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  نظرة على الفجوة في األجور بین الرجال والنساء في األردن

   

 

 الملخص التنفیذي

ائرة االحصاءات د فذهتن ذيال االستخدام وتعویضات العاملینمسح ج ئنتاعلى  التحلیلیة دراسةال تعتمد هذه

 واألجور لنقدیةا والرواتب التعویضات مستوى على اإلحصائیة البیاناتتوفیر  والذي یهدف إلىسنویًا  العامة

لتوظیف ا حالة عن النظر بغض المنتظمة وغیر المنتظمة النقدیة االعانات وكذلك للعاملین بأجر المدفوعة

  .)1 الملحق( مؤقتةأو بوظیفة دائمة  للعامل

ادیة نتیجة لعوامل اجتماعیة واقتصالمرأة و  الرجلجر بین األب بینت النتائج أن هناك اختالفات جوهریةو  

، المهن في االختالفات تعكسنجدها األجور بین الجنسین لتباین  سباباألتفسیر عند و وثقافیة متعددة. 

م في الیو  وساعات العمل اختالف المستویات التعلیمیة للعاملین، قطاعات العمل ،األنشطة االقتصادیة

یاسها لصعوبة ق هاومن الجدیر بالذكر أن لیس كل فجوة في األجر یمكن تفسیر  .الشهر خالل الواحد أو

درجة اعلى بالرجال والمتوفرة عند  غیر الرسمیة في العمل الشبكاتو الصور النمطیة بین الجنسین ك كمیاً 

خدام على است النساء ، وعدم توفر الجرأة لدىبالمهنالتمییز ، (الواسطة والمحسوبیة)النساء منها عند 

 خصائصالتظهر الدراسات أنه عندما تؤخذ جمیع و  .كالرجالالتفاوض للحصول على الحوافز والترقیات 

 جوراألي فمبررة غیر كبیرة  فجوةذلك ال یمنع من وجود فإن  ذات الصلة في االعتبار األسریةالمهنیة و 

فجوة  تفسیر عنالخبراء إلى أن هذه العوامل قد تكون مسؤولة  ىیر و . الرجل والمرأة بین والمكتسبات النقدیة

   .2٪40إلى  1٪20 بنسبة تتراوح ما بین جوراأل

جوة في وجود ف السائد على نطاق واسع االعتقاد ؤكدوالتي ت بیانات دائرة االحصاءات العامةالى استنادًا و 

، %213. القوى العاملةمشاركة المرأة في شكلت  2013ي عام فف ،في األردن الرجلو  المرأةاألجور بین 

دینار تكسبه المرأة من عملها فإن  90مما یعني أن مقابل كل   %10 3األجر الشهريفجوة في حین بلغت 

سنة الماضیة بنحو  21ویالحظ انخفاض الفجوة خالل الـ  دینار أردني لنفس العمل. 100 یكسبالرجل 

    تسع نقاط مئویة.

                                                             
 حوثللب الوطني المكتب ،"العمل؟ سوق في التمییز عن األجور في الفوارق تخبرنا ماذا"بورقة عمل   أونیل،. م ودیف أونیل. جون يالكاتب  1 
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وبقیمة  2013لعام  العام والخاص بین القطاعین في فجوة األجر بالساعةواضح تباین وجود النتائج وبینت  

سین الشهري للجناألجر أن فجوة  الملفت لالنتباهومن  .عاملقطاع الل %11.6و الخاصلقطاع ل %3.5 بلغت

   .%13بقیمة بلغت  القطاعین العام والخاصفي  للعاملینقد تساوت 

فقد ،  نلمها منغیرها ب مقارنةٍ أوسع بكثیر في بعض المهن  كانتبین الجنسین  الشهري إن فجوة األجر

الفصل  أن علىمما یدل  ).%41(المهن  من الیها وما الحرف في لعاملونسجلت اعلى قیمة لها في مهنة ا

لیها عهذه المهنة یسیطر  یشیر هنا الى ان الذي  "السقف الزجاجي"والمعروف أیضاً باسم  4المهني العمودي

بأجر یقل عن نظائرهن من الرجال و  %10نسبة العامالت عن تتجاوز حیث لم الرجال العاملون 

 على أساس الجنس ترك أثرًا اقتصادیًا فعاالً  المهني العمودي أن الفصل. ومن الجدیر بالذكر %41بمقدار

والبالغ  5مؤشر دنكان لألردن حیث یشیر المشاركة النسائیة في القوى العاملة لأدى الى انخفاض معد

 .)0.34( والبالغ قیمته األوسط الشرق لمنطقةمتوسط العن العمودي المهني  الفصل ارتفاع ) الى0.44(

تعویضات و  أظهرت بیانات مسح االستخدامفقد ، ةالمهنحسب بین الجنسین بالساعة  أما بالنسبة لفجوة األجر

 في والباعة الخدمات مهنة العامالت فيكانت لصالح  بالساعةفجوة األجر  إلى أن 2013لعام  العاملین

 مما یدل على ان العامالت في هذه المهنة یكسبن اعلى مما یكسبه %11.5 بلغتحیث  واألسواق المحالت

 هذا ملشحیث  ،وتعویضات العاملین مسح االستخدام المتبعة في منهجیةالالى  ویرجع السبب .العاملون

 وجمیع) ألمنیةوا العسكریة المؤسسات باستثناء( العام القطاع في العاملة المنشآت العاملین في جمیع المسح

كما  ).الزراعي القطاع باستثناء( الموظفین عدد عن النظر بغض الخاص القطاع في العاملة المنشآت

تبعاد هؤالء إن اس، العاملین في القطاع غیر المنظممنشآت كالالعمال غیر المرتبطین ب هذا المسح يیستثن

   .ألسواقوا المحالت في والباعة الخدماتللمرأة في  األجرمتوسط  فيالعمال یؤدي إلى وجود مبالغة كبیرة 

 ةهریالش األجورفي  أن الفجواتیتضح  االعتبار التحصیل العلمي، األخذ بعینعند  من ناحیة أخرى،

  .التعلیمي بكالوریوسالذین مستواهم العاملین  بین  ةمرتفع الساعةو 

یة سجلت االقتصادنشطة األحسب ساعة بالاألجور الشهریة و  ظهرت النتائج ان فجوةافقد ، وعالوة على ذلك

ذه الفجوة وتمثل ه .االقتصادیةنشطة األمر الذي یفسر ظاهرة التأنیث لأل ادنى قیم لها في نشاط التعلیم

وفي  النساء العامالت). مجموعمن  % 45.3( النشاطالرتفاع نسبة العامالت في هذا  نظراً  كبیراً  تحدیاً 

الصحة  شاطنبین الجنسین كانت في  وبالساعة الشهریة أن أعلى قیمة لفجوة األجور أظهرت النتائج المقابل،

النساء من مجموع  %12.6تصل  النشاط، على الرغم من أن نسبة العامالت في هذا والعمل االجتماعي

  .العامالت

                                                             
 الفصل المھني العمودي : ھو أن تصل المرأة الى حد معین من التدرج الوظیفي ومحدودیة وصولھا الى القیادات الوظیفیة العلیا ومراكز صنع 4 

  .القرار
 مختلفل النسبي الحجم من كل على تعتمد المؤشر قیمة). ودنكان  دنكان( الفصل مؤشر عن طریق عادة المھني الفصل في تجاھاتاال قیاس یتم  5 

 یمثل عددال. الكامل الفصل یمثل 100 و تام تكامل الصفر یمثل حیث ،100 و 0 بین قیمةال یتكون من المؤشر. المھن داخل الجنس وتكوین المھن
  .الجنسین بین الكاملة المساواة إلى للوصول المھني التوزیع المھن بین توزیعھا إعادة یتم أن یجب التي) الرجال أو( النساء نسبة
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  المقدمة 

 وال سیما بالدرجة االولى التي تؤثر على النساءو عدم المساواة  تدل علىالفجوة في األجور بین الجنسین ان 

ات ختیار ا ستعكالنمطیة التي  األدواروالتقالید و  ،في سوق العمل األردني العموديالفصل األفقي و  من خالل

ن هذه الورقة إ والمهن والمسارات الوظیفیة وكذلك التمییز ضد المرأة في سوق العمل. یةتعلیملا التخصصات

االعتقاد الشهیر الذي ینص على أن أهم خطوة إلغالق الفجوة في األجور هي الضوء على صحة  ستسلط

  ".مكانة في عالم  الرجال لهاتجعل  أن" المرأة على یجب، عادالً  األجر حتى یكون ،التخلي عن فكرة

  2011ي لعام وتعرض هذه الورقة البیانات اإلحصائیة عن الفجوات في األجور بین الجنسین في األردن

ورین والتي من خاللها یمكن بناء تصور واقعي كلرصد التغییرات التي حدثت خالل العامین المذ 2013و

الفجوة في ي التباین فمثل  عوامل معینةببالتفصیل  الورقة تبحث. كما بین الجنسین العملعن العدالة في 

   .یةالتعلیم یاتمستو الو  األنشطة االقتصادیة، المهن وعالقتها معاألجور 

  لمحة عامة

  .مهمشًة اقتصادیاً  لكنهاو  ،تمتع بصحة جیدةت، ةمتعلم :األردنیة المرأة

ـــــیة الثالثة العقود مدى على ــــتثمر الماضــ ــــكل جوهري، بموارده االردن اســـ ـــریة بشـــ  من كثرأ ُأنفق حیث البشــــ

ـــــحة على اإلجمالي المحلي الناتج من 10% ـــــتفادت ،الرجال من نظرائهن ومثل. والتعلیم الصـــ ـــــ اســـ  اءالنســـ

ـــــیاســـــــات هذه من والفتیات ـــــنت الســ ـــــنة الى  66لهن من  المتوقع العمر ارتفعن حیث حیاته نوعیة وتحســ ســ

ـــــنة  76.7 ــــ ـــــنة 10.7 بفارق 2013 و 1980 عامي بینسـ ــــ  العمر المتوقع للرجال  وفي المقابل، ارتفع  ،سـ

 قااللتحا معدالت في الجنسین بین الفجوات األردن أغلق وقد. ةسن 9.7سنة  بفارق  72.7إلى  63.0من 

ــاء ،الثانویةو  االبتدائیةتین المرحل في بالمدارس ــــ ــــتویات في وقد التحق األغلبیة من النســ . العالي لتعلیما مســــ

  .ةللمرأ االقتصادیة المشاركة في مماثله زیادة البشریة التنمیة في المكاسب یقابل لم ذلك، ومع

الحاد  النخفاضوا البشریة التنمیة مؤشرات في الهائل التقدم العكسیة بین العالقة لغزإن ما سبق یدل على 

 نطقةم سمات من سمةوالذي یشكل  –" الجنسین بین لمفارقةا" - للمرأة االقتصادیة المشاركة في معدل

 للنساءاالقتصادیة  مشاركةال سجلت حیث )1الشكل( األردن فيظهر بشكل ملحوظ ولكنه ی األوسط، الشرق

ا الشرق االوسط وشمال افریقی اإلقلیمي لمنطقة المتوسط ادنى من المعدل هذا ویعتبر %20معدًال اقل من 

ال إ واالقتصاد،نحو تعزیز دور المرأة في المجتمع المبذولة  الحكومةمن جهود  الرغم علىو . %25 والبالغ

 یشیر ، حیثال یزال ضئیًال ودون المستوى المطلوب للمرأةاالقتصادیة المشاركة  في التقدم المحرز أن

 احتل األردنالى أن  2010در عن المنتدى االقتصادي العالمي حول الفجوة بین الجنسین لعام اصالتقریر ال

دولة من حیث الفرص االقتصادیة للمرأة، وهي أقل بكثیر من البلدان األخرى  134بین من  120 مرتبة

  ذات الدخل المتوسط.
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أكثر ث أن حی الشكل األكثر شیوعًا للعمالة بین النساء في األردن هو العمل المأجورفإن وعالوة على ذلك، 

قطاع العمل المدفوع تقع ضمن  )2(الشكل 2013و 2007 ،2000لألعوام  عمالة النساءمن  %90من 

  .المدفوع األجرالعمل  علىاالعتماد الكبیر للنساء  . وهذا یفسراألجر

المشاركة االقتصادیة والقدرة عنوان "والذي یحمل  2012لعام  عن البنك الدولي الصادرتقریر األردن إن  

ز تعزیالعمل على على االختیار والوصول إلى العدالة في األردن" أكد على حقیقة وهي: انه من أجل 

رجل. القابل مرأة ملا لتوظیف المنظورةالحقیقة و ضافیة " اإلتكلفة ال" فمن الضروري الحد منتوظیف النساء 

الفجوة في  ببهذا جزئیًا بس ریفستیمكن و  بشكل كبیر في القطاع العام یعملن النساء في األردن غالبیةإن 

  األجور والحوافز النقدیة وغیر النقدیة.

  األجور بین الجنسین  في فجوةال شاملة على ةنظر 

76.3 70.0 66.1 64.4 62.8 60.4

6.4 11.6 12.3 14.7 14.7 13.2

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014

سنة فأكثر حسب الجنس، لسنوات مختارة 15معدل النشاط االقتصادي لألردنیین  :  1الشكل 

ذكر  أنثى 

8.9

5.2

4.2

91.1

94.8

95.8

2000

2007

2013

%الحالة العملیة للمرأة : 2الشكل 

تعمل بأجر تعمل بدون أجر
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 تصادیةاالق المساواة في المحرز التقدم أن حقیقةدال على  مؤشرهي  الجنسین بین األجور في الفجوةإن 

 الرجال  ل منك یتقاضاه الذي بین الجنسین األجر في االختالفالفجوة قد بلغ مرحلة التحسن حیث تعكس 

 ألجرا اباحتس بطرق مختلفة، ولكن األسلوب األكثر شیوعًا هوفي األجور . ویمكن قیاس الفجوة النساءو 

بین الجنسین  الشهري أن فجوة األجر 2013النتائج االحصائیة األردنیة لعام  . وقد أظهرتالشهري وبالساعة

ل أن مقاب أي  .)مؤقتةأو دائمة (بوظیفه  التوظیف للعامل حالة عنبغض النظر  %10 سجلت قیمة بلغت

 دینار أردني 90على  مقابله تحصل المرأة العاملة ،في الشهر دینار أردني یكسبه الرجل العامل 100 كل

وبالمقارنة . الرجل منسوبًة الى أجرلعاملین والعامالت ل األجرببساطة الفرق بین متوسط  یشكلوهذا . فقط

 %2بمقدار  2013كانت اعلى مما هي علیه لعام  الشهرياألجر فجوة یالحظ ان قیمة  ،2011مع عام 

 .%12حیث سجلت 

    ، مثل :لها اسباب عدیدةالفجوة في األجور بین الجنسین  إن

لیات وتحمل المسؤو  االنسحاب من سوق العمل لتلبیة دورها االنجابيأو  المرأة للدخول حاجاتو  اختیارات• 

  .الحوافزو  الترقي فرص والحصول على إلى فقدان األقدمیة في العمل یؤدياألسریة، مما  والرعایة

عمال ، مثل رعایة األطفال واألالمنخفض األجرو  ذات القیمة المتدنیةالفصل المهني في الوظائف النمطیة • 

   .المكتبیة

 تزاید اعداد بسبب اصبح اقل تأثیراً أن هذا العامل من رغم على الانخفاض مستویات التعلیم (بشكل عام، • 

  النساء الالتي یتخرجن من جمیع مراحل التعلیم).

  .التمییز في ممارسات التوظیف والترقیة والتعویضات في أماكن العمل• 

عالقات المهنیة وال التمییز ،لجنسینل: الصور النمطیة مثل ویصعب قیاسها كمیاً  ال یمكن احتسابهاعوامل • 

هن في للحصول على حقوق لتفاوض بقوةفي االتي یسیطر علیها الرجال أكثر من النساء، وتردد النساء 

 لزیادات والترقیات.ا

  فجوة األجور بین الجنسینل االتجاهات العامة

زال تال  انها إالخالل العقدین الماضیین،  تقلصتبین الجنسین في األجور قد  اتقو على الرغم من أن الفر  

ین الجنسین ب الشهریة تراجع فجوة األجوروتدل االرقام على مثل مشكلة هیكلیة في سوق العمل األردني. ت

 1992ین عامي بتسع نقاط مئویة وبفارق بلغ الماضیة  سنة 21الـخالل  %10إلى  %19.2في األردن من 

 ).3، كما هو موضح في الشكل ( 2013و 
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 2013و 1992بین عامي  %48والذي بلغت نسبته فجوة األجر الشهري  وراء انخفاض الرئیسي ان السبب

في  تهناركالتعلیمي وزیادة مش اهنمستو في  رتفاعا والذي صاحبهلنساء ل االجر المكتسبارتفاع  الىیعود 

ریجي خعالوة على ما سبق، بلغت نسبة . ذات األجور المرتفعةمهن الفي  هنالعاملة وزیادة تواجد ىالقو 

 ،من الرجال %45.3 مقابل %54.7البكالوریوس  ى درجةالحاصالت عل 2013لعام  النساءمن  الجامعات

في عام  التواليلى ع %48مقابل  %52الرجال ( الكلیات منب لاللتحاق احتمالیةالنساء أكثر كما ان 

ي فئة فارتفع نصیبها من العمل فقد عي، الرجال في التعلیم الجامعدد قد فاق  النساءعدد ). وبما أن 2013

كما ارتفعت نسبة العامالت الحاصالت على  .ارتفاعًا ملحوظاً المتخصصة ذات المهارات العالیة  المهن

تجدر االشارة الى أن النساء و  .2013في عام  %334. الى 1992في عام  %17.1 درجة البكالوریوس من

ن العاملیمن مجموع  العامالت نسبة مشاركةارتفعت حیث  العالیةجور ذات األمهن النجاحات في  حققن

 األجر كان فقد 2013في عام  %25الى  1992في عام  ٪9من  العلیا اإلدارة وموظفو المشرعونفي مهنة 

 %11.7ن م النساء في القوى العاملةكما ارتفعت نسبة مشاركة  ،المهن بقیة منأعلى  هذه الفئةل الشهري

. ومما ال شك فیه ان المكتسبات التي حققتها النساء في 2013في عام  %13.2الى  1992في عام 

 .هنلذي انجزنا التحصیل العلميب اً وثیق اً رتبط ارتباطتفي العقود األخیرة والحصول على فرص عمل جور األ

  حسب قطاع العمل الفجوات في األجور بین الجنسین 

 2011عامي ل العامو  الخاصفي القطاعین للعاملین بین الجنسین  الشهري فجوة األجر 4 ویبین الشكل

ام عقد انخفضت في  الخاصللعاملین في القطاع فجوة األجر الشهري أن الى لنتائج . وتشیر ا2013و

نتیجة عنه في القطاع العام  في القطاع الخاصالعامالت  لزیادة عددذلك و  %13.3حیث بلغت  2013

على استیعاب الداخلین الجدد لسوق العمل ته قدر وعدم فرص العمل المتوفرة في القطاع العام  لمحدودیة

مر اال وخصخصة بعض المؤسسات مما أدى الى توجه النساء واقبالهن على العمل في القطاع الخاص

 يفالتعدیالت اإلیجابیة على قانون الضمان االجتماعي أن الى باإلضافة  الذي لم یكن مقبوًال في السابق

في القطاع  للعامالتإجازات االمومة سهل على أصحاب العمل تقدیم استحقاقات إجازة األمومة  تأمین

 .وبالتالي شجع اصحاب العمل على توظیف العدید من النساء الخاص

19.2 19.1
13.74

11.66 10.0

1992 2000 2008 2011 2013

2013-1992فجوة األجر الشھري : 3الشكل 
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 التدني أهمهانجد أن من  2011ام لع الخاصلقطاع لالشهري  األجروبالعودة الى اسباب ارتفاع فجوة 

 القطاع ضمن الغالب في هو الذي الخدمات قطاع نحو العامالت جهو تو المرأة  أجر متوسط في الحاد

. التابعة في معظمها للقطاع الخاص اإلنتاجیة القطاعات في نتهمن مشارك قلل األمر الذي   الحكومي،

دیة یعكس األدوار التقلی الذي دراسة العلوم اإلنسانیة والفنونمیل النساء إلى فإن عالوة على ما سبق، 

 واإلدارة یم التعلللجنسین واألمل في الحصول على وظائف في القطاع العام في مجاالت صدیقة للمرأة مثل 

انخفاض الطلب على توظیف المرأة المتعلمة من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص  في لهما األثر كان

 وافقلتإن عدم ا یمكن القولو الذین یسعون في الغالب إلى الخریجین من ذوي المهارات العلمیة والفنیة. و 

، ومیلها للدخول في األنشطة 2011لعام  بین تخصص المرأة في مجال التعلیم واحتیاجات سوق العمل

  لمرأة.قطاع الخاص لالتقلیدیة كالصحة والتعلیم أدى إلى انخفاض فرص العمل التي یمكن أن یقدمها ال

إلى  في القطاع العام بین الجنسین تعودللعاملین  الشهرياألجر فجوة  االرتفاع في وتجدر اإلشارة إلى أن

) والتي تنص على 2007لسنة  30بعض المواد القانونیة المذكورة في نظام الخدمة المدنیة األردني (رقم أن 

أنه یحق تلقائیاً للموظف الذكر عالوة عائلیة إذا كان متزوجاً أو معیًال. وأما الموظفة، فال یحق لها الحصول 

قدیم تمعیلة االسرة الوحیدة ویجب في هذه الحالة أو  ال یعملعلى هذه العالوة إال إذا كانت أرملة أو زوجها 

حصول وضع موظفات الخدمة المدنیة ضعیفاً فیما یتعلق بحقهن في ال یكون وبالتالي ،ذلكالوثائق التي تثبت 

   .لنفس العملالعاملون نظائرهن یكون أجر العامالت أقل من  على التعویضات العائلیة، وغالباً 

بمزایا عدیدة، األمر الذي یجعل العدید من النساء یعملن فیه  وبالرغم مما سبق، فإن القطاع العام یتمتع

وغیرها من االمتیازات مما یزید من  والتأمین الصحي، والتقاعد أقلعمل وساعات یفي، وأیام كاألمن الوظ

  ذب لعمل النساء.اأهمیة هذا القطاع كخیار ج

 2011 بین عامي قد انخفضت الخاصالقطاع للعاملین في  بالساعةفجوة األجر أن  5یظهر الشكل و  

القطاع هذا  فينسبة العامالت یمكن تعلیل ذلك بسبب االرتفاع الملحوظ في نقاط مئویة. و  6بفارق  2013و

في  2011لعام حیث بلغ عدد العامالت (  %11 حوالي مقداره بلغ والذي 2011عما كان علیه في عام 

10.2

19.5

13.2 13.3

القطاع العام القطاع الخاص

   2013و  2011  لعامي فجوة األجر الشھري حسب قطاع العمل:  4الشكل 

2011 2013
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ن عدد ساعات العمل أ اضافة الى ،)2013في عام  120,853الى وارتفع  110,550 القطاع الخاص

مما یدل على ان  %3بمقدار  2011ارتفعت عما كانت علیه لعام  2013التي سجلتها النساء في عام 

العام،  وفیما یتعلق بالقطاع .في القطاع العامعلیه النساء في القطاع الخاص یعملن لساعات اطول مما هي 

إن هذه . 2011 ضعف ما كانت علیه لعامتجاوز بمقدار  2013لعام بالساعة األجر ارتفاع فجوة فیالحظ 

 ،في المقابلو  %15بمقدار  بین العامین الرجالمتوسط اجر ارتفاع الى  النتیجة غیر المتوقعة تعود اسبابها

  ثابت. النساءبقي متوسط اجر 

  

 المهنحسب األجر بین الجنسین فجوة 

 2008لعام للمهن الى التصنیف الدولي الموحد االستخدام وتعویضات العاملین  تستند بیانات مسح

)ISCO- 08( العام القطاع في العاملة المنشآت جمیع المسح هذا حیث یشمل )المؤسسات باستثناء 

 استثناءب( الموظفین عدد عن النظر بغض الخاص القطاع في العاملة المنشآت وجمیع) واألمنیة العسكریة

ن في یلوالعام والغابات ومصاید األسماك الزراعةفي  المهرةالعاملین وال یشمل المسح  )الزراعي القطاع

  .االقتصادیة ألنه مسح یعتمد على البیانات الواردة في سجل المنشآت القطاع غیر المنظم

جلت وقد سبین مجموعات المهن  الشهري األجر في حجم فجوةإلى أن هناك تباین جوهري  1الجدول یشیرو 

 ان لكل مائة دینار یكسبه أي %40.5وبقیمة بلغت  ابه المرتبطة والمهن الحرفیون مهنةاعلى قیمة لها في 

ذه المهنة وعند تحلیل هفقط.  اً المرأة تكسب بالمقابل ستون دینار فإن  في هذه المهنة كأجر شهري الرجل

 المهنيعلى ظاهرة الفصل دلیل وهذا  .%91.6 علیها وبنسبة بلغتالرجال هیمنة یالحظ حسب الجنس 

 0.44الغ والبمؤشر دنكان لألردن  الذي یبینهو  العمودي الذي یمثل مشكلة سائدة بشكل كبیر في األردن

كما انه دلیل على عزوف النساء  )6(شكل رقم  0.34والبالغ  األوسط الشرق منطقةمتوسط أعلى من وهو 

  .على العمل في المهن الحرفیة واقبالهن على المهن المكتبیة االداریة

  

نس حسب الج الشهريوفجوة األجر  )بالدینار األردني( الشهري متوسط األجرنسبة العاملین و  :1جدول 

  2013، والمهنة

5.2

9.4

11.6

3.5

القطاع العام

القطاع الخاص

2013و  2011لعامي  حسب قطاع العمل بالساعةفجوة األجر :  5الشكل 

2013 2011
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  * ةالمهن

 الشهري األجر متوسط  العاملین  نسبة

  )األردني بالدینار(
 الشهري األجر فجوة

(%)  
  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر

ـــــرعون ـــ  الموظفین وكبـــار المشــ

  والمدیرون
74.8 25.2 1,446 949 34.4 

 31.6 472 690 48.4 51.6  اإلختصاصیون

ـــــون ـــــی ـــــن ـــدو الـــــف ـــاعــ ـــ ـــ ـــ  ومســـ

  اإلختصاصیین
67.4 32.6 535 403 24.7 

ــوظــــفــــون ــمــ  الــــمــــكــــتــــبــــیــــون الــ

  المساندون
68.8 31.2 449 373 16.9 

 5.4- 294 279 12.9 87.1  والخدمات عاملو البیع

 40.5 204 343 8.4 91.6 همب المرتبطة والمهن الحرفیون

 وعمال واآلالت المصانع مشغلو

 التجمیع
84.7 15.3 318 209 34.3 

 12.5 251 287 10.4 89.6 األولیة المهن

ISCO08 (*) 
  

ن فجوة شهریة بی سجلت اعلى التجمیع وعمال واآلالت المصانع مشغلومهنة الحظ أن یُ  2011 عام وفي 

النساء المهنة كانت اعلى من ن في هذه یالرجال العامل ةحصأن و  ،%50بنسبة بلغت حوالي  الجنسین

جور انصف أجرًا مساٍو لن العامالت (أي أن حوالي الخمس فقط من العاملین هم من النساء وكانوا یكسبو 

المهني لیس ظاهرة خاصة  فصللكن هذا الو خر على الفصل المهني في االردن آ وهذا دلیل  .الرجال)

ید من البلدان في منطقة الشرق األوسط؟ ان الحد العدمن باألردن فحسب، لكن السؤال : لماذا هو أعلى 

ین الجنسین، ، وتعزیز المساواة بن المهن هو وسیلة لزیادة الكفاءةمن المعیقات التي تواجه النساء في العدید م

  االجتماعیة. والعادات تغییرات في األعراف  وتولید
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مهنة في الرجال والنساء كان لعاملین لمتوسط أجر شهري اعلى أن إلى  )1 الجدولنتائج  (تشیر و  

من  %25.2 العامالتسبة شكلت فیه نو  %34.4وبفجوة بلغت المشرعون وكبار الموظفین والمدیرون 

طاء اع النتیجة السابقة كاناالمور التي ساهمت في الحصول على احدى إن من  .إجمالي مجموع العاملین

، كانت نسبة النساء 2013ووفقًا لبیانات دیوان الخدمة المدنیة للعام  الرجال.أقل من یب للنساء ر فرص تد

، كوباإلضافة إلى ذلللرجال.  %83.6مقابل  %16.4 من فرص التدریب المحلیة استفدن اللواتيالعامالت 

حین بلغت هذه النسبة عند في  ،%9من فرص التدریب الدولیة  دناستف اللواتينسبة العامالت  لم تتجاوز

وة األجر فج ارتفاع في الجدول ذاتهالنتائج أظهرت  على النتیجة السابقةوتأكیدًا  .%91 العاملین الرجال

العاملین  ما یقارب من نصفتشكل نسبة النساء العامالت فیها  بالرغم من أنن لمهنة االختصاصییالشهري 

  .%31.6بلغت ومع ذلك یحصلن على أجر اقل من الرجال وبفجوة  
 

بین النساء والرجال یصل إلى أقل  الشهري أن فارق األجرتشیر إلى  )1(الجدولنتائج فإن ، في المقابل

 أجرة بفجو الرجال و أعلى من األجر الشهري للنساء  قیمة له في مهن الخدمات والباعة في األسواق حیث

  لصالح النساء. %5.4 تصل الى ريهش

 لىا عاملو البیع والخدمات الرجل في مهنةعن  للمرأة متوسط األجر الشهريالسبب في ارتفاع  عودیو 

جلة في سجالت المنشآت المس على تعتمدي تال العاملین وتعویضات االستخدام مسحالمتبعة في  المنهجیة

سجل الشركات وال یجمع بیانات عن العاملین في القطاع غیر المنظم، إن استبعاد هؤالء العمال وغیرهم 

 األجروسط مت فيالمسح یؤدي إلى وجود مبالغة كبیرة  بیاناتمنظم من من الذین یعملون في القطاع غیر ال

الى ان  2010صادرة عن البنك الدولي بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة لعام  دراسةحیث تشیر  للمرأة

 حوالي ما یقرب من نصف تشكلنسبة النساء العامالت في الخدمات، والمتاجر ومجموعة مبیعات السوق 

   الرجال. نهنظرائمن  قلا أجر نكسبفي المقابل فأنهن ی في األردن المنظمالنساء العامالت في القطاع غیر 

نتائج  بین المقارنة وعند المهنة. حسب الساعةبین الجنسین ب األجر فجوةمتوسط األجر و  2الجدول  ویبین

لى یؤكد ع كما یة وبالساعةر الشهر و فجوات األج حجم في واضح تفاوتیتضح أن هناك   2و 1 ینالجدول

0.51 0.46

0.22

0.44
0.37

0.13
0.19

0.42
0.31 0.34

Djibouti Egypt Iran Jordan Lebanon Morocco Tunisia West
Bank and

Gaza

Yemen Mena
Average

مؤشر دنكان والفصل المھني: 6الشكل 

متوسط الشرق   الیمن    الضفة الغربیة   تونس     المغرب        لبنان       االردن       العراق       مصر     جیبوتي           
 األوسط                      وغزة     
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ـــــــبوالخدمات عاملو البیع مهنة العامالت في  أنوالتي دلت على  1النتیجة التي أظهرها جدول  في  تكســـــــ

 هنلنظرائ مســــاوٍ أجرًا في الســــاعة  تكســــب األولیةأن العامالت في المهن و  أكثر من العاملین ٪12الســــاعة 

ــــــباب بالرجوع هذاتعلیل  یمكنو  العاملین من ـــــابقة المذكورة الى األســــ ــــیر في الفقرة الســـــ ــــ عدم لى إ والتي تشــ

ــــتخدمها األســـــر ــح لبیانات عن العامالت في المنازل التي تسـ الذي ر األجوبالتالي تضـــــخیم  تضـــــمین المســـ

   .العامل ي یحصل علیه الرجلذالاألجر مقابل تحصل علیه العاملة 

  2013 ، ةالمهن حسب الساعة في الجنسین بین األجر وفجوة األجر متوسط: 2جدول

  (*) المهنة
  بالساعة األجر متوسط

  (%)  بالساعة األجر فجوة
  أنثى ذكر

 25.6 5.3 7.1 والمدیرون الموظفین وكبار المشرعون

 25.7 2.7 3.7 االختصاصیون

 24.7 2.0 2.7 االختصاصیین ومساعدو الفنیون

 9.2 2.0 2.2 نیالمساند المكتتبین الموظفون

 11.5- 1.3 1.2 والخدمات البیع عاملو

 38.3 0.9 1.5 بهم المرتبطة والمهن الحرفیون

 36.7 1.0 1.5 التجمیع وعمال واآلالت المصانع مشغلو

 0.0 1.4 1.4 األولیة المهن

ISCO08 (*) 

في  أكثر من الرجال  %16في المهن االولیة تكسب في الساعة  أن العامالت 2011نتائج عام  أظهرتو  

 أعلى مما یحصل علیه الرجل العامل للنساء متوسط أجر بالساعة عاملو البیع والخدمات حین سجلت مهنة

 .%8.5بمقدار المهنةفي نفس هذه 

  التعلیمیة ن حسب المرحلةفي األجور بین الجنسی الفجوة

علیم في العثور على وظیفة اذا حصلن على ت كبرفرصة أ أن النساء لدیهنب األردن، فيشائع العتقاد الاإن 

 التمییز آثار إلى هذا یشیر قدو . تؤكد صحة ذلك 6سابقة دراسات من أدلة وهناك ،الرجال من جامعي أعلى

 سوق لىا  المرأةدخول  عدم تشجیع ي ساهم في الالتبو  المتوقعة، األجور انخفاض إلى أدى مما العمل، في

 يف الفجوة عن واسع نطاق على السائد التصور العامةكما تؤكد البیانات من دائرة االحصاءات  .العمل

 ،تباطه باألجرللعاملین وار التعلیمي  المستوى االعتبار بعین األخذوعند . العاملین والنساء الرجال بین األجور

                                                             
  2010 األردنیة العمل سوق الفریق مسح 6 
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للذین مستواهم التعلیمي  شكلت النسبة األعلى  قد 2013لعام  وبالساعةالشهري  رفي األج ةالفجو أن الحظ ی

 ،2011،2013بین عامي  االتجاه العام للفجوة لم یتغیرإلى أن  وتجدر اإلشارة .)7 الشكل(بكالوریوس فأعلى 

ه لباقي مرتفعة عما هي علی من ذوي الشهادات الجامعیةللعاملین الشهري وبالساعة بقیت فجوة األجر حیث 

   العاملین من ذوي التحصیل العلمي االقل. 

  

لى وظیفة العثور ع نملیآعلى استعداد للبقاء عاطلین عن العمل  النساءأن نجد  ،للفجوة في االجور ونتیجة

رتفاع االن ع جزئیاً مسؤول ما سبق یعتبر أن في القطاع العام، مما أدى إلى ظاهرة تسمى" انتظار البطالة ". 

حاصالت ال باألخص مع النساءو  المتعلمات بین النساء التي هي أكثر وضوحاً و في معدالت البطالة الحاد 

بینت نتائج د فق ،اجهن أعلى مستویات  البطالةیو  الجامعي الالتي تعلیمالو أالمتوسط  الدبلومشهادات على 

، %72.2 بلغت الحاصالت على الشهادة الجامعیة نسبة المتعطالتأن  2013 لعام مسح العمالة والبطالة

 من ذوي نسبة المتعطالت بینما لم تتجاوز %19.5الدبلوم المتوسط  حاصالت على شهادةللبلغت في حین 

  .%9 الـ فأقللتعلیم الثانوي ا

 االقتصادیة األنشطة و تأنیثاألجور بین الجنسین  في جوةفال

 مما یعكس االختالفات ،االنشطة االقتصادیةمجموعات محددة من  في للعمل األردن في النساء تمیل

مسح  یر نتائجوتش. الوظائف أو الوصول الیها على في الحصول المرأة تفضیالت في الجنسین بین الواسعة

طاع أبرزها ق محدودةاقتصادیة أنشطة في  تركز النساءالعمالة والبطالة والذي یعطي صورة واضحة عن 

الصحة والعمل االجتماعي ونشاط  ونشاط القطاعات المفضلة للتوظیف لغایة اآلن) التعلیم (وهو من

بلغ قد  2013معدل المشاركة االقتصادیة للنساء في سوق العمل األردني لعام أن . الصناعات التحویلیة

 مالتالعاكانت نسبة و في كل نشاط  عدد العامالتالنشاط االقتصادي مع  موائمة تتم. وهكذا، إذا 13.2%

. "ضخمة نسائیة عمالةنشاط ذو "یطلق علیه  هذا النشاط فإن %20 اعلى من في النشاط االقتصادي

) لدیها الحد األدنى اقتصادي نشاط 21( االقتصادیة االنشطةمن نصف  یقاربما  أنتجدر اإلشارة إلى و 

التعلیم والصحة ك االقتصادیة االنشطةمن  عدد قلیل جداً بینما  ،)%10أقل من أي ( من العمالة النسائیة

  من العمالة النسائیة. نسبةوالصناعة لدیها أعلى 

ثانوي أو دبلوم متوسط بكالوریوس وأعلى أقل من ثانوي

GPGبالساعھ  31.3 1.7 20.0
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ات العمالة ذلألنشطة االقتصادیة وبالساعة  الشهریة التباین الواضح بالفجوة في األجور 3 الجدول ظهروی

 الجتماعياوالعمل  الصحةنشاط  في الساعةو  ةالشهریور األجحیث تبین أن الفجوة في  النسائیة المكثفة

  .التعلیمنشاط ل الساعةو  ةالشهریور األجفجوة أعلى من الصناعات التحویلیة نشاط و 

 جماليإ من العامالت ونسبة النساء اقتصادیة مختارة ألنشطة وبالساعة الشهریة وراألج : فجوة3جدول 

  2013، العمالة النسائیة

 األنشطة االقتصادیة 
 فجوة األجر بالشهر

(%)  

 بالساعةفجوة األجر 

(%)  

 النساء عمالة نسبة

(%) 

  12.4 0.26 0.29 الصناعات التحویلیة

  45.3 21.3 24.6 التعلیم

  12.6 30.5 31.8 الصحة والعمل االجتماعي

 بسرعة نموتأن  النساءعمالة غالبیتها من  توظف التيو  االنشطة االقتصادیة لهذه المهم من أنه وفي حین

 یرغ بطبیعتها هي النشاطات االقتصادیة معظم أن فكرة عن االبتعادمن األكثر أهمیة اال انه  طردة،مُ 

 القتصادیةاالنشطة ا بعض في النساء توظیف تفضیالت كشفن إ .لمرأةا العمل فرصفي  توسعلل مالئمة

تشغیل تتعلق بیظهر في الواقع وجود عوامل تكلفة  )المالبس صناعة في الحال هو كما( غیرها أكثر من

یصبحن جدیرات بالتشغیل  النساءأن . العامالت توظیف من األعمال وسیدات رجال والتي تمنع النساء

  .الرجال من نظرائهن من بكثیر أعلى تهنوكفاء فعلیةال تهنإنتاجی عندما تصبح

استخدام  أو األمومة من اجازات االستفادة حیث من لقوانیناالمتثال ل في معظمها في مرتبطة التكالیف، هذهو 

لتعدیالت ا وقد أسهمتإن مثل هذه التكالیف تشكل عبئًا اقتصادیًا على الشركات.  المرنة، العمل ساعات

 لحصولا ریوفت األخیرة على قانون الضمان االجتماعي في زیادة قدرة المرأة في الحصول على حقوقها مثل

 العاملین كل عن نیابة الرواتبمن  %0.75بدفع  العمل صاحب مساهمة خالل من األمومة استحقاقات على

ال في على نحو فع الفرد تكلفة من یقلل واإلناث الذكور على التكالیف توزیع ن اعادةإ. واإلناث الذكور

  .التوظیفاتخاذ قرارات  عند من التمییز بین الجنسین ویقللاالوساط االجتماعیة 

فجوة االجور أن الحظ یُ  9و 8المبینة في الشكلین  2013و 2011 نتائج  المسح بین عاميوبمقارنة 

ة االقتصادیة التي تتضمن اعلى نسبة عمالاألنشطة االقل بین سجل الشهریة وبالساعة لنشاط التعلیم 

  .نسائیة
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  لنتائجا

 أن موماع بینت وقدعن الفجوة في األجور بین الجنسین في األردن.  مفصلةٍ  هذه الورقة صورةٍ رضت ع

 القضاء یتم لم بالتأكیدإال أنه  الجنسین، بین األجورفي  الفجوة تضییق الطویل كان نحو المدى على االتجاه

المهنة لیم و التعأن على الرغم من و  .االنشطة االقتصادیةو  المهن بعض في سیما وال ةكبیر  زالت وال ،اعلیه

لفجوة في من اهم من العوامل التي ساهمت بشكل كبیر في توضیح جزء  والنشاط االقتصادي وقطاع العمل

ختیارات ا . هذا یدفعنا إلى السؤال المهم: هل هذه الفجوات في األجور بسببتفسر ذلك تماماّ  لماألجور لكنها 

مل الیزال إن العالعمل؟  سوقفي  علیهابسبب الخیارات المفروضة  العمل أو سوق التي تتخذها فيالمرأة 

ینتهي بهن  الالتيمع النساء اللواتي یعانین من السقف الزجاجي  وخصوصاً یشكل قضیة للنوع االجتماعي 

لساعات  . إن العملعلى مدى الزمن الهسجلها التاریخ  التيالمرتبطة بأدوارهن النمطیة في االعمال المطاف 

إلجازة االمومة وهذا شيء اقصر من خالل الحصول على مغادرة طویلة في مكان العمل یمكن أن یصبح 

قدم النساء ت السائدة في سوق العمل تحول دون المجتمعیةأن الثقافة الى شیر ی ال یفعله الرجال. إن ما سبق

 ننظرائهفي نفس المعدل الذي یحصل لالنساء الى المناصب العلیا إن هذا یعني عدم ترقیة  .الرجالبسهولة ك

 ف النساءللتعامل مع توظیجرد نتیجة أخرى ولكنها م األجور في التمییز تأثیر من یقلل ال من الرجال. وهذا

  بشكل مختلف.
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ن تقترب أفجوة األجور بین الجنسین لونتیجة لذلك، فإن السؤال المهم الذي یحتاج إلى إجابة: هل یمكن 

بقاء لى عك دلیل لهنا انه ال یزال الى بدقة تشیرالبیانات اإلحصائیة إن الصفر؟ على االغلب ال.  نحو

  ضد المرأة في مكان العمل. التمییز في األجور

لجنسین االجور بین ا فجوةاخرى غیر سبب العدالة واالنصاف فقط لسد  أسبابكان هناك من یبحث وراء اذا 

تقلیص الفجوة بین إن  : الى ما یلي 2010لعام  التعاون االقتصادي والتنمیةتقریر منظمة حیث أشار 

 .العمل إلى النصف یمكن أن یرفع بشكل كبیر من معدالت نمو الناتج المحلي اإلجماليالجنسین في مكان 

 في العوائد أعلى نتجیُ "االستثمار في المساواة بین الجنسین أن  ذاتهتقریر الفقد ذكر  ،عالوة على ذلكو 

امة التي المساهمات اله عن المساواة بین الجنسین ال یعني التخلي فقطوان عدم جمیع استثمارات التنمیة 

  إضاعة سنوات من االستثمار في تعلیم الفتیات والشابات". أیضاً یعني القتصاد، ولكن لالمرأة  تقدمها

أهم خطوة  الشهیرة التي تنص على أن: المقولة األجر أو تعتمد علىب تتعلقالمسألة لیست فقط  النهایة،في 

 مكانة هالأن تجعل " على المرأةیجب  ،لیكون األجر عادالً "  التخلي عن فكرةفي سد الفجوة في األجور هي 

تسبات تحقیق مك من أجللدى النساء  الترقیةفرص للتقدم و ها مسألة الحصول على لكنو " .الرجال في عالم 

 اعلى.

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 لملحقا
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 في شهراألردني)  بالدینار(ومتوسط ساعات العمل للعامل ومتوسط األجر للعامل  بأجر مجموع العاملون 

  والجنسة المهن حسبللقطاعین العام والخاص  2013االسناد لعام 

 المهنة 

  متوسط ساعات العمل للعامل  العاملین
دینار متوسط األجر للعامل /

  يأردن

 أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

المتوسط 

الكلي 

 للساعات

 أنثى ذكر

المتوسط 

الكلي 

 لألجر

المشرعون 

وموظفو اإلدارة 

 العلیا

34,305 11,572 45,877 203 179 197 1,446 949 1,321 

 584 472 690 181 173 188 264,562 128,165 136,397 المتخصصون

الفنیون 

والمتخصصون 

 المساعدون

59,608 28,846 88,454 200 200 200 535 403 492 

 425 373 449 195 183 200 77,684 24,240 53,444 الكتبة

في  العاملون

الخدمات 

في  والباعة

المحالت 

 واألسواق

103,517 15,364 118,880 238 225 236 279 294 281 

العاملون في 

الحرف وما 

 الیها من المهن

90,395 8,262 98,657 223 215 222 343 204 331 

مشغلو اآلالت 

 ومجمعوها
86,648 15,654 102,302 209 217 211 318 209 302 

 284 251 287 206 181 209 109,566 11,442 98,124 المهن األولیة

 463 429 476 203 185 209 905,983 243,545 662,438 المجموع

 

 


