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متهيد

حر�ص ًا على الإ�ستجابة �إىل احلاجة �إىل معاجلة �أف�ضل لفجوة الأجور بني اجلن�سني يف �سوق العمل يف الأردن �إىل جانب ق�ضايا
التمييز يف عامل العمل ،بادرت اللجنة التوجيهية الوطنية للإن�صاف يف الأجور ،بدعم من منظمة العمل الدولية� ،إىل �إجراء درا�سة
متع ّمقة ب�ش�أن فجوة الأجور بني اجلن�سني يف قطاع التعليم اخلا�ص يف الأردن .وترمي هذه الدرا�سة �إىل توفري �أدلة علمية ب�ش�أن
فجوة الأجور بني اجلن�سني يف الأردن يف هذا القطاع الذي يهيمن عليه العن�صر الن�سائي �إىل حد كبري.
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أنه قد مت �إن�شاء اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للإن�صاف يف الأجور يف العام ،2011
وقد �أُنيطت بها مهمة تعزيز الو�سائل الفعالة من �أجل ردم فجوة الأجور بني اجلن�سني يف الأردن .وت�شرتك يف رئا�سة هذه اللجنة
التوجيهية وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لل�ش�ؤون املر�أة .وتت�ألف هذه اللجنة التوجيهية من ممثلني عن النقابات العمالية،
واجلمعيات املهنية ،واملجتمع الأهلي ،والهيئات احلكومية ،وغرفة التجارة ،وغرفة ال�صناعة و�سواهم من املمثلني عن القطاع
اخلا�ص وو�سائل الإعالم.
من جهة �أخرى ،تك ّر�س �إتفاقية منظمة العمل الدولية حول م�ساواة العمال والعامالت يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية،
( 1951رقم  )100مبد�أ الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية ،امل�شار �إليه �أحيان ًا بـ»الإن�صاف يف الأجور» .ولكنُ ،يعترب
مفهوم الإن�صاف يف الأجور �أي�ض�أ مفهوم ًا �أ�شمل نطاق ًا يتع ّلق بالإن�صاف الكلي يف الأجور .وعليه ،يوجد مفهومان �أ�سا�سيان يتعلقان
مببد�أ الإن�صاف يف الأجور ،وهما :املفهوم الأول «الأجر املت�ساوي للعمل املت�ساوي» والذي يعني �أن يتقا�ضى الرجال والن�ساء الأجر
واالمتيازات ذاتها مقابل عمل يتطلب املهارات واجلهد وامل�س�ؤولية ذاتها ،والذي يتم ت�أديته يف ظروف و�شروط عمل مماثلة� .أما
املفهوم الثاين وهو الأهم فهو «الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية» ،مما يعني �أنه حتى �إذا كانت الوظائف خمتلفة متام ًا،
فهي ذات قيمة مت�ساوية �إ�ستناد ًا �إىل التقييم املو�ضوعي اخلايل من الإنحياز اجلندري .وبالتايل ،يجب �أن يكون الأجر ،الذي ي�شمل
القيمة الإجمالية حلزمة الأجر ،مت�ساوي ًا .وي�ضمن ذلك امل�ساواة يف الأجور بني الرجال والن�ساء عن وظائف قد تتطلب م�ؤهالت �أو
مهارات �أو م�س�ؤوليات �أو �شروط وظروف عمل خمتلفة ولكنها مت�ساوية من حيث القيمة.
ت�ستند ورقة العمل هذه �إىل �أبحاث �أجرتها �شركة دجاين للإ�ست�شارات الإقت�صادية والإدارية الكائنة يف الأردن .وقد و ّفرت ال�سيدة
�أندريا دافيال وال�سيدة �إميانويال بوزان وال�سيدة ليزا وونغ الإ�سهامات التقنية الهامة وقامت مبراجعة الن�ص .كما قدّم كل من
ال�سيد �إميان �أكور ،وال�سيدة هرنياتا ويلكينز ،وال�سيدة كارين نا�صيف ،وال�سيدة رمي �أ�صالن ،وال�سيدة فاني�سا راينجريد وال�سيدة
فريونيكا �إ�سكوديرو �إ�سهامات �إ�ضافية .و�أب�صرت هذه الدرا�سة النور بف�ضل الإ�سهام ال�سخي الذي قامت به حكومة الرنويج.
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املوجز التنفيذي
تُعترب فجوة الأجور بني اجلن�سني ظاهرة عاملية ت�شري �إىل �إختالف متو�سط العائدات بني الرجال والن�ساء .يف الأردن ،بح�سب �أرقام
دائرة الإح�صاءات العامة ،تبلغ فجوة الأجور بح�سب القطاعات  41.3يف املائة يف قطاع ال�صناعات التحويلية ،و 27.9يف املائة يف
قطاع ال�صحة والعمل الإجتماعي ،و 24.5يف املائة يف قطاع التعليم.1
وب�صورة مماثلة ،وبح�سب �أرقام امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي ،تربز فجوة كبرية يف الأجور بني اجلن�سني بني القطاعني
امل�سجلون يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي
العام واخلا�ص .وبالتايل ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري الذي يتقا�ضاه الرجال ّ
والعاملون يف قطاع التعليم الر�سمي  553دينار �أردين ،فيما تتقا�ضى الن�ساء امل�سجالت يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي 360
دينار �أردين .وبالتايل ،تبلغ فجوة الأجور بني اجلن�سني  34.9يف املائة .يف املقابل ،يف قطاع التعليم اخلا�ص ،يبلغ متو�سط الأجل
ال�شهري للرجال امل�سجلني  540دينار �أردين مقابل  307دينار �أردين للن�ساء امل�سجالت .وبالتايل ،تبلغ فجوة الأجور بني اجلن�سني
 43.15يف املائة.2
وحر�ص ًا على توفري الأدلة اجلوهرية ب�ش�أن فجوة الأجور بني اجلن�سني يف قطاع التعليم اخلا�ص (املدار�س واجلامعات) ،بادرت
منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الوطنية للإن�صاف يف الأجور �إىل �إجراء درا�سة متع ّمقة حتدّد الأ�سباب
الكامنة وراء فجوة الأجور وتقدّم التو�صيات ذات ال�صلة باخلطوات املقبلة.
تت�ألف هذه الدرا�سة من �ش ّقني �أي املراجعة املكتبية والعمل امليداين .ترمي املراجعة املكتبية �إىل حتليل املقاالت والدرا�سات
والتقارير والإح�صاءات امل�ستقاة من م�صادر ر�سمية� .3أما العمل امليداين فهو ي�شمل �إجراء املقابالت الفردية وامل�سوحات وتنظيم
جل�سات جمموعات الرتكيز مع اجلهات املعنية الأ�سا�سية� ،أي العمال (يف جمال الإدارة والتعليم وخدمات الدعم) و�أ�صحاب العمل
يف قطاع التعليم اخلا�ص ،والهيئات احلكومية والتنظيمية ،والنقابات العمالية ،واجلمعيات املهنية ومنظمات املجتمع الأهلي.

الخالصات األساسية
تت�ألف تركيبة القوى العاملة يف قطاع التعليم ،بح�سب حجم الع ّينة ،من  75يف املائة من الن�ساء و 25يف املائة من الرجال يف
املدار�س اخلا�صة مقابل  54يف املائة من الن�ساء و 46يف املائة من الرجال يف اجلامعات اخلا�صة.
يف املدار�س اخلا�صة ،يهيمن العن�صر الن�سائي على جميع الفئات :الإدارة والتعليم وخدمات الدعم؛ يف املقابل ،يف اجلامعات
اخلا�صة ،يتوزع الن�ساء والرجال ب�شكل مت�ساو على منا�صب التعليم ،فيما يطغى العن�صر الذكري على خدمات الدعم والعن�صر
الن�سائي على املنا�صب الإدارية.
�أما على م�ستوى املنا�صب الإدارية وغري الإدارية يف هذه امل�ؤ�س�سات ،خل�صت الدرا�سة �إىل ممار�سة الف�صل العامودي يف اجلامعات
اخلا�صة ،حيث ي�شغل الرجال  70يف املائة من الوظائف الإدراية مقابل  30يف املائة فقط للن�ساء ،بخالف الو�ضع ال�سائد يف
املدار�س اخلا�صة حيث ت�شغل الن�ساء  75يف املائة من املنا�صب الإدارية مقابل  25يف املائة فقط للرجال .ويمُ كن تف�سري هذه
الظاهرة بتخطي ن�سبة �إ�ستخدام الن�ساء يف املدار�س اخلا�صة ن�سبة �إ�ستخدام الرجال ب�أ�شواط.
 1دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح الإ�ستخدام ،عمان ) 2818
 2املر�أة يف �إطار قانون ال�ضمان الإجتماعي رقم  7للعام  : 0202عر�ض على الباور بوينت� ،ساجا عقرباوي( ،ت�شرين الأول � /أكتوبر � ،) 2011ص11 .
 3دائرة الإح�صاءات العامة ،امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي ،وزارة الرتبية ،وزارة التعليم العايل� ،إلخ.
 4يف �إطار حتليل الأجر يف هذه الدرا�سة ،ي�شار �إىل الراتب الأ�سا�سي ب»الأجر ال�شهري ال�صايف» ،فيما ي�شار �إىل الأجر ب»مبلغ الراتب الأ�سا�سي والبدالت مثل
م�ساهمات ال�ضمان الإجتماعي وخطط الت�أمني ال�صحي».
vi

يف ما يتع ّلق بالأجور ،بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني ،بح�سب الأبحاث امليدانية 41.6 ،يف املائة يف املدار�س اخلا�صة و23.1
يف املائة يف اجلامعات اخلا�صة .وت�ستند هذه الأرقام �إىل املعلومات املتاحة من خالل املجيبني ب�ش�أن متو�سط �أجرهم ال�شهري

(الراتب الأ�سا�سي واملكمالت) .4يف املدار�س اخلا�صة ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري  435دينار �أردين للذكور مقابل  254دينار
�أردين للإناث ،فيما ي�صل متو�سط الأجر ال�شهري �إىل  540دينار �أردين للذكور مقابل  415دينار �أردين للإناث يف اجلامعات
اخلا�صة .ويف �إطار املقارنة بني متو�سط الراتب الأ�سا�سي ال�شهري ،تك�شف الدرا�سة عن بلوغ فجوة الأجور بني اجلن�سني  42يف املائة
يف املدار�س اخلا�صة ،حيث يبلغ متو�سط الراتب الأ�سا�سي ال�شهري  426دينار �أردين للذكور مقابل  247دينار �أردين للإناث� .أما
يف اجلامعات اخلا�صة ،تبلغ فجوة الأجور بني اجلن�سني  18.2يف املائة ،حيث يبلغ متو�سط الراتب الأ�سا�سي ال�شهري  330دينار
�أردين للذكور مقابل  270دينار �أردين للإناث.

الخالصات العامة
خالل املقابالت وجل�سات جمموعات الرتكيز مع الهيئات احلكومية والتنظيمية ،و�أ�صحاب العمل ،والعمال ،والنقابات العمالية،
واجلمعيات املهنية ومنظمات املجتمع الأهلي ،مت حتديد العوامل التالية ب�صفتها الأ�سباب الأ�سا�سية الكامنة وراء فجوة الأجور يف
قطاع التعليم اخلا�ص:
• ال�صور النمطية والأحكام امل�سبقة التي تنظر �إىل الوظائف يف املدار�س اخلا�صة كوظائف تتطلب جهد ًا �أقل وتالئم
بالتايل املر�أة ب�شكل �أكرب.
• الإنتقا�ص املعهود من وظائف وم�ؤهالت املر�أة الذي �أدّى �إىل طلب مرتفع على املد ّر�سني وما ي�ستتبع ذلك من �أجور
�أف�ضل ،بخالف العر�ض املرتفع للمدر�سات ،الذي ُيتو ّقع منهن القبول برواتب قد تكون يف بع�ض الأحيان �أدنى من احلد
الأدنى للأجور.
• العوامل الإجتماعية والثقافية مثل الإعتقاد ال�سائد ب�أن الرجل هو معيل العائلة ويحق له بالتايل تقا�ضي �أجر �أعلى؛
غياب املعلومات لدى املر�أة ب�ش�أن حقوقها؛ امل�س�ؤوليات العائلية امللقاة على عاتق املر�أة؛ �ضعف متثيل املر�أة يف النقابات
العمالية.
• غياب الإطار الت�شريعي/ال�سيا�ساتي والتنظيمي على م�ستوى الأجر املت�ساوي للرجال والن�ساء عن عمل ذي قيمة
مت�ساوية.
• غياب التن�سيق يف �صفوف اجلهات املعنية مما يح ّد من قدرتها على ّ
التدخل ومراقبة العالقة بني �صاحب العمل والعمل
يف الق�ضايا املتع ّلقة بالإن�صاف يف الأجور بني الرجال والن�ساء.

التوصيات
املوجهة �إىل احلكومة
• تعديل القوانني الوطنية لإدراج امل�ساواة يف الأجور بني اجلن�سني عن عمل ذي قيمة مت�ساوية.
• تفعيل دور �أجهزة التفتي�ش يف وزارة العمل من �أجل �ضمان حقوق العمل للن�ساء العامالت يف قطاع التعليم اخلا�ص.
• تنظيم حمالت التوعية للعاملني والعامالت يف القطاع اخلا�ص حول حقوق العمل ،وبخا�صة حول الأجر املت�ساوي
vii

للن�ساء والرجال عن عمل ذي قيمة مت�ساوية بالتعاون مع منظمات املجتمع الأهلي والنقابات العمالية.
• �إر�ساء �آليات املتابعة لفجوة الأجور بني اجلن�سني يف �إطار وزارة العمل بالتن�سيق مع وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل.

املوجهة �إىل النقابات العمالية واجلمعيات املهنية ومنظمات املجتمع الأهلي
• �إر�ساء �آلية فاعلة لك�شف وت�سجيل �شكاوى التمييز يف الأجور وانتهاكات حقوق العمال يف قطاع التعليم اخلا�ص على
امل�ستوى الوطني.
• ال�ضغط من �أجل �إدماج امل�ساواة يف الأجور عن عمل ذي قيمة مت�ساوية يف عقد العمل املوحد.
• تعزيز التعاون والتن�سيق بني النقابات العمالية واجلمعيات املهنية وجمعيات �أ�صحاب اجلامعات واملدار�س من �أجل
ت�صنيف ع�صري وعادل مل�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة والعاملني فيها.
• الرتويج خلدمات اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة عرب اخلط ال�ساخن يف �صفوف الن�ساء العامالت بحيث تُتاح لهن
فر�صة طلب امل�ساعدة يف حال عدم الإن�صاف يف الأجور.

املوجهة �إىل �أ�صحاب العمل
• مراجعة ممار�سات املوارد الب�شرية و�أنظمة الأجور.
• تطبيق عقد العمل املوحد.

املوجهة �إىل اللجنة التوجيهية الوطنية للإن�صاف يف الأجور
• الإختبار التجريبي للتقييمات الوظيفية املحايدة للنوع الإجتماعي يف � 10إىل  15مدر�سة وجامعة خا�صة الختبار
خال�صات هذه الدرا�سة.
• �إن�شاء جائزة «مدر�سة العام» و»جامعة العام» يف امل�ؤ�س�سات التي طبقت مبادئ امل�ساواة يف الأجور ومبادئ الإن�صاف
يف الأجور.
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مقدمة
الإن�صاف يف الأجور هو العدالة وامل�ساواة يف الأجور بني العاملني والعامالت .ويعبرّ هذا املبد�أ تعبري ًا كام ًال عن مبد�أ امل�ساواة يف
الأجور عن عمل ذي قيمة مت�ساوية املكر�س يف �إتفاقية منظمة العمل الدولية حول م�ساواة العمال والعامالت يف الأجر عن عمل
ذي قيمة مت�ساوية( 1951 ،رقم  )100التي تن�ص على امل�ساواة يف الأجور واملنافع بني اجلن�سني عن عمل ذي قيمة مت�ساوية ،و�إن
اختلفت طبيعته .مبعنى �آخر ،ي�ستند الأجر �إىل تقييم مو�ضوعي للعمل امل�ؤدى ،وبالتايل بقوم على �ضمان امل�ساواة يف الأجر بني
اجلن�سني يف وظائف ت�ستلزم �أو ت�ستدعي �أنواع ًا خمتلفة من املهارات وامل�ؤهالت وامل�س�ؤوليات �أو ت�ؤدى يف �شروط وظروف عمل
خمتلفة رغم تقييمها ب�أنها ذات قيمة مت�ساوية.
ي�شمل الأجر الراتب ،واملكاف�آت املالية ،والإجازات املدفوعة الأجر ،وتعوي�ض نهاية اخلدمة والعالوات .كما يت�ضمن م�ساهمات
�صاحب العمل يف �صندوق التقاعد والت�أمني ال�صحي وخطط الإعاقة �أو �سواها من الت�أمينات الإجتماعية ،وبدل العمل الإ�ضايف،
والعالوات العائلية ،وق�سائم الوجبات الغذائية ،واملنح التعليمية �أو املنح الدرا�سية واملزايا الإ�ضافية (مثل ا�ستخدام �سيارة ال�شركة،
وحوافز الإ�ستجمام� ،أو الإ�شرتاك يف املرافق ال�صحية �أو الرتفيهية) .كما يت�ضمن كافة عنا�صر مك ّونات حزمة الدخل الكلي ذات
القيمة النقدية ،على �شكل مدفوعات نقدية �أوعينية� ،سواء مت ا�ستالم الدخل على نحو منتظم �أو متقطع.
وعليه ،تُعترب فجوة الأجور بني اجلن�سني ناجتة من عدم امل�ساواة يف الأجور على ح�ساب املر�أة .و ُيق�صد بفجوة الأجور الفارق بني
متو�سط دخل املر�أة والرجل كن�سبة من دخل الرجل .وبح�سب التقديرات العاملية ،تتقا�ضى املر�أة العاملة �أقل من  22.9يف املائة
كمعدل من �أجر الرجل العامل.5
ميكن احت�ساب فجوة الأجور بني اجلن�سني بح�سب املعادلة التالية:
متو�سط دخل الرجل – متو�سط دخل املر�أة 100 x
متو�سط دخل الرجل
ميكن تف�سري فجوة الأجور بني اجلن�سني من خالل عوامل خمتلفة ،مبا فيها خ�صائ�ص الأفراد مثل امل�ستوى التعليمي ،واخلربة
العملية ،واملهارات �إىل جانب خ�صائ�ص ال�شركة و�/أو قطاع الإ�ستخدام مثل حجم ال�شركة ووجود �أو غياب النقابات العمالية .لكن،
قد يلعب التمييز اجلندري دور ًا مهم ًا �أي�ض ًا يف فجوة الأجور بني اجلن�سني .ويتجلى ذلك بطرق خمتلفة مبا فيها الف�صل املهني،
وال�صور النمطية والأحكام امل�سبقة؛ والإنتقا�ص املعهود من م�ؤهالت ووظائف املر�أة؛ طرق التقييم الوظيفي التقليدية امل�صممة على
�أ�سا�س �شروط الوظائف التي يهيمن عليها الذكور� ،إىل جانب العوامل الإقت�صادية والثقافية.
�إىل ذلك ،تُعترب فجوة الأجور بني اجلن�سني ظاهرة عاملية .يف الأردنُ ،يقدّر وجود الفجوة يف ثالثة قطاعات يطغى عليها العن�صر
الن�سائي :ال�صناعات التحويلية ( 41.3يف املائة) ،ال�صحة ( 27.9يف املائة) والتعليم ( 24.5يف املائة).6
وحر�ص ًا على فهم �أ�سباب فجوة الأجور بني اجلن�سني يف الأردن وعلى اعتماد الإجراءات الت�صحيحية� ،إختارت اللجنة التوجيهية الوطنية
للإن�صاف يف الأجور قطاع التعليم اخلا�ص من �أجل �إجراء الدرا�سة احلالية املتعمقة .وتتيح الدرا�سة �أدلة مهمة ب�ش�أن فجوة الأجور بني
اجلن�سني يف قطاع التعليم اخلا�ص (املدار�س واجلامعات) وحتدّد الأ�سباب الكامنة وراء ذلك وتقرتح التو�صيات ب�ش�أن املرحلة املقبلة.
 5منظمة العمل الدولية :حقبة جديدة من العدالة الإجتماعية :تقرير املدير العام ،التقرير �( 1أ) ،م�ؤمتر العمل الدويل ،الدورة  .100جنيف)2011( .؛ �أنظر �أي�ض ًا
منظمة العمل الدولية :تقرير الأجور العاملي � :2011/2010سيا�سات الأجور يف �أوقات الأزمات ،جنيف (.)2011
 6دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح الإ�ستخدام ،عمان (.)2010
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ويف �ضوء ما تقدّم� ،سوف يح ّلل الق�سم الأول من هذه الدرا�سة� ،إنطالق ًا من مراجعة مكتبية ،الإح�صاءات الر�سمية ال�صادرة عن
دائرة الإح�صاءات العامة وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي بهدف تقدمي ملحة �شاملة عن و�ضع الن�ساء الأردنيات يف �سوق العمل
وبخا�صة يف قطاع التعليم ،مبا فيها املعلومات املتاحة ب�ش�أن فجوة الأجور بني اجلن�سني.
�أما الق�سم الثاين من الدرا�سة ف�سوف يقدّم ويح ّلل خمرجات املقابالت وامل�سوحات و�إجتماعات جمموعات الرتكيز بهدف توفري
معلومات نوعية وكمية ب�ش�أن حجم فجوة الأجور بني اجلن�سني يف قطاع التعليم اخلا�ص و�أ�سبابها.
املوجهة �إىل خمتلف اجلهات املعنية يف قطاع التعليم اخلا�ص.
و�أخري ًا� ،سوف تختم الدرا�سة باخلال�صات وبع�ض التو�صيات ّ
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املنهجية
مت �إجراء الأبحاث الكمية والنوعية من �أجل توفري �صورة �شاملة عن فجوة الأجور بني اجلن�سني يف قطاع التعليم اخلا�ص .ومت جمع
هذه البيانات من خالل املراجعة املكتبية والعمل امليداين على يد فريق من الباحثني يت�ألف من خرباء يف جمال النوع الإجتماعي،
والإح�صاءات و�إقت�صاديات العمل ف�ض ًال عن ع�شرة �أ�شخا�ص مت �إجراء مقابالت معهم.
�شملت املراجعة املكتبية جتميع وحتليل البيانات الواردة من م�صادر ثانوية مثل الدرا�سات واملقاالت الأكادميية والتقارير والوثائق
والإح�صائيات الر�سمية .وقد و ّفرت اخلال�صات امل�ستقاة من هذه املراجعة الأ�سا�س لت�صميم �أدوات البحوث امليدانية والتحليل.
وقد مت �إجراء العمل امليداين بني ت�شرين الثاين/نوفمرب  2012و�شباط/فرباير  2013وقد �شمل مقابالت عامة وم�سوحات وجل�سات
ملجموعات الرتكيز مع اجلهات املعنية الرئي�سية.
مت �إجراء مقابلتني عامتني من خالل الإ�سرت�شاد بخطوط توجيهية تت�ضمن الئحة بالق�ضايا العامة ذات ال�صلة بالإن�صاف يف
الأجور .كما ت�ضمنت املقابالت ق�ضايا حمددة مت�صلة بتجربة املجيبني يف جمال الإن�صاف يف الأجور .وقد �شمل املجيبيون ممثلني
عن وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل وكبار ممثلي نقابة املعلمني واملدراء واملعلمني يف املدار�س اخلا�صة ،والإداريني يف اجلامعات
اخلا�صة والأ�ساتذة اجلامعيني واخلرباء الرتبويني واملدافعني عن حقوق الإن�سان والنا�شطني يف ق�ضايا املر�أة واملحا�ضرين
اجلامعيني وممثلي املجتمع املدين و�صناع القرار.
كما مت �إعداد �إ�ستمارتني يف �إطار امل�سح� ،إ�ستمارة تت�ضمن �أ�سئلة موجهة �إىل املعلمني واملوظفني يف خدمات الدعم والإدارة يف
املدار�س واجلامعات اخلا�صة ،وا�ستمارة تت�ضمن �أ�سئلة موجهة �إىل �أ�صحاب العمل و�أ�صحاب املدار�س واجلامعات اخلا�صة .وقد
�شملت الأ�سئلة �شروط وظروف العمل ،ومعاملة العمال ،وعالقات �أ�صحاب العمل والعمال ومدركاتهم� ،إىل جانب ال�صور النمطية
ب�ش�أن ق�ضايا التمييز والنوع الإجتماعي يف مكان العمل.
بلغ عدد امل�شمولني باملقابالت � 223شخ�ص ( 28رجل و 195امر�أة) من  22مدر�سة خا�صة و� 59شخ�ص ( 27رجل و 32امر�أة) من
 6جامعات خا�صة .وا�ستند التوزيع اجلندري للمجيبني �إىل ن�سبة الن�ساء والرجال العاملني يف كل م�ؤ�س�سة تبع ًا لعدد املوظفني لكل
�صاحب عمل.
مت تنظيم جمموعات الرتكيز يف �إطار تقييم م�ستوى �إدراك امل�شاركني للإن�صاف يف الأجور والبيئة العامة القانونية والتنظيمية.
كما مت ا�ستخدامها لت�أكيد الر�أي ال�سائد بوجود جماالت للتح�سني .وحر�ص ًا على ت�سهيل بلوغ هذا الهدف ،مت �إعداد كت ّيب �إر�شادي
للنقا�ش يف جل�سات جمموعات الرتكيز ي�شمل اجلوانب الرئي�سية ذات ال�صلة بالإن�صاف يف الأجور يف قطاع التعليم اخلا�ص.
و�ض ّمت كل جل�سة � 7إىل  10م�شاركني ملدة � 3إىل � 4ساعات .ومت تنظيم  6جل�سات� ،إثنتان لكل �إقليم .و�شمل امل�شاركون يف جمموعات
الرتكيز ممثلني عن وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل ومفت�شي العمل و�أ�صحاب املدار�س اخلا�صة واملعلمني يف املدار�س والأ�ساتذة
اجلامعيني وممثلني عن النقابات العمالية.

أساليب جمع املعلومات وإجراء التحاليل

مت �إدخال البيانات �إلكرتوني ًا من خالل �إطار �إدخال م�ص ّمم ي�ستخدم برناج مايكرو�سوفت �أك�س�س لإدارة قواعد البيانات Microsoft

 Accessويت�ضمن قاعدة بيانات لتخزين البيانات التي ّمت �إدخالها .وقد مت حتليل البيانات النوعية التي مت جمعها من خالل �إ�ستعمال
برنامج �سا�س للتحليل الإح�صائي  SASوبرنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم الإجتماعية  SPSSوبرنامج �إك�سيل للجداول والر�سوم
البيانية  .Excelوقد �شمل التحليل الإح�صائي الإنحراف الو�سطي واملتو�سط والقيا�سي .كما ت�ضمن التحليل النوعي �إيجابات م�ص ّنفة
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وجم ّمعة تبع ًا لعدد املجيبني عن كل �س�ؤال من الأ�سئلة .ومت �أي�ض ًا �إر�ساء �آلية ل�ضبط النوعية من �أجل الت�أكد من د ّقة البيانات ،وذلك من
خالل جمموعة حمدّدة من املعايري مثل عدم ت�ضارب �أو تعار�ض الإجابات ،عدم �إزدواجية �أو تك ّرر الإجابات .وت�ض ّمن التحليل كذلك
�آلية للتدقيق من خالل �إختيار عينة ع�شوائية من املجيبني الذين جرى الإت�صال بهم لأغرا�ض التح ّقق من �صحة البيانات.
لقد واجه فريق الدرا�سة �صعوبات لدى �إجراء امل�سوحات يف اجلامعات .من جهة ،مت �إ�ستبدال بع�ض اجلامعات التي مت �إختيارها
بجامعات �أخرى ب�سبب تردّد �أ�صحاب العمل عن امل�شاركة يف الدرا�سة؛ من جهة �أخرى�ُ ،سجل تردّد املوظ ّفني يف اجلامعات امل�شاركة
عن الإجابة على جميع الأ�سئلة الواردة يف الإ�ستبيانات ،فيما �إمتنع �أ�صحاب العمل عن الإجابة عن الإ�ستبيانات .وبالتايل ،غابت
يف�سر �ضعف البيانات الواردة من
عن امل�سح �آراء �أ�صحاب العمل يف اجلامعات اخلا�صة ب�ش�أن مو�ضوع الإن�صاف يف الأجورّ ،
مما ّ
اجلامعات اخلا�صة ن�سبي ًا مقارن ًة بالبيانات املتع ّلقة باملدار�س اخلا�صة ،وي�ؤ ّكد ح�سا�سية هذا النوع من البحوث.

تصميم الع ّينة

�إنطالق ًا من البيانات الوطنية الر�سمية ،مت �إعداد خارطة بقطاع التعليم اخلا�ص كخط قاعدي لت�صميم الع ّينة .وقد مت �إختيار
املدار�س واجلامعات اخلا�صة تبع ًا للمعايري التالية:
• �شمل نطاق الدرا�سة � 250شخ�ص يف  20مدر�سة خا�صة و� 50شخ�ص يف  5جامعات خا�صة.
• �أخذ التوزيع اجلغرايف بعني الإعتبار �إختالف تركيز املدار�س واجلامعات اخلا�صة بني الأرياف واملدن.
نظر ًا �إىل �صغر حجم بع�ض امل�ؤ�س�سات املختارة وممانعتها للإجابة عن الأ�سئلة� ،أ�ضاف فريق البحث مدر�ستني خا�صتني وجامعة
خا�صة �أخرى �إىل الع ّينة ،كما واجه الفريق �صعوبات وبخا�صة يف اجلامعات اخلا�صة املحافظة ،يف �إطار تبادل املعلومات التي تُعترب
ح�سا�سة يف قطاع فائق التناف�سية.

املدارس الخاصة
بلغ العدد الإجمايل للمدار�س اخلا�صة والر�سمية يف الأردن  6.007مو ّزعة على  3مناطق (اجلنوب وال�شمال والو�سط) ،مبا فيها
م�سجلة كمدر�سة خا�صة تخ�ضع لإ�شراف هيئة التعليم اخلا�ص لدى وزارة التعليم ،وهي مت ّثل  38يف املائة من عدد
 2.254مدر�سة ّ
املدار�س الإجمايل يف الأردن ،منها 70يف املائة يف الو�سط ،و 25يف املائة يف ال�شمال و 5يف املائة يف اجلنوب.
كما ترت ّكز  9.2يف املائة من املدار�س اخلا�صة يف الأرياف و 90.8منها يف املدن ،وهي تتو ّزع يف املناطق على النحو التايل:

اجلدول  :1توزيع املدار�س اخلا�صة يف الأردن بح�سب املنطقة والريف/املدينة
املنطقة
اجلنوب
ال�شمال
الو�سط
املجموع
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املدار�س الريفية %
33.93
18.08
4.41
9.23

املدار�س احل�ضرية %
66.07
81.92
95.59
90.77

املجموع %
4.97
24.55
70.48
100

مت �إعتماد املدر�سة اخلا�صة كوحدة للعينة� .أما حجم العينة فمتنا�سب مع تو ّزع املدار�س اخلا�صة يف املناطق الثالث ،واملحافظات
الـ 12يف املناطق ،والقطاعات احل�ضرية والريفية يف املحافظات .ويف هذه احلال ،يمُ كن �إعتماد طريقة التوزيع الن�سبي �أو طريقة
التوزيع املت�ساوي 7بني املناطق يف ت�صميم العينة .وت�شمل الطريقتان التوزيع الن�سبي حلجم العينة تبع ًا ملعايري املحافظة والأرياف/
املدن داخل املنطقة كما يرد �أدناه يف اجلدول :2

اجلدول  :2التوزيع الن�سبي لع ّينة املدار�س اخلا�صة تبعاً للمناطق والتوزيع الن�سبي تبعاً للمحافظات والأرياف/
املدن
املدار�س ح�سب
املنطقة %

حجم الع ّينة (عدد
حجم العيّنة (عدد املدار�س ح�سب املدن /حجم العينة(عدد املدار�س)
الأرياف%
ح�سب املدن/الأرياف املحافظة التمثيلية املدار�س) يف املحافظة
املدار�س يف املنطقة)

ال�شمال% 25 :

5

الو�سط% 70 :

11

اجلنوب% 5 :

4

املجموع

20

املدن%82 :

4

الأرياف%18 :

1

املدن%96 :

10

الأرياف%4 :

1

املدن%66 :

3

الأرياف%34 :

1
20

جر�ش
عجلون
املفرق
�إربد
�إربد
عمان
البلقاء
الزرقاء
مادبا
البلقاء
الطفيلة
معان
العقبة
الكرك

1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
20

 7طريقة التوزيع الن�سبي :التوزيع الن�سبي للعاملني يف املدار�س بني املناطق واملحافظات؛ طريقة التوزيع املت�ساوي :التوزيع املت�ساوي للعاملني بني املناطق مع التوزيع
الن�سبي للعاملني تبع ًا للمحافظة.
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الجامعات الخاصة

تتواجد  30جامعة خا�صة ور�سمية يف �شمال وو�سط الأردن ،8من بينها 20 ،جامعة خا�صة مت ّثل 66يف املائة من العدد الإجمايل
للجامعات يف الأردن.

اجلدول  :3التوزيع اجلغرايف للجامعات اخلا�صة والر�سمية يف الأردن
املحافظة عدد اجلامعات الر�سمية عدد اجلامعات اخلا�صة
املنطقة
عمان
الزرقاء
البلقاء
مادبا
جر�ش
عجلون
املفرق
�إربد
الكرك
الطفيلة
معان
العقبة

الو�سط

ال�شمال

اجلنوب

املجموع

2
1
1
1
2
1
1
1
10

13
1
1
2
1
2
20

امل�صدر :وزارة التعليم العايل يف الأردن

نظر ًا �إىل ق ّلة اجلامعات اخلا�صة ،مت �إختيار ع ّينة ع�شوائية من  6جامعات نظر ًا �إىل الت�شابه من حيث احلجم وتركيبة املوظفني
وبعد مراعاة التوزيع اجلغرايف.

اجلدول  :4توزيع ع ّينة ال�شريحة امل�ستهدفة يف اجلامعات اخلا�صة
املنطقة

حجم الع ّينة

عدد اجلامعات

الو�سط

40

4

ال�شمال

10

1

املجموع

50

5

 8ال تتواجد جامعات خا�صة يف اجلنوب ويف املناطق الريفية ب�شكل عام.
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 .1املرأة يف سوق العمل األردنية

 1 .1السكان الناشطون إقتصادياً ومعدل اإلستخدام

تبع ًا للإح�صائيات املن�شورة يف م�سح الإ�ستخدام والبطالة للعام � ،9 2010ش ّكل ال�سكان النا�شطون �إقت�صادي ًا  39.5يف املائة من
العدد الإجمايل لل�سكان يف �سن العمل ( 15وما فوق) ،مبا فيهم  63.5يف املائة من الذكور و 14.7يف املائة من الإناث .كما ك�شف
امل�سح نف�سه بلوغ متو�سط معدل البطالة  12.5يف املائة 10.4 ،يف املائة يف �صفوف الذكور و 21.7يف املائة يف �صفوف الإناث .ويف
العامني  2011و ،2012بلغ معدل الن�شاط الإقت�صادي ومعدل البطالة امل�ستويات نف�سها امل�سجلة للعام �( 2010أنظر اجلدول .)5

اجلدول  :5معدل الن�شاط الإقت�صادي ومعدل الإ�ستخدام يف �صفوف الرجال والن�ساء
امل�ؤ�شر
الن�شاط الإقت�صادي
معدل البطالة ()%

2010
الذكور
63.5
10.4

2011
الإناث
14.7
21.7

2012
الإناث
14.7
21.2

الذكور
62.8
11

الإناث
14.1
19.9

الذكور
61.3
10.4

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة :تقرير امل�سح ال�سنوي للإ�ستخدام والبطالة ،عمان ( 2011 ،2010و.)2012
بلغت ن�سبة الأجراء من ال�سكان امل�ستخدمني  81.3يف املائة يف العام  2010مقابل  94.8يف املائة من الأجريات ،مما يعني �إزياد
عدد الأجريات �أكرث من عدد الأجراء .ويربز الفارق ب�شكل ملحوظ يف القطاع العام ب�سبب تردّد الرجال عن العمل يف القطاع العام
قيا�س ًا بالن�ساء ،مبا �أن الرواتب �أقل جاذبية يف القطاع العام (�أنظر اجلدول .)6

اجلدول  :6ن�سبة الأجراء والأجريات
2010
الذكور الإناث
49.5
35.3
45.8
47.5

امل�ؤ�شر
ن�سبة الأجراء يف القطاع العام ()%
ن�سبة الأجراء يف القطاع اخلا�ص ()%

2012
الذكور الإناث
48.8
36.7
47.1
45.0

2011
الذكور الإناث
49.2
36.5
45.8
45.5

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة :تقرير امل�سح ال�سنوي للإ�ستخدام والبطالة ،عمان ( 2011 ،2010و.)2012

لدى املقارنة بني الرجال والن�ساء من حيث الإ�ستخدام يف الن�شاط الإقت�صادي الأ�سا�سي من خالل م�سح دائرة الإح�صاءات العامة
للعام �ُ ،2010س ّجل وجود  6.9يف املائة من امل�ستخدمني يف قطاع التعليم مقابل  39.1يف املائة من امل�ستخدمات.
يف العامني  2011و ،2012بلغت هذه املعدالت امل�ستويات نف�سها امل�سجلة يف العام �( 2010أنظر الر�سم .)1

الر�سم  :1ن�سبة امل�ستخدمني وامل�ستخدمات يف قطاع التعليم
Male
Female

41 .8%

100 %
40 .7%

39 .1%

50 %

6.7%

7.1%

6.9%

2012

2011

2010

0%

 9دائرة الإح�صاءات العامة :تقرير امل�سح ال�سنوي للإ�ستخدام والبطالة ،عمان (.)2010
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 2 .1األجر
بح�سب �آخر م�سح لدخل ونفقات الأ�سر ( ،10)2010بلغ متو�سط الدخل ال�سنوي احلايل للأ�سرة املعي�شية التي تعيلها �أنثى 2209.3
دينار �أردين مقابل  4103.5دينار �أردين للأ�سرة املعي�شية التي يعيلها ذكر ،وبالتايل بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني  46.16يف
املائة.
وبح�سب م�سح الإ�ستخدام للعام « ،2010بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للن�ساء والرجال العاملني يف القطاع العام  403دينار �أردين
و 457دينار �أردين تباع ًا مقابل  315دينار �أردين و 378دينار �أردين تباع ًا للن�ساء والرجال العاملني يف القطاع اخلا�ص» .11وبالتايل،
بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني  11.8يف املائة يف القطاع العام و 16.6يف املائة يف القطاع اخلا�ص.
وبح�سب امل�سح نف�سه للعام  ،2009بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للن�ساء والرجال العاملني يف قطاع التعليم العام  363دينار �أردين
و 459دينار �أردين تباع ًا مقابل  273دينار �أردين و 523دينار �أردين تباع ًا للن�ساء والرجال العاملني يف قطاع التعليم اخلا�ص».
وبالتايل ،بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني  20.92يف املائة (الفارق  96دينار �أردين) يف قطاع التعليم العام و 47.8يف املائة
(الفارق  250دينار �أردين) يف قطاع التعليم اخلا�ص.
لقد �أظهرت �سجالت امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي للعام  2010وقائع مهمة ت�ؤكد وجود فجوة الأجور بني اجلن�سني ،حيث
بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للرجال امل�سجلني لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي والعاملني يف القطاعني العام واخلا�ص
 335دينار �أردين و 437دينار �أردين تباع ًا .يف املقابل ،بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للن�ساء امل�سجالت لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
الإجتماعي والعامالت يف القطاعني اخلا�ص والعام  347دينار �أردين و 342دينار �أردين تباع ًا .وعليه ،بلغت فجوة الأجور بني
اجلن�سني  20.6يف املائة يف القطاع اخلا�ص.
من جهة �أخرى ،بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للرجال امل�سجلني لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي والعاملني يف قطاع التعليم
العام  535دينار �أردين .يف املقابل ،بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للن�ساء امل�سجالت لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي
والعامالت يف قطاع التعليم العام  360دينار �أردين (حيث بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني  34.9يف املائة)� .أما يف قطاع التعليم
اخلا�ص ،بلغ متو�سط الأجر ال�شهري للرجال امل�سجلني لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي  540دينار �أردين ،فيما بلغ متو�سط
الأجر ال�شهري للن�ساء امل�سجالت لدى امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي  307دينار �أردين (حيث بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني
 43.15يف املائة).

 3 .1القوى العاملة يف قطاع التعليم الخاص
ب�شكل عام ،ترتك ّز الن�ساء ب�شكل �أكرب من الرجال يف املدار�س اخلا�صة ،حيث ي�ش ّكل عدد العامالت  87.6يف املائة من �إجمايل
القوى العاملة مقابل  12.4يف املائة فقط للرجال .ويختلف عدد املعلمني واملوظفني الإداريني يف املدار�س اخلا�صة من حمافظة �إىل
�أخرى ،حيث تتولىّ الن�ساء �إدارة بع�ض مدار�س البنات ب�شكل كامل .يف ما يلي ،اجلدول  7الذي ُيظهر توزيع املوظفني يف املدار�س
اخلا�صة يف خمتلف �أنحاء البالد تبع ًا للفئة الوظيفية والنوع الإجتماعي.

 10دائرة الإح�صاءات العامة :كتاب م�سح دخل ونفقات الأ�سرة ،عمان (.)2010
 11دائرة الإح�صاءات العامة :تقرير م�سح الإ�ستخدام يف امل�ؤ�س�سات ،عمان (.)2010
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اجلدول  :7توزيع املوظفني يف املدار�س اخلا�صة تبعاً للفئة الوظيفية والنوع الإجتماعي واملحافظة
الفئة والنوع
الإجتماعي
املحافظة الذكور
2473
عمان
219
الزرقاء
124
البلقاء
69
مادبا
14
جر�ش
4
عجلون
20
املفرق
97
�إربد
14
الكرك
0
الطفيلة
0
معان
37
العقبة
املجموع 3071

املعلمون
الإناث
13271
2265
1227
462
224
346
241
2674
462
76
62
572
21882

املجموع
15744
2484
1351
531
238
350
261
2771
476
76
62
609
24953

املوظفون الإداريونQ
املجموع
الذكور الإناث املجموع الذكور الإناث
14998 2767 2021 1727 294
2570 267 353 305
48
1413 141 203 186
17
517
79
65
55
10
266
23
51
42
9
404
6
60
58
2
279
27
45
38
7
3103 137 469 429
40
535
20
79
73
6
84
0
8
8
0
71
2
11
9
2
641
44
76
69
7
24881 3513 3441 2999 442

املجموع

املجموع
17765
2837
1554
596
289
410
306
3240
555
84
73
685
28394

يف املائة
الذكور

15.58
9.41
9.08
13.3
8
1.5
8.82
4.22
3.6
0
2.74
6.4
12.4

يف املائة
الإناث

84.42
90.59
90.92
86.74
92
98.5
91.18
95.78
96.4
100
97.26
93.6
87.6

امل�صدر :نظام معلومات �إدارة التعليم ( ،)EMISدائرة الإح�صاءات والدرا�سات -وزارة الرتبية.2012/2011 ،
 Qمبا فيهم موظفو الإدارة والدعم.

يف املقابل ،يختلف الو�ضع متام ًا يف اجلامعات اخلا�صة ،حيث ي�ش ّكل الرجال �أكرثية العمال ( 70.71يف املائة من الرجال مقابل
 29.29يف املائة من الن�ساء) (�أنظر اجلدول .)8

اجلدول  :8توزيع املوظفني يف اجلامعات اخلا�صة تبعاً للفئة الوظيفية والنوع الإجتماعي
النوع
ا
ل
إ
ج
ت
ا
ماعي
لق�سم
 Qالإداري
الأكادميي
املجموع

الذكور
العدد
2698
1938
4636

الإناث
%
67.67
75.44
70.71

العدد
1289
631
1920

املجموع
%
32.33
24.56
29.29

العدد
3987
2569
6556

%
100
100
100

امل�صدر :نظام معلومات �إدارة التعليم ( ،)EMISدائرة الإح�صاءات والدرا�سات  -وزارة الرتبية.2012/2011 ،
 Qمبا فيهم موظفو الإدارة والدعم.
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 .2خالصات العمل امليداين :الفجوة يف األجور يف قطاع التعليم الخاص
 1 .2املدارس الخاصة
 1 .1 .2تركيبة القوى العاملة يف املدارس الخاصة
بح�سب الع ّينة امل�شمولة باملقابلة ،يبلغ عدد الرجال والن�ساء من �إجمايل القوى العاملة يف املدار�س اخلا�صة  25يف املائة و 75يف
املائة تباع ًا .وبح�سب الر�سم البياين �أدناه ،ت�ش ّكل الن�ساء �أكرثية القوى العاملة يف املناطق الثالث املذكورة (�أنظر الر�سم .)2

الر�سم  :2تركيبة القوى العاملة يف املدار�س اخلا�صة يف املناطق الثالث تبعاً للنوع الإجتماعي
88 %

73 %

Male

13%

Female

83 %

South

27%
Centre

100 %
17%

North

50 %
0%

بح�سب الر�سم � 3أدناه ،ت�ش ّكل املر�أة �أكرثية العاملني يف جميع املنا�صب من حيث الفئات الوظيفية :املوظفني الإداريني ( 80يف
املائة) واملعلمني ( 82يف املائة) واملوظفني يف خدمات الدعم ( 65يف املائة).

الر�سم  :3تركيبة القوى العاملة يف املدار�س اخلا�صة تبعاً للنوع الإجتماعي والفئة الوظيفية
82%

65 %
35%
Male
Female

80%
18%

20%

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

ُيعزى هذا التوزيع �إىل �إرتفاع عدد املعلمات يف مدار�س البنات واملدار�س املختلطة واملدار�س الإبتدائية ،فيما يرت ّكز الرجال يف
مدار�س البنني واملدار�س الثانوية� .إىل ذلك ،يتواجد املعلمون الرجال ب�أعداد قليلة جد ًا يف منطقتَي ال�شمال واجلنوب حيث ت�ش ّكل
مدار�س البنات �أو املدار�س املختلطة الأكرثية ،وهي مبعظمها مدارة من الن�ساء تبع ًا للعادات الإجتماعية املحلية.
�أما موظفو خدمات الدعم ،فهم مبعظمهم من الن�ساء ( 65يف املائة مقابل  35يف املائة من الرجال) ،و�إن كانت ن�سبة الرجال يف
�صفوفهم �أعلى منه يف الفئات الأخرى .و ُيعزى ذلك �إىل ت�أدية الرجال عادة لبع�ض الوظائف املندرجة يف هذه الفئة مثل �سائق با�ص
املدر�سة �أو عامل ال�صيانة �أو رجل الأمن �أو احلار�س الليلي .ويف الوقت نف�سه ،تهيمن الإناث على بع�ض الوظائف املندرجة يف هذه
الفئة مثل املرافقة يف با�ص املدر�سة �أو عاملة التنظيف �أو احلاجبة �أواملمر�ضة.
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 2 .1 .2الفصل املهني عىل أساس النوع اإلجتامعي
يف �أغلب الأحيانُ ،يالحظ وجود بنية هرمية غري منتظمة وغري منهجية �أو غري وا�ضحة يف املدار�س اخلا�صة يف الأردن ،ال �سيما
يف املدار�س ال�صغرية واملتو�سطة احلجم .وبالتايل ،مت �إعتماد التنظيم الهرمي يف املدار�س الر�سمية لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،نظر ًا
�إىل و�ضوح الهياكل التنظيمية فيها التي حتدّد املنا�صب يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�شكل عام.
كما مت �إ�ستخدام العنوان والتو�صيف الوظيفي يف �إطار حتديد املنا�صب الإدراية الواقعة يف �أعلى الهيكلية الهرمية �أي على م�ستوى
الإدارة (مثل مدير املدر�سة ،نائب مدير املدر�سة ،املدير املايل واملدير الإداري/مدير املوظفني) والتي ي�شغلها كبار املوظفني الذين
عملوا ل�سنوات طويلة يف قطاع التعليم ،وبخا�صة يف املدر�سة ذاتها؛ فيما ح ّلت املنا�صب غري الإدارية (مثل امل�ساعد الإداري/
�أمني ال�سر ،املحا�سب ،املعلم ،عامل التنظيف/احلاجب� ،سائق البا�ص ،املرافق يف البا�ص/امل�شرف واحلار�س) يف �أ�سفل الهيكلية
الهرمية .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن املوظفني غري الإداريني م�س�ؤولون عن عملية توفري التعليم و�إتاحة اخلدمات
املدر�سية وال�صيانة.
لقد �أظهرت البيانات يف الر�سم  4وجود  75يف املائة من الن�ساء مقابل  25يف املائة من الرجال يف املنا�صب الإدارية� ،إىل جانب
وجود  88يف املائة من الن�ساء يف املنا�صب غري الإدارية .و ُيعزى ذلك مرة �أخرى �إىل تر ّكز الن�ساء يف هذا القطاع .وجتدر الإ�شارة
يف هذا ال�سياق �إىل وجود الرجال بن�سبة  44يف املائة يف املنا�صب الإدارية يف املنطقة الو�سطى مقابل  14يف املائة فقط يف اجلنوب
و 38يف املائة يف ال�شمال ،حيث ميلك ويدير الرجال معظم املدار�س اخلا�صة (�أنظر الر�سم .)5

الر�سم  :4املنا�صب الإدارية وغري الإدارية يف املدار�س اخلا�صة تبعاً للنوع الإجتماعي
88 %

75 %
25 %

12 %

Male

100 %
0%

Female

الر�سم  :5املنا�صب الإدارية يف املدار�س اخلا�صة تبعاً للمنطقة والنوع الإجتماعي
86 %

56 %

Male
Female

50 %

62 %
44 %

38 %

14%
South

Centre

North

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

 3 .1 .2فجوة األجور بني الجنسني
ب�شكل عام ،يتبينّ �أن �أجر العمال ال�سائد يف املدار�س اخلا�صة يف الأردن يتكون فقط من الراتب الأ�سا�سي وا�شرتاكات ال�ضمان
الإجتماعي ،ومن الت�أمني ال�صحي يف بع�ض احلاالت .ويف حاالت نادرة ،يتقا�ضى املعلمون زيادة �إ�ضافية عن مهامهم الإدارية
�إىل جانب مهامهم التدري�سية الأ�سا�سية �أو ح�صة من الأرباح يف حال كانوا �شركاء يف املدر�سة .كما يتقا�ضون �أجر ًا �إ�ضافي ًا يف
حال �إعطاء الدرو�س اخل�صو�صية خارج املدر�سة ،حيث يعطي املدر�سون يف ال�صفني احلادي ع�شر والثاين ع�شر عادة و�أ�ساتذة
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الريا�ضيات والفيزياء والعربية والإجنليزية درو�س ًا خ�صو�صية للتالمذة �أفراد ًا وجمموعات لقاء �أجر بال�ساعة ،وبخا�صة يف الفرتة
التي ت�سبق الإمتحانات املهمة.
�أما مك ّونات الأجر الأخرى مثل الت�أمني ال�صحي وبدالت النقل فتُعترب �إختيارية مبا �أن القانون ال ُيلزم �أ�صحاب العمل بتطبيقها.
بح�سب خال�صات امل�سح ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري للرجال العاملني يف املدار�س اخلا�صة  435دينار �أردين مقابل  254دينار
�أردين للن�ساء العامالت (حيث تبلغ فجوة الأجور بني اجلن�سني  41.6يف املائة) .ويف �إطار مقارنة متو�سط الراتب الأ�سا�سي
ال�شهري ،بلغت فجوة الأجور بني اجلن�سني  42يف املائة يف املدار�س اخلا�صة ،حيث يتقا�ضى الذكور  426دينار �أردين مقابل 247
دينار �أردين للإناث (�أنظر الر�سمني  6و.)7

الر�سم  :6متو�سط الراتب الأ�سا�سي ال�شهري والأجر للعاملني يف املدار�س اخلا�صة تبعاً للنوع الإجتماعي
JOD ٤٣٥

Males

JOD ٢٥٤

JOD ٤٢٦

JOD ٥٠٠
JOD ٤٠٠

JOD ٢٤٧

JOD ٣٠٠
JOD ٢٠٠

Females

JOD ١٠٠
Average Basic
Average
Salary
Remuneration

JOD ٠

الر�سم  :7فجوة الأجور بني اجلن�سني يف املدار�س اخلا�صة
Average Basic Salary
Average
Remuneration

٤٢.٠٪

Private schools

٤١.٦٪
٠٪ ١٠٪ ٢٠٪ ٣٠٪ ٤٠٪ ٥٠٪

وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن الراتب الأ�سا�سي الو�سطي (�أي القيمة الأكرث �شيوع ًا �أو تواتر ًا يف �إطار الع ّينة امل�شمولة
بامل�سح) بلغ  245دينار �أردين للرجال و 190دينار �أردين للن�ساء ،ممّ ا يعني �أن قرابة 40يف املائة من الن�ساء املجيبات يف املدار�س
اخلا�صة يتقا�ضني احلد الأدنى للأجور والبالغ  190دينار املن�صو�ص عليه يف قانون العمل ،فيما تتقا�ضى �أكرثية الذكور يف نف�س
القطاع �أجر ًا يتجاوز احلد الأدنى للأجور (�أنظر الر�سم .)8

الر�سم  :8متو�سط الراتب الأ�سا�سي والراتب الأ�سا�سي الو�سطي للعاملني يف املدار�س اخلا�صة تبعاً للنوع الإجتماعي
JOD 426
Males

JOD 190

JOD 247

JOD 247

Females

JOD 500
JOD 400
JOD 300
JOD 200
JOD 100

Median Basic Salary
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Average Basic Salary

JOD 0

وبح�سب الأدلة ال�سردية ،جرت العادة يف الأردن على توافق بع�ض الن�ساء مع �أ�صحاب العمل على تقا�ضي �أجر �أقل من احلد الأدنى
للأجور ،لكن مع الإف�صاح عن تقا�ضيهن للحد الأدنى للأجور املن�صو�ص عليه يف القوانني ،بالرغم من �إقرار �أغلبية العامالت
الإناث بتقا�ضيهن للحد الأدنى للأجور.
وجتدر الإ�شارة �إىل تنامي فجور الأجور بني اجلن�سني يف املنطقة الو�سطى ب�سبب قدرة املدار�س اخلا�صة يف هذه املنطقة على
توظيف املعلمني الذكور الذين يطالبون ب�أجور �أعلى من املعلمات الإناث (�أنظر اجلدول .)9

اجلدول  :9متو�سط الراتب الأ�سا�سي والراتب الأ�سا�سي الو�سطي للعاملني يف املدار�س اخلا�صة يف املناطق
الثالث تبعاً للنوع الإجتماعي
املنطقة
ال�شمال
الو�سط
اجلنوب

امل�ؤ�شر
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط
املتو�سط

الذكور
190
190
426
245
168
168

الإناث
148
170
247
190
172
190

 %فجوة الأجور بني اجلن�سني
22.1
10.5
42.0
22.4
-

يف �ضوء حتليل البيانات ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري يف �صفوف كبار الإداريني يف املدار�س التي ّمتت زيارتها� ،أي املدير �أو نائب
املدير 458 ،دينار �أردين للذكور و 282دينار �أردين للإناث ،فيما يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري للموظفني الإداريني غري الكبار يف
املدار�س نف�سها� ،أي �أمني ال�سر �أو امل�ساعد 270 ،دينار �أردين للذكور و 240دينار �أردين للإناث .وبح�سب اجلدول التايل ،تبلغ فجوة
الأجور بني اجلن�سني 38.43يف املائة يف �صفوف املنا�صب الإدارية الرفيعة و 11.11يف املائة يف �صفوف املنا�صب الإدارية غري
الرفيعة (�أنظر اجلدول .)10

اجلدول  :10متو�سط الأجر ال�شهري يف املنا�صب الإدارية يف املدار�س اخلا�صة
املن�صب
املدير /نائب املدير
امل�ساعد� /أمني ال�سر
*املحا�سب
*

الأجر (دينار �أردين) يف املائة فجوة الأجور يف
الرواتب
الذكور الإناث
38.43
282
458
11.11
240
270
350
250

مما ي�س ّوغ �إرتفاع فجوة الأجور ل�صالح الإناث.
ُيعترب عدد املحا�سبني الذكور حمدود ًا جد ًا ّ

بالن�سبة �إىل املعلمني ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري  214دينار �أردين للذكور و 191دينار �أردين للإناث (حيث تبلغ فجوة الأجور بني
اجلن�سني  10.74يف املائة) .لكن ،ال تتطابق املعلومات مع �إجابات �أ�صحاب العمل الذين �أ�شاروا �إىل �أن متو�سط الأجر ال�شهري
للمعلمني يبلغ  203دينار �أردين ب�صرف النظر عن النوع الإجتماعي .ويبدو �أن معظم املدار�س اخلا�صة تعتمد �سيا�سة احلد الأدنى
للأجور وبخا�صة �أجور املعلمني؛ و ُيعزى ذلك �إىل �إرتفاع ن�سبة املعلمني من �إجمايل القوى العاملة يف املدار�س (�أنظر اجلدول .)11
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اجلدول  :11متو�سط الأجر ال�شهري للمعلمني يف املدار�س اخلا�صة
املن�صب
املع ّلم

الأجر (دينار �أردين) يف املائة فجوة الأجور يف
الرواتب
الذكور الإناث
10.74
191
214

وبح�سب �إجابات موظفي خدمات الدعم ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري  195دينار �أردين للرجال مقابل  181دينار �أردين للن�ساء،
تبع ًا ملن�صبهم .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل تقا�ضي بع�ض موظفي الدعم �أجور ًا �أعلى من املعلمني .ويمُ كن تف�سري ذلك من
خالل وفرة املعلمني التي تزيد من املناف�سة وتُ�سهم يف �إنخفا�ض الأجور ومن خالل ال�صورة ال�سلبية املن�سوبة �إىل الوظائف التي
ي�ؤديها موظفو الدعم (�أنظر اجلدول .)12

اجلدول  :12متو�سط الأجر ال�شهري ملوظفي الدعم يف املدار�س اخلا�صة
املن�صب
�سائق البا�ص
عامل التنظيف/احلاجب

الأجر (دينار �أردين)
الذكور الإناث
271
181
118

بح�سب �سجالت �إدارة املدار�س ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري للعاملني يف خدمات الدعم  195دينار �أردين للرجال و 181دينار
�أردين للن�ساء.

 2 .2الجامعات الخاصة
 1 .2 .2تركيبة القوى العاملة يف الجامعات الخاصة
لقد �شملت ع ّينة اجلامعات اخلا�صة  54يف املائة من الن�ساء و 46يف املائة من الرجال .يف اجلامعات اخلا�صة ،تتف ّوق الن�ساء على
الرجال من حيث العدد يف املنا�صب الإدارية ( 68يف املائة من الن�ساء مقابل  32يف املائة من الرجال) ،فيما يق ّل عددهن يف
خدمات الدعم ( 18يف املائة من الن�ساء مقابل  82يف املائة من الرجال) ويت�ساوى العدد يف املنا�صب التعليمية (�أنظر الر�سم .)9

الر�سم  :9تركيبة القوى العاملة يف اجلامعات اخلا�صة تبعاُ للفئة الوظيفية والنوع الإجتماعي
82 %
Male
Female
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18 %

50% 50%

68 %
32 %

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

 2 .2 .2الفصل املهني عىل أساس النوع اإلجتامعي
يف اجلامعات اخلا�صة ،يتف ّوق عدد العاملني الذكور على العامالت الإناث يف املنا�صب الإدارية ( 70يف املائة للذكور مقابل  30يف
املائة للإناث) ،الأمر الذي ُيربز بو�ضوح الف�صل العامودي (�أنظر الر�سم .)10

الر�سم  :10املنا�صب الإدراية تبعاً للنوع الإجتماعي يف اجلامعات اخلا�صة
70 %
Male
Female

30 %

100 %
50%

Managerial

0%

ت�شمل �أكرث املنا�صب الإدارية �شيوع ًا ما يلي:
• رئي�س اجلامعة
• نائب رئي�س اجلامعة
• عميد ال�ش�ؤون الطالبية
• رئي�س �أمن اجلامعة
• عميد الت�سجيل
• عمداء املدار�س/الكليات الأكادميية
• عميد الدرا�سات العليا والبحوث العلمية
• الأق�سام الأكادميية/امل�شرفون على الإخت�صا�صات
• املدير الإداري
• املدير املايل
• مدير �ش�ؤون الكلية
• مدير املوارد الب�شرية
• مدير العالقات العامة
• مدير ال�صيانة
ت�شمل املنا�صب غري الإدارية يف اجلامعات اخلا�صة جمموعة وا�سعة من الوظائف مثل:
•
•
•
•
•
•
•
•

�أع�ضاء الهيئة التعليمية (الأ�ستاذ ،الأ�ستاذ امل�شارك ،الأ�ستاذ امل�ساعد ،املعيد)
امل�شرفون على املخترب
�أمناء ال�سر
موظف الإ�ستقبال
عامل الهاتف
عامل التنظيف
عامل ال�صيانة
ال�سائق
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• العاملون يف الطباعة�/إدخال البيانات
• العاملون يف الكافيترييا

 3 .2 .2فجوة األجور بني الجنسني
يتك ّون �أجر العمال يف اجلامعات اخلا�صة يف الأردن من الراتب الأ�سا�سي ،والإ�شرتاكات يف ال�ضمان الإجتماعي ،والت�أمني ال�صحي
و�سواها من املك ّونات مثل املنح الدرا�سية للأبناء ،ومكاف�آت الأداء املتم ّيز ،وبدل العمل الإ�ضايف ،وبدالت النقل ،والإعانات العائلية،
وراتب ال�شهر الـ� 13أوالـ ،14واحلوافز ال�سنوية و�أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن الإعانات
العائلية تُدفع �إىل الرجال ح�صر ًا ،الأمر الذي يفاقم فجوة الأجور بني اجلن�سني.
يف اجلامعات اخلا�صة ،يبلغ متو�سط الأجر ال�شهري  540دينار �أردين للذكور مقابل  415دينار �أردين للإناث .وبالتايل ،تبلغ فجوة
الأجور بني اجلن�سني  23.1يف املائة .وعندما يتم جتزئة الأجرُ ،ي�صبح الراتب الأ�سا�سي ال�شهري  330دينار �أردين للذكور مقابل
 270دينار �أردين للإناث .وبالتايل ،تبلغ فجوة الأجور بني اجلن�سني  18.2يف املائة (�أنظر الر�سمني  11و.)12

الر�سم  :11متو�سط الراتب الأ�سا�سي والأجر للعاملني يف اجلامعات اخلا�صة تبعاً للنوع الإجتماعي
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الر�سم  :12فجوة الأجور بني اجلن�سني يف اجلامعات اخلا�صة
Average Basic
Salary
Average
Remuneration

18.2%
Private universities
23.1%

30%

20%

10%

0%

بح�سب �إجابات العاملني يف اجلامعات اخلا�صة امل�شمولة بامل�سح� ،أفادت  50يف املائة من الإناث عن م�ستوى �أق�صى من عدم تكاف�ؤ
املعاملة بني اجلن�سني من حيث الأجر مقابل  22يف املائة من الذكور فقط.
يف ال�سياق ذاته� ،أفادت  59يف املائة من الإناث وجود م�ستوى �أق�صى من عدم تكاف�ؤ املعاملة بني اجلن�سني من حيث الزيادات
واحلوافز يف اجلامعات اخلا�صة مقابل  41يف املائة من الذكور فقط.
يف املقابلُ ،يعترب الإختالف بني مدركات الإناث والذكور ب�ش�أن عدم تكاف�ؤ املعاملة من حيث العطل والإجازات الفردية حمدود ًا
ن�سبي ُا مقارنة باجلوانب الأخرى اخلا�صة مبعاملة �أ�صحاب العمل للعاملني يف اجلامعات اخلا�صة.
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الر�سم  :13ن�سبة العاملني يف اجلامعات اخلا�صة الذين ي�ؤكدون وجود م�ستويات ق�صوى من عدم التكاف�ؤ يف
املعاملة بني اجلن�سني تبعاً للنوع الإجتماعي
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 .3األسباب الرئيسية الكامنة وراء فجوة األجور بني الجنسني يف قطاع التعليم الخاص
خالل املقابالت وجل�سات جمموعات الرتكيز مع الهيئات احلكومية والتنظيمية ،والنقابات العمالية ،واجلمعيات املهنية ،و�أ�صحاب
العمل والعمال ،تبينّ �أن الفروقات يف الأجور يف قطاع التعليم اخلا�ص عائدة �إىل عوامل خمتلفة يرد بع�ضها يف خال�صات امل�سح:

 1 .3الصور النمطية واألحكام املسبقة
بح�سب امل�شمولني باملقابالت ،ينظر املجتمع الأردين �إىل الوظائف يف قطاع التعليم على �أنها وظائف غري جمهدة ومنا�سبة لطبيعة
يف�سر �إرتفاع ترك ّز الن�ساء ب�شكل كبري يف املدار�س اخلا�صة وبالتايل �إت�ساع فجوة الأجور بني اجلن�سني املرتبطة ب�إرتفاع
الن�ساء ،مما ّ
العر�ض .وهكذا ،ت�ضطر املعلمات �إىل القبول ب�أي �أجر مقابل العمل.

 2 .3اإلنتقاص التقليدي من قيمة وظائف ومؤهالت املرأة
 1 .2 .3إرتفاع الطلب عىل املعلمني مقابل إرتفاع عرض املعلامت يف املدارس الخاصة
�أبرزت املقابالت وجمموعات الرتكيز من جملة �أمور �أخرى �إرتفاع الطلب على املعلمني املتخ�ص�صني القالئل ،مما ي�سمح لهم
باحل�صول على �أجور �أف�ضل .كما �أظهرت يف املقابل �إرتفاع عر�ض املعلمات ،مما يدفعهن �إىل القبول برواتب �أدنى.
ف�سر امل�س�ؤولون يف مديرية التعليم اخلا�ص هذه الظاهرة من خالل ميل الأهايل �إىل ت�سجيل �أبنائهم يف املدار�س اخلا�صة التي
وقد ّ
ت�ضم معلمني ذكور معروفني و�إىل دفع �أق�ساط مدر�سية �أعلى .لذاُ ،يعترب وجود معلمني ذكور �أداة ت�سويق وترويج تُف�ضي �إىل �إرتفاع
معدالت الإلتحاق والأق�ساط املدر�سية .وعليهُ ،يعترب الأجر الأعلى العامل الأ�سا�سي الذي ي�ستقطب املعلمني الذكور.
وبح�سب املقابالت وجمموعات الرتكيز ،ت�ش ّكل الدرو�س اخل�صو�صية �أي�ض ًا م�صدر دخل �أ�سا�سي للمعلمني ،قد يتجاوز �أحيان ًا راتبهم
املدر�سي .كما يجني املعلمون الذكور من الدرو�س اخل�صو�صية دخ ًال �أعلى من املعلمات الإناث ،نظر ًا لتف ّرغهم بعد �ساعات املدر�سة.

 2 .2 3الظروف اإلقتصادية
تدفع الظروف الإقت�صادية ال�صعبة ال�سائدة يف �صفوف الأ�سر الأردنية �إىل جانب �إرتفاع معدالت البطالة يف �صفوف الن�ساء باملر�أة
�إىل العمل والقبول ب�أجور متدنية ،حيث ُيعترب دخلها مكم ًال فقط لدخل الرجل يف الأ�سرة .وتلج�أ املدار�س اخلا�صة ذات املوارد
املالية املحدودة �إىل �إ�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجية من �أجل احلد من �أكالفها الت�شغيلية.

 3 .2 .3العمل من دون تعويض يف املقابل
بح�سب �أع�ضاء النقابات العمالية ،ونقابة املعلمني الأردنيني ،ونقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون
املر�أة ،يت�أثر �أجر املعلمة من جملة �أمور �أخرى بطبيعة املهام املطلوبة منها من دون التعوي�ض عن املهام الإ�ضافية امللقاة على عاتقها
مثل الإ�شراف والت�صحيح واملرافقة.

 4 .2 .3محدودية الوعي بشأن مفهوم اإلنصاف يف األجور
برزت من خالل امل�سح الذي �شمل �أ�صحاب العمل ومن خالل نقا�شات جمموعات الرتكيز يف مرحلة الحقة حمدودية الوعي ملفهوم
الإن�صاف يف الأجور �إىل جانب تهمي�ش م�س�ألة فجوة الأجور بني اجلن�سني يف ظل وجود ق�ضايا قانونية �أكرث �إحلاحية مثل عدم
تطبيق احلد الأدنى للأجور وحرمان العمال من حقوقهم املالية.
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 3 .3العوامل اإلجتامعية والثقافية
 1 .3 .3الرجل هو املعيل الوحيد للعائلة
ي�سود الإعتقاد يف املجمتع الأردين ب�أن الرجل هو املعيل الوحيد للعائلة .وينعك�س ذلك من خالل القوانني واللوائح التنظيمية التي
جتيز للرجل احل�صول على �أجر �أعلى ومنافع �أكرث من مثل الإعانات العائلية التي تُدفع ح�صر ًا للرجال ،وذلك بح�سب امل�شاركني
يف املقابالت وجمموعات الرتكيز والعامالت املجيبات على امل�سح.

 2 .3 .3إفتقار املرأة للمعلومات بشأن حقوقها
�أجمع معظم امل�شاركني يف املقابالت وجمموعات الرتكيز على �إحجام املر�أة عن ال�شكوى ب�ش�أن عدم تكاف�ؤ املعاملة ب�سبب �إفتقارها
�إىل املعلومات ب�ش�أن حقوقها واخلوف من فقدان وظيفتها وغياب الوعي لفجوة الأجور التي يتقا�ضاها نظرا�ؤها من الذكور ناهيك
عن الأ�سباب الإجتماعية وال�سلوكية التي متنعها من املطالبة بامل�ساواة.
قليالت هن الن�ساء اللواتي تقدمن ب�شكوى �إىل وزارة العمل ،والنقابات العمالية و�/أو منظمات املجتمع الأهلي ب�ش�أن عدم �إحرتام
حقوقهن .لكن ،مل ت�شمل هذه ال�شكاوى �إال نادر ًا عدم تكاف�ؤ املعاملة بني العاملني والعامالت مبا فيه التمييز يف الأجور على �أ�سا�س
النوع الإجتماعي .وبح�سب وزارة العمل ،تتمحور �أغلبية ال�شكاوى املو ّثقة حول تدين الرواتب عن احلد الأدنى للأجور املن�صو�ص
عليه يف القانون ،والتخ ّلف عن دفع الأجور يف الوقت املنا�سب ،وعدم دفع الأجور خالل العطل ال�صيفية �أو التخ ّلف عن ت�سجيل
العمال يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي.
وبح�سب �أع�ضاء مديرية عمل املر�أة لدى وزارة العمل ،تقدّمت �أ�ستاذة جامعية ب�شكوى عن عدم التكاف�ؤ يف املعاملة زاعمة ب�أن
زمي ًال لها ي�ستفيد من الإعانات العائلية عن زوجته و�أبنائه لدى �إلتحاقهم به يف منحة تعليمية يف اخلارج ،فيما مت حرمانها من
نف�س املعاملة� .أما اجلامعة ،فقد عزت ال�سبب �إىل �سوء تف�سري القوانني الداخلية .من جهته� ،أفاد ممثل وزارة العمل امل�س�ؤول عن
التفتي�ش
لقد جاءت �أجوبة العامالت عن الأ�سئلة الواردة يف امل�سح لت�ؤكد اخلال�صات الواردة �أعاله .يف الواقع� ،أفادت 12يف املائة فقط من
العامالت يف املدار�س اخلا�صة عن ن ّيتهن يف التقدّم ب�شكوى �أمام ال�سلطات احلكومية و�/أو النقابات العمالية ب�ش�أن تدين �أجرهن
عن �أجر زمالئهن .وقد تكون الن�سبة الفعلية �أعلى ،نظر ًا �إىل تردّد بع�ض الن�ساء يف الإف�صاح عن ن ّيتهن احلقيقية �أمام املقابلني
�أثناء امل�سح.
بعبارات �أعم ،تنوي  4يف املائة فقط من العامالت يف املدار�س اخلا�صة و 3يف املائة فقط من العامالت يف اجلامعات اخلا�صة
التقدّم ب�شكوى ب�ش�أن عدم تكاف�ؤ املعاملة بني اجلن�سني.
ُيعزى تدين معدل ال�شكاوى �أي�ض ًا �إىل قلة وعي املر�أة ملفهوم الإن�صاف يف الأجور ولفجوة الأجور التي يتقا�ضاها نظرا�ؤها .وبح�سب
نتائج امل�سح ،يجهل نحو  31يف املائة من العامالت يف املدار�س اخلا�صة كيفية مقارنة راتبهن الأ�سا�سي برواتب زمالئهن من
ني من خالل امل�سح �أن  40يف املائة من العامالت يجهلن كيفية مقارنة الزيادات
اجلن�س الأخر والعاملني يف الوظيفة نف�سها .كما تب ّ
بالزيادات التي ي�ستفيد منها زمال�ؤهن و�أن  46.6يف املائة من العامالت يجهلن كيفية مقارنة احلوافز/املكاف�آت باحلوافز
واملكاف�آت التي ي�ستفيد منها زمال�ؤهن .والأمر �سيان بالن�سبة �إىل املنافع الوظيفية الأخرى مثل العطل ،والتدريب والتطوير،
و�ساعات العمل الإ�ضافية ،والت�أمني ال�صحي ،وال�ضمان الإجتماعي وبدالت النقل.
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 3 .3 .3املسؤوليات العائلية
�إىل ذلك ،عزت الدرا�سة فجوة الأجور بني اجلن�سني �إىل امل�س�ؤوليات العائلية امللقاة على كاهل املر�أة الأردنية التي حت ّد من
م�شاركتها يف اللجان والبعثات والوفود والدرو�س اخل�صو�صية ومن عدد املواد التدري�سية املك ّلفة بها .وبالتايل ،يحول ذلك دون
قدرة املر�أة على ك�سب دخل �إ�ضايف و�/أو يح ّد من فر�ص �إ�ستفادتها من الرتقية و�/أو التدريب .يف بع�ض املدار�س ،يتم �إ�ستبعاد
طلبات الن�ساء املتزوجات.
نظر ًا �إىل م�س�ؤولياتها العائلية ،تعمل املر�أة يف املدار�س اخلا�صة لوقت �أقل من الرجل يومي ًا .وبح�سب الدرا�سة ،يبلغ متو�سط �ساعات
العمل للرجال � 7.3ساعة مقابل  6.8للن�ساء؛ فيما يبلغ متو�سط عدد �أيام العمل يف ال�شهر الواحد  22.7يوم للرجال مقابل 21.9
يوم للن�ساء؛ ويبلغ متو�سط عدد �أ�شهر العمل يف ال�سنة الواحدة  9.75للرجال مقابل  9.65للن�ساء.
تُعترب امل�س�ؤوليات العائلية ال�سبب وراء ق�صر العمر الوظيفي للن�ساء مقارنة بالرجال ،الأمر الذي مينعهن من جني منافع �إ�ضافية
ومراكمة �سنوات �أطول من اخلربة .وبح�سب الدرا�سة ،يبلغ متو�سط فرتة الإ�ستخدام يف املدار�س اخلا�صة � 8.7سنة للرجال مقابل
� 6.3سنة للن�ساء.
جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن الرجال والن�ساء العاملني يف اجلامعات اخلا�صة وامل�شاركني يف امل�سح �أفادوا ب�أنهم يعملون
بدوام كامل ولـ� 8ساعات يومي ًا.

 4 .3 .3ضعف القدرة التفاوضية لدى املرأة
تعاين الن�ساء من قلة التمثيل يف النقابات العمالية يف الأردن ،مما ُي�ضعف موقفهن يف املفاو�ضة اجلماعية مع �أ�صحاب العمل من
�أجل رفع الأجور وحت�سني �شروط وظروف العمل .وبخالف الرجال ،ت�شعر الن�ساء بال�ضعف �أو احلياء �أثناء املفاو�ضات خ�شية فقدان
وظيفتهن يف ظل �ضراوة املناف�سة

 4 .3غياب اإلطار الترشيعي والتنظيمي
بالرغم من املراجعات التي جرت م�ؤخر ًا على قانون العمل ،ال يزال مبد�أ الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية غائب ًا .وي�ؤدي
هذا الق�صور �إىل زيادة �صعوبة تطبيق هذا املبد�أ.
وبح�سب خال�صات الدرا�سة ،يربز غياب القوانني الداخلية ،واللوائح التنظيمية و�أنظمة الأجر يف �أغلب املدار�س اخلا�صة .كما
تُظهر الدرا�سة حمدودية قدرة �أ�صحاب العمل على �إعتماد �أنظمة حمايدة من حيث النوع الإجتماعي ،مما ي�ؤدي �إىل الإنتقا�ص
من قيمة الوظائف التي ت�ؤديها الإناث يف القطاع اخلا�ص .و ُيعزى ذلك �إىل عدم توافر املوظفني امل�ؤهلني لإدارة هذه الأنظمة.
وبح�سب اخلال�صات �أي�ض ًا ،يقوم  86.4يف املائة من �أ�صحاب العمل يف املدار�س اخلا�صة ب�إدراة عالقات العمل مع العمال من خالل
�إ�ستخدام الإر�شادات �أو الأنظمة الداخلية ،فيما يعتمد  9يف املائة فقط منهم �سلم الأجور امل�ستند �إىل الت�صنيف الوظيفي �أو نظام
مو ّثق لإدارة املوارد الب�شرية ،ويف حني يفتقر  4.6يف املائة منهم �إىل �أي نظام لإدارة املوظفني .يف املقابل� ،أ�شار  8يف املائة فقط
من العاملني يف املدار�س اخلا�صة �إىل وجود �سلم معلن للرواتب داخل املدر�سة ،فيما �أ ّكد  11.2يف املائة �إفتقار �أ�صحاب العمل �إىل
�أي نظام داخلي �أو �سلم معلن للرواتب� .أما الن�سبة املتبقية من العمال فال تعلم �إذا ما كانت املدر�سة تعتمد نظام ًا داخلي ًا �أو �سلم ًا
معلن ًا للرواتب.
ويختلف الو�ضع بالن�سبة �إىل اجلامعات اخلا�صة ،حيث تتوافر القوانني الداخلية التي تنظم العالقات بني اجلامعة والعاملني ،مث ًال
من حيث الأجر والتعوي�ض والت�أمني واملكاف�آت ،واملنح التي وافقت عليها احلكومة �إىل جانب جمل�س التعليم العايل.
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كما ُيعزى �ضعف مكانة املر�أة �إىل �ضعف نظام تفتي�ش العمل جلهة �إنفاذ عقود العمل املوحدة ،حيث ال تطالب املر�أة عادة بعقد عمل
نظامي ومو ّثق وعادل .وبالرغم من ت�أكيد معظم العاملني يف املدار�س اخلا�صة وامل�شمولني بامل�سح على توقيعهم عقد ًا ،يكون العقد
غري نظامي (�أي غري م�سجل لدى وزارة العمل �أو وزارة الرتبية) �أو ال ميلكون ن�سخة عنه .وقد ي�ؤدي �ضعف الر�صد القانوين لعقود
العمل والتفتي�ش �إىل بروز فجوة الأجور بني اجلن�سني ال بل �إىل عمل بدون �أجر يف املدار�س اخلا�صة.
املوحد الذي ي�ضمن حقوق املوظفني يف املدار�س اخلا�صة �سبب ًا وراء فجوة
يف ال�سياق ذاتهُ ،يعترب التق�صري يف تطبيق عقد العمل ّ
الأجور بني اجلن�سني بح�سب النقابات العمالية ،ونقابة �أ�صحاب املدار�س اخلا�صة واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة.
ين�ص العقد مبوجب قانون العمل على احلقوق الأ�سا�سية
وبالرغم من غياب الأحكام اخلا�صة بالإن�صاف يف الأجور بني اجلن�سنيّ ،
للموظفني (�أي الأجر ،والعطل ،وال�ضمان الإجتماعي ،والت�أمني ال�صحي ،و�إجازة الأمومة� ،إلخ) بغ�ض النظر عن النوع الإجتماعي.
وب�صورة عامة ،تعزو الهيئات احلكومية والتنظيمية فجوة الأجور بني اجلن�سني �إىل املمار�سات الناجتة من �سوء تف�سري املدراء
للوائح التنظيمية الداخلية يف م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة� .إىل ذلك ،ال يجيز �أو مينع القانون هذه املمار�سات .وبالتايل ،تخ�ضع
هذه الأخرية �إىل املعايري ال�شخ�صية واملح�سوبيات ،فيما ال تتعار�ض مع القوانني واللوائح التنظيمية الداخلية املعمول بها يف هذه
امل�ؤ�س�سات.
من جهتها ،تلج�أ احلكومة �إىل و�سائل الإعالم لتوعية العامالت يف القطاع اخلا�ص حول حقوقهن مثل الأجر ،والتعوي�ض ،والإجازات
والعقود ،ف�ض ًال عن �إ�سداء التوجيهات �إليهن والرتويج لثقافة العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة بني اجلن�سني.

 5 .3غياب التنسيق بني الجهات املعنية
�أظهرت املقابالت مع ممثلي املجتمع الأهلي والنقابات العمالية التق�صري يف التن�سيق بني اجلهات املعنية يف قطاع التعليم (�أ�صحاب
العمل ،واملوظفني والهيئات التنظيمية)� ،إىل جانب ت�ضارب امل�صالح بني النقابات العمالية ،الأمر الذي يح ّد من قدرتها على
التدخل ومراقبة العالقات بني �أ�صحاب العمل واملوظفني و�ضمان الإن�صاف يف الأجور بني اجلن�سني.
وبح�سب �أحد امل�شاركني يف جمموعات الرتكيز ،مت حالي ًا �إيداع � 1.700شكوى ب�ش�أن الأجور لدى نقابة املعلمني .كما مت رفع هذه
ال�شكاوى �إىل وزارة الرتبية التي ن�صحت برفعها �أي�ض ًا �إىل وزارة العمل .وهكذا يربز عدم الو�ضوح يف حتديد ال�سلطات امل�س�ؤولة
ويف�سر �أي�ض ًا غياب تفتي�ش العمل الفاعل يف املدار�س واجلامعات.
عن البت يف مثل هذه الق�ضايا ّ
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الخالصات
يف �ضوء حتليل النتائج ،تبلغ فجوة الأجور بني اجلن�سني  41.6يف املائة يف املدار�س اخلا�صة و 23.1يف املائة يف اجلامعات اخلا�صة،
�إىل جانب �إت�ساع فجوة الأجور يف املدار�س اخلا�صة �أكرث من فجوة الأجور يف اجلامعات اخلا�صة .وتعزو الدرا�سة فجوة الأجور �إىل
�أ�سباب متعددة ،من بينها الثقافة املحلية املهيمنة واملعتقدات ال�سائدة لدى املر�أة ب�أن الرجل هو املعيل الأ�سا�سي للأ�سرة مبختلف
حاجاتها وب�أنه ي�ستحق تقا�ضي �أجر �أعلى� .أما عمل املر�أة داخل الأ�سرة ف ُيعترب ثانوي ًا رغم كرثة الواجبات املنزلية والأ�سرية.
وبالتايل ،تقبل املر�أة بدخل زهيد من �أجل دعم �أ�سرتها .ويقرتن ذلك بقلة الوعي العام لدى املر�أة ب�ش�أن حقوقها.
ُي�ضاف �إىل ذلك و�ضع الطلب والعر�ض يف �سوق العمل ،حيث يتجاوز عر�ض الباحثات عن عمل يف قطاع التعليم اخلا�ص (وال �سيما
ي�سجل الطلب على الذكور يف قطاع التعليم اخلا�ص وال �سيما يف املدار�س اخلا�صة للبنني
املعلمات) ب�أ�شواط عر�ض الذكور ،فيما ّ
اخلا�صة م�ستويات �أعلى .وبالتايل ،حتدّد العوامل الإقت�صادية يف �سوق العمل الأجر املتو�سط والأق�صى للذكور والإناث يف قطاع
التعليم اخلا�ص.
ي�سجل غياب التوثيق املنا�سب لل�شكاوى �أو الدعاوى الر�سمية التي يتقدّم بها املوظفون �إىل ال�سلطات املعنية �أو الرقابية
�إىل ذلكّ ،
مثل وزارة العمل ،مما يعزّز الفر�ضية القائلة ب�أن عدد ال�شكاوى يف قطاع التعليم اخلا�ص هو �أعلى بكثري من عدد ال�شكاوى املبلغّ
عنها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم تهمي�ش ق�ضية فجوة الأجور بني اجلن�سني على م�ستوى ال�سيا�سات ،نظر ًا �إىل وجود ق�ضايا �أكرث
�إحلاحية مثل عدم تطبيق احلد الأدنى للأجور وحرمان العمال من املنافع املالية.
ُي�ضاف �إىل ذلك �أي�ض ًا غياب املواد والأحكام القانونية ب�ش�أن الأجر املت�ساوي عن عمل ذي قيمة مت�ساوية ،مما يح ّد من القنوات
الر�سمية لإ�ستالم وتبليغ وت�سوية فجوة الأجور بني اجلن�سني يف الأردن.
ف�ض ًال عن ذلك ،ي�ساهم غياب التن�سيق بني ال�سلطات الر�سمية (وبخا�صة وزارة الرتبية ،ووزارة العمل ووزارة التعليم العايل)
والإلتبا�س يف الرقابة احلكومية على م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة يف مفاقمة فجوة الأجور بني اجلن�سني .كما ي�ساهم ذلك يف زرع
احلرية يف قلوب �أ�صحاب العمل �إزاء تعدّد القوانني واملعايري ذات ال�صلة باملوارد الب�شرية واملوظفني داخل امل�ؤ�س�سات ،يف ظل غياب
مرجعية قانونية .وتطال هذه احلرية املوظفني �إزاء �إزدواجية ال�سلطات يف حال �إيداع �شكوى ب�ش�أن الأجور ،حيث يواجهون �صعوبة
يف �إتخاذ القرار و�إختيار ال�سلطة املعنية املعتمدة.
يف املقابل ،ي�ساهم �ضعف النقابات العمالية واجلمعيات يف قطاع التعليم اخلا�ص و�إعطاء الأولوية الق�صوى للق�ضايا الإقت�صادية
والإجتماعية التي ت�ؤثر مبا�شرة على العاملني يف قطاع التعليم اخلا�ص يف احلد من قدرتها على التدخل والق�ضاء على �أ�شكال
املعاملة غري العادلة بحق الن�ساء �أو التمييز اجلندري يف الأجر و�سواه من حقوق العمل الأخرى.
كما ي�ساهم غياب املمار�سات الوا�ضحة واملنهجية وال�شفافة املك ّملة للأنظمة الداخلية يف م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص واملعرتف بها
من جانب وزارة العمل يف تكري�س املعاملة غري العادلة وتعميق فجوة الأجور يف قطاع التعليم اخلا�ص ،وبخا�صة املعايري ذات ال�صلة
بالأجر واملنافع وامل�ساواة اجلندرية.
ويف �إطار حتليل الأ�سباب الكامنة وراء فجوة الأجور بني اجلن�سني ،تربز املعتقدات الثقافية والتقليدية ب�شكل �أ�سا�سي لتحدّد
الوظائف التي ت�سيطر عليها املر�أة والوظائف التي يهيمن عليها الرجل ف�ض ًال عن �أجر املر�أة يف قطاع التعليم اخلا�ص .على �سبيل
املثال ،ي�سود الإعتقاد ب�أن قطاع التعليم هو قطاع ي�سهل على املر�أة العمل فيه .وبالتايل ،يتم الإنتقا�ص من جهود املر�أة مقارنة
بجهود الرجل وت�سويغ تدين �أجرها عن �أجر الرجل .كما ي�سود الإعتقاد ب�أن عمل املر�أة الأ�سا�سي هو يف املنزل ،وبالتايل يتم تقييد
جهودها و�إنتاجيتها والت�شكيك ب�إلتزامها يف مكان العمل نظر ًا �إىل حاجتها �إىل التوفيق بني م�س�ؤوليات العمل والأ�سرة.
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التوصيات
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

يجب مراجعة الت�شريعات الوطنية لت�شمل الأجر املت�ساوي للرجال والن�ساء عن عمل ذي قيمة مت�ساوية.
يجب تفعيل دور �أجهزة التفتي�ش لدى وزارة العمل من �أجل �ضمان توقيع جميع العاملني يف قطاع التعليم على عقد عمل
متا�شي ًا مع قانون العمل والقوانني الأخرى ذات ال�صلة و�ضمان ح�صولهم على �أجر عادل و�شروط وظروف عمل الئقة .كما
يجب ال�سعي �إىل �ضمان التعاون بني وزارات العمل والرتبية والتعليم العايل لبلوغ هذا الهدف.
يجب �إجراء تقييم وظيفي جتريبي حمايد للنوع الإجتماعي يف � 10إىل  15مدر�سة وجامعة لإختبار خال�صات هذه الدرا�سة.
وقد ت�ساعد املنهجية العلمية واملنا�سبة والتقييم الوظيفي املحايد للنوع الإجتماعي �إدارة هذه امل�ؤ�س�سات يف حتديد �سلم
الرواتب �إنطالق ًا من قيمة الوظيفة ال من «�شاغلها» .وبعد �إ�ستكمال التقييم التجريبي وحتليل النتائج و�إقرتاح الإجراءات
الت�صحيحية ،ميكن �إجراء التقييم الوظيفي املحايد للنوع الإجتماعي يف م�ؤ�س�سات خا�صة �أخرى يف قطاع التعليم.
يتعينّ على �أ�صحاب العمل مراجعة �أنظمة الأجر واملمار�سات ذات ال�صلة باملوارد الب�شرية.
املوحد.
يتعينّ على �أ�صحاب العمل تطبيق عقد العمل ّ
كما يتعينّ على النقابات العمالية ال�ضغط من �أجل �إدماج مبد�أ الأجر املت�ساوي للرجال والن�ساء عن عمل ذي قيمة مت�ساوية
املوحد.
يف عقد العمل ّ
يتعينّ على احلكومة ،بالتن�سيق مع اللجنة التوجيهية الوطنية للإن�صاف يف الأجور ،ت�صميم وتنظيم حمالت التوعية
للعاملني والعامالت يف القطاع اخلا�ص ب�ش�أن حقوقهم يف العمل ،وبخا�صة ب�ش�أن الأجر املت�ساوي للرجال والن�ساء عن عمل
ذي قيمة مت�ساوية .كما ميكن الت�شاور مع منظمات املجتمع الأهلي والنقابات العمالية النا�شطة يف القطاع اخلا�ص يف �إطار
ت�صميم وتنفيذ هذه احلملة.
يجب تعزيز التعاون والتن�سيق بني النقابات العمالية واجلمعيات املهنية ونقابات �أ�صحاب املدار�س واجلامعات (نقابة
�أ�صحاب املدار�س اخلا�صة ،والنقابة العامة للعاملني يف التعليم اخلا�ص ،ونقابة املعلمني ورابطة امل�ؤ�س�سات العربية اجلامعية
للتعليم العايل) من �أجل ت�صنيف ع�صري وعادل مل�ؤ�س�سات التعليم اخلا�صة والعاملني فيها.
يتعينّ على النقابات العمالية واجلمعيات املهنية �إن�شاء �آلية فاعلة لك�شف التمييز يف الأجور وت�سجيل ال�شكاوى ذات ال�صلة
و�سواها من �إنتهاكات حقوق العمل يف قطاع التعليم اخلا�ص على امل�ستوى الوطني.
يتعينّ على وزارة العمل وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل �إر�ساء �آليات املتابعة لل�شكاوى ذات ال�صلة بفجوة
الأجور بني اجلن�سني.
يجب الرتويج خلدمة اخلط ال�ساخن اخلا�صة باللجنة الأردنية الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة يف �صفوف العامالت لطلب امل�ساعدة
يف حال وجود فجوة الأجور.
يجب �إن�شاء جائزتي «مدر�سة العام» و»جامعة العام» ل�صالح امل�ؤ�س�سات التي برهنت عن �إحرتامها ملبادئ امل�ساواة بني
اجلن�سني والإن�صاف يف الأجور.
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