مقرراً لها 

هل : "في مقال كتبه بعنوان) Brown and Repa,1993(وذلك ما أشار له براون وريبا 

أن من األسباب التي تجعل المعلم يقبل على التقاعد المبكر أن المعلم يضمن " كر مفيدالتقاعد المب

أما بالنسبة للوزارة فقد كشـفت  , فرصة عمل جديدة هو ما زال قادراً على القيام بها بعد تقاعده

حيث أن على الـوزارة  , الدراسة  على أن األعباء المالية والتكاليف تزداد على الوزارة وال تقل

  . ن تدفع رواتب التقاعد ورواتب للمعلمين الجدد في آن واحدأ

وإذا كان هناك خلفية قوية أثبتت الكثير من مشكالت التقاعد النظامي فإن هناك دراسات 

أثبتت اشتراك التقاعد المبكر مع التقاعد النظامي في العديد من اآلثار السلبية ومن ذلك الدراسـة  

بعنوان فوائـد ومشـكالت التقاعـد المبكـر     )  et al Mckean( التي أجراها ماكين وآخرون 

وكان من نتائج الدراسة أن المعلمين المتقاعدين مبكراً يشاركون المتقاعدين , للمعلمين والمديرين

  ).1999, الغامدي( نظامياً في الكثير من المشكالت االقتصادية ومشكالت التوافق مع التقاعد 

المية بينت التأثير السلبي للتقاعد المبكر علـى القـدرات   وهناك الكثير من الدراسات الع   

وتقلـص العالقـات االجتماعيـة مثـل دراسـة هوهتـامن ومينـا                , الشخصية وطاقة العمـل 
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)Huuhtaman & Minna (  ودلت الدراسة على أن التقاعد المبكر كثيراً ما يؤدي إلى اختـزال

  ).      1996, الشالل(لفرد مع ما لذلك من انعكاسات نفسية الجانب االجتماعي في حياة ا

كما بينت دراسات أخرى اآلثار الصحية السلبية للتقاعد المبكر سواء الصحة الجسمية أو 

). (Markamanودراسة ماركامـان  ) Harrison(النفسية أو االجتماعية مثل دراسة هاريسون 

  ).  1999الغامدي، (

عتريه الكثير من القصور، بحيث إنه ال يسهم مطلقاً فـي تحقيـق   ونظام التقاعد المبكر ي

األهداف التي وضعت من أجله، وأكثر العوائق في هذا النظام التي تعيق مـوظفي الدولـة مـن    

اقتناصهم لفوائده العائدة على الموظف من جهة وعلى العمل من جهة أخرى، هو تحديد الراتـب  

المبكر إلى جانب أمور أخرى صغيرة كمكافـأة نهايـة   الذي يحق للموظف تحصيله بعد التقاعد 

  ). 1999,الغامدي(الخدمة وغيرها 

والتقاعد المبكر له ايجابياته بحيث أصبح يراود الكثيرين من الجنسين ويسـتحوذ علـى       

اهتمام شريحة واسعة من المجتمع، ألن المتقاعد في هذه السن يجعل الموظف يتمتع بحياته وهو 

ويحس أنه حر طليق من بروتوكوالت العمل يمارس حياته بدون أي ارتبـاط  في منتصف العمر 

  ).  2005الحميد، (وظيفي ويحظى براتب تقاعدي مناسب 

ويرى كثير من المتقاعدين ضرورة تطوير قوانين وزارة الخدمة المدنية بهـذا الجانـب       

  ). 2005,حميدال(لكي يحققوا طموحاتهم ليترجلوا عن العمل الوظيفي بالتقاعد المبكر 

العمـل بعـد التقاعـد    "في تقرير عام كتبته بعنوان ) Hertz, 1995(فقد أشارت هرتز     

ممـن تقاعـدوا   , أن هناك توجه متزايد نحو العمل بين الرجال المتقاعدين في سن مبكرة" المبكر

سنة ممـن حصـلوا    65وخاصة بين الرجال الذين تقل أعمارهم عن  1993 ,1984بين عامي 

ومن العوامل التـي  , عد مبكر من وظائفهم بمن فيهم معلمين ومديري مدارس متقاعدينعلى تقا

التغيرات في قوانين التقاعد من جهة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية من : أثرت في هذا التوجه

كما أن طول فترة الحياة  لدى الفرد وتوفر الفرص والوقت لدى المتقاعدين إلعداد , جهة أخرى

  .  مع قلة ما تتطلبه األعمال من قوة جسدية غالباً ما عززت هذا االتجاه ,خطط مرنة
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تعتبر مرحلة التقاعد بشكل عام من المراحل الحيوية والمهمة في حياة كـل فـرد مـن    

وأن الفرد في هذه المرحلة ال بد وأن يبدأ بداية جديدة ال أن ينتهي من مجرد أن , األفراد العاملين

  ).2003,رزق اهللا( إلى التقاعد  وقع على أوراق إحالته

فقد الحظت الباحثة من خالل عملها في مجال التدريس وعالقتهـا بالهيئـات اإلداريـة    

وقدرتـه  , وقلت حماسته لإلبـداع , والتدريسية أن اإلنسان كلما تقدم في العمر قل أداؤه الوظيفي

  .على الروتين البطيءألنه مع طول السنين يعتاد , على اإلتقان ومسايرته لألنظمة الجديدة

وهنا سنجد أن مبدأ اإلحالة إلى التقاعد المبكر بعد سنوات طويلة يمضيها الموظف فـي  

ومن ثم تغذية هذه االعمال بدماء شابة أكثر حيوية  وقدرة على العمل واإلنتاج مبدأ جميل , عمله

ة متوازنة بـين  ولكن ال زال هناك حاجة إلى تكامل في بعض الجوانب حتى تصبح العملي, وبناء

ومن هذه الجوانب التي لها أهميتهـا االسـتفادة مـن الخبـرات الوظيفيـة      , الجميع وأكثر فائدة

للمتقاعدين في تدريب الطاقات البشرية الجديدة لنتمكن من الجمع بين الخبرة التي جاءت نتاجـاً  

, اهللارزق (لسنوات طويلة من التجارب والعمل وبين حماس وطموح الشـباب لخدمـة وطـنهم    

2003 .( 

وترى الباحثة أن المديرين والمعلمين المتقاعدين والموشكين على التقاعد فـي فلسـطين   

شريحة عريضة في مجتمع كبار السن التي يمكن اإلفادة منها في إحداث التنمية فـي المجتمـع   

اجهم األمر الذي يساعد في إخر, وإحداث نقلة نوعية على الصعيد التربوي والتعليمي, الفلسطيني

وتغمرهم السعادة عن طريق تقـدير المجتمـع لـذواتهم    , من عزلتهم التي يكونوا قد وقعوا فيها

وتفعيل الفئات غيـر  , وزيادة الفئات المنتجة في المجتمع, واحترامهم وزيادة الكفاية اإلنتاجية لهم

فادي المشكالت مما يفتح عبور األجيال القادمة من بعدهم عل كيفية التخطيط لتقاعدهم لت, المنتجة

  . التي قد تحصل لهم في المستقبل
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كما تشير الباحثة إلى أن المتقاعدين ثروات وكنوز مليئة بالخبرات والتجـارب العلميـة   

فالوطن بحاجة لعقول هؤالء المتقاعدين ألنهم خدموا الوطن , والعملية قد كسبوها في أعوام عديدة

وليس من المعقـول أن تتـرك هـذه الشـموع      ,وأناروا عقول الشباب بالعلم والخبرات والعمل

, ويحرم الوطن من إبداعات المتقاعدين وخبـراتهم , المتوهجة وأال تستغل تلك الكنوز والخبرات

لذلك ينبغي االهتمام بتلك الفئة من المقاعدين والحرص على التواصل معهم واستثمار خبـراتهم  

  . وعلمهم وتفعيلها في هذه الحياة

  : مشكلة الدراسة

حيث تـرى  , تبر موضوع التقاعد المبكر من أكثر المواضيع أهمية في وقتنا الحاضريع

ومن أهم تلك المشكالت مشكلة البطالـة  , الباحثة أن الدولة تعاني من مشكالت كثيرة يجب حلها

ولعل الدولة ... ومت تضيفه هذه المشكلة من مشكالت سلوكية وغيرها, التي يعاني منها الشباب

بحكم , ة من المشكالت من خالل تشجيع الموظفين القدامى على التقاعد المبكرتستطيع حل حزم

وهنا سـنجد  . أن تقاعد الموظف الذي أصابه الملل من العمل سيكون شيئاًَ مفيداً للوطن وللوظيفة

وسيجدد الموظفين , وسيفتح باب التوظيف بالدولة, أن التقاعد المبكر سيقضي على ندرة الوظائف

  . تاجاً أفضلمما سيعطي إن

ومن هنا جاءت الفكرة بضرورة إجراء دراسة حول اتجاه معلمـي المـدارس الثانويـة    

من خالل اإلجابة عن سؤال , فلسطين نحو التقاعد المبكر -الحكومية في محافظات شمال الضفة

  : الدراسة الرئيس

فلسطين -ةما االتجاه العام لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضف-

  نحو التقاعد المبكر؟ 
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  : أهمية الدراسة

  :انبثقت أهمية الدراسة مما يأتي  

إعطاء تصور واضح حول اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظـات شـمال    -1

  .فلسطين نحو التقاعد المبكر -الضفة

من حيـث التعـرف   ) ةفي حدود علم الباحث(تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في فلسطين  -2

فلسطين نحو التقاعـد   -إلى اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  .المبكر

تنبع هذه الدراسة كونها من الدراسات الرائدة التي ستساعد على الكشف عن األسباب التـي   -3

طين نحو التقاعـد فـي   فلس -تدفع معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . سن مبكرة

 .توفيرها معلومات قد تساعد على في إجراء بحوث ودراسات تربوية الحقة -4

  : أهداف الدراسة

  : سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية

التعرف إلى االتجاه العام لمعلمي المدارس الثانوية الحكوميـة فـي محافظـات شـمال      -1

  . قاعد المبكرفلسطين نحو الت -الضفة

التعرف إلى دور متغيرات الجنس، المؤهل العلمي، العمر، سـنوات الخدمـة، الحالـة     -2

االجتماعية، ومستوى دخل األسرة في اتجاه معلمي المدارس الثانويـة الحكوميـة فـي    

 . فلسطين نحو التقاعد المبكر -محافظات شمال الضفة

  : أسئلة الدراسة

فلسـطين    -كومية في محافظات شمال الضـفة الثانوية الحاتجاه معلمي المدارس  ل يختلفه -

   الجنس؟ نحو التقاعد المبكر باختالف

فلسـطين    -كومية في محافظات شمال الضـفة اتجاه معلمي المدارس الثانوية الح ل يختلفه -

    ؟المؤهل العلمي نحو التقاعد المبكر باختالف
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فلسـطين    -في محافظات شمال الضـفة  كوميةاتجاه معلمي المدارس الثانوية الح ل يختلفه -

   ؟حالة االجتماعيةال نحو التقاعد المبكر باختالف

فلسـطين    -كومية في محافظات شمال الضـفة اتجاه معلمي المدارس الثانوية الح ل يختلفه -

   ؟عمرال نحو التقاعد المبكر باختالف

فلسطين   -ال الضفةكومية في محافظات شماتجاه معلمي المدارس الثانوية الح ل يختلفه - 

                                                                   ؟نحو التقاعد المبكر باختالف سنوات الخدمة

فلسطين   -كومية في محافظات شمال الضفةاتجاه معلمي المدارس الثانوية الح ل يختلفه - 

  ؟مستوى دخل األسرة نحو التقاعد المبكر باختالف

  : ت الدراسةفرضيا

  : سعت الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية

في اتجاه معلمي )  α 0.0 = 5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر    -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  .تعزى لمتغير الجنس

في اتجاه معلمـي  )  α 5 =0.0(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات - 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر    -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في اتجاه معلمـي  )  α 5 =0.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر    -لحكومية في محافظات شمال الضفةالمدارس الثانوية ا

  . تعزى لمتغير العمر

في اتجاه معلمـي  )  α 5 =0.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر    -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

 .تعزى لمتغير سنوات الخدمة



 11

في اتجاه معلمـي  )  α 5 =0.0(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال - 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر    -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 في اتجاه معلمـي )  α 5 =0.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر    -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  .تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

  : حدود الدراسة

  :اقتصرت حدود هذه الدراسة على

تم إجراء الدراسة على معلمـي المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي      : المحدد البشري - 

  . فلسطين -محافظات شمال الضفة

تم إجراء الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شـمال  : المكاني المحدد - 

  .فلسطين -الضفة

تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مـن السـنة الدراسـية    : المحدد الزمـاني  - 

2008-2007 . 

تم تحديد نتائج هذه الدراسة باستجابة أفراد عينة الدراسة على فقـرات  : المحدد النوعي - 

 . ستبانةاإل

  : مصطلحات الدراسة

  :اعتمدت الباحثة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها  

وهذا الموقـف  , هو موقف الشخص من موضوع معين أو شيء معين: Attitude)(االتجاه  -

  ).2000, ملحم( قد يكون ايجابياً أو سلبياً 
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لمعلمون والمعلمات أما التعريف اإلجرائي لالتجاه فيتمثل في الدرجة التي يحصل عليها ا   

  . عند اإلجابة على استبانة قياس االتجاه نحو التقاعد المبكر المعدة من قبل الباحثة

يعني المعاش الذي تتكفل بدفعه السلطة الوطنية لموظفيها بعـد انتهـاء    :التقاعد في فلسطين -

ـ  ى أعبـاء  خدمتهم كمقابل مؤجل لهذه الخدمات وكمورد يمكنهم ويمكن عائالتهم من التغلب عل

  ). 1999, وزارة التربية والتعليم(الحياة وتكاليفها 

هو التقاعد الذي يسمح لموظف الخدمة المدنيـة المشـمول فـي    : التقاعد المبكر في فلسطين -

سنة من الخدمة المحسـوبة  ) 15( لالقانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكما

فإن الراتب التقاعدي وفقـاً لنظـام المنـافع    , هذه الحالة وفي55) (ألغراض التقاعد وبلوغ سن 

عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد %)  4( المحددة سوف ينخفض بمقدار 

  ). 2005, ) 7( قانون التقاعد العام رقم ( اإللزامي المحدد بستين سنة 

لمعلم إنهاء خدمته قبـل  وترى الباحثة أن التقاعد المبكر حسب هذه الدراسة هو اختيار ا

وذلك ألسباب اجتماعية أو نفسية أو وظيفيـة أو  , بلوغ السن المحددة قانونياً حسب قانون التقاعد

  . مادية أو صحية

وهي المدرسة , هي إحدى مراحل التعليم المدرسي ويلي المرحلة األساسية :المدرسة الثانوية -

وقـد تضـم بعـض    , د أدنى الحادي عشرالتي تضم الصفين الحادي عشر والثاني عشر أو كح

  ).1996, وزارة التربية والتعليم(صفوف المرحلة األساسية 

هـي المحافظـات الواقعـة شـمال      :فلسطين حسب هذه الدراسة -محافظات شمال الضفة - 

نابلس، طولكرم، سلفيت، قلقيلية، جنين، قباطية، طوبـاس،  : (فلسطين وتضم محافظات -الضفة

  ).جنوب نابلس
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري : أوالً

 الدراسات السابقة: ثانياً

  الدراسات العربية  -

  الدراسات األجنبية  -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري : أوالً

  :تجاهاتمفهوم اال

جاه من أهم المفاهيم تمفهوم اال ويكاد يكون ,ل اإلنسانتجاهات مكاناً مركزياً في أفعاتمثل اال

عدد كبير من المفاهيم األخرى كمفهـوم   نه مدخل ضروري إلى فهمالنفسية واالجتماعية؛ حيث إ

وتنظيم  ,المرتبطة بسلوك األفراد في عالقاتهم ببعض والرأي العام وغير ذلك من المفاهيم ،القيم

                                                            )2007, المطرفي(الجماعة وأعرافها 

إذ تعتبر نواتج عمليـة التنشـئة   تجاهات كدوافع للسلوك، ويؤكد علماء النفس على أهمية اال

الجماعات والمواقـف والموضـوعات   حيث يكون كل فرد اتجاهات نحو األفراد و ،جتماعيةاال

  ). 1999الغامدي، (جتماعية اال

النفس الذين استخدموا اصطالح  من أوائل علماء" هربرت سبنسر"لمفكر اإلنجليزي ويعتبر ا

ن الوصول إلى األحكام الصحيحة في المسائل المثيرة فهو الذي قال إ) Attitudes(تجاهات اال

تجاه الذهني للفرد الذي يصغي إلى هذا الجدل أو يشارك فيه للجدل، يعتمد إلى حد كبير على اال

  .)2004فوده، (

تجاهات والفائدة من ذلك، التي تتمثل في تيسير عملية رز لنا هذا الرأي أهمية دراسة االيب

التنبؤ بالسلوك وإلقاء الضوء على صحة أو خطأ الدراسات النظرية القائمـة وتزويـد الباحـث    

             تجـاه وتكونـه     فة بالعوامل المؤثرة علـى نشـأة اال  بميادين تجريبية مختلفة، وبذلك تزداد المعر

  ). 2000نصر اهللا، (

أهمية كبرى في مجال التربية، وقـد ذهـب   ) Attitudes( تجاهات ويحتل موضوع اال

تجاهات بمختلف مجاالتها للتعرف على طبيعتها ووظيفتهـا  ثير من علماء النفس إلى دراسة االك
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عل والمحرك في تكوين شخصية الفرد، ودوافع سلوكه والتـأثير عليـه   وتطورها، لدورها الفا

  ). 1998السعدي، (

 :حيث قال  (Alport)إلى التعريف الذي قدمه العالم البورت  )مرعي وبلقيس(وتعرض  

ستعداد أو التهيؤ النفسي تنتظم من خالل خبرة الشـخص وتمـارس   إن  االتجاه هو حالة من اال

سـتجابة                ضوعات والمواقف المرتبطة بهذه االمياً على استجابة الفرد لكل الموتأثيراً توجيهياً دينا

  ).1982مرعي وبلقيس، (

مفهوم يعبر عن نسـق أو تنظـيم لمشـاعر الشـخص     على أنه  تجاهاال) السيد(وعرف 

ات من القبول والرفض لموضوعات ال معينة وتتمثل في درجولسلوكه، أي استعداده للقيام بأعم

   .)1979, السيد( تجاهاال

والتي تتكـون بنـاء   , عرف االتجاه بأنه الحالة الوجدانية أو الشعورية للفرد) ذوابي( أما 

على ما يوجد لديه من معتقدات أو تصورات ومعارف تدفعـه للقيـام بـبعض االسـتجابات أو     

ممـا  , بحيث يتحدد من خاللها مدى التأييد أو الرفض لهذا الوقـف , نالسلوكيات في موقف معي

  ). 1998, السعدي(وتهيؤ عقلي لالستجابة الموجبة أو السالبة , يعبر عن استعداد نفسي

أمـا مـن حيـث     ,ختالف هو في األلفاظذه التعاريف، إال أننا نجد أن االمهما اختلفت ه

تجاهات كموجهات للسلوك التي ال بد من دراستها االتفق على أهمية الجوهر فنجد أنها جميعها ت

   .)2000نصر اهللا، ( من أجل التمهيد لتنفيذ وتطبيق المقترحات والخطط المختلفة

إلى أن أهمية قياس االتجاهات تنبع من األهمية التي تتمتع بها االتجاهـات  ) عقل(لقد أشار 

 : نفسها، فاالتجاهات لها أهمية كبيرة من حيث إنها

فإن قياسها يكون وصفاً مكمـالً لالتجـاه، بمعنـى أن السـلوك     , ل كمفسر للسلوكتعم -1

  . موضوع القياس يحمل سمات االتجاه من حيث ضعفه، شدته، موضوعه، وجهته
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ومـن  , فإن قياسها توضيح للدوافع من حيث درجة الشدة والمـدة , تعمل كدوافع للسلوك -2

  . حيث أنها أسباب السلوك

ة لقياس االتجاه، فإن التعلم وتعديل السلوك أو تغييره وبناء برامج هناك الفائدة التطبيقي -3

هذا التعديل والتغير ال يمكن أن تكون فعالة وذات جدوى بدون القياس العلمي والدقيق 

  ). 2000نصر اهللا ، (لالتجاهات الفعلية والواقعية 

    :مكونات االتجاه

  : رئيسةيتكون االتجاه من ثالثة مكونات 

ويتضمن معتقدات الفـرد نحـو    (Cognitive Component): المعرفي الفكري المكون -1

أي موضوع إال إذا كانت لديه وقبل كل شـيء   يث ال يكون للفرد أية اتجاهات حيالاألشياء، ح

تجاهـات  ، فاالارتباطاً وثيقاً بالمدة الدراسية التي يتعلمها كما أن نوع االتجاه مرتبط ،معرفة عنه

كتسابها الفرد من الخبرات واآلراء والمعتقدات من خالل تفاعلـه مـع بيئتـه    ا تعتبر حصيلة ما

وتتكـون   ،تجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسبها وتعديلها بالتعلم والتعليم، فاالواالجتماعية المادية

وبالتالي فهي ) والمجتمع البيت والمدرسة(وتنمو وتتطور لدى المتعلم من خالل تفاعله مع البيئة 

العملية التربوية والتنشئة االجتماعيـة،   علمة معرفية يكتسبها المتعلم بالتربية والتعلم عبرلذلك مت

يبرز دور معلم العلوم فـي تكوينهـا وتنميتهـا لـدى      ومن هنا ،ولذلك توصف بأنها نتاج التعلم

  .المتعلم

وهو شعور عام يـؤثر فـي    (Affective Component ): نفعالياال  المكون الوجداني -2

ويشير إلى ما يتعلق بالشيء أو الموضوع من نواحٍ  ,لموضوع االتجاه ستجابة القبول أو الرفضا

أو وجدانية تظهر في سلوك المتعلم، بمعنى كيف يشعر الفرد إذا تعامل مـع   ،)انفعالية(عاطفية 

هل يشعر بالسعادة أم ال ؟ وطبيعة هذا الشعور يتوقف على طبيعة العالقة بـين   ,هذا الموضوع

 واألهداف األخرى التي يراها الفرد مهمة، ويصبح هذا الشعور إيجابياً تجاه الموضوع لموضوعا

  .إذا كان يؤدي بدوره إلى تحقيق أهداف أخرى والعكس صحيح
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ويتضـمن هـذا المكـون جميـع      :( Behavioral Component ) المكون السلوكي -3

لك الفرد اتجاهاً إيجابياً نحو شـيء مـا أو   باالتجاه فعندما يمت االستعدادات السلوكية التي ترتبط

مساندة وتدعيم هذا االتجاه، أما إذا امتلك الفرد اتجاهاً سـلبياً نحـو   موضوع ما فإنه يسعى إلى 

   )2007المطرفي، ( شيء ما فإنه ُيظهر سلوكاً معادياً لهذا الشيء أو الموضوع  موضوع أو

قاسماً مشتركاً بـين   الثة عناصر، تشكلتجاه ال بد أن تأخذ ثوترى الباحثة أن دراسة اال

تجاهات، هي المعرفة والوجدان والسلوك، والتي بترجمة تفاعالتهـا مـع بعضـها    الدارسين لال

  . البعض على صعيد الممارسة والسلوك تشكل دائرة فعل متكاملة

إن نتيجة للتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتطورات العلمية والتقنية التـي تشـهدها   

أو تشـبع احتياجاتـه   , ساحة العربية لم تعد مهنة التدريس تتناسب وطموحات من يعمـل بهـا  ال

  ). 1991, الجبر والهدهود(المتعددة 

وبالتالي إدارتها أهمية كبيـرة   ،تجاهات المعلمين نحو مؤسساتهم التعليميةوال شك أن ال

اهاتهم تجـاه منظمـاتهم   فإذا كانت اتج ،وانعكاسات خطيرة على اتجاهات األفراد نحو وظائفهم

أما إذا كانـت اتجاهـاتهم تجـاه     ،اإلدارية موجبة عمل هؤالء األفراد بجد وإخالص لهذا العمل

 منظماتهم اإلدارية سلبية هذا بدوره يدفعهم إلى التفكير في طلب التقاعد وترك مهنـة التـدريس  

  . )2007, العماري(

  : Retirement)(التقاعد مفهوم 

من خالل البحث في قواميس اللغة العربية وموسـوعاتها لتعريـف    لم تتوصل الدراسة    

والتقاعد لم يكن معروفاً وال موجوداً في القواميس العربية القديمة بهـذا المعنـى    ،التقاعد لغوياً

  .أي أنه لم يهتم به: وتأتي كلمة تقاعد بمعنى تقاعد الرجل عن األمر

وهي مـن   ،أحيل إلى المعاش: أي تقاعد الموظف عن العمل: وجاء في معجم الوسيط 

  ). 1993،بن صنيتان( الكلمات المحدثة التي قبلها المجتمع اللغوي في الظاهرة
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الرغم من عدم اتفاق العلماء والمختصين على مفهوم واحد للتقاعد إال أنهم اتفقوا على وب

بالعمل، فالمتقاعد  عدة جوانب ترتبط بالتقاعد، ومنها أن التقاعد يرتبط بالوظيفة أكثر من ارتباطه

، كمـا يـرتبط   يترك الوظيفة عندما يبلغ سناً معيناً وليس شرطاً أن يكون غير قادر على العمل

  ). 1998الغريب،(أو اختيارياً  جتماعية األخرى، كما أن التقاعد يكون إجبارياًالتقاعد باألدوار اال

العمل المتواصل إلـى  انتقال الفرد من مرحلة "التقاعد بأنه ) Cumming( جوتعرف كمن  

  . )1999, الغامدي" ( مرحلة تتسم بالراحة والهدوء

، وقـد تـؤدي هـذه    )Identity crisis(التقاعد بأنه أزمة هوية ) Miller(ويعرف ميلر 

   Lower self respect and( األزمة على شعور المتقاعد بالتدني في احترامه لذاته وتقديرها 

 (self  esteem ـ عن المشاركة في النشـاطات اال يحجم مما يجعله ة، باإلضـافة إلـى   جتماعي

  ).1995ناصر، (جتماعية األخرى إضعاف شعوره بااللتزام نحو أدواره اال

بأنه الفرد الذي عمل لفترة من حياته في القطـاع الحكـومي   : التقاعد )العبيدي(ويعرف   

  ). 21, 1993صنيتان،  بن(أهله معاشاً للتقاعد 

أولها يقصـد بـه االنفصـال أو    : دأن هناك ثالثة معان للتقاع )parker( ويرى باركر

نسحاب نهائياً من قوة العمل، وثالثهـا  منه الفرد، وثانيها يشير إلى اال نسحاب من عمل يكتسباال

يعني نهاية كل نشاط يسهم به الفرد فيما عدا األنشطة الروتينية التي يقوم بهـا لصـيانة كيانـه    

  ). 182ص ،1998الغريب،(

بأنه الحالة التي يكون الفـرد  ) Atchley(عل أشهر تعريف للتقاعد هو تعريف أتشلي ول  

فيها مرغماً أو مختاراً ليعمل أقل من ساعات الدوام المعتادة، ويكون جزء من دخله على األقـل  

  . )Atchley ،1976(من معاش التقاعد اكتسبه نتيجة سنوات في الخدمة 

  : بيق فكرة التقاعد عن العمل عامالنومن بين أهم العوامل في ظهور وتط
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ستمتاع بسنواته الباقية وممارسة هواياتـه  باالهو أن التقاعد يوفر الفرصة للمتقاعد : العامل األول

  . ونشاطاته بعد أن قضى القسط األكبر من حياته في خدمة المؤسسة التي عمل بها

ة ومنظمة تسـهل التنبـؤ بسـوق    هو أن التقاعد يعني توفير حركة عمالة مستمر :العامل الثاني

، ممن قد يكونـون أفضـل   إذ أن التقاعد يتيح استبدال العاملين الكبار بعاملين أصغر سناً ،العمل

   ).1995ناصر، (نتاجية وأكثر مهارة إ

  : أن مرحلة التقاعد تعطي للمتقاعد مزايا من أهمها )بن صنيتان (ولقد أشار

بروتين الشغل أو بمـا   وتين الذي يريده وليس محكوماًيستطيع المتقاعد أن يسير نفسه بالر - 1

  . بل يختار الحركة والزمن اللذين يناسبان ميوله ورغباته ,يشاء اآلخرون

  . جتماع  مع من يوافق شخصيته وميولهواال, صطفاء ما يحلو له من األصدقاءا  -2

الوظيفي والجهاد في كيفية التقاعد يريح المتقاعد من التفكير المقلق الذي يحضه على التقدم  - 3

 . تحقيق ذلك

والتقاعد بالنسبة لبعض المتقاعدين يعتبر بداية لمرحلة جديدة يحقق من خاللهـا المتقاعـد    - 4

حيث يعمل ما يود أن يعمله من خالل اكتشافه لقدراته ومواهبـه واألعمـال    ,جديدة أحالماً

 . التي يفضلها ويعتقد أنه سيبدع فيها

تقاعد على األشياء والنتائج التي يتوصل إليها بفضل عامل السـن والخبـرة   يكون حكم الم - 5

نطالقة الحـرة ليبـدع   وهذا ما يعطيه فرصة اال, أكثر نضوجا من الناحية العقلية والعاطفية

 . ويحقق أشياء لم تتحقق له عندما كان في الخدمة

إنها تؤهله ألن يقـوم بـدور   ف ،إن ما يتمتع به المتقاعد من خلفية امتزجت بالخبرة والنضج - 6

رائـدة يكـون المستشـار     ويقدم لنفسه وألسرته ولمجتمعه أعماالً ,أكبر أهمية من ذي قبل

 . والمرشد والقدوة
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لـى  إلى أن هذه المزايا هي التي نبهت المجتمعـات المعاصـرة إ    وخلص بن صنيتان    

لديهم من دراية وتـرو فـي    نتفاع بما، واالستفادة من خبراتهمضرورة استثمار المتقاعدين واال

ومـن ناحيـة   . مما حدا ببعض الدول إلى إنشاء وزارة تعنى بأمور المتقاعـدين  ,النظرة لألمور

أخرى فإن هناك إفرازات كثيرة تفرزها اإلحالة إلى التقاعد تكون لها آثار سلبية من نواح عـدة  

  ).2003,رزق اهللا( على المتقاعدين

  : نشأة التقاعد 

عن العمل من حيث هو نظام اجتماعي له قواعده المحددة ظاهرة حديثـة   يعتبر التقاعد  

كما أنه يشكل نوعاً من التحدي لنمط جديد مـن   ،حتى في المجتمع األوروبي واألمريكي ,نسبياً

ففـي  . ختالف عن النمط المألوف إذا اعتاد المرء أثناء حياته العاملة النشطةاالالحياة يختلف كل 

ة والبسيطة عموماً وكذلك في العصور السابقة على الثورة الصناعية نجـد أن  المجتمعات التقليدي

وتصـل إلـى مرحلـة     , من السكان هي التي كانت تعيش حتى سن متقدمـة  جداًنسبة ضئيلة 

بحيث ال يؤلفون مشكلة اجتماعيـة   أي أن عدد الشيوخ في هذه المجتمعات قليل نسبياً ،الشيخوخة

فتـرة   وتقدم الطب وما ترتب عليه من إطالـة  , والرعاية الصحيةتقدم الخدمات  إال أن ،خاصة

وكـذلك اإلنجـازات العلميـة     ،وبالتالي ازدياد عدد الشيوخ في المجتمعات األكثر تقدماً ,الحياة

والتكنولوجية التي أمكن تحقيقها وما يترتب عليها من اختراعـات كثيـرة واسـتخدام القـوى     

وتضاعفه  ج العاملإنتا، مما أدى إلى زيادة دالً من القوى العضليةالميكانيكية واآللية في اإلنتاج ب

وعدم حاجة الصناعة في كثير من األحيان إلى كل من األيدي العاملة المتاحة وإحالل  ،من ناحية

  ).2003 ،رزق اهللا(وبخاصة عندما تتقدم السن بهؤالء العمال  ،اآللة محل اإلنسان

          مع تطـور حركـة التصـنيع، ويـرى ماكونيـل     ومن هنا ظهرت الحاجة إلى التقاعد 

 )(Mcconnell ن أسباب ظهور نظام التقاعد ما يأتيأن م :  

العاملة التي تزود المجتمع بحاجاته من السلع والخدمات، ولذلك قل الطلب على القوى القوى  -1

ـ % 50حيث انخفضت فرص العمـل إلـى    ؛في مجال الزراعة العاملة، وكان ذلك واضحاً ام ع

  .م1975عام % 4م وإلى 1900عام % 38م، ثم إلى 1870



 21

فـي عصـرنا   التطور التكنولوجي الذي الزم الثورة الصناعية منذ ظهورها، والـذي أدى   -2

نفجار التكنولوجي الذي أدى إلى تغيير في طبيعة كثيـر مـن المهـن    الحاضر إلى ما يسمى باال

ة هذه التغيرات، وبـالطبع فـإن مهـارات    واألعمال، وتطلب الحاجة المستمرة للتدريب لمواجه

  .العمال المتقدمين في السن ومعارفهم ال تكون مالئمة لذلك

التعقيد في نظم اإلدارة الصناعية والحكومية الحديثة، وسيطرة الطابع البيروقراطي على كثير -3

ل والتي ال ومصلحة العممنها، أدى إلى سيطرة القواعد والنظم الجامدة التي تركز على اإلنتاجية 

, اجية للمؤسساتفي رفع الكفاءة اإلنتإلنسانية، فهي تكون قد أسهمت عتبار الجوانب اتضع في اال

 . هتمام باإلنسانإال أنها أغفلت اال

ظهور نظام التأمينات والمعاشات هيأ أساساً اقتصادياً ومادياً لتقاعد العمـال المتقـدمين فـي    4- 

العمـل  الخامسة والستين كعمر مناسـب للتخلـي عـن    السن، وفي ضوئه تحدد سن الستين أو 

  ). 1998الغريب، (نسحاب من القوى العاملة واال

 :جتماعي والنفسي للتقاعداإلطار اال

ال شك أن التقاعد الذي ينقطع فيه الفرد عن تأدية عمله الذي ظل يمارسه فترة طويلة حتى 

ويحاول أن يتوافق معه حتى يستطيع  ,الفرد بلوغه السن القانونية للتقاعد يعد موقفاً جديداً يواجهه

تي يواجه بها المتقاعد جتماعي للتقاعد يعني المرونة ال، فالتوافق االالعيش في هذه المرحلة بسالم

 ،فهو يواجه تغييراً في دوره كرب أسرة وعائل لها ،جتماعية المتغيرة نتيجة التقاعدالظروف اال

فينخفض دخله مما يجبره على تغييـر ظـروف    ،العمليةكما يواجه تغييراً في ظروفه المادية و

( صحية نتيجة لتقدمه في السـن  كما يواجه أوقات فراغ طويلة إضافة إلى التغيرات ال ،المعيشة

  ). 2003 ،رزق اهللا

إذن كل هذه التغيرات تستدعي من المتقاعد إعادة ترتيب أسلوب حياته أو البحـث عـن   

ويشبع كافة احتياجاته بطريقة مشابهة إلى حد ما  ،ينظم حياتهل ،أدوار تكون بديلة عن دور العمل

 ).1998 ،الغريب( لمرحلة ما قبل التقاعد 
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  : نظام التقاعد في الدول العربية

محددة النتهاء خدمة العاملين بالدولة واعتبـرهم   في المملكة المغربية يقرر القانون سناً

  :       فئتين

حـالتهم  إن المنخرطين في السـلك المـدني وجعـل    الموظفين والمستخدمي وهم: األولى

  . للمعاش بلوغ سن الستين

حالتهم للمعاش التعليم العالي حيث جعل المشرع إ قضاة المحكمة العليا وأساتذة وهم: الفئة الثانية

  ). 47 ،1993بن صنيتان، ( ببلوغهم سن الخامسة والستين 

جتماعيـة  قانون التأمينـات اال  سنة بموجب) 60(وفي البحرين حددت سن التقاعد بسن   

م 1963م، وفي قطر صدرت سلسلة من التشريعات القانونية بدءا من عام 1976الذي صدر عام 

 الغريـب، ( سـنة  ) 60(لشيخوخة بسن م، وقد حدد النظام استحقاق معاش سن ا1981إلى عام 

1996، 115 .(  

م وعـدل  1955عـام  وفي الكويت صدر أول نظام لرعاية الشيخوخة وتقاعد الموظفين   

سنة واستثنى من هذا السن بعض الفئات بما ال يزيد  )60(عدة مرات، وحددت سن التقاعد بسن 

   ). 114 ،1996الغريب، (شأن في حالة أئمة المساجد السنوات كما هو  )5(عن 

وفي السعودية حدد النظام بلوغ الموظف المدني سن الستين من العمر شـرطاً أساسـياً     

يحـال الموظـف علـى    : "من نظام التقاعد المدني) 15(كما نصت المادة , التقاعد إلحالته على

ويجوز لمجلس الوزراء خدمته حتـى بلوغـه سـن    , التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر

  ).59, 1993, بن صنيتان( ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة , الخامسة والستين فقط

في الفقرات الثالث األولى وفقاً لقانون التقاعد العام ) 27(وفي فلسطين فقد نصت المادة   

  : على ما يلي 2005لعام ) 7(رقم 
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سنة خدمة مقبولة ) 15(سنة شريطة توفر ) 60(السن اإللزامي على تقاعد شيخوخة هو  -1

  . ألغراض التقاعد وسددت جميع المساهمات عنها

سنة ) 55(لتقاعد وبلوغ سن سنة خدمة مقبولة ألغراض ا) 20(المشتركون الذين أكملوا  -2

 . يحصلون على تقاعد شيخوخة

سنة خدمـة  ) 25(الحد األدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو  -3

 ). 2005, )7(قانون العام رقم (سنة ) 50(مقبولة ألغراض التقاعد وبلوغ سن 

أن تعديل قـانون  بش 2007لعام ) 5( من قرار قانون رقم ) 27(إال أنه بناء على المادة 

من قـانون التقاعـد   ) 27(فقد تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة  2005لعام ) 7(التقاعد العام رقم 

  : العام واستبدالها بالنص اآلتي

) 15( سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد من الذكور و ) 20( المشتركون الذين أكملوا 

  .                            تقاعد شيخوخة سنة يحصلون على) 55( سنة لإلناث وبلوغ سن 

  : واستبدالها بالنص اآلتي) 27( وكذلك إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 

سنة خدمة ) 25( الحد األدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو 

قرار قانون  (سنة ) 50( سنة خدمة لإلناث مقبولة ألغراض التقاعد وبلوغ سن ) 20( للذكور و 

                 ).2007, )5(رقم 

  : نظام التقاعد في بعض الدول الغربية

سنة ثم  )70(م يحدد سن التقاعد بسن 1889كانت ألمانيا أول من سن قانوناً للمعاش سنة 

بعد الحرب العالمية الثانية اتخذت ألمانيا الشرقية ، وم1916سنة عام ) 65(خفض هذا السن إلى 

الغامـدي،  (سنة لإلناث كحد للتقاعد لحقت بها ألمانيـا الغربيـة    )60(ة للذكور وسن) 65(سن 

1999 .(  
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والجدول اآلتـي يحـدد سـن     ،وقد اختلفت المجتمعات في تحديد سن التقاعد من العمل

  : التقاعد لدى الرجل والمرأة دولياً

  ) 1999, الغامدي( التباين في تحديد سن التقاعد دولياً : )1(جدول 

 الدولة سن التقاعد للرجل لتقاعد للمرأةسن ا
 بلجيكا  65  60
 فرنسا 60 60
 بريطانيا  65 60
 أيرلندا  70 70
 السويد  67 67
 النرويج  70 70
 الواليات المتحدة األمريكية 65 65

تسعى الدول المتقدمة حالياً لرفع سن التقاعد ألن هذا السن لم يعد يتمشى مـع طبيعـة   و

يرتفع سن التقاعد في المجتمـع   أن ويتوقع الباحثون ،طورات التي يعيشها كبار السنالحياة والت

  ).11: 1996 ،الغريب( 20027سنة عام ) 67(و 2009سنة عام ) 66(األمريكي 

  : عتماد عليها في حساب سن التقاعد على النحو اآلتيأهم األسس التي يجب االويمكن تلخيص 

يبلغ اإلنتاج ذروته، ومتـى ينحـدر إلـى النهايـة      العمر اإلنتاجي في كل مهنة، متى -1

  . الصغرى

  . نوع اإلنتاج في كل مهنة، وهل هو كمي، أو نوعي، أو هما معاً؟ -2

 . متوسط الحياة في كل مهنة -3

 . األمراض الشائعة في كل مهنة -4

 . مستويات التخصص الضرورية للمهنة -5

 . نسبة عدد المتخصصين إلى عدد األماكن الشاغرة في كل مهنة -6
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  ).1998,السيد(نسبة التوظيف ومدى اتساع المهنة في الخطط المقبلة للدولة  -7

  : مراحل التقاعد

مراحل،  ، ينطوي على ستأشار روبرت أتشلي إلى أن التقاعد، كعملية ودور اجتماعي

الختالف خبرة التقاعد ما بين شخص وآخر،  ونظراً. ب كل مرحلة منها حسن التكيف معهاتتطل

أن يمـر   لكما أنه ليس من المحتم. ديد عمر معين لكل مرحلة من هذه المراحلفإنه يستحيل تح

والشـكل اآلتـي يوضـح     .)1995, ناصر( وبنفس الترتيب ،كل األفراد بهذه المراحل جميعها

  ): 17دت،, خليفة(مراحل التقاعد كما حددها أتشلي في 

  

  كما حددها أتشلي –يوضح مراحل التقاعد  ):2(شكل 

 :لمراحل على النحو اآلتيونعرض هذه ا

ويمكـن تقسـيمها إلـى     :)pre-retirement stage(مرحلة ما قبل التقاعـد   :المرحلة األولى

حيث ينظر إلى التقاعد علـى أنـه   ) Remote phase(مرحلة بعيدة المدى  :مرحلتين ثانويتين

  بات وشيكاً  حيث يدرك العاملون أن تقاعدهم) Near phase(حادثة بعيدة، ومرحلة قريبة المدى 
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, وهي بدايـة التقاعـد   :)Honeymoon phase(مرحلة شهر العسل التقاعدي  :المرحلة الثانية

وزيـارة  , كالسـفر (حيث يتطلع الفرد لعمل أشياء لم يكن لديه وقت كاف النجازها مـن قبـل   

وفي , وتتطلب هذه المرحلة أن يكون المتقاعد متمتعاً بصحة جيدة, )الخ ... والرحالت , األقارب

  .                                                       ظروف نفسية واجتماعية مالئمة

حيـث تفقـد النشـاطات     :)Disenchantment phase(مرحلة خيبة األمـل  : المرحلة الثالثة

  .لى بدء المرحلة الرابعة، ويمهد ذلك الطريق إالمذكورة جاذبيتها األولى

عندما يبدأ المتقاعد بتطوير  :)Reorientation phase(عادة التكيف مرحلة إ :المرحلة الرابعـة 

  .نظرة أكثر واقعية نحو موضوع التقاعد بما في ذلك تقليب الخيارات والفرص المتوفرة أمامه

ولكن , عدم وجود التغيرال يعني هذا  :)Stability phase(مرحلة االستقرار  :المرحلة الخامسة

حيث يدرك المتقاعدون ما المتوقع مـنهم، كمـا يـدركون     ع التغيير،يشير إلى كيفية التعامل م

  .مواطن القوة والضعف لديهم

بالرغم من أن الموت قد يفاجئ  phase) : (Termination  المرحلة النهائية: المرحلة السادسة

بسبب عندما تقع اإلعاقة المرء في أية لحظة، إال أن المرحلة السادسة واألخيرة من التقاعد  تبدأ 

ويـتقمص دور المـريض    ,عندما يصبح المرء عاجزا غير قادر على العناية بنفسه, كبر السن

  ).  1995ناصر، ( والعاجز 

إلـى خمسـة   " ريشارد ولفيسون وبيترسـون " أما فيما يتعلق بأنماط المتقاعدين فيقسمها   

  : أنماط هي

قاعد بسهولة دون الندم وفيه يقع هؤالء الذين يقبلون الت: النمط الناضج :النمط األول •

  . كما أن بإمكانهم إقامة عالقات جديدة ومهام جديدة تشغل حياتهم, على ما فات

وهـم الـذين يرحبـون بالتقاعـد كمرحلـة      : أصحاب المقعد الهزاز: النمط الثاني •

 . لالسترخاء والتأمل والتمتع السلبي بالتقدم في العمر
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أسلوب حياة منظم ومفعم بالنشاط لكي  أي الذين يتبعون: ذوو الدروع: النمط الثالث •

 . يدافعوا به ضد قلق التقدم في العمر

, فهم الذين ال يستطيعون مواجهة فكرة التقدم فـي العمـر  : الغاضبون: النمط الرابع •

 . ويلومون اآلخرين عن فشلهم في تحقيق أهدافهم في الحياة

سهم عن كل فشـل  فهم األشخاص الذين يلومون أنف: كارهو أنفسهم: النمط الخامس •

وغالباً ما يفشل أصحاب النمطين األخيرين في مواجهـة أزمـة التقاعـد    . لحق بهم

  ).دت, خليفة(والتغلب عليها 

   :نظريات التقاعد

بعض النظريات المفسرة لمشكالت الشيخوخة والتقاعد عـن  بعرض ) دت , خليفة( قام   

  : وذلك على النحو اآلتي, العمل

  ): Disengagement Theory( االرتباط نظرية االنسحاب أو فك  -

وتقوم على افتراض مؤداه أن األفراد حينمـا  ". كمنج وهنري"هي نظرية قدمها كل من   

يصلوا إلى مرحلة الشيخوخة فإنهم يبدؤون تدريجياً في االنسحاب من السياق االجتماعي وتناقص 

ت التفاعـل بـين المسـن    وذلك نتيجة لـنقص عمليـا  . األنشطة التي كانوا يقومون بها من قبل

ووفقاً لهذه النظرية فـإن  . واآلخرين من أفراد المجتمع داخل النسق االجتماعي الذي ينتمي إليه

التقاعد اإلجباري عند سن معين يعد تحديدا من قبل المجتمع للوقت الذي يتوقع من المسنين فيـه  

  . أن تضعف روابطهم االجتماعية

لتغير المصاحبة للتقدم في العمر تتمثل في ثالثـة  وفي ضوء هذه النظرية فإن مظاهر ا  

  : جوانب هي

  . تناقص معدل تفاعل الفرد كلما تقدم في العمر -1
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 . حدوث تغيرات كمية وكيفية في أسلوب ونمط التفاعل بين الفرد واآلخرين -2

حيث ينتقل المسن من االهتمام باآلخرين إلى االستغراق واالهتمام , تغير شخصية الفرد -3

 . بذاته

كمـا تختلـف شـكالً    . ومن ثقافة ألخـرى , تختلف عملية االنسحاب من مجتمع آلخرو

فمن أوجه النقد التي وجهـت إلـى هـذه    . ومضموناً لدى المسنين الذين يشغلون وظائف مختلفة

النظرية أنها ال تنطبق على األفراد الذين يعملون أعماالً تتصل بـاألدب أو الفـن أو التـدريس    

  . الجامعي

وأشارت إلى أن الرضا عـن  . من هذه النظرية" كمنج"ه االنتقادات عدلت وفي ضوء هذ

وهل يفضل الفرد المسن ممارسـة األنشـطة بشـكل    , الحياة يرتبط بنظرة الفرد لمرحلة التقاعد

  . أم أنه يرغب في العزلة واالنسحاب من المجتمع, ايجابي

  ): Activity Theory (نظرية النشاط  -

لكي يحدث التوافق بشكل فعال مع فقدان عمل أو وظيفة  فإنـه   تفترض هذه النظرية أنه

وأن , يجب على الفرد أن يجد بديالً لتلك األهداف الشخصية التي كان ذلك العمل يقوم بتحقيقهـا 

  . ينمي اهتماماته ويواصل نشاطاته بما يساعد على رفع روحه المعنوية

فريدمان "وقد ركز كل من . يةمؤسسي هذه النظر" فريدمان وهافيجرست وميلر"ويعتبر   

وعمله والتي يمكن مـن  , على أهمية األنشطة البديلة في حالة فقد المتقاعد لوظيفته" وهافيجرست

على األنشطة البديلة التي تمثل مصدراً " ميلر"كما ركز . خاللها شغل وقت فراغه وإعادة توافقه

أنه : األول: بعد التقاعد تحقق له هدفين إذن فاألنشطة البديلة التي يقوم بها الشخص. جديداً للدخل

أنها تعتبر مصدراً جديداً للدخل الذي تناقص بعد التقاعـد  : والثاني. يجد البديل عن العمل المفتقد

  . عن العمل
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وعلى عكس نظرية االنسحاب فإن نظرية النشاط ترى أن الرضا لدى كبار السن إنمـا    

لك اإلسهامات التي يظل يضيفها وعلى شعوره بأنه يتوقف على اندماج الفرد في المجتمع وعلى ت

فقيام المسن ببعض األنشطة يعتبر أمرا ضروريا لزيادة رضا المسن عـن  . مازال نافعا ومطلوبا

  : فاتجاهات كبار السن نحو التقاعد كما يرى هافيجرست تنقسم إلى فئتين. الحياة وقناعته بها

نمـط حيـاتهم بعـد التقاعـد ويطلـق علـيهم                     هم األشخاص الذين يمكنهم التغيير من: األول

Transformers) (عن طريق خلق أنماط جديدة من األنشطة واألعمال لقضاء وقت الفراغ.  

وهم األشخاص الذين يرغبون االستمرار في نفس أعمـالهم السـابقة ويطلـق علـيهم     : الثانية

"Maintainers ."  

م إال نسبة قليلة من المتقاعدين وال تفسر إال نسـبة  ويؤخذ على هذه النظرية أنها ال تالئ  

, فاألفراد الذين كانوا مشغولين بدرجة كبيرة في عملهم قبل التقاعـد , ضئيلة مما يعانيه المسنون

ولم يكن لديهم الوقت الكافي لممارسة وتنمية بعض األنشطة أو المهارات لن يجدوا مكاناً في هذه 

  . النظرية

   ): Crisis Theory( نظرية األزمة  -

فقيام الشخص المسن . هذه النظرية أهمية الدور المهني بالنسبة للفرد داخل المجتمع تؤكد

ويمكنه مـن وضـع   , حيث يكسبه الدور المهني هويته, بعمل ما يعد في غاية األهمية بالنسبة له

  . ويساعده على التوافق النفسي االجتماعي, نفسه في عالقات مع اآلخرين

خاصـة لـدى هـؤالء    , صار هذه النظرية أن التقاعد يمثل أزمة بالنسبة للمسنويرى أن  

  . ويعتبرونه قيمة في حياتهم, األشخاص الذين يعطون للعمل أهمية كبيرة

  : وقد انقسم الباحثون إزاء هذه النظرية إلى فريقين  

تقاعـد يـؤثر فـي    ويرى ممثلوه أن فقدان الفرد لعمله وتغير أدواره بعد إحالته لل: الفريق األول

  . وفي عالقاته مع أسرته والمجتمع الذي يعيش فيه, نظرته لنفسه
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وينظر أصحابه إلى اإلحالة إلى التقاعد على أنه ليس العامل الوحيد واألهـم فـي   : الفريق الثاني

فتأثير التقاعد يتوقف على عدة عوامل منهـا المسـتوى   . عدم رضا المسن عن نفسه وعن حياته

  . الخ... والحالة الصحية, وأهمية العمل بالنسبة للفرد, جتماعياالقتصادي واال

   ):Personality Theory( نظرية الشخصية  -

ويرى أنصار هذه النظرية أن التوافق مع التقدم في العمر يرتبط بنمط وسمات شخصية 

التغيـرات  وينظرون إلى التغيرات المصاحبة للتقدم في العمر على أنها نتيجة للتفاعل بين . الفرد

  . والتغيرات البيولوجية الداخلية, االجتماعية الخارجية

 Integratedوطبقــاً لهــذه النظريــة فــإن األفــراد ذوي الشخصــيات المتكاملــة 

Personalities وذلك ألن لديهم درجـة مرتفعـة مـن القـدرات     . يمكنهم األداء بشكل أفضل

, والخبـرة , والنضـج , والمرونـة , الذات ودرجة عالية من التحكم في, واألنا الدفاعية, المعرفية

وهـم  , Unintegratedوفي مقابل ذلك يوجد األفراد ذوو الشخصيات غير المتكاملـة  . والتفتح

ويفتقـدون القـدرة علـى الـتحكم فـي      , األفراد الذين لديهم إعاقات في الوظائف السيكولوجية

  . كما أن هناك تدهوراً في قدراتهم, انفعاالتهم

هؤالء األشخاص الذين تتسم شخصياتهم بالتكامل ليس بالضـرورة أن   ويرى البعض أن  

ومع ذلك فـإن لـديهم   . وفي عالقاتهم االجتماعية, يكونوا متكاملين اجتماعياً في قيامهم بأدوارهم

أهمية الشخصية بمختلف سماتها كمتغيـر  " نيوجرتين"ويؤكد , درجة عالية من الرضا عن الحياة

والتنبؤ بالعالقـات بـين مسـتوى فاعليـة الـدور      , ماط المسنينمستقل يساعدنا على وصف أن

  . االجتماعي والرضا عن الحياة

  ):Theory of Adjustment( نظرية التوافق -

, واالنسحاب, النشاط( للعناصر األساسية في النظريات الثالث " أتشلي"وفي ضوء تحليل 

  : ساسيين هماأوضح أن عملية التوافق تقوم على عنصرين أ, )واالستمرار 
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  Internal Compromise:  التسوية الداخلية - 1

  Interpersonal Negotiation: التفاوض والتفاهم بين األشخاص  - 2

أما التفاوض بين األشخاص . والتسوية الداخلية تعني إعادة النظر في معايير اتخاذ القرار

. خرين ممـن يتعامـل معهـم   فينظر إليه كعملية يتم فيها مناقشة الفرد ألهدافه وطموحاته مع اآل

أن هناك عالقة قوية بـين هـذين   " أتشلي"وأوضح . ويمكن أن يترتب عليها تغييرالفرد ألهدافه

يتسم  Hierarchy of  Personal Goalsوأشار إلى أن مدرج األهداف الشخصية  . العنصرين

. الجديـدة  ويتطلب ذلك من المتقاعد أن يتكيف مـع األدوار . بالتغير من مرحلة عمرية ألخرى

  : ويأخذ التغير في مدرج األهداف الشخصية اتجاهين

, فيكون الفرد أكثر شعوراً بالرضـا والنجـاح وااللتـزام   , أن يكون التدرج ايجابياً: األول

  . والتفاعل مع اآلخرين

خاصة لدى األشخاص الـذين وصـلوا   , أن يترتب على التدرج حدوث تغير سلبي: الثاني

كمـا يعتبـر   . حيث يصبح التقاعد أمراً صعباً بالنسبة لهـم , هم السابقةإلى قمة العمل في وظائف

  . األشخاص الماديون الوظيفة شيئاً هاماً لتحقيق أهدافهم المادية

أن التقاعد لدى العديد من األشخاص المتقاعدين يتضمن إعادة تنظيمهم " أتشلي"وأوضح 

حيث إعادة النظر والمراجعة , اخليةلمدرج األهداف الشخصية في ضوء عمليتين هما التسوية الد

وعملية المقارنة بين , الداخلية لمعايير اتخاذ القرار ومناقشة الفرد ألهدافه وطموحاته مع اآلخرين

  . أهداف الفرد وأهداف اآلخرين

وهناك إلى جانب هذه النظريات نظريات أخرى مثـل النظريـة التبادليـة والنظريـة     

  :على النحو اآلتي) 1993,صنيتان بن(االستمرارية التي أشار لهما 

  )Exchange Theory( :النظرية التبادلية -

فبقدر ما يأخذ الفرد يجـب  . ومبدأ التبادل هو المحور الرئيس الذي تدور حوله النظرية 

  .ويرتقي هذا المفهوم على المستوى الجسمي كذلك. أن يعطي
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يبذل . عامله مع اآلخرينمن هذا يتضح أن هذه النظرية تفترض أن كل فرد يعاني من ت

وانطالقاً من هذا المبدأ فإن كبار السن ال . جهده ليحدد الحد األقصى من المنفعة بأقل تكلفة ممكنة

يملكون ما يساومون به مقابل رعايتهم وتقديرهم ما عدا ما قدموه ألبنائهم من رعاية منذ الوالدة 

إن جميع ولهذا ف. أبنائهم، عليهم سدادهوهكذا يعتبرونه دينا على . حتى أصبحوا في سن الرجولة

وبالرغم مـن القـوة    ،يمكن تحليلها وفق ما تحتويه من عمليات التبادلأنواع التفاعل االجتماعي 

يعد ربحا أو خسارة يسبب  اإال أن االختالف في وجهات النظر فيه ،التي تتميز بها هذه النظرية

  .هذا يسود جميع أنواع السلوك اإلنسانيو. الكثير من الصعوبات في وجه منظور التبادلية 

 )(Continuity Theory: نظرية االستمراريةال -

نظرية االستمرارية تفترض أن المتقاعد يحاول بأقصى جهده أن يتكيـف مـع مرحلـة    

التقاعد من خالل إعطاء وقت أكبر لألدوار التي يزاولها قبل التقاعد عوضا عن مزاولـة أدوار  

لنظرية على النتائج التي تشير الى أن كبار السن يحـاولون أن يتمسـكوا   وتستشهد هذه ا. جديدة

كذلك فإن الكثير منهم يحاولون أن يجعلوا حياتهم خالل مرحلة  ،بأنماط حياتهم التي درجوا عليها

  .التقاعد مشابهة إلى حد كبير لحياتهم قبل فترة التقاعد

ن في معايشـتهم لمرحلـة التقاعـد    ويؤكد العبيدي أن األفراد في المجتمع الواحد يختلفو

وبالنظر إلـى  . بحيث تجد كل نظرية من النظريات السابقة فئة من الناس يمكن أن تنسحب عليها

اختالف المجتمع فإنه من الواضح أن تكون احدى النظريات أقدر على توضيح هذه الظاهرة في 

لعادات والتقاليد والقـيم  مجتمع ما أكثر من النظريات األخرى وذلك في االختالف الحاصل في ا

 .واالتجاهات االجتماعية والثقافية بشكل عام من مجتمع إلى مجتمع آخر

وإذا أخذ في االعتبار أهمية تحديد االتجاهات وقياسها، باعتبار أن االتجاهات كما يقـول  

م تعكس ميالً نفسياً نحو نشاط ما وليس تحديداً لفظياً له، وهي عبارة عن تنظـي ) "1983(الجمل 

فهي بذلك تمثل القاعدة التـي  . ألنواع من النشاط في طور أولي وأفعال لم تكتمل بعد بالضرورة

  ". يرتكز عليها هذا الميل أو الحوافز التي تدفع لهذا الميل
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فهذه الحقائق عن االتجاهات ترشح ظاهرة تقاعد المعلمين المبكر للزيادة فـي السـنوات   

لتقاعد المبكر يمدنا بمزيد من وضوح الرؤية حول صـحة أو  كما أن قياس االتجاه نحو ا.القادمة

خطأ الكثير من التصورات النظرية التي تعتبر أسساً لتخطيط مهنة التعليم والعمليـة التعليميـة،   

وتزود القائمين على ذلك برؤية واقعية تتلمس العملية التعليمية مـن الـداخل وبشـكل منهجـي     

  ).1999, الغامدي(

  : Early Retirement)(التقاعد المبكر 

ترك العمل بالمنشأة ألسباب حتميـة  "يعرف مصطلح التقاعد المبكر بشكل عام  على أنه   

توقف الفرد عن عضويته في المنظمة، "، ويرى آخرون أن ترك العمل يعني "أو أسباب اختيارية

أن : وهـي  ، وهذا التعريف يطرح محددات لترك العمل المبكر"التي يتقاضى عنها تعويضاً نقدياً

  ). 1996الشالل، (يكون التقاعد المبكر توقفاً عن العمل وليس نقالً أو ترقية 

بأنه يتم وفق رغبة العامل نفسه ) المبكر(التقاعد االختياري ) 1993(ويعرف بن صنيتان   

  . لظروف خاصة به وفق معايير محددة منها مدة الخدمة وعوامل أخرى

بكر في المملكة العربية السعودية على أنه اختيـار  التقاعد الم) 1999(ويعرف الغامدي 

، أو قبـل بلـوغ سـنوات الخدمـة             )ستون عامـاً (المعلم إنهاء خدمته قبل بلوغ السن النظامية 

  ). أربعون عاماً(

التقاعد المبكر في دولة قطر على أنه ظاهرة خاصة بالحالـة  ) 2007(ويعرف العماري 

القطري بالرغبة في الحصول على اإلعفاء مـن القيـام بمهنـة     الشخصية التي يشعر بها المعلم

التدريس نتيجة عوامل مهنية أو إدارية أو اجتماعية أو شخصية، وبصرف النظر عن العمـر أو  

  . مدة الخدمة أو الحالة الصحية عند التقدم بطلب اإلعفاء

لعـام   )7(ويعرف التقاعد المبكر في دولة فلسطين حسب ما نص عليه القـانون رقـم   

منه على أنه هو السن األدنى من سن التقاعد اإللزامي والذي يسـمح  ) 36(حسب المادة  2005

بموجبه هذا القانون للموظف الخروج إلى التقاعد والحصول على راتب تقاعدي واالستفادة مـن  
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, )7(قـانون التقاعـد العـام رقـم     (المساهمات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع األخرى 

2005 .(  

كما يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف العتبارات المصلحة العامة إلى التقاعـد  

إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد ) 117(المبكر في دولة فلسطين حسب مادة رقم 

دون أن يخصم من مستحقاته اإللزامية، وال يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف 

قانون التقاعد العـام  (ويضات حسب االتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون على أية تع

  ). 2005, )7(رقم 

  : أسباب التقاعد المبكر

  :تتحدد أسباب التقاعد المبكر في النقاط اآلتية

فـي  سنوات طويلـة  يستطيعه من جهد بعد  سنة خدمة قد قدم كل ما )30(إن المعلم خالل  -1

إلى نقطة التقاعد الذي ارتبط لدى كثير من الناس وهو أمر  من الوصول ميدان العمل، البد

  . حتمي

بعد ثالثين سنة من العطاء أعتقد أن المعلم ليس لديه القدرة على التجديد والعطـاء كبدايـة    -2

وجراء , سنوات عمره خالل عشر الســنوات األولى والتي يبدأ بعدها في اإلرهاق والتعب

ل الذي يسبب له عدة أمراض منها الضغط والسكري والملـل ممـا   ذلك يصاب بضغط العم

  . يؤثر سلباً على العمل

سـنة أعتقـد     55=  30خدمة + 25على افتراض أنه تم التقاعد له سوف يكون عمره بداية  -3

أن ماتبقى من عمره بعد تلك السنوات يكون بمثابة محطة له لالستراحة واستعادة ما تبقى له 

  . راف على احتياجاته الخاصةمن عمر في اإلش

إذا قامت الجهات ذات االختصاص في مصلحة معاشات التقاعـد ووزارة التربيـة ووزارة    -4

وإصدار إلغاء سن عمر المتقاعد من , الخدمة المدنية بدراسة وتحليل كامل عن عطاء المعلم
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سـنة  ) 15(سنة كحد أعلى والخدمة األساسية كحـد أعلـى   ) 55(أو) 50(سنة إلى ) 60(

فإن وذلك يسهم في إعطاء فرص وظيفية للمعلمـين  . وتخفيض سن التقاعد للمصلحة العامة

  .الذين زاد عددهم وأصبحوا رهيني البيوت وزادت البطالة بهم

فالتقاعد يعتبر فرصة ذهبية للبحث عـن  , التأخر في التقاعد يحرم اإلنسان من التمتع بالحياة -5

  .يدالذات، وإعادة بناء الحياة من جد

إفساح المجال لغيرهم ممن لم يجدوا وظائف حكومية باالنخراط بالعمل الحكومي ويأخـذون   -6

فرصتهم فيه، وكذلك بالنسبة لمؤسسة التأمينات االجتماعية، وال يخفى على الجميـع كـون   

  .التقاعد مغرياً لعموم الموظفين

  .ينتج عنه توفير المزيد من الوظائف لألجيال القادمة -7

والقيام بواجباتها الزوجية كما يجـب  , المعلمة للتقاعد المبكر يجعلها تتفرغ لتربية أبنائها إحالة-8

                                              .2007)، التعليمية الوزير منتديات(

  : مكونات اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر

طبيق المكونات الثالثة على اتجاه المعلمـين  تتكون االتجاهات من ثالثة مكونات أساسية، فقد تم ت

  :نحو التقاعد المبكر على النحو اآلتي

  )Cognitive component( المكون المعرفي  -

  )Affective component( المكون الوجداني  -

  )  Behavioral component( المكون السلوكي  -

ضمن األفكار والمعلومات والخبرات يت: المكون المعرفي التجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر -

والتي تؤثر  , والمواقف التي يتعرض لها المعلم أثناء تأهيله للوظيفة ثم أثناء عمله في هذه المهنة

  .من وجهة نظره نحو التقاعد المبكر من مهنة التعليم
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يشير إلى النواحي الشعورية أو العاطفية التي تظهر وتحدد مـدى رغبـة   : المكون الوجداني -

أي أنه من غير الممكن الفصل بينهمـا  "المعلم لالستمرار في مهنة التعليم أو التقاعد منها سريعاً 

  ". في أي نشاط

فيمثله نزعة المعلم وميله إلى اختيـار  : المكون السلوكي التجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر -

يتواقف مع شـعور المعلـم    التقاعد المبكر كوسيلة إلنهاء دوره كمعلم، وأن هذا الميل السلوكي

وانفعاالته ومعارفه المتعلقة بالتقاعد المبكر وما يتضمنه ذلك من أبعاد اجتماعية ونفسية وماديـة  

.                وصحية تضـافرت لتكـوين اتجـاه نحـو التقاعـد المبكـر سـواء بالسـلب أو باإليجـاب         

  ).1999الغامدي، ( 

  : والتقاعد المبكر يأتي ضمن مجموعة أشكال يتم بها ترك العمل حيث تشمل هذه األشكال

  . اإلستقالة •

 . الفصل •

 . المعاش •

 . النقل بنوعيه االختياري واالجباري •

 .العجز الدائم •

  ).1996, الشالل( المعاش المبكر  •

 : ويتم تصنيف هذه األشكال وفق أربعة محكات، وهي

يتعلق بالمبادأة في ترك العمل ويكون على نوعين إما أن يترك الفـرد عملـه   : المحك األول -

باالستقالة أو النقل االختياري والتقاعد المبكر واإلجازة بدون مرتب، وإما تفصـله المنظمـة أو   

  . تنقله إجبارياً أو تنهي عقده
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رك العمل بشـكل يمكـن تجنبـه    يتعلق بالتحكم في ترك العمل، فإما أن يتم ت: المحك الثاني -

  . أو بشكل ال يمكن تجنبه كالفصل والعجز الدائم, كاالستقالة والتقاعد المبكر

يتعلق بمدة ترك العمل فإما أن يكون مؤقتـاً كاإلجـازة واإلعـارة أو نهائيـاً     : المحك الثالث -

  ).  1996الشالل،( كاالستقالة والمعاش المبكر 

  : نحو التقاعدالفروق الجنسية في االتجاهات 

وفيما يتعلق بالفروق الجنسية في النظرة إلى التقاعد نرى أن النساء والرجال ينظـرون    

ويتوقع دائماً أن الرجال سـيكونون  . إلى التقاعد بصورة مختلفة، ويرغبون فيه على نحو متباين

ل األجر هـو  أن العمل من أج -تقليدياً –أقل رغبة في التقاعد من النساء، ألن من المتفق عليه 

  . جزء متكامل من دورهم في الحياة

وأما بالنسبة للنساء، فإن المتزوجات وغير المتزوجات والعازبات على حد سواء يملـن    

وإن . إلى التقاعد في وقت مبكر أكثر من األرامل والمطلقات أو المنفصـالت عـن أزواجهـن   

. العالي والمهن ذات المكانة العاليـة  الفروق بين الجنسين تتكافأ لدى ذوي الدخل المرتفع والتعليم

فاألطباء والمحامون واألساتذة من كال الجنسين أكثر تشابهاً في النظرة إلى التقاعد والتكيف معه 

أو األعمال الكتابية  assembly line)( من المتقاعدين العمال الذين يشتغلون على خط التجميع 

  ). 1995ناصر، (
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  :الدراسات السابقة: ثانياً

  : الدراسات العربية -

إال أن قليالً من الدراسات تناولت االتجاه نحو , بالرغم من وجود مئات الدراسات عن التقاعد   

التقاعد المبكر ويصبح الموضوع في حكم النادر إذا حصر باتجاهات المعلمـين نحـو التقاعـد    

 .المبكر

طلعت الباحثة على عـدد  ومن خالل مراجعة أدبيات البحث المتعلق بموضوع الدراسة فقد ا

من الدراسات التي أجريت في مجال التقاعد المبكر، وقامت الباحثة بترتيب الدراسات حسب 

                                                     : األقدمية، ومن هذه الدراسات

  - ):1983مركز البحوث التربوية، (دراسة * 

عرفة أسباب عزوف الشباب العربـي عـن مهنـة    هدفت الدراسة العربية الرائدة إلى م

البعد النفسي، البعد : التدريس على مستوى الوطن العربي من خالل استبانة شملت األبعاد اآلتية

فـرداً شـملت   ) 2200(االجتماعي، البعد المادي، البعد المهني، وكانت عينة الدراسة اإلجمالية 

مـن طلبـة   ) 500(المرحلـة الثانويـة، و   من طلبة وطالبات السنتين األخيرتين من ) 1000(

من خبراء وخبيـرات التربيـة   ) 100(من المعلمين والمعلمات، ) 600(وطالبات كلية التربية و

% 56والتعليم في األقطار العربية، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجودا أكثر مـن  

  %.       38.8بنسبة  من المعلمين غير راضين عن مهنتهم والمعلمات غير الراضيات

أما أهم أسباب عدم الرضا فتتمثل في الرواتب ثم فرص الترقية، الحوافز، نظرة المجتمع 

للمهنة، العبء التدريسي، األنظمة اإلدارية، الضغط النفسي، بعد أمـاكن التعيـين، العالقـات    

المهنة ممن خدمته ومن يفكر في ترك . المؤهالت دون الجامعية , االجتماعية التي تنميها المهنة

  .سنة، ودور المهنة في خدمة المجتمع) 11(سنة أعلى ممن خدم ) 11(أقل من 
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أما المعلمون الذين أظهروا رغبتهم في ترك مهنة التعليم على مستوى الوطن العربـي فبلغـت   

وهي نسبة عالية % 51.8وفي المملكة العربية السعودية بلغت نسبتهم , من العينة% 40نسبتهم 

ومن نتائج الدراسة أيضاً تبين أن نسبة من يفكر في ترك المهنة مـن معلمـي المرحلـة     .جداً

الثانوية والمتوسطة أعلى منهم في االبتدائية، كذلك حاملي المؤهل الجامعي أكثر رغبة في ترك 

المهنة من حاملي المؤهالت دون الجامعية، وأصحاب التخصصات العلمية أكثر رغبة في تـرك  

  .  ي التخصصات األدبية المهنة من ذو

حيث تـم  . بعنوان ظاهرة تقاعد المعلمة الكويتية وأسبابها  ):1991(دراسة الجبر والهدهود *

معلمة، واستخدمت استبانة تناولـت  ) 89 (أخذ عينة من المعلمات الكويتيات المتقاعدات وعددهن

دارية والمهنية التـي  متغيرات متعلقة بشخصية المعلمة والظروف االقتصادية واالجتماعية واإل

  :دفعت المعلمة الكويتية للتقاعد المبكر، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

سنة وأن  16 -15أن المعلمة الكويتية تتقاعد في سن أقل من األربعين عاما عند خبرة  -1

ـ  ة المواد الدراسية األكثر ارتباطاً بالتقاعد في عينة الدراسة هي اللغة العربية، ثم التربي

الفنية، ثم التربية اإلسالمية، وأغلب المتقاعدات من معلمات المرحلة االبتدائيـة ممـن   

  .يحملن دبلوم معهد المعلمات 

أن أكثر المتغيرات ارتباطاً بظاهرة تقاعد المعلمة الكويتية هـي الحالـة االجتماعيـة،     -2

  .لمي والمادة الدراسية التي تقوم بتدريسها، ومتوسط دخل األسرة، والمؤهل الع

أن الظروف اإلدارية والمهنية من قلة الحوافز المادية والمعنويـة، واألسـلوب اإلداري    -3

المتبع وزيادة نصاب المعلمة وغيرها من الظروف اإلدارية التي تدفع المعلمة الكويتيـة  

  .لطلب التقاعد المبكر أكثر من األسباب الذاتية 
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اري وتخطيط القوى البشرية في بعض قطاعات التقاعد اإلد: بعنوان) م 1992(دراسة الطحيح *

 .التوظيف الرئيسة بدولة الكويت 

واعتمدت على أسلوب تجميع اإلحصـاءات والبيانـات   , وتعتبر هذه الدراسة استكشافية

من المتقاعـدين كـانوا مـن ذوي    % 91. 6وتحليلها من منظور تقييمي وأوضحت الدراسة أن 

مـن مجمـل   % 98. 2ناث فـإن النسـبة ارتفعـت إلـى     التقاعد المبكر من الذكور أما في اإل

  .عاماً) 50(المتقاعدات، وأن عمر ثلثي المتقاعدين في دولة الكويت يقل عن 

وقد توصل في هذه الدراسة إلى إبراز عدة قضايا تتعلق بالتقاعد المبكر منهـا األعبـاء   

الخبرات الوطنية مما  المالية على صندوق التأمينات االجتماعية وحرمان القطاعات المختلفة من

يؤدي إلى زيادة العمالة الوافدة، كذلك يؤدي التقاعد المبكر إلى اإلخالل بسياسات تخطيط القوى 

: ونتج عن هذه الدراسة عدة نتائج أبرزها. وتقلل من قيمة العمل كقيمة وطنية , البشرية الوطنية

مل للراغبين في العمـل مـن   ضرورة دراسة الوسائل والحوافز التي تسهل سبل العودة إلى الع

  . المتقاعدين مبكرا أو القادرين على اإلنتاج والعطاء

، "ظاهرة التقاعد المبكر في دولة الكويت األسباب والحلـول " :بعنوان) 1993(دراسة الطحيح *

، من إجمالي المتقاعـدين ، واعتمـدت   %)5(متقاعدا يمثلون ) 890(وأجريت على عينة قوامها 

  : وتضمنت اإلستبانة ما يأتي, تبانة كأداة لجمع البياناتالدراسة على االس

 .خصائص المبحوثين -1

  .سؤاالً حول ما إذا كان المبحوث يعمل وقتاً كامالً أو نصف الوقت -2

  .أسباب التقاعد -3

  .االقتراحات والحلول -4

عامـاً  ) 51(من المتقاعدين الذكور تقل أعمـارهم عـن   % 85وتبين من نتائج الدراسة أن 

من المتقاعدين مبكراً هـم   % 62عاماً، وأن ) 51(تقاعدات تقل أعمارهن عن من الم% 88و
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وأن ما يقرب من ثالثة أرباع النسبة من النساء المتقاعدات مبكـراً وثلـث   . من الجامعيين 

 .عاماً) 25(الرجال المتقاعدين مبكراً خدموا أقل من 

لمزايا الماليـة للتقاعـد،   وخلصت الدراسة إلى أن أهم ما يدفع الموظف إلى التقاعد هو ا

فالرغبة فـي  . كذلك العوامل اإلدارية والتنظيمية، ثم الضغوط من جانب األفراد المتقاعدين 

  .العمل لحسابهم الخاص، وأخيراً العوامل الصحية والشخصية 

األبعاد األساسية لظاهرة التقاعد اإلداري المبكر بين الموظفين : بعنوان) 1996(دراسة الشالل *

من المتقاعدين مبكراًًًًً، وقد توصلت الدراسـة إلـى أن   ) 160(ووزعت استبانة على . يتيين الكو

أسباب وظيفية، أسباب نفسية، أسباب : أسباب التقاعد المبكر تنحصر في خمس فئات أساسية هي

اقتصادية، أسباب أسرية، ثم أسباب صحية وعلى الترتيب، وقد تبين من نتائج الدراسـة أن مـا   

من عينة البحث جاءت استجاباتهم تعكس صوراً من المعانـاة   66. 3إلى   13.1نسبته تتراوح 

الشعور بالضغوط النفسية والمصاعب، افتقـاد الـدعم النفسـي واالجتمـاعي، السـلبية       : مثل

  . ، والقلق ةوالالمباال

وقد أظهرت الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بين المسـتوى التعليمـي والمسـتوى    

, وبين التقاعد المبكر، بمعنى أن األعلى تعليماً هو األكثر رغبة فـي التقاعـد المبكـر    الوظيفي

واألقل في المستوى الوظيفي أكثر رغبة في التقاعد، ولم يكن هناك عالقة ذات داللة إحصـائية  

  .بين متغيري الجنس والسن وبين التقاعد اإلداري المبكر 

لرضا المهني والتقاعد اإلداري المبكر لدى الموظفين عن العالقة بين ا: )1996(دراسة الشالل *

الكويتيين واستهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين مستوى الرضا المهني لـدى المـوظفين   

  . الكويتيين بما فيهم المعلمين، وطبيعة أدائهم بشأن التقاعد المبكر 

لين فـي وزارات الدولـة،   مفردة من العام) 235(وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

الدخل، عالقات العمل، بيئة ونظام العمـل،  : وغطت االستبانة أبعادا أساسية للرضا المهني هي

. كذلك البعد المتعلق بالتقاعد المبكـر , المهنة كمجال عمل، باإلضافة إلى إجمالي الرضا المهني
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المسـتوى الـوظيفي،    وكانت متغيرات الدراسة تشمل الجنس، السن، جهة العمل، مدة العمـل، 

أما متغير مدة الخدمة فلم يكـن هنـاك   . أن األكبر سنا أكثر رغبة في التقاعد : وبينت الدراسة

فروق بين مدة الخدمة وتأييد التقاعد المبكر، وترتفع نسبة تأييد التقاعد المبكر بين العاملين وتقل 

  .عند القياديين 

ضعيف بين جميع أبعاد الرضا المهنـي  وقد تبين من خالل الدراسة وجود ارتباط سلبي 

وقد بلغـت األداء  . وتأييد التقاعد المبكر، بمعنى أن األقل رضا هم األكثر تأييدا للتقاعد المبكر 

مما يعني وجود إرهـاص  %)  4,77(إلى %)  06,71(المؤيدة للتقاعد المبكر نسبة تتراوح بين 

  .  التجاهات اجتماعية مؤيدة لعدم االستمرار في الوظيفة

 دراسة عن ظاهرة التقاعد المبكر في دولة الكويت فقد قام بها جهـاز الدراسـات والبحـوث   *

  ):1996(اإلستشارية بالديوان األميري كما وردت في دراسة الشالل 

وقد استهدفت تلمس الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة وتحليل المؤشـرات الدالـة علـى       

تماعية واقتصادية بما يفيد فـي عـالج تلـك اآلثـار أو     أنماطها، وما يترتب عليها من آثار اج

التخفيف منها، وعلى الرغم من أن الدراسة لم تتضمن جانبا ميدانيا إال أنهـا وضـعت إطـارا    

تنظيما محددا للمشكلة سواء من حيث المفهوم حسب الواقع الكـويتي، أو مـن حيـث تحليـل     

: التقاعد المبكر، من هذه االستنتاجات مثالاالستنتاجات الكامنة وراء المؤشرات الرقمية لظاهرة 

حدة اتجاه تقاعد اإلناث في فئات السن المبكرة عن اتجاه تقاعد الذكور في ذات الفئـات حسـبما   

سنة بلغت نسبة حـاالت تقاعـد   ) 36(، ففي فئة العمر األقل من 87/88توضح ذلك إحصاءات 

ه النتيجة على اإلناث العامالت فـي  وتنطبق هذ, فقط بين الذكور%) 1(مقابل %) 11.4(اإلناث 

الحكومي، النفطي، األهلي، وتذهب الدراسة إلى أن ذلك أمر طبيعي بـالنظر  : القطاعات الثالثة

, إلى الميزة الخاصة التي وفرها قانون التأمينات االجتماعية لإلنـاث المتزوجـات مـن ناحيـة    

. اإلناث مـن ناحيـة ثانيـة    والظروف والعادات االجتماعية السائدة في الكويت بخصوص عمل

الجزئية المهمة األخرى التي تناقشها الدراسة المذكورة، بالوصف والتحليل، هي آثـار ظـاهرة   

التقاعد المبكر من حيث الجوانب التأمينية، واالقتصادية واالجتماعيـة، فهـي تحمـل مؤسسـة     

ي يؤدي إلـى تـدني   األمر الذ, التأمينات أعباء كبيرة، وتحرم قطاعات العمل من خبرات وطنية
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مستوى اإلنتاج، وتجعل التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي غيـر متوازنـة، حيـث يـزداد     

االعتماد على الوافدين بما يضعف من الهوية الذاتية الكويتية، األمر الذي يجعـل مـن ظـاهرة    

  . التقاعد المبكر عقبة أمام خطط التنمية التي تضعها الدولة

قامت اللعبون بإعداد دراسة وصفية عن اتجاهات المرأة السـعودية  : )1997(دراسة اللعبون *

موظفة من قطاعـات الرئاسـة العامـة    ) 285(العاملة نحو التقاعد المبكر على عينة مكونة من 

لتعليم البنات، وزارة الصحة، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، جامعة الملك سعود، وجامعـة  

  .من حجم العينة ) 88(ات في التعليم العام اإلمام، وكانت نسبة المعلم

   -:وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نوجزها في مايأتي

وجود اتجاه قوي نحو التقاعد المبكر، نتيجة للضغوط االجتماعية، واألسرية، وللرغبـة  

كذلك بينت الدراسة أن لصحة المرأة العاملـة تـأثيراً قويـاً علـى     . في التفرغ لشؤون األسرة

  .اتجاهاتها نحو التقاعد المبكر 

اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر في مدينة مكـة المكرمـة   : بعنوان) 1999(دراسة الغامدي *

  .وعالقته ببعض المتغيرات 

تهدف الدارسة وبشكل رئيس إلى التعرف على االتجاه العام للمعلمين في مدينـة مكـة   

متغير العمر، عـدد سـنوات الخدمـة،    ( رات اآلتية المكرمة نحو التقاعد المبكر لكل من المتغي

المرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم، المؤهل الدراسي، الحالة االجتماعية، مادة التخصـص،  

مدير أو وكيـل أو مرشـد   ( وجود دخل إضافي غير مهنة التعليم، طبيعة العمل داخل المدرسة 

  ).طالبي أو موقع المدرسة من حاضرة المدينة

معلمـاً مـن   ) 722(وكانت العينة . حقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي لت

. من مجتمع الدراسة%) 10(مراحل التعليم الثالثة االبتدائية والمتوسطة والثانوية وبلغت نسبتهم 

ومقياس اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكـر  , أما أداة الدراسة فهي مقياس البيانات الديموغرافية

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود اتجاه سلبي نحو . وهما من إعداد الدارس

كما وجدت عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى      . عينة الدراسة%) 50(التقاعد المبكر لدى 
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ما بين كل من متغير العمر وعدد سنوات الخدمة واتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر، ك)  01,0(

بين متغيـر المؤهـل    0.05توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أما بقية المتغيـرات  , الدراسي ومتغير الحالة االجتماعية وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر

ـ . فلم يوجد فروق ذات داللة إحصائية بينها وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكـر   ت وخلص

االهتمـام بأوضـاع المعلمـين االجتماعيـة والنفسـية      : الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها

والوظيفية والمادية وصحتهم الجسمية والبحث في الطرق التي ترفع من رضا المعلمين في مهنة 

  .التعليم، إعادة النظر في برنامج اإلعداد التربوي وربطة بواقع العملية التربوية 

إجرائية لمنع تفاقم ظاهرة التقاعد المبكر واالستفادة مـن الحلـول التـي    اتخاذ خطوات 

وضعت لتالفي اآلثار السلبية لنتائج الخطط المحفزة للتقاعد المبكر للمعلمين في البالد التي يطبق 

المتقاعدين ويتعامل مع المتقاعدين فعليـاً   نإقامة مركز اجتماعي خاص بالمعلمي. بها ذلك النظام

  .ين على التقاعد لتهيئتهم لهذه المرحلة أو المقبل

ظاهرة التقاعد المبكر للمعلمات القطريات في مدارس التعليم  :بعنوان) 2007(دراسة العماري *

  . العوامل وعالقتها ببعض المتغيرات : العام بدولة قطر

هدفت الدراسة التعرف إلى العوامل التي تقف وراء انتشار ظاهرة التقاعد المبكر بـين  

لمعلمات القطريات في مدارس التعليم العام بدولة قطر، وللوصول إلى تحقيق أهداف الدراسـة  ا

الحالية تم القيام بدراسة ميدانية على عينة من المعلمات القطريات الالتي يخططن للتقاعد، وقد تم 

 )395(عبارة طبقت على عينة مكونة مـن  ) 40(استخدام استبانة من إعداد الباحثة تكونت من 

وجود عوامل متعددة تدفع بالمعلمة : معلمة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

: القطرية إلى التفكير في طلب التقاعد، وقد أتت هذه العوامل حسب أهميتها على النحـو اآلتـي  

  . عوامل إدارية، عوامل اجتماعية، عوامل مهنية وعوامل شخصية 

بعض التوصيات، والتي ترى الباحثة أنها سوف تحد مـن العوامـل    وفي نهاية الدراسة تم تقديم

  .التي تدفع المعلمة القطرية إلى التقاعد المبكر
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  : الدراسات األجنبية -

دراسة عن اتجاهات العاملين نحـو التقاعـد المبكـر    ): Glamser, 1981(دراسة جالمسر *

ء على االتجاهات نحو التقاعد إللقاء الضو) م1979-1973(سنوات من ) 6(استغرقت الدراسة 

  . المبكر في أوساط المتقاعدين

عامال في المجال الصناعي ممن طلبوا التقاعد المبكـر، و   70استخدمت الدراسة بيانات 

  . متقاعداً) 51(مجيباً في حالة ما بعد التقاعد وآراء ) 80(

التقاعـد، فقـد   وتشير نتائج الدراسة إلى مالحظات هامة حول اتجاهات المتقاعدين نحو 

أثبتت الدراسات التي أجريت على العاملين من كبار السن وجود عالقة ضـعيفة بـين مواقـف    

إال أنه قد تكون تلك العالقـة بخـالف   . العاملين تجاه العاملين تجاه العمل ومواقفهم تجاه التقاعد

قف السلبي تجاه ذلك في أوساط المتقاعدين، حيث ارتبط ترك اإلنسان لوظيفته ارتباطا قويا بالمو

كذلك ارتبط احتفاظ المرء بوظيفته إلـى  . التقاعد في أوساط العينات التي أجريت عليهم الدراسة

  . قبل التقاعد ارتباطاً سلبياً بالرضا بحياة التقاعد

وأخيراً يبقى اتجاه العالقة بين اتجاه العاملين نحو التقاعد، وسلوك التهيؤ للتقاعـد أمـراً   

يميل العاملون من كبار السن ممن يحملون اتجاهات إيجابية نحو التقاعـد   إذ ربما. غير واضح

  . ومن ثم التعامل مع مرحلة التقاعد بإيجابية. إلى االستعداد للتقاعد

اتجاهات المعلمين نحو الخطط المحفزة للتقاعد المبكر : بعنوان) Gary 1982,(دراسة جاري *

اختبار اتجاهات المعلمين نحـو الخطـط المحفـزة    فقد كان الهدف األول من هذه الدراسة هو . 

للتقاعد المبكر، والنتائج تشير إلى أن المعلمين يوافقون، ويؤيدون بقوة الفهم العام لخطط حـوافز  

فقد عبر ثالثـة  , إلى االتجاهات المفضلة لخطط التقاعد المبكر اختيار التقاعد المبكر، وباإلضافة

إذا مـا  %  8،78من كل أربعة معلمين عن رغبتهم األكيدة في التقاعد المبكر، وبنسبة مئوية تبلغ

فلم يبد أن المعلمين راغبون أو واضعون  في االعتبـار  , كانت تلك الفرصة متاحة، وباختصار

معلمين فإن المميزات والمكاسب التي يتحصلون عليها من التقاعـد  وكثير من ال. امتداد وظائفهم 
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وكانت أسباب من لديهم رغبة عالية في التقاعد المبكر تعود إلى األمـور  , المبكر تفوق السلبيات

الرغبة في الحصول على وقت فراغ أكبر، الفرصة فـي مسـتقبل آخـر،    : اآلتية على الترتيب

  .ابة مهنة التدريس، ونقص التأييد االجتماعي لمهنة التدريس الضغوط الزائدة بسبب الوظيفة، رت

أما األشخاص الذين كانت رغبتهم ضعيفة نحو التقاعد المبكر، فأرجعوا أسـباب ذلـك   

عدم التفكير في موضوع التقاعد ألنه أمر مستقبلي بعيـد، المـانع   : لألمور اآلتية على الترتيب

  . كافأة النفسية من العمل في مهنة التدريساالقتصادي، االستمتاع بمهنة التعليم، الم

تهدف هذه الدراسة إلى الكشـف عـن    ): . 1983McKean et al( وآخرون دراسة مكين*

حيث فحصت هذه الدراسة عدة عناصر مـن  .فوائد ومشاكل التقاعد المبكر للمعلمين  والمديرين

مختارة مـن معلمـي   كما وردت على لسان مجموعة ) 65(عناصر التقاعد المبكر ما قبل سن 

محافظتين كبيرتين من محافظات مدينة كولورادو األمريكية إحداهما تتبـع النظـام الحكـومي    

واألخرى لها نظامها المحلي في التقاعد المبكر، حيث أجري اسـتطالع للـرأي مـع هـؤالء     

أمور المتقاعدين عن طريق استبانة تكونت من ثالثة أجزاء وبين التحليل األولى للمعلومات تسع 

  :هامه هي

  .المتقاعدون في سن بكرة عادة مسرورون بقرار إحالتهم على التقاعد -

  .الحوافز الخاصة والمالية منها التي تدفع باتجاه التقاعد المبكر غالباً ما تنجح -

  . التغيرات األخيرة في الوضع داخل المدارس قد زاد من احتمالية إقبال المعلمين على التقاعد -

  . يستثمر المعلمون تقاعدهم في أعمال مفيدة ومثمرة غالبا ما -

معظم المعلمين المتقاعدين في سن مبكرة يشكون من أن راتب التقاعـد المبكـر ضـئيل وأن     -

  . المتقاعد يعاني من مشاكل حالية وصعوبات في التكيف إذا لم يقم بعمل آخر

  . يجب توسيع برامج إعداد المعلمين للتقاعد -
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لذين قد ال يجدون عمال آخر بالبقاء في سلك التعليم وعـدم دفعهـم للتقاعـد    حث األشخاص ا -

  . المبكر

  . التخطيط المبكر والمساعدة ضروريات التخاذ قرارات بشأن التقاعد المبكر -

  . المسؤولون داخل المحافظة يجب أن يساهموا في دراسة برامج التقاعد قبل طرحها -

وان طريقة القياس المتعـدد للعالقـة بـين العمـل     بعن:  Grubbs) 1985,(دراسة قربس *

من الموظفين الـذكور  ) 1870(بإجراء مقابالت مع ) م1974(حيث قام عام . واتجاهات التقاعد

في وظائف مختلفة، وفي العام نفسه أعيدت المقابالت وبرهنت النتائج على وجود معامل ارتباط 

مما يعني أنه كلما كان االتجاه سالباً , د المبكرضعيف بين االتجاه نحو العمل واالتجاه نحو التقاع

  .  نحو العمل كان االتجاه أقوى نحو التقاعد المبكر

فقد اهتمت بالتقاعد المبكر من االتجـاه النفسـي   : )et al Bell 1989,(دراسة بيل وآخرون *

مـرة  حيث تم استقصاء الحالة الصحية واالجتماعية لعينة من المرضى الذين يتلقـون عالجـا لل  

األولى في إحدى مستشفيات الطب النفسي بعد خمس سنوات من ترك العمل، وتبـين الدراسـة   

من العينة جرى منحهم تأمينا اجتماعيا نظير عجزهم عن القيام بالعمـل، كمـا أن   % 17. 2أن

أولوية منح التقاعد المبكر كانت لهؤالء الذين يعانون من األمراض النفسية العضـوية وكـذلك   

هان الذي يؤدي إلى انفصام الشخصية مقارنة بهؤالء المرضى الذين يعـانون مـن   لمرضى الذ

ذوي التقاعد (اضطرابات عصبية، وتبين الدراسة أيضا أن برامج إعادة التأهيل لهؤالء المرضى 

لم تكن برامج عامة بقدر ما كانت ذات طبيعة متخصصـة تتناسـب مـع خصائصـهم     ) المبكر

  .  الشخصية وأعراضهم االضطرابية

) 60(أجريت مقابالت متعمقة مع عينة مـن المتقاعـدين   ): Hanks ,1990(دراسة هانكس *

زوجة بهدف استقصاء الفاعلية الشخصية للمتقاعدين والرضا عن التقاعـد،  ) 51(بجانب . فردا

واآلراء حول مستقبل األنشطة الحيوية المتصلة بالمعيشة وشؤون الحياة على المدى البعيد، ثـم  

وتبين نتائج الدراسة اتجاها مغايرا النتائج معظم الدراسات التي أجريت حـول  . الزوجيةالعالقة 
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توصلت إلى أن المتقاعدين في سـن مبكـرة   ) Hanks(التقاعد المبكر، من ذلك مثال أن دراسة 

كانوا راضين عن التقاعد وإن كان هذا الرضا يتوقف على التوقع المسـتقبلي بشـأن الصـحة    

الزوجات فقد لديهن االقتناع بالتقاعد، ولكنهن عبـرن عـن اهتمامـاتهن حـول     واإلنتاجية، أما 

ضرورة توافق المتقاعدين وتكيفهم الشخصي واالجتماعي، وهكذا يتضح أن الصـحة البدنيـة،   

والتوقع اإليجابي بشأن اإلنتاجية في المستقبل، يمكن أن تقلل من اآلثـار النفسـية واالجتماعيـة    

  .السلبية للتقاعد المبكر

أجريت هذه الدراسـة علـى   ): Huuthanen & Minna 1992,(ومينا  دراسة هيوثانين*

مجموعتين إحداهما تعمل، واألخرى من المحالين مبكراً إلى المعاش التقاعدي، وتبين النتائج أن 

المجموعة األولى كانت أكثر مشاركة، وأن قدراتهم العقلية والفردية، واإلمكانات الجسمية وطاقة 

لديهم كانت أعلى بداللة إحصائية عن المجموعة الثانية والتي أحيلت إلى التقاعد مبكـراً،  العمل 

) 65-50(ويالحظ أن مفردات العينة في المجموعتين جرى اختيارهم من فئة عمرية واحدة من 

سنة، وتفسر الدراسة ما توصلت إليه من نتائج بشأن الفروق بين العينتين بأن التقاعد كثيراً مـا  

  . ي غلى اختزال الجانب االجتماعي في حياة الفرد، مع ما لذلك من انعكاسات نفسيةيؤد

تهدف هذه الدراسة إلى الكشـف  et al  :(Patrickson 1994,(دراسة بطريكسون وآخرون *

وقـد أبـدت   . ستمرار في العمل أو التقاعد فـي سـن مبكـرة   اهات المعلمات تجاه االعن اتج

من االهتمام بمسألة التقاعد في سن مبكرة ويعود السبب فـي ذلـك    قليالًالمشاركات في الدراسة 

كما وأن هناك سبب آخر , إلى إحساس المشاركات أن مثل هذا التقاعد ليس بالخيار المغري مادياً

يمنع من اإلقبال على التقاعد المبكر وهو الرغبة القوية لدى المعلمات بالمشـاركة فـي القـوى    

دراسة أن الممارسات السابقة ضد المرأة التي تشـجع علـى التقاعـد    وبينت ال. البشرية العاملة

وحثت الدراسة المؤسسات التعليمية على تنفيـذ  . المبكر إنما تتم عن تمييز عنصري ضد المرأة

  . سياسات تعمل بشكل أفضل على االستفادة من مواهب العاملين من كبار السن وال سيما المرأة

هدفت هذه الدراسة إلى استطالع آراء   ): Draper et al, 1996( وآخرون دراسة درابر*

مـن المعلمـين   ) 14(المعلمين المتقاعدين حول أسباب تقاعدهم المبكر، وأجريت الدراسة على 
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حيث ناقش فيهـا  , االسكتلنديين المتقاعدين واستخدم الباحث أسلوب المقابالت الفردية والجماعية

مبكر، وتبين أن المعلمين يسعون لتقديم تقاعد مبكر بسبب المتقاعدون قراراتهم في التقدم لتقاعد 

, ضغوطات العمل داخل المدارس والنظام البيروقراطي المستخدم في أجهزة التربيـة والتعلـيم  

وعدم رضاهم عن مهنة التعليم ككل لتدهور أوضاعها وكذلك نتيجة األوضـاع السـائدة داخـل    

لمعلمين وخاصة ذوي الخبرات منهم يـؤدي إلـى   وبينت الدراسة أن التقاعد المبكر ل. المدارس

فقدان المدارس لمعلمين كانوا قد  اكتسبوا خبرات واسعة، وإن التقاعد لمثل هؤالء يعني خسـارة  

كبيرة للمدارس وهذا يتطلب تحسين ظروف العمل في المدارس لجعل المعلمين من ذوي الخبرة 

   .أن يعملوا في جو يساعدهم على العمل بأقصى طاقاتهم

هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف  ): Chronister et al 1997,(كرونيستر وآخرون  دراسة*

على األسباب التي تؤثر على معلمي المرحلة الثانوية وتجعلهم في ترك المهنة، فقد توصلت إلى 

من المدرسين الذين يعملـون  ) 38(من هيئة التدريس من الذين يعملون بدوام كامل و )  22(أن 

ام يخططون لترك المهنة خالل ثالث السنوات القادمة، بسبب عوامل خاصة بالمهنـة  بنصف دو

) 70(عامـا و  )60(من هيئة التدريس يخططون للتقاعد بين عمـر  ) 57(بينما . وظروف العمل

من هيئة التدريس الدائمين أشاروا إلى الرغبة في التقاعد مبكراً في أقرب فرصـة  ) 28(عاماً و 

وخلصت الدراسة إلى أن سياسات المؤسسات التعليمية الخاصة بالتقاعـد  . بسبب ظروف العمل

والحد من تزايد , المبكر يمكن أن يكون لها دور بارز في تأجيل سن التقاعد المبكر عند المعلمين

  ) .نصف دوام (هذه الظاهرة مثل حوافز عدم التقاعد المبكر، وخيارات في العمل الجزئي 

ذكر أن المعلمـين يواجهـون مجموعـة    ): Franck et al ,2007(دراسة  فرانك وآخرون *

عدم المساواة في الرواتب والمكافآت الماليـة،  : مشكالت تؤدي بهم إلى التقاعد المبكر، ذكر منها

الخالفات والنزاعات في السياسات الوظيفة الخاصة بالتقاعد، عدم مرونة ونقص الخطط الخاصة 

الدراسة إلى أن تحسين ظروف العمل سوف تجعـل   وخلصت. بالتطوير وتحسين ظروف العمل

  .من مهنة التدريس أكثر جاذبية
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   :تعقيب على الدراسات السابقة

  :  إن الدراسات العربية بمجملها كانت تهدف إلى

  . دراسة ظاهرة التقاعد المبكر لدى المعلمين في محافظات شمال الضفة -1

سواء على المسـتوى االقتصـادي أو   الكشف عن اآلثار السلبية لظاهرة التقاعد المبكر  -2

 ).الدراسات والبحوث االستشارية بالديوان األميري(االجتماعي كما في دراسة 

:      الكشف عن األسباب التي تدفع المعلم إلى التقاعد المبكر كما فـي دراسـة كـل مـن     -3

، )1991الجبر والهـدهود،  (، )1992الطحيح،( ، )1993الطحيح، ( ، )1996الشالل، (

 ). 2007ماري، الع(

التعرف إلى الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي من أبعاد مشـابهة ألبعـاد دراسـة     -4

 ). 1996الشالل، (الباحثة كما في دراسة 

التعرف إلى الدراسات التي تناولت التقاعد المبكر كمظهر من مظاهر العزوف عن مهنة  -5

 ). 1991الجبر والهدهود، (، )1983مركز البحوث التربوية، (التدريس كما في دراسة 

  : فمنها ما ركز على ،أما الدراسات األجنبية

التعرف إلى المشكالت التي تواجه المعلمين وتدفعهم إلى التقاعد المبكر كما في دراسـة   -1

  ). 1983مكين روبرت وآخرون، ( ، ) 2007فرانك ،(

خـرون،  كرونيسـتر وآ : ( التعرف إلى أسباب التقاعد المبكر كما في دراسة كل مـن  -2

 ).  1983درابر وآخرون، ( ، )1982جاري، ( ، )1997
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  : وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة

اإلطالع على ظاهرة التقاعد المبكر في البالد العربية واألجنبية مما ساعد فـي إثـراء    -1

  . األدب التربوي

، )1999امدي،الغ: (المساعدة في بناء بعض فقرات االستبانة وخاصة من دراسة كل من -2

 ).1991الجبر والهدهود، (، ) 2007العماري، (

 . التعرف إلى مراجع وبحوث ومصادر تتعلق بالتقاعد المبكر -3

 . المقارنة بين نتائج بعض الدراسات السابقة ونتائج هذه الدراسة -4

 . تحديد بعض المتغيرات في استبانة الرسالة -5

لفة في بند أو آخر، وذلك ألنها أجريت تبين للباحثة أن نتائج الدراسات جميعها كانت مخت -6

 . في مجتمعات بينها اختالفات اجتماعية وثقافية واقتصادية، وأجريت في أزمنة مختلفة

  : تختلف الدراسة الحالية عن دراسة الغامدي بما يلي

  من حيث المتغيرات : أوالً

عـدد سـنوات    متغير, متغير المؤهل العلمي, متغير العمر: (هي متغيرات دراسة الغامدي*

متغيـر المرحلـة   , متغير مادة التخصـص , متغير الحالة االجتماعية, متغير العمر, الخدمة

متغير وجود دخل اضافي , متغير طبيعة العمل داخل المدرسة, التعليمية التي يعمل بها المعلم

  ).ومتغير موقع المدرسة من حاضرة المدينة, غير مهنة التعليم

متغير سـنوات  , متغير المؤهل العلمي, متغير الجنس(: الحالية فهي أما متغيرات الدراسة*    

 ). متغير العمر, متغير مستوى دخل األسرة, متغير الحالة االجتماعية, الخدمة
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  : عينة الدراسة: ثانياً

معلماً ومعلمة من مراحل التعلـيم الثالثـة    722تكونت عينة الدراسة عند الغامدي من   

معلماً ومعلمـة مـن    700بينما تكونت عينة الدراسة الحالية من , والثانويةاالبتدائية والمتوسطة 

  . مراحل التعليم الثانوية فقط

  : اختيار العينة: ثالثاًً

  . تم اختيار العينة في دراسة الغامدي بالطريقة العشوائية البسيطة من خالل القرعة

  . ية على الطريقة الطبقية العشوائيةبينما اعتمدت الباحثة في اختيارها للعينة في الدراسة الحال

صياغة األدب التربوي عند الغامدي يختلف عن صياغة األدب التربـوي فـي الدراسـة     :رابعاً

  . الحالية

اعتبر الغامدي في دراسته االتجاه إلى التقاعد المبكر أمر سلبي أما االبتعاد عن التقاعـد  : خامساًً

  . اهرة ايجابيةالمبكر والرغبة في االستمرار في العمل ظ

  . بينما اعتبرت الباحثة في الدراسة الحالية االتجاه إلى التقاعد المبكر أمر ايجابي  

  : أداة الدراسة: سادساً

بينما قامت الباحثة ببنـاء أداة  , فقرة 56كانت أداة الدراسة عند الغامدي من اعداده وتكونت من 

ي المتعلق بالدراسة مثل دراسـة الغامـدي   الدراسة الحالية من خالل اطالعها على األدب التربو

  . فقرة 50وتكونت من , )1991(والجبر والهدهود , )2007(والعماري , )1999(



 53

 الفصل الثالث

   الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة  -

 مجتمع الدراسة  -

 عينة الدراسة  -

 أداة الدراسة  -

 صدق األداة  -

 ثبات األداة  -

 إجراءات الدراسة -

 سة متغيرات الدرا  -  

 المعالجات اإلحصائية  -
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يشتمل هذا الفصل على وصف لكل من منهج ومجتمع وعينة الدراسـة، إضـافة إلـى      

وصف ألداة الدراسة وصدقها وثباتها، أيضاً يتضمن وصفاً إلجـراءات الدراسـة ومتغيراتهـا،    

  .والتحليل اإلحصائي المستخدم

  : منهج الدراسة

  . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة  

  : مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين فـي المـدارس الثانويـة      

فلسطين والبالغ عـددهم   -الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال الضفة

معلمـاً  ) 6985( 2008/2007إحصاءات وزارة التربية والتعليم للعـام الدراسـي    حسب آخر

نابلس، طولكرم، جنين، قباطية، طوبـاس، قلقيليـة،   : ومعلمة موزعين على ثمان مديريات هي

  . سلفيت، وجنوب نابلس

  : عينة الدراسة

مـن   تقريبـاً %) 10(ومثلت ما نسـبته  . معلم ومعلمة) 700(تكونت عينة الدراسة من   

  . مجتمع الدراسة، وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية
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فيها في المـديريات المرفقـة للعـام     والمعلمون عدد المدارس الثانوية الحكومية) : 2(الجدول 

     2008/2007الدراسي 

رمز 

  المديرية

عدد المدارس المديرية

  الثانوية

  الثانويةالمعلمين في المدارس عدد

 
10 

   نجني
52  

 
1085 

 
11 

    جنوب نابلس
40  
  

 
819 

 
12 

   نابلس
50 
  

 
1159 

 
13 

   سلفيت
35 
 

 
721  
  

 
14 

   طولكرم
48 
  

 
1122 

 
16 

   قلقيلية
39 
 

 
835 

 
28  
  

   قباطية
39  
 

 
838 

 
29 

   طوباس
19  

  

 
406 

 2008اإلدارة العامة للتخطيط  -وزارة التربية والتعليم العالي
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، فإنها تبين توزيع الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة )8(، )7(، )6(، )5(، )4(، )3(أما الجداول 

  ):  700( من أصل ) 670( واسترجاع  تحيث تم توزيع االستبانا

   

  :متغير الجنس1- 

  

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس ): 3(الجدول 

 ( %) النسبة المئوية  التكرار الجنس

 % 53 355 ذكر

 % 47 315 أنثى

 %100  670 المجموع

  

  : متغير المؤهل العلمي -2

  

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ):4(الجدول 

 (%)النسبة المئوية  التكرار المؤهل العلمي

 % 17.9 120 دبلوم

 70.3 % 471 بكالوريوس

 2.7 % 18 دبلوم عالي

 % 9.1 61 ماجستير

 100 % 670 المجموع

   

   :متغير الحالة االجتماعية - 3

  

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية  ):5(الجدول 

 (%)النسبة المئوية  التكرار الحالة االجتماعية

 %22.4 150 أعزب

 % 6 .77 520 متزوج

 %100 670 المجموع
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  :متغير العمر4- 

  

  لعمرتوزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير ا): (6الجدول  

 (%)النسبة المئوية  التكرار العمر

 % 24.2 162 سنة30 أقل من 

 39.7 % 266 سنة 40-30

 % 36.1 242 سنة 40أكثر من 

 % 100 670 المجموع

  

  : متغير سنوات الخدمة -5

  

   توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة): 7(الجدول 

 )( %النسبة المئوية  التكرار سنوات الخدمة

 % 49.7 333 سنوات 10أقل من 

 % 33.1 222 سنة 20-10

 17.2 % 115 سنة 20أكثر من 

 100 % 670 المجموع

  

 : متغير مستوى دخل األسرة -6

  

   توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير مستوى دخل األسرة 8):(الجدول 

 ( %)النسبة المئوية  التكرار مستوى دخل األسرة

 % 5 .57 385 شيقل 3000أقل من 

 % 23 154شيقل4000 أقل من  –3000

 % 13.7 92 شيقل 4000 -5000

 % 5.8 39 شيقل 5000أكثر من 

 % 100 670 المجموع
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  : أداة الدراسة

, قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة شملت خمسة مجاالت رئيسة  

، )1999( علق بالدراسة، مثل دراسات الغامديوذلك من خالل اطالعها على األدب التربوي المت

  ). 2007( ، والعماري )1991(والجبر والهدهود 

ووزعت , فقرة تم صياغتها بصورة ايجابية وسلبية) 50(وقد اشتملت اإلستبانة على   

  : على خمس مجاالت رئيسة كما يأتي

  . فقرات) 9(وخصص له  –المجال االجتماعي : المجال األول

  . فقرات) 10(وخصص له  –المجال النفسي : يالمجال الثان

  . فقرة) 18(وخصص له  –المجال الوظيفي : المجال الثالث

  . فقرات) 6(وخصص له  –المجال المادي : المجال الرابع

  . فقرات) 7(وخصص له  –المجال الصحي : المجال الخامس

عام لكل فقرة من وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة التقدير ال  

  : فقرات االستبانة على النحو اآلتي

  . خصص لها خمس درجات: أوافق بشدة -

  . خصص لها أربع درجات: أوافق -

  . خصص لها ثالث درجات: محايد -

  . خصص لها درجتان:أعارض -

  . خصص لها درجة واحدة: أعارض بشدة -
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  : صدق األداة

على مجموعة من المحكمين من  للتحقق من صدق األداة قامت الباحثة بعرض االستبانة

ذوي الخبرة واالختصاص والمؤهل األكاديمي من جامعة النجـاح الوطنيـة، وجامعـة القـدس     

، وبعد أن أبدى المحكمون اقتراحاتهم ومالحظاتهم، تم اعتماد الفقرات التي ))2(ملحق (المفتوحة 

  . بصورتها النهائية انةيبين االستب) 1(والملحق رقم . فأكثر من المحكمين) 70%( أجمع عليها

  : ثبات األداة

  )   Alpha Cronbach(للتحقق من ثبات االستبانة استخدمت معادلة كرونبـاخ ألفـا      

  . وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض الدراسة0.73) (حيث وصل معامل الثبات إلى 

  : إجراءات الدراسة

  : تيةبعد التأكد من صدق األداة، قامت الباحثة باإلجراءات اآل

الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحثة موجه من عميد كلية الدراسات العليا فـي جامعـة    1-

  )). 3(ملحق رقم (النجاح الوطنية إلى وزيرة التربية والتعليم العالي 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحثة موجه من مدير التعليم العـام فـي وزارة التربيـة     2-

  ). 4)( ملحق رقم (فلسطين  -تربية والتعليم في محافظات شمال الضفةوالتعليم إلى مديري ال

الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحثة موجه من مديري التربية والتعليم في المحافظـات   3-

  )). 5(ملحق رقم (الشمالية من الضفة إلى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية المعنيين 

على معلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية الذين يمثلـون عينـة   تم توزيع االستبانات  -4

  . استبانة وذلك من خالل مديريات التربية والتعليم) 700(الدراسة، حيث تم توزيع 

تم توزيعها، وذلك تكـون  ) 700(من أصل ) 670(تم تجميع االستبانات، حيث تم استرجاع  -5

  . عالية وهي تمثل نسبة% ) ( 95.7نسبة االستجابة 
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بعد ذلك تمت معالجة البيانات المدخلة على الحاسوب وذلـك باسـتخدام برنـامج الـرزم      -6

  .SPSS ((Statistical Packages for Social Science)(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  : متغيرات الدراسة

  : اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية  

  ): Independent Variables(المتغيرات المستقلة  1-

  . ذكر، وأنثى: الجنس وله مستويان •

 . دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير: المؤهل العلمي وله أربعة مستويات •

 . أعزب، متزوج، أرمل، مطلق: الحالة االجتماعية ولها أربعة مستويات •

 .سنة 40سنة، أكثر من  30-40سنة،  30أقل من : العمر وله ثالثة مستويات •

 20سنوات، أكثر من  10-20سنوات،  10أقل من : الخدمة ولها ثالثة مستوياتسنوات  •

 . سنة

 4000أقل من  -3000شيقل، 3000 أقل من : مستوى دخل األسرة وله أربعة مستويات •

 .شيقل 5000شيقل، أكثر من  4000-5000شيقل، 

  ):     Dependent Variable(المتغير التابع  -2

  .عد المبكراتجاه المعلمين نحو التقا •
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  : المعالجات اإلحصائية

من أجل معالجة البيانات استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة    

)(SPSS وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية :  

  . المتوسطات الحسابية والنسب المئوية1- 

  . لمجموعتين مستقلتين) ت(اختبار  -2

واختبار شـفيه للمقارنـات البعديـة            ) One Way ANOVA(تباين األحادي تحليل ال    3 -  

  . بين المتوسطات الحسابية عند اللزوم
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وفيما يلي عـرض لتلـك   

  :النتائج

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

فلسـطين نحـو    -اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة ما 

  ؟التقاعد المبكر

 ولكـل مجـال   لتحديد ذلك استخدمت المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية لكـل فقـرة        

تبـين ذلـك    ) 13(  ، )   12( ، )  11 (، )  10  (، )   9 ( ونتائج الجداولوللدرجة الكلية 

  .لالتجاهخالصة النتائج والدرجة الكلية ) 14 (بينما تبين نتائج الجدول 

)                                         1992, حمدي(  :جل تفسير النتائج اعتمدت النسبة المئوية اآلتيةأومن 

  اتجاه ايجابيفأكثر % 60 - 

  سلبي اتجاه% 60أقل من  -
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  :المجال االجتماعي -1

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في   المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ):9(الجدول 

                         للمجال االجتماعي  فلسطين نحو التقاعد المبكر -محافظات شمال الضفة

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *االستجابة

النسبة 

 (%)لمئوية ا

 االتجاه

التقاعد المبكر يتيح لي الفرصة لرعاية األبناء  1

 واألحفاد 

  ايجابي 82.6 4.13

التقاعد المبكر يتيح لي الفرصة لمتابعة شؤون  2

 األسرة وحل مشكالتها 

 ايجابي 82.6 4.13

أرى أن التقاعد المبكر يتيح الفرصة لحل مشكالت  3

 الخريجين الباحثين عن عمل

 ايجابي 73.6 3.68

أتوقع أن يكون ألسرتي تأثير في اتخاذ قراري في  4

 التقاعد المبكر 

 ايجابي 67.8 3.39

أفكر في التقاعد المبكر ألن المجتمع ينظر لي  5

 نظرة أقل من زمالئي في المهن األخرى

 ايجابي 67.2 3.36

ألني أشعر أن وضعي كمعلم أفضل التقاعد المبكر  6

 تماعية في المجتمعلم يحقق لي قيمة اج

 ايجابي 61.2 3.06

أفكر في التقاعد المبكر ألني أشعر بعدم القدرة   7

على التوفيق بين متطلبات مهنة التعليم وحياتي 

 االجتماعية 

 ايجابي 60.8 3.04

أشعر بعدم تقدير جهودي من قبل طالبي مما   8

 يشجعني على التفكير في التقاعد المبكر

 سلبي 57.4 2.87

ل التقاعد المبكر ألن ظروفي كمعلم تقلل من أفض  9

 فرص استمتاعي بالحياة

 سلبي 51.6 2.58

 ايجابي 67.2 3.36 جتماعيالدرجة الكلية للمجال اال 

 .اتدرج) 5(ستجابة أقصى درجة لال •

معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   أن اتجاه ) 9(يتضح من الجدول 

قاعد المبكر لفقرات المجال االجتماعي كان ايجابياً على الفقرات فلسطين نحو الت -شمال الضفة

، وكان %)60(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أكثر من ) 9، 8، 7، 5، 4، 2،  1(
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حيث كانت النسبة المئوية لالسـتجابة عليهـا أقـل مـن      ) 3,  6(االتجاه سلبياً على الفقرتين 

)60.(%  

  : لمجال النفسيا - 2

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ):10(لجدول ا

للمجال النفسي                              فلسطين نحو التقاعد المبكر -محافظات شمال الضفة

متوسط  الفقراترقم الفقرة

 *االستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 االتجاه

في التقاعد المبكر ألني أشعر بأني ال أنجز  أفكر 1

 عمالً في المجتمع

  ايجابي 72.8 3.64

التقاعد المبكر يتيح لي فرصة اكتشاف نفسي من  2

 جديد 

 ايجابي 70.4 3.52

 ايجابي 70 3.50 أنتظر أول يوم أتمتع فيه بالتقاعد المبكر 3

 ايجابي 66.8 3.34 أشعر أن التقاعد المبكر قد يسبب لي الندم مستقبالً 4

أعاني من ظروف فيزيقية غير مناسبة في  5

 المدرسة تدفعني إلى التفكير في التقاعد المبكر 

 ايجابي 65.6 3.28

أفكر في التقاعد المبكر ألني أشعر باالرتباك في  6

 العمل نتيجة التغيير المستمر في خطة المناهج

 ايجابي 64 3.20

أشعر باالنزعاج أفكر في التقاعد المبكر ألني   7

نتيجة  عدم مشاركتي في القرارات التربوية التي 

 تصدرها إدارة المدرسة مما يقلل من قيمتي

 ايجابي 60.8 3.04

أشعر باإلحباط من مهنة التعليم لذلك أفكر في   8

 التقاعد المبكر 

 سلبي 56.8 2.84

أفضل التقاعد المبكر ألن مهنة التعليم ال تشبع   9

 ةطموحاتي الوظيفي

 سلبي 56.2 2.81

أفكر في التقاعد المبكر ألني أحس باستنفاد كامل   10

 طاقاتي بنهاية اليوم الدراسي

 سلبي 54.2 2.71

 ايجابي 63.8 3.19 الدرجة الكلية للمجال النفسي 

 .اتدرج) 5(ستجابة أقصى درجة لال •
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فظات شمال معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محاأن اتجاه ) 10(يتضح من الجدول 

، 6، 4، 3(فلسطين نحو التقاعد المبكر لفقرات المجال النفسي كان ايجابياً على الفقرات  -الضفة

، وكان االتجاه سلبياً %)60(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أكثر من ) 10، 9، 8، 7

  %).60(ن  حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أقل م) 5،  2،  1(على الفقرات 

  :المجال الوظيفي -3

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ):11(الجدول 

                       يللمجال الوظيف فلسطين نحو التقاعد المبكر - في محافظات شمال الضفة

رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *االستجابة

النسبة 

 )(%المئوية 

 االتجاه

أعتقد أن قانون التقاعد يدفعني إلى التفكير في طلب  1

 التقاعد المبكر

  ايجابي 79.6 3.98

أفكر في التقاعد المبكر ألني أعاني من عدم االهتمام  2

 من قبل اإلدارة

 ايجابي 72.2 3.61

أفكر في التقاعد المبكر ألني اكتشفت بعد ممارستي  3

 هنة التي تناسبنيلمهنة التعليم أنها ليست الم

 ايجابي 69.4 3.47

أعاني من عدم التعاون أفكر في التقاعد المبكر ألني  4

بين زمالء المهنة مما يؤدي إلى االختالف والتعارض 

 في اآلراء

 ايجابي 69.2 3.46

أفكر في التقاعد المبكر ألني أشعر أن معلوماتي ال  5

 تتجدد

 ايجابي 68 3.40

م مشاركتي في تأليف أو أشعر بالضيق نتيجة عد 6

تطوير المناهج مما يدفعني إلى التفكير في التقاعد 

 المبكر

 ايجابي 67.8 3.39

رغبتي في مهنة التعليم ضعيفة ألني اخترت المهنة   7

 المتاحة فقط ولم أختر المهنة التي أرغبها

 ايجابي 66.6 3.33

تكليفي بأعباء إضافية ليست من صميم عملي يسبب   8

  ر في التقاعد المبكر لي التفكي
 

 ايجابي 61.8 3.09
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رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *االستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 االتجاه

بأني لم أستغل أفكر في التقاعد المبكر ألني أشعر  9

 قدراتي العلمية وخبراتي الوظيفية

 ايجابي 60.2 3.01

 سلبي 59 2.95 أرى أن التقاعد المبكر ظلم للمعلم المجد و المجتهد  10

 سلبي 58.8 2.94 أرى أن التقاعد المبكر يهدر الخبرات المكتسبة   11

أشعر أن تقاعد معظم زمالئي و زميالتي يدفعني إلى   12

 التفكير في التقاعد المبكر

 سلبي 56.6 2.83

 سلبي 55.2 2.76 عدم ترقيتي تدفعني إلى التفكير في التقاعد المبكر  13

لمبكر ألن األنظمة المطبقة في أفكر في التقاعد ا  14

 المدرسة ال تعطيني حقوقي كمعلم 

 سلبي 55 2.75

أفكر في التقاعد المبكر ألني أشعر بعدم مراعاة   15

 األقدمية في العمل الوظيفي بتخفيف بعض األعباء

 سلبي 52 2.60

توظيف التكنولوجيا الحديثة يدفعني إلى التفكير في   16

 التقاعد المبكر

 سلبي 50.4 2.52

أرى أن طبيعة المواد التي أدرسها هي التي تدفعني   17

 إلى التفكير في التقاعد المبكر 

 سلبي 50 2.50

أعاني من عدم وجود تسهيالت يمكن أن تثني المعلم   18

 عن التقاعد المبكر

 سلبي 49.4 2.47

 ايجابي 60.2 3.01 الدرجة الكلية للمجال الوظيفي 

  .اتدرج )5(ستجابة أقصى درجة لال •

معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال أن اتجاه ) 11(الجدول يتضح من 

،  3، 1(فلسطين نحو التقاعد المبكر لفقرات المجال الوظيفي كان ايجابياً على الفقرات  -الضفة

حيث كانت النسبة المئوية لالسـتجابة عليهـا أكثـر مـن     ) 18، 17، 15، 10، 8، 7، 5، 4

حيـث  ) 16,  15, 14، 13، 12،  11، 9، 6، 2(وكان االتجاه سلبياً على الفقرات ، %)60(

  %).60(كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أقل من 
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  :الماديالمجال  -4 

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ):12(الجدول 

للمجال المادي                        نحو التقاعد المبكر فلسطين - في محافظات شمال الضفة
رقم 

 الفقرة

متوسط  الفقرات

 *االستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 االتجاه

1 

 
التقاعد المبكر يتيح لي الفرصة لتكوين ومتابعة 

 أعمالي الخاصة

  ايجابي 77.4 3.87

لو أتيحت لي الفرصة لترك مهنة التعليم لمهنة  2

 ى بمميزات مالية مقاربة للتعليم لوافقت فوراأخر

 ايجابي 68.8 3.44

تحسن دخل األسرة فلم أعد بحاجة إلى راتب  3

 كامل يدفعني إلى التفكير في التقاعد المبكر

 سلبي 56.8 2.84

 سلبي 55.2 2.76 قلة الحوافز المادية تدفعني للتقاعد المبكر 4

عليم تدفعني إلى كثرة النفقات التي تتطلبها مهنة الت 5

 التفكير في التقاعد المبكر

 سلبي 53.4 2.67

أفضل التقاعد المبكر ألن أصحاب المهن األخرى  6

 يتمتعون بمميزات مالية ال يتمتع بها المعلم 

 سلبي 41.6 2.08

 سلبي 58.8 2.94 الدرجة الكلية للمجال المادي 

 .اتدرج) 5(ستجابة أقصى درجة لال •

معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   أن اتجاه ) 12( الجدول يتضح من 

فلسطين نحو التقاعد المبكر لفقرات المجال المادي كان ايجابياً علـى الفقـرتين     -شمال الضفة

، وكان االتجاه سلبياً على %)60(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليهما أكثر من ) 5، 2(

  %).60(ت النسبة المئوية لالستجابة عليها أقل من  حيث كان) 6، 4، 3، 1(الفقرات 
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  :الصحيالمجال  -5

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في المتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ):13(الجدول 

                            للمجال الصحي فلسطين نحو التقاعد المبكر -محافظات شمال الضفة
متوسط  لفقراتا رقم الفقرة

 *االستجابة

النسبة 

 (%)المئوية 

 االتجاه

  ايجابي 79.4 3.97 يحافظ التقاعد المبكر على صحة المعلم الجسدية 1

أفكر في التقاعد المبكر ألن ظروفي الصحية لم تعد  2

 تساعدني على أداء العمل على الوجه األكمل

 ايجابي 60.2 3.01

ر باإلرهاق بسبب أفكر في التقاعد المبكر ألني أشع 3

 النقل المفاجئ من مدرسة إلى أخرى

 سلبي 58.6 2.93

أفكر في التقاعد المبكر ألني أعاني من تدهور  4

 الصحة الجسدية قبل العاملين في المهن األخرى

 سلبي 57 2.85

أفكر في التقاعد المبكر ألني أعاني من اإلجهاد  5

بسبب طول المنهج الدراسي الذي ال يتناسب مع 

 لفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسي ا

 سلبي 49 2.45

طبيعة مهنة التعليم أفكر في التقاعد المبكر ألن  6

 ... تسبب أمراض كثيرة مثل ضغط الدم والسكري

 سلبي 44.8 2.24

أفكر في التقاعد المبكر ألني أشعر باإلرهاق بسبب   7

 ضغط الحصص اليومية خالل اليوم المدرسي

 سلبي 47 2.35

 سلبي 55.8 2.79 الدرجة الكلية للمجال المادي 

 .اتدرج) 5(ستجابة أقصى درجة لال •

معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   أن اتجاه )  13(الجدول يتضح من 

فلسطين نحو التقاعد المبكر لفقرات المجال الصحي كان ايجابياً على الفقـرتين    -شمال الضفة

، وكان االتجـاه سـلبياً   %)60(بة المئوية لالستجابة عليهما أكثر من حيث كانت النس) 6،  1(

  %).60(حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها أقل من  ) 7، 5، 4، 3،  2(على الفقرات 
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  :المتعلقة بالسؤال األول خالصة النتائج-6

اتجاه لدرجة الكلية الترتيب، والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجاالت ول :)14(الجدول 

فلسطين نحـو   -معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

   التقاعد المبكر

متوسط المجاالت الترتيب

*االستجابة 

النسبة 

 (%)المئوية

 االتجاه

 ايجابي 67.2 3.36  المجال االجتماعي 1
 ايجابي 63.8 3.19  المجال النفسي 2
 ايجابي 60.2 3.01  المجال الوظيفي 3
 سلبي 58.8 2.94  المجال المادي 4
 سلبي 55.8 2.79  المجال الصحي 5

 ايجابي 61.2 3.06 لالتجاهالدرجة الكلية
  .اتدرج) 5(ستجابة أقصى درجة لال •

  :ما يلي) 14(يتضح من الجدول 

اعد فلسطين نحو التق -اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفةإن  -

  %) .61.2(حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ،كان ايجابياً  المبكر

 -اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظـات شـمال الضـفة   مجاالت إن ترتيب  -

  :جاء على النحو اآلتي فلسطين نحو التقاعد المبكر

  %).67.2( المجال االجتماعي: المرتبة األولى 

  %).63.8( المجال النفسي: ةالمرتبة الثاني

  %)60.2(المجال الوظيفي : المرتبة الثالثة

  %)58.8(المجال المادي : المرتبة الرابعة



 71

  %) 55.8(المجال الصحي  :المرتبة الخامسة

  ).3(وتظهر هذه النتيجة بوضوح في الشكل البياني رقم 

 

 
  اإلستبانةمخطط بياني يبين المتوسطات الحسابية لمجاالت   :)3(الشكل رقم 

فلسطين  -ثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفةمعلمي المدارس ال المتوسطات الحسابية لمجاالت اتجاه 

        المجـال المـادي  = 4المجال الـوظيفي   = 3المجال النفسي  = 2جتماعي   المجال اال=1 نحو التقاعد المبكر

  المجال الصحي= 5

54321

 M
ea

ns

3.4

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7
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2.9

3.0

3.2
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  :ة األولىبالفرضيالنتائج المتعلقة : ثانياً

اتجـاه معلمـي   في  )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال   

ى تعـز  نحو التقاعـد المبكـر  فلسطين  -الضفةالمدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  .الجنسلمتغير 

  .ذلك تبين) 17(لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول ) ت(اختبار استخدم  الختبار الفرضية

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي  لداللة الفروق في ) ت(نتائج اختبار  ):15(الجدول 

  تبعاً لمتغير الجنس نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةمحافظات شمال 

 الداللة )ت( أنثى ذكر المجاالت

االنحرافالمتوسط االنحرافالمتوسط

 *0.001 4.06 0.45 3.43 0.48  3.29  المجال االجتماعي

 *0.01 2.55 0.49 3.24 0.54  3.14  المجال النفسي

 *0.0001 4.08 0.36 3.07 0.38  2.95  المجال الوظيفي

 0.86 0.17 0.41 2.95 0.44  2.94  المجال المادي

 0.54 0.60 0.63 2.77 0.74  2.81  المجال الصحي

ــة  ــة الكلي  الدرج

 لالتجاه 

3.02 0.32 3.09 0.29 2.82 0.005* 

                                                                 ) α =0.05(عند مستوى الداللة  دال إحصائياً

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    أنه ال) 15( يتضح من الجدول 

)α =0.05(  فلسـطين  -ضفةال اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمالفي 

بينما كانت الفروق دالـة  . الجنسى لمتغير في المجالين المادي والصحي تعز نحو التقاعد المبكر
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والدرجة الكلية لالتجـاه بـين ذكـر    ) االجتماعي ، والنفسي، والوظيفي: (إحصائياً في المجاالت

  .وأنثى ولصالح أنثى

  :بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة : ثالثاً

اتجاه معلمي المدارس في  )α =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد  ال  

المؤهل ى لمتغير تعز نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةالثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  .العلمي

المتوسـطات  ) 16(استخدم تحليل التباين األحادي، حيث يبين الجدول  الختبار الفرضية  

  .نتائج تحليل التباين األحادي) 17(بينما يبين الجدول  الحسابية،

تجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   الالمتوسطات الحسابية  :)16(الجدول 

  .المؤهل العلميلمتغير  تبعاً نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةشمال 

 ماجستير دبلوم عاليبكالوريوس دبلوم المجاالت

 3.27 3.36 3.37 3.36  جتماعيالمجال اال

 3.14 3.19 3.18 3.24  المجال النفسي

 2.94 2.95 3.00 3.05  المجال الوظيفي

 2.96 2.81 2.95 2.91  المجال المادي

 2.78 2.80 2.77 2.89  المجال الصحي

 3.02 3.02 3.05 3.09 الدرجة الكلية
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اتجاه معلمي المـدارس الثانويـة    الفروق في نتائج تحليل التباين األحادي لداللة :)17(الجدول 

لمتغيـر   تبعـاً  نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةالحكومية في محافظات شمال 

  .المؤهل العلمي

درجات مصدر التباين المجاالت

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

متوسط 

المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات  المجال االجتماعي

  اتداخل المجموع

 المجموع

3  
666  
669 

0.46 
150.04 
150.51 

0.15 
0.22 

0.68 0.56 

  بين المجموعات  المجال النفسي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.47 
183.09 
183.57 

0.15 
0.27 

0.57 0.63 

  بين المجموعات  المجال الوظيفي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.55 
96.73 
97.28 

0.18 
0.14 

1.26 0.26 

  بين المجموعات  المجال المادي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

0.53 
124.006 

124.54 

0.17 
0.18 

0.95 0.41 

  بين المجموعات  المجال الصحي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

1.35 
320.65 

322.007 

0.45 
0.48 

0.94 0.42 

  بين المجموعات الدرجة الكلية 

  داخل المجموعات

 جموعالم

3  
666  
669 

0.22 
66.10 
66.33 

0.074 
0.09 

0.75 0.52 

  ).α =0.05(عند مستوى  دال إحصائياً*

  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ال أنه) 17( يتضح من الجدول 

)α =0.05(  فلسـطين   -الضفةاتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال في

  .المؤهل العلميى لمتغير تعز المبكر نحو التقاعد
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  :بالفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة : رابعاً

اتجـاه معلمـي   في  )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال       

ى تعـز  نحو التقاعـد المبكـر  فلسطين  -الضفةالمدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  .جتماعيةالحالة االلمتغير 

  .تبين ذلك) 18(لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول ) ت(اختبار استخدم  الختبار الفرضية

اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في لداللة الفروق في ) ت(نتائج اختبار  ):18( الجدول

  تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية نحو التقاعد المبكر فلسطين -الضفة محافظات شمال

 الداللة )ت( متزوج أعزب المجاالت

 االنحرافالمتوسط االنحرافالمتوسط

 *0.004 2.86 0.47 3.38 0.47  3.26  المجال االجتماعي

 0.21 1.23 0.52 3.20 0.51  3.14  المجال النفسي

 0.21 1.24 0.37 3.01 0.39  2.97  المجال الوظيفي

 0.62 0.48 0.44 2.94 0.36  2.96  المجال المادي

 0.80 0.25 0.69 2.79 0.68  2.78  المجال الصحي

 0.12 1.55 0.32 3.07 0.28 3.02  الدرجة الكلية

 )α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة  •

 ).1.96( الجدولية ) ت(    •

   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    أنه ال) 18(يتضح من الجدول 

)α =0.05(  فلسـطين   -الضفةي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال اتجاه معلمفي

والدرجة الكلية لالتجاه ) النفسي ، الوظيفي، المادي، والصحي: (في المجاالت نحو التقاعد المبكر
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بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في المجال االجتمـاعي بـين   . الحالة االجتماعيةى لمتغير تعز

  .زوجأعزب ومتزوج ولصالح مت

  :بالفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة : خامساً

اتجـاه معلمـي   في  )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال

ى تعـز  التقاعـد المبكـر   ونحفلسطين  -الضفةالمدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  .العمرلمتغير 

المتوسطات ) 19(ألحادي، حيث يبين الجدول استخدم تحليل التباين ا الختبار الفرضية  

  .نتائج تحليل التباين األحادي) 20(الحسابية ، بينما يبين الجدول 

تجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   الالمتوسطات الحسابية  :)19(الجدول 

  .العمرلمتغير  تبعاً نحو التقاعد المبكر فلسطين -الضفة شمال

 سنة 40أكثر من  سنة40-30 سنة30ناقل م المجاالت

 3.40 3.35 3.31  المجال االجتماعي

 3.23 3.19 3.11  المجال النفسي

 3.05 3.01 2.92  المجال الوظيفي

 2.93 2.97 2.93  المجال المادي

 2.84 2.75 2.78  المجال الصحي

 3.09 3.05 3.01 الدرجة الكلية

اللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة           دتوجد فروق ذات أنه ) 19(يتضح من الجدول 

)α =0.05( فلسـطين   -في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  .العمرى لمتغير نحو التقاعد المبكر تعز
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اتجاه معلمي المـدارس الثانويـة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في :)20(الجدول 

  .العمرلمتغير  تبعاً نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةمحافظات شمال الحكومية في 

درجات مصدر التباين المجاالت

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

متوسط 

المربعات

 *الداللة )ف(

  بين المجموعات  المجال االجتماعي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.75  
149.75  
150.51 

0.37  
0.22 

1.68 0.18 

  بين المجموعات  المجال النفسي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

1.47  
182.09  
183.57 

0.73  
0.27 

2.70 0.06 

  بين المجموعات  المجال الوظيفي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

1.72  
95.56  
97.28 

0.86  
0.14 

6.01 0.003* 

  بين المجموعات  المجال المادي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

0.23  
124.30  
124.54 

0.11  
0.18 

0.62 0.53 

  بين المجموعات  المجال الصحي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

0.86  
321.14  

322.007

0.43  
0.48 

0.90 0.40 

  بين المجموعات الدرجة الكلية 

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.59  
65.73  
66.33 

0.030  
0.09 

3.04 0.04* 

  ).α =0.05(عند مستوى  إحصائياًدال *

   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أنه ال) 20(يتضح من الجدول 

)α=0.05(  فلسـطين   -الضـفة اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال في

ـ ) االجتماعي، النفسي، المادي، والصـحي : ( في المجاالت نحو التقاعد المبكر ى لمتغيـر  زتع
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بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في المجال الوظيفي والدرجة الكلية لالتجاه تبعاً لمتغيـر  . العمر

  .العمر

ولتحديد بين من كانت الفروق في المجال الوظيفي والدرجة الكلية لالتجاه تبعاً لمتغير 

بين المتوسطات (Scheffe Post-hoc Test) العمر استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 

  .تبينان ذلك )  22( ، )21(الحسابية ، ونتائج الجدولين 

  : الوظيفيمجال ال -1

  نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في المجال الوظيفي تبعاً لمتغير العمر ):21(الجدول 

 سنة 40أكثر من  سنة40-30 سنة30اقل من )سنة(العمر 

  *0.13-  0.08-    سنة30اقل من 

  0.04-      ةسن30-40

        سنة40أكثر من 

  ).α =0.05(عند مستوى  دال إحصائياً*

المجال الوظيفي بين أقل من  في دالة إحصائياًأن الفروق كانت ) 21(يتضح من الجدول 

األخرى دالة  ، بينما لم تكن المقارناتسنة  40سنة ولصالح أكثر من  40سنة و أكثر من  30

  .إحصائياً

  :هالدرجة الكلية لالتجا -2

  نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق في الدرجة الكلية لالتجاه تبعاً لمتغير العمر ):22(الجدول 

 سنة 40أكثر من  سنة40-30 سنة30اقل من )سنة(العمر 

  *0.078-  0.04-    سنة30أقل من 

  0.037--      سنة30-40

        سنة40أكثر من 

  ).α =0.05(عند مستوى  دال إحصائياً*
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الدرجة الكلية لالتجاه بين أقل من  في دالة إحصائياًأن الفروق كانت ) 22(الجدول يتضح من 

األخرى دالة  ، بينما لم تكن المقارناتسنة  40سنة ولصالح أكثر من  40سنة و أكثر من  30

  .إحصائياً

  :بالفرضية الخامسةالنتائج المتعلقة : سادساً

اتجـاه معلمـي   في  )α =0.05(داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ال

ى تعـز  نحو التقاعـد المبكـر  فلسطين  -الضفةالمدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  .سنوات الخدمةلمتغير 

المتوسـطات  ) 23(استخدم تحليل التباين األحادي، حيث يبين الجدول  الختبار الفرضية

  .تباين األحادينتائج تحليل ال) 24(الحسابية، بينما يبين الجدول 

تجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   الالمتوسطات الحسابية  :)23(الجدول 

  سنوات الخدمةلمتغير  تبعاً نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةشمال 

 سنة 20أكثر من  سنة20-10 سنوات10اقل من المجاالت

 3.38 3.38 3.33  المجال االجتماعي

 3.20 3.23 3.16  يالمجال النفس

 3.20 3.02 2.98  المجال الوظيفي

 2.97 2.94 2.94  المجال المادي

 2.80 2.81 2.78  المجال الصحي

 3.08 3.08 3.04 الدرجة الكلية
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اتجاه معلمي المـدارس الثانويـة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في :)24(الجدول 

لمتغيـر   تبعاً نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةالحكومية في محافظات شمال 

  سنوات الخدمة

درجات مصدر التباين المجاالت

 الحرية

مجموع 

مربعات 

 االنحراف

متوسط 

المربعات

*الداللة  )ف(

  بين المجموعات  المجال االجتماعي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.45  
150.06  
150.51 

0.22  
0.22 

1.00 0.36 

  بين المجموعات  سيالمجال النف

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.73  
182.83  
183.57 

0.37  
0.27 

1.34 0.26 

  بين المجموعات  المجال الوظيفي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.36  
96.92  
97.28 

0.18  
0.14 

1.24 0.28 

  بين المجموعات  المجال المادي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

0.08  
124.45  
124.54 

0.04  
0.18 

0.23 0.79 

  بين المجموعات  المجال الصحي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

0.16  
321.84  

322.007 

0.08  
0.48 

0.16 0.84 

  بين المجموعات الدرجة الكلية 

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.28  
66.04  
66.33 

0.14  
0.099 

1.45 0.23 

  ).α =0.05(ستوى عند م دال إحصائياً*

   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أنه ال) 24(يتضح من الجدول     

)α =0.05(  فلسـطين  -الحكومية في محافظات شمال الضفة اتجاه معلمي المدارس الثانويةفي 

  .سنوات الخدمةى لمتغير تعز نحو التقاعد المبكر
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  :لسادسةبالفرضية االنتائج المتعلقة : سابعاً

اتجـاه معلمـي   في  )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال       

ى تعـز  نحو التقاعـد المبكـر  فلسطين  -الضفةالمدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال 

  .مستوى دخل األسرةلمتغير 

المتوسـطات  ) 25(ل استخدم تحليل التباين األحادي، حيث يبين الجـدو  الختبار الفرضية  

  .نتائج تحليل التباين األحادي) 26(الحسابية ، بينما يبين الجدول 

تجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـات   الالمتوسطات الحسابية  :)25(الجدول 

  )شيقل(مستوى دخل األسرةلمتغير  تبعاً نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةشمال 

 5000أكثر من  5000- 4000 4000قل من-3000 3000اقل من المجاالت

 3.44 3.46 3.33 3.33  المجال االجتماعي

 3.33 3.24 3.17 3.17  المجال النفسي

 3.06 3.08 2.96 2.99  المجال الوظيفي

 3.02 2.96 2.97 2.92  المجال المادي

 2.95 2.73 2.85 2.76  المجال الصحي

 3.16 3.09 3.06 3.04 الدرجة الكلية
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اتجاه معلمي المـدارس الثانويـة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في :)26(لجدول ا

لمتغيـر   تبعـاً  نحو التقاعد المبكرفلسطين  -الضفةالحكومية في محافظات شمال 

  .مستوى دخل األسرة

ــات مصدر التباين المجاالت درجـ

 الحرية

مجمـــوع 

مربعـــات 

 االنحراف

متوسط 

المربعات

 *لة الدال )ف(

  بين المجموعات  المجال االجتماعي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

1.54  
148.96  
150.51 

0.51  
0.22 

2.300.07 

  بين المجموعات  المجال النفسي

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

1.24  
182.33  
183.57 

0.41  
0.27 

1.510.21 

  بين المجموعات  المجال الوظيفي

  داخل المجموعات

 لمجموعا

3  
666  
669 

0.94  
96.34  
97.28 

0.31  
0.14 

2.180.08 

  بين المجموعات  المجال المادي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

0.60  
123.93  
124.54 

0.20  
0.18 

1.070.35 

  بين المجموعات  المجال الصحي

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
666  
669 

2.22  
319.78  
322.00

7 

0.74  
0.48 

1.540.20 

  بين المجموعات الدرجة الكلية 

  داخل المجموعات

 المجموع

3  
666  
669 

0.74  
65.59  
66.33 

0.24  
0.098 

2.500.058 

  ).α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

        توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    أنه ال) 26(يتضح من الجدول     

)α =0.05(  فلسـطين  -الضفة ثانوية الحكومية في محافظات شمالاتجاه معلمي المدارس الفي 

  .مستوى دخل األسرةى لمتغير تعز نحو التقاعد المبكر
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات 
 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول  -

  
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى   -

 
 انية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الث -

 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -

 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  -

  

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة   -

  

   سادسةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية ال -
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

فصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، كما تتناول مجموعة مـن  يتناول هذا ال  

  . التوصيات المناسبة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ة الحكوميـة   فقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاه المعلمين في المدارس الثانوي

  . ثر بعض المتغيرات عليهنحو التقاعد المبكر وأ فلسطين -في محافظات شمال الضفة

ـ  جتماعيـة،  ي، الحالـة اال كما هدفت إلى الكشف عن أثر عوامل الجنس، المؤهل العلم

  . ومستوى دخل األسرة على اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر ,العمر

وقد توصلت النتائج التي سيتم مناقشتها وتفسيرها من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة الـرئيس  

  : وفرضياتها

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً

نحـو   فلسطين -الحكومية في محافظات شمال الضفة اتجاه معلمي المدارس الثانوية ما

  التقاعد المبكر؟ 

لمعرفة اتجاه المعلمين في المدارس الثانوية الحكومية نحو التقاعد المبكر تـم احتسـاب   

لكل فقرة وكل مجال من المجاالت الخمسة التي تضمنتها  المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية

  : وكانت النتائج المتعلقة بالسؤال األول على النحو اآلتي ,استبانة التقاعد المبكر

فلسطين نحو التقاعـد   -ل الضفةاتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شما إن*

من عينة الدراسة، بناء %) 61.2(ستجابة إلى ية لالياً، حيث وصلت النسبة المئوايجاب المبكر كان

  ). 3.06(ستجابة البلغ متوسط ا كما) 14(في جدول رقم  ورد على ما
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 -إن ترتيب مجاالت اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظـات شـمال الضـفة    *

  : فلسطين نحو التقاعد المبكر جاء على النحو اآلتي

الحكومية  ي المركز األول في استجابات معلمي المدارس الثانوية جتماعاحتل المجال اال

ا , )3.36( نحو التقاعد المبكر بمتوسط حسابي مقـداره  فلسطين -في محافظات شمال الضفة كم

  . % )67.2(وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

قبل طالبه، للمعلم، وعدم احترامه من ظرة المجتمع الدنيا وقد يعود السبب في ذلك إلى ن

جتماعية، باإلضافة إلى شعور معظم لم تعد تحقق إشباعاً لحاجاته اال وشعوره بأن مهنة التدريس

                                . المعلمات بحاجة للتفرغ لألمور األسرية، ومتابعة شؤون األسرة

األقل في عمل  ويمثل في الوقت نفسه حقاً قانونياً للموظف بعد أن قضى عشرين عاماً على

متواصل أن يحصل على الراحة فتتجدد نفسيته وتختفي الرتابة من حياته بعد أن كان تفكيره 

  . محصوراً في مجال واحد بالمؤسسة التي يعمل بها

 أما مجال البعد النفسي فقد احتل المركز الثاني في استجابات معلمي المـدارس الثانويـة  

نحو التقاعد المبكر بمتوسـط حسـابي مقـداره     سطينفل -الحكومية في محافظات شمال الضفة

  %). 63.8(كما وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى , )3.19(

ضطرابات التي حصلت مؤخراً بشأن إيقـاف رواتـب   ود السبب في ذلك إلى االوقد يع

ـ إلى  المعلمين لعدم مقدرتهم على تلبية حاجات أسرتهم، باإلضافة ف عدم مقدرة المعلم على التكي

وال , مع المنهاج الفلسطيني الجديد وعدم قدرته على توصيله إلى طالبه خالل الفصل الدراسـي 

يفوتنا أيضاً الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني نتيجة وجود االحتالل وما يتعرض 

إليه  كل ذلك ولد.. حيث الضغوط المهنية والحواجز, له الشعب الفلسطيني من عدوان واضطهاد

  .   قلق وضغط نفسي مما يدفعه إلى التفكير في طلب التقاعد المبكر
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الحكومية في أما المجال الوظيفي فقد احتل المركز الثالث في استجابات معلمي المدارس الثانوية 

فلسطين نحو التقاعد المبكر، فكان المتوسط الحسابي الستجاباتهم علـى   -محافظات شمال الضفة

  %). 60.2(كما وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى , )2.95 (فقرات هذا المجال

وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم وجود حوافز تشجيعية كمراعاة األقدمية فـي شـغل     

باإلضافة إلى زيادة ضغوط العمل والتي ال تتناسب مع قلة الراتب والحـوافز  , الوظيفة اإلدارية

لتدريبية والتي ال تتناسب واحتياجاتهم المهنيـة،  التشجيعية، وشعور المعلم بعدم جدوى الدورات ا

كما أن إدخال التكنولوجيا في التعليم سببت إرباكاً لدى المعلمين القدامى مما دفعهم إلى الخـوض  

  .  في دورات تدريبية

أما المجال المادي فقد احتل المركز الرابع في استجابات معلمـي المـدارس الثانويـة    

فلسطين نحو التقاعد المبكر، فكـان المتوسـط الحسـابي     -الضفة الحكومية في محافظات شمال

كما وصـلت النسـبة المئويـة لالسـتجابة إلـى      , )2.94(الستجاباتهم على فقرات هذا المجال 

)58.8.(%  

وقد يعود السبب في ذلك إلى الظروف االقتصادية الصـعبة التـي يعيشـها المجتمـع       

ـ      حيـث أشـارت دراسـة                , ب التقاعـدي الفلسطيني من غـالء معيشـي مقابـل تـدني الرات

)Mckean,1983 (  أن معظم المعلمين المتقاعدين في سن مبكرة يشكون من أن راتب التقاعـد

, وأن المتقاعد يعاني من مشاكل مالية وصعوبات في التكيف إذا لم يقم بعمل آخر, المبكر ضئيل

وإذا وجدت الفرصة؛ , ارسة األعمال الخاصةفليس كل من يتقاعد لديه الفرصة أو اإلمكانات لمم

  . فإن استثمارها عرضة الحتماالت النجاح والفشل

أما فيما يتعلق بالمجال الصحي فقد احتل المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسـط حسـابي   

  %). 55.8(كما وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى , )2.79(مقداره 

, سات الصحية التي يسببها التقاعد المبكر للمتقاعدينوقد يعود السبب في ذلك إلى االنعكا

  .ويشعرون فيه بقيمتهم وذواتهم, خاصة إذا لم يمارسوا عمالً آخر يبعدهم عن األمراض
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: ثانياً

في اتجـاه معلمـي   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر تعـزى     -ارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفةالمد

  . لمتغير الجنس

لقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة      

)α =0.05  (فلسـطين   -في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

تقاعد المبكر في المجالين المادي والصحي تعزى لمتغير الجنس، بينما كانت الفروق دالـة  نحو ال

والدرجة الكلية لالتجاه بـين الـذكور   ) االجتماعي، والنفسي، والوظيفي: (إحصائياً في المجاالت

  . واإلناث ولصالح اإلناث

ـ    ا تتفـرغ لتربيـة   وقد يعود السبب في ذلك إلى أن إحالة المعلمة للتقاعد المبكر يجعله

والقيام بواجباتها الزوجية كما يجب، باإلضافة إلى اختالف بنيـة وفيزيولوجيـة المـرأة    , أبنائها

فقد تضطر بعض النساء العامالت للغياب لمدة ثالثة , وطبيعة المهام المطلوبة منها كأم وربة بيت

  . ليخفف عنها هذه األعباءأشهر خالل العام الواحد بسبب الحمل واإلنجاب والتقاعد المبكر يأتي 

حيث  أظهرتا ) 1996(ودراسة الشالل ) 1999(تختلف هذه الدراسة مع دراسة الغامدي   

... عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الجنس واتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكـر 

ين الـذكور  التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ب) 1992(وتتفق مع دراسة الطحيح 

التي توصـلت إلـى أن   ) 1991(وتتفق مع دراسة الجبر والهدهود ... واإلناث ولصالح اإلناث

الظروف اإلدارية والمهنية من قلة الحوافز المادية والمعنوية، واألسلوب اإلداري المتبع وزيـادة  

ن األسباب نصاب المعلمة وغيرها من الظروف اإلدارية التي تدفع المعلمة لطلب التقاعد أكثر م

.                                                                                                         الذاتية

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثالثاً
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في اتجـاه معلمـي   ) α =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر تعـزى     -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . لمتغير المؤهل العلمي

لقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   

)0.05= α  (فلسـطين   -ي محافظات شمال الضفةفي اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية ف

  . نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير المؤهل العلمي

كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي المتوسـطات   

الحسابية لرؤية أفراد عينة الدراسة على مجاالت الدراسة الخمسة وعلـى األداة ككـل تعـزى    

يشير إلى التقارب الكبير في وجهات نظر معلمي المدارس الثانوية  لمتغير المؤهل العلمي، وهذا

  . الحكومية نحو التقاعد المبكر

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن المعاناة واحدة بالرغم من درجة تفاوتها الضعيفة بـين  

 وأن الجميـع ,  فالقوانين واألنظمة واحـدة . حاملي شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير

موجودون في بيئة تربوية واحدة، وبالتالي ال تختلف المشكالت والصعوبات التي يواجهونها تبعاً 

لمتغير المؤهل العلمي، باإلضافة إلى قلة وجود أي حوافز تميز ما بين حملة شـهادة دبلـوم أو   

  . بكالوريوس أو ماجستير

وق بين  متغير حيث أظهرت وجود فر) 1999(تختلف هذه الدراسة مع دراسة الغامدي 

وتختلف مع دراسة مركـز البحـوث   ... المؤهل العلمي وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر

حيث بينت أن المعلمين والمعلمات الحاصلين على مؤهل أقل من البكالوريوس ) 1983(التربوية 

وتختلف  ...أكثر رغبة في ترك مهنة التدريس من المعلمين أصحاب شهادة البكالوريوس فأعلى

التي أشارت إلى أن أكثر من ثالثـة أربـاع العينـة مـن     ) 1991(مع دراسة الجبر والهدهود 

المعلمات المتقاعدات مبكراً هن من الحاصالت على معهد إعداد المعلمات وتقـل النسـبة عنـد    

التي أشارت إلى أن مـا  ) 1993(وتختلف مع دراسة الطحيح ... الحاصالت على شهادات أعلى

من جملة المتقاعدين مبكراً هم من ذوي التعليم الجامعي والنسبة المتبقية هـم مـن   % 62نسبته 
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التي بينت ) 1996(كما تختلف مع دراسة الشالل ... ذوي الشهادات األقل من المستوى الجامعي

حيث وصلت نسبة المتقاعدين مبكراً , بشكل عام ارتباط أسباب التقاعد المبكر بالمستوى التعليمي

  .  وكانوا من ذوي التعليم الجامعي %62إلى 

  :  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: رابعاً

في اتجاه معلمي المـدارس  ) =α 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

فلسطين نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير الحالـة   -الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . الجتماعيةا

لقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة        

)α  =0.05 (فلسـطين   -في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

والدرجـة الكليـة   ) النفسي، والوظيفي، والمادي، والصـحي : (نحو التقاعد المبكر في المجاالت

لالتجاه تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في االجتمـاعي بـين   

  . أعزب ومتزوج ولصالح متزوج

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن الحالة االجتماعية للمعلم وبخاصة المتزوج تدفعه إلـى    

ر علـى مسـتويات أدائـه    طلب التقاعد نظراً للضغوط االجتماعية واألسرية والصحية التي تؤث

الوظيفي، والرغبة في التفرغ واالهتمام للشؤون األسرية، كما أن المسؤولية لدى المعلم المتزوج 

  . أكثر منها لدى المعلم األعزب

من المعلمات المتقاعدات متزوجـات  % 97أن ) 1991(وقد بينت دراسة الجبر والهدهود 

وتتفق هذه النتيجة . قوي في حدوث التقاعد المبكر مما يدل على أن الزواج بالنسبة للمعلمة عامل

التي بينت أن األسباب االجتماعية للمرأة العاملة تعتبـر مـن أهـم    ) 1997(مع دراسة اللعبون 

الدوافع التجاه المرأة نحو التقاعد المبكر لتعدد أدوار الزوجية العاملة وما يسببه ذلك من ضغوط، 

ة واألرملة التي تجد في العمل شغال لوقت فراغهـا أو سـد   وذلك بخالف المرأة العزباء والمطلق

  .لحاجتها الماسة إلى الراتب لمواجهة أعباء الحياة دون االحتياج لآلخرين
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التي أظهرت وجود فروق بين متغير الحالـة  ) 1999(كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة الغامدي 

يث أظهرت الدراسة فـروق ذات داللـة   ح, االجتماعية وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر

  . إحصائية بين أعزب ومتزوج ولصالح متزوج

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: خامساً

في اتجاه معلمـي  )  α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

و التقاعـد المبكـر تعـزى    فلسطين نح -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . لمتغير العمر

لقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة       

)α =0.05 (فلسـطين   -في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

تعـزى لمتغيـر   ) ، والصحياالجتماعي، والنفسي، والمادي: (نحو التقاعد المبكر في المجاالت

بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في المجال الوظيفي والدرجة الكلية لالتجاه، حيث أقـل  . العمر

  . سنة 40سنة ولصالح أكثر من  40سنة وأكثر من  30من 

) 3،40(المرتبة األولى حيث بلغ المتوسـط  ) المجال االجتماعي(فقد احتل المجال األول 

سـنة، حيـث   ) 40-30(سنة، يليه الفئة العمرية مـن  ) 40(العمرية أكثر من لصالح ذوي الفئة 

سنة على أدنـى متوسـط حسـابي    ) 30(، وبينما حصل ذوو العمر أقل من )3،35(وصل إلى 

   . ، حيث كانت المتوسطات متقاربة إلى حد كبير في هذا المجال)3،31(

سـنة  ) 40(عمرية أكثر مـن  إلى أن المعلمين من ذوي الفئة ال وقد يعود السبب في ذلك

هتمـام  اال بعـدم  شعورهم يتأثرون بعوامل مختلفة تدفعهم إلى التفكير في طلب التقاعد، ونتيجة

الالزم من قبل إدارتهم أو طالبهم بعد هذه الفترة من العطاء، كما أن المعلم عندما يتقدم بالسـن  

جعلهم يقبلون على عدم التفكيـر  ، باإلضافة إلى عدم وجود حوافز تتزداد مسؤولياته نحو أبنائه 

  . بالتقاعد
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والتي استهدفت التعرف على العالقة بـين  ) 1996(تتفق هذه الدراسة مع دراسة الشالل 

مستوى الرضا المهني والتقاعد المبكر، فقد أظهرت أن األكبر سناً هم األكثر رغبة في التقاعـد  

التي أظهرت وجـود  ) 1999(غامدي وتتفق مع دراسة ال... المبكر ولكن بدون داللة إحصائية 

حيث أظهرت أن الفئة العمريـة  , فروق بين متغير العمر وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر

سنة أكثر رغبة في التقاعد المبكر مقارنة بالفئة العمريـة الممتـدة مـن         ) 40-31(الممتدة من 

  . سنة) 51-60(

التي بينت أن نسبة من ) 1983(حوث التربوية وتختلف هذه الدراسة مع دراسة مركز الب

سـنة  ) 31(سنة أعلى ممن أعمـارهم  ) 31(يفكر في ترك مهنة التعليم ممن أعمارهم تقل عن 

التي أجريت على معلمـات متقاعـدات   ) 1992(وتختلف مع دراسة الجبر والهدهدود ... فأكثر

وترتفـع  % 49اعـدات بنسـبة   سنة هي األعلى بين المتق) 35 -30(بينت أن الفئة العمرية من 

من المعلمـات  % 96أي أن ,% 96سنة إلى ) 45 -36(النسبة عند دمجها مع الفئة العمرية من 

سنة ) 60-20(الكويتيات المتقاعدات هن من نصف العمر األقل في المرحلة العمرية الممتدة من 

  .والتي تمثل مرحلة العمل

حيث بينتا أن عمر أكثر مـن ثلثـي   ) 1993(والطحيح ) 1992(كما تختلف مع دراسة الطحيح 

  .عاماً) 50(المتقاعدين في الكويت يقل عن 

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة: سادساً

 المـدارس الثانويـة  في اتجاه معلمي  )α  =0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

  . ر تعزى لمتغير سنوات الخدمةنحو التقاعد المبك فلسطين -الحكومية في محافظات شمال الضفة

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة           

)α =0.05  (فلسـطين   -في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير سنوات الخدمة

لى أن المعلمين ومن مختلف المستويات في سنوات الخبـرة،  وقد يعود السبب في ذلك إ

, سواء من ذوات الخبرة الطويلة أو القصيرة في التدريس جميعهم يعيشون نفس الظروف تقريبـاً 
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ويواجهون نفس الصعوبات من حيث الضغوط المهنيـة والحـواجز والظـروف االقتصـادية     

حيث كل مـنهم موظـف   . ب التقاعد المبكرواالجتماعية والنفسية الصعبة تدفعهم للتفكير في طل

  .مطالبهم وطموحاتهم واحدة, آمالهم وآالمهم واحدة, تحكمه قوانين وأنظمة واحدة

باإلضافة إلى ظروف العمل في اإلدارة المدرسية غير مناسبة، وأن العمل اإلداري الذي 

في ذلـك إلـى أن   يتعرض له المعلم أو يشارك فيه يعتبر غير مشبع لحاجاته، وقد يرجع السبب 

مشاركة المعلم في العمل اإلداري غير مرتبط بأي نوع من أنواع الـدعم المعنـوي أو المـادي    

  .  سواء عن طريق المكافآت أو الترقيات

التي تشير إلى عدم وجود فروق تعـزى  ) 1996(تتفق هذه الدراسة مع دراسة الشالل   

التي أظهرت وجود فروق بـين  ) 1999(وتختلف مع دراسة الغامدي ... لمتغير سنوات الخدمة

حيث أظهرت الدراسـة وجـود    ,متغير سنوات الخدمة وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر

 10 –سـنوات   5أقل من (فروق ذات داللة إحصائية بين كل من فئة سنوات الخدمة الممتدة من 

حيث إن الفئة ) سنة  30 -21(وبين فئة سنوات الخدمة الممتدة من ) سنة 20 -11(و ) سنوات

 30 -21(األولى ترغب في التقاعد المبكر باتجاه أقوى من اتجاه المعلمين ممن خدموا ما بـين  

  ).سنة

التي بينت أن نسبة من يفكـر مـن   ) 1983(وتختلف مع دراسة مركز البحوث التربوية 

 11خـدم   سنة أعلى ممن 11المعلمين والمعلمات في ترك مهنة التدريس ممن لم تصل خدمتهم 

  .سنة فأكثر

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة: سابعاً

في اتجـاه معلمـي   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

فلسطين نحو التقاعـد المبكـر تعـزى     -المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . لمتغير مستوى دخل األسرة
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هرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة       لقد أظ

)α =0.05 (فلسـطين    -في اتجاه معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة

  . نحو التقاعد المبكر تعزى لمتغير مستوى دخل األسرة

لدى المعلمين،  يستقرار الوظيفواال, وقد يعود السبب في ذلك لعدم وجود الراحة النفسية  

باإلضافة إلى الغالء المعيشي والظروف االقتصادية الصعبة التي يواجهها المجتمع الفلسـطيني،  

  . وعدم القدرة على توفير متطلبات الحياة الضرورية بسبب الغالء

التي أظهرت عدم وجـود فـروق بـين    ) 1999(تتفق هذه الدراسة مع دراسة الغامدي   

  . وى دخل األسرة وبين اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكرمتغير مست
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  :التوصيات

  : في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية

االهتمام بأوضاع المعلمين الصحية والمادية والوظيفية والنفسية واالجتماعية، والبحـث عـن   1-

وظيفته ليتفرغ للعطاء التعليمـي وزيـادة إنتاجيتـه    الطرق التي ترفع من رضا المعلم عن 

  . وكفاءته

  . إعادة النظر في الرواتب والعالوات التي يتقاضاها المعلمين -2

العمل على رفع المكانة االجتماعيـة للمعلـم بتحسـين أوضـاعه المهنيـة واالجتماعيـة        -3

  . واالقتصادية

يين وتناقش ترتيب أولويـات المشـكالت   القيام بدراسة تبحث في أوضاع المعلمين الفلسطين -4

  .التربوية التي يعانون منها من وجهة نظرهم

 .المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة إجراء -5

وذلك بسبب الظروف السياسية , حيث لم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها

   .الراهنة

عن العالقة بين الرضا الوظيفي والتقاعد المبكر لدى المعلمين في محافظات  إجراء دراسة -6

.                                                                                  الضفة الغربية

إجراء دراسة عن العالقة بين الضغط النفسي والتقاعد المبكر لدى المعلمين في   -7

  .  الغربيةمحافظات الضفة 

إجراء دراسة عن العالقة بين االنتماء المهني والتقاعد المبكر لدى المعلمين في محافظات  -8

  .الضفة الغربية
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  "اإلستبانة"أداة الدراسة،  )1(الملحق 

  
  جامعة النجاح الوطنية 

 كلية الدراسات العليا 

   إدارة تربوية
  

  المعلمة المحترمون / المعلم

  تحية طيبة وبعد،

الثانوية الحكومية فـي محافظـات    اتجاه معلمي المدارس: (فتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

يرجى من حضرتكم ، )فلسطين نحو التقاعد المبكر وأثر بعض المتغيرات عليه  -شمال الضفة

داخل المربع الذي يعبر عن شعورك واحساسك تجاه المواقف التي تمثل فقرات ) x(وضع اشارة 

البيانـات ألغـراض   المقياس،علماً بأنه ال يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة وسوف تستخدم هـذه  

  .    البحث العلمي فقط

 55سنة من الخدمة ، والعمر فوق  15التقاعد المبكر للمعلم وللمعلمة هو انهاء : مالحظة

  . عاماً

  شاكرة لكم حسن التعاون

  الباحثة                                                  

  ............................................... ..........................................  

  المعلومات الشخصية : أوالً

  : في المربع الذي ينطبق عليك) x(يرجى وضع إشارة 

  ذكر         أنثى  :الجنس. 1

  دبلوم       بكالوريوس        دبلوم عالي        ماجستير  :المؤهل العلمي. 2

  متزوج         أرمل          مطلق        أعزب  :الحالة االجتماعية .3

  سنة        40سنة        أكثر من   40 - 30سنة        30أقل من  :العمر. 4

  سنة 20سنة        أكثر من  20 -10سنوات        10أقل من :سنوات الخدمة. 5

                           ش 4000أقل من  – 3000ش         3000أقل من   :مستوى دخل األسرة. 6

  ش5000أكثر من            ش 5000 -4000
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  :في المكان المناسب الذي يتفق مع رأيك) x( يرجى منك وضع إشارة : ثانياً

أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 بشدة

      البعد االجتماعي:المجال األول *

فرصة التقاعد المبكر يتيح لي ال .1

 . لرعاية األبناء واألحفاد

     

التقاعد المبكر يتيح لي الفرصة  .2

لمتابعة شؤون األسـرة وحـل   

 . مشكالتها

     

أشعر بعدم تقدير جهودي مـن   .3

قبل طالبي مما يشجعني علـى  

 . التفكير في التقاعد المبكر

     

أتوقع أن يكون ألسرتي تـأثير   .4

في اتخاذ قراري فـي التقاعـد   

 . مبكرال

     

أفضل التقاعد المبكر ألني أشعر  .5

أن وضعي كمعلم لم يحقق لـي  

 . قيمة اجتماعية في المجتمع

     

ــر ألن  .6 ــد المبك أفضــل التقاع

ظروفي كمعلم تقلل من فـرص  

 . استمتاعي بالحياة

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .7

أشعر بعدم القدرة على التوفيـق  

التعلـيم   بين متطلبـات مهنـة  

 وحياتي االجتماعية 

     

أفكر في التقاعـد المبكـر ألن    .8

المجتمع ينظر لي نظرة أقل من 

  . زمالئي في المهن األخرى
 

     



 106

أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 بشدة

أرى أن التقاعد المبكـر يتـيح    .9

ــكالت    ــل مش ــة لح الفرص

 . الخريجين الباحثين عن عمل

     

      البعد النفسي:المجال الثاني *

أشعر باإلحباط من مهنة التعليم  .10

 . لذلك أفكر في التقاعد المبكر

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .11

أحس باستنفاد كامـل طاقـاتي   

 .بنهاية اليوم الدراسي

     

التقاعد المبكر يتيح لي فرصـة   .12

 .اكتشاف نفسي من جديد

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .13

أشعر باالنزعاج نتيجـة عـدم   

مشاركتي في القرارات التربوية 

التي تصـدرها إدارة المدرسـة   

 .مما يقلل من قيمتي

     

أفضل التقاعد المبكر ألن مهنـة   .14

ــاتي  ــبع طموح ــيم ال تش التعل

 . الوظيفية

     

أنتظر أول يـوم أتمتـع فيـه     .15

 . بالتقاعد المبكر

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .16

أشعر بأني ال أنجز عمال مهمـا  

 . في المجتمع

     

أعاني من ظروف فيزيقية غير  .17

مناسبة في المدرسة تدفعني إلى 

 . التفكير في التقاعد المبكر
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أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 بشدة

بكـر ألنـي   أفكر في التقاعد الم .18

أشعر باالرتباك في العمل نتيجة 

التغيير المسـتمر فـي خطـة    

 . المناهج

     

أشعر أن التقاعـد المبكـر قـد     .19

 .يسبب لي الندم مستقبالً

     

      البعد الوظيفي:المجال الثالث *

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .20

اكتشفت بعد ممارسـتي لمهنـة   

التـي   التعليم أنها ليست المهنة

 .تناسبني

     

توظيف التكنولوجيـا الحديثـة    .21

يدفعني إلى التفكير في التقاعـد  

 . المبكر

     

أعتقد أن قانون التقاعد يـدفعني   .22

إلى التفكير في طلـب التقاعـد   

 . المبكر

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .23

أعاني من عدم االهتمام من قبل 

 اإلدارة 

     

في بأعباء إضافية ليست من تكلي .24

صميم عملي يسبب لي التفكيـر  

 . في التقاعد المبكر

     

25.  

  
 

أرى أن طبيعــة المــواد التــي 

أدرسها هي التي تـدفعني إلـى   

  .التفكير في التقاعد المبكر
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أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 بشدة

ضعيفة  رغبتي في مهنة التعليم .26

ألني اخترت المهنة المتاحة فقط 

 .ولم أختر المهنة التي أرغبها

     

أشعر بالضـيق نتيجـة عـدم     .27

مشاركتي في تأليف أو تطـوير  

المناهج مما يدفعني إلى التفكير 

 . في التقاعد المبكر

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .28

أشعر بعدم مراعاة األقدمية في 

بتخفيف بعـض  العمل الوظيفي 

 . األعباء

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .29

أعاني من عدم التعـاون بـين   

زمالء المهنة مما يـؤدي إلـى   

ــي  ــارض ف ــتالف والتع االخ

 . اآلراء

     

أرى أن التقاعد المبكـر يهـدر    .30

 . الخبرات المكتسبة

     

أرى أن التقاعد المبكـر ظلـم    .31

 . للمعلم المجد و المجتهد

     

أعاني من عدم وجود تسهيالت  .32

يمكن أن تثني المعلم عن التقاعد 

 . المبكر

     

أفكر في التقاعـد المبكـر ألن    .33

األنظمة المطبقة في المدرسة ال 

  . تعطيني حقوقي كمعلم
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أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 بشدة

فكير عدم ترقيتي تدفعني إلى الت .34

 . في التقاعد المبكر

     

أشعر أن تقاعد معظم زمالئي و  .35

زميالتي يدفعني إلى التفكير في 

 . التقاعد المبكر

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .36

 . أشعر أن معلوماتي ال تتجدد

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .37

أشعر بأني لم أسـتغل قـدراتي   

 .الوظيفيةالعلمية وخبراتي 

     

      البعد المادي:المجال الرابع *

قلة الحـوافز الماديـة تـدفعني     .38

 .للتقاعد المبكر

     

التقاعد المبكر يتيح لي الفرصة  .39

ــالي   ــة أعم ــوين ومتابع لتك

 .الخاصة

     

ــر ألن  .40 ــد المبك أفضــل التقاع

أصحاب المهن األخرى يتمتعون 

 بمميزات مالية ال يتمتـع بهـا  

 .المعلم

     

كثرة النفقات التي تتطلبها مهنة  .41

التعليم تدفعني إلى التفكير فـي  

 .التقاعد المبكر

     

لو أتيحت لي الفرصـة لتـرك    .42

مهنة التعلـيم لمهنـة أخـرى    

بمميزات مالية مقاربة للتعلـيم  

 . لوافقت فوراً
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أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 ةبشد

تحسن دخل األسرة فلـم أعـد    .43

بحاجة إلى راتب كامل يـدفعني  

 . إلى التفكير في التقاعد المبكر

     

      البعد الصحي:المجال الخامس *

يحافظ التقاعد المبكر على صحة  .44

 .المعلم الجسدية

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .45

أشعر باإلرهاق بسـبب ضـغط   

الل اليـوم  الحصص اليومية خ

 . المدرسي

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .46

أشعر باإلرهاق بسـبب النقـل   

. المفاجئ من مدرسة إلى أخرى

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .47

أعاني مـن تـدهور الصـحة    

الجسدية قبل العاملين في المهن 

 .األخرى

     

أفكر في التقاعد المبكـر ألنـي    .48

إلجهاد بسبب طـول  أعاني من ا

المنهج الدراسي الذي ال يتناسب 

مع الفترة الزمنية المخصصـة  

 . للفصل الدراسي

     

أفكر في التقاعـد المبكـر ألن    .49

ــم تعــد  ظروفــي الصــحية ل

تساعدني على أداء العمل علـى  

  .الوجه األكمل
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أوافق الفقرات الرقم

 بشدة

أعارض  أعارضمحايد أوافق

 بشدة

في التقاعـد المبكـر ألن    أفكر .50

طبيعة مهنـة التعلـيم تسـبب    

أمراض كثيرة مثل ضغط الـدم  

 ...والسكري 
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Abstract  
  

This study sought to identify the attitude of governmental secondary 

school teachers, in West Bank Northern Governorates- Palestine , towards 

early retirement. The study also sought to find out the impact of the 

variables of sex, academic qualification, marital status, age, years of 

service, and family level of income on this attitude.  

The population of study consisted of all governmental secondary 

school teachers in West Bank Northern Governorates - Palestine. 

According to the statistics of the Ministry of Education and Higher 

Education (2007/2008), there were 6985 male and female teachers. A 

questionnaire was administered to a randomly chosen sample of 700 

teachers. 10% of population of the study. The 50 items of the questionnaire 

were distributed among five domains: social, psychological, job, financial 

and health. After checking its validity and reliability, it was distributed 

among the subjects of the study. Out of 700, 670 of the subjects responded.  

After data analysis, it was found that the attitude of the governmental 

school teachers towards early retirement was positive. The percentage of 

response of the total score was 61.2%. The order of domains, concerning 

the attitude of the secondary school teachers towards early retirement, was 

as follows: social domain: 67.2%, psychological domain: 63.8%, job 

domain: 60.2%, financial domain: 58.8%, health domain 55.8%. It was also 



 C

found that there were no statistically significant differences at (α = 0.05)  in 

the attitude of governmental secondary school teachers towards early 

retirement in the financial and health domains which might be attributed to 

the variable of sex. However, there were statistically significant differences 

in the social, psychological and job domains as in well as the total score of 

the attitude between males and females in favor of the later. It was also 

found that there were no statistically significant differences (α = 0.05) in 

the attitude of secondary school teachers towards early retirement which 

might be attributed to the academic qualification variable. More were no 

statistically significant differences in the attitude of secondary school 

teachers towards early retirement in the psychological, job, financial and 

health domains and in the total score of the attitude which might be 

attributed to the marital status variable However , there were differences of 

statistical significance in the marital status between single and married 

teachers, in favor of the married teachers. However, no statistically 

significant differences were found at (α = 0.05) in the attitude of secondary 

school teachers towards early retirement in the social, psychological 

financial and health domains which might be attributed to age variable but 

there were statistically significant differences in the job domain and total/ 

set score of the attitude. There were also no statistically significant 

differences in the attitude of secondary school teachers towards early 

retirement which might be attributed to years of service and family level of 

income variable.  

In the light of the study finding, the researcher recommends that more 

interest be given to the teachers health, financial, job, psychological 

conditions and find ways to raise the teachers, job satisfaction .thus 

increasing their educational output, productivity and efficiency. 




