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1  

 الملخص التنفیذي

 الخلفیة .1
حكومیة جھات ، ثمرة لجھود التعاون التي قامت بھا مویلھابتتأتي ھذه الدراسة المرجعیة التي قامت منظمة العمل الدولیة 

في األردن. وتأتي  (GPG)مانحة من أجل معالجة الفجوة في األجور بین الجنسین  جھات و مدنيالمجتمع الومنظمات 
وحملة  (NCPE)لإلنصاف في األجور  ردنیةنتائج ھذه الدراسة المرجعیة لتستكمل الجھود الراھنة التي تبذلھا اللجنة األ

وسیاسات الموارد البشریة غیر التمییزیة في  ةر العادلوأنظمة األج" في إطار التفاوض بشأن وفھ األجورا , مع المعلم قم"
 مدارس مشمولة بالمسح.  10مدارس مختارة من أصل  5

" التي تم تنظیمھا في إربد خالصات مقلقة تم تسجیلھا على وفھ األجورامع المعلم قم المجتمعي " التنظیم وقد كشفت حملة
أظھر  ). وقد2015(منظمة العمل الدولیة،  2015ة في أكتوبر/تشرین األول شریط فیدیو صادر عن منظمة العمل الدولی

من الحد أقل بل أجوراً فحسب, أجراً أقل من المعلمین الرجال  ینال یتقاض ھنبعض یمثل صوت المعلمات، أنالذي ، الفیدیو
باصات  من أجور سائقینأجوراً أقل  المعلمات یتقاضینبعض وظھر ایضا أن دینار أردني).  190األدنى لألجور (

. وفي موحداإلتفاقیة الجماعیة القطاعیة والعقد ال حسب عملعقودال یُمنحن العدید من المعلمات أن فیما  ،الخاصة المدارس
أن  ات بعض المعلمكشفت  كما .المعلماتإلى العقد من نسخة  عطاءوال یتم إتكون مؤرخة ال فعقود التوقیع تم  حال

على العمل ات عض المعلمیتم إرغام بفي المقابل، وفي الضمان اإلجتماعي. اشتراكات المعلمات  بتسدیدال یقمن المدارس 
 یةجازات المرضاإلمن  ستفدنیلم  اتمعلمالعدید من ال نأ لساعات إضافیة وتأدیة واجبات إضافیة دون أي بدل مالي. كما

قانون العمل ل تشكل خرقا متعمدا نتھاكات المذكوره أعالهاال كل).وعلیھ، 2015لیة، والمدفوعة األجر (منظمة العمل الد
 .الموحدواإلتفاقیة الجماعیة والعقد

مسحاً میدانیاً بإجراء ھذه الدراسة المرجعیة فقد قامت "، قم مع المعلم وفھ االجورا" وإستنادا لنتائج حملةم، تقدّ  ما ضوء في
ونوعیة سیاسات الموارد البشریة مدى تواجد  من أجل تقییم 1بني عبید لواءمدارس خاصة في لواء قصبة إربد و 9على 

إستكمال نتائج المسح بدراسة مرجعیة حول ممارسات إدارة الموارد البشریة تم وقد  .التي تراعى الفوارق ما بین الجنسین
وارد البشریة المعتمدة من جانب مدرسة خاصة كائنة في عمان من أجل الوقوف على التفاوت من حیث ممارسات إدارة الم

 المعتمدة في مدارس إربد قیاساً بمدرسة نموذجیة في عمان.

 رئیسیة: أقسام 4إلى  الدراسةالمرجعیة تنقسم

ضم ت تيوالالتقییم المرجعي/األساسي ھذا المعنیة بالمختلفھ وخارطة الجھات التظھر إعداد خارطة بالجھات المعنیة:  .1
 جھاتالعمال وأصحاب العمل والجمعیات والنقابات األھلي، و المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، والمجتمع

 المانحة.

 :والذي یشمل التي ترعى التعلیم واإلستخدام في األردنالعامة للبیئة  لةشامیعطي نظرة التقییم الكلي:  .2

الموارد إستعراض أوضاع التعلیم واإلستخدام في األردن بما فیھ تقییم لإلستراتیجیات الوطنیة للتعلیم وتنمیة  )أ
 البشریة؛

باإلضافة البطالة بحسب المحافظات مع التركیز على السكان والعمالة و موجز عن المؤشرات الكلیة في األردن )ب
، والتالمیذ مع التركیز على المحافظات في األردن والمعلمات دارس، والمعلمینمفي األردن: عدد الإلى التعلیم 

 وال سیما محافظة إربد؛

 دارس الخاصة في األردن.مممارسات إدارة الموارد البشریة في الالمنظمة لللوائح تحلیل القوانین وا )ت

مدارس في إربد. ویجمع  9المعتمدة في  (HRM)یحدّد ممارسات إدارة الموارد البشریة  التقییم المیداني الجزئي: .3
للتصدي توصیات المدارس  ھذه المدارس ویقوم بتوحید التي تواجةالبیانات الكافیة حول التحدیات  التقییم المیداني

التحدیات. كما یقوم التقییم المیداني بإجراء دراسة مرجعیة حول ممارسات إدارة الموارد البشریة المعتمدة في  لھذه
مدرسة خاصة في عمان من أجل قیاس التفاوت من حیث ممارسات إدارة الموارد البشریة في المدارس في إربد 

                                                           
 . عبید بني لواء من% 62و إربد قصبة لواء في% 55: أكثریة المدارس في ھذین اللوائین في إربد مملوكة من القطاع الخاص 1
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 ً  بمدرسة نموذجیة في عمان. قیاسا

تولیف النتائج المتمخضة من التحلیل الكلي والجزئي من أجل الخروج بتوصیات عملیة تم  الخالصات والتوصیات: .4
 بھدف تحسین ممارسات إدارة الموارد البشریة في المدارس الخاصة في إربد.

 
 خالصات التقییم الكلي .2

 أقسام: 3للبیئة التي ترعى التعلیم والعمالة في األردن. وینقسم التقییم إلى  یرمي التقییم الكلي إلى التوصل إلى فھم أفضل

 التعلیم واإلستخدام في األردن

أظھر إستعراض الرؤیة المستقبلیة للتعلیم واإلستخدام في األردن أن  التعلیم اإلبتدائي المجاني واإلصالح التربوي: 2.1
اإلرتقاء بالتعلیم في المملكة من خالل منح األردنیین الحق الدستوري في على طریق كبیرة خطا خطوات قد األردن 

كوسیلة  (ICT). كما قام األردن بنشر تقانات المعلومات واإلتصاالت و المجاني الوصول إلى التعلیم اإلبتدائي اإللزامي
المعرفة إلقتصاد التربوي  اإلصالح التربوي وتحسین توفیر التعلیم. إلى ذلك، نفّذ األردن اإلصالحعجلة لتسریع 

(ERfKE I & II) والنظام المفتوح لمعلومات إدارة التعلیمEMIS  وذلك من أجل تشجیع تنمیة القدرات على المستوى ،
 القطري في إطار اإلدارة والتخطیط اإلستراتیجي للمنظومة التربویة.

 

لعمالة/البطالة حسب المحافظات والتعلیم باألرقام: عدد ألردن مع التركیز على السكان واشرات الكلیة لؤموجز عن الم
 ، والتالمیذ مع التركیز على المحافظات في األردن، وباألخص محافظة إربدوالمعلمات المدارس، والمعلمین

 

في الصف الثامن  أظھرت المخرجات التعلیمیة للتالمیذ األردنیین حاد في األداء في الریاضیات والعلوم:تراجع  2.2
ً حاداً في األداء قیاساً  (TIMSS)بحسب "اإلتجاھات الدولیة في دراسة العلوم والریاضیات" 2015للعام  تراجعا

تراجعت مرتبة ) نقطة، فیما 386( تبلغ) نقطة ل56بالسنوات السابقة. ففي مادة العلوم، تراجعت مرتبة األردن بواقع (
 .2007) نقطة قیاساً بالعام 426( تبلغ) نقطة ل41مادة الریاضیات بواقع (األردن في 

صّمم األردن بعض المجاالت تستلزم المزید من التركیز في إطار اإلستراتیجیات الوطنیة للتعلیم واإلستخدام: 2.3
-2011األردن ( اإستراتیجیات وطنیة من أجل اإلرتقاء بتنمیة الموارد البشریة والتعلیم في المملكة، وبخاصة رؤی

 (NES)تشغیل )، واإلستراتیجیة الوطنیة لل2025-2016)، واإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة (2025
 ي التركیز على التالي:عستدی)، مما 2011-2020(

i. المشاركة سیتیح الرصد والتقییم المتواصالن لألداء التعلیمي من خالل : موحدةالمشاركة في اإلختبارات الدولیة ال
.   المقیاس الضروري لتقییم األداء المقارن واإلرتقاء بالنظام التعلیمي في األردن في اإلختبارات الدولیة الموحدة

الدراسة االستقصائیة الدولیة وتالمیذ للل TIMSSاإلتجاھات الدولیة في دراسة العلوم والریاضیات  :كالمشاركة في 
 ..البیئة التعلیمیة والتعلّمیة في المدارس تقییملل TALISبشأن التدریس والتعلم 

ii. على  في اإلصالح التربوي: فاعلین شركاءك المھنیة نقاباتوال أصحاب العمل نقاباتو یةالعمالالنقابات اإلعتراف ب
ھم في تعزیز النظام التعلیمي في شریك مالمدني المجتمع اشارت بأن قد  الوطنیة من أن اإلستراتیجیاتالرغم 

النقابات في ھذا المجال مثل ى لجھات الفاعلة األخرا لم تؤكد على الدور الھام الذي یمكن أن تؤدیة أنھا األردن، إال
 المھنیة.  نقاباتأصحاب العمل، وال نقابات ، ویةالعمال

iii.  :الھام فشلت اإلستراتیجیات في اإلعتراف بالدور اإلعتراف بدور المدارس الخاصة في اإلرتقاء بالتعلیم في األردن
 ضم% من المدارس في األردن وت42التي تمثّل نحو ولمدارس الخاصة في اإلرتقاء بالتعلیم في األردن الذي تؤدیة ا

 ) في البالد.%25.3نحو ربع تالمذة المدارس (

في آخر إصداراتھا إرتفاع معدالت البطالة في األردن  (DOS) أظھرت دائرة اإلحصاءات العامة تزاید البطالة:  2.4
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) تلتھا إربد 32.1%، حیث حلّت عمان في المرتبة األولى (2%15.8بشكل مقلق لتبلغ  2016الثالث للعام للربع 
)، وإربد %31.2). وقد ُسجلت أعلى معدالت البطالة في صفوف اإلناث في عمان (%13.5%) والزرقاء (21.8(
 ).%11.3%) والزرقاء (25.7(

أظھرت المؤشرات الكلیة للتعلیم في األردن أن إنفاق وزارة التربیة ة:اإلنفاق على التعلیم في وزارة التربینمو  2.5
% فقط من إجمالي 7.5 یةرأسمالالنفقات الفیما تمثّل  ،)%92.5ھو بمعظمھ نفقات جاریة ( 2015-2010للفترة 

لي الناتج % من إجما3.6% و3.2بین ما اإلنفاق. أما حصة إنفاق وزارة التربیة من إجمالي الناتج المحلي فتراوحت 
 .2015-2010المحلي للفترة 

بمتوسط  مدرسة 6.802 2015-2014بلغ مجموع المدارس في األردن للعام الدراسي النموفي عدد المدارس:  2.6
الحكومیة ، بلغ عدد المدارس 2015-2014. وفي العام الدراسي 2015-2004% للفترة 1.4بلغ معدل نمو سنوي 

أكثر من ومدارس األونروا. كانت لفالباقي % أما 42یما بلغ عدد المدارس الخاصة ف ،%54التابعة لوزارة التربیة نحو 
 % من ھذه المدارس فھي مدارس مختلطة.68

للعام  116.742بلغ مجموع المعلمین في األردن رسمیة والخاصة: في المدارس ال للمعلمات اإلناثعلى األالنسبة  2.7 
) من %89مثّل المعلمات (ت%من المعلمین في المدارس في األردن ھم من اإلناث؛ 68؛ نحو 2015-2014الدراسي 

 % من مجموع المعلمین في المدارس الرسمیة.62مثل ، فیما تمجموع المعلمین في المدارس الخاصة

نحو  2015-2014بلغ مجموع التالمیذ في المدارس في األردن للعام الدراسي نسبة مماثلة من التلمیذات:  2.8
% من التالمیذ في المدارس 67% من التالمیذ الذكور.ویدرس أكثر من 50.5ملیون تلمیذ، منھم  1.876.816

 بعة لوزارة التربیة والتعلیم.التاالحكومیة 

 الموارد البشریة في المدارس الخاصة في األردنممارسات إدارة  نظمتتحلیل القوانین واللوائح التي 

مھنة التعلیم إنشاء إدارة الموارد البشریة في المدارس زاولة م 3للھیكل التنظیمي وتصریحالناظمة ین القوانتُلزم ال  .92
تعلیم أفضل  رغم أن المعلمین المستفیدین من سیاسات وإدارة الموارد البشریة العادلة والمستنیرة یقومون بتوفیرالخاصة 

لمدراء مشاكل وكلف من  ف من دوران الموظفین وما یتبعھویبقون في المھنة لفترة أطول، األمر الذي یساھم في التخفی
  ُ.)2012(منظمة العمل الدولیة،  المدارس

:في إطار مراجعة أسالیب إدارة الموارد البشریة من جانب وزارة واضح SSC قانون مؤسسة الضمان اإلجتماعي 2.10
قانون مؤسسة الضمان اإلجتماعي واضح  النتائج بأنالعمل ووزارة التربیة والتعلیم ومؤسسة الضمان اإلجتماعي، أظھرت 

بالتعلیم أوجھ  المتعلقةیة فیما یتضمن قانون العمل والقوانین واللوائح التنظیم ھالعقوب لتنفیذ أحكامویتضمن أحكاماً جیدة 
 تضارب مفّصلة في التقریر.

 

 التقییم المیداني الجزئي .3
تم إستقاء الخالصات والتوصیات من خالصات نتائج المسح المیداني وتم توحیدھا مع خالصات التقییم الكلي (التعلیم 

وھي تستجیب لألھداف المتمثلة في تلخیص واإلستخدام في األردن وإستراتیجیات التعلیم وتنمیة الموارد البشریة الوطنیة). 
وفي فھم آراء المستخدمین النھائیین في اإلتفاقیة  للمعلمین حقوق العمالیةالالممارسات والتحدیات القائمة والمتصلة ب

سیاسات في ، وفي تحدید التحدیات والتحسینات الممكنة على التشریعات الوطنیة، وفي الرصد، و)3.2و 3.1الجماعیة (
وفي تحدید المؤشرات الھادفة إلى قیاس إمتیاز المدارس والقواعد األساسیة ،)3.6و 3.5، 3.4، 3.3رد البشریة (الموا

 ).3.8(وفي تحدید أنواع العنف  )3.7(للمكافآت 

دور إتحادات العمال والھیئات الناظمة (وزارة التربیة والتعلیم، وزارة العمل ومؤسسة الضمان اإلجتماعي):  3.1
 العمالیة ووزارة التربیة كما یسود غیاب الثقة بین المعلمین نقاباتبین الفي العالقة ما ، یوجد إحتكاك بشكل عام

                                                           
2-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-8-web.dos.gov.jo/153h�p://
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9 
 
 .1994للعام  3وقانون وزارة التربیة والتعلیم رقم  1996للعام  8قانون وزارة العمل رقم 3
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  العمال وأصحاب العمل إستناداً إلى ردود الفعل الواردة من المدارس المشمولة بالعیّنة.نقابات و  والمعلمات

وتطالب المدارس المشمولة بالعیّنة بإضفاء على مستوى المحافظات. بالضعف العمالیة  نقابات تمثیل ال یتّسمإلى ذلك، 
بأداء دور ناشط في مجال توفیر بناء القدرات  نقابات العمالیة. كما تطالب ال نقابات الالمركزیة على مستوى ال

الج التحدیات العمالیة تعنقابات ومستحقاتھم. إلى ذلك، أظھرت نتائج المسح المیداني أن الللمعلمین وفھم حقوقھم 
دور المدارس الخاصة في اإلرتقاء كما أنھا تقوم بسوء تمثیل ل ،قدیمة بائدة الماثلة أمام المدارس الخاصة بطرق 

العمالیة والشفافیة، عبّرت بعض المدارس عن قلقھا بشأن  نقابات أما بالنسبة إلى تنظیم البالتعلیم في المملكة. 
 نقابات اإلنتخابات النقابیة ووضع اللمسات األخیرة على لوائح الناخبین. في المقابل، ترى بعض المدارس أن ال

 .حتى ال یؤثر ذلك على نتائج االنتخاباتالنقابات في عضویة الالعمالیة ال ترید زیادة 

. ال یتم ت نتائج المسح المیداني غیاب إنفاذ العقود الجماعیة في المدارس المشمولة بالعیّنةأظھر:العقد الموحد.23
المعلمات جمیع %. كما أّكد 3تسلیم المعلمین نسخة عن العقد، فیما ال یتضمن العقد نسبة الزیادة السنویة البالغة 

ً  12المعلّمون الذین تم مقابلتھم إستالم راتب لمدة و یتقاض المعلمون  في مدارس أخرىأنة شھراً لكنھم أّكدوا أیضا
ً أقل من الراتب المنصوص علیھ في العقد. إلى ذلك، أجمعت معظم المدارس على أن  والمعلمات  العقد الموحدراتبا

. أضف إلیھ، إشتكت المدارس من عطلجازة السنویة والیتعارض مع قانون العمل بشأن القضایا ذات الصلة باإل
. كما او معلمھ نسخ أصلیة لكل معلم 4دینار أردني مع وجوب التوقیع على  1الذي یكلّف  موحدارتفاع كلفة العقد ال

 أي عقوبة وأي بند لفض النزاعات. ال یحتوي علىموحد العقد ال أن

بوجود إنتھاكات لحقوق العمل في المدارس  27/27ن بالعیّنة إعترف جمیع المشمولیإدارة وزارة العمل:  3.3
جمیع أكد كما  األخرى. كما أجمعوا على أن زیارات التفتیش التي تقوم بھا وزارة العمل تأتي نتیجة للشكاوى.

بعض المدارس عن سبب بقاء عدد  ت. في المقابل، تساءلعدم التواصل مع مفتشین العملالمعلمین الذین تمت مقابلتھم 
أما بالنسبة إلى النظام الداخلي لوزارة التربیة والتعلیم، محدد من المدارس تحت رادار التفتیش لدى وزارة العمل. 

على لكن لم یستلم أي من المعلمین المشمولین بالمقابالت نسخة من النظام الداخلي والمدارس؛ قبل من یحترم فھو 
ي غرفة إستراحة المعلمین في بعض المدارس. إلى ذلك، ال یتضمن النظام الداخلي معاییر إلنھاء فتواجده من الرغم 

 العقد أو آلیات لمعالجة شكاوى الموظفین.

إدارة وزارة التربیة والتعلیم الكثیر من الشكاوى من المدارس المشمولة حظیت : إدارة وزارة التربیة والتعلیم 3.4
وزارة التربیة والتعلیم غیاب الوضوح في وأنظمھ ما أظھرت المراجعة القانونیة لقوانین بالعیّنة ومن المعلمین. ك

بین وزارة التربیة والمدارس الخاصة؛ ما كبیر غیاب التنسیق والشراكة إلى حد  . كما أظھر المسحاألنظمةقوانین ال
رقابة وقد إشتكت جمیع المدارس تقریباً من إھمال وزارة التربیة للمدارس الخاصة. كما إشتكت معظم المدارس من 

إلى  التي ال تعطي الوقت الكافي للمدراس إلدخال التعدیالت المطلوبة.األنظمة وزارة التربیة والتغییر المفاجئ في 
في بدایة العام الدراسي على أداء الموظفین لدى وزارة التربیة واالنظمة رعة وتیرة التغییر في القوانین ذلك، تؤثّر س

واألنظمھ مدارس الخاصة. وتؤثّر التغییرات المفاجئة في القوانین للنات متضاربة افي المحافظات حیث یدلون ببی
بین وزارة التربیة ومدیریاتھا في المحافظات، ما یق والتالمیذ. إلى ذلك، یسود ضعف التنساالھالي بشكل سلبي على 

العاملین في  والمعلمات التدریب للمعلمین بتقدیم وزارة التربیةتقوم أضف إلیھ، ال وبین وزارة التربیة والبلدیات. 
ً تم التشدید علیھ في اإلستراتیجیات الوطنیة.المدارس الخاصھ ً أساسیا كما ترغب  ، األمر الذي یشّكل ھاجسا

 ھني للتالمیذ، لكن ال یزال التعلیم المھني حكراً على المدارس الحكومیة.مالمدارس الخاصة في توفیر التعلیم ال
من الشكاوى من المدارس  الحصة األقلمؤسسة الضمان اإلجتماعي  نالت: رقابة مؤسسة الضمان اإلجتماعي 3.5

ارس إیجابیة بشأن التفتیش الذي تقوم بھ مؤسسة الضمان المشمولة بالعیّنة، حیث كانت ردود جمیع ھذه المد
) زیادة 1برزت فقط توصیتان بشأن أداء مؤسسة الضمان اإلجتماعي: في إطار المسح المیداني لكن  اإلجتماعي.

الوعي بشأن خدمات مؤسسة الضمان اإلجتماعي من خالل توزیع المطویات أو الكتّیبات أو المناشیرعلى المدارس، 
ین. كما أظھر اإلستعراض القانوني لقانون مؤسسة ات والمعلممع المعلمالوجة لوجة ة المفتشین لمقابالت ) زیاد2

 الوضوح في القانون. األنظمة ذات الصلة الضمان اإلجتماعي و
 

لم تظھر نتائج المسح المیداني مخالفات جسیمة لمعاییر إدارة  تنظیم إدارة الموارد البشریة بموجب القانون: 3.6
الموارد البشریة المنصوص علیھا من قبل وزارة العمل ووزارة التربیة والتعلیم في المدارس المشمولة بالعیّنة. في 

و الحاجة إلى المقابل، أّكدت جمیع المدارس المشمولة بالعیّنة وجود مخالفات كبیرة في مدارس أخرى. إلى ذلك، تدع
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ألنھا كبّدت المدارس  2017-2016إعادة النظر في المعاییر الجدیدة إلدارة الموارد البشریة الصادرة للعام الدراسي 
كبیرة ضمن مھلة قصیرة وبمطلع العام الدراسي الجدید، وبالتالي لم تمنح المدارس الوقت الكافي  الخاصة تكالیف

 .ةمع النفقات الجدیدللتكیّف 

نى دأن الحد األ وبالمقابالتأّكدت جمیع المدارس المشمولة بالعیّنة الحد األدنى لألجور مقابل األجر المھني:  
ت أجوراً أعلى من الحد ع بعض المدارس المشمولة بالمقابالین متدن جداً، فیما تدفات والمعلمألجور المعلم

 دینار أردني. 250-230األدنى لألجور المتمثل بـ

أّكدت معلمة واحدة أن تقاضي  الصیفیة المدفوعة األجر مقابل العطلة الصیفیة غیر المدفوعة األجر:العطلة  
إلى ذلك، تقوم بعض المدارس بحسم یومین من األجر  راتب شھر أغسطس/آب ھو بمثابة تحد بالنسبة إلیھا.

لمون أن بعض زمالئھم في مقابل یوم واحد من التغیب عن العمل خالل شھر أغسطس/آب. في المقابل، أّكد مع
 مدارس أخرى ال یتقاضون أي أجر عن العطلة الصیفیة.

ً أي زیادة سنویة ثابتة ات او المعلملم یتقاض أي من المعلم الزیادة السنویة:  ین المشمولین بالمقابالت تقریبا
دة سنویة على . في المقابل، أظھر المسح وجود مدرستَین تمنحان زیاالعقد الموحدبحسب المنصوص علیھ في 

 أساس العائدات السنویة المدرسیة.

ً ین المشمولین بالمقابالت ات والمعلمأّكد جمیع المعلم والتدریب:التجریبیة فترة ال  تقاضي الحد األدنى تقریبا
قد أبدت إحدى المدارس رأیھا بأن قانون مؤسسة الضمان . والفترة التجریبیةالتعیین في لألجور خالل 

 كمعّلمین.متدریین اإلجتماعي ال یتیح المرونة لتوظیف خریجین جدد/ 

المعاییر المعتمدة لدى وزارة  جاوزتدفع مدرسة واحدة فقط الساعات اإلضافیة على نحو یت الساعات اإلضافیة: 
 .العملوزارة  لدىاإلضافیة على أساس المعاییر المعتمدة  فیما تدفع معظم المدارس الساعات،العمل

إجازة األمومة. وقدأّكد جمیع المعلمین أن المدارس ب على درایة جمیع المدارس المشمولة بالعّینة إجازة األمومة: 
 معلمات 3 ت. كما أّكدالعملفي لوائح وزارة  بإجازة األمومة المنصوص علیھاملتزمین التي یعملون لحسابھا 

 .4قبض منافع عن إجازة األمومة من مؤسسة الضمان اإلجتماعي 17من أصل 

 تملك مدرسة واحدة داراً للحضانة فیما تقع دار للحضانة بجوار مدرسة أخرى. :المؤسسیھ الحضانة 

ین في إجازة غیر ات والمعلمتدرك جمیع المدارس حق المعلم التعلیم المستمر واإلجازة غیر المدفوعة األجر: 
ین المشمولین بالمقابالت ات والمعلمممن قانون العمل. ولم یلجأ أي من المعل 66مدفوعة األجر بحسب المادة 

 إلى إستخدام اإلجازة غیر المدفوعة األجر.

. وأوصت المدارس المشمولة معلمتینقامت مدرسة واحدة فقط بإنھاء العقد مع  مھلة اإلنذار وإنھاء العقد: 
 سنة التقویمیة الدراسیة (الفصل) بدالً من ربطھا بمھلة (شھر واحد).بالنذار بالعیّنة ربط مھلة اإل

تصریح ین من حملة ات ومعلممتدرك جمیع المدارس الحاجة إلى توظیف معلّ مزاولة مھنة التعلیم:  تصریح 
ُ مزاولة  مزاولة مھنة  تصریحجمع جمیع المدارس أن شروط وزارة التربیة والتعلیم لمنح مھنة التعلیم؛ لكن ت

المعلمین  یجعل في السوقالمعلمین عدد  زیادةدنیا مقارنة بالشروط في البرامج الدولیة. إلى ذلك، التعلیم ھي 
 .المعلمین في سوق العملمن العرض ؛ من ھنا تدعو الحاجة إلى ضبط لمفاوضة حقوقھم طرف ضعیف 

 ینات والمعلمتمنع المدارس من توظیف المعّلم أصدرت وزارة التربیة والتعلیم الئحة جدیدةمعاییر التوظیف:  
ین ات والمعلمع المعلّمالتربیة والتعلیم لوائح جدیدة تمنردني. كما أصدرت وزارة األوطني الرقم لغیر حاملین لال

من ر تعلیمي. ویفرض نظام التشكیالت المدرسیة وظائف جدیدة على المدارس مما یزید من تعلیم أكثر من مقرّ 
في مطلع العام الدراسي الجدید. إلى ذلك، سّجلت وجدد على المدارس ضمن مھلة زمنیة قصیرة الموظفین عدد ال

)، 17:1)، (13:1)، (11:1)، (19:1بواقع ( المعلمینإلى التالمیذ المدارس المشمولة بالمقابالت نسبة 
بواقع التالمیذ  إلى المعلمین وزارة التربیة والتعلیم فتنص على نسبة أنظمة ). أما 14:1) و(20:1)، (13:1(

للشعبة وھذا أدنى من المعاییر الدولیة. على سبیل المثال، تسّجل دول منظمة التنمیة والتعاون في المیدان  15:1
 .24:1نسبة التالمیذ إلى المعلمین بواقع  OECD)( اإلقتصادي

                                                           
أو متزوجات بدون أطفال، أو مع أطفال مولودین قبل لحقوق إجازة األمومة (معلّمات عازبات،  17أظھرت العیّنة عدم تقاض جمیع المعلمین الـ 4

 اإللتحاق بالمدرسة).
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  العمال وأصحاب العمل إستناداً إلى ردود الفعل الواردة من المدارس المشمولة بالعیّنة.نقابات و  والمعلمات

وتطالب المدارس المشمولة بالعیّنة بإضفاء على مستوى المحافظات. بالضعف العمالیة  نقابات تمثیل ال یتّسمإلى ذلك، 
بأداء دور ناشط في مجال توفیر بناء القدرات  نقابات العمالیة. كما تطالب ال نقابات الالمركزیة على مستوى ال

الج التحدیات العمالیة تعنقابات ومستحقاتھم. إلى ذلك، أظھرت نتائج المسح المیداني أن الللمعلمین وفھم حقوقھم 
دور المدارس الخاصة في اإلرتقاء كما أنھا تقوم بسوء تمثیل ل ،قدیمة بائدة الماثلة أمام المدارس الخاصة بطرق 

العمالیة والشفافیة، عبّرت بعض المدارس عن قلقھا بشأن  نقابات أما بالنسبة إلى تنظیم البالتعلیم في المملكة. 
 نقابات اإلنتخابات النقابیة ووضع اللمسات األخیرة على لوائح الناخبین. في المقابل، ترى بعض المدارس أن ال

 .حتى ال یؤثر ذلك على نتائج االنتخاباتالنقابات في عضویة الالعمالیة ال ترید زیادة 

. ال یتم ت نتائج المسح المیداني غیاب إنفاذ العقود الجماعیة في المدارس المشمولة بالعیّنةأظھر:العقد الموحد.23
المعلمات جمیع %. كما أّكد 3تسلیم المعلمین نسخة عن العقد، فیما ال یتضمن العقد نسبة الزیادة السنویة البالغة 

ً  12المعلّمون الذین تم مقابلتھم إستالم راتب لمدة و یتقاض المعلمون  في مدارس أخرىأنة شھراً لكنھم أّكدوا أیضا
ً أقل من الراتب المنصوص علیھ في العقد. إلى ذلك، أجمعت معظم المدارس على أن  والمعلمات  العقد الموحدراتبا

. أضف إلیھ، إشتكت المدارس من عطلجازة السنویة والیتعارض مع قانون العمل بشأن القضایا ذات الصلة باإل
. كما او معلمھ نسخ أصلیة لكل معلم 4دینار أردني مع وجوب التوقیع على  1الذي یكلّف  موحدارتفاع كلفة العقد ال

 أي عقوبة وأي بند لفض النزاعات. ال یحتوي علىموحد العقد ال أن

بوجود إنتھاكات لحقوق العمل في المدارس  27/27ن بالعیّنة إعترف جمیع المشمولیإدارة وزارة العمل:  3.3
جمیع أكد كما  األخرى. كما أجمعوا على أن زیارات التفتیش التي تقوم بھا وزارة العمل تأتي نتیجة للشكاوى.

بعض المدارس عن سبب بقاء عدد  ت. في المقابل، تساءلعدم التواصل مع مفتشین العملالمعلمین الذین تمت مقابلتھم 
أما بالنسبة إلى النظام الداخلي لوزارة التربیة والتعلیم، محدد من المدارس تحت رادار التفتیش لدى وزارة العمل. 

على لكن لم یستلم أي من المعلمین المشمولین بالمقابالت نسخة من النظام الداخلي والمدارس؛ قبل من یحترم فھو 
ي غرفة إستراحة المعلمین في بعض المدارس. إلى ذلك، ال یتضمن النظام الداخلي معاییر إلنھاء فتواجده من الرغم 

 العقد أو آلیات لمعالجة شكاوى الموظفین.

إدارة وزارة التربیة والتعلیم الكثیر من الشكاوى من المدارس المشمولة حظیت : إدارة وزارة التربیة والتعلیم 3.4
وزارة التربیة والتعلیم غیاب الوضوح في وأنظمھ ما أظھرت المراجعة القانونیة لقوانین بالعیّنة ومن المعلمین. ك

بین وزارة التربیة والمدارس الخاصة؛ ما كبیر غیاب التنسیق والشراكة إلى حد  . كما أظھر المسحاألنظمةقوانین ال
رقابة وقد إشتكت جمیع المدارس تقریباً من إھمال وزارة التربیة للمدارس الخاصة. كما إشتكت معظم المدارس من 

إلى  التي ال تعطي الوقت الكافي للمدراس إلدخال التعدیالت المطلوبة.األنظمة وزارة التربیة والتغییر المفاجئ في 
في بدایة العام الدراسي على أداء الموظفین لدى وزارة التربیة واالنظمة رعة وتیرة التغییر في القوانین ذلك، تؤثّر س

واألنظمھ مدارس الخاصة. وتؤثّر التغییرات المفاجئة في القوانین للنات متضاربة افي المحافظات حیث یدلون ببی
بین وزارة التربیة ومدیریاتھا في المحافظات، ما یق والتالمیذ. إلى ذلك، یسود ضعف التنساالھالي بشكل سلبي على 

العاملین في  والمعلمات التدریب للمعلمین بتقدیم وزارة التربیةتقوم أضف إلیھ، ال وبین وزارة التربیة والبلدیات. 
ً تم التشدید علیھ في اإلستراتیجیات الوطنیة.المدارس الخاصھ ً أساسیا كما ترغب  ، األمر الذي یشّكل ھاجسا

 ھني للتالمیذ، لكن ال یزال التعلیم المھني حكراً على المدارس الحكومیة.مالمدارس الخاصة في توفیر التعلیم ال
من الشكاوى من المدارس  الحصة األقلمؤسسة الضمان اإلجتماعي  نالت: رقابة مؤسسة الضمان اإلجتماعي 3.5

ارس إیجابیة بشأن التفتیش الذي تقوم بھ مؤسسة الضمان المشمولة بالعیّنة، حیث كانت ردود جمیع ھذه المد
) زیادة 1برزت فقط توصیتان بشأن أداء مؤسسة الضمان اإلجتماعي: في إطار المسح المیداني لكن  اإلجتماعي.

الوعي بشأن خدمات مؤسسة الضمان اإلجتماعي من خالل توزیع المطویات أو الكتّیبات أو المناشیرعلى المدارس، 
ین. كما أظھر اإلستعراض القانوني لقانون مؤسسة ات والمعلممع المعلمالوجة لوجة ة المفتشین لمقابالت ) زیاد2

 الوضوح في القانون. األنظمة ذات الصلة الضمان اإلجتماعي و
 

لم تظھر نتائج المسح المیداني مخالفات جسیمة لمعاییر إدارة  تنظیم إدارة الموارد البشریة بموجب القانون: 3.6
الموارد البشریة المنصوص علیھا من قبل وزارة العمل ووزارة التربیة والتعلیم في المدارس المشمولة بالعیّنة. في 

و الحاجة إلى المقابل، أّكدت جمیع المدارس المشمولة بالعیّنة وجود مخالفات كبیرة في مدارس أخرى. إلى ذلك، تدع
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ألنھا كبّدت المدارس  2017-2016إعادة النظر في المعاییر الجدیدة إلدارة الموارد البشریة الصادرة للعام الدراسي 
كبیرة ضمن مھلة قصیرة وبمطلع العام الدراسي الجدید، وبالتالي لم تمنح المدارس الوقت الكافي  الخاصة تكالیف

 .ةمع النفقات الجدیدللتكیّف 

نى دأن الحد األ وبالمقابالتأّكدت جمیع المدارس المشمولة بالعیّنة الحد األدنى لألجور مقابل األجر المھني:  
ت أجوراً أعلى من الحد ع بعض المدارس المشمولة بالمقابالین متدن جداً، فیما تدفات والمعلمألجور المعلم

 دینار أردني. 250-230األدنى لألجور المتمثل بـ

أّكدت معلمة واحدة أن تقاضي  الصیفیة المدفوعة األجر مقابل العطلة الصیفیة غیر المدفوعة األجر:العطلة  
إلى ذلك، تقوم بعض المدارس بحسم یومین من األجر  راتب شھر أغسطس/آب ھو بمثابة تحد بالنسبة إلیھا.

لمون أن بعض زمالئھم في مقابل یوم واحد من التغیب عن العمل خالل شھر أغسطس/آب. في المقابل، أّكد مع
 مدارس أخرى ال یتقاضون أي أجر عن العطلة الصیفیة.

ً أي زیادة سنویة ثابتة ات او المعلملم یتقاض أي من المعلم الزیادة السنویة:  ین المشمولین بالمقابالت تقریبا
دة سنویة على . في المقابل، أظھر المسح وجود مدرستَین تمنحان زیاالعقد الموحدبحسب المنصوص علیھ في 

 أساس العائدات السنویة المدرسیة.

ً ین المشمولین بالمقابالت ات والمعلمأّكد جمیع المعلم والتدریب:التجریبیة فترة ال  تقاضي الحد األدنى تقریبا
قد أبدت إحدى المدارس رأیھا بأن قانون مؤسسة الضمان . والفترة التجریبیةالتعیین في لألجور خالل 

 كمعّلمین.متدریین اإلجتماعي ال یتیح المرونة لتوظیف خریجین جدد/ 

المعاییر المعتمدة لدى وزارة  جاوزتدفع مدرسة واحدة فقط الساعات اإلضافیة على نحو یت الساعات اإلضافیة: 
 .العملوزارة  لدىاإلضافیة على أساس المعاییر المعتمدة  فیما تدفع معظم المدارس الساعات،العمل

إجازة األمومة. وقدأّكد جمیع المعلمین أن المدارس ب على درایة جمیع المدارس المشمولة بالعّینة إجازة األمومة: 
 معلمات 3 ت. كما أّكدالعملفي لوائح وزارة  بإجازة األمومة المنصوص علیھاملتزمین التي یعملون لحسابھا 

 .4قبض منافع عن إجازة األمومة من مؤسسة الضمان اإلجتماعي 17من أصل 

 تملك مدرسة واحدة داراً للحضانة فیما تقع دار للحضانة بجوار مدرسة أخرى. :المؤسسیھ الحضانة 

ین في إجازة غیر ات والمعلمتدرك جمیع المدارس حق المعلم التعلیم المستمر واإلجازة غیر المدفوعة األجر: 
ین المشمولین بالمقابالت ات والمعلمممن قانون العمل. ولم یلجأ أي من المعل 66مدفوعة األجر بحسب المادة 

 إلى إستخدام اإلجازة غیر المدفوعة األجر.

. وأوصت المدارس المشمولة معلمتینقامت مدرسة واحدة فقط بإنھاء العقد مع  مھلة اإلنذار وإنھاء العقد: 
 سنة التقویمیة الدراسیة (الفصل) بدالً من ربطھا بمھلة (شھر واحد).بالنذار بالعیّنة ربط مھلة اإل

تصریح ین من حملة ات ومعلممتدرك جمیع المدارس الحاجة إلى توظیف معلّ مزاولة مھنة التعلیم:  تصریح 
ُ مزاولة  مزاولة مھنة  تصریحجمع جمیع المدارس أن شروط وزارة التربیة والتعلیم لمنح مھنة التعلیم؛ لكن ت

المعلمین  یجعل في السوقالمعلمین عدد  زیادةدنیا مقارنة بالشروط في البرامج الدولیة. إلى ذلك، التعلیم ھي 
 .المعلمین في سوق العملمن العرض ؛ من ھنا تدعو الحاجة إلى ضبط لمفاوضة حقوقھم طرف ضعیف 

 ینات والمعلمتمنع المدارس من توظیف المعّلم أصدرت وزارة التربیة والتعلیم الئحة جدیدةمعاییر التوظیف:  
ین ات والمعلمع المعلّمالتربیة والتعلیم لوائح جدیدة تمنردني. كما أصدرت وزارة األوطني الرقم لغیر حاملین لال

من ر تعلیمي. ویفرض نظام التشكیالت المدرسیة وظائف جدیدة على المدارس مما یزید من تعلیم أكثر من مقرّ 
في مطلع العام الدراسي الجدید. إلى ذلك، سّجلت وجدد على المدارس ضمن مھلة زمنیة قصیرة الموظفین عدد ال

)، 17:1)، (13:1)، (11:1)، (19:1بواقع ( المعلمینإلى التالمیذ المدارس المشمولة بالمقابالت نسبة 
بواقع التالمیذ  إلى المعلمین وزارة التربیة والتعلیم فتنص على نسبة أنظمة ). أما 14:1) و(20:1)، (13:1(

للشعبة وھذا أدنى من المعاییر الدولیة. على سبیل المثال، تسّجل دول منظمة التنمیة والتعاون في المیدان  15:1
 .24:1نسبة التالمیذ إلى المعلمین بواقع  OECD)( اإلقتصادي

                                                           
أو متزوجات بدون أطفال، أو مع أطفال مولودین قبل لحقوق إجازة األمومة (معلّمات عازبات،  17أظھرت العیّنة عدم تقاض جمیع المعلمین الـ 4

 اإللتحاق بالمدرسة).
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اختالف أظھرت تولیفة النتائج :القیاسونتائج  الغیر منظمة تحت قوانین مرجعیة دارة الموارد البشریةإ 3.7
وغیر المنظمة؛ فالممارسات المنظمة سائدة في جمیع  تحت القوانین واضحاً بین ممارسات الموارد البشریة المنظمة

أما .في إربدت المدارس الخاصة، وبالتالي ال تختلف المعاییر بین المدرسة المرجعیة والمدارس المشمولة بالمقابال
فھي تشمل بمعظمھا النتائج التي تم التوصل الیھا في ھذا القسم بحسب تحت أي قانون، فالمنظمة  مارسات غیرمال

أظھرت نتائج الدراسة المرجعیة وقد أسالیب إدارة الموارد البشریة الموصى بإضافتھا إلى النظام الداخلي للمدارس.
د بشكل عام أسالیب مماثلة في مجال إدارة ألسالیب إدارة الموارد البشریة غیر المنظمة إعتماد المدارس في إرب

 كما یرد أدناه:تالف في إعتماد أسالیب موحدة إلخالموارد البشریة أسوة بالمدرسة المرجعیة في عمان؛ ویكمن ا
ُ التوظیف:  إَلیة • كما یتم تعریض التعیین قبل  المعلّمات والمعلمینمقابلة مع  2-1المدارس في إربد جري ت

المدرسة المرجعیة في عمان التدریب لھم. في المقابل، تتمتع  رإلى محاكاة صفیة وتوفی ینات والمعلمالمعلّم
ین، ات والمعلممقابلة مع المعلّم ةبأسلوب واضح للتوظیف: حیث یجري مدیر الموارد البشریة ومدیر المدرس

ریضھم لمحاكاة صفیة ین فور التوظیف على أساس مؤھالتھم كما یتم تعات والمعلمویتم التخطیط لتدریب المعلّم
وكتیّب اإلجراءات  ةكتیّب التعلیم، وكتّیب اإلستخدام، وسیاسة الشكوى في المدرسوتزویدھم بكتیّبات موحدة مثل 

 فضالً عن عقد العمل والنظام الداخلي للمدرسة والوصیف الوظیفي.
 12أو  أشھر 10(راتب  موحدراتباً على أساس العقد ال في إربد والمعلمون ماتالمعلّ : یتقاضى التعویض المالي •

الحد األدنى لألجورفي معظم المدارس ویشمل: الزیادة التقنیة،  أساس علىیقوم ). سلم الرواتب واألجور اً شھر
على  ین المشمولین بالمقابالتات والمعلمالمعلّمولیس معظم وزیادة اإلختصاص، والساعات اإلضافیة والمنافع. 

العقد  حسبون الساعات اإلضافیة ات والمعلمالمعلّم ىسلم الرواتب المعتمد في المدرسة. كما یتقاضب علم 
ُ (الوقت المخصص من المعلّمین للعمل خارج ساعات الدوام في المدرسة) الموحد ات د أعباء عمل المعلّمحدَّ وت
ً لمعاییر وزارة التربیة والتعلیم. أما الزیادة السنویة والمعلم العقد فتتم على أساس  ،في حال إعطائھا،ین تبعا
؛ ویستجیب الراتب لخبرة اً شھر 12راتب المدرسة المرجعیة في عمان ). في المقابل، تتیح %3( الموحد
ین، وندرة اإلختصاص والتدریب السابق. كما یتم إحتساب الساعات اإلضافیة على أساس ات والمعلمالمعلّم

ة والتعلیم كما یتم صرف الساعات اإلضافیة مقابل الواجبات اإلضافیة المؤداة وزارة التربی لدىالمعاییر المعتمدة 
 العقد الموحدتكون مؤداة خارج ساعات الدوام في المدرسة). أما الزیادة السنویة فتقوم على  أن (ال حاجة إلى

على  ونات والمعلممالمعلّ كما أن ین الذي یتم على نحو منتظم وشفاف. وات والمعلموترتبط بتقییم أداء المعلّم
 وجود سلم الرواتب واألجور.ب علم

ُ تقییم األداء:  � األداء  ون أن تقییمات والمعلمأفاد المعلّمحسبما في بعض المدارس في إربد، لكن  عتمد ھذة االلیةت
ً لتقییم أداءالمدرسة المرجعیة في عمان . في المقابل، تملك وال یتم التشارك مع المعلم غیر موضوعي  نظاما

ین بنتائج تقییم ات والمعلم. إلى ذلك، ترتبط الزیادة السنویة للمعلّمعلى نحو منتظم وشفاف ینات والمعلمالمعلم
 األداء.

المدرسة ین وصفاً وظیفیاً مكتوباً بخالف ات والمعلمللمعلّم الوصف الوظیفي: ال تتیح جمیع المدارس في إربد �
 ین نسخة خطیة عن الوصف الوظیفي فور التوظیف.والمعلمات التي تعطي المعلّم المرجعیة في عمان

أكثریة الشكاوى في وتفتقر جمیع المدارس تقریباً في إربد إلى نظام لمعالجة الشكاوى في المدارس. الشكاوى:  �
ین سیاسة وإجراءات ات والمعلمللمعلّمالمدرسة المرجعیة في عمان تمنح في المقابل،  بأعباء العمل. متعلقة إربد

 الشكاوى فور التوظیف.

ین ات والمعلمقلقون بشأن إقتراب المعلّمفي إربد مین والمعل اتمعظم المعلّمیبدو أن  سیاسة الموارد البشریة: �
سنوات في المدرسة ال یتم اإلحتفاظ  10خدموا ألكثر من  نین الذیات والمعلمالمعلّم من سن التقاعد. ویتضح أن

سیاسة المدرسة المرجعیة في عمان بلوغھم سن التقاعد. في المقابل، تملك بھم بالضرورة في المدرسة إلى حین 
. ویُعتبر ھمواضحة لصرف المعلّمین. وفي حال اإلضطرار إلى إنھاء العقد، تعتمد سیاسة واضحةإلنھاء عقود

المرجعیة المؤھلین سیاسة مھمة للموارد البشریة في المدرسة  ینات والمعلمالتطور الوظیفي واإلحتفاظ بالمعلّم
 في عمان.

دخار اإلساط المدرسیة وصندوق قین منافع مثل حسم األات والمعلمللمعلّمبعض المدارس في إربد تتیح  المنافع: �
التأمین الصحي، وحسم األقساط المدرسة المرجعیة في عمان تدریب أثناء الوظیفة. في المقابل، تتیح الو

 الدولي في الوالیات المتحدة األمیركیة لمدراء المدارس.المدرسیة، والتدریب أثناء الوظیفة، والتدریب 
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اختالف أظھرت تولیفة النتائج :القیاسونتائج  الغیر منظمة تحت قوانین مرجعیة دارة الموارد البشریةإ 3.7
وغیر المنظمة؛ فالممارسات المنظمة سائدة في جمیع  تحت القوانین واضحاً بین ممارسات الموارد البشریة المنظمة

أما .في إربدت المدارس الخاصة، وبالتالي ال تختلف المعاییر بین المدرسة المرجعیة والمدارس المشمولة بالمقابال
فھي تشمل بمعظمھا النتائج التي تم التوصل الیھا في ھذا القسم بحسب تحت أي قانون، فالمنظمة  مارسات غیرمال

أظھرت نتائج الدراسة المرجعیة وقد أسالیب إدارة الموارد البشریة الموصى بإضافتھا إلى النظام الداخلي للمدارس.
د بشكل عام أسالیب مماثلة في مجال إدارة ألسالیب إدارة الموارد البشریة غیر المنظمة إعتماد المدارس في إرب

 كما یرد أدناه:تالف في إعتماد أسالیب موحدة إلخالموارد البشریة أسوة بالمدرسة المرجعیة في عمان؛ ویكمن ا
ُ التوظیف:  إَلیة • كما یتم تعریض التعیین قبل  المعلّمات والمعلمینمقابلة مع  2-1المدارس في إربد جري ت

المدرسة المرجعیة في عمان التدریب لھم. في المقابل، تتمتع  رإلى محاكاة صفیة وتوفی ینات والمعلمالمعلّم
ین، ات والمعلممقابلة مع المعلّم ةبأسلوب واضح للتوظیف: حیث یجري مدیر الموارد البشریة ومدیر المدرس

ریضھم لمحاكاة صفیة ین فور التوظیف على أساس مؤھالتھم كما یتم تعات والمعلمویتم التخطیط لتدریب المعلّم
وكتیّب اإلجراءات  ةكتیّب التعلیم، وكتّیب اإلستخدام، وسیاسة الشكوى في المدرسوتزویدھم بكتیّبات موحدة مثل 

 فضالً عن عقد العمل والنظام الداخلي للمدرسة والوصیف الوظیفي.
 12أو  أشھر 10(راتب  موحدراتباً على أساس العقد ال في إربد والمعلمون ماتالمعلّ : یتقاضى التعویض المالي •

الحد األدنى لألجورفي معظم المدارس ویشمل: الزیادة التقنیة،  أساس علىیقوم ). سلم الرواتب واألجور اً شھر
على  ین المشمولین بالمقابالتات والمعلمالمعلّمولیس معظم وزیادة اإلختصاص، والساعات اإلضافیة والمنافع. 

العقد  حسبون الساعات اإلضافیة ات والمعلمالمعلّم ىسلم الرواتب المعتمد في المدرسة. كما یتقاضب علم 
ُ (الوقت المخصص من المعلّمین للعمل خارج ساعات الدوام في المدرسة) الموحد ات د أعباء عمل المعلّمحدَّ وت
ً لمعاییر وزارة التربیة والتعلیم. أما الزیادة السنویة والمعلم العقد فتتم على أساس  ،في حال إعطائھا،ین تبعا
؛ ویستجیب الراتب لخبرة اً شھر 12راتب المدرسة المرجعیة في عمان ). في المقابل، تتیح %3( الموحد
ین، وندرة اإلختصاص والتدریب السابق. كما یتم إحتساب الساعات اإلضافیة على أساس ات والمعلمالمعلّم

ة والتعلیم كما یتم صرف الساعات اإلضافیة مقابل الواجبات اإلضافیة المؤداة وزارة التربی لدىالمعاییر المعتمدة 
 العقد الموحدتكون مؤداة خارج ساعات الدوام في المدرسة). أما الزیادة السنویة فتقوم على  أن (ال حاجة إلى

على  ونات والمعلممالمعلّ كما أن ین الذي یتم على نحو منتظم وشفاف. وات والمعلموترتبط بتقییم أداء المعلّم
 وجود سلم الرواتب واألجور.ب علم

ُ تقییم األداء:  � األداء  ون أن تقییمات والمعلمأفاد المعلّمحسبما في بعض المدارس في إربد، لكن  عتمد ھذة االلیةت
ً لتقییم أداءالمدرسة المرجعیة في عمان . في المقابل، تملك وال یتم التشارك مع المعلم غیر موضوعي  نظاما

ین بنتائج تقییم ات والمعلم. إلى ذلك، ترتبط الزیادة السنویة للمعلّمعلى نحو منتظم وشفاف ینات والمعلمالمعلم
 األداء.

المدرسة ین وصفاً وظیفیاً مكتوباً بخالف ات والمعلمللمعلّم الوصف الوظیفي: ال تتیح جمیع المدارس في إربد �
 ین نسخة خطیة عن الوصف الوظیفي فور التوظیف.والمعلمات التي تعطي المعلّم المرجعیة في عمان

أكثریة الشكاوى في وتفتقر جمیع المدارس تقریباً في إربد إلى نظام لمعالجة الشكاوى في المدارس. الشكاوى:  �
ین سیاسة وإجراءات ات والمعلمللمعلّمالمدرسة المرجعیة في عمان تمنح في المقابل،  بأعباء العمل. متعلقة إربد

 الشكاوى فور التوظیف.

ین ات والمعلمقلقون بشأن إقتراب المعلّمفي إربد مین والمعل اتمعظم المعلّمیبدو أن  سیاسة الموارد البشریة: �
سنوات في المدرسة ال یتم اإلحتفاظ  10خدموا ألكثر من  نین الذیات والمعلمالمعلّم من سن التقاعد. ویتضح أن

سیاسة المدرسة المرجعیة في عمان بلوغھم سن التقاعد. في المقابل، تملك بھم بالضرورة في المدرسة إلى حین 
. ویُعتبر ھمواضحة لصرف المعلّمین. وفي حال اإلضطرار إلى إنھاء العقد، تعتمد سیاسة واضحةإلنھاء عقود

المرجعیة المؤھلین سیاسة مھمة للموارد البشریة في المدرسة  ینات والمعلمالتطور الوظیفي واإلحتفاظ بالمعلّم
 في عمان.

دخار اإلساط المدرسیة وصندوق قین منافع مثل حسم األات والمعلمللمعلّمبعض المدارس في إربد تتیح  المنافع: �
التأمین الصحي، وحسم األقساط المدرسة المرجعیة في عمان تدریب أثناء الوظیفة. في المقابل، تتیح الو

 الدولي في الوالیات المتحدة األمیركیة لمدراء المدارس.المدرسیة، والتدریب أثناء الوظیفة، والتدریب 
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ین ات والمعلمدرجت المدارس في إربد على تسھیل دفع رسوم العضویة النقابیة عن المعلم العضویة النقابیة: �
بدفع رسوم العضویة النقابیة عن المعلّمین  المدرسة المرجعیة في عمانلكنھا توقفت عن ذلك. في المقابل، تقوم 

 نقابة المعلمین األردنیین.إلى 

موظفین عن  4.وقد أبلغ والمعلمین للمعلّماتتتیح مدرستان فقط في إربد التطویر المھني  التطور المھني: �
تجمعھم معلّمین عن عالقة شخصیة/عائلیة  4من أصل  2تمتعھم بمسار التطور المھني في مدرستھم؛ فیما أفاد 

 عن إنتمائھم إلى المجتمع األھلي/المدارس الدینیة. 4من أصل  2المدرسة فیما أفاد  بمالك

سیاسة واضحة بشأن التطور المھني؛ ویرتبط التطور المھني بتقییم أداء المدرسة المرجعیة في عمان تملك  �
ات ھ مصلحة المدرسة والمعلّمین؛ وتُعتبر ھذه األداة بالغة األھمیة لتنمیة الموارد البشریة لما فیات والمعلمالمعلّم

ثمین وتسعى إلى تحدید وتطویر وتشجیع  مقدّرین كات والمعلمین. وتنظر المدرسة المرجعیة إلى المعلّموالمعلم
 ین الذین یتمتعون باإلمكانات.ات والمعلمالمعلّم

نظراً  كفاءاریین األ: تفتقر المدارس الخاصة في إربد إلى موظفي الدعم أو الموظفین اإلدموظفو الدعم واإلدارة �
إلى غیاب التنظیم من جانب وزارة التربیة والتعلیم لھذه الوظائف. في المقابل، تتمتع المدرسة المرجعیة في 

 للدعم اإلداري وبموظفین مساندین للتعلیم. كفاءعمان بموظفین أ
 

والعنف البنیوي واإلھمال وتم تمت دراسةالعنف العلني/المباشر والعنف الجنسي، والعنف الثقافي، العنف:  3.8
 تحدید أنواع العنف الثالثة األخیرة كأنواع شائعة في إطار العمل المیداني.

 علني. نزاعدلیل أو سبب یدعو لإلشتباه بوجود  ال یوجدالمباشر والعنف الجنسي: العلني/العنف  �

ُ قدّر أن المرأة ویُ : یُقدّر أن شعور المعلّمات بالضعف ناتج من العنف الثقافي. العنف الثقافي � قیمتھا في  بخست
ینبع ھذا التبخیس بالقیمة الذاتیة دخل إضافي لألسرة". و ھو بمثابة المجال المھني من خالل القول "راتبي

المھنیة من المواقف والمعتقدات السائدة التي تبّرر وتشّرع العنف القائم على النوع اإلجتماعي (إنتھاك الحقوق 
 وھذا ناتج من العنف الثقافي وأحد تجلیاتھ. -بھذا اإلنتھاك) المھنیة وقبول المرأة

شتباكي" و"جازم" اعات في المدرسة أن األسلوب ھو "إالنز أسلوب : یظھر من خالل تحلیلالعنف البنیوي �
ً أضعف (الموظف)، فیما یكون طرف عندما یقع النزاع المدرسي مع  ً "األسلوب "حواریا " عندما یقع و"توفیقیا

 ، مؤسسة الضمان اإلجتماعي).والتعلیم أقوى (مثل وزارة العمل، وزارة التربیة درسي مع طرفالنزاع الم

لحاجاتھم إلى التدریب  عبّر المعلمون والمدارس عن استیائھم من إھمال وزارة التربیة والتعلیماإلھمال:  �
تكافؤ الفرص نیة لحقھم في التأمین الصحي وفي المھ نقاباتھمون من إھمال ات والمعلمشتكى المعلّم. واالمحترف

ون من "إھمال" المدارس إلعطائھم نسخة عن ات والمعلمبنظرائھم في القطاع العام. كما اشتكى المعلّمأسوة 
ن مسؤولیة ل" التي تحدث عندما یتنصل أحدھم مالعقد أو نسخة عن النظام الداخلي للمدرسة. إنھا دوامة "اإلھما

 و المساعدة.توفیر الرعایة أ
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 التوصیات .4

ً عن التوصیات المتمخضة من الدراسة المرجعیة حول ممارسات إدارة الموارد البشریة  یتضمن الجدول التالي ملخصا
 غیر المنظمة. ویجب تضمین أسالیب العمل ھذه في نموذج النظام الداخلي لوزارة العمل.

 
 

 
 أسالیب العمل

 
 التوصیات

 وضع سیاسة توظیف واضحة للمدارس في إربد. � سیاسة التوظیف

 وضع نظام واضح لسلم األجور في المدارس في إربد. � المالیة التعویضات
 السنویة.وضع معاییر واضحة الحتساب الزیادة  �
 وضع معاییر واضحة الحتساب أعباء العمل والساعات اإلضافیة. �
توفیر المشورة بشأن سلم األجور للمعلمین. كما یجب أن یقوم سلم األجور  اتنقابالیجب على  �

بشأن "األجر المتساوي عن عمل ذي قیمة متساویة"  100على إتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 
ین لتعلیم مستویات مدرسیة محددة أو ات والمعلمومراعاة الوقت والجھد المبذولَین من المعلم

 .محدد تعلیمي قّررم
 وضع نظام واضح لتقییم األداء في المدارس في إربد. � تقییم األداء

إلسداء النصائح  مدارس في إربد. یمكن بلورة نموذجفي ال اتف وظیفي واضح للمعلمإعداد وص � وظیفيالوصف ال
 .نقاباتمن جانب ال

المدارس الخاصة في ین التعبیر عن تظلماتھم في ات والمعلمإعداد نظام یتیح للموظفین/ المعلم � الشكاوى
 إربد.

، لكن عملإنھاء العقود، وسیاسات التوظیف/الصرف موجودة أصالً في النظام الداخلي لوزارة ال � سیاسة الموارد البشریة
ً على نوع المستندات التي یجب على المدارس تسلیمھا إلى  یجب أن تنص سیاسة الصرف أیضا

ظیفي، والعقد، والنظام الداخلي، ومعاییر ین لدى التوظیف مثل الوصف الوات والمعلمالمعلم
 وصل الراتب، إلخ). /بنكيالدفع (تحویل 

سن  دونیجب أن تكون سیاسة الموارد البشریة في المدارس واضحة بشأن اإلحتفاظ بالموظفین  �
ھذا الموضوع في الئحة تنظیمیة، لكن تدعو الحاجة إلى لالتقاعد. بالرغم من عدم وجوب إدراج 

 قیة بھذا الخصوص.وضع سیاسة أخال
ع األمومة مناف

 والتقدمات الصحیة
 الصحیة من جانب المدارس في إربد. المنافعیجب مراعاة ا �
 یجب إتاحة وصول النساء إلى صندوق األمومة. �

العضویة في 
 النقابات

یجب إضافة العضویة النقابیة كبند على النظام الداخلي وبالتالي مساعدة المدارس في إعتماد  �
 واضحة بشأن اإلنتساب إلى النقابات.سیاسة 

 لدیھا.ات للمعلم وظیفي/من الموصى قیام المدارس بوضع مسار مھني � التطور المھني
یجب أن یتیح نظام تقییم األداء للموظفین التعبیر عن إھتمامھم بتطویر مھنتھم في المدرسة وبالتالي  �

 التعبیر عن رأیھم بشأن موقعھم في المستقبل المنظور.
الدعم والموظفون 

 اإلداریون
الموارد البشریة في  لمزاولة مھنة مدیر تصریح جدیدة وصى أن تقوم وزارة التربیة بإضافمن الم �

 التعلیم. تصریح مزاولة مھنة أشخاص أو أكثر بموجب  10المدارس التي توّظف 
من أجل  المدرسیةجازة ممارسة اإلدارة الحالي إل بتطبیق النظامیجب أن تقوم وزارة التربیة  �

  لتحسیین أدائھا وربحیتھا.تمكین مدراء المدارس من إدارة وتنظیم عمل المدارس 
 

 اً میة ومعیارھالمعلمین حقاً بالغ األ الملقاة على كاھل عملالتُعتبر أعباء التوصیات بإجراء المزید من الدراسات والبحوث: 
ات بالغ األھمیة في مجال إدارة الموارد البشریة. ومن الموصى بھ إجراء المزید من الدراسات حول أعباء عمل المعلم

 ین.ات والمعلمین في المدارس الخاصة، بما أنھا تمثّل قضایا خالفیة أساسیة بین المدارس والمعلموالمعلم






