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تقدمي

ي�صادف يوم املعلم العاملي يف اخلام�س من ت�شرين الأول من
كل عام ،وهي املنا�سبة التي كان يحتفى فيها باملعلمني ب�شكل
ر�سمي و�شعبي �سنوياً قبل عقود ،ويبدو �أن تراجع دور املعلم
�أدى �إىل �إهمال م�ضامني املنا�سبة فلم يعد يتذكرها غالبية
املواطنني مبن فيهم �أعداد كبرية من املعلمني �أنف�سهم.
وبهذه املنا�سبة ،يتقدم املر�صد العمايل التابع ملركز الفينيق
للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية بالتهنئة لكل معلمي
ومعلمات الأردن م�سلطاً ال�ضوء على �أبرز التحديات التي
يواجهونها من خالل ا�ستعرا�ض �أبرز مالمح بيئة العمل التي
يعملون فيها.
اح�صائياً ي�شكل املعلمون واملعلمات �أكرب قطاع مهني يف
الأردن� ،إذ تبلغ اعدادهم ما يقارب � 103آالف معلمة ومعلم،
ت�شكل الإناث ثلثيهم  66.4باملائة بواقع � 68ألف معلمة70 ،
باملائة منهم يعملون يف القطاع احلكومي بواقع � 71ألف
معلمة ومعلم ،يتوزعون على  3433مدر�سة� ،أما العاملون يف
القطاع اخلا�ص فيتوزعون على  2254مدر�سة ،وما تبقى من
معلمني ومعلمات يعملون يف وكالة الغوث واملدار�س التابعة
لوزارة التنمية االجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الأوقاف.
عانى املعلمون وما زالوا من جملة من امل�شكالت التي تبد�أ
من انخفا�ض معدالت �أجورهم وال تنتهي برتاجع املكانة
االجتماعية التي كانوا يتمتعون بها قبل عقود ،و�أ�صبحت هذه
املهنة طاردة للعمل خا�صة عند الذكور .فاملعلم/ة يف القطاع
العام يتم تعيينه براتب �شهري يقارب  300دينار �شام ً
ال
خمتلف عالوات ـ ـ ـ ــه (غالء املعي�شـ ـ ـ ــة والعائلة وطبيعة العمل

والعالوة اال�ضافية) �أما الزيادة ال�سنوية فهي متدنية جداً
�إذ تبلغ دينارين �سنوياً ،لنجد راتب املعلم �أو املعلمة يف نهاية
اخلدمة ال يتجاوز  500دينار يف �أح�سن الأحوال.
لذلك ت�ضطر الغالبية ال�ساحقة من املعلمني الذكور للعمل
يف �أعمال �أخرى ا�ضافية ليتمكنوا من مواجهة متطلبات
احلياة الأ�سا�سية التي يواجهونها و�أ�سرهم ،وميكننا القول �أن
من النادر �أن جند معلماً من مالك وزارة الرتبية والتعليم
ال يعمل بوظيفة �أخرى مثل �سائق تك�سي �أو با�ص وبع�ضهم
ينقلون طلبة املدار�س التي يعملون فيها من واىل منازلهم،
�أو موزع لل�سلع �أو موظف يف مطعم او فندق �أو �سوبرماركت
وعدد منهم يعملون على ب�سطات يف الأ�سواق ،اىل جانب عمل
معلمي املو�ضوعات الأ�سا�سية يف التدري�س اخل�صو�صي.
وتواجه وزارة الرتبية والتعليم يف الوقت الراهن م�شكلة
احجام املعلمني الذكور اجلدد عن العمل لديها� ،إذ تقوم الوزارة
ملواجهة هذه امل�شكلة حالياً ب�إعادة تعيني املعلمني املتقاعدين
على ح�ساب العمل اال�ضايف برواتب تقرتب من احلد الأدنى
للأجور .هذا ومن املتوقع �أن تواجه وزارة الرتبية والتعليم
يف امل�ستقبل القريب حتدياً حقيقياً يف توظيف معلمني ذكور
للعمل يف مدار�سها �إن بقيت رواتبهم وعالواتهم بهذا امل�ستوى
املتوا�ضع.
�أما فيما يتعلق باملعلمني واملعلمات العاملني يف القطاع اخلا�ص،
ف�إن غالبيتهم يواجهون ظروف عمل �صعبة جداً تبد�أ من
االنخفا�ض ال�شديد لأجورهم ال�شهرية وال تنتهي عند حرمانهم
من غالبية حقوقهم العمالية الأ�سا�سية الأخرى( .مع الإ�شارة
�إىل �أن هنالك تفاوتاً يف م�ستويات املدار�س من حيث ظروف
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العمل ،فهنالك عدد حمدود جداً منها يوفر ظروف عمل
جيدة وبع�ضها جيدة جدا للمعلمات واملعلمني �سواء من حيث
الرواتب �أو الإمتيازات و�شروط العمل الأخرى).
ويواجه غالبية املعلمات واملعلمني العاملني يف مدار�س القطاع
اخلا�ص العديد من التحديات تتمثل يف امل�ستوى املتدين
ملعدالت الأجور� ،إذ ترتاوح غالبيتها ما بني احلد الأدنى
للأجور البالغ  150و  250دينار �شهرياً ،و�أعداد قليلة منها
ترتاوح ما بني  250و  400دينار ،مع مالحظة �أن قطاعات
وا�سعة من املعلمات واملعلمني يح�صلون على �أجور �شهرية تقل
عن احلد الأدنى للأجور.
وتقوم �أعداد كبرية من �إدارات املدار�س ب�إجبار املعلمات
واملعلمني على توقيع عقود عمل �سنوية برواتب  150ديناراً،
�إال �أنهم يتقا�ضون رواتب �أقل من ذلك بكثري ،وهنالك مئات
املعلمات الالتي يتقا�ضني رواتب ترتاوح حول  80دينار
�شهرياً .وال يقف الأمر عند هذا احلد فح�سب ،فغالبية
معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقا�ضون �أجوراً عن � 10أ�شهر يف
ال�سنة فقط ،الأمر الذي يعد خمالفة وا�ضحة 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 .هذا بالإ�ضافة �إىل ت�أخري ا�ستالم الرواتب
عن مواعيدها ،وحرمان غالبيتهم من احل�صول على زيادات
�سنوية على الراتب.
ومتتد االنتهاكات حلقوق غالبية املعلمات واملعلمني اىل
االنتفاع من خدمات ال�ضمان االجتماعي ،اذ �أن العديد
من �إدارات املدار�س ي�سجلون جزءا منهم وال ت�سجل البقية،
كذلك العديد من �إدارات املدار�س تقتطع ا�شرتاكات ال�ضمان
االجتماعي كاملة من رواتب املعلمات واملعلمني ،اىل جانب
قيام بع�ض االدارات بخ�صم اقتطاعات ال�ضمان االجتماعي
من رواتب املعلمات واملعلمني دون �أن تقوم ب�إ�شراكهم �أ�ص ً
ال يف
ال�ضمان االجتماعي.
�أما فيما يتعلق بالت�أمني ال�صحي ،ف�أعداد حمدودة جداً من
املدار�س اخلا�صة توفر ملعلميها ت�أميناً �صحياً ،والغالبية
العظمى من املعلمات واملعلمني يف قطاع التعليم اخلا�ص ال
يتمتعون بالت�أمني ال�صحي.

ومتتد االعتداءات على حقوق غالبية املعلمات واملعلمني اىل
جماالت �أخرى ،فغالبية ادارات املدار�س اخلا�صة تقوم بحرمان
املعلمني واملعلمات من حق الإجازة املر�ضية .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 رواتبهم
ال�شهرية .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 رواتبهم ال�شهرية ،و�أحياناً يتم معاقبتهم على ذلك
بخ�صم قيمة تزيد عن القيمة املالية لأيام الغياب.
�إىل جانب ذلك ،من النادر �أن حت�صل املعلمات املتزوجات
على �إجازة الأمومة البالغة � 10أ�سابيع ،وتقوم غالبية �إدارات
املدار�س اخلا�صة بوقف راتب العاملة خالل �إجازتها .وقد مت
ر�صد حاالت ف�صلت فيها �إدارات املدار�س املعلمة من عملها
عندما علمت �أنها "حامل" ،والبع�ض الآخر يحدد �إجازة
الأمومة ب�أ�سبوعني ومنهم من يحددها بع�شرين يوماً ويلزم
املعلمة بااللتحاق بعملها و�إال تتعر�ض للف�صل من العمل.
ويف هذا االطار ف�إننا نرى �أن ا�ستمرار معاناة املعلمني واملعلمات
العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
لي�س فقط اىل تعر�ضهم اىل انتهاكات واعتداءات على حقهم
يف العمل الالئق الذي يفرت�ض �أن املعلم يجب �أن يح�صل
على �أجر من عمله كمعلم ميكنه من توفري �شروط للعي�ش
الكرمي ،ال بل �سي�ؤدي اىل تراجع �أكرب يف مكانة "املعلم" يف
املجتمع والتي تراجعت كثرياً خالل العقود القليلة املا�ضية،
وتراجع جودة العملية التعليمية التي نلم�سها ب�شكل كبري يف
مدار�سنا يف الوقت الراهن.
وعليه ،فقد بات مطلوباً �أعادة النظر وب�شكل جوهري يف
الأو�ضاع املهنية واالجتماعية واالقت�صادية للمعلمني من
خالل حت�سني رواتبهم ليتمكن املعلم من املحافظة على جوهر
ر�سالته التعليمية وو�ضع حد �أدنى لأجور املعلمني ي�أخذ بعني
االعتبار �أهمية وح�سا�سية دورهم يف املجتمع ،وت�شديد الرقابة
على �أداء املدار�س اخلا�صة ل�ضمان تطبيق القوانني والأنظمة
التي حتفظ للمعلمات واملعلمني كراماتهم وحقوقهم.
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