
 ورقة تقدير موقف

 بمناسبة يوم المعلم العالمي 

 والمعلمات ... مكتسبات قليلة في مواجهة انتهاكات عديدة مونالمعل
 

 المرصد العمالي األردني 

 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 

 5105ول أتشرين  5

 

 مقدمة:

ولكن ويف  سنويا بادلعلمني بشكل رمسي وشعيب. فيها حيتفىكان صادف يوم ادلعلم العادلي يف اخلامس من تشرين األول من كل عام، وىي ادلناسبة اليت  ي
اليوم العادلي  لذلك فإن. ادلهنةوضاع العاملني يف ىذه أعلى  ، دبا انعكس سلباً الوقت احلايل، فإن مهنة التعليم ما فتئت تفقد مكانتها يف أضلاء عدة من العامل

بالدور  لرفع مكانة مهنة التعليم، ليس ألجل ادلعلمني والتالميذ فحسب، ولكن ألجل اجملتمع ككل دبا ميثل إقراراً للحاجة االنتباه  ميثل مناسبة للفت للمعلمني
 .الذي يضطلع بو ادلعلمون يف بناء ادلستقبل

أبرز وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت األدلانية، التابع دلركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية  ،ألردينا ادلرصد العمايل يسلطوهبذه ادلناسبة، 
، ويعرض ادلرصد جملموعة من التوصيات من خالل استعراض أبرز مالمح بيئة العمل اليت يعملون فيها ،يواجهها ادلعلمون وادلعلمات يف ادلملكةالتحديات اليت 

 هنا االرتقاء بأوضاع ادلعلمني.ألول اليت من شواحل

 

رقام وتحدياتأ  

لعام  حسب ارقام وزارة الرتبية والتعليم معلمة ومعلم الف 113عدادىم ما يقارب أاحصائياً يشكل ادلعلمون وادلعلمات أكرب قطاع مهين يف األردن، إذ تبلغ 
معلمة يعملون يف مدارس و الف معلم  34مدرسة، وضلو  2801الف معلم ومعلمة يف مدارس القطاع العام والبالغ عددىا  79يعمل منهم ضلو  ،2014

ارة يعملون يف مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، ووز  باإلضافة اىل ادلعلمني وادلعلمات الذين. مدرسة 1235القطاع اخلاص البالغ عددىا 



الف معلم ومعلمة، يعمل منهم ضلو  130نقابة ادلعلمني االردنيني اعداد ادلعلمني وادلعلمات بنحو  . فيما تقدر1ووزارة الدفاع ومدارس زلو االمية ،االوقاف
 .2معلم ومعلمة 4000اىل اخلدمة سنويا بنحو  الداخلنياجلدد الف يف القطاع اخلاص. كما تقدر النقابة اعداد ادلعلمني وادلعلمات  40

بعد سلسلة من التحركات واالحتجاجات، اليت نظمها ادلعلمون يف سلتلف مناطق ، 2011نقابة ادلعلمني االردنيني عام  عادة تأسيسإن أالشك فيو وشلا 
يات الكبرية اليت يعانيها العاملون يف ادلملكة على مدار سنوات، ساىم واىل حد ما يف حتسني اوضاع ادلعلمني ادلهنية واالقتصادية، كما ساىم يف ابراز التحد

وحقق وجود النقابة بعض ادلكتسبات للعاملني، السيما يف قطاع التعليم اخلاص الذي يعاين العاملون فيو من مجلة  قطاع التعليم بشقيو احلكومي واخلاص.
  واسعة من االنتهاكات حلقوقهم ادلهنية.

 

 تحديات متنوعة

وال تنتهي برتاجع ادلكانة االجتماعية اليت كانوا يتمتعون هبا  ،جورىمأمن مجلة من ادلشكالت اليت تبدأ من اطلفاض معدالت  يعانون ن وما زالواو ادلعلم عاىن
تلف سل شامالً  اً دينار  375طاردة للعمل خاصة عند الذكور. فادلعلم/ة يف القطاع العام يتم تعيينو براتب شهري يقارب  مهنة التدريسقبل عقود، وأصبحت 

، لنجد راتب ادلعلم أو ادلدنية نظم اخلدمةومرتبطة ب ،عالواتو )غالء ادلعيشة والعائلة وطبيعة العمل والعالوة االضافية( أما الزيادة السنوية فهي متدنية جدا
 .3قليلة من ادلعلمني يصلون اىل )الدرجة اخلاصة( ا، مع مالحظة ان اعداديف أحسن األحوال ادينار 740 ال يتجاوز )الدرجة اخلاصة( ادلعلمة يف هناية اخلدمة

هوهنا وأسرىم، لذلك تضطر الغالبية الساحقة من ادلعلمني الذكور للعمل يف أعمال أخرى اضافية ليتمكنوا من مواجهة متطلبات احلياة األساسية اليت يواج
وبعضهم ينقلون طلبة ادلدارس  ،م ال يعمل بوظيفة أخرى مثل سائق تكسي أو باصمن النادر أن صلد معلما من مالك وزارة الرتبية والتعلي ووميكننا القول أن

أو موظف يف مطعم او فندق أو سوبرماركت وعدد منهم يعملون على بسطات يف األسواق، اىل جانب  ،اليت يعملون فيها من واىل منازذلم، أو موزع للسلع
 .عمل معلمي ادلوضوعات األساسية يف التدريس اخلصوصي

دلشكلة حاليا بإعادة تعيني وتواجو وزارة الرتبية والتعليم يف الوقت الراىن مشكلة احجام ادلعلمني الذكور اجلدد عن العمل لديها، إذ تقوم الوزارة دلواجهة ىذه ا
زارة الرتبية والتعليم يف ادلستقبل القريب ادلعلمني ادلتقاعدين على حساب العمل االضايف برواتب تقرتب من احلد األدىن لألجور. ىذا ومن ادلتوقع أن تواجو و 
وتشري ارقام ادلؤسسة العامة للضمان  .حتديا حقيقيا يف توظيف معلمني ذكور للعمل يف مدارسها ان بقيت رواتبهم وعالواهتم هبذا ادلستوى ادلتواضع

 .4ريدنان 503ان متوسط اجور ادلعلمني يف القطاعني العام واخلاص بلغ  ،2014االجتماعي لعام 

العاملني يف القطاع العام، سيما يف ادلناطق النائية، إال ان االستفادة من ىذه اخلدمة تشوهبا العديد من  ورغم توفر السكن الوظيفي للمعلمني وادلعلمات
 اإلشكاالت، اليت تتمثل يف عدم  تدوير السكن بشكل عادل حيث يستفيد من ىذه اخلدمة عدد قليل من ادلعلمني وادلعلمات.

الشهرية وال  جورىمأيف أما فيما يتعلق بادلعلمني وادلعلمات العاملني يف القطاع اخلاص، فإن غالبيتهم يواجهون ظروف عمل صعبة جدًا تبدأ من االطلفاض 
أن ىنالك تفاوتا يف مستويات  إىل. )مع اإلشارة مني الصحيأكالضمان االجتماعي والت  تنتهي عند حرماهنم من غالبية حقوقهم العمالية األساسية األخرى

تب ادلدارس من حيث ظروف العمل، فهنالك عدد زلدود جداً منها يوفر ظروف عمل جيدة وبعضها جيدة جدا للمعلمات وادلعلمني سواء من حيث الروا
 .(وشروط العمل األخرى االمتيازاتأو 



دينار شهريا، وأعداد قليلة  250و  190ما بني احلد األدىن لألجور البالغ  اجورىم ترتاوحالعاملني يف مدارس القطاع اخلاص،  غالبية ادلعلمات وادلعلمنيف
 .، مع مالحظة أن قطاعات واسعة من ادلعلمات وادلعلمني حيصلون على أجور شهرية تقل عن احلد األدىن لألجوردينارا 400و  250ها ترتاوح ما بني من

 .يتقاضون رواتب أقل من ذلكفعليا ديناراً، إال أهنم  190ت وادلعلمني على توقيع عقود عمل سنوية برواتب من ادارات ادلدارس بإجبار ادلعلما العديدوتقوم 
أشهر يف السنة فقط، األمر الذي يعد سلالفة واضحة للعقد  10فغالبية معلمي ومعلمات ىذا القطاع يتقاضون أجورا عن  ،وال يقف األمر عند ىذا احلد

انية. ىذا ادلوحد اخلاص بعمل معلمي ومعلمات ادلدارس اخلاصة، والذي يعطي ادلعلمني وادلعلمات احلق يف أجور السنة كاملة بدءًا من سنة العمل الث
 .أخري استالم الرواتب عن مواعيدىا، وحرمان غالبيتهم من احلصول على زيادات سنوية على الراتبباإلضافة إىل ت

حبسب نتائج دراسة اعدهتا لصاحل الذكور،  %42يف قطاع التعليم اخلاص بنسبة فجوة يف االجور بني الذكور واالناث العاملني  فإن ىنالكعالوة على ذلك 
اميان التقاليد  ،لعدة اسباب ابرزىاوفق الدراسة  ويعود ذلك ، 5بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل ،ف يف األجوراللجنة التوجيهية الوطنية لإلنصا

ىم ادلعيلون الرئيسيون ألسرىم وادلسؤولون عن سلتلف احتياجاهتا ومتطلباهتا ادلالية وغري ادلالية، وزيادة العرض على الطلب يف سوق  "الرجال"االجتماعية بأن 
سلبا على  تؤثراليت  اليت يشهدىا االقتصاد األردين، زماتيف قطاع التعليم اخلاص، إضافة لألإىل اطلفاض رواتب اإلناث العامالت  دبا يؤدي ،العمل لإلناث

 جور.اد تؤكد على ضرورة االنصاف يف األاألداء ادلايل للمدارس اخلاصة يف ادلملكة، وخلو قانون العمل األردين من مو 

 ويتخذ ىذا التهرب التأميين أشكاالالضمان االجتماعي،  التهرب التأميين مناىل يف القطاع اخلاص ودتتد االنتهاكات حلقوق غالبية ادلعلمات وادلعلمني 
من العامالت والعاملني لديهم وليس مجيعهم، والبعض اآلخر يعتمدون أجورا أقل من األجور  اً جزءأن العديد من إدارات ادلدارس يسجلون  إذسلتلفة، 

اشرتاكات الضمان  كامل  كذلك العديد من إدارات ادلدارس تقتطع،  ذلم مستقبال احلقيقية القتطاعات الضمان دبا ينعكس سلبا على الرواتب التقاعدية
دون أن تقوم االجتماعي من رواتب ادلعلمات وادلعلمني، اىل جانب قيام بعض االدارات خبصم اقتطاعات الضمان االجتماعي من رواتب ادلعلمات وادلعلمني 

توفر دلعلميها تأمينا صحيا، والغالبية  أما فيما يتعلق بالتأمني الصحي، فأعداد زلدودة جدًا من ادلدارس اخلاصة .بإشراكهم أصال يف الضمان االجتماعي
ان  ،2014ارقام ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  وتؤكد .العظمى من ادلعلمات وادلعلمني يف قطاع التعليم اخلاص ال يتمتعون بالتأمني الصحي

االمر الذي يشري اىل نسبة مشول  6،يف القطاعني العام واخلاص معلما ومعلمة 86302 يبلغ ،لة الضمان االجتماعيظاعداد ادلعلمني وادلعلمات ادلشمولني دب
 عمليات التهرب التأميين اليت أشرنا اليها سابقا.، وميكن ارجاع ذلك اىل االجتماعي لة الضمانظمتوسطة دب

ادارات ادلدارس اخلاصة تقوم حبرمان ادلعلمني وادلعلمات من حق  فالعديد منودتتد االعتداءات على حقوق غالبية ادلعلمات وادلعلمني اىل رلاالت أخرى، 
ادلدارس اخلاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من رواتبهم  العديد مناإلجازة ادلرضية. وإذا ما اضطرت ادلعلمة أو ادلعلم للغياب ألسباب مرضية، تقوم إدارات 

ادلدارس  العديد منامجة عن حدوث أمر طارئ للمعلمة أو ادلعلم وألي سبب كان، فتقوم إدارات الشهرية. وكذلك احلال فيما يتعلق باإلجازات الطارئة الن
 .باخلاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من رواتبهم الشهرية، وأحيانا يتم معاقبتهم على ذلك خبصم قيمة تزيد عن القيمة ادلالية أليام الغيا

على إجازة األمومة العامالت يف القطاع اخلاص )من غري ادلشرتكات يف الضمان االجتماعي( تزوجات اىل جانب ذلك، من النادر أن حتصل ادلعلمات ادل
إدارات ادلدارس اخلاصة بوقف راتب العاملة خالل إجازهتا. وقد  العديد من، وتقوم ، وادلنصوص عليها يف التشريعات األردنية ذات العالقةأسابيع 10البالغة 

خر حيدد إجازة األمومة بأسبوعني ومنهم من حيددىا دما علمت أهنا "حامل"، والبعض اآلإدارات ادلدارس ادلعلمة من عملها عنمت رصد حاالت فصلت فيها 
 .بعشرين يوما ويلزم ادلعلمة بااللتحاق بعملها وإال تتعرض للفصل من العمل



الطلبة او اولياء امورىم، وإضافة اىل التحديات ادلهنية اليت يواجهها ادلعلمون وادلعلمات يف القطاعني العام واخلاص، فان ظاىرة االعتداء على ادلعلمني من قبل 
عتداء على معلمني ومعلمات يف حالة ا 56فقد مت تسجيل  ،خر يواجو العاملون يف قطاع التدريس. وحسب احصائيات نقابة ادلعلمنيآدبثابة حتد من نوع 

بالضرب ، وتنوعت أساليب االعتداء على ادلعلمني باالعتداء 2015االوىل من عام  أشهر التسعةحالة اعتداء خالل  55، كما مت تسجيل 2014عام 
، وحتطيم واتالف 7العتداءات اللفظيةوإطالق األعرية النارية، اىل جانب ا اليت تتم للمدارس، ، إضافة لالقتحامات"السواطري"و "القناوي"ادلربح ب

وشلا يفاقم ادلشكلة انو يتم حل أغلب القضايا عرب اجلاىات والعطوات وليس عرب القانون، االمر الذي يفتح اجملال واسعا  .ادلمتلكات الشخصية للمعلمني
 امام استمرار ىذه الظاىرة وتكرار االعتداءات.

  

 التوصيات

من شأنو أن يؤدي ليس فقط اىل تعرضهم اىل انتهاكات  ،العاملني يف القطاعني العام واخلاص وعلى وجو اخلصوص وادلعلماتان استمرار معاناة ادلعلمني 
الذي يفرتض أن ادلعلم جيب أن حيصل على أجر من عملو كمعلم ميكنو من توفري شروط للعيش الكرًن، ال بل  ،واعتداءات على حقهم يف العمل الالئق

جودة العملية التعليمية اليت شلا ادى لرتاجع يف اجملتمع واليت تراجعت كثريا خالل العقود القليلة ادلاضية،  ادلعلمتراجع أكرب يف مكانة استمرار  سيؤدي اىل
  .نلمسها بشكل كبري يف مدارسنا يف الوقت الراىن

 لذلك فقد بات مطلوبا من كافة اجلهات ادلعنية العمل على:

من خالل حتسني رواتبهم ليتمكن ادلعلم من احملافظة على  ،جوىري يف األوضاع ادلهنية واالجتماعية واالقتصادية للمعلمنيإعادة النظر وبشكل  .1
 ووضع حد أدىن ألجور ادلعلمني يأخذ بعني االعتبار أمهية وحساسية دورىم يف اجملتمع. ،جوىر رسالتو التعليمية

يراعي التغريات اليت طرأت على اجملتمع، دبا يؤىلهم ألداء رسالتهم  متقدمن تأىيلهم بشكل اعادة النظر بأساليب اعداد ادلعلمني، دبا يضم .2
قرارات  التعليمية على اكمل وجو، جلهة مساعدة التالميذ يف التفكري النقدي، والتعامل مع ادلعلومة، والعمل التعاوين، ومعاجلة ادلشاكل واختاذ

  .مدروسة
السيما فيما يتعلق  قهم،دلعلمني كراماهتم وحقو س اخلاصة لضمان تطبيق القوانني واألنظمة اليت حتفظ للمعلمات واتشديد الرقابة على أداء ادلدار   .3

لة الضمان ظدبوادلعلمات  بتطبيق عقد العمل ادلوحد، بكافة بنوده السيما تلك اليت تؤكد على احلد االدىن لألجور وضرورة مشول ادلعلمني
 مني الصحي.أتبال وفق ادلعايري ادلستخدمة لدى ادلؤسسة، اىل جانب مشوذلم االجتماعي

من خالل متابعة تطبيق قانون العمل والشفافية يف ادلعلومات حول أجور العاملني يف بني ادلعلمات وادلعلمني حتقيقا للمساواة  ردم فجوة األجور  .4
 .قطاع التعليم اخلاص

 قانون العمل والضمان االجتماعي ونصوص العقد ادلوحد. صوضمان انفاذ نصو العمل دلراقبة  رةتفعيل دور مديرية التفتيش يف وزا  .5
 تعديل قانون العقوبات بتضمينو نصوصا تغلظ العقوبات على ادلعتدين على ادلعلمني وادلعلمات. .6
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