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او�ضاع املعلمني يف املدار�س اخلا�صة

مقدمة
يتناول هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها املعلمون واملعلمات
العاملون يف املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال يف خمتلف مدار�س
القطاع اخلا�ص يف اململكة يف �ضوء ان�سجامها مع معايري الت�شريعات
العمالية الأردنية.
كما يتناول يف احد حماوره قراءة لأعداد العاملني يف هذا القطاع
وتوزيعهم اجلغرايف يف مدار�س اململكة ،وم�ستويات �أجورهم،
وا�شرتاكهم بامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي والت�أمني ال�صحي
كما يعالج يف حمور �آخر �إجازاتهم ال�سنوية والر�سمية وغريها من
ظروف العمل.
يخل�ص التقرير �إىل نتائج �أبرزها �أن غالبية املعلمني واملعلمات
العاملني يف هذا القطاع يتعر�ضون للعديد من االنتهاكات والتعديات
على حقوقهم العمالية والإن�سانية الأ�سا�سية يف �ضوء الت�شريعات
العمالية الأردنية واالتفاقيات ذات العالقة .وخا�صة فيما يتعلق
بانخفا�ض �أجورهم وحرمانهم من الإجازات ال�سنوية واملر�ضية
و�إجازات الأمومة للمعلمات املتزوجات ومتتعهم باحلماية االجتماعية
من خالل ال�ضمان االجتماعي والت�أمني ال�صحي.
وقد اعتمد التقرير على جمع بيانات �أولية حول �أعداد املدار�س
اخلا�صة والعاملني فيها واملعلمني منهم من خالل مديرية التعليم
اخلا�ص يف وزارة الرتبية والتعليم ،والنقابة العامة للعاملني يف
التعليم اخلا�ص ونقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة ،هذا �إىل جانب
الع�شرات من املقابالت ال�شخ�صية مع العديد من املعلمات واملعلمني
العاملني يف املدار�س اخلا�صة املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة.
وقد ارت�أينا يف املركز واملر�صد العمايل الأردين �أن ن�صدر هذا التقرير
يف يوم املعلم العاملي الذي ي�صادف اخلام�س من ت�شرين الأول من
كل عام ،وهي املنا�سبة التي كان يحتفي فيها باملعلمني ب�شكل ر�سمي
و�شعبي �سنويا قبل عقود ،ويبدو �أن تراجع دور املعلمني واملعلمات
يف العملية التعليمية والتحوالت االجتماعية وال�سيا�سية ،وعوامل
�أخرى �أدت �إىل �إهمال م�ضامني املنا�سبة فلم يعد يتذكرها غالبية
املواطنني مبن فيهم �أعداد كبرية من املعلمني �أنف�سهم.
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الإطار الرقمي:

م�ستويات املدار�س وظروف العمل :

تتفاوت امل�ؤ�شرات الرقمية ذات العالقة ب�أعداد العاملني
يف التعليم اخلا�ص وخا�صة املعلمني واملعلمات منهم،
�إذ �أن �أرقام وزارة الرتبية والتعليم ت�شري �إىل �أن �أعداد
العاملني يف املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال يبلغ (
 )26791عامال وعاملة ،يتوزعون على ( ) 2140مدر�سة
وريا�ض �أطفال يف خمتلف �أنحاء اململكة ،ن�صف هذه
املدار�س تقريبا ترتكز يف حمافظة العا�صمة وعددها
( )1068مدر�سة خا�صة وريا�ض �أطفال.
وح�سب �أرقام الوزارة ف�إن املعلمني واملعلمات يف جممل
املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال يبلغ ( )23484معلما
ومعلمة .ن�سبة الإناث منهم تبلغ ( )%87والباقي من
الذكور .هذا �إىل جانب ( )3327موظفا �إداريا ،ت�شكل
الن�ساء ( )%87منهم.
وتختلف هذه الأرقام مع �أرقام نقابة �أ�صحاب املدار�س
اخلا�صة ،من حيث �أعداد املعلمني واملعلمات بينما
تتقارب �أعداد املدار�س� ،إذ �أ�شارت �أرقام النقابة �إىل وجود
ما يقارب (� )35ألف معلم ومعلمة ،يتوزعون على 2100
مدر�سة ،ن�سبة الإناث منهم تقارب (� ،)%70إىل جانب
( )21من الإداريني وال�سائقني واحلرا�س� .أما �أعداد
العاملني يف هذا القطاع ح�سب النقابة العامة للعاملني
يف املدار�س اخلا�صة هو (� )54ألف عامل وعاملة يتوزعون
على ( )1700مدر�سة وريا�ض �أطفال منهم ( � )35ألف
معلم ومعلمة.
وباملجمل ف�إن �أعداد املعلمني واملعلمات يف هذا القطاع
التعليمي كبري وال يقل عن (� )23ألف معلم ومعلمة،
غالبيتهم من املعلمات.

فيما ي�أتي عر�ض لأبرز مالمح ظروف العمل التي يعمل
يف �إطارها املعلمون واملعلمات يف املدار�س اخلا�صة ،مع
�ضرورة الإ�شارة �إىل �أن هنالك تفاوتا كبريا يف م�ستويات
املدار�س من حيث ظروف العمل ،فهنالك عدد حمدود
جداً منها يوفر ظروفا جيدة ال بل جيدة جدا للمعلمات
واملعلمني �سواء من حيث الرواتب �أو الإجازات ال�سنوية
واملر�ضية �أو اال�شرتاك يف ال�ضمان االجتماعي ،حيث
تلتزم هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية بعقد العمل املوحد املوقع
بني وزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم ونقابة �أ�صحاب
املدار�س اخلا�صة والنقابة العامة للعاملني يف التعليم
اخلا�ص.
وهنالك مدار�س ميكن �أن نطلق عليها "املتو�سطة"
ويح�صل العاملون فيها على جانب غري قليل من
حقوقهم� ،إال �أنهم يتعر�ضون النتهاكات ب�شكل من
الأ�شكال ،مع الت�أكيد على �أن �أغلبية املدار�س اخلا�صة
تنتهك ب�شكل ملمو�س احلقوق الأ�سا�سية للعاملني فيها
وخا�صة املعلمات واملعلمني .

الأجور و�ساعات العمل:
من التحديات الهامة التي تواجه املعلمات واملعلمني يف
التعليم اخلا�ص امل�ستوى املتدين ملعدالت �أجور غالبيتهم،
وعلى الرغم من تفاوت �أجور املعلمني واملعلمات بني
مدر�سة و�أخرى ،كما يف مدار�س الفئة الأوىل �أو ما
ت�سمى بـ "املدار�س الكبرية" التي تتجاوز رواتب عدد
من معلميها الألف دينار ،ف�إن غالبية املدار�س ال تتجاوز
رواتب معلميها ومعلماتها ما بني احلد الأدنى للأجور
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البالغ ( )150دينار �شهريا ،و ( )250دينارا �شهريا ،و�أعداد
قليلة منها ترتاوح �أجورها ال�شهرية ما بني ( 250و )400
دينار ،مع مالحظة �أن قطاعات وا�سعة حت�صل على �أجور
�شهرية تقل عن احلد الأدنى للأجور.
وقد �أكد العديد من املعلمات واملعلمني من خالل
مقابالت �شخ�صية متت معهم� ،أن بع�ض املدار�س تقوم
ب�إجبارهم على توقيع عقود عمل �سنوية براتب 150
ديناراً� ،إال �أنهم يتقا�ضون رواتب �أقل من ذلك .وال يقف
الأمر عند هذا احلد فح�سب فغالبية معلمي ومعلمات
هذا القطاع يتقا�ضون �أجورا عن (� )10أ�شهر يف ال�سنة
فقط ،الأمر الذي يعد خمالفة �صريحة للعقد املوحد
اخلا�ص بعمل معلمي ومعلمات املدار�س اخلا�صة ،والذي
يعطي املعلمني واملعلمات احلق يف �أجور ال�سنة كاملة
بدءاً من �سنة العمل الثانية.
وهنالك عدد من املدار�س تقوم بف�سخ عقود املعلمني
واملعلمات يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين ،ومن ثم
تعود لتجديد عقودهم يف بداية الف�صل الدرا�سي الأول،
للحيلولة دون دفع رواتبهم يف العطلة ال�صيفية .ومن
اجلدير بالذكر� ،أن هناك بع�ض املدار�س ال تقوم بتوقيع
عقود مع املعلمات واملعلمني لديها.
وقد ا�شتكت عدد من املعلمات �أن رواتبهن ال تتجاوز 80
دينارا �شهريا ،بالإ�ضافة �إىل ت�أخري ا�ستالمها لأكرث من
�شهر و�أحياناً �شهرين ،يف خمالفة �صريحة للحد الأق�صى
الذي ن�صت عليه املادة ( )46من قانون العمل التي تن�ص
على دفع الأجر خالل مدة ال تزيد على �سبعة �أيام من
تاريخ ا�ستحقاقه.
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ومت ت�سجيل حاالت عديدة ،تقوم فيها بع�ض �إدارات
املدار�س (ومنها مدار�س م�شهورة) ب�إجبار معلميها
ومعلماتها على توقيع تعهدات بعدم ذكر الأجور التي
يتقا�ضونها لزمالئهم داخل املدر�سة ،وغري ذلك
يتعر�ضون للف�صل وخ�سارة الوظيفة ،ويبدو �أن هذا
الإجراء ي�أتي للتغطية على التفاوت الكبري بني رواتب
العاملني يف املدر�سة الواحدة ،الأمر الذي يعني عدم
وجود �أنظمة للعمل.
وكذلك يعاين العديد من املعلمات واملعلمني من عدم
ح�صولهم على زيادات �سنوية� ،إىل جانب ذلك تتعر�ض
رواتبهم �إىل خ�صومات ب�سبب بع�ض العقوبات التي ميكن
�أن تقع على عدد من املعلمات واملعلمني خا�صة �إذا ت�أخروا
عن دوامهم ال�صباحي ،فجزء كبري من �إدارات املدار�س
تقوم بخ�صم يوم �أجور عمل �أو يومني �إذا ت�أخر املعلم �أو
املعلمة  10دقائق عن الدوام .وهذا يعد خمالفة �صريحة
لن�ص املادة ( )47من قانون العمل الأردين ،والتي تن�ص
على احلاالت التي يحق ل�صاحب العمل �إيقاع اخل�صم
على راتب املوظف والتي لي�س من بينها الت�أخري عن
الدوام.
و�أ�شتكى العديد من املعلمات واملعلمني �أنهم ال يح�صلون
على بدل عمل �إ�ضايف عندما ميتد دوامهم لأكرث من
�ساعات العمل الر�سمي ،خمالفني بذلك ن�ص املادة ()59
من قانون العمل الأردين.
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اال�شرتاك يف ال�ضمان االجتماعي والت�أمني
ال�صحي :
على الرغم من التزام �إدارات غري قليلة من املدار�س
اخلا�صة ب�إ�شراك املعلمات واملعلمني العاملني لديها
بال�ضمان االجتماعي� ،إال �أن العديد من �إدارات املدار�س
اخلا�صة ي�ؤجل �إ�شراك املعلمات واملعلمني العاملني فيها
بال�ضمان االجتماعي بعد م�ضي �سنة �إىل ثالث �سنوات
بعد مبا�شرتهم العمل ،وهذا يعد خمالفة لن�ص الفقرة
(ج) من املادة ( )20من قانون ال�ضمان االجتماعي.
وبع�ض �إدارات املدار�س تقتطع ا�شرتاكات ال�ضمان
االجتماعي كاملة من راتب املعلمة �أو املعلم ،خمالفة
بذلك العديد من ن�صو�ص قانون ال�ضمان االجتماعي
التي حتدد االقتطاعات الواجب دفعها من قبل العامل
ومن قبل امل�ؤ�س�سة والتي ت�صل يف الوقت احلايل �إىل
( )%5.5من جممل الأجر ال�شهري تخ�صم من �أجر
العامل ،و ( )%11من �أجر العامل تدفعه امل�ؤ�س�سة.
�أما فيما يتعلق بالت�أمني ال�صحي ،ف�أعداد حمدودة
جداً من املدار�س اخلا�صة توفر ملعلميها ت�أمينا �صحيا،
والغالبية الكربى من املعلمات واملعلمني يف قطاع التعليم
اخلا�ص ال يتمتعون بالت�أمني ال�صحي.

الإجازات والعطل الر�سمية :
و فيما يتعلق بالإجازات والعطل الر�سمية ،ف�إن املعلمات
واملعلمني يف املدار�س اخلا�صة لديهم ترتيب خا�ص
مبوجب ن�صو�ص العقد املوحد املوقع بني عدد من
الأطراف ( وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل ونقابة

العاملني يف التعليم اخلا�ص ونقابة �أ�صحاب املدار�س
اخلا�صة) والذي مينح املعلمات واملعلمني �أجورا عن 12
�شهراً مع �أنهم يح�صلون على �إجازة ال�صيف ملدة �شهرين
و�إجازة ن�صف العام الدرا�سي ملدة �أ�سبوعني ،للذين
يعملون �سنة ف�أكرث يف املدر�سة ،ومن حق �صاحب العمل
�إلزام املعلمات واملعلمني بالدوام خالل هذه الإجازات،
ولكن من حقهم احل�صول على الإجازة ال�سنوية
املن�صو�ص عليها يف ن�ص الفقرة (�أ) من املادة ( )61من
قانون العمل بواقع ( )14يوم �سنوياً� ،أو ( )21يوما للذين
يعملون يف ذات امل�ؤ�س�سة خم�س �سنوات ف�أكرث.
ويف هذا ال�سياق يحرم غالبية املعلمات واملعلمني يف
املدار�س اخلا�صة من حقهم املن�صو�ص عليه يف عقد
العمل املوحد املذكور �أعاله .ويتم دفع رواتب (� )10أ�شهر
يف ال�سنة فقط� .أما فيما يتعلق بالإجازات الر�سمية التي
ي�صدر فيها بالغ ر�سمي من قبل جمل�س الوزراء فلم
ت�سجل �أي حالة انتهاك لهذا احلق ،فجميع املعلمات
واملعلمني يح�صلون على هذه الإجازات.
وبخ�صو�ص الإجازات املر�ضية ،ف�إن غالبية املدار�س
اخلا�صة تقوم بحرمان املعلمني واملعلمات من حق
الإجازة املر�ضية ،والتي ت�صل �إىل ( )14يوماً� ،سنويا ويف
ظروف مر�ضية خا�صة ت�صل �إىل ( )28يوما ،الأمر الذي
يعد انتهاكاً �صريحا لن�ص املادة ( )65من قانون العمل
الذي ي�شري �إىل �أن "لكل عامل احلق يف �إجازة مر�ضية
مدتها �أربعة ع�شر يوماً خالل ال�سنة الواحدة ب�أجر كامل
بناء على تقرير من الطبيب املعتمد من قبل امل�ؤ�س�سة،
ويجوز جتديدها ملدة �أربعة ع�شر يوما �أخرى ب�أجر كامل
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�إذا كان نزيل �أحد امل�ست�شفيات �أو بناء على تقرير جلنة
طبية تعتمدها امل�ؤ�س�سة".
و�إذا ما ا�ضطرت املعلمة �أو املعلم للغياب لأ�سباب مر�ضية،
تقوم �إدارات غالبية املدار�س اخلا�صة باقتطاع �أجور �أيام
الغياب من راتبه ال�شهري ،و�أحيانا بقيمة تزيد عن
القيمة املالية لأيام الغياب.
وكذلك احلال فيما يتعلق بالإجازات الطارئة الناجمة
عن حدوث �أمر طارئ للمعلمة �أو املعلم ولأي �سبب كان،
فتقوم �إدارات غالبية املدار�س اخلا�صة باقتطاع �أجور
�أيام الغياب من راتبه ال�شهري ،و�أحيانا بقيمة تزيد عن
القيمة املالية لأيام الغياب.
وبخ�صو�ص �إجازات الأمومة ،من النادر �أن حت�صل
الن�ساء املتزوجـ ــات عل ـ ـ ــى �إجـ ـ ــازة الأموم ـ ــة البالــغة
(� )10أ�س ـ ــابيع مبا يف ذلك الراحة قبل الوالدة وبعدها
على �أن ت�شمل عطلة ما بعد الوالدة � 6أ�سابيع على الأقل،
ومينع عودتها �إىل العمل قبل نهاية هذه املدة ،وتقوم
غالبية �إدارات املدار�س اخلا�صة بوقف راتب العاملة
خالل �إجازتها  .وقد مت ر�صد حاالت تقوم فيها �إدارات
املدار�س بف�صل املعلمة من عملها عندما تعلم بحملها
والبع�ض الأخر يحدد الإجازة ب�أ�سبوعني ومنهم من
يحددها بع�شرين يوما ويلزم املعلمة بااللتحاق بعملها
و�إال �ستف�صل من العمل ويف مدار�س �أخرى تتحدد �إجازة
الأمومة ب � 10أيام وبدون راتب و�إذا مل توافق املعلمة
جترب على تقدمي ا�ستقالتها .الأمر الذي يعد انتهاكا
لن�ص املادة ( )70من قانون العمل الأردين.
كذلك وجد من النادر جداً ح�صول املر�أة املتزوجة على
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�ساعة الر�ضاعة يومياً ملدة �سنة من تاريخ الوالدة ،والذي
يعد خمالفة لن�ص املادة ( )71من قانون العمل التي
ت�شري �إىل �أن "للمر�أة العاملة بعد انتهاء �إجازة الأمومة
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )70من هذا القانون احلق يف
�أن ت�أخذ خالل �سنة من تاريخ الوالدة فرتة �أو فرتات
مدفوعة الأجر بق�صد �إر�ضاع مولودها اجلديد ،ال يزيد
يف جمموعها على ال�ساعة يف اليوم الواحد".
وقد �أبدت العديد من الن�ساء الالتي متت مقابالتهن
�أثناء �إعداد هذا التقرير �أنهن ال يفكرن بالإجناب لأن
مدار�سهن ال تعطي �إجازة الأمومة و�ساعة الر�ضاعة.
ودعت العديد من املعلمات بالإ�سراع بتطبيق قانون
ال�ضمان االجتماعي اجلديد وتفعيل �صندوق الأمومة
الذي بدوره �سيحقق العدالة لهن ويحفظ حقوقهن
ويحافظ على م�صلحة �صاحب العمل.

غياب اال�ستقرار الوظيفي :
يغيب عن هذا القطاع اال�ستقرار الوظيفي �أ�سوة بالعديد
من قطاعات العمل اخلا�صة .فغياب ال�شعور بالر�ضا
والأمان لدى املوظف جتاه نف�سه ووظيفته وامل�ؤ�س�سة
التي يعمل بها حالة يعاين منها الغالبية ال�ساحقة من
املعلمات واملعلمني ،فالكثري ممن متت مقابلتهم يف
هذا القطاع� ،أكدوا عدم وجود انتماء للم�ؤ�س�سة التي
يعملون فيها ،لأن جلب املال وتعظيم الأرباح يعد من
�أهم �أوليات �أ�صحاب ومديري هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية،
والتي عادة ما تكون الإدارة �صاحبة القرار فيها ملالكها
ولي�س ملديريها الرتبويني� ،أما قوانني العمل والرتبية

او�ضاع املعلمني يف املدار�س اخلا�صة

والأنظمة ذات العالقة فهي �آخر همومهم.
وي�ضاف �إىل ذلك املزاجية العالية التي تتم فيها �إدارة
غالبية املدار�س اخلا�صة والتي تخلق حالة من القلق
لدى املعلمات واملعلمني ،ب�أن م�ستقبل ا�ستمرارهم يف
العمل يف هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية مرهون بدرجة
والئهم ال�شخ�صي ملالك ومديري هذه املدار�س .الأمر
الذي يولد لدى املعلمني واملعلمات �شعورا بالإحباط
وعدم االلتزام و�إعطاء املدر�سة والطالب حقهم يف
التعليم لأنه ال يوجد �ضمانات بعودته للعمل يف املدر�سة
مرة �أخرى مع بداية كل عام درا�سي جديد .ي�ضاف �إىل
ذلك انخفا�ض م�ستويات �أجور املعلمات واملعلمني يف هذا
القطاع والتي �سبق احلديث عنها يف هذا التقرير� ،إىل
جانب ظروف العمل ال�صعبة الأخرى ،مثل حرمانهم
من احلقوق الأ�سا�سية التي ن�ص عليها قانون العمل.

غياب التنظيم املهني:
�أ�شار العديد من املعلمني واملعلمات والن�شطاء النقابيني،
�إن �أحد �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل تراجع امل�ستوى املهني
واالجتماعي واالقت�صادي للمعلمني يف الأردن يعود �إىل
غياب تنظيم نقابي مهني لهم �أ�سوة بغريهم من املهن.
وقد �أو�ضحت بع�ض النا�شطات والنا�شطني النقابيني
يف النقابة العامة للتعليم اخلا�ص� ،أن جانبا كبرياً
من ن�شاطاتهم مع املعلمات واملعلمني يتم ب�شكل �سري،
وحتمل يف طياتها خماطر كبرية عليهم� ،إذ ميكن �أن
ي�ؤدي انك�شاف �أمرهم �إىل ف�صلهم من العمل.

مهام غري تعليمية وغري تربوية:
�إىل جانب ما مت الإ�شارة �إليه �سابقاً ،مت ر�صد العديد من
احلاالت املتعلقة باملهام التي ي�ؤديها املعلمون واملعلمات،
تتمثل يف �إجبارهم على �أداء بع�ض املهام التي لي�ست لها
عالقة بوظيفتهم  ،فالبع�ض منهم يجرب على القيام
مبهام �إدارية دون احل�صول على مقابل مادي ،والبع�ض
الآخر يجرب على البحث عن طلبة جدد وت�سجيلهم يف
املدر�سة �أو ريا�ض الأطفال ،لكي يتمكنوا من املحافظة
على وظائفهم لل�سنة الدرا�سة اجلديدة ،وبع�ض املعلمات
يجربن على ممار�سة مهنة بيع الع�صري وال�ساندوي�ش
والب�سكويت للطلبة خالل الفر�صة.
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املرصد العمالي األردني

التو�صيات :
يف ختام هذا التقرير ف�إن هناك العديد من التو�صيات
التـ ــي من �ش ـ ـ�أن الأخـ ــذ بها التخفيف من االنتهاكات
التي يتعر�ض لها العاملون يف قطاع التعليم اخلا�ص و
تتمثل بـ:
 .1تفعيل دور مفت�شي وزارة العمل للك�شف عن االنتهاكات
التي يتعر�ض لها املعلمني واملعلمات وغريهم من
العاملني يف قطاع التعليم اخلا�ص.
 .2تفعيل دور مفت�شي امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي ل�ضمان ا�شرتاك جميع العاملني يف
التعليم اخلا�ص بال�ضمان االجتماعي.
 .3ت�أ�سي�س نقابة خا�صة للمعلمني والتي من �ش�أنها رفع
�سوية مهنة املعلم وتطويرها وحت�سني املكانة املهنية
واالجتماعية واالقت�صادية للمعلمني.
 .4تفعيل دور النقابة العامة للعاملني يف التعليم اخلا�ص
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للدفاع عن حقوق املعلمني كجزء من �أع�ضاء النقابة.
 .5رفع احلد الأدنى للأجور عن م�ستواه احلايل ،وو�ضع
حد �أدنى للأجور خا�ص باملعلمني.
 .6تطوير عقد العمل الإلزامي اخلا�ص مبعلمي القطاع
اخلا�ص ليمتد لفرتة زمنية ال تقل عن � 3سنوات
للحفاظ على حقوق املعلمني واملعلمات يف هذا القطاع.
 .7الإ�سراع يف تفعيل الن�ص القانوين املتعلق ب�إن�شاء
�صندوق الأمومة يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي للحفاظ على حقوق املر�أة العاملة
املتزوجة.
 .8تطوير قاعدة بيانات دقيقة ت�شمل جميع املعلمني
واملعلمات واملدار�س اخلا�صة التي يعملون فيها.

