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اأود اأن اأعرب عن تقديري العميق ملانويال تومي، ملتابعتها و ت�شجيعها املتوا�شل 

ملحوظ  حت�شني  اإىل  اأدت مالحظاتها  فقد  مراحله.  جميع  يف  امل�شروع  لهذا 

للدليل. واأود اأن اأ�شكر اأي�شا زفار ال�شهيد لدعمه و اقرتاحاته القيمة. م�شاهمة 

النهائية  امل�شروع يف املراحل  اأنها وجهت  الأهمية مبا  بالغ  ليزا وونغ كانت يف 

وال�شعبة والتي اأدت اإىل الن�شر.

اأن اأ�شكر جميع الذين �شاركوا يف الجتماعات املختلفة واملناق�شات التي  واأود 

دارت يف منظمة العمل الدولية يف جنيف. بالإ�شافة اإىل تلك التي جرت بعد 

الدورات التدريبية التي ُعقدت يف مركز التدريب الدويل ملنظمة العمل الدولية 

يف تورينو. ا�شتف�شاراتهم وانتقاداتهم وتعليقاتهم كانت بناءة وداعية للتفكري.

وقد قدم اريك اأندريه ت�شاري�شت املتدرب يف منظمة العمل الدولية عام 2006 

 م�شاعدة قيمة يف البحث.

ماري ترييز �شي�شا   

�شكر
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اأ�شواق العمل يف كل اأنحاء العامل. وعلى الرغم من اأن الفجوة يف الأجور بني  تعترب التفاوتات يف الأجر بني اجلن�شني من اأكرث العوامل الثابتة يف 

اجلن�شني قد �شاقت يف بع�ص الأماكن، ما زالت املراأة ب�شكل عام تعمل مقابل اأجر اأدنى من اأجر الرجل. وما زال هذا التوجه على حاله رغم التقدم 

امللحوظ يف امل�شتوى التعليمي للمراأة وخربتها يف العمل.

ُتعزا الفجوة يف الأجور بني اجلن�شني اإىل العديد من الأ�شباب واأحدها التمييز اجلن�شي خ�شو�شًا جلهة الرواتب. لذلك ت�شعى اتفاقية امل�شاواة يف 

الأجر لعام 1951 )رقم 100(، وهي اإحدى معايري العمل الدولية الثمانية الأ�شا�شية، اإىل معاجلة م�شكلة التمييز يف الأجر عرب التاأكد من ح�شول 

املراأة والرجل على اأجر مت�شاوي لي�ص فقط مقابل العمل املت�شاوي اأو املت�شابه ولكن اأي�شًا مقابل العمل ذي القيمة املت�شاوية. يعترب هذا املبداأ اأ�شا�شيًا 

لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني مبا اأن ن�شبة كبرية من الن�شاء يقمن بوظائف خمتلفة عن تلك التي يقوم بها الرجال. يف هذا ال�شياق، ي�شاهم تقييم 

اأ�شا�ص معايري مو�شوعية وم�شرتكة يف تطبيق اأنظمة اأكرث فاعلية و�شفافية لتحديد الأجر، مع حت�شني  الوظائف املختلفة ومتطلباتها املتنوعة على 

اإجراءات التوظيف والختيار.

اأ�شاليب  ُتعترب  للمقارنة. ويف هذا الإطار،  اأ�شلوبًا معّينًا  اأمر يتطلب  القيمة  اإذا كانت وظيفتان خمتلفتان يف امل�شمون مت�شاويتني يف  اإن حتديد ما 

تقييم الوظائف الأدوات املنا�شبة للم�شاعدة يف حتديد القيمة الن�شبية للوظائف ملعرفة ما اإذا كان الأجر املدفوع عادًل اأم ل. وقد كانت اآخر مطبوعة 

مهمة ن�شرتها منظمة العمل الدولية حول هذا املو�شوع املهم بعنوان Job Evaluation »تقييم الوظائف« )1986(، وهدفها ك�شف النقاب عن 

اأداة لالخت�شا�شيني  اأو�شع وتتخطى جمرد كونها  لكي ت�شبح متاحة جلمهور  الب�شرية  باملوارد  الأداة اخلا�شة  الناجمة عن هذه  التعقيدات  بع�ص 

وامل�شت�شارين الذين يتعاملون عادة مع م�شاألة تقييم الوظائف. يف ذلك الوقت، مت التطرق اإىل بع�ص عنا�شر الإن�شاف يف الأجر بني اجلن�شني جلهة 

تقييم الوظائف. وقد حان الأوان ل�شرب اأعماق هذه امل�شاألة املعقدة. غري اأن اإجراء تقييم عادل ومو�شوعي للوظائف يتطلب اأ�شاليب تقييم بعيدة كل 

البعد عن النحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي؛ واإّل �شوف يتم جتاهل اأبعاد رئي�شية خا�شة بالوظائف التي تقوم بها املراأة عادة اأو قد ُتعترب قيمتها 

اأقل من تلك التي يقوم بها الرجال. وذلك يوؤدي اإىل اإبخا�ص قيمة وظائف املراأة با�شتمرار مع زيادة الفجوة يف الأجر بني اجلن�شني.

اإن عملية تطوير اأ�شاليب تقييم الوظائف وتطبيقها هي بنف�ص اأهمية امل�شامني الفنية لهذه الأ�شاليب مبا اأن بع�ص النحياز غري املق�شود واملحتمل للنوع 

الإجتماعي قد يظهر يف اأية مرحلة من ت�شميم هذه الأ�شاليب وا�شتعمالها. يهدف هذا الكتيب اإىل معاجلة النحيازات للنوع الإجتماعي بو�شوح وتفادي 

بروز هذه امل�شاكل عرب تقدمي دليل للخطوات املتبعة يف كيفية تطوير اأ�شلوب خا�ص بتقييم الوظائف بعيدًا عن النحياز للنوع الإجتماعي وتطبيقه بنجاح.

لقد مت اإنتاج هذا الدليل كجزء من متابعة خطة العمل اخلا�شة بالق�شاء على التمييز التابعة ملنظمة العمل الدولية )2004-2007( مما اأدى اإىل ن�شر 

اأول تقرير عاملي حول املو�شوع بعنوان Time for Equality at Work »حان اأوان امل�شاواة يف العمل«. ي�شتجيب هذا الدليل اإىل عدد متزايد 

من الطلبات التي تنادي بها احلكومات ومنظمات العمال والهيئات الثالثية التي تتعامل مع ق�شايا العمل والنوع الجتماعي من اأجل تقدمي امل�شاعدة 

الفنية يف هذا امليدان. ي�شتهدف هذا الدليل منظمات العمال واأ�شحاب العمل وروؤ�شاء الهيئات اخلا�شة بامل�شاواة يف الفر�ص ومدراء املوارد الب�شرية 

واخت�شا�شيي النوع الجتماعي واخلرباء يف الإن�شاف يف الأجر.

اأعدت الأ�شتاذة ماري ترييز �شي�شا من كلية العالقات ال�شناعية يف جامعة مونرتيال يف كندا هذا الدليل املهم. ُتعترب الأ�شتاذة �شي�شا اخت�شا�شية 

وخبرية معروفة يف جمال الإن�شاف يف الأجر يف كندا والعامل. فقد قدمت امل�شورة وعدة كتابات حول ق�شايا متعلقة بال�شتخدام والإن�شاف يف الأجر، 

واإدارة التنوع الإثني والثقايف. يرتكز هذا الدليل على مراجعة مقارنة لأ�شاليب تقييم الوظائف وغريها من املواد التي مت تطويرها وا�شتعمالها يف 

عدة بلدان، اإىل جانب احلالت الدرا�شية والبحوث التي تندرج يف اإطار درا�شات النوع الجتماعي واإدارة املوارد الب�شرية. لقد مت اختبار هذا الدليل 

واإثبات فعاليته يف الأن�شطة التدريبية التي نظمها مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية يف تورين ل�شالح الأطراف املكونة الثالثية.

�شارك العديد من الزمالء يف منظمة العمل الدولية يف اإبداء وجهة نظرهم عند اإعداد هذا الدليل، وهنا نقدم جزيل ال�شكر لل�شيدة مانويال توميه 

التي �شاهمت يف بلورة هذا امل�شروع واأ�شرفت على اإعداده. ويعود ال�شكر اأي�شًا لل�شيدة ليزا وونغ التي عملت على ن�شر هذا الدليل.

زفار �شهيد

مدير برنامج تعزيز اإعالن املبادىء 

واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل

دمتهيد
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ه
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�سياق الدليل 

واأهدافه

1الف�شل الأول
من املفرت�ص ا�شتعمال هذا الدليل عند تطبيق مبداأ امل�شاواة يف 

الأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية بعيدًا عن اأي متييز قائم على 

النوع الجتماعي وفقًا لتفاقية امل�شاواة يف الأجر التابعة ملنظمة 

متابعة  مع  يتما�شى  وهو  100(؛  )رقم   1951 الدولية،  العمل 

ملنظمة  التابعة  العمل  يف  الأ�شا�شية  واحلقوق  املبادىء  اإعالن 

العمل الدولية، وعلى الأخ�ص يف ما يتعلق بالتقريرين العامليني 

لعامي 2003 و2007 حول امل�شاواة يف العمل. يعترب الدليل اأداة 

مهمة ُت�شتعمل لتعزيز هذا املبداأ يف خمتلف اأماكن العمل.

التفاقية رقم 100 عام 1951 و�شادقت عليها  اعتماد  لقد مت 

العام  الإجماع  الرغم من هذا  على  لكن  الآن.  دولة حتى   167

يف  الفجوة  زالت  ما  التفاقية،  يف  عليه  املن�شو�ص  املبداأ  حول 

العمل.  �شوق  ثابتًا يف  عامليًا  واقعًا  والن�شاء  الرجال  بني  الأجور 

يف  الفجوة  هذه  وجود  احلديثة  الإح�شائية  امل�شوح  واأظهرت 

الرغم  وعلى  متنوعة؛  اقت�شادية  بهيكليات  تتمتع  التي  البلدان 

زال  ما  البلدان،  هذه  اأغلب  يف  تتقل�ص  الفجوة  هذه  اأن  من 

موجودة  الفجوة  هذه  زالت  فما  للغاية.  بطيئًا  املحرز  التقدم 

رغم التقدم امللحوظ الذي اأحرزته املراأة على امل�شتوى التعليمي 

واخلربة يف العمل.

اأ�سباب التمييز يف الأجر

العوامل.  من  جمموعتني  حتديد  اإىل  اأدى  مما  الأجور  يف  الفجوة  هذه  اأ�شباب  يف  درا�شات  عدة  نظرت  لقد 

تتمحور الأوىل حول خ�شائ�ص الأفراد واملنظمات التي يعملون فيها. ومن اأهمها:

امل�شتوى التعليمي واحلقل الدرا�شي

اخلربة يف �شوق العمل والرتاتبية يف املنظمة اأو الوظيفة

عدد �شاعات العمل

حجم املنظمة وقطاع العمل

بالتايل من املمكن �شد جزء من هذه الفجوة عرب اعتماد �شيا�شات ت�شتهدف هذه الأبعاد مبا�شرة، على غرار 

اعتماد �شاعات عمل مرنة يف مكان العمل لل�شماح لالأهل بالتوفيق ما بني العمل وامل�شوؤوليات العائلية، مما ي�شمح 

لالأمهات بال�شتمرار يف الوظيفة من دون انقطاع وك�شب خربة اإ�شافية والرتقي.

الأهداف
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لكن حتى لو اأخذنا هذه املجموعة الأوىل من العوامل يف العتبار، ت�شري درا�شات القت�شاد القيا�شي اإىل فجوة 

متبقية غري مربرة يف متو�شط الأجور بني الرجال والن�شاء. وفقًا لغندر�شون )2006(، ترتاوح هذه الفجوة بني 

5 و15%. مبعنى اآخر، ل يعك�ص التمييز يف الأجر امل�شتهدف يف التفاقية رقم 100 كامل الفجوة يف الأجر، بل 

جزءًا منها فقط.

تعك�ص هذه الفجوة املتبقية متييزًا يف الأجر على اأ�شا�ص اجلن�ص نتيجة جمموعة ثانية من العوامل التي �شوف 

نتطرق اإليها بالتف�شيل من خالل ف�شول هذا الدليل. ويف ما يلي لئحة بهذه العوامل:

الأحكام امل�شبقة والنمطية اخلا�شة بعمل املراأة.

الأ�شاليب التقليدية يف تقييم الوظائف امل�شممة وفق متطلبات وظائف يهيمن عليها الرجال.

�شعف القدرة التفاو�شية لدى العامالت اللواتي ل ينتمني اإىل نقابات عمالية يف اأغلب الأحيان، ويعملن يف 

وظائف ه�شة بن�شب اأكرب كثريًا من الرجال.

يف الوقت عينه، ميكن اأن ُيعزا جزء من هذه الفجوة املتبقية اإىل التمييز املبا�شر بني الرجال والن�شاء العاملني 

يف الوظيفة نف�شها، على غرار الأخ�شائي والأخ�شائية يف املعلوماتية اأو املمر�ص واملمر�شة. يندرج هذا النوع 

من التمييز اأي�شًا يف اإطار التفاقية رقم 100 ولكن ي�شهل حتديده ب�شكل عام، ولذلك مل يتم ت�شمينه يف هذا 

اأ�شبح ممار�شات �شائعة، �شن�شتعمل عبارة »الإن�شاف يف  اأي غمو�ص وتطبيق ما قد  الدليل. وبهدف تفادي 

الأجر« عند التطرق اإىل مبداأ امل�شاواة يف الأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية الذي يركز عليه هذا الدليل.

احلق  احرتام  جلهة  التقدم  من  الكثري  اإحراز  عدم  وراء  كانت  التي  الأ�شباب  اأحد  على  ال�شوء  ت�شليط  مت 

الأ�شا�شي بالإن�شاف يف الأجر يف جلنة اخلرباء اخلا�شة بتطبيق التفاقيات والتو�شيات )2007(: 

نطاق مبداأ الإن�ساف يف الأجر

تلحظ اللجنة اأن ال�سعوبات يف تطبيق االتفاقية يف القانون واملمار�سة ناجتة 

املت�ساوية«  القيمة  »العمل ذي  يغطيه مفهوم  الذي  النطاق  اإدراك  عن عدم 

�سلب  يف  وهو  االتفاقية  يف  االأ�سا�س  حجر  املفهوم  هذا  ي�سكل  وتداعياته. 

احلق االأ�سا�سي للم�ساواة يف االأجر بني الرجال والن�ساء عن عمل ذي قيمة 

مت�ساوية، ويف �سلب تعزيز امل�ساواة ب�سكل عام.

للوهلة الأوىل. فهو يتطلب اعتماد  باأن مبداأ الإن�شاف يف الأجر قد يبدو معقدًا و�شعبًا  ل بد من العرتاف 

طريقة جديدة للنظر يف خ�شائ�ص الوظائف، وتعديل الذهنية املتعلقة بعمل املراأة مقارنة بعمل الرجل، واإعادة 

فح�ص اأنظمة الأجور النافذة يف املنظمات، واأخريًا زيادة الأجور يف الوظائف التي تهيمن عليها الن�شاء. يف 

ف هذه اخلطوات باأنها �شعبة ومكلفة وت�شتغرق وقتًا طوياًل. ويعود ذلك لتاريخ الن�شالت املرتبطة  العادة، تو�شَ

بالإن�شاف يف الأجر والتجارب الأوىل التي عا�شها رواد هذه العملية. لكن هذه النظرة ل تعك�ص بال�شرورة واقع 

اليوم يف �شياق املقاربات اجلديدة املعتمدة لتعزيز هذا املبداأ.
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بداأ تطبيق مبداأ الإن�شاف يف الأجر يف الوليات املتحدة الأمريكية يف نهاية ال�شتينيات وال�شبعينيات يف 

ما  وغالبًا  العمل،  لإدارة  م�شرتكة  مبادرات  تطبيق  ومت  والبلديات.  الوليات  بع�ص  يف  العامة  املوؤ�ش�شات 

كانت حتت �شغط الإجراءات الق�شائية، وت�شمنت اأي�شًا جمموعة وا�شعة من الوظائف وعددًا كبريًا من 

امل�شتخَدمني. وكانت عمليات التطبيق تتطلب تكاليف كبرية ووقتًا طوياًل ب�شبب مناخ النزاعات الذي كانت 

اأوىل  تطوير  الواقع، مت  اأخرى. يف  املو�شوع من جهة  لهذا  الطبيعة اجلديدة  وب�شبب  فيه من جهة،  ذ  تنفَّ

اأ�شاليب تقييم الوظائف التي تنظر بحياد اإزاء النوع الجتماعي واختبارها يف ذلك الوقت. نتيجة لذلك، 

كان النطباع ال�شائد يف ذلك احلني والذي ما يزال موجودًا حتى اليوم اأن الإن�شاف يف الأجر ي�شتدعي 

الكثري من املوارد وغالبًا ما ُيطبق يف اإطار عالقات عمل متوترة.

منذ نهاية الت�شعينيات، تزايد عدد املبادرات التي اأطلقتها النقابات العمالية بهدف تعزيز الإن�شاف يف 

الأجر. واعتمدت الحتادات الدولية والوطنية للنقابات العمالية عدة تدابري ُتو�ّشع نطاق تطبيق الإن�شاف 

ا�شرتاتيجية  بتطوير  العامة«  للخدمات  الدويل  »الحتاد  فيها. فقام  املنخرطة  العمل  اأماكن  الأجر يف  يف 

تغطي عدة اأبعاد مبا فيها برامج التوعية والتدريب، اإىل جانب تطبيق اأ�شاليب تقييم الوظائف يف القطاع 

العام يف العديد من البلدان.

ن�شئت 
ُ
عالوة على ذلك، ُطّورت مبادرات لالإن�شاف يف الأجر �شمن �شراكات بني عدة اأطراف فاعلة، حيث اأ

البلدان يف  العمل واخلرباء من خمتلف  واملوؤ�ش�شات احلكومية ومنظمات  الأوروبية  املفو�شية  �شراكة بني 

اإطار م�شروع BETSY )و�شع معايري لتحقيق الإن�شاف يف الأجر( يف بداية هذه الألفية. ومت تطوير اأدوات 

العمل وممثلي  منظمات  بني  ال�شراكة  اأدت  مثاًل،  الربتغال  املنظمات. يف  من  عدد  وتطبيقها يف  التقييم 

اأ�شحاب العمل ومنظمة العمل الدولية واملفو�شية الأوروبية اإىل تطوير برنامج لالإن�شاف يف الأجر وتطبيقه 

يف قطاع اخلدمات الغذائية.

ويف نهاية الثمانينيات من القرن املا�شي، مت اإطالق مبادرات ذات تاأثري اأو�شع يف عدد من البلدان يف اإطار 

املنظمات  يف  الأجر  يف  الإن�شاف  تطبيق  الفاعل  النموذج  هذا  جعل  فقد  »الفاعلة«.  بالقوانني  ُعرف  ما 

العامة واخلا�شة اأمرًا اإلزاميًا ومت اعتماده على الأخ�ص يف ال�شويد وكندا )اأونتاريو والكيبيك( وفنلندا. 

وات�شم هذا النموذج بالعنا�شر التالية ب�شكل عام:

ي�شري على كل اأ�شحاب العمل الذين تنطبق عليهم معايري معينة )مثل حجم القوة العاملة(.

يفر�ص واجبات مبنية على النتائج على اأ�شحاب العمل خالل فرتة حمددة.

يحدد املعايري املنهجية الرئي�شية املفرت�ص ا�شتعمالها لتحقيق هذه النتائج.

يطبَّق �شمن جهود م�شرتكة بني ممثلي اأ�شحاب العمل وامل�شتخَدمني.

لقد مت تطوير منهجيات جديدة تهدف اإىل ت�شهيل تطبيق هذا النموذج، وهي اأكرث مرونة وي�شهل تف�شريها 

وتطبيقها. ويف اأغلب احلالت، اأنتجت الهيئات العامة جمموعة وا�شعة من وثائق املعلومات وطورت جل�شات 

تدريبية خا�شة ووفرت اأنواعًا خمتلفة من الدعم لالأطراف املختلفة يف هذا املجال. يف الوقت عينه، اأ�شبح 

تطبيق مبداأ الإن�شاف يف الأجر طريقة فعالة لتح�شني اإدارة املوارد الب�شرية وزيادة فعالية نظام الأجور يف 

اأية موؤ�ش�شة. بالتايل، من املمكن تعزيز الإن�شاف يف الأجر حاليًا يف اإطار بعيد عن عدم مرونة النموذج 

الق�شائي وكلفته املرتفعة، وميكن ا�شتبدال هذا النموذج القدمي باآخر جديد يجمع ما بني امل�شاواة والفعالية 

وي�شهل تطويره وتطبيقه.
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اإن املنفعة الرئي�شية لتطبيق الإن�شاف يف الأجر هي احرتام حق املراأة العاملة يف امل�شاواة من خالل العرتاف 

مبهاراتها واإعطاء وظيفتها القيمة املنا�شبة لي�ص فقط ب�شكل رمزي بل اأي�شًا ب�شكل ملمو�ص من خالل ت�شوية 

اإنها بالتايل م�شاألة تتعلق بالكرامة، واعرتاف الروؤ�شاء والزمالء يف العمل باأهمية عمل املراأة، وهي  الأجور. 

اأمور لها اآثار اإيجابية �شّددت عليها الكثري من العامالت. من جهة اأخرى، ميكن اأن توؤثر ت�شوية الأجور اأي�شًا 

على قدرة املراأة العاملة يف تاأمني معي�شة لئقة لعائلتها وزيادة اأمنها املايل عند تقاعدها.

منافع الإن�ساف يف الأجر

اإطار  التي مت تطبيقها يف  الأجر  الإن�شاف يف  اأدت مبادرات  العاملة،  املراأة  الإيجابية على  الآثار  اإىل جانب 

ال�شراكات والقوانني الفاعلة اإىل التاأثري اإيجابيًا على اأ�شحاب العمل. وظهرت هذه الآثار يف جمالت متنوعة 

مثل اإدارة املوارد الب�شرية وا�شتعمال املهارات بفعالية وعالقات العمل وجاذبية املنظمة. يلخ�ص اجلدول التايل 

1

املنافع املتنوعة الناجمة عن تطبيق الإن�شاف يف الأجر.

)is this ok? I prefer keeping them in their original form( .2006( Chicha( للمزيد من التفا�شيل، انظر يف  )1

اجلدول 1-1 ملخ�س منافع الإن�ساف يف الأجر

املوؤ�سراتاملنافع

حت�سني يف ممار�سات اإدارة املوارد الب�سرية

فعالية اأكرب يف ممار�شات التوظيف

فعالية اأكرب يف تطوير املهارات

حت�شني عملية احلفاظ على املوظفني اجلدد يف نهاية فرتة الختبار

حت�شني نوعية املنتجات واخلدمات

تزايد الر�شى الوظيفي والتزام اأكرب باملنظمة

زيادة ال�شرعة يف حل ال�شكاوى اأو النزاعات

نزاعات اأقل

احلد من الوقت الذي تبقى فيه الوظائف �شاغرة

تكاليف اأقل مرتبطة با�شتقدام العاملني املوؤهلني

ت�سليط ال�سوء على مهارات املراأة العاملة التي يتم اإبخا�س قيمتها

و�سوح مفهوم الإن�ساف يف مكان العمل وحت�سني عالقات العمل

التاأثريات على �سمعة املنظمة وجاذبيتها

�شيا�شة اأجور متجان�شة وهيكلية اأجور متنا�شقة وفقًا لقيمة الوظائف

وقت اأقل يخ�ش�شه امل�شتتخَدمون لعملية الإ�شتقدام

زيادة الإنتاجية ونوعية العمل

تخفي�ص تكاليف الإ�شتقدام والتدريب

احلد من الأخطاء اأو �شكاوى الزبائن

احلد من ا�شتقالة املوظفني وغيابهم والتكاليف ذات ال�شلة

تخ�شي�ص وقت اأقل حلل النزاعات

تخ�شي�ص وقت اأقل حلل النزاعات

قيمة الإنتاج املعّطل اأو العقود التي متت خ�شارتها

وقت اأقل خم�ش�ص للبحث عن مر�شحني موؤهلني، وعلى الأخ�ص 

يف املهن التي يرتفع عليها الطلب

امل�شوؤولني  للم�شتخدمني  الوقت  توفري  التعوي�شات:  اإدارة  حت�شني 

عن اإدارة نظام الأجور.

توزيع اأكرث فعالية جلدول الرواتب اخلا�ص بالوظائف املختلفة.

بينها على وجه اخل�شو�ص توحيد  اأن هناك �شروطًا ت�شجع على حتقيقها ومن  املنافع، كما  العديد من  اإذن  هناك 

اجلهود بني كل الأطراف املعنية والتدريب املالئم للم�شوؤولني وال�شفافية يف اتخاذ القرارات يف كل املراحل.
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يرتكز الدليل على عدة درا�شات من بلدان خمتلفة وعلى جتربة اخلرباء يف هذا املجال اإىل جانب خربة 

املوؤلفة من خالل عملها كباحثة ومدربة يف كندا وبلدان اأخرى. يحلل هذا الدليل كافة العنا�شر من اختيار 

الوظائف التي ينبغي تقييمها مرورًا مبختلف مراحل تقييم الوظائف و�شوًل اإىل حتقيق امل�شاواة يف الأجر، 

ويهدف اإىل حتديد خمتلف املكونات املنهجية يف هذه العملية و�شرح املعايري التي يجب احرتامها من اأجل 

تفادي املمار�شات التمييزية.

ي�شتهدف الدليل ممثلي اأ�شحاب العمل والنقابات امل�شوؤولني عن تطبيق برامج الإن�شاف يف الأجر واخلرباء 

واملدربني، وميكن تكييف م�شمونه مع خمتلف ال�شياقات القت�شادية والتنظيمية ومع املنظمات ال�شغرية 

الربنامج  تطبيق  عن  للم�شوؤولني  اخلطوات  هذه  من  واحدة  كل  يف  موحد  ب�شكل  العمل  ي�شمح  والكربى. 

باكت�شاب معرفة اأكرث تف�شياًل عن مكان العمل واإلقاء نظرة نقدية على بع�ص اجلوانب التي يكون قد وىل 

عليها الزمن اأو اأ�شبحت غري منا�شبة ب�شبب التغيريات التكنولوجية اأو التنظيمية، وعلى الأخ�ص اكت�شاف 

اجلوانب التي ل يعرفونها عن الوظائف وبالتحديد تلك التي ت�شغلها الن�شاء.

يتمتع م�شمون الدليل باملرونة املنهجية. ففي بع�ص اأماكن العمل، مثل املنظمات ال�شغرية، ميكن تب�شيط 

هذه اخلطوات. وباملقابل، يجب تف�شيل هذه اخلطوات يف منظمات اأخرى. وبالتايل يتمتع الأ�شخا�ص الذين 

يطبقون هذا الربنامج بحرية اأكرب لدى ا�شتعماله مع وجوب تفادي النحياز على اأ�شا�ص النوع الإجتماعي. 

ويكون الدليل مفيدًا اأكرث واأ�شهل عند التطبيق اإذا ارتبط بالتدريب املنا�شب.

يجب حتقيق الإن�شاف يف الأجر من خالل عملية مت التخطيط لها وتنظيمها بتعمق، ُتعرف عادة بـ »برنامج 

الإن�شاف يف الأجر«. وهي تت�شمن اخلطوات التالية:

حتديد الوظائف التي تهيمن عليها الن�شاء وتلك التي يهيمن عليها الرجال للمقارنة يف ما بينها

اختيار اأ�شلوب لتقييم الوظائف

تطوير خطوات جلمع البيانات واملعلومات حول الوظائف

حتليل نتائج ال�شتبيانات

حتديد قيمة الوظائف

تقدير الفجوات يف الأجور بني الوظائف ذات القيمة املت�شاوية

ت�شوية الأجور لتحقيق الإن�شاف يف الأجور

متثل اخلطوات ال�شت الأوىل ت�شخي�شًا للو�شع ملعرفة ما اإذا كان هناك فجوة يف الأجر بني الوظائف ذات 

القيمة املت�شاوية. ويف حال كان هناك مثل هذه الفجوة، يتم توجيه م�شتخدمي الدليل اإىل اخلطوة ال�شابعة، 

اأي ت�شوية الأجور. اأما يف حال عدم وجود اأية فجوة، فال �شرورة للقيام مبثل هذه الت�شوية.

يقّدم كل ف�شل خطوة اأو اثنتني يف عملية تطبيق الإن�شاف يف الأجر يف منظمة معينة. ويتم �شرح الغايات 

والعمليات املختلفة التي يجب القيام بها ومعايري احلياد اإزاء النوع الإجتماعي واملمار�شات املنا�شبة. كما مت 

. واأخريًا تنتهي اأغلب الف�شول بلمحة موجزة عن املنافع 
2

اإدراج لوائح حتقق كمراجع �شريعة للم�شتخدمني

الناجتة عن اخلطوة التي مت التطرق اإليها.

م�سمون الدليل

2(   يرتكز الدليل على العديد من امل�صادر من عدة بلدان. تت�صم هذه امل�صادر بعدة نقاط م�صرتكة وهي موجودة يف �صفحة املراجع مع مواقع االنرتنت 

التي ميكن حتميل الوثائق منها. ولتفادي التكرار وعدم املرونة، تقرر عدم اإدراج نف�ص املراجع يف الن�ص، وعلى الأخ�ص ب�شبب تكييف هذه امل�شادر 

والإ�شافة اإليها.
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جلنة الإن�ساف 

يف الأجر

 2الف�شل الثاين
يت�شمن تطبيق برنامج الإن�شاف يف الأجر جمموعة من املهام 

نظام  يف  متييز  اأي  حتديد  بهدف  بحزم  تنفيذها  يجب  التي 

الأجور والق�شاء عليه. يحدد هذا الف�شل اخلطوات الرئي�شية 

املكونات  جانب  اإىل  امل�شار،  هذا  لتحقيق  اتخاذها  يجب  التي 

اللوج�شتية التي يجب اأخذها يف العتبار والطرق التي ميكن اأن 

ي�شارك فيها امل�شتخَدمون يف هذه العملية.

اللوج�ستيات املتعلقة بتطبيق الإن�ساف يف الأجر يف املن�ساآت

الأهداف
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من املمكن اأن تكون عملية تطوير برنامج الإن�شاف يف الأجر وتطبيقه فعالة ومرنة يف حال مت التخطيط لها 

ب�شكل جيد. ارتكازًا على جتربة من �شبق اأن طبق مثل هذه الربامج يف بلدان خمتلفة، ينبغي اأخذ املكونات 

الآتية يف العتبار:

التخطيط للموارد الب�شرية واملالية ال�شرورية: ترتبط املوارد املالية ب�شكل اأ�شا�شي بالتكاليف الإدارية 

للم�شروع واملوازنة املكر�شة ملختلف الأن�شطة: ال�شتبيانات وامل�شت�شارين والت�شالت الداخلية، الخ. ل 

تت�شمن هذه املوارد اأي مبالغ خم�ش�شة لت�شوية الأجور، التي يجب اأن يتاأمن لها مثل هذه املبالغ ولكن 

لهذه  تعيينهم  �شيتم  الذين  الأفراد  بعدد  فتتعلق  الب�شرية  املوارد  اأما  م�شبقًا.  قيمتها  معرفة  ل ميكن 

العملية والوقت املخ�ش�ص مل�شاركتهم، على �شبيل املثال عدد ال�شاعات يف ال�شهر اأو الأ�شبوع.

جمالت  يف  الفنية  املعرفة  على  الأجر  يف  الإن�شاف  يعتمد  املطلوبة:  التدريب  اإجراءات  حتديد 

بعمل  املتعلقة  وامل�شبقة  النمطية  والأحكام  بالتمييز  املرتبطة  املعرفة  والرواتب وعلى  الوظائف  تقييم 

اإجراء تدريب ي�شبق الربنامج  املراأة وجذور الالم�شاواة املبنية على اجلن�ص. بالتايل، من ال�شروري 

للم�شوؤولني عن تطبيق برنامج الإن�شاف يف الأجر. ومن املهم اأي�شًا اأن يتقرر من �شيقدم هذا التدريب 

وكيف �شيتم ذلك.
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تقرير ما اإذا �شوف يتم ا�شتخدام م�ست�سارين وحتديد اإجراءات الإ�شتخدام املطلوبة: يف حال كان التدريب 

الذي تلقاه امل�شوؤولون عن تطبيق الإن�شاف يف الأجر كافيًا، ي�شبح دور امل�شت�شار اأقل �شرورة. وميكن اأن 

يكون املدرب م�صت�صارًا يف ما يتعلق بحل بع�ض النقاط املعقدة.

الأجور  األ وهي  يتعلق مب�شاألة ح�شا�شة،  الأجر  الإن�شاف يف  برنامج  اأن  توا�سل  مبا  ا�سرتاتيجية  و�شع 

بو�شع  هنا  ويو�شى  ممكن.  قدر  باأكرب  امل�شتخَدمني  خماوف  تبديد  من  التاأكد  املهم  فمن  املن�شاآت،  يف 

حتت  تاأتي  اأن  ال�شرتاتيجية  لهذه  ميكن  الإ�شاعات.  انت�شار  ملنع  العملية  بداية  منذ  توا�شل  ا�شرتاتيجية 

.)2000 Saba( اأ�شكال عدة وفق نوع املنظمة والو�شائل املتوفرة لها

حتديد جدول خطة العمل  من ال�شروري معرفة متى �شيتم تطبيق كل خطوة، وتاريخ انتهاء اأن�شطة خطة 

العمل، وتاريخ البدء بدفع ت�شويات الأجور.

املوارد  مدراء  يقّدمها  التي  الآراء  خمتلف  بني  ما  املقارنة  عرب  الوظائف  اإزاء  جديد  منظور  تقدمي 

الب�شرية وامل�شتخَدمون.

�شمان �شرعية العملية ونتائجها يف نظر امل�شتخَدمني.

توزيع املهام ما بني عدة اأفراد.

اإن اأف�شل طريقة ل�شمان حتقيق هذه الأهداف تق�شي بتنظيم امل�شاركة من خالل جلنة يتم حتديد تركيبتها واأدوارها 

و�صروط عملها بكل و�صوح.

العمل امل�سرتك بني �ساحب العمل وامل�ستخَدم �شوف يتم اعتماده: اأظهرت التجربة  اأي نوع من  معرفة 

اإىل يومنا هذا باأن وجود عملية م�شرتكة ما بني �شاحب العمل وامل�شتخَدم لها عدة ميزات رئي�شية جلهة 

الإن�شاف والفعالية، فهي ت�شاهم يف:
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جهة  من  �شغرية.  منظمة  يف  ر�شمي  غري  وامل�شتخَدم  العمل  �شاحب  بني  ما  امل�شرتك  العمل  يكون  اأن  ميكن 

اأن تكون هذه امل�شاركة ذات هيكلية متطورة وم�شوؤوليات واإجراءات حمددة بو�شوح يف منظمة  اأخرى، ميكن 

كبرية. تكون هذه امل�شاركة يف �شكل جلنة �شغرية موؤلفة مثاًل من ممثل واحد عن �شاحب العمل وممثَلني عن 

امل�شتخَدمني يف املنظمة ال�شغرية. وي�شبح عمل هذه اللجنة اأ�شهل يف حال توفر اخلربة واملعلومات من قبل 

اأنتجت الهيئات العامة  هيئة حكومية متخ�ش�شة. ففي ال�شويد واململكة املتحدة وكندا )اأونتاريو والكيبيك(، 

ال�شغرية. وهناك مناذج مرنة ومالئمة  املنظمات  ت�شتهدف  الأجر  الإن�شاف يف  وثائق مب�شطة حول تطبيق 

للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة. ف�شاًل عن ذلك، وكما اأ�شار مدراء املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة، هناك الكثري 

 ،
4

. يف حالة املن�شاأة ال�شغرية حيث يجب تقييم حوايل ع�شر وظائف
3

من املنافع الناجتة عن الإن�شاف يف الأجر

ميكن اإكمال الربنامج خالل فرتة ق�شرية ـــ اأ�شبوع واحد فقط ـــ اإذا مت تدريب الأ�شخا�ص امل�شوؤولني عن هذه 

العملية م�شبقًا )انظر اأدناه(.

اأما يف املن�شاآت املتو�شطة اأو الكبرية، ميكن ت�شكيل جلنة اأكرب وذات هيكلية اأكرث تطورًا مما ي�شمن متثيل كافة 

الأطراف اأي �شاحب العمل وامل�شتخَدمني الأع�شاء يف النقابات العمالية وامل�شتخَدمني غري الأع�شاء يف مثل 

هذه النقابات. ويف حال كان هناك عدد كبري من الوظائف التي ينبغي تقييمها، قد حتتاج اخلطوات من 1 اىل 

5 حوايل �شنتني، وبالأخ�ص عندما يخ�ش�ص لها امل�شوؤولون عن هذه العملية ب�شع �شاعات يف الأ�شبوع فقط. 

ويف املنظمات الكربى اأو يف موؤ�ش�شات اخلدمة العامة حيث يكون عدد الوظائف مرتفعًا جدًا، اأي 150 وظيفة اأو 

اأكرث، قد تتطلب العملية حوايل ثالث �شنوات لتكتمل، لكن هذه احلالت ا�شتثنائية.

اأدوار جلنة الإن�ساف يف الأجر

الإن�شاف يف  اأن اخلطوات املطبقة يف برنامج  اللجنة بو�شوح مبا  بها  التي ت�شطلع  الأدوار  ل بد من حتديد 

الأجر متداخلة عن كثب كما �شبق ذكره. فتحديد اأي نوع اجتماعي يهيمن على الوظائف ي�شمح للم�شاركني منذ 

البداية بالتعرف على خمتلف الوظائف يف املن�شاأة و�شماتها الرئي�شية؛ كما اأن اختيار اأو تكييف اأ�شلوب تقييم 

الوظائف  بتقييم  املرتبط  الجتماعي  النوع  اأ�شا�ص  على  النحياز  ماهية  فهم  على  امل�شاركني  يجرب  الوظائف 

البيانات  العملية؛ ويرتبط جمع  الأهمية لإكمال  بالغ  ُيعترب يف  الأداة، وهو ما  ا�شتعمال هذه  وتطوير مهارات 

الفرعية  والعوامل  العوامل  بناًء على  يتم تطويره  ال�شتبيان  اأن  امل�شتخدم مبا  الوظائف  تقييم  باأ�شلوب  اأي�شًا 

التي مت حتديدها. بالتايل، قد يبدو من املنطقي واملرغوب اأن يتم تنفيذ كل هذه اخلطوات يف الربنامج من 

قبل جمموعة الأ�شخا�ص ذاتها، حيث يتم اكت�شاب املعارف واملهارات الالزمة تدريجيًا وقد يكون من املوؤ�شف 

عدم ا�شتغالل ذلك على اأف�شل نحو خالل الربنامج باأكمله. بالتايل، فاإن اأف�شل خيار هو جعل جلنة وحيدة 

لالإن�شاف يف الأجر هي امل�شوؤولة عن كل اخلطوات يف الربنامج اأو على الأقل اخلطوات اخلم�ص الأوىل، والإبقاء 

. فذلك ي�شمح باإحراز تقدم كبري اإىل جانب:
5

على تركيبتها م�شتقرة باأكرب قدر ممكن

جلنة الإن�ساف يف الأجر
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�شمان الرتابط يف العملية؛

تطوير خربة وا�شعة داخل املن�شاأة يف جمايَل امل�شاواة وتقييم الوظائف؛

احلد من التاأخريات الناجمة عن التغيري يف اأع�شاء اللجنة بني خطوة واأخرى يف هذه العملية.

3(  »ماري ترييز �شي�شا«، A Comparative Analysis of Promoting Pay Equity: models and impact. 2006 ؛ مكتب العمل الدويل، برنامج تعزيز 

اإعالن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، �ص. 9

4( يق�شي التو�شيح باأننا نتحدث عن وظائف ولي�ص م�شتخدمني. قد يكون هناك 10 وظائف ولكن 20 م�شتخدَمًا اأو اأكرث.

5( كل ما طالت هذه العملية ازداد اخلطر ب�شرورة ا�شتبدال اأحد اأع�شاء اللجنة اأو اأكرث.
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يجب اأخذ النقاط االآتية يف االعتبار يف ما يتعلق برتكيبة اللجنة:

�شم اأع�شاء على معرفة مبا�شرة بالوظائف الرئي�شية التي �شيتم تقييمها.

�شم اأع�شاء م�شتعدين لالعرتاف بوجود اأي انحياز على اأ�شا�ص النوع اجتماعي قد يوؤثر على 

هذه العملية اأو اأدوات التقييم والق�شاء عليه.

ال�شماح للم�شتخَدمات بلعب دور رئي�شي يف هذه العملية التي تهمهّن ب�شكل مبا�شر.

بالتايل ل بد من احرتام عدد من املعايري:

      وجود امل�ستخَدمني

يجب اأن يكون هناك وجود كبري للم�شتخَدمني يف اللجنة ل�شمان اأخذ خ�شائ�ص الوظائف املنوي تقييمها 

بتقبل  لهم  ي�شمح  للعملية لدى زمالئهم مبا  �شرعية  اأن وجودهم يعطي  اأف�شل. كما  ب�شكل  العتبار  بعني 

النتائج ب�شكل اأ�شهل. بالتايل، يو�شى بت�شكيل ن�شف اأع�شاء اللجنة على الأقل من امل�شتخَدمني.

      وجود الن�ساء

يجب متثيل الن�شاء �شمن اأع�شاء اللجنة من اأجل:

حتديد متطلبات وظائف املراأة املتغا�شى عنها ب�شكل اأف�شل.

التاأثري على �شنع القرارات.

التي  الوظائف  املن�شاأة وعدد  امل�شتخَدمات يف  وفق عدد  املئة  ن�شبة 50 يف  التمثيل  يتخطى هذا  اأن  ميكن 

تهيمن عليها املراأة والتي �شيتم تقييمها.

يو�شى باختيار امل�شتخَدمات امل�شاركات يف عملية التطبيق من الوظائف التي تهيمن عليها املراأة )للتعريف 

عن هذه الوظائف، انظر الف�شل الثالث(. وبالنظر اإىل امل�شائل التي يت�شمنها هذا الربنامج، يجب اإعطاء 

الأولوية للوظائف التي تهيمن عليها املراأة التي تت�شمن اأكرب عدد من امل�شتخَدمني.

مع  مقارنة  ال�سندوق  اأمانة  وظيفة  على  املراأة  فيه  تهيمن  املثال، يف م�رصف  �سبيل  على 

عدد ب�سيط من امل�ساعدات االإداريات، يو�سى بالطلب من اأمينة �سندوق امل�ساركة يف اللجنة 

الت�سيريية.

لأنه من  اأي�شًا متثيلهن  يجب  معينة،  وظائف  اإثنية يف  اأقليات  العامالت من  الن�شاء  تركزت  اإذا  واأخريًا، 

املرّجح اأن تكون اأجورهن منتق�شة ب�شكل خا�ص يف هذه الوظائف.

على �سبيل املثال، اإن لوحظ اأن اخلياطني يف معمل للمالب�س هن يف االأغلب ن�ساء من اأقليات 

اإثنية، يو�سى باأن ُيطلب منهن امل�ساركة يف اللجنة.

اأن  امل�شتخَدمني من مراتب خمتلفة. ومبا  ينبغي الرتدد يف اختيار  الكبرية، ل  باملن�شاآت  يتعلق  اأما يف ما 

اأن  اأظهرت  األ تفهم بو�شوح عملية التقييم. لكن التجربة  املراأة تعمل غالبًا يف وظائف مروؤو�شة، ُيخ�شى 

املراأة ميكن اأن تكون مقّيمة ممتازة عندما حتظى بالتدريب املالئم وت�شارك �شمن جمموعة لي�ص لديها 

اأي اأحكام م�شبقة.

تركيبة جلنة الإن�ساف  يف الأجر
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يجب تعيني امل�شاركني يف العملية امل�شرتكة، �شواء اأكان هناك جلنة اأم ل، من قبل الأطراف التي ميثلونها.

�شاحب العمل عن ممثلي الإدارة

امل�شوؤول التنفيذي يف النقابة العّمالية عن امل�شتخَدمني الأع�شاء يف النقابات العمالية.

من املهم اأن مييز ممثلو الإدارة والنقابة ما بني عملية حتقيق الإن�شاف يف الأجر وعملية التفاو�ص حول اتفاق 

جماعي. فالإن�شاف يف الأجر حق اأ�شا�شي ل يجب اأن يخ�شع للتنازلت اأو الت�شويات التي متّيز عادة املفاو�شات 

اخلا�شة بالتفاق اجلماعي. كما اأن التمييز بني م�شائل الإن�شاف يف الأجر وم�شائل التفاقات اجلماعية ي�شاعد 

يف احلد من النزاعات املحتملة بني م�شالح الرجال والن�شاء يف النقابات العمالية.

حتى عند املن�شاآت التي تغيب عنها النقابات العمالية، ينبغي اأن ي�شارك امل�شتخدمون يف تطبيق الإن�شاف يف 

الأجر. ففي هذه احلالة، ولعدم وجود هيكليات جماعية عمومًا، يجب اأن يخ�ش�ص لهم �شاحب العمل الوقت 

الالزم لنتخاب ممثليهم.

هذا  ويت�شمن  فعال.  ب�شكل  مبهامهم  للقيام  اأ�شا�شي  لتدريب  اخل�شوع  اللجنة  اأع�شاء  على  اأنه  املعروف  من 

التدريب مكونني هما: دينامية التمييز يف الأجر واجلوانب املنهجية املرتبطة بتطبيق الإن�شاف يف الأجر.

التي قد تظهر يف خمتلف اخلطوات  يهدف املكون الأول اإىل امل�شاعدة يف حتديد الأحكام امل�شبقة والنمطية 

�شمن الربنامج، ويجب اأن يعالج النقاط االآتية:

العوامل امل�شببة للتمييز يف الأجر

تاأثري الأحكام امل�شبقة والنمطية على كيفية النظر اإىل الوظائف

تاأثري الأحكام امل�شبقة والنمطية على اأ�شاليب التقييم

تاأثري الأحكام امل�شبقة والنمطية على اأنظمة التعوي�شات

يرمي املكون الثاين اإىل م�شاعدة املمثلني يف تنفيذ العملية بحزم وفهم املقرتحات التي يقدمها اخلرباء من 

داخل املن�شاأة اأو خارجها. يجب اأن يغطي هذا املكون ما يلي:

اأ�شلوب التقييم

اإجراءات جمع البيانات

اإجراءات التقييم

مكونات التعوي�شات الإجمالية

قيم املن�شاأة ور�شالتها

تعيني اأع�ساء اللجنة

التدريب
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ميكن تقدمي اجلل�شات التدريبية من خالل املقاربات الآتية:

جمموعات النقا�ص

متارين املحاكاة

حالت درا�شية

اأظهرت التجربة باأنه من املفيد اأحيانًا اإجراء تدريب على ديناميات العمل اجلماعي لت�شهيل التفاعل بني 

اأع�شاء اللجنة.

تركيبة جلنة الإن�ساف  يف الأجر

ينتاب  قد  �شك  اأي  وتفادي  ب�شال�شة  العملية  لإدارة  اأ�شا�شيًا  �شرطًا  والكاملة  ال�شفافة  املعلومات  تعترب 

امل�شتخَدمني حيال النتائج. يجب توفري نوعني من املعلومات يف هذا الإطار.

 

       املعلومات املخ�س�سة لأع�ساء اللجنة

يجب اأن يوؤمن �شاحب العمل املعلومات ال�شرورية التي يحتاجها اأع�شاء اللجنة للقيام مبهامهم، وبالتحديد 

تلك اخلا�شة بامل�شتخَدمني وو�شعهم ومكونات برامج التعوي�شات الإجمالية واأي تغيري قد يح�شل يف املن�شاأة 

عند البدء بتطبيق الإن�شاف يف الأجر، الخ.

يف ظل الطبيعة احل�شا�شة لبع�ص املعلومات، ينبغي اأن يقدم امل�شوؤولون عن تطبيق الربنامج �شمانات كتابية 

للحفاظ على �شرية هذه املعلومات. ويجب ا�شتعمالها فقط يف �شياق عمليات الإن�شاف يف الأجر.

      املعلومات املخ�س�سة للم�ستخَدمني

من ال�شروري اإبالغ امل�شتخَدمني دوريًا باخلطوات الرئي�شية املنفذة على غرار:

ت�شكيل اللجنة وتركيبتها

جدول خطة العمل

الوظائف التي �شيتم تقييمها

جمع البيانات حول هذه الوظائف

ت�شوية الأجور

�شواء تعلقت هذه املعلومات بقيمة الوظائف اأم ت�شوية الأجور، ل يجب اأن يكون اأي من املعلومات ذات طابع 

�شخ�شي: يجب اأن تركز البيانات على الوظائف ولي�ص على امل�شتخَدم.

املعلومات
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يجب حتديد قواعد عمل اللجنة منذ البداية.

على الرغم من اأن ا�شتعمال الإجماع بدًل من الت�شويت يتطلب وقتًا اأطول، وبالتحديد يف البداية، فهو يتمتع 

بعدة ميزات:

ي�شمح بالإ�شغاء اإىل وجهات نظر خمتلفة.

يوؤدي اإىل النظر بعمق يف خمتلف جوانب اأية م�شاألة.

يزيد فر�شة اأن حتظى القرارات بدعم كل امل�شتخَدمني.

ل بد من توفري عدة اأنواع من ال�شمانات لكي يتمكن اأع�شاء اللجنة من القيام مبهامهم كاملة:

ي�شاهم العمل امل�شرتك للم�شتخَدمني وبالتحديد يف اللجنة ذات الهيكلية الوا�شحة يف:

�شمان �شرعية العملية والنتائج لدى امل�شتخَدمني، وعلى الأخ�ص اإذا كان اأع�شاء اللجنة يتمتعون باحلياد 

والنزاهة.

التاأكد من اأن القرارات مبنية على معرفة اأف�شل بالوظائف واحلد من خماطر الأخطاء والتمييز؛ 

اأن يتلقى اأع�شاء اللجنة التدريب املنا�شب الذي يغطي املكونني ال�شابق ذكرهما )انظر فقرة  �شريطة 

التدريب( واأن تتوفر املعلومات ال�شفافة والكاملة لهم.

تفادي اال�صتخدام املفرط للم�صت�صارين اخلارجيني والتكاليف ذات ال�صلة.

حت�شني عالقات العمل عندما يتعلم اأع�شاء اللجنة العمل على حتقيق غاية م�شرتكة ومن خالل الإجماع.

ميكن تخ�شي�ص �شنتني لهذه العملية اإذا اأم�شى امل�شوؤولون عنها ب�شع �شاعات يف الأ�شبوع فقط لتنفيذها، وذلك 

يف �شياق املن�شاأة الكبرية جدًا التي ت�شتمل عدة موؤ�ش�شات وجمموعة وا�شعة من الوظائف )مئة وظيفة اأو اأكرث(.

قواعد العمل

املنافع
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احلماية من النتقام: يجب حماية اأع�شاء اللجنة من اأي انتقام ناجت عن موقف اتخذوه اأو اآراء عربوا عنها للجنة 

لكي يتمكنوا من القيام بعملهم بحرية.

احلفاظ على راتبهم: يجب اعتبار الوقت املخ�ش�ص لعمل اللجنة والتدريب من �شمن �شاعات العمل مع دفع الراتب 

املوافق لذلك.

امل�شوؤوليات  ذوي  امل�شتخَدمني  منع  اإىل  لها  املخطط  الجتماعات  جداول  توؤدي  اأن  يجب  ل  الجتماعات:  جدولة 

العائلية من امل�شاركة مبا اأن ذلك يوؤثر ب�شكل خا�ص على الن�شاء.
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الئحة حتقق

هل مت اإن�شاء جلنة لالإن�شاف يف الأجر منذ بداية العملية؟

هل حددت اللجنة تفوي�شها بو�شوح؟

هل يعرف كل امل�شتخَدمون بهذا التفوي�ص؟

هل هناك متثيل بن�شبة 50 يف املئة على الأقل من امل�شتخَدمني يف 

اللجنة؟

هل ت�شكل الن�شاء اأغلبية الأع�شاء من امل�شتخَدمني؟

هل الوظائف التي تهيمن عليها املراأة والتي تت�شمن اأكرب عدد من 

امل�شتخَدمني ممثلة يف اللجنة؟

هل مت متثيل العامالت من الأقليات الإثنية يف اللجنة؟

هل يحظى امل�شتخَدمني بتمثيل جيد يف اللجنة يف املن�شاآت التي ل 

تتواجد فيها نقابات عمالية؟

نقابات  اإىل  ينتمون  ل  الذين  امل�شتخَدمني  م�شالح  توؤخذ  هل 

عمالية يف العتبار يف املن�شاآت التي تتواجد فيها نقابات؟

هل خ�شع اأع�شاء اللجنة لتدريب م�شرتك؟

الجتماعي  النوع  اأ�شا�ص  على  النحياز  التدريب  هذا  يغطي  هل 

واجلوانب املنهجية؟
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هل وّفر �شاحب العمل كل املعلومات التي يحتاجها اأع�شاء اللجنة لإكمال 

مهامهم؟

هل اأقّر اأع�شاء اجلنة باحلفاظ على �شرية هذه املعلومات؟

هل مت حتديد قواعد العمل يف اللجنة منذ البداية؟

هل يرتكز �شنع القرار على الإجماع باأكرب قدر ممكن؟

هل يعترب الوقت املخ�ش�ص لأن�شطة اللجنة من �شمن وقت العمل وُيقاَبل 

باأجر موافق لذلك؟

وامل�شوؤوليات  العمل  بني  التوفيق  متطلبات  الجتماعات  اأخذت جداول  هل 

العائلية يف العتبار؟

من  الأ�شئلة،  هذه  من  اأي  على  »ل«  اجلواب  كان  اإذا 

ال�شروري معرفة ال�شبب. يف حال غياب تف�شري ُمر�ٍص، 

يجب تغيري القرار.

املرتبطة  النتقام  اأ�شكال  كافة  من  باحلماية  اللجنة  اأع�شاء  يحظى  هل 

مب�شاركتهم يف اأعمال اللجنة؟



16

الأهداف  والت�شل�شل                                                                             22

و�شع لئحة بالوظائف في المن�شاأة                                                       23

هيمنة النوع الجتماعي على الوظائف والتمييز في الأجر                   23

غياب عنا�شر المقارنة الذكورية                                                         26

المنافع                                                                                                 26 

لئحة تحقق                                                                                          26

الف�شل الثالث  ـــ املحتويات



17

اختيار الوظائف 

التي �ستتم مقارنتها

الف�شل الثالث

يو�شح هذا الف�شل كيفية اختيار الوظائف التي �شتتم مقارنتها 

يف املن�شاأة من اأجل حتديد فجوة الأجور الناجمة عن التمييز. 

يتم  الذي  التمييز  باأ�شا�ص  الوظائف  مقارنة  معيار  يرتبط 

حماربته. على �شبيل املثال، اإذا تعلقت امل�شاألة بت�شحيح فجوة 

الأجور املرتتبة عن التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص، ينبغي مقارنة 

م�شتويات الأجور يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة مع تلك 

التي يهيمن عليها الرجل. اأما اإذا كان التمييز على اأ�شا�ص الأ�شل 

الإثني، يجب مقارنة الوظائف التي يقوم بها اأ�شخا�ص من اأ�شل 

اإثني اأو اأجنبي مع تلك التي يقوم بها اأ�شخا�ص ل يتمتعون بهذه 

ال�شفة. ي�شدد هذا الدليل على اجلن�ص كاأ�شا�ص للتمييز.

الأهداف
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ياأتي ت�سل�سل العمليات على ال�سكل التايل:

و�شع لئحة بالوظائف يف املن�شاأة

حتديد ما اإذا كانت هذه الوظائف حتت هيمنة الرجل اأو املراأة 

�شمان ا�شتعمال املعايري لتحديد الهيمنة ب�شكل �شارم

�شمان عدم وجود انحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي

اإذا اقت�شى الأمر، حتديد اأي ا�شرتاتيجية �شُت�شتعمل يف غياب عنا�شر مقارنة ذكورية.
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يو�شى ب�شكل عام �شّم كل الوظائف يف املن�شاأة �شمن برنامج الإن�شاف يف الأجر. لقد مت تطوير الأ�شاليب 

التي جتعل من املمكن تقييم جمموعة وا�شعة من الوظائف يف الوقت عينه، مبا فيها مثاًل وظائف امليكانيك 

ملقارنتها  الوظائف  تلك  كل  تقييم  عند  نف�شه  الأ�شلوب  ا�شتعمال  ينبغي  والهند�شة.  وال�شكرتاريا  والتمري�ص 

الرجال،  من  العادة  يف  وهم  العّمال  طبقة  وظائف  لتقييم  اأ�شلوب  ا�شتعمال  حال  ففي  الأخرى.  مع  الواحدة 

واأ�شلوب اآخر لتقييم الوظائف املكتبية التي حتتلها املراأة ب�شكل عام، يعني ذلك باأنه يتم مقارنة وظائف طبقة 

العّمال  يف ما بينها، والأمر نف�شه ينطبق على الوظائف املكتبية. بالتايل، من امل�شتحيل ت�شحيح اأو قيا�ص جزء 

من التمييز يف الأجر على اأ�شا�ص اجلن�ص.

اأو م�شوؤوليات خمتلفة جزئيًا يف املن�شاأة �شمن امل�شّمى  غالبًا ما جند الوظائف التي تتطلب مهارات اأو مهام 

عدة  خلق  اإىل  يوؤدي  نف�شه  الوظيفي  امل�شّمى  يف  املختلفة  املتطلبات  ذات  الوظائف  و�شع  اإن  نف�شه.  الوظيفي 

م�شاكل يف عملية التقييم.

و�سع لئحة بالوظائف يف املن�ساأة

على �شعيد اآخر، جند اأحيانًا وظائف م�شابهة �شمن م�شّميات وظيفية خمتلفة. قد تكون هذه الوظائف ت�شمنت 

التكنولوجيا  التغيريات يف  ب�شبب  الوقت  مع  بينها  ما  تداخلت يف  موؤهالت خمتلفة  اأو  م�شوؤوليات  املا�شي  يف 

واحتفظت بنف�ص امل�شّميات الوظيفية. يف هذه احلالة، ولتب�شيط الأمور، من الأف�شل جمعها معًا لتفادي تعقيد 

العملية من دون داٍع.

اإن امل�شائل التي يجب معاجلتها منذ البداية لتعريف الوظائف ب�شكل �شليم يف املن�شاأة لأغرا�ص الإن�شاف يف 

الأجر هي الآتية:

هل تت�شمن الوظائف قيد النظر م�شوؤوليات اأو مهام مت�شابهة؟ اإن مل تكن هذه هي احلال، وحتى لو ت�شاطرت 

الوظائف امل�شّمى الوظيفي نف�شه، فمن ال�شروري ف�شلها ومنحها م�شّميات خمتلفة. ففي املثال ال�شابق، يجب 

التفريق ما بني مندوب املبيعات لل�شركات ومندوب مبيعات التجزئة.

هل تتمتع الوظائف قيد النظر مبوؤهالت مت�شابهة؟ على �شبيل املثال، ويف برنامج الإن�شاف يف الأجر املطبق 

يف قطاع اخلدمات الغذائية، ميكن ا�شتعمال م�شطلح »رئي�ص الطهاة« يف املطاعم ال�شغرية والكربى معًا. لكن 

عند النظر عن كثب اإىل موؤهالت الوظيفة، ُيالَحظ اأن رئي�ص الطهاة يف مطعم كبري يجب اأن يكون قادرًا على 

اإدارة فريق من امل�شاعدين املتخ�ش�شني والتخطيط ملنا�شبات طهي كربى، الخ، بينما ل يحتاج رئي�ص الطهاة 

يف املطعم ال�شغري اىل هذه املهارات. يف ما يتعلق بتقييم الوظائف القطاعي، ينبغي اأن متيز اللجنة بني هاتني 

الوظيفتني عرب منحهما م�شّميني وظيفيني خمتلفني وبالتايل تقييمهما ب�شكل منف�شل.

على �سبيل املثال: يكون »مندوب املبيعات« يف �رصكة بيع باجلملة امل�ستخَدم 

واملوظف  اأخرى،  �رصكات  اإىل  احلديثة  الكمبيوتر  معدات  بيع  عن  امل�سوؤول 

الوظيفتان  هاتان  تت�ساطر  بالتجزئة.  االأ�سا�سية  ال�سغرية  املعدات  يبيع  الذي 

امل�سّمى الوظيفي نف�سه، لكنهما تتطلبان اأنواعًا خمتلفة من املعرفة، فالوظيفة 

االأوىل تتطلب معرفة اأكرث تف�سياًل وات�ساعًا من الثانية. لذلك يجب التفريق بني 

الوظيفتني ومنحهما م�سّميني خمتلفني.
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امل�شبقة  الأحكام  اأن  املعروف  اأنه من  الوظائف خطوة حيوية مبا  النوع الجتماعي على  ُيعترب حتديد هيمنة 

والنمطية اخلا�شة بوظائف املراأة توؤدي اإىل اإبخا�ص قيمة عمل املراأة وخف�ص اأجرها.

لذلك، من املهم ومنذ البداية حتديد الوظائف التي تهيمن عليها املراأة يف املن�شاأة مبا اأنه من املرجح اأن تخ�شع 

هذه الوظائف للتمييز يف الأجر. ومن ال�شروري اأي�شًا حتديد الوظائف التي يهيمن عليها الرجل ملقارنتها مع 

الوظائف املذكورة اأعاله لتقييم الفجوة يف الأجر.

على غرار بع�ص الدول مثل ال�شويد، ميكن مقارنة الوظائف التي تهيمن عليها املراأة مع كل الوظائف الأخرى 

يف املنظمة. يف هذه احلالة، لي�ص من ال�شروري حتديد الوظائف التي يهيمن عليها الرجل مما يب�شط العملية. 

من جهة اأخرى، ت�شمل عنا�شر املقارنة ما ُيعرف بالوظائف »احليادية«، اأي الوظائف التي ل ميكن اأن ترتبط 

باملراأة اأو الرجل والتي ل يوؤثر عليها التمييز. لكن هذه املقاربة حتمل يف طّياتها خطر عدم الدقة يف قيا�ص 

فجوة الأجر التمييزية.

هيمنة النوع الجتماعي على الوظائف والتمييز يف الأجر

معايري حتديد الهيمنة

ميكن ا�شتعمال عدة معايري لتحديد الهيمنة معًا اأو ب�شكل منف�شل. وقد مت اختيار هذه املعايري لأن عدة درا�شات 

اأظهرت تاأثريها على اإبخا�ص قيمة عمل املراأة والتقليل من اأجرها. بالتايل، فهي ت�شكل موؤ�شرات جيدة لتحديد 

الوظائف التي تخ�شع للتمييز يف الأجر.

معايري حتديد الهيمنة. ميكن ا�شتعمال عدة معايري لتحديد الهيمنة معًا اأو ب�شكل منف�شل. وقد مت اختيار هذه 

اأجرها. بالتايل، فهي  اإبخا�ص قيمة عمل املراأة والتقليل من  تاأثريها على  اأظهرت  املعايري لأن عدة درا�شات 

ت�شكل موؤ�شرات جيدة لتحديد الوظائف التي تخ�شع للتمييز يف الأجر.

الن�سبة املئوية للرجال اأو الن�ساء

اإذا كانت الوظيفة حتت هيمنة الرجل اأو املراأة هي الن�سبة  اأحد املعايري التي ت�سمح بتحديد ما 

املئوية للرجال اأو الن�ساء يف الوظيفة.
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من املهم �سّم كل امل�ستخَدمني يف املنظمة �سواء اأكانوا يعملون بدوام كامل اأو بدوام جزئي اأو وفق عقود 

حمددة اأو غري حمددة الأجل.

عند ح�شاب الن�شبة املئوية، من املهم اأخذ كل امل�شتخَدمني مهما كان و�شعهم يف العتبار لأن معدلت ه�شا�شة 

العمل املرتفعة تكون غالبًا �شمن وظائف املراأة. ُيظهر املثال الآتي اأن ا�شتثناء املوظفني يف ال�شتخدام اله�ص 

من عملية احل�شاب هذه قد يوؤدي اإىل تغيري حالة الهيمنة على الوظيفة التي يتم تقييمها، وبالتايل، ل ميكن 

للمراأة العاملة يف هذه الوظيفة ال�شتفادة من الإن�شاف يف الأجر.

التاريخ احلديث للوظيفة 

يف حال كان عدد امل�شتخَدمني منخف�شًا يف وظيفة معينة، اأي 4 اأو 5 موظفني، قد يوؤدي رحيل اثنني منهم اإىل 

تغيري الن�شبة املئوية وبالتايل تعديل هيمنة نوع اجتماعي معني على الوظيفة.

على �سبيل املثال: كانت اإحدى ال�رصكات توظف 10 م�سممني منذ عام 2000، مبن 

فيهم امراأة واحدة. عام 2005، تقاعد عدد منهم ومت ا�ستبدالهم، بحيث اأ�سبح هناك 

7 ن�ساء و3 رجال يعملون يف املجموعة عام  2006. من غري املنطقي اعتبار هذه 

الوظيفة حتت هيمنة الن�ساء وبالتايل مرجحة لتخ�سع للتمييز يف االأجر مبا اأن 

واحد.  عام  خالل   %70 اإىل   %20 من  ارتفعت  الوظيفة  يف  العامالت  الن�ساء  ن�سبة 

الوظيفة يف االعتبار يف بع�س واليات كندا  اأخذ حداثة تاريخ  اقرتاح  لذلك، مت 

حتت  املذكورة  الوظيفة  تعترب  قد  املمار�سة  هذه  لكن   .
6
والكيبيك اأونتاريو  مثل 

هيمنة الرجال يف عام 2006.

على �سبيل املثال، يعمل 20 م�ستخدًما يف وظيفة معّينة مبن فيهم:

4 رجال وامراأة واحدة و�سعهم الوظيفي ثابت 4 رجال و11 امراأة و�سعهم الوظيفي 

موؤقت.

اإذا مت ا�ستثناء كل الوظائف املوؤقتة عند حتديد هيمنة النوع االجتماعي على هذه 

بالتايل،   .)5/4( املائة  80 يف  بن�سبة  الرجال  اأنها حتت هيمنة  �سيظهر  الوظيفة، 

ُيحرم كل امل�ستخَدمني يف هذه الوظيفة من منافع االإن�ساف يف االأجر.

هذه  على  االجتماعي  النوع  هيمنة  حتديد  عند  املوؤقتة  الوظائف  �سم  مت  اإذا 

الوظيفة، �سيظهر اأنها حتت هيمنة الن�ساء بن�سبة 60 يف املائة )20/12(. بالتايل، 

�سي�ستفيد كل امل�ستخَدمني يف هذه الوظيفة، وبالتحديد العامالت ذوات الو�سع 

الوظيفي املوؤقت من منافع االإن�ساف يف االأجر.

6(  اأقرت ال�شلطات الق�شائية الكندية قوانني فاعلة حول الإن�شاف يف الأجر.
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اإىل متى يجب اأن يعود التحليل يف الزمن؟ مبدئيًا، من ال�شروري العودة اإىل الوقت الذي مت فيه حتديد اأجور 

تنفيذ  ال�شمة عند  الإبقاء على هذه  الوقت، يجب  الرجال يف ذلك  الوظيفة حتت هيمنة  اإذا كانت  الوظيفة. 

برنامج الإن�شاف يف الأجر. قد يكون هذا الربنامج اأكرث دقة عند التعامل مع املوظفني املنتمني اىل النقابات 

العمالية لأن التحليل يكون يف هذه احلالة مبنيًا على الو�شع القائم يف تاريخ توقيع اآخر اتفاق جماعي. واإّل، 

قد يكفي حتديد فرتة رجعية من 5 اإىل 6 �شنوات. ت�شمن هذه املقاربة ا�شتقرار النتائج، واإل فاإن اأي تغيري يف 

هيمنة النوع الجتماعي على الوظيفة يعّر�ص النتائج لل�شكوك.

الأحكام النمطية

اإن املوؤ�شر الآخر الذي ُيعترب ذا �شلة هو ما اإذا كانت الأحكام النمطية تعترب الوظيفة اأنثوية )ممر�شة اأو معلمة 

يف مدر�شة ابتدائية اأو موظفة ا�شتقبال اأو اأمينة �شندوق(، اأو ذكورية )مدير اأول اأو مربمج/حملل اأو �شائق 

�شاحنة اأو كهربائي(. قد يكون موظف ال�شتقبال الوحيد يف �شركة معينة رجاًل، لكن هذه الوظيفة تعترب اأنثوية 

وبالتايل، يتاأثر الأجر ب�شبب هذه ال�شورة النمطية. وهكذا قد ي�شّنفها امل�شوؤولون عن تنفيذ عملية الإن�شاف 

يف الأجر كوظيفة تهيمن عليها املراأة.

كيف ميكن حتديد الأحكام النمطية؟ هناك عدة موؤ�شرات حمتملة:

الإح�شائيات العاملية يف �شوق العمل

تو�شيف اأنثوي اأو ذكوري لإحدى الوظائف يف قطاع معنّي )مثاًل رئي�ص الطهاة يف املطاعم املكلفة هو 

عادة رجل بينما يكون الطاهي يف مطعم عادي امراأة؛ ينطبق النمط نف�شه على النادل والنادلة(

دللة اأنثوية اأو ذكورية مرتبطة عادة بالوظيفة )مثاًل، ال�شتعمال امل�شتمر التلقائي لعبارة »رجل �شرطة« 

اأو »عاملة التنظيف«(.

قد ل يكون هناك وظائف يهيمن عليها الرجل يف بع�ص املن�شاآت يف القطاعات التي تهيمن عليها املراأة، حتى 

ِخذ كل امل�شتخَدمني يف العتبار. ومبا اأنه تقليديًا، جتري املقارنة داخل املن�شاأة نف�شها، قد يبدو من 
ُ
يف حال  اأ

امل�شتحيل تقييم التمييز يف الأجر وت�شحيحه. يف الوقت عينه، تكون الأجور يف القطاعات التي تهيمن عليها 

املراأة منخف�شة يف اأغلب الأوقات وتعاين من ال�شتخدام اله�ص وارتفاع عدد العامالت املهاجرات، على غرار 

قطاع الألب�شة.

ميكن اخلروج من هذا املاأزق عرب مبادرات الإن�شاف يف الأجر على م�شتوى القطاع ال�شناعي يف الإجمال اأو 

املبادرات التي تتخذها اللجان القطاعية. بالتايل، ميكن اإيجاد الوظائف التي يهيمن عليها الرجل يف �شركات 

اأخرى يف القطاع نف�شه، وهو اأمر ميكن ال�شتفادة منه يف عملية املقارنة.

غياب عنا�سر املقارنة الذكورية

يف املمار�سة، يجب اأن يقرر امل�سوؤولون عن هذه اخلطوة هيمنة النوع الجتماعي على كل وظيفة عرب مقارنة 

النتائج اخلا�سة باملوؤ�سرات الثالث؛ ويف حال عدم ترابطها، يجب اختيار اأكرثها مالءمة.

يف حال مل يكن اأي موؤ�سر من املوؤ�سرات مالئماً، ميكن اعتبار الوظيفة حمايدة. يف هذه احلالة، ل يتم �سمها 

اإىل عملية مقارنة الأجور.
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غالبًا ما يتم التغا�شي عن هذه اخلطوة يف برامج الإن�شاف يف الأجر رغم اأنها ت�شمل عدة منافع مبا فيها:

املوارد  اإدارة  ي�شّهل  مما  الوظيفية  وامل�شامني  الوظيفية  للم�شميات  متما�شكة  لئحة  و�شع  اإىل  توؤدي 

الب�شرية.

ت�شمح لأع�شاء جلنة الإن�شاف يف الأجر بالتعرف على مفهوم الأحكام النمطية وتاأثريها مما يتيح لهم 

اكت�شاب فهم اأف�شل لتاأثري هذه الأحكام النمطية على خمتلف جوانب تقييم الوظائف.

ت�شمح بتحديد الف�شل املهني القائم يف املن�شاأة ب�شكل اأف�شل وبالتايل توؤدي اإىل تطوير برامج تكافوؤ 

فر�ص ال�شتخدام.

املنافع
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الئحة حتقق

هل ي�شمل الربنامج كل الوظائف يف املن�شاأة؟

مهام  تت�شمن  التي  الوظائف  كانت  اإذا  ما  حتديد  مت  هل 

الوظيفي  امل�شمى  حتت  مدرجة  غري  خمتلفة  موؤهالت  اأو 

نف�شه؟

هل مت حتديد ما اإذا كانت الوظائف املت�شابهة غري مدرجة 

حتت م�شميني وظيفيني خمتلفني؟

هل مت حتديد الوظائف التي يهيمن عليها الرجل وتلك التي 

تهيمن عليها املراأة؟

هل تعترب املعايري امل�شتعملة لتحديد هيمنة النوع الجتماعي 

متعددة الأبعاد؟

يهيمن  وظائف  يف  العاملني  امل�شتخَدمني  عدد  ي�شم  هل 

عليها نوع اجتماعي معني كل امل�شتخَدمني يف املن�شاأة، �شواء 

اأو  بعقود حمددة  اأو  اأو جزئي،  كامل  بدوام  يعملون  اأكانوا 

غري حمددة الأجل؟

هل مت ا�شتك�شاف كل اخليارات املحتملة لتطبيق الإن�شاف 

يف الأجر يف املن�شاأة التي ل يوجد فيها نظراء من الرجال.

اإذا كان اجلواب »ل«  على اأي من هذه الأ�شئلة، 

من ال�شروري معرفة ال�شبب. يف حال غياب 

تف�شري ُمر�ٍص، يجب تغيري القرار.
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اأ�ساليب تقييم 

الوظائف

الف�شل الرابع

الوظائف  تقييم خ�شائ�ص  اإىل  الوظائف  تقييم  اأ�شلوب  يهدف 

قيمتها  اأجل حتديد  وفق معايري م�شرتكة من  من�شاأة معينة  يف 

الن�شبية. يف ما يتعلق بالإن�شاف يف الأجر على وجه اخل�شو�ص، 

ي�شمح مثل هذا الأ�شلوب ب�شمان تقدمي الأجر نف�شه للوظائف 

ذات القيمة املت�شاوية �شواء تلك التي يهيمن عليها الرجل اأو تلك 

التي تهيمن عليها املراأة .

اأ�شلوب تقييم  اأو الدليل الذي يعر�ص  اأن تت�شمن الوثيقة  يجب 

الوظائف جزءين هما:

يحدد اجلزء الأول العوامل والعوامل الفرعية التي مت اختيارها 

يف هذا الأ�شلوب.

والعوامل  العوامل  هذه  تف�شري  كيفية  الثاين  الأ�شلوب  ي�شرح 

الفرعية ويت�شمن اأمثلة ملمو�شة متعلقة باملن�شاأة اأو القطاع قيد 

الدر�ص.

الأهداف

4

ياأتي ت�سل�سل العمليات على ال�سكل التايل:

اختيار الأ�شلوب

اختيار اأو تكييف عوامل التقييم الفرعية

التاأكد من اأن العوامل الفرعية تغطي جوانب عمل املراأة التي مت التغا�شي عنها

التاأكد من اأن العوامل الفرعية دقيقة 

حتديد الأبعاد التي �شت�شتعمل يف قيا�ص العوامل الفرعية

حتديد عدد امل�شتويات لكل عامل فرعي وتعريفها

التاأكد من اأن كل امل�شتويات دقيقة وحمايدة اإزاء النوع الجتماعي

�شمان ت�شجيل كامل الأ�شلوب بو�شوح وكتابته بدقة
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نوع الأ�سلوب

الأول، على غرار  الأ�شلوب  التحليلية. يقوم  ال�شاملة والأ�شاليب  الأ�شاليب  التقييم:  اأ�شاليب  هناك نوعان من 

اأ�شاليب الت�شنيف والرتتيب، مبقارنة الوظائف وت�شنيفها وفقًا للمتطلبات الوظيفية الأ�شا�شية من دون حتليل 

الأحكام  تاأثري  بتحديد  ت�شمح  ل  اأنها  هي  ال�شاملة  املقاربة  يف  الرئي�شية  ال�شّيئة  لكن  بالتف�شيل.  م�شمونها 

النمطية وامل�شبقة التي توؤدي اإىل اإبخا�ص قيمة الوظائف التي تهيمن عليها املراأة، كما ل ت�شمح بالق�شاء على 

هذه الأحكام. لذلك، ل يو�شى باعتماد هذا الأ�شلوب لأغرا�ص الإن�شاف يف الأجر.

ت�شمح الأ�شاليب التحليلية بدرا�شة كل متطلبات كافة الوظائف يف املن�شاأة بطريقة ممنهجة وتقييمها ومقارنتها 

عرب ا�صتعمال معايري م�صرتكة ودقيقة ومف�صلة. اإن االأ�صلوب التحليلي املبني على النقاط والعوامل واملعروف 

عادة »باأ�صلوب النقاط« ُيعترب االأكرث مالءمة الأغرا�ض االإن�صاف يف االأجر. وهو ي�صكل اأ�صا�ض املنهجية التي 

يقدمها هذا الدليل.

تطوير الأ�سلوب

عند اختيار اأ�شلوب تقييم حمايد اإزاء النوع الجتماعي ينا�شب خ�شائ�ص من�شاأة معينة، ميكن القيام بعدة خيارات:

تعديل اأ�شلوب التقييم امل�شتعمل حاليًا يف املن�شاأة.

.
7

تطوير اأ�شلوب تقييم جديد وفقًا للوثائق املتوفرة لهذا الغر�ص

تكييف اأ�شلوب تقييم مت تطويره للمن�شاآت العاملة يف القطاع نف�شه عند القيام مببادرات قطاعية.

اعتماد اأ�شلوب طوره اأحد امل�شت�شارين. تتوفر جمموعة وا�شعة من هذه الأ�شاليب لكن بع�شها ل ياأخذ 

يف العتبار اأو ل يهتم بالق�شايا املرتبطة بالإن�شاف يف الأجر. قبل اختيار اأ�شلوب قام اأحد امل�شت�شارين 

بتطويره، ينبغي النظر يف عدة اأ�شئلة، وعلى الأخ�ص ملعرفة ما اإذا كان الأ�شلوب يلّبي معايري احلياد 

اإزاء النوع الجتماعي.

اختيار الأ�سلوب

7( ميكن اإيجاد لئحة بهذه الوثائق يف الق�شم اخلا�ص مبراجع هذا الدليل.
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عوامل التقييم

ت�صمل اأغلب اأ�صاليب اتقييم الوظائف املبنية على نقاط اأربعة عوامل اأ�صا�صية:

املوؤهالت

اجلهد

امل�شوؤولية

ظروف العمل

لئحة بالعنا�سر التي يجب التاأكد منها عند اختيار اأ�سلوب طوره اأحد امل�ست�سارين:

من اأين ياأتي هذا الأ�شلوب؟ متى مت تطويره؟ ما نوع الوظائف اأو القطاعات التي ُطّور لأجلها؟ يف اأي �شياق 

عمل ُي�شتعمل يف اأغلب الأوقات؟

درجت لي�شتجيب لأغرا�ص الإن�شاف يف الأجر؟
ُ
ما التغريات التي اأ

هل ميكن تكييف الأ�شلوب ليتالءم وفئات الوظائف التي يهيمن عليها نوع اجتماعي معني يف من�شاأتك؟

هل امل�شت�شار م�شتعد لل�شماح لأع�شاء اللجنة امل�شوؤولني عن الربنامج، يف حال كانت مثل هذه اللجنة موجودة، 

بامل�شاركة بالكامل يف هذه العملية؟

هل يقّيم الأ�شلوب عوامل التقييم الأربعة كلها: املوؤهالت، واجلهد، وامل�شوؤولية، وظروف العمل؟ هل اأ�شيفت 

عوامل اأخرى ل تنا�شب فئات العوامل الأربعة املذكورة اأعاله دون داٍع؟

هل ي�شم تعريف العوامل الفرعية مكونات متحيزة جن�شيًا؟ هل ياأخذ يف العتبار جوانب عمل املراأة التي يتم 

التغا�شي عنها عادة؟

هل ُتعترب اأدوات التقييم، على غرار ال�شتبيان، خالية من اأي انحياز متييزي؟

هل من املمكن اأن يوؤدي تطبيق العملية املو�شى بها اإىل انحياز متييزي؟

كيف �شمن امل�شت�شار اأن الأ�شلوب والأدوات والعملية باأكملها خالية من اأي متييز جن�شي؟ هل هناك و�شائل 

موثوق بها ملراقبة ذلك؟

وفق خرباء التعوي�ص والتقييم، تعترب هذه العوامل الأربعة �سرورية وكافية لتقييم كل 

املهام التي جتري يف اأية منظمة بغ�ص النظر عن القطاع القت�شادي الذي تنتمي اإليه املن�شاأة.

يجب ا�شتعمال كل عامل من هذه العوامل الأربعة لتقييم كل وظيفة.

العاملني يف من�ساأة  الكهربائيني  على �سبيل املثال: من غري املقبول تقييم 

تقييم  يتم  بينما  العمل  وظروف  واجلهد  وامل�سوؤولية  املوؤهالت  وفق  معينة 

موظفي ال�سكرتاريا وفق املوؤهالت واجلهد وامل�سوؤولية فقط حتت ذريعة اأنهم 

ومن  اأي�سًا حتت ظروف �سعبة  يعملون  فهم  بظروف عمل جيدة.  يتمتعون 

املهم تقييم هذا العامل يف هذه الوظائف.
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يجب تق�شيم العوامل الأ�شا�شية الأربعة اإىل عوامل فرعية مما يجعل من املمكن اأخذ اخل�شائ�ص املف�شلة 

. على �شبيل املثال، ميكن تق�شيم عامل »املوؤهالت«اإىل 
8

واملتنوعة ملختلف اأنواع الوظائف يف كل من�شاأة يف العتبار

معرفة مرتبطة بالعمل وبراعة يدوية ومهارات �شخ�شية، بينما ميكن تق�شيم عامل »اجلهد« اإىل جهد عقلي 

وجهد ج�شدي، وما اإىل هنالك.

تت�شمن اأغلب الأ�شاليب ما بني 10 اإىل 16 عاماًل فرعياً بالإجمال وفق نوع املن�شاأة وتنوع الوظائف التي 

�شيتم تقييمها. بينما تندرج العوامل الفرعية التي مت اختيارها يف اإطار اأحد العوامل الأ�شا�شية الأربعة، يختلف 

اختيارها وكيفية تف�شريها ب�شكل ملمو�ص وفق القطاع القت�شادي. وهنا ل بد من احرتام �شرطني رئي�شيني 

هما: املنهجية الدقيقة واحلياد اإزاء النوع الجتماعي.

املنهجية الدقيقة

تكييف الأ�سلوب مع املنظمة

الإن�شاف يف  للم�شوؤولني عن  ال�شابقة، �شمح  التي �شيتم مقارنتها، وهو ما جاء يف اخلطوة  الوظائف  اختيار 

هذه  �شتكون  املن�شاأة.  يف  واملهام  الوظائف  واأنواع  العمل  جمموعات  خمتلف  حول  املعلومات  باكت�شاب  الأجر 

املعرفة مفيدة للغاية الآن ًا لتكييف حمتوى اأ�شلوب التقييم مع خ�شائ�ص املنظمة.

تتطلب املنظمات ال�شغرية اأ�شلوبًا ب�شيطًا ن�شبيًا ي�شم حوايل 7 اإىل 8 عوامل فرعية.

تفادي الغمو�ض

ل يجب و�شع العنا�شر املتفاوتة معًا حتت عامل فرعي واحد مبا ي�شّعب على املقّيمني تف�شري هذا العامل. هذه 

الب�شرية وهي  املالحظة  وقوة  املتعبة،  العمل  وو�شعيات  ثقيلة،  اأغرا�ص  ا�شتعمال  مثاًل عند جمع  هي احلال 

ثالثة اأبعاد خمتلفة جدًا من اجلهد اجل�شدي حتت عامل فرعي واحد. اإن عدم الدقة يف حتديد هذا العامل 

الفرعي قد يوؤدي اإىل نتائج غري موثوق بها:

قد يكون تقييم هذا العامل الفرعي معقدًا للغاية.

قد يتم اإبخا�ص قيمة الوظائف املعنية بهذه املتطلبات الثالث.

عدم احت�ساب العامل الفرعي مرتني

اأ�شاليب التقييم امل�شممة لوظائف  ل يجب احت�شاب العوامل الفرعية مرتني. على �شبيل املثال، ت�شم بع�ص 

الت�شنيع عاماًل فرعيًا خا�شًا باملوؤهالت األ وهو القدرة على ا�شتعمال املعدات الثقيلة، وعاماًل فرعيًا خا�شًا 

باجلهد األ وهو حتريك الأغرا�ص الثقيلة. اإذا مت احت�شاب العامل الفرعي نف�شه مرتني، �شيتم املبالغة بتقدير 

قيمة الوظائف التي تعترب متطلباتها عالية يف هذا الإطار مقارنة مع الوظائف الأخرى.

احلياد اإزاء النوع الجتماعي

غالبًا ما ت�شمل الوظائف التي تهيمن عليها املراأة متطلبات تختلف عن تلك التي يهيمن عليها الرجل، �شواء 

اأكان ذلك من حيث املوؤهالت اأم اجلهد اأم امل�شوؤولية اأم ظروف العمل. كان تقييم الوظائف التي تهيمن عليها 

املراأة يتم عادة وفق الأ�شاليب امل�شممة لتلك التي يهيمن عليها الرجل مما �شكل اأحد اأ�شباب التمييز يف الأجر. 

لذلك، من املهم التزام احلذر عند اختيار الأ�شلوب و�سمان ت�سميم حمتواه ليتنا�سب مع الوظائف التي 

يهيمن عليها الرجل وتلك التي تهيمن عليها املراأة.

العوامل الفرعية

8(  اإن عددًا قلياًل من الأ�شاليب مثل اأ�شلوب اأبكابا )كاتز وباي�ص، 1996( ت�شتعمل مقاربة خمتلفة لتحديد املعايري املتنوعة وت�شنيفها، لكن املتغريات املاأخوذة 

يف العتبار �شبيهة.
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ترتبط املوؤهالت باملعرفة واملهارات املطلوبة لوظيفة معينة والتي ميكن اكت�شابها بعدة طرق على 

غرار:

التدريب الأكادميي اأو املهني الذي ُيتّوج باحل�شول على �شهادة م�شدقة

اخلربة يف العمل باأجر يف �شوق العمل

التدريب غري النظامي

العمل التطوعي

املوؤهالت: العوامل الفرعية

اختيار الأ�سلوب

اختيار العوامل الفرعية

هناك جمال كبري من احلرية عند اختيار العوامل الفرعية. وعلى امل�شوؤولني عن برنامج الإن�شاف يف الأجر 

اأن يحاولوا التوفيق بني العوامل الفرعية التي مت اختيارها والوظائف يف املن�شاأة باأكرب قدر ممكن. وكما �شرنى 

لحقًا، عند القيام بهذه املهمة، من ال�شروري �شم العوامل الفرعية املرتبطة بوظائف املراأة والتي يتم التغا�شي 

عنها يف اأ�شاليب التقييم.

اأمثلة عن العوامل الفرعية

من املهم حتديد العوامل الفرعية يف التقييم بو�شوح؛ ويجب تو�شيح التف�شريات املوجودة يف الوثيقة امللحقة 

بالأ�شلوب عرب اأمثلة من مكان العمل تكون منا�شبة للوظائف التي يهيمن عليها الرجل وتلك التي تهيمن عليها 

املراأة. واإذا كانت الأمثلة امل�شتعملة لتو�شيح العامل الفرعي متعلقة فقط بالوظائف التي يهيمن عليها الرجل، 

�شنجد التوجه عينه يف اأدوات جمع البيانات )مبا يف ذلك ال�شتبيانات( ويف قرارات املقّيمني. و�شيوؤدي ذلك 

اإىل احلفاظ على الطبيعة غري املرئية للجوانب التي مت التغا�شي عنها يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة.

اإزاء  اإطار العوامل الأربعة الأ�شا�شية من منظار احلياد   العوامل الفرعية التي تندرج يف 
9

اإىل �شيتم التطرق 

النوع الجتماعي يف الأق�شام التالية. و�شيتم الإ�شارة اإىل الأحكام النمطية وامل�شبقة التي ت�شوه عملية التقييم، 

و�شيتم ت�شليط ال�شوء على اجلوانب التي يتم التغا�شي عنها عادة يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة.

الأحكام امل�سبقة والنمطية اخلا�سة باملوؤهالت

توؤدي العديد من الأحكام النمطية وامل�شبقة اإىل اإبخا�ص قيمة املوؤهالت املطلوبة يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة.

اعتبار املهارات يف الوظائف املطلوبة التي تهيمن عليها املراأة، على غرار املهارات ال�شخ�شية 

من  وظيفية.  موؤهالت  ولي�ص  �شخ�شية  �شفات  وت�شكل  فطرية  اليدوية،  الرباعة  اأو  التوا�شل  مهارات  اأو 

ال�شروري اإدراج كل املوؤهالت املطلوبة للوظائف قيد التقييم بغ�ص النظر عن كيفية اكت�شاب هذه املوؤهالت.

لي�ض من املهم اأن نعرف كيف اكُت�سبت املوؤهالت بل الأهم اأن يالئم حمتواها متطلبات الوظيفة قيد 

التقييم.

و�سرباً  ودراية  التعاطف  على  قدرة  التمري�س  يتطلب  املثال،  �سبيل  على 

خ�سو�سًا عندما يتعلق االأمر بالتعامل مع املر�سى وعائالتهم. و�سواء كانت 

هذه املهارة فطرية اأو مكت�سبة اأمر ال عالقة له بتقييم الوظيفة. اإذا كانت هذه 

املهارة �رصورية للقيام باملهام، فال بد من اعتبارها من موؤهالت الوظيفة.

9(  جتدر الإ�شارة اإىل اأن هذا الف�شل لن يدر�ص بالتف�شيل كل العوامل الفرعية املحتملة التي تتالءم مع كل عامل اأ�شا�شي.
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امليل التلقائي لعتبار اأن العديد من الوظائف التي تهيمن عليها املراأة تتطلب القليل من املوؤهالت وجتاُهل 

بع�ص املهارات املحددة املطلوبة يف هذه الوظائف.

عامل املوؤهالت: اختيار وتوفري اأمثلة عن العوامل الفرعية املحايدة اإزاء النوع الجتماعي

ي�شمل الق�شاء على الأحكام امل�شبقة والنمطية ب�شكل ملمو�ص ما يلي:

اأخذ العوامل الفرعية املرتبطة عادة بالوظائف التي تهيمن عليها املراأة يف العتبار.

التاأكد من تو�سيح العوامل الفرعية من خالل اأمثلة تت�سمن اإ�سارة للوظائف التي 

تهيمن عليها املراأة.

على �سبيل املثال: غالبًا ما ُتعترب وظائف ال�سكرتاريا وظائف تتطلب ب�سع 

موؤهالت فقط. لكن على ال�سكرتري)ة( اأن )ت(يتمتع مبهارات لغوية يف العمل 

لكتابة الن�سو�س واأخذ حما�رص االجتماعات وت�سحيح الر�سائل. ونادراً ما 

اأ�ساليب التقييم التقليدية  اأخذ هذا النوع من املوؤهالت يف االعتبار يف  يتم 

مما اأدى اإىل اال�ستهانة بقيمة وظائف ال�سكرتاريا.

اجلدول 4-1 عامل املوؤهالت: اختيار وتوفري اأمثلة عن العوامل الفرعية املحايدة اإزاء النوع الجتماعي

نوع العامل الفرعي

)احلياد اإزاء النوع االجتماعي يف اختيار 

العوامل الفرعية(

م�سمى الوظيفة التي تهيمن عليها 

املراأة

اأمثلة عن وظائف تهيمن عليها املراأة

)احلياد اإزاء النوع االجتماعي يف تو�سيح 

العوامل الفرعية(

10

املهارات ال�شخ�شية )اأنثوية(

موظفة  ممر�شة،  اجتماعية،  عاملة 

موارد ب�شرية

تقدمي امل�شورة، اإجراء املقابالت

املهارات اجل�شدية )ذكورية(

�شكرتري)ة(

اإعطاء احلقنممر�ص)ة(

خياط)ة(
هدب املالب�ص، خياطة قطع مالب�ص مع 

بع�شها

عامل)ة( جتميع

اأو  �شغرية  اإلكرتونية  مكونات  جمع 

وفق  اللون  ح�شب  كهربائية  اأ�شالك 

ت�شل�شل حمدد

براعة يدوية: ا�شتعمال لوحة املفاتيح

تقييم حاجات الزبون، الإقناعموظفة مبيعات

التحفيز، ا�شتعمال مهارات التعليممعلمة

مهارات التوا�شل )اأنثوية(

موظف)ة( الت�شويق على الهاتف، موظف)ة( 

خدمات الزبائن، م�شوؤول)ة( عالقات عامة، 

موظف)ة( مبيعات

معرفة لغة اأجنبية

�شكرتري)ة(

حما�شر  اأخذ  الن�شو�ص،  ت�شحيح 

الجتماعات
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الأحكام امل�سبقة والنمطية اخلا�سة باجلهد

بوظائف  املرتبط  وبالتحديد اجلهد  على اجلهد اجل�شدي،  التقليدية  الأ�شاليب  رّكزت  باجلهد،  يتعلق  ما  يف 

طبقة العّمال يف قطاعات الت�شنيع اأو البناء. اإن هذه ال�شورة املتعلقة باجلهد اجل�شدي قد جتاهلت اجلهد 

الأخ�ص  وعلى  املراأة،  عليها  تهيمن  التي  الوظائف  تعترب  بالتايل،  املراأة.  وظائف  من  العديد  من  املطلوب 

الوظائف املكتبية اأو الوظائف يف قطاع اخلدمات، وظائف ل تتطلب جهدًا ج�شديًا كبريًا.

ت�سمل وظيفة ال�سكرتري)ة( عدة اأ�شكال من اجلهد اجل�شدي كما يلي:

رفع امللفات اأو �شناديق الوثائق وحتريكها

النحناء فوق خزائن امللفات لو�شع الوثائق فيها اأو البحث عنها

اجللو�ص ل�شاعات طويلة للعمل على معاجلة الن�شو�ص

ت�سمل وظيفة مربي)ة( يف مراحل الطفولة املبكرة حمل الأطفال وخ�شو�شًا ال�شاخبني منهم؛ 

اأما وظيفة املمر�ض)ة( فتتطلب حمل املري�ص ال�شعيف اأو الواهن. تعترب هاتان الوظيفتان متطلبتني 

ج�شديًا.

ت�سمل وظيفة اخلياطة يف معمل ت�شنيع األب�شة بكميات كبرية جهدًا ج�شديًا متنوعًا ومهمًا مبا فيه:

ت�شغيل الدوا�شة ب�شرعة وب�شكل متكرر ل�شاعات طويلة

النحناء فوق م�شاحة العمل ل�شاعات طويلة

رفع رزم من الألب�شة املنتهية وحتريكها

اإن اإحدى نتائج هذه ال�شورة النمطية من اجلهد هي امليل لتجاهل جوانب مهمة من هذا العامل، على غرار 

اجلهد العقلي والعاطفي، رغم اأن هذا الأخري ي�شكل جزءًا ل يتجزاأ من العديد من الوظائف التي تهيمن 

عليها املراأة.

العامل الفرعي للجهد: اختيار وتوفري اأمثلة حمايدة اإزاء النوع الجتماعي

كما جاء يف اجلدول 4-2، يتطلب الق�شاء على الأحكام امل�شبقة والنمطية ب�شكل ملمو�ص ما يلي:

اأخذ العوامل الفرعية املرتبطة عادة بالوظائف التي تهيمن عليها املراأة بالعتبار.

عليها  تهيمن  التي  للوظائف  اإ�شارة  تت�شمن  اأمثلة  الفرعية من خالل  العوامل  تو�شيح  من  التاأكد 

املراأة.

اجلهد: العوامل الفرعية

اأي�شًا  يرتبط اجلهد بال�شعوبة املتعلقة باملهام الوظيفية والتعب والتوتر الناجتنينْ عنها. لوحظ 

اجلهد  على  �شددت  التقليدية  العمل  �شياقات  يف  امل�شتعملة  الوظائف  تقييم  اأ�شاليب  اأغلب  اأن 

اجل�شدي. لكن يف ما يتعلق بالإن�شاف يف الأجر، من املهم اإعادة تعريف اجلهد اجل�شدي واأخذ 

اجلهد العقلي والعاطفي يف العتبار. يف�شل بع�ص اخلرباء جمع هذين العاملني الفرعيني حتت 

عنوان اجلهد النف�شي. يف الواقع، يعتمد اخليار على نوع الوظائف قيد التقييم.
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اجلدول 4-2 عامل اجلهد: اختيار وتوفري اأمثلة عن العوامل الفرعية املحايدة اإزاء النوع الجتماعي

نوع العامل الفرعي

)احلياد اإزاء النوع االجتماعي يف اختيار 

العوامل الفرعية(

م�سمى الوظيفة التي تهيمن عليها 

املراأة

اأمثلة عن وظائف تهيمن عليها املراأة

)احلياد اإزاء النوع االجتماعي يف تو�سيح 

العوامل الفرعية(

 اجلهد العاطفي )اأنثوي(

عامل)ة( اجتماعي)ة(

دعم اأطفال معّوقنيمعلم)ة( تربية خا�ص)ة(

التوا�شل مع مر�شى م�شابني مبر�ص ع�شالممر�ص)ة(

التفاو�ص مع الزبائن غري الرا�شني اأو العدائينيعميل)ة( خدمات الزبائن

التوا�شل مع اأطفال معّنفني

اجلهد العقلي )حمايد(

اجلهد اجل�شدي )ذكوري(

�شكرتري)ة(، اأمني)ة( ال�شندوق

�شكرتري)ة(

�شكرتري)ة(

�شكرتري)ة(

نادل)ة(

خياط)ة(

خياط)ة(

خياط)ة(

ممر�ص)ة(

مربي)ة( الطفول)ة( املبكر)ة(، ممر�ص)ة(

حركات متكررة و�شريعة على لوحة املفاتيح

رفع رزم امللفات و�شناديق الوثائق وحتريكها

الوثائق  لو�شع  امللفات  خزائن  فوق  النحناء 

فيها اأو البحث عنها

التحرك با�شتمرار، حمل اأغرا�ص ثقيلة نوعًا ما

ت�شغيل الدوا�شة ب�شرعة وب�شكل متكرر ل�شاعات 

طويلة

حمل رزم الألب�شة املنتهية وحتريكها

النحناء فوق م�شاحة العمل ل�شاعات طويلة

ودفعهم  املتحركة  الكرا�شي  املر�شى يف  حمل 

اإىل الأمام

حمل الأطفال ال�شغار اأو املر�شى

اإدخال البيانات اأو ت�شحيح الن�شو�ص اأو تدقيق 

الأرقام

اأخذ املالحظات خالل الجتماعات�شكرتري)ة(

تعدد املهاراتممر�ص)ة(، معلم)ة(

تركيز مكّثف لفرتات طويلة من الوقتمرتجم)ة(، مرتجم)ة( فوري)ة(

امل�سوؤولية: العوامل الفرعية

املالية،  و�شالمتها  ربحّيتها،  املن�شاأة، على غرار  توؤثر على غايات  التي  املهام  العامل  ي�شم هذا 

وتغطية ال�شوق، و�شحة زبائنها و�شالمتهم.

الأحكام امل�سبقة والنمطية اخلا�سة بامل�سوؤولية:

من املهم النظر مبختلف اأنواع امل�شوؤولية املرتبطة بغايات املن�شاأة ب�شكل م�شتقل عن الهرمية يف الوظيفة اأو عدد 

امل�شتخَدمني الذين يتم الإ�شراف عليهم. يف العادة، ترتبط امل�شوؤولية بهرمية الوظائف: اإذا كانت الوظيفة يف 

اأعلى �شّلم الهرمية، يعترب اأنها ت�شمل م�شوؤولية كبرية. وهنا يكون املوؤ�شر الب�شيط واملتكرر لهرمية الوظيفة هو 

عدد املوظفني املروؤو�شني.

هناك اعتقاد باأن الوظائف التي تهيمن عليها املراأة ل تت�شمن اإل م�شوؤولية ب�شيطة. �شحيح اأنه ب�شبب ال�شقف 

الزجاجي تبقى هذه الوظائف يف اأ�شفل �ّشلم الهرمية وت�شمل الإ�شراف على عدد قليل من املوظفني وتت�شمن 
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�شلطة اجتهادية حمدودة على امل�شتوى املايل، لكن هذه الوظائف تت�شمن الكثري من امل�شوؤوليات الأخرى التي 

ل تندرج يف ال�شورة املح�شومة لهذا العامل. واإن نظرنا عن كثب اإىل امل�شوؤولية التي تت�شمنها هذه الوظائف، 

اأن هذا  الرغم من  املن�شاأة على  ب�شكل كبري على غايات  توؤثر  املراأة  عليها  تهيمن  التي  الوظائف  اأن  نالحظ 

التاأثري ل يوؤخذ يف العتبار عادة:

حماية �سرية املعلومات املهمة هو �صرط يف الوظيفة بالن�صبة للم�صتخَدمني يف اأق�صام الرواتب 

اأو خدمات الزبائن.

يتحّمل مدراء ق�شم املوارد الب�شرية، علمًا اأن هذه يف الغالب الوظيفة الإدارية الوحيدة التي تهيمن 

عليها املراأة، م�سوؤولية مهمة جلهة اإنتاجية املوظفني، و�سحتهم و�سالمتهم، وكل ذلك 

يوؤثر على ربحية املن�ساأة.

يعترب معلمو املدار�ص البتدائية م�شوؤولني جزئيًا عن النمو الفكري لطالبهم و�سالمتهم.

الأحكام النمطية التي ت�شري اإىل اأن وظيفة املراأة ل تنطوي على الكثري من امل�شوؤوليات متنع النا�ص من فهم 

متطلبات مثل هذه الوظائف وبذلك يتم التغا�شي عنها يف اأ�شاليب التقييم التقليدية.

العامل الفرعي للم�سوؤولية: اختيار وتوفري اأمثلة حمايدة اإزاء النوع الجتماعي

يتطلب الق�شاء على الأحكام امل�شبقة والنمطية ب�شكل ملمو�ص ما يلي:

اأخذ العوامل الفرعية املرتبطة عادة بالوظائف التي تهيمن عليها املراأة يف العتبار.

التاأكد من تو�شيح العوامل الفرعية من خالل اأمثلة تت�شمن الإ�شارة للوظائف التي تهيمن عليها املراأة.

يظهر اجلدول الآتي تنوع امل�شوؤوليات التي تتطلبها بع�ص الوظائف التي تهيمن عليها املراأة والتي غالبًا ما يتم 

التغا�شي عنها يف اأ�شاليب التقييم:
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اجلدول 4-3 عامل امل�سوؤولية: اختيار وتوفري اأمثلة عن العوامل الفرعية املحايدة اإزاء النوع الجتماعي

نوع العامل الفرعي

يف  االجتماعي  النوع  اإزاء  )احلياد 

اختيار العوامل الفرعية(

م�سمى الوظيفة التي تهيمن عليها 

املراأة

اأمثلة عن وظائف تهيمن عليها املراأة

)احلياد اإزاء النوع االجتماعي يف تو�سيح 

العوامل الفرعية(

امل�شوؤولية عن الأ�شخا�ص )اأنثوية(

الب�شرية  باملوارد  اخلا�شة  امل�شوؤولية 

)اأنثوية(

بال�شرية  اخلا�شة  امل�شوؤولية 

)حمايدة(

امل�شوؤولية املالية )ذكورية(

املادية  باملوارد  اخلا�شة  امل�شوؤولية 

)ذكورية(

مدر�ص)ة(،  املبكرة،  الطفولة  مربي)ة( 

ممر�ص)ة(

موظف)ة( املوارد الب�شرية

م�شوؤول)ة( مبيعات، موظف)ة( خدمات الزبائن

موظف)ة( ق�شم ح�شابات الدائنني

�شكرتري)ة(
و�شيانتها  املكتب  معدات  ا�شتعمال 

واإ�شالحها: نا�شخة، كمبيوتر، ما�شحة، 

طابعة

باللوازم �شكرتري)ة( املرتبطة  للحاجات  التخطيط 

وطلبها

دفع الفواتري وكتابة ال�شيكات

م�شك الدفاترموظف)ة( حما�شبة

خ�شائ�ص الزبائن

�شكرتري)ة(

موظف)ة( املوارد الب�شرية

معلومات خا�شة بجدول الرواتبموظف)ة( يف ق�شم الرواتب

خ�شائ�ص البائعنيموظف)ة( م�شوؤولة عن ملء الطلبات

اإر�شاد امل�شتخدمني اجلدد

اجتماعات التخطيط

تطوير �شيا�شات املوارد الب�شرية

�شمان �شالمة الأطفالمربي)ة( الطفولة املبكرة، مدر�ص)ة(

تقدمي الن�شح واملعلومات للطالب
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 ظروف العمل: العوامل الفرعية

يرتبط هذا العامل بظروف العمل والبيئة النف�شية التي يجري فيها العمل.

الأحكام امل�سبقة والنمطية اخلا�سة بظروف العمل

على عك�ص الوظائف التي يهيمن عليها الرجل، ينظر اإىل الوظائف التي تهيمن عليها املراأة على اأنها تتم 

يف بيئة خالية من الغبار وال�شجة واملواد الكيميائية امل�شّرة واحلرارة املزعجة. يتم التغا�شي عن عامل 

ظروف العمل يف الواقع عند تقييم الوظائف الإدارية بينما يوؤخذ يف العتبار عند تقييم وظائف الإنتاج.

عند درا�شة ظروف العمل يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة، نالحظ اأنه مت التغا�شي عن العديد من 

الظروف املادية:

يتعر�ص عامل)ة( التنظيف اإىل مواد كيميائية م�سّرة؛

اأ�سعة  اإىل  واأحيانًا  م�ستمرة  �سجة  اإىل  الكربى  املتاجر  يف  ال�شندوق  اأمني)ة(  يتعر�ص 

املا�سحات املوؤذية؛

يتعر�ص املمر�ص)ة( اإىل اأمرا�ض معدية.

اأما يف ما يتعلق بالظروف النف�شية، فنادرًا ما يتم التطرق اإىل اجلوانب الآتية:

مقاطعة عمل ال�شكرتري)ة( ب�شكل متكرر؛

طلبات ملحة وغري متوقعة من امل�سرف عليه)ا(؛

تغيري جدول عمل اأمني)ة( ال�شندوق اأو البائع)ة( يف بع�ص ال�شركات با�شتمرار.
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العامل الفرعي لظروف العمل: اختيار وتوفري اأمثلة حمايدة اإزاء النوع الجتماعي

يتطلب الق�شاء على الأحكام امل�شبقة والنمطية ب�شكل ملمو�ص ما يلي:

اأخذ العوامل الفرعية املرتبطة عادة بالوظائف التي تهيمن عليها املراأة يف العتبار؛

التاأكد من تو�شيح العوامل الفرعية من خالل اأمثلة تت�شمن اإ�شارة للوظائف التي تهيمن عليها املراأة.

  

اجلدول 4-4 عامل ظروف العمل: اختيار وتوفري اأمثلة عن العوامل الفرعية املحايدة اإزاء النوع الجتماعي

نوع العامل الفرعي

يف  االجتماعي  النوع  اإزاء  )احلياد 

اختيار العوامل الفرعية(

م�سمى الوظيفة التي تهيمن عليها 

املراأة

اأمثلة عن وظائف تهيمن عليها املراأة

)احلياد اإزاء النوع االجتماعي يف تو�سيح 

العوامل الفرعية(

البيئة املادية )ذكوري(

الظروف النف�شية )اأنثوي(

�شكرتري)ة(/عامل)ة( الهاتف

�شكرتري)ة(

�شكرتري)ة(

عامل)ة( ال�شتقبال/عامل)ة( الهاتف

مربي)ة( الطفولة املبكرة

اأمني)ة( ال�شندوق

اأمني)ة( ال�شندوق

عامل)ة( تنظيف يف املباين التجارية

عامل)ة( تنظيف يف املباين التجارية

عامل)ة( ال�شتقبال

مربي)ة( الطفولة املبكرة

تعّر�ص لل�شجة ب�شكل معتدل وم�شتمر

�شا�شات  من  الكاثود  لأ�شعة  تعّر�ص 

الكومبيوتر

تعّر�ص مل�شتويات مرتفعة جدًا من ال�شجة 

التي ي�شببها الأطفال والألعاب واملعدات

تعّر�ص لأمرا�ص معديةمربي)ة( الطفولة املبكرة، ممر�شة

اأمني)ة( ال�شندوق

تعّر�ص للمخاطر املرتبطة بالتكنولوجيات 

اجلديدة على غرار املا�شحات

اأمني)ة( ال�شندوق

ال�شندوق،  لل�شجة:  م�شتمر  تعّر�ص 

الزبائن، الهواتف

عامل)ة( تنظيف يف املباين التجارية

ت�شبب  التي  التنظيف  ملنتجات  تعّر�ص 

خماطر �شحية

تعّر�ص لالأو�شاخ والغبار والنفاياتعامل)ة( تنظيف يف املباين التجارية

تعّر�ص م�شتمّر لأ�شعة الكاثود مما يوؤدي اإىل 

اأمل يف الع�شالت واإجهاد يف العينني

مقاطعة ال�شخ�ص با�شتمرار وعرب الهاتف

ال�شتجابة اإىل طلبات فورية وغري متوقعة

الفتقار اإىل اخل�شو�شية يف مكان العمل

النعزال عن الزمالء

التفاعل مع والدين عدائيني اأو متطلبني يف 

بع�ص الأحيان

جدول عمل متغري

العمل خارج دوام العمل

اجلن�شي  للتحر�ص  التعر�ص  خطر  تزايد 

ب�شبب العمل لياًل والنعزال



36

يختلف البعد قيد القيا�ص وفق نوع العامل الفرعي على غرار:

يتم قيا�ص اجلهد الب�شري وفق املّدة؛

يتم قيا�ص الرتكيز وفق احلّدة؛

يتم قيا�ص الظروف املادية غري املريحة وفق تكرار التعّر�ص لها.

نالحظ اأنه يف بع�ص احلالت، وكما جاء يف اجلدول التايل، يتطلب عامل فرعي واحد بعَدين خمتلفني اأو اأكرث 

لقيا�شه. لكن يكفي وجود بعد واحد يف املنظمات ال�شغرية التي ت�شمل ب�شع وظائف.

م�شتويات العوامل الفرعية

ل بد من تق�شيم كل عامل فرعي يف الأ�شلوب الذي مت اختياره اإىل عدة م�شتويات اأو درجات من 

اأجل التفريق بني خمتلف الوظائف. على �شبيل املثال، قد تتطلب بع�ص الوظائف م�شتوًى عاليًا من 

امل�شوؤولية املالية بينما ل �شرورة لها يف وظائف اأخرى. وباملقابل، تفرت�ص بع�ص الوظائف درجة 

عالية من الرباعة اليدوية بينما ل تتطلبها وظائف اأخرى اإل قلياًل. ت�شتدعي هذه الختالفات يف 

الأهمية اأو احلّدة تطوير �شّلم قيا�ص خا�ص بها.

اجلدول 4-5 اأمثلة عن اأبعاد العوامل الفرعية

اجلدول 4-6 م�ستويات العامل الفرعي اخلا�س باخلطر

العوامل الفرعية

املعرفة الوظيفية

الأبعاد

البعد/نطاق املعرفة

تنوع الو�شائل/ درجة اأهمية املعلوماتالقدرة على التحليل

قيمة املواردامل�شوؤولية املالية

نطاق احل�شول على املعلومات/درجة اأهمية املعلوماتال�شرية

احلدة/املدةالرتكيز

التكرار/املدة/و�شعية العمل/ احلدةاجلهد اجل�شدي

تكرار التعر�ص/احلدةالبيئة املادية غري املريحة

التكرار/احلدةالظروف النف�شية ال�شعبة

ح اجلدول الآتي: عند اجلمع بني بعَدين لعامل فرعي، ميكن قيا�شهما وفق م�شتوياتهما لتفادي الإرباك كما يو�شّ

التواتر

امل�ستوى 1نادراً

امل�ستوى 2اأحياناً

امل�ستوى 3بانتظام

امل�ستوى 1

امل�ستوى 3

امل�ستوى 4

امل�ستوى 1

امل�ستوى 4

امل�ستوى 5

اخلطورة

خطر الإ�سابة ال�سديدة اخلطورةخطر الإ�سابة ال�سديدة خطر الإ�سابة الب�سيطة

قّدم اجلدول مثاًل عن م�شتوى ميّثل اجلمع بني بعَدين. جتدر الإ�شارة هنا بالتحديد اإىل اأن:

يتطابق امل�ستوى مع عدة تركيبات كما هي احلال يف امل�شتويني 3 و4 يف هذا املثال. وهذا �شروري 

لتفادي �شّلم قيا�ص طويل ل يفّرق يف النهاية بو�شوح بني الوظائف.
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قد ي�شعب قيا�ص بع�ص الأبعاد اأكرث من غريها وفق الطبيعة الكمية اأو النوعية للبعد. على �شبيل املثال، اإذا 

تعّلق الأمر بتقييم امل�شوؤولية املالية، يتم حتديد امل�شتوى وفق املبالغ التي يتم اإدارتها، والتي يتم قيا�شها وفق 

الأرقام، اأي القيمة النقدية. من جهة اأخرى، يف ما يتعلق بتقييم امل�شوؤولية اخلا�شة بالنا�ص، وهي ذات طبيعة 

اأع�شاء اللجنة. وت�شهل  اأكرث تعقيدًا ويتطّلب عدة نقا�شات مع  اأ�شا�شي، يكون حتديد امل�شتويات  نوعية ب�شكل 

مهّمة امل�شوؤولني اإذا كان باإمكانهم اتخاذ قراراتهم وفق اأمثلة ملمو�شة من مكان العمل.

ي�شّجلوا  اأن  يجب  فرعي،  عامل  اأي  م�شتويات  خمتلف  حتديد  حول  اتفاق  اإىل  اللجنة  اأع�شاء  ل  يتو�شّ عندما 

قرارهم بو�شوح كتابًة يف الوثيقة امللحقة حتى يتمّكن املقّيمون من تنفيذ تعليماتهم.

11

يف ما يلي مثال عن حتديد عامل فرعي وم�شتوياته: 

حتديد امل�شتويات

.General Factor Guidance Notes 11(  مثال من الوثيقة املرجعية للمجل�ص الوطني امل�شرتك: مالحظات اإر�شادية عامة للعامل

العامل الفرعي: املهارات اجل�سدية

يقي�ص هذا العامل الفرعي املهارات اجل�شدية املطلوبة يف الوظيفة.

فهو يغطي الرباعة اليدوية، والتاآزر الب�شري احلركي، والتاآزر يف حركة الأطراف، والتاآزر احل�شي.

وياأخذ يف العتبار غر�ص املهارات واملتطلبات املرتتبة على احلاجة لتلبية املعايري اخلا�شة بال�شرعة والدقة.

ل يوجد متطلبات خا�شة متعلقة باملهارات اجل�شدية امل�ستوى 1: 

امل�ستوى 2:  يتطلب العمل الرباعة اأو التاآزر اأو املهارات احل�شية، حيث يكون هناك طلب عادي على الدقة 

يف ا�شتعمال هذه املهارات.

امل�ستوى 3:  يتطلب العمل الرباعة اأو التاآزر اأو املهارات احل�شية، حيث يكون هناك: )اأ( ُبعد الطلب على 

الدقة وال�شرعة معًا اأو )ب( طلب مهم على الدقة يف ا�شتعمال هذه املهارات.

اأو املهارات احل�شية، حيث يكون هناك: )اأ( طلب مهم على  التاآزر  اأو  العمل الرباعة  امل�ستوى 4:  يتطلب 

الدقة وال�شرعة معًا اأو )ب( طلب مرتفع على الدقة يف ا�شتعمال هذه املهارات.

امل�ستوى 5:   يتطلب العمل الرباعة اأو التاآزر اأو املهارات احل�شية، حيث يكون هناك طلب مرتفع جدًا على 

الدقة يف ا�شتعمال هذه املهارات.

يجب تو�شيح مثل هذه التعريفات واإرفاقها بتعليمات. على �شبيل املثال، ميكن تو�شيح العامل الفرعي املذكور 

اأعاله يف وثيقة ملحقة مع اأمثلة تتطابق مع الوظائف يف املنظمة، على غرار ا�شتعمال لوحة املفاتيح )وظيفة 

تهيمن عليها املراأة( وت�شغيل مركبة معّينة )وظيفة يهيمن عليها الرجل(.

ا�شتعمال منهجية دقيقة  الفرعية: يجب  العوامل  اأ�شا�شيني عند حتديد م�شتويات  �شرطني  بد من احرتام  ل 

و�شمان احلياد اإزاء النوع الجتماعي.



38

       عدد امل�ستويات

يختلف عدد امل�شتويات امل�شتعملة عادة لتحديد العوامل الفرعية من 2 اإىل 7 اأو 8 وفق اأ�شلوب التقييم امل�شتعمل. 

اإن عدد م�شتويات �شغري يب�ّشط مهمة املقّيم لكنه ل ي�شمح بتفريق الوظائف بو�شوح الواحدة عن الأخرى. اأما 

ل مبا يجعل هذه الفروق غري مهّمة. يف اأغلب  عدد امل�شتويات املرتفع فيوؤدي اإىل تفريق الوظائف ب�شكل مف�شّ

احلالت، اأف�شل عدد للم�شتويات يرتاوح بني 4 و6. ويف حال اعترب العامل الفرعي ثانويًا، ميكن اأن يكون عدد 

امل�شتويات 2 اأو 3.

ينبغي اأن ي�شمح عدد امل�شتويات بالتفريق بني الوظائف بو�شوح من دون ال�شغط على عملية التقييم. غالبًا ما 

يرتاوح عدد م�شتويات كل عامل يف املن�شاأة ال�شغرية بني 2 و3، مبا اأنه ل حاجة اإىل التفريق بني عدد كبري من 

الوظائف.

       جتنب الغمو�ض

ل يجب اأن يرتكز حتديد امل�شتويات على هرمية الوظائف. ويجب اأن تقي�ص امل�شتويات الختالفات الفعلية يف 

حّدة عامل فرعي معنّي اأو اأهميته.

       جتنب التداخل

ل يجب اأن يغطي م�شتويان خمتلفان البعد نف�شه جزئيًا يف اأي عامل فرعي. على �شبيل املثال، اإذا تطابق امل�شتوى 

2 مع م�شوؤولية الإ�شراف على 10 اإىل 20 موظفًا، بينما تطابق امل�شتوى 3 مع م�شوؤولية الإ�شراف على 15 اإىل 30 

موظفًا، �شيكون من ال�شعب معرفة م�شتوى الوظيفة التي تتطلب الإ�شراف على 18 موظفًا يف �شّلم القيا�ص.

       ال�ستمرارية

 1 امل�شتوى  فيه  يغطي  الذي  القيا�ص  �شّلم  يف  املثال،  �شبيل  على  بال�شتمرارية.  القيا�ص  �شّلم  يتمّتع  اأن  يجب 

امل�شوؤولية املالية عن مبالغ ترتاوح ما بني 1000 دولر و5000 دولر، وامل�شتوى 2 يغطي امل�شوؤولية املالية عن 

مبالغ ترتاوح ما بني 10000 دولر اإىل 50000 دولر، وامل�شتوى 3 يغطي امل�شوؤولية املالية عن مبالغ ترتاوح ما 

بني 100000 دولر اإىل 1000000 دولر، �شيكون من ال�شعب قيا�ص امل�شوؤولية عن مبالغ ترتاوح بني هذه القيم.

احلياد اإزاء النوع الجتماعي

هناك انحياز مهم ميكن اأن يوؤثر على حتديد امل�شتويات وبالتايل يوؤدي اإىل التمييز، األ وهو امليل اإىل حتديد 

املرتبطة  تلك  مع  مقارنة  املراأة  عليها  تهيمن  التي  بالوظائف  املرتبطة  للجوانب  انخفا�شًا  اأكرث  م�شتويات 

بالوظائف التي يهيمن عليها الرجل.

منهجية دقيقة

تفادي حتديد م�شتويات منخف�شة للوظائف التي تهيمن عليها املراأة مقارنة مع تلك التي يهيمن 

عليها الرجل.

عندما  معّينة،  منظمة  ا�ستعملته  الذي  االأ�ساليب  اأحد  يف  املثال:  �سبيل  على 

تعّلق االأمر بتقييم املهارات اجل�سدية، اأعطي ا�ستعمال لوحة املفاتيح اأو اآلة 

اخلياطة امل�ستوى 2 بينما اأعطي ت�سغيل مركبة اأو �ساحنة رفع امل�ستوى 4، من 

دون تربير هذا الفرق يف امل�ستويات.
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ميكن التاأكد من احلياد اإزاء النوع الجتماعي عند تطوير �شّلم القيا�ص اأو يف مرحلة لحقة من العملية.

اإن تكييف اأ�شلوب تقييم الوظائف ليتنا�شب مع ال�شياق اخلا�ص مبنظمة معّينة يوؤدي اإىل معرفة خ�شائ�ص 

غرار  على  الب�شرية،  املوارد  اإدارة  ممار�شات  حت�شني  يف  ي�شاهم  وقد  اأف�شل،  ب�شكل  املنظمة  يف  الوظائف 

ا�شتقدام العاملني واختيارهم وترقيتهم.

ف�شاًل عن ذلك، ميكن اأن ي�شاهم اختيار اأ�شلوب تقييم واحد لقيا�ص كل وظائف املنظمة، �شواء اأكانت اإدارية 

اأم مهنية اأم اإنتاجية، يف تب�شيط اإدارة املوارد الب�شرية، مبا يف ذلك نظام التعوي�شات.

اأو  ال�شخ�شية  املهارات  قيا�ص  يف  ثالثة  اأو  م�شتويني  يت�شّمن  القيا�ص  �شّلم  ُي�شتعمل  عندما  احلال  هي  هذه 

اجلهد العاطفي، بينما ُي�شتعمل �شّلم القيا�ص يت�شّمن 5 اأو 6 م�شتويات لقيا�ص امل�شوؤولية عن املوارد املادية اأو 

اجلهد اجل�شدي. يوؤدي ذلك اإىل التفريق ب�شكل اأف�شل بني الوظائف التي يهيمن عليها الرجل، مع ت�شليط 

ال�شوء على خ�شائ�شها من خالل عملية املقارنة. لكن ل ينطبق الأمر نف�شه على الوظائف التي تهيمن عليها 

املراأة والتي يتم قيا�شها عرب �شّلم القيا�ص هذا.

على �سبيل املثال:  يف ما يتعلق بتحمل م�سوؤولية االأخطاء، اأعطيت االأخطاء 

اأعلى مب�ستويني  االإدارة( م�ستوى  )وظائف  البلدية  �سمعة  توؤّثر على  قد  التي 

من تلك التي قد تهدد ال�سالمة اجل�سدية للنا�س )وظائف التمري�س( من دون 

�رصح هذا القرار.

تفادي ا�شتعمال �شّلم قيا�ص ق�شري للعوامل الفرعية املرتبطة بالوظائف التي تهيمن عليها املراأة 

مقارنة مع تلك املرتبطة بالوظائف التي يهيمن عليها الرجل.

كما لحظنا �شابقًا يف هذا الف�شل، وعند ال�شعي ملعاملة الوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك 

الجتماعي  النوع  اإزاء  احلياد  �شمان  ال�شروري  من  مت�شاٍو،  ب�شكل  الرجل  عليها  يهيّمن  التي 

ومعاجلة هذا املو�شوع بطريقة معّينة يف كل خطوة من خطوات عملية التقييم. 

املنافع
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الئحة حتقق

املوؤهالت  فقط:  التالية  الأربعة  العوامل  الأ�شلوب  يت�شمن  هل 

واجلهد وامل�شوؤولية وظروف العمل؟

هل ينا�شب الأ�شلوب خ�شائ�ص املن�شاأة؟

هل ت�شمح العوامل الفرعية يف الأ�شلوب بتقييم كل وظائف املن�شاأة؟

على  اأو  تف�شريها  وي�شهل  وا�شحة  الفرعية  العوامل  تعترب  هل 

العك�ص، فهي جتمع عنا�شر متفاوتة معًا؟

هل تتداخل العوامل الفرعية ولو جزئيًا؟

هل تاأخذ العوامل الفرعية يف العتبار خ�شائ�ص الوظائف التي 

تهيمن عليها املراأة يف املن�شاأة والتي يتم التغا�شي عنها غالبًا؟

التي تهيمن  الوظائف  الفرعي على  العامل  هل تنطبق حتديدات 

عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل؟

كيفية  عن  النظر  بغ�ص  املطلوبة  املوؤهالت  كل  اإدراج  مت  هل 

اكت�شابها؟

يف  واجل�شدي  والعاطفي  العقلي  اجلهد  اأنواع  خمتلف  خذ 
ُ
تاأ هل 

العتبار؟

هل مت حتديد امل�شوؤوليات ب�شكل م�شتقل عن هرمية الوظائف؟
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يف  العامل  بهذا  اخلا�شة  الطبيعة  العمل  ظروف  حتديدات  تعك�ص  هل 

الوظائف التي تهيمن عليها املراأة؟

هل ي�شمح عدد امل�شتويات لكل عامل فرعي بت�شليط ال�شوء على الفروقات 

ما بني الوظائف؟

هل مت حتديد ما اإذا كان �شّلم القيا�ص امل�شتعمل لقيا�ص العوامل الفرعية: 

هل مت حتديد ما اإذا كان توزيع الوظائف يف خمتلف امل�شتويات ل يرتك اأي 

اأثر متييزي على الوظائف التي تهيمن عليها املراأة؟

هل مت حتديد ما اإذا كان عدد م�شتويات كل عامل فرعي ل يرتك اأي اأثر 

متييزي على الوظائف التي تهيمن عليها املراأة؟

هل مت ت�شجيل كل خ�شائ�ص الأ�شلوب كتابًة ب�شكل وا�شح ومنّظم؟

خاٍل من الغمو�ص؟

غري متداخل؟

يتمّتع بال�شتمرارية؟

اإذا كان اجلواب »ل« على اأي من هذه الأ�شئلة، 

من ال�شروري معرفة ال�شبب. يف حال غياب 

تف�شري ُمر�ٍص، يجب تغيري القرار.
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جمع البيانات حول 

الوظائف قيد التقييم

الف�شل اخلام�ص

اخلطوة  تق�شي  الوظائف،  تقييم  اأ�شلوب  حتديد  يتم  عندما 

العوامل  وفق  وظيفة  كل  م�شمون  حول  املعلومات  بجمع  التالية 

التي مت اختيارها.

يجب الت�شديد على اأهمية املعلومات الدقيقة والكاملة واحلديثة 

ُت�شتعمل  وظيفة.  بكل  املتعلقة  الجتماعي  النوع  اإزاء  واملحايدة 

)اللجنة  الوظائف  تقييم  لقرار  كاأ�شا�ص  الوظيفية  املعلومات 

الكندية حلقوق الإن�شان(.

من  بد  ل  �شرطني  على  ال�شوء  يلقي  ال�شابق  القتبا�ص  اإن 

النوع  اإزاء  احلياد  �شمان  البيانات:  جمع  عند  احرتامهما 

الجتماعي وهو اأمر اأ�شا�شي يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة 

وتلك التي يهيمن عليها الرجل، والأداة امل�شتعملة يجب اأن تكون 

دقيقة اأي اأن املعلومات التي يتم جمعها ينبغي اأن تكون حمددة 

وكاملة وحديثة. هذان ال�شرطان وثيقا ال�شلة ببع�شهما البع�ص. 

الأهداف

5

ياأتي ت�سل�سل العمليات على ال�سكل التايل:

حتديد اأي نوع من اأدوات جمع البيانات �شيتم ا�شتعماله

تطوير الأداة: ا�شتبيان مقّن اأو �شبه مقّن، جدول املقابلة، اأو لئحة حتقق للمراقبة

التاأكد من اأن الأداة خالية من اأي انحياز متييزي

التاأكد من اأن الأداة دقيقة

اختيار الوظائف التي �شي�شتمل عليها الختبار امل�شبق

القيام بالختبار امل�شبق

حتليل النتائج واإعادة النظر يف الأداة اإذا اقت�شى الأمر

اإدارة اأداة جمع البيانات مع امل�شتخَدمني وامل�شرفني
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خ�شو�شًا  غريها  من  اأف�شل  اأدوات  هناك  اأنه  من  الرغم  على  البيانات  جلمع  اأدوات  عدة  ا�شتعمال  ميكن 

لأغرا�ص الإن�شاف يف الأجر.

        ال�ستبيان املقّن 

يتم اإعداد ال�شتبيانات املقّننة من عدد من الأ�شئلة ويلي كل �شوؤال لئحة من الأجوبة اأو الإمكانات التي ميكن 

اأن يختارها ال�شخ�ص الذي يجيب عنها. وتت�شمن ال�شتبيانات ثالثة اأجزاء:

اجلزء التف�سريي

يت�شمن اجلزء الأول، اأي اجلزء التف�شريي، معلومات حول هدف ال�شتبيان وم�شمونه والتعليمات للمجيبني. 

على �شبيل املثال:

اأداوت جمع البيانات حول الوظائف

اجلدول 5-1 اجلزء التف�سريي من ال�ستبيان

هدف ال�ستبيان: احل�سول على املعلومات عن وظيفتك

ترتبط الأ�شئلة التي يتم طرحها باأربعة عوامل:

املوؤهالت املطلوبة

امل�شوؤولية

اجلهد املطلوب

ظروف العمل

يجب اأن تكون اأ�شئلتك مو�شوعية وحمددة.

يجب اأن ترتبط اأجوبتك مبتطلبات وظيفتك ولي�ص بخ�شائ�شك ال�شخ�شية.

ل يجب اأن تبالغ يف تقدير متطلبات وظيفتك اأو اأن تقلل من �شاأنها.

يجب اأن ترتكز اأجوبتك على مهامك الإعتيادية.

يجب اأن تذكر اأي�شًا اأي تغيريات ح�شلت حديثًا يف متطلبات وظيفتك.

ت�شاعد هذه التعليمات على �شمان نوعية الأجوبة وتوحيدها.
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تو�سيف املهام

ُيطلب من امل�شاركني يف اجلزء الثاين اأن يحددوا وظيفتهم وي�شفوا مهامهم الوظيفية وفق الفئات التي مت 

حتديدها. ي�شمح هذا التمرين للمحللني واملقّيمني بفهم الأجوبة املتعلقة مبتطلبات الوظيفة ب�شكل اأف�شل. 

يف الوقت عينه، ي�شمح ذلك بتحديد تو�شيف املهام وتوحيدها لعمليات التوظيف الالحقة.

11 
اجلدول 5-2 مثال ب�سيط للمن�ساآت ال�سغرية

12
لة للمن�ساآت الكبرية  اجلدول 5-3 اأمثلة مف�سّ

11( هومل وهارميان )2002(.

12(  احتاد النقابات العمالية الوطنية.

امل�شمى الوظيفي

1 ــــ  حتديد الوظيفة

2 ــــ  تو�سيف املهام

ا�شمك

ا�شم الوظيفة التي تعمل فيها

يف اأي ق�شم اأو خدمة؟

منذ متى تعمل يف هذه الوظيفة؟

هل تعمل بدوام كامل حاليًا؟

اإن كنت تعمل بدوام جزئي، حدد عدد �شاعات العمل

ما هي الآلت اأو الأدوات اأو املعدات التي ت�شتعملها؟

اخلدمة اأو الق�شم

ملخ�ض الوظيفة

�شف وظيفتك وهدفها واأهم م�شوؤولياتك

خّل�ص واجباتك اأو م�شوؤولياتك الأ�شا�شية بجملة واحدة اأو بجملتني كحد اأق�شى 

حدد املهام املختلفة التي ت�شطلع بها كجزء من واجباتك

ما اأن تكتمل لئحة املهام، نرجو منك حتديد ترتيب هذه املهام وفق الأهمية )1، 2، 3، ...( وذلك يف الفراغ املحدد 

لهذا الغر�ص يف اجلهة اليمنى.

التاريخال�شم 
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اجلزء التقييمي

يت�شمن اجلزء الأخري والأهم من ال�شتبيان اأ�شئلة متعلقة مبتطلبات الوظيفة. ترتكز بع�ص ال�شتبيانات على 

اأ�شئلة ذات نهاية مغلقة وحيث ل ميكن للمجيبني اأن يحددوا اأمثلة اأو يقدموا تعليقات عليها. حتتفظ ال�شتبيانات 

الأخرى بفراغ بعد بع�ص الأ�شئلة حيث ميكن لالأ�شخا�ص اأن ي�شعوا �شرحًا لها. وهي تدعى ا�شتبيانات �شبه مقّننة.

13
اجلدول 5-4 مثال حول اأ�سئلة ذات نهاية مغلقة خم�س�سة لل�سركات الكربى 

امل�سوؤولية الإ�سرافية

لقب  حتمل  تكن  مل  لو  حتى  الآخرين.  امل�شتخَدمني  على  بالإ�شراف  اخلا�شة  املبا�شرة  بامل�شوؤولية  ال�شوؤال  هذا  يرتبط 

امل�شرف، قد تكون م�شوؤوًل عن اإر�شاد اأو م�شاعدة م�شتخَدم جديد. وقد يكون امل�شرف عنك قد فّو�ص بع�ص مهامه لك. 

نرجو منك توفري املعلومات حول هذه اجلوانب اأو اأي جوانب م�شابهة.

نوع امل�سوؤولية )ميكنك و�شع عالمة يف اأكرث من خانة واحدة(

عدد الأ�سخا�ض الذين ت�سرف عليهم )�شع عالمة واحدة فقط(

ما هو عدد الفئات الوظيفية اأو امل�شتويات التنظيمية التي ت�شرف عليها؟ )�شع عالمة واحدة فقط(

ل اأحد

4 – 1

10 – 5

30 – 11

اأكرث من 30

ول واحدة

واحدة فقط

اأكرث من واحدة

ISOS معهد املراأة( وفق ا�شتبيان( Instituto de la Mujer  )13

ل

م�سوؤولية

م�سوؤولية 

م�سرتكة

كامل

 امل�سوؤولية

123

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

اإعطاء التعليمات مل�شتخَدم جديد اأو تقدمي امل�شاعدة له اأ

تخ�شي�ص العمل ب

و�شع جداول العمل ت

مراقبة العمل ث

توفري الدعم والت�شجيع ج

الإ�شتقدام ح

الرتقية خ

تقييم الأداء اأ

الت�شريح اأ

التدريب خالل الوظيفة اأ

التخطيط لطاقم العمل اأ

امل�شائل القانونية املرتبطة باملوارد الب�شرية اأ

قيادة املفاو�شات اأو امل�شاريع اأو املهام اأ

التدابري التاأديبية اأ

حتديد الأجور اأ

ال�شالمة املهنية اأ
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املثالن ال�شابقان نابعان من ا�شتبيانات اعتيادية ويكمن تكييفهما مع من�شاأة معينة عرب اإلغاء بع�ص الأ�شئلة 

كان عدد  اإذا  وقتًا طوياًل  الأ�شئلة  النوعي من هذه  معاجلة اجلزء  تتطلب  قد  اأخرى.  اأ�شئلة  اإ�شافة  و/اأو 

اأو املتو�شطة حيث يوجد  اأ�شهل يف �شياق املن�شاآت ال�شغرية  املجيبني مرتفعًا؛ ويف املقابل، �شتكون العملية 

عدد حمدود من املوظفني.  

      ال�ستبيان املقن

ميزات ال�شتبيانات املقّننة 

تفر�ص ال�شتبيانات املقّننة قيودًا على هام�ص تف�شري املحللني وبالتايل، ت�شاعد يف تفادي تاأثري النحياز على 

اأ�شا�ص النوع الجتماعي خالل عملية التقييم. 

اأما امليزة الأخرى وراء ا�شتعمال هذه ال�شتبيانات ب�شكل متزايد فهي اأن اجلزء املقّن من ال�شتبيان ي�شّهل 

ل اإىل نتائج من خالل برامج الكمبيوتر. ويقدم امل�شممون الربنامج املطلوب لعر�ص النتائج وحتليلها  التو�شّ

يف بع�ص الأ�شاليب. 

14
اجلدول 5-5 مثال عن ا�ستبيان مت تطويره للمن�ساآت ال�سغرية اأو املتو�سطة وفق اأ�سئلة �سبه مقّننة 

امل�سوؤولية يف جمالت املوارد الب�سرية وال�سيا�سات واملمار�سات

كجزء من متطلبات وظيفتك، عليك اأن تقوم مبا يلي:

)�شع عالمة على كل الأجوبة املطابقة مل�شوؤولياتك(:

1( تقدمي الن�شح اأو التدريب ب�شكل غري ر�شمي اأو اإعطاء التعليمات للزمالء اأو املتطوعني

تنظيم جدول عمل الآخرين

ا�شرح

تن�شيق توزيع املهام

ا�شرح

امل�شاركة يف الإ�شتقدام والت�شريح وتقييم اأداء امل�شتخَدمني

القيام مبراجعة الأجور وحتديدها

الإ�شراف على وحدة العمل ب�شكل مبا�شر

الإ�شراف على اأكرث من وحدة عمل واحدة

ا�شرح 

حتّمل م�شوؤولية م�شتخَدمي الإ�شراف الذين يرفعون لك التقارير

كم واحد؟

تطوير �شيا�شات اإدارة املوارد الب�شرية

تطوير برامج خا�شة

ا�شرح

14( مقتب�ص من جلنة الإن�شاف يف الأجر يف اأونتاريو )1993(.
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مم اأ�شلوب التقييم لقطاع  ميكن تكييف ال�شتبيانات املقّننة ب�شهولة. على �شبيل املثال، يف احلالت حيث �شُ

اقت�شادي معني، يتم اإنتاج ا�شتبيان عام ي�شمل عددًا من الأ�شئلة التي مت تكييفها وفق القطاع الفرعي قيد 

الدرا�شة. 

م�شاوىء ال�شتبيانات املقّننة

يتمكن  لن  ُبعد وظيفي معني،  التغا�شي عن  لأنه يف حال مت  تعقيدًا  اأكرث  ال�شتبيانات  ُيعترب ت�شميم هذه 

املجيبون من و�شف هذا البعد. 

      ا�ستبيانات ذات نهاية مفتوحة

يجب اأن تت�شمن ال�شتبيانات ذات النهاية املفتوحة 3 اأجزاء: التعليمات املقدمة للمجيبني، وو�شف املهام، 

واأ�شئلة حول متطلبات الوظيفة. ي�شبه اجلزءان الأولن اجلزءين املذكورين يف ال�شتبيانات املقّننة، لكن 

اجلزء الثالث يتطلب ا�شتعمال املجيبني ملهاراتهم الكتابية حيث عليهم و�شف متطلبات وظيفتهم كما ُيظهر 

املثال التايل:

ميزات ال�شتبيانات ذات النهاية املفتوحة

من امليزات اأنها متنح املجيبني فر�شة و�شف كل جوانب وظائفهم بالتف�شيل، وبالتايل، ميكن احل�شول على 

معلومات اأكرث تف�شياًل.

اأما امليزة الأخرى فهي اأنه من ال�شهل ت�شميمها مبا اأن خطر عدم اكتمال املعلومات ي�شبح اأقل. فحتى لو 

تغا�شى م�شممو ال�شتبيان عن ُبعٍد معني، ميكن للمجيبني الإ�شارة اإليه وتوفري التفا�شيل ال�شرورية حوله.

م�شاوىء ال�شتبيانات ذات النهاية املفتوحة

من اأهم �شيئات هذا النوع من ال�شتبيانات هي اأنها قد تعزز النحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي وتوؤدي 

اإىل نتائج غري مت�شاوية بني الوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل. يف الواقع، 

تعتمد هذه ال�شتبيانات على مهارات املجيبني الكتابية، وهي طبعًا تختلف وفق وظائفهم. يف بع�ص املن�شاآت، 

ترتكز املراأة يف وظائف معينة تت�شمن مهام ل حتتاج مهارات كتابية؛ بالتايل، ُيرجح اأن جتد املراأة نف�شها 

يف موقع �شعف.

بالإ�شافة، يبدو اأن املراأة متيل اإىل ا�شتعمال م�شطلحات معتدلة لو�شف امل�شوؤوليات اأو املهارات املطلوبة يف 

وظيفتها. فتميل مثاًل اإىل ا�شتخدام م�شطلح التن�شيق بدًل من الإ�شراف اأو القيادة وهما كلمتان غالبًا ما 

ي�شتعملهما الرجل. 

م�سوؤولية التخطيط للعمل وتطويره ونتائجه واإدارته
 

ما هي م�شوؤوليات التخطيط والتطوير وحتقيق النتائج املطلوبة يف وظيفتك؟

هل تت�شمن وظيفتك م�شوؤولية اإدارية؟ اإىل اأي حد متار�ص هذه امل�شوؤولية با�شتقاللية؟ ما هي اآثار الأخطاء املرتكبة 

عند ممار�شة هذه امل�شوؤوليات؟



49

من املرجح اأن يكون تاأثري هذين العاملني �شلبيًا على نظرة املقّيمني لقيمة الوظائف التي تهيمن عليها املراأة. 

وللحد من هذه امل�شاكل، ل بد من الإ�شراف على املجيبني عند اإكمال ال�شتبيان. لكن هذه العملية قد تكون 

مكلفة يف ال�شركات الكربى. 

اأما ال�شيئة الأخرى لال�شتبيانات ذات النهاية املفتوحة فهي اأن درا�شة النتائج النوعية اأمٌر معقد وي�شتهلك 

الوقت، وعلى الأخ�ص يف املن�شاآت الكبرية. 

احلياد اإزاء النوع الجتماعي عند ت�شميم ال�شتبيانات

اإن اأحد املتطلبات الأ�شا�شية يف ال�شتبيانات هو تكييف الأ�شئلة لتتنا�شب مع وظائف الرجال والن�شاء، وذلك 

تو�شيح  مت  اإذا  املعدات،  م�شوؤولية  بتحمل  يتعلق  ما  ويف  املثال،  �شبيل  على  الأجر.  يف  الإن�شاف  لأغرا�ص 

ال�شوؤال املطروح من خالل اأمثلة حول �شاحنات الرفع اأو املطابع، من املرجح اأن تعترب املراأة التي تعمل يف 

وظائف تهيمن عليها املراأة وجتيب عن ال�شوؤال اأن م�شوؤولياتها يف هذا املجال �شئيلة للغاية. لكن يف الوظائف 

يف  املمر�شات/املمر�شني  على  نف�شه  الأمر  وينطبق  املعدات.  من  عدد  عن  م�شوؤولة  املراأة  تكون  املكتبية، 

امل�شت�شفيات. وهنا يجب تو�شيح ال�شوؤال من خالل اأمثلة يفهمها العمال لكي يتمكنوا من الإجابة عنه بدقة.

النوع  اأ�شا�ص  على  النحياز  وتفادي  الأ�شئلة  لتو�شيح  ا�شتعمالها  ميكن  التي  العنا�شر  اأدناه  املربع  ُيظهر 

الجتماعي. 
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16  
اجلدول 5-6 العنا�سر التي يتم التغا�سي عنها عادة يف وظائف املراأة

املوؤهالت 

احل�شا�شية  بع�ص  تتطلب  م�شاكل  من  يعانون  الذين  الرا�شدين  اأو  الأطفال  مع  للعمل  املطلوبة  ال�شخ�شية  ــــ   املهارات 

والتوا�شل الفعال يف خمتلف اجلوانب.

ومعدات  التغليف،  واأجهزة  الت�شنيع،  ومعدات  والكمبيتور،  النا�شخات،  الآلت:  اأنواع من  ت�شغيل عدة  على  ــــ   القدرة 

املراقبة والت�شخي�ص

ــــ  براعة يدوية لإعطاء احلقن، وطبع الوثائق، وجمع القطع، وا�شتعمال اآلت اخلياطة، والتدليك العالجي

ــــ  كتابة م�شودات الر�شائل لالآخرين، وكتابة حما�شر الجتماعات، ومراجعة الوثائق التي كتبها الآخرون

ــــ  تطوير الأنظمة حلفظ امللفات، واملحافظة عليها

ــــ  ت�شميم التقارير اأو العرو�ص البيانية

اجلهد

ــــ   الرتكيز لفرتات طويلة من الزمن اأمام �شا�شات الكمبيوتر.

ــــ   العمل مع عدة اأ�شخا�ص اأو اأق�شام يف الوقت عينه و�شمن مهل خمتلفة.

ــــ   تقدمي الدعم النف�شي اأو العاطفي للمر�شى والأطفال.

ــــ   التعامل مع اأ�شخا�ص عدائيني اأو م�شطربني اأو غري عقالنيني.

ــــ    القيام مبهام تتطلب التعاون مع الآخرين من دون احل�شول على ال�شلطة اأو النفوذ ال�شروري لقيادتهم.

ــــ   القيام بعدة مهام يف الوقت نف�شه.

ــــ   حمل الأطفال ال�شاخبني اأو الأفراد ال�شعفاء على غرار املر�شى اأو امل�شنني.

ــــ   العمل يف و�شعيات غري مريحة مع ا�شتعمال عدد حمدود من الع�شالت ب�شكل متكرر، والبقاء يف الو�شعية نف�شها 

لفرتات طويلة من الوقت. 

16( ميكن اإيجاد هذا اجلدول يف عدة وثائق مرتبطة بتقييم الوظائف ومذكورة يف املراجع.
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الت�شميم الدقيق لال�شتبيانات 

يجب احرتام عدد من ال�صروط للح�صول على اأجوبة دقيقة وكاملة وحديثة، وهي �صمات تثبت اأن ت�صميم 

ال�شتبيان دقيق.

يق�صي ال�صرط االأول بطرح اأ�شئلة ترتبط مبتطلبات الوظيفة بدًل من اخل�شائ�ص التي يتميز بها امل�شتخَدم. 

قد يحمل البع�ص �شهادات عليا لكنهم يقومون بعمل يتطلب �شهادة جامعية عادية. باملقابل، يجب اأن نتذكر 

اأن ال�شتبيان ُي�شتعمل لتقييم الوظائف ولي�ص اأداء امل�شتخَدمني. بالتايل، ل بد من تو�شيح الأ�شئلة لتفادي 

هذا النوع من الغمو�ص. على �شبيل املثال، بدًل من ال�شوؤال حول عدد �شنوات الدرا�شات العليا التي اأكملها 

اأن ن�شاأل حول ال�شهادات اجلامعية التي تتطلبها  اأو عدد �شنوات اخلربة التي يتمتع بها، يجب  امل�شتخَدم 

الوظيفة واخلربة ال�شابقة ال�شرورية. 

ثانيًا، يهدف تقييم الوظائف اإىل احل�شول على وقائع مو�شوعية باأق�شى حد ممكن. بالتايل، يجب تفادي 

الأ�شئلة املرتبطة بت�شوّرات املجيبني مبا اأنها تتفاوت بقدر كبري للمهمة نف�شها. فال�شوؤال التايل: 

اأتعترب عملك رتيبًا؟ 

يجب اأن ُي�شتبدل مبا يلي:

هل عليك الرتكيز على مهام متكررة؟

كم من الوقت تدوم هذه املهام؟ )اقرتح �سلم قيا�س(

النوع  اإزاء  احلياد  متطلبات  بدوره  يحرتم  والذي  اختياره  مت  الذي  التقييم  اأ�شلوب  ال�شتبيان  اتبع  طاملا 

الجتماعي كما جاء يف الف�شول ال�شابقة، فينبغي اأن يكون خاليًا من اأي انحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي.

اإن اخلطاأ الآخر الذي يجب تفاديه هو الألقاب الوظيفية املنحازة على اأ�شا�ص النوع الجتماعي، على غرار 

عاملة التنظيف وم�شيفة الطريان، رغم اأنها اأ�شبحت اأقل �شيوعًا اليوم. 

امل�سوؤولية

اأو  املكافاآت،  اأو  الرواتب،  اأو  لها  خمطط  ت�شريح  بعمليات  املرتبطة  احل�شا�شة  للمعلومات  ال�شرية  الطبيعة  ــــ   حماية 

الإجازة املر�شية، اأو دوران العمالة.

ــــ   تنظيم لوج�شتيات الجتماعات اأو املوؤمترات. تاأمني الرعاية للمر�شى اأو الأطفال اأو امل�شنني.

ــــ  تدريب امل�شتخَدمني اجلدد واإر�شادهم.

ــــ  تن�شيق العمل والهتمام بجداول العمل، وعمليات الإنتاج، واملعدات، واللوازم. 

ظروف العمل

ــــ  التوتر الناجم عن ال�شجة يف مكان العمل املفتوح اأو املكتب املكتظ.

ــــ  التعر�ص للمر�ص.

ــــ  التوتر الناجم عن تلقي �شكاوى العمالء.

ــــ  الطبيعة الرتيبة للمهام.

ــــ  �شاعات عمل غري منتظمة اأو غري متوقعة.

ــــ  التوتر الناجم عن كرثة طلبات مرتبطة بالعمل التي غالبًا ما تكون غري متوقعة.

ــــ  التعر�ص ملواد حتدث تهيجًا يف الب�شرة اأو تنطوي على خماطر �شحية، على غرار منتجات التنظيف.
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والذي قد يختلف بني  املهمة  رتابة  راأيه حول  اإعطاء  بدًل من  وقائع مو�شوعية  املجيب  يقدم  بالتايل، 

�شخ�ص واآخر. 

اإذا ُطرح  املثال،  �شبيل  الأجوبة. على  تف�شري  الأ�شئلة عدة مكونات لأن ذلك ي�شّعب  اأن ت�شم  ل يجب 

ال�شوؤال الآتي:

هل اأنت م�سوؤول عن التايل: �رصح نتيجة امل�ساريع، وتدريب م�ستخَدمني اآخرين، وتن�سيق 

فريق عمل؟

طرح  الأف�شل  من  ال�شخ�ص.  يتحمل  امل�شوؤوليات  هذه  من  واحدة  اأي  اإىل  ي�شري  ل  بالإيجاب  اجلواب 

اأ�شئلة حول كل عن�شر من هذه العنا�شر على حدة من اأجل التفريق بني الوظائف التي ت�شمل اأحد هذه 

املتطلبات فقط وتلك التي ت�شمل متطلبني اأو ثالثة.

واأخريًا، ينبغي �شياغة الأ�شئلة للح�شول على معلومات دقيقة. بالتايل، ل بد من تفادي الأ�شئلة غري 

الوا�شحة. على �شبيل املثال، ال�شوؤال التايل:

هل تتطلب مهامك جهداً ج�سديًا؟

يجب اأن ُي�شتبدل مبا يلي:

هل عليك حتريك معدات اأو ملفات خالل اأداء مهامك؟

حّدد الوزن )اقرتح �سلم قيا�س(

حدد مدى التكرار )اقرتح �سلم قيا�س(

هكذا، يتمكن املقيمون من تقييم م�شتوى اجلهود املطلوبة ب�شكل اأف�شل ومقارنة الوظائف بدقة.

اختيار امل�شطلحات

على  وي�شهل  للمن�شاأة  وم�شممة  ب�شيطة  تكون  اأن  يجب  الأ�شئلة  �شياغة  يف  امل�شتعملة  امل�شطلحات  اإن 

املجيبني فهمها. وينبغي تفادي ال�شياغة وامل�شطلحات الفنية املعقدة باأكرب قدر ممكن اإل اإذا كانت 

جزءًا من امل�شطلحات العتيادية يف هذا ال�شياق. 

اأما اجلانب الآخر الذي ميكن اأن يوؤثر على التقييم هو ا�شتعمال م�شطلحات تقّلل من قيمة الوظيفة، 

على غرار: 

• فقط • عامة   • ب�شيطة  • عادية   •روتينية  

بالتايل، يجب تفادي امل�شطلحات التي تقّلل من �شاأن متطلبات الوظيفة. واأخريًا، ينبغي ا�شتعمال اأفعال 

يف �شيغة املعلوم لو�شف املهام )اجلزء الثاين من ال�شتبيان(. 

اجلدول 5-7 اأمثلة عن اأفعال يف �سيغة املعلوم

ير�شل

يكّيف

ح يو�شّ

يظهر

ميّيز

يحافظ

ين�شىء

يفّت�ص

يت�شاءل

يطبق

يحّفز

يطّبع

ينظم

ي�شارك

يخطط

يربط

يو�شي

يجمع

ي�شّفي

ي�شجل

يعيد 

القراءة

ميّثل

يراجع

يختار

يرعى

يخترب

يحيل

ينقل
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من جهة اأخرى، يجب تفادي �شيغة املجهول لأنها قد توؤدي اإىل تقليل اأهمية م�شاهمة الوظيفة. على �شبيل 

املثال:

التاأكد من اإر�شال      العمل على �شيانة

التفكري بتكييف      تذكر اإن�شاء، الخ

الختبار امل�شبق

قبل توزيع ال�شتبيان، ل بد من اختباره مع بع�ص املجيبني يف الوظائف الرئي�شية التي تهيمن عليها املراأة 

وتلك التي يهيمن عليها الرجل. ويجب اأن متثل هذه الوظائف املن�شاأة باأكملها، وعالمة ملقارنة الوظائف 

ببع�شها اإىل حد ما؛ كما ميكن للم�شوؤولني عن هذه اخلطوة اإكمال ال�شتبيان. ت�شاعد هذه اخلطوة يف اختبار 

احلياد اإزاء النوع الجتماعي: على �شبيل املثال، يف حال لوحظ باأن الأ�شئلة التي مت اختيارها متيل اإىل منح 

درجات عالية للوظائف التي يهيمن عليها الرجل مقارنة مع تلك التي تهيمن عليها املراأة، يجب اإعادة النظر 

يف ال�شتبيان.

قد ُيظهر الختبار امل�شبق باأنه قد مت ن�شيان بع�ص متطلبات الوظائف.

واأخريًا، ت�شاعد هذه العملية يف التاأكد من اأن ال�شتبيان دقيق، وُتظهر على الأخ�ص باأن الأ�شئلة مفهومة 

ميكن  امل�شبق،  الختبار  اأ�شئلة  حتليل  يتم  اأن  وما  غام�شة.  لي�شت  الأجوبة  واأن  املجيبني  قبل  من  بو�شوح 

ا�شتكمال ال�شتبيان ب�شكله النهائي.

املقابالت

ل يو�شى با�شتعمال املقابالت ب�شكل ح�شري لعدة اأ�شباب. فهي تتطلب وقتًا طوياًل وهذا يوؤدي اإىل التخفيف 

من عدد الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون يف املقابالت. ف�شاًل عن ذلك، اإذا مل يتم تدريب ال�شخ�ص الذي يجري 

هذه املقابلة ب�شكل جيد، �شوف يوؤثر على الأرجح على الأجوبة وقد يوؤدي ذلك اإىل بع�ص النحياز على اأ�شا�ص 

النوع الجتماعي. واأخريًا، وب�شبب الطبيعة ال�شخ�شية للمقابالت، قد ل تكون تفا�شيل املعلومات التي يتم 

جمعها موحدة.

مع ذلك، ميكن ا�شتعمال املقابالت كو�شيلة اإ�شافية جلمع املعلومات، وعلى الأخ�ص لتو�شيح بع�ص املعلومات 

يراجع  اأن  املقابلة  يجري  الذي  ال�شخ�ص  على  ويجب  املعلومات.  يف  النق�ص  لإكمال  اأو  ال�شتبيانات  يف 

املعلومات التي مت جمعها من خالل ال�شتبيان وي�شع لئحة باجلوانب التي ينبغي تو�شيحها. ويجب عليه 

التخطيط للمقابلة واإعداد الأ�شئلة م�شبقًا.

املراقبة

ميكن ا�شتعمال عملية املراقبة لأماكن العمل من اأجل اإكمال املعلومات التي مت جمعها من خالل ال�شتبيان، 

وعلى الأخ�ص يف احلالت حيث ي�شعب �شرح املتطلب الوظيفي خطيًا اأو �شفهيًا. ويجب على املحلل اأن يكون 

لديه فكرة وا�شحة عّما ي�شعى اإىل حتديده من خالل عملية املراقبة.
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تو�شيف املهام

كم�شدر  العادة  يف  مالئمة  غري  الوظائف  تقييم  عملية  قبل  املن�شاأة  يف  امل�شتعملة  املهام  تو�شيفات  اإن 

للمعلومات حول م�شمون الوظائف لأغرا�ص الإن�شاف يف الأجر. ويعود ذلك لعدة اأ�شباب:

ل تت�شمن هذه التو�شيفات بيانات تنا�شب العوامل التي يتم تقييمها يف اأ�شاليب التقييم، وعلى 

الأخ�ص اجلهد وظروف العمل.

هي يف الغالب تو�شيفات قدمية تعود اإىل وقت ا�شتقدام هوؤلء العاملني يف الوظيفة املو�شوفة.

لي�شت هذه التو�شيفات موحدة لكل الوظائف.

وفق  وحديثة  مفيدة  جديدة  وظيفية  تو�شيفات  و�شع  ميكن  وحتليلها،  البيانات  جمع  يتم  اأن  ما  ذلك،  مع 

اجلزء الثاين من ال�شتبيان كما �شبق ذكره.

اإدارة ال�شتبيان

عندما يتم اإدارة ال�شتبيان، ل بد من احرتام املتطلبات نف�شها كتلك التي مت اعتمادها عند تطويره: يجب 

�شمان احلياد اإزاء النوع الجتماعي وينبغي اأن يكون ال�شتبيان دقيقًا، اأي اأنه يجب اأن تكون البيانات التي 

يتم جمعها دقيقة وكاملة وحديثة.

اإن العاملني يف الوظائف التي �شوف يتم تقييمها هم م�شادر املعلومات الأكرث وثوقًا مبا اأنهم يقومون 

بكافة املهام يوميًا وبالتايل ُيرّجح اأن يقدموا معلومات دقيقة وكاملة وحديثة.

اأن ُتطرح  اإ�شايف مهم. ويجب  للمعلومات، لكنهم م�شدر  ل ميكن اعتبار امل�شرفني م�شدرًا رئي�شيًا 

عليهم الأ�شئلة لإكمال ال�شتبيانات مع امل�شتخَدمني والتعليق عليها يف حال ال�شرورة. واإذا كانت اأجوبة 

امل�شتخَدمني خمتلفة عن اأجوبة امل�شرفني، ينبغي اأن يقرر اأع�شاء اللجنة اأي اأجوبة �شوف يعتمدون.

الذين  امل�شتخَدمني  كافة  من  املمكن  احلد  اإىل  تقييمها  �شيتم  التي  الوظائف  حول  املعلومات  جمع  يجب 

يقومون بهذه الوظائف بدًل من عينة ب�شيطة منهم. فكلما كان املجيبون ميثلون امل�شتخَدمني كانت النتائج 

اإىل  امل�شتخَدمني  كل  اإىل  ال�شتبيان  هذا  توزيع  يوؤدي  ل  املقّن،  بال�شتبيان  يتعلق  ما  اأما يف  فيها.  موثوقًا 

زيادة التكاليف، بينما يف ما يتعلق بال�شتبيانات ذات النهاية املفتوحة وعلى الأخ�ص املقابالت، ولأغرا�ص 

اجلدوى، ي�شبح من ال�شروري طرح الأ�شئلة على عينة من امل�شتخَدمني فقط.

ل بد من عقد جل�شات لتقدمي املعلومات حول ال�شتبيان مع امل�شتخَدمني.

ينبغي اأن يح�شل امل�شتخَدمون على معلومات دقيقة حول ما يلي:

اأهداف ال�شتبيان

الإجراءات املتبعة لالإجابة عن الأ�شئلة

املوا�شيع التي يغطيها ال�شتبيان

على الرغم من اأنه ميكن القيام بهذه العملية كتابًة، من الأف�شل عقد جل�شات جماعية لتقدمي املعلومات 

الإجراء  هذا  ولت�شريع  باملقابل  التعليقات.  تقدمي  اأو  الأ�شئلة  طرح  من  امل�شتخَدمون  يتمكن  حتى  �شفهيًا 

واحل�شول على اأعلى معّدل من الإجابات، ميكن اإكمال ال�شتبيانات خالل جل�شات املجموعات.
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املنافع

اإن م�شاركة كافة امل�شتخَدمني ت�شاهم يف تعزيز ثقتهم بعملية التقييم وموثوقية النتائج، مما ي�شكل ميزة 

مهمة للغاية على املدَيني املتو�شط والطويل. وي�شمح ذلك باملقابل يف تفادي، اأو على الأقل التخفيف من، 

املطالبة باإعادة النظر بالنتائج ويف احلفاظ على بيئة عمل متناغمة.
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الئحة حتقق

هل يعترب اأ�شلوب جمع البيانات موحدًا لكل الوظائف؟

هل مت اإجراء اختبار م�شبق؟

هل تنطبق الأمثلة امل�شتعملة لتو�شيح الأ�شئلة على الوظائف 

التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل؟

يف  غالبًا  عنها  التغا�شي  يتم  التي  العنا�شر  خذت 
ُ
اأ هل 

الوظائف التي تهيمن عليها املراأة يف العتبار؟

قبل  من  الأ�شئلة  امل�شتعملة يف  امل�شطلحات  فهم  ي�شهل  هل 

كل املوظفني؟

هل تتعلق كل الأ�شئلة بالوظائف بدًل من حامليها؟

هل الأ�شئلة وا�شحة وحمددة؟

هل ُبذلت اجلهود لتفادي �شّم عدة عنا�شر يف �شوؤال واحد؟

هل ح�شل امل�شتخَدمون على املعلومات ال�شرورية حول كيفية 

اإكمال ال�شتبيان؟

هل يتم �شمان �شرية الأجوبة؟

اإذا كان اجلواب »ل« على اأي من هذه 

الأ�شئلة، من ال�شروري معرفة ال�شبب. يف 

حال غياب تف�شري ُمر�ٍص، يجب تغيري القرار.
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حتليل نتائج 

ال�ستبيان

الف�شل ال�شاد�ص

اإن غاية حتليل نتائج ال�شتبيان هي لتحديد ما يلي لكل وظيفة:

ـــ �شجل التعريف

ــــ تو�شيف املهام

ـــ  نبذة ت�شري اإىل امل�شتوى املُحدد لهذه الوظيفة لكل عامل فرعي 

م�شتخدم يف التقييم.

النبذة  و�شع  يتم  اأن  ما  لأنه  الأهم  الثالث  العن�شر  هذا  يعترب 

العوامل  من  واحد  كل  م�شتوى  حتويل  ميكن  حتى  الوظيفية 

)الف�صل  االأوزان  جدول  ا�صتعمال  عرب  نقاط  اإىل  الفرعية 

الوظيفة  هذه  لنقاط  االإجمايل  العدد  ميثل  وبذلك،  ال�صابع(. 

اخلطوة  هذه  تتاأثر  باأن  خطورة  هناك  الوظيفة.  هذه  قيمة 

ي�شتوجب  مما  ال�شخ�شية،  املقّيمني  نظر  بوجهة  احلا�شمة 

اقرتاح العملية التالية.

الأهداف

6

ياأتي ت�سل�سل العمليات على ال�سكل التايل:

و�شع �شجل التعريف لكل وظيفة

حتديد تو�شيفات املهام

و�شع النبذة الوظيفية

�شمان احلياد اإزاء النوع الجتماعي

�شمان الرتابط
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و�شع �شجل التعريف لكل وظيفة

برنامج  يف  اإدراجه  ميكن  اأمر  وهو  وحتليلها،  البيانات  اإدخال  هي  اإكمالها  يجب  التي  الأوىل  املهمة  اإن 

الكومبيوتر ب�شرعة ن�شبيًا يف ما يتعلق بال�شتبيان ذو النهاية املغلقة. من جهة اأخرى، يتطلب ال�شتبيان �شبه 

املقّن الذي يت�شمن عددًا حمدودًا من الأ�شئلة ذات النهاية املفتوحة والتي يكون لديها اإطار وا�شح يف اأغلب 

الأوقات وقتًا اأطول نوعًا ما.

اأن  اللجنة  اأع�شاء  نف�شها، يجب على  الوظيفة  امل�شتخدمون يف  يقدمها  التي  الأجوبة  يتم جمع كل  عندما 

يقارنوها ويلّخ�شوها من اأجل و�شع �شجل التعريف لكل وظيفة: يت�شمن هذا ال�شجل بيانات واقعية ُت�شتعمل 

لتعريف الوظيفة التي يتم تقييمها.

لتفادي النحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي، ل يجب الربط بني امل�شميات الوظيفية واأي نوع اجتماعي. 

ويو�شي اخلرباء عادة باأل يتم الإ�شارة اإىل راتب الوظيفة يف ال�شجل؛ ويقرتح بع�شهم حتى ا�شتبدال امل�شمى 

الوظيفي برمز لتفادي التاأثري على املقّيمني. اأما الرتبة الهرمية فهي ُبعد اآخر يو�شى برتكه جانبًا مبا اأنه 

قد يوؤثر اأي�شًا على املقّيمني.

الق�شم اأو اخلدمة  امل�شّمى الوظيفي     

مكان العمل  

ا�شم امل�شرف                                   امل�شمى الوظيفي للم�شرف 

اجلدول 6-1 �سجل التعريف
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و�شع تو�شيفات املهام

يتم تو�شيف املهام الوظيفية وفقًا لالأجوبة التي مت جمعها من قبل العاملني يف هذه الوظيفة. 

بالعنا�شر احلا�شمة  الحتفاظ  يجب  معّينة،  وظيفة  التي مت جمعها عن  الأجوبة  درا�شة  وبعد 

اأجل تطوير تو�شيف موّحد. ويجب و�شع هذه التو�شيفات ب�شكل منهجي و�شّم الواجبات  من 

وامل�شوؤوليات الرئي�شية واملوؤهالت املطلوبة وظروف العمل يف هذه الوظيفة.

اجلدول 6-2 تو�سيف املهام

ملّخ�ض الوظيفة

املهام وامل�سوؤوليات الرئي�سية

و�شع لئحة، وفق الأهمية، بامل�شوؤوليات الرئي�شية للوظيفة وحتديد امل�شمون والو�شائل امل�شتعملة وغاية كل منها.

االإ�رصاف/االإدارة

نوع الإ�شراف اأو الإدارة يف كل وظيفة

نتائج االأخطاء

الإ�شارة اإىل ما اإذا كان العمل خا�شعًا للتحقق ومن قبل َمن

الإ�شارة اإىل اأثر الأخطاء

االت�ساالت

اأ�شباب الت�شالت وم�شتواها

املعرفة/اخلربة املطلوبة

املتطلبات املرتبطة بالتعليم والتدريب املتخ�ش�ص واملهارات

نوع خربة العمل املطلوبة

املعدات امل�ستعملة

الأدوات واملعدات الرئي�شية امل�شتعملة والن�شبة املئوية من وقت العمل التي ُت�شتعمل خالله

ظروف العمل

مكان العمل ونوع م�شاحة العمل والبيئة والأخطار املحتملة

ال بد من احرتام ال�صروط االآتية لتفادي االنحياز على اأ�صا�ض النوع االجتماعي:

ينبغي اأن تكون درجة التف�شيل والدقة بني الوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها 

التي  للوظائف  الوظيفية  التو�شيفات  باأن  العمل  اأماكن  يف  ُيالحظ  العادة،  يف  نف�شها.  هي  الرجل 

تهيمن عليها املراأة تكون موجزة وتت�شمن 3 اأو 4 عنا�شر بينما تكون التو�شيفات الوظيفية للوظائف 

لة وت�شم 6 اإىل 8 عنا�شر. ويعترب بع�ص املوؤلفني باأن كل التو�شيفات  التي يهيمن عليها الرجل مف�شّ

الوظيفية يجب اأن تت�شمن 6 مهام كحد اأدنى و10 كحد اأق�شى.

يجب ا�شتعمال الأفعال يف �شيغة املعلوم بدًل من �شيغة املجهول امل�شتعملة عادًة لو�شف املهام التي 

ُتنفذ يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة.

ينبغي اأي�شًا اعتماد ا�شتمارة موّحدة لنوَعي الوظائف من اأجل احرتام هذين ال�شرطني و�شمان ترابط 

التو�شيفات.
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النبذات الوظيفية 

يتم بلورة النبذات الوظيفية وفق الأجوبة يف اجلزء الثالث من ال�شتبيان، كما يتم تغطية كل 

حتديد  على  رئي�شي  ب�شكل  اللجنة  تعمل  املُعتمد.  الأ�شلوب  يف  اختريت  التي  الفرعية  العوامل 

م�صتوى كل عامل فرعي لكل وظيفة والتحقق من �صحته. ويجب اأن حترتم هذه العملية �صرَط 

احلياد اإزاء النوع الجتماعي واأن تكون دقيقة.

النحياز على اأ�سا�ض النوع الجتماعي يف النتائج

م�سادر النحياز على اأ�سا�ض النوع الجتماعي

ميكن اأن توؤثر الأفكار حول خمتلف الوظائف ب�شهولة على قرارات املقّيمني الذين يجب اأن يولوا انتباههم 

للتاأثريات الآتية:

 

ُيعترب  الوظيفة على م�شتوًى مرتفع يف عامل فرعي  يكون ظاهرًا عندما حت�شل  الهالة«  »تاأثري 

مرموقًا، على غرار ال�شهادة املطلوبة، مما يدعو لال�شتنتاج اأن الوظيفة يجب اأن حت�شل على درجة اأعلى 

يف العوامل الأخرى اأي�شًا. باملقابل، هناك »تاأثري الهالة املعكو�ص« الذي يوؤدي اإىل انخفا�ص امل�شتويات 

املمنوحة للوظائف ذات املتطلبات املتدنية، جلهة ال�شهادة مثاًل.

  

ميكن اأن ي�شكل »تاأثري الرتبة الهرمية« م�شدرًا لالنحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي مبا اأن 

رتبة وظائف املراأة تكون متو�شطة اأو منخف�شة يف اأغلب الأوقات. وميكن اأن يربط املقّيمون بني الرتبة 

اأن يح�شل  املرتفعة وامل�شتويات املرتفعة ملختلف العوامل، وهو لي�ص بالأمر الدقيق بال�شرورة. وميكن 

العك�ص اأي�شًا يف وظائف املبتدئني.

اجلدول 6-3 النبذة الوظيفية

العوامل الفرعية

املعرفة

اخلربة/التدريب

التعقيد

اجلهد اجل�سدي

اجلهد العقلي

التوا�سل

املوارد الب�سرية

نتائج الأخطاء

البيئة املادية

املخاطر

التربير
حتديد متطلبات 

الوظيفة

م�ستوى العامل 

الفرعي
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قد يكون »تاأثري الراتب« م�شابهًا، اأي اأنه يفرت�ص اأن ت�شمل الوظيفة املهنية ذات الراتب املرتفع 

متطلبات �شعبة مرتبطة بالعديد من العوامل الفرعية، ولكن الواقع قد يكون خمتلفًا. 

يرتبط »تاأثري التوفر« باجلوانب الظاهرة يف مهنة معينة: على �شبيل املثال، اإن اجلانب الأكرث 

الن�شو�ص، وهو جانٌب قد يغطي على  ال�شكرترية هو معاجلة  �شيوعًا يف وظيفة  والأكرث  للعيان  ظهورًا 

متطلبات املهام الأخرى، على غرار حفظ امللفات اأو كتابة الن�شو�ص اأو مراجعتها. عالوة على ذلك، من 

املمكن األ يويل املقّيمون انتباههم للعوامل غري املعروفة فُتمنح بالتايل م�شتويات منخف�شة.

 

يرتبط »النحياز العاطفي« بالوظائف املمثلة يف اللجنة والتي قد ُينظر اإليها بنوع من الت�شاهل 

مما قد يوؤثر على مو�شوعية املقّيمني.

 

التقييم وفق ترتيب متغرّي وع�سوائي. ل يجب اأن يرتكز الرتتيب املّتبع يف تقييم الوظائف 

النوع  على  املبنية  امل�شبقة  الأحكام  تاأثري  تفادي  اأجل  من  معينة  وظيفية  فئة  اأو  مهنية  جمموعة  على 

الجتماعي. بدًل من ذلك، يجب اأن يكون هذا الرتتيب ع�شوائيًا كما يبني املثال التايل:

يف العامل الفرعي اخلا�ص باملعرفة، يتم تقييم الوظائف وفق الرتتيب التايل: الوظيفة اأ، الوظيفة ج، 

هـ، و، ب، د.

يف العامل الفرعي اخلا�ص باجلهد العقلي، الرتتيب هو التايل: و، د، اأ، هـ، ج، ب.

يف العامل الفرعي اخلا�ص بالتعقيد، الرتتيب هو التايل: هـ، ب، و، د، ج، اأ.

�شتجعل هذه املمار�شة من ال�شعب على املقّيمني تذّكر امل�شتويات املحددة لكل وظيفة يف اخلطوة ال�شابقة.

املمار�سات اجليدة لتفادي النحياز على اأ�سا�ض النوع الجتماعي

يجب حتديد امل�شتويات لعامل فرعي تلو الآخر لكل الوظائف، اأي اأنه يجب اإجراء التقييم لكل عامل 

فرعي على حدة بدًل من كل وظيفة على حدة. بالتايل، يجب اأن ُيحدد لكل الوظائف م�شتوى العامل 

اإجراء  ويتم  املعلومات،  ب�شرية  اخلا�ص  الفرعي  العامل  م�شتوى  ثم  ومن  بالرتكيز،  اخلا�ص  الفرعي 

بعدة  الأ�شلوب  هذا  يتمّتع  دواليك.  وهكذا  النف�شية،  بالبيئة  اخلا�ص  الفرعي  للعامل  نف�شها  العملية 

ميزات كما يلي.

اإذا مت تقييم كل وظيفة على حدة، �شتتاأثر مقاربة املقارنة التي ُتعترب اأ�شا�ص هذه العملية ب�شكل �شلبي.

ي�شمن التقييم على اأ�شا�ص كل عامل على حدة تطبيق عملية موحدة يف كل الوظائف.

لن يتاأثر اأع�شاء اللجنة براأيهم حول الوظيفة ككل، وبالتايل ميكن تفادي »تاأثري الهالة«.
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امل�ساكل التي يواجهها التقييم

يف ما يلي اأمثلة عن بع�ص امل�شاكل التي قد تن�شاأ خالل عملية التقييم، اإىل جانب احللول املقرتحة.

امل�سكلة 1  قد يبدو تو�شيف متطلبات الوظيفة غام�شًا اأو مبهمًا وقد ي�شعب على اأع�شاء اللجنة تقييمه. يح�شل 

ذلك اأحيانًا عندما تكون الوظائف غري ماألوفة بالن�شبة لأع�شاء اللجنة.

احلــــــل  يو�شى بطلب التو�شيحات من العاملني يف الوظيفة وامل�شرفني عليهم؛ يف مثل هذه احلالت، ميكن اأن 

تكون املقابالت مفيدة.

املعلومات التي مت جمعها حول الوظيفة غري كاملة. امل�سكلة 2 

احلــــــل  يجب الجتماع مع عدد من العاملني يف الوظيفة وامل�شرفني عليهم من اأجل اإكمال املعلومات. على 

غرار احلالة ال�شابقة، من املهم تفادي احلل املبني على انطباعات اأع�شاء اللجنة اأو على فر�شيات 

مل يتم اختبارها م�شبقًا.

على الرغم من النقا�شات املعّمقة، مل يتمكن اأع�شاء اللجنة من التفاق على م�شتوى معنّي. امل�سكلة 3 

احلــــــل  يف هذه احلالة، يجب ترك الوظيفة التي ت�شبب امل�شاكل جانبًا والعودة اإليها لحقًا بعد اأن يتم تقييم 

وظائف مماثلة.

امل�سكلة 4  مييل بع�ص اأع�شاء اللجنة اإىل حتديد م�شتوى متو�شط بغ�ص النظر عن الوظيفة اأو العامل الذي يتم 

النظر فيه. ُيعود ذلك اإىل كونهم غري متاأكدين من حكمهم على املو�شوع اأو اإىل كونهم مل يفهموا 

بو�شوح غاية التمرين.

يف هذه احلالة، من املفيد التذكري بالإجراء املّتبع وبغاية التمرين. احلــــــل 



63

ن
يا

ب
ت
�س

ل
 ا

ج
ئ
تا

ن
ل 

ي
حتل

مراجعة التقييمات

ما اأن يتم تقييم كافة الوظائف، من املهم مراجعتها ل�شمان حيادها اإزاء النوع الجتماعي وترابط النتائج.

�سمان احلياد اإزاء النوع الجتماعي

يعني ذلك التاأكد من توزيع امل�شتويات بالت�شاوي على الوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن 

اأن  عليها الرجل. على �شبيل املثال، اإذا لوحظ باأن م�شتويات الوظائف التي تهيمن عليها املراأة متيل اإىل 

تكون متو�شطة اأو منخف�شة لأغلب العوامل الفرعية بينما العك�ص ينطبق على الوظائف التي يهيمن عليها 

الرجل، يعني ذلك باأن هذا الإجراء قد يكون متييزيًا. وحتديدًا، ميكن تطبيق الختبار التايل )مت تو�شيح 

النتائج ب�شكل مب�ّشط يف اجلدول 4-6(.

ميكن اأخذ امل�شتوى املحدد لكل عامل فرعي لكل وظيفة قيد التقييم يف العتبار. على �شبيل املثال، يف العامل 

الفرعي اخلا�ص باملعرفة الوظيفية، مت حتديد امل�شتوى 3 لوظيفة كبري العمال، وامل�شتوى 4 لوظيفة املربمج-

املحلل، وهكذا دواليك.

ملعرفة ما اإذا كان هناك انحياز اإزاء النوع الجتماعي اأم ل، ميكن ح�شاب متو�شط امل�شتويات املحددة لكل 

عامل فرعي يف الوظائف التي يهيمن عليها الرجل وتلك التي تهيمن عليها املراأة على التوايل. على �شبيل 

يهيمن  التي  للوظائف  التالية  امل�شتويات  الوظيفية، مت حتديد  باملعرفة  الفرعي اخلا�ص  العامل  املثال، يف 

عليها الرجل على التوايل:

3 + 4 + 2 + 1، ومتو�شطها 4/10 = 2.5

ويف العامل الفرعي نف�شه، ُمنحت الوظائف التي تهيمن عليها املراأة امل�شتويات التالية:

4.0 = 4/16 = 5 + 3 + 4 + 4

اإن متو�شط درجة الوظائف التي تهيمن عليها املراأة اأعلى بنقطة ون�شف من متو�شط درجة الوظائف التي 

يهيمن عليها الرجل. بالتايل، ُي�شتنتج باأن العامل الفرعي اخلا�ص باملعرفة الوظيفية اأنثوي يف هذه املنظمة 

ويف الوظائف التي مت تقييمها فيها.

بعد اأن يتم ح�شاب كل متو�شط الدرجات، ُيالحظ باأن العوامل الفرعية اخلا�شة باجلهد اجل�شدي وظروف 

العمل تتمّتع مبتو�شط درجة اأعلى للوظائف التي يهيمن عليها الرجل من تلك التي تهيمن عليها املراأة. يعني 

. والعك�ص �شحيح للعوامل الفرعية 
17

ذلك باأنه يف هذا املثال بالتحديد، ُتعترب هذه العوامل الفرعية ذكورية

اأنثوية يف هذا  اخلا�شة باملعرفة الوظيفية والتوا�شل وامل�شوؤولية عن الأ�شخا�ص، وهي ُتعترب عوامل فرعية 

املثال. يف الواقع، يجب اأن يكون هناك فرق بنقطة واحدة على الأقل بني متو�شط الدرجات لتحديد هيمنة 

نوع اجتماعي على وظيفة ما. وُيالحظ يف اجلدول الآتي باأن العامل الفرعي اخلا�ص باجلهد العقلي يّت�شم 

بفرق اأقل من 1، مما يدفعنا اإىل اعتبار هذا العامل الفرعي حمايدًا اإزاء النوع الجتماعي.
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نالحظ بالتايل اأنه من اأ�شل �شتة عوامل فرعية، اثنان منهما ذكوريان وثالثة منها اأنثوية وواحد حمايد اإزاء 

النوع الجتماعي، مما يعني اأن توزيع امل�شتويات متوازن فعليًا واأنه مل يكن هناك انحياز على اأ�شا�ص النوع 

الجتماعي عند حتديدها. من جهة اأخرى، يف حال كان هناك اأربعة عوامل فرعية ذكورية وواحد اأنثوي 

اأ�شل �شتة عوامل فرعية، يكون  اأنثوي من  اأو خم�شة ذكورية وواحد  النوع الجتماعي،  اإزاء  وواحد حمايد 

من ال�شروري معرفة اأ�شباب هذه النتيجة وت�شحيحها اإذا اقت�شى الأمر. يف اخلتام، ي�شمح هذا الختبار 

بتحديد ما اإذا كان هناك خلل يف التوازن عند توزيع امل�شتويات ويف هذه احلالة، يجب حتديد اأ�شباب هذا 

17

اخللل وت�شحيحها.

18
الرتابط 

ل بد من درا�شة كيفية توزيع امل�شتويات املحددة لكل عامل فرعي ومعرفة ما اإذا كانت ترتّكز حول م�شتوى 

واحد على الأخ�ص. يف ما يلي جند احلالت التي يجب اإعادة النظر فيها يف ر�شم بياين. �شنفرت�ص باأن 

امل�شتويات املحددة للعامل الفرعي ترتاوح بني واحد وخم�شة.

اجلدول 6-4 �سمان احلياد اإزاء النوع الجتماعي عند حتديد امل�ستويات

م�ستويات العوامل الفرعية لكل وظيفة
الوظائف حتت هيمنة 

املعرفة النوع الجتماعي

الوظيفية

333334كبري العمال

435212مربمج ــ حملل

212415حلام معدين

112413موظف م�ستودع

333233م�سرف على خدمات الزبائن

555153مديرة املوارد الب�سرية )امراأة(

متو�سط م�ستويات الوظائف 

التي تهيمن عليها املراأة
43٫53٫81٫52٫52٫5

هيمنة النوع الجتماعي للعامل 

الفرعي
ذكوريةاأنثويةذكوريةحمايدةاأنثويةاأنثوية

433212حما�سب

فتى متخ�س�س يف ت�سميمات 

الكمبيوتر
433212

متو�سط م�ستويات الوظائف 

التي يهيمن عليها الرجال
2٫52٫03٫03٫31٫53٫5

اجلهد 

اجل�سدي

امل�سوؤولية عن 

الأ�سخا�س

ظروف العمل اجلهد العقليالتوا�سل

17( لتب�شيط الأمور،ُطبق هذا التمرين على عينة من الوظائف لبع�ص العوامل فقط. يف الواقع، يجب اأن يطبق على كل العوامل الفرعية وكل الوظائف قيد التقييم.

18( منقول عن اللجنة الكندية حلقوق الإن�شان.
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ُمنحت  عمودية  بخطوط  املمثلة  الوظائف  اأغلب  اأن  اأي  ما�صة،  �صكل  ياأخذ  امل�صتويات  توزيع   :1 احلالة 

امل�شتوى 3 لهذا العامل الفرعي بينما ُمنح عدد اأقل من الوظائف م�شتوى اأعلى اأو اأدنى.

املنافع

كما �شبق وذكرنا، يقّدم حتليل الوظائف عددًا من املنافع لأ�شحاب العمل، وعلى الأخ�ص جلهة امل�شتخدمني، اأي توظيف 

الفعلية  املتطلبات  حول  اأف�شل  معرفة  باكت�شاب  العمل  لأ�شحاب  ي�شمح  فاإنه  الواقع،  يف  وترقيتهم.  واختيارهم  العاملني 

للوظائف وبالتايل، التوفيق بني �شفات مقدمي الطلبات ومتطلبات الوظائف ال�شاغرة ب�شكل اأف�شل من خالل الإ�شتقدام 

والتكاليف  املالئمة  التوظيف غري  نتيجة خيارات  العمالة  دوران  معّدل  تخفي�ص  اإىل  يوؤدي  وذلك  اأو اخلارجي.  الداخلي 

املرتفعة املرتبطة بذلك.

احلالة 2: توزيع امل�شتويات ياأخذ �شكل مثلث، اأي اأن اأغلب الوظائف ُمنحت امل�شتوى 1 لهذا العامل الفرعي 

بينما ُمنح عدد قليل من الوظائف م�شتويات اأعلى.

احلالة 3: توزيع امل�شتويات ياأخذ �شكل مثلث معكو�ص، اأي اأن اأغلب الوظائف ُمنحت امل�شتوى 5 لهذا العامل 

الفرعي بينما ُمنح عدد قليل من الوظائف م�شتويات اأدنى.

يف حال كانت اأغلبية الوظائف على م�شتوى واحد فقط لعامل فرعي معنّي، يعني ذلك باأنه لي�ص هناك تقريبًا 

اأي فرق بينها على هذا ال�شعيد. يف هذه احلالة، على اللجنة اأن تقرر ما اإذا كان املبداأ وراء كل نوع من 

اأن تنظر يف تف�شريها لذلك العامل الفرعي، واإعادة النظر  هذه التوزيعات مقبوًل. بالتايل، ينبغي عليها 

بالتربيرات امل�شجلة، واإذا اقت�شى الأمر، الجتماع مع امل�شت�شارين الفنيني اأو العاملني يف تلك الوظيفة اأو 

امل�شرفني عليهم.

عند اكتمال عملية مراجعة املقايي�ص، يكون من املمكن النتقال اإىل اخلطوة التالية حيث �شيتم ا�شتعمال 

النبذة الوظيفية لتحديد النقاط وفق جدول االأوزان.
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الئحة حتقق

هل كتب اأع�شاء اللجنة تربيرًا لكل القرارات املرتبطة بالتقييم؟

هل اتفق اأع�شاء اللجنة على الإجراء الذي يجب اتباعه يف حال 

بروز اأي م�شكلة؟

على  حتافظ  اأو  اإىل  توؤدي  قد  التي  املعلومات  كل  اإزالة  مت  هل 

الأحكام امل�شبقة حول بع�ص الوظائف قيد التقييم؟

التي  للوظائف  نف�شه  املوحد  ال�شكل  املهام  تو�شيفات  تتبع  هل 

تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل؟

هل تت�شمن تو�شيفات املهام درجة التف�شيل نف�شها للوظائف التي 

تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل؟

�شيغة  الأفعال يف  من  نف�شه  العدد  املهام  تو�شيفات  ت�شتعمل  هل 

املعلوم للوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها 

الرجل؟

هل يتم اإجراء تقييم الوظائف لكل عامل فرعي على حدة؟
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عامل  لكل  وع�شوائي  متغرّي  ترتيب  وفق  الوظائف  تقييم  يتم  هل 

فرعي؟

هل ُبذلت اجلهود لتفادي حتديد م�شتويات متو�شطة اأو منخف�شة 

الفرعية  العوامل  اأغلب  يف  املراأة  عليها  تهيمن  التي  للوظائف 

والعك�ص يف الوظائف التي يهيمن عليها الرجل؟

هل مت حتديد هيمنة النوع الجتماعي للعوامل الفرعية؟

هل يرتكز توزيع امل�شتويات املحددة لأي عامل فرعي حول م�شتوى 

واحد؟ اإذا كان اجلواب »نعم«، هل ميكن تربير هذه النتيجة؟

اإذا كان اجلواب »ل« على اأي من هذه 

الأ�شئلة، من ال�شروري معرفة ال�شبب. يف 

حال غياب تف�شري ُمر�ٍص، يجب تغيري القرار.
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حتديد قيمة 

الوظائف

الف�شل ال�شابع

هذه  يف  الأخرى  تلو  الواحدة  مهمتني  عمليتني  اإجراء  يجب 

هذه  للوظائف.  نقاط  وحتديد  االأوزان  جدول  اإن�صاء  اخلطوة: 

هي املرحلة الأخرية من التقييم وبعدها ميكن مقارنة تعوي�شات 

الوظائف ذات القيمة املت�شاوية.

الأهداف

7

ياأتي ت�سل�سل العمليات على ال�سكل التايل:

تطوير جدول الأوزان

�شمان الرتابط وغياب النحياز التمييزي

توزيع النقاط وفقًا مل�صتويات العوامل الفرعية

ح�صاب اإجمايل النقاط لكل وظيفة يهيمن عليها نوع اجتماعي معني

حتديد فئات النقاط

جمع الوظائف على اأ�شا�ص الفئات

�شمان غياب النحياز التمييزي
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تطوير جدول الأوزان

املهم  من  املنظمة.  فرعي يف  وعامل  عامل  لكل  الن�شبية  الأهمية  اإىل  الأوزان  ي�شري جدول 

الأجر.  يف  الإن�شاف  برنامج  يغطيها  التي  الوظائف  لكل  نف�شه  الأوزان  جدول  ا�شتعمال 

بالفعل، ملقارنة الوظائف، يجب ا�شتعمال اأداة القيا�ص عينها. ف�شاًل عن ذلك، ُيعترب جدول 

الأوزان من اأهم العوامل يف اأداة القيا�ص يف اأ�شلوب للتقييم.

اإ�شناد اأوزان لعوامل التقييم

ي�شمل اإ�شناد اأوزان لعوامل التقييم حتديد اأهميتها الن�شبية وتعيني القيمة العددية لكل عامل. ولهذه العملية 

اأثر مهم للغاية على قيمة الوظائف. وحتى عند التزام احليطة واحلذر خالل اخلطوات ال�شابقة، ميكن اأن 

تت�شمن هذه املرحلة بع�ص التناق�شات والنحياز مما يلغي كل اجلهود ال�شابقة.

بالتايل، يو�شى بتطوير جدول الأوزان فقط بعد حتديد النبذات الوظيفية )الف�شل ال�شاد�ص(. بالفعل، اإذا 

علم امل�شوؤولون باإ�شناد الأوزان م�شبقًا باأنه �شيتم اإ�شناد وزن مرتفع ملهارة اأو م�شوؤولية معّينة، قد يقررون 

اإعطاءها م�شتوًى مرتفعًا، وذلك للوظيفة التي يريدون تف�شيلها.

اجلدول 7-1 مثال عن جدول اأوزان

عدد النقاطالوزنالعوامل

املوؤهالت

املعرفة الوظيفية

التوا�شل

املهارات اجل�شدية

%32

%12

%10

%10

320

120

100

100

اجلهد

اجلهد العاطفي

اجلهد العقلي

اجلهد اجل�شدي

%19

%5

%8

%6

190

50

80

60

امل�سوؤولية

عن الأ�شخا�ص

عن املنتجات

املالية

%39

%12

%12

%15

300

120

120

150

ظروف العمل

البيئة املالية

البيئة النف�شية

املجموع

%10

%5

%5

٪100

100

50

50

1000 نقطة
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ميكن اأن يتفاوت عدد النقاط ولكن ما مل يكن هناك تنّوع كبري يف الوظائف، يو�صى با�صتعمال اإجمايل األف 

نقطة. يجدر الإ�شارة اإىل اأن جدول الأوزان اأعاله هو لأغرا�ص تو�شيحية فقط ول ي�شكل منوذجًا مو�شى 

به. عمومًا، يتفق اأغلب اخلرباء على نطاق الن�شب املئوية التالية باعتبارها توجيهات تقريبية حول حتديد 

الأهمية الن�شبية للعوامل:

20% اإىل 35 % للموؤهالت

25% اإىل 40% للم�شوؤولية

15% اإىل 25% للجهد

5% اإىل 15% لظروف العمل

لتطوير جدول الأوزان، من ال�شروري بدايًة ت�شنيف العوامل ومنحها وزنًا ن�شبيًا وفق ن�شبة مئوية معّينة كما 

ح اخلطوات اأدناه. تو�شّ

19
ت�سنيف العوامل الأربعة الرئي�سية بح�سب الأهمية اخلطوة 1: 

عوامل الت�سنيف   

املوؤهالت    

امل�شوؤولية    

اجلهد   

ظروف العمل     

حتديد الن�سبة املئوية لكل عامل اخلطوة 2: 

عوامل اإ�سناد الأوزان   

%32 املوؤهالت      

%39 امل�شوؤولية      

%19 اجلهد      

%10 ظروف العمل     

ت�سنيف العوامل الفرعية وفق الأهمية اخلطوة 3: 

ت�سنيف العوامل الفرعية اخلا�سة باملوؤهالت   

املوؤهالت   

املعرفة الوظيفية   

التوا�شل   

املهارات اجل�شدية   

حتديد الن�سبة املئوية لكل عامل فرعي اخلطوة 4: 

اإ�سناد اأوزان للعوامل الفرعية اخلا�سة باملوؤهالت   

%32 املوؤهالت      

%12 املعرفة الوظيفية     

%10 التوا�شل      

%10 املهارات اجل�شدية     

  )19

ي�شّهل هذا الأ�شلوب عملية تطوير جدول الأوزان بكامله.
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على �سبيل املثال: يف �رصكة تخت�س بتطوير برامج الكمبيوتر ميكن اإ�سناد وزن مرتفع 

ملعيار املهارات التحليلية؛ يف مركز ح�سانة، ُيعترب معيار امل�سوؤولية عن االأ�سخا�س 

يف غاية االأهمية؛ يف من�ساأة االأ�سغال العامة، ت�سّكل امل�سوؤولية عن املعدات اأحد العوامل 

الرئي�سية.

بالتايل، والحرتام هذا ال�صرط، من ال�صروري حتديد نوع العمل الذي تقوم به املن�شاأة وغاياتها ذات الأولوية 

ولتفادي  املن�شاأة،  بر�شالة  اخلا�ص  راأيه  �شخ�ص  لكل  اأنه  ومبا  املتوفرة.  الوثائق  وفق  وذلك  بدقة  وقيمها 

النقا�شات املطولة وتعزيز املو�شوعية باأكرب قدر ممكن، يجب جمع املعلومات املطلوبة من خالل الوثائق 

واملقابالت مع امل�شت�شارين الفنيني.

املن�شاأة  غايات  �شوء  على  التقييم  قيد  عامل  لكل  املحدد  الوزن  درا�شة  خالل  من  الرتابط  �شمان  ميكن 

وقيمها. فال يجب منح وزن منخف�ص لعامل ذي اأهمية كربى يف املن�شاأة والعك�ص بالعك�ص.

على �سبيل املثال: اإذا اأ�سارت من�ساأة تعمل يف قطاع اخلدمات يف مهامها باأن نوعية 

الفرعي  للعامل  فقط   %4 ن�سبته  وزنًا  ُت�سند  ذلك  ورغم  ق�سوى  اأولوية  ذات  اخلدمات 

املرتبط بخدمة الزبائن، فقد يكون من االأف�سل رمبا تغيري هذا الوزن.

من املهم اأن تكون عملية اإ�شناد الأوزان مرتابطة للك�شف عن النحياز التمييزي.

اإذا ُمنح وزن مرتفع يف من�ساأة ما للم�سوؤولية عن املوارد املادية  على �سبيل املثال، 

)وظائف يهيمن عليها الرجل( على ح�ساب امل�سوؤولية عن االأ�سخا�س )وظائف تهيمن 

اأن امل�سوؤولية عن  ح  اإذا ات�سّ عليها املراأة(، قد يبدو ذلك متييزيًا للوهلة االأوىل. ولكن 

املوارد املادية يف املن�ساأة هي يف غاية االأهمية لتحقيق اأهدافها بينما امل�سوؤولية عن 

االأ�سخا�س ثانوية، عندها ال يكون هناك اأي متييز.

اإن اإدراك الطبيعة املهمة لهذا الرابط بني اأهداف املن�شاأة والوزن ي�شّلط ال�شوء على اأهمية تفادي الأوزان 

املحددة م�شبقًا.

الق�ساء على النحياز على اأ�سا�س النوع الجتماعي يف اإ�سناد الأوزان

اإن الأحكام النمطية نف�شها التي مت حتديدها عند اختيار العوامل وتعريفها ميكن اأن توؤثر على عملية تطوير 

جدول الأوزان. على �شبيل املثال، قد مييل امل�شوؤولون عن الأوزان اإىل اإ�شناد وزن مرتفع لبع�ص العوامل فقط 

لأنها متّثل وظائف رفيعة امل�شتوى يف الهرمية؛ يف هذه احلالة، ميكن ا�شتن�شاخ التمييز الذي ي�شبب عدم 

امل�شاواة يف الأجر.

ترابط جدول الأوزان

مبا اأن الأوزان توؤثر مبا�شرة على الأجور، من املهم اأن تكون على عالقة وثيقة بغايات املنظمة 

ونوع العمل الذي ميّيزها.
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على �سبيل املثال: ال يجب منح اإدارة عدد كبري من امل�ستخَدمني )يف الوظائف الذكورية 

عادًة( وزنًا مرتفعًا فقط الأنه يتم الربط بني املعيار والوظائف الرفيعة امل�ستوى. من 

جهة اأخرى، ال ينبغي منح خطر االعتداء اأو االإ�ساءة ال�سفهية وزنًا منخف�سًا فقط الأنها 

مرتبطة بوظائف اخلدمات املنخف�سة امل�ستوى )يف الوظائف االأنثوية عادًة(.

بالتايل، ل يجب اأن توؤثر الهيكلية الهرمية للمن�شاأة على عملية اإ�شناد الأوزان للعوامل.

الأجور  اإىل  الرجوع  اللجنة  اأع�شاء  يتفادى  اأن  ويجب  الأجور.  هيكلية  التزام احلذر جلهة  ال�شروري  من 

احلالية ملختلف الوظائف.

قد تظهر حالة اأخرى من النحياز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي يف حال كان هناك ميٌل ملنح اأوزان مبالغ 

فيها وب�شكل غري مت�شاٍو لبع�ص العوامل الفرعية بح�شب ارتباطها بوظائف تهيمن عليها املراأة اأو وظائف 

يهيمن عليها الرجل.

�سمان غياب النحياز التمييزي يف جدول الأوزان

ما اإن يتم حتديد م�شتوى معنّي ملختلف الوظائف لكل عامل فرعي )اأنظر الف�شل الرابع(، ُيالحظ عمومًا 

باأن الوظائف التي تهيمن عليها املراأة حتظى مب�شتوى مرتفع لبع�ص العوامل الفرعية بينما حتظى الوظائف 

التي يهيمن عليها الرجل مب�شتوى مرتفع لعوامل فرعية اأخرى. بذلك، ميكن اعتبار العوامل ال�شابقة كعوامل 

فرعية اأنثوية والالحقة كعوامل فرعية ذكورية. ميكن اأي�شًا اإجراء اختبار ب�شيط يعمل على مقارنة الوزن 

املحدد للعوامل الفرعية وفقًا لنوعها الجتماعي لكي ل يكون جلدول الأوزان اأي اأثر متييزي.

يبنّي اجلدولن الآتيان كيفية اإجراء مثل هذا الختبار.

اأنثوية وخم�شة ذكورية. وتبنّي عملية احل�شاب الآتية  اأربعة عوامل فرعية  باأن هناك  اأعاله  ُيظهر اجلدول 

خلاًل يف الأوزان:

اإن اإجمايل الأوزان للعوامل الفرعية الذكورية اخلم�شة هو: 12% + 10% + 15% + 15% + 10% = 62% مما 

يعني معدًل و�سطيًا يبلغ 12.4٪ لكل عامل فرعي ذكوري.

اجلدول 7-2 مثال عن النحياز التمييزي

العوامل الفرعية

10اأنثويةاملعرفة الوظيفية

7اأنثويةالتوا�شل

12ذكوريةاملهارات اجل�شدية

5اأنثويةاجلهد العاطفي

8حمايدةاجلهد العقلي

10ذكوريةاجلهد اجل�شدي

8اأنثويةامل�شوولية عن الأ�شخا�ص

15ذكوريةامل�شوولية عن املنتجات

15ذكوريةامل�شوولية املالية

10ذكوريةظروف العمل

100الإجمايل

هيمنة النوع الجتماعي على العامل 
الفرعي

وزن العامل الفرعي)٪(

ف
ئ
ظا

و
ل
 ا

ة
م

ي
ق

د 
ي
د

حت



74

اإن اإجمال الأوزان للعوامل الفرعية الأنثوية الأربعة هو: 10% + 5% + 7% + 8% = 30% مما يعني معدًل 

و�سطيًا يبلغ 7.5٪ لكل عامل فرعي اأنثوي.

هذا يعني باأن الفجوة بني الأوزان املحددة للعوامل الفرعية الذكورية والأنثوية كبرية جدًا. لكن ذلك ل يعني 

العمل  اإعادة النظر يف جدول الأوزان وتربيره على �شوء ر�شالة املن�شاأة ونوع  باأنه يجب  باأنها متييزية بل 

املنّفذ فيها.

يف هذا املثال الوهمي، اأعاد امل�شوؤولون عن هذه اخلطوة النظر يف حتليلهم الأويل ووجدوا باأن بع�ص العوامل 

الفرعية الأنثوية ُمنحت وزنًا منخف�شًا جدًا مقارنة مع بع�ص العوامل الفرعية الذكورية. على �شبيل املثال، 

وعلى �شوء ر�شالة املن�شاأة، اعُتربت املعرفة الوظيفية اأهم املوؤهالت )وبالتايل يجب منحها اأعلى وزن اأي 

الوزن  منحهما  ويجب  مت�شاوية  باملوؤهالت  املتعلقني  الآخرين  الفرعيني  العاملني  قيمة  كانت  بينما   )%12

نف�شه اأي 10%. اإن اإعادة النظر يف اأنواع الوظائف وم�شاهمتها يف ر�شالة املن�شاأة دفعت باأع�شاء اللجنة اإىل 

رفع الوزن امل�شَند اىل امل�شوؤولية عن الأ�شخا�ص وخف�ص الوزن امل�شَند للجهد اجل�شدي. وبعد القيام بهذا 

ح اجلدول 3-7. التمرين الدقيق، مت اعتماد جدول اأوزان جديد كما يو�شّ

ُتظهر البيانات يف اجلدول 7-3 باأن الوزن اجلديد اأكرث توازنًا. 

اإن اإجمايل اأوزان العوامل الفرعية الذكورية اخلم�شة هو: 10% + 6% + 12% + 15% + 10% = 53% مما يعني 

معدًل و�شطيًا يبلغ 10.6% لكل عامل فرعي ذكوري.

اإن اإجمايل اأوزان العوامل الفرعية الأنثوية الأربعة هو: 12% + 10% + 5% + 12% = 39% مما يعني معدًل 

و�شطيًا يبلغ 9.75% لكل عامل فرعي اأنثوي.

�شحيح اأن الفجوة بني املعّدلني الو�شطّيني قد انخف�شت لكنها مل تختِف بالكامل. لقد قامت اللجنة بتكييف 

جدول الأوزان وفقًا ملعايري الرتابط وعدم التمييز من اأجل اختيار جدول اأوزان يالئم املن�شاأة ب�شكل اأف�شل. 

ح هذا املثال باأنه يتم اإ�شناد الأوزان من خالل مبداأ التجربة واخلطاأ. ويو�شّ

اجلدول 7-3 مثال عن الأوزان غري التمييزية

العوامل الفرعية

12 اأنثويةاملعرفة الوظيفية

10اأنثويةالتوا�شل

10ذكوريةاملهارات اجل�شدية

5اأنثويةاجلهد العاطفي

8حمايدةاجلهد العقلي

6ذكوريةاجلهد اجل�شدي

12اأنثويةامل�شوؤولية عن الأ�شخا�ص

12ذكوريةامل�شوؤولية عن املنتجات

15ذكوريةامل�شوؤولية املالية

10ذكوريةظروف العمل

100الإجمايل

هيمنة النوع الجتماعي على العامل 
الفرعي

وزن العامل الفرعي)٪(
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توزيع النقاط وفق امل�صتوى

املختلفة.  م�صتوياته  بني  ما  يف  فرعي  عامل  لكل  النقاط  عدد  اإجمايل  توزيع  يجب  ال�صبكة،  تطوير  بعد 

فلنفرت�ص باأن العامل الفرعي اخلا�ص باملعرفة الوظيفية قد ُمنح 140 نقطة كحد اأق�شى وباأن امل�شتويات 

املحددة لهذا العامل الفرعي ترتاوح بني 1 و5.

ما هو عدد النقاط التي يجب اإ�صافتها يف كل مرة عند االنتقال من م�صتوى اإىل اآخر؟

يف هذا الإطار، يجب اتخاذ قرارين:

ما هو نوع التدّرج الذي يجب اختياره: عددي اأم هند�سي؟

بو�شوح مع غاية  وتتما�شى  امل�شتويات  م�شتوى من  نف�شها بني كل  الفجوة  العددية على  التدرجات  حتافظ 

ارتفاع  مع  امل�شتويات  بني  الفجوات  تو�شيع  اإىل  الهند�شية  التدرجات  متيل  باملقابل،  الأجر.  يف  الإن�شاف 

اإىل تفاقم عدم امل�شاواة بني وظائف املبتدئني )اأي الوظائف التي  امل�شتوى على �شّلم القيا�ص، مما يوؤدي 

تهيمن عليها املراأة يف الغالب( والوظائف رفيعة امل�شتوى )اأي الوظائف التي يهيمن عليها الرجل عمومًا( 

من دون مربر. يف الواقع، ل يو�شى بهذه املقاربة لأغرا�ص الإن�شاف يف الأجر.

ما هو عدد النقاط التي يجب تعيينها لأدنى م�ستوى؟

اإذا مل تت�صمن وظيفة معّينة عاماًل فرعيًا بني متطلباتها، ال يجب اأن منح اأي نقاط لهذا العامل الفرعي. 

كافة  متّثل  اأن  بحيث  والتعريف  الفرعية  العوامل  اختيار  يتم  اأنه  مبا  حمدودة  احلالت  هذه  مثل  تعترب 

الوظائف يف املن�صاأة. عمومًا، مُينح امل�صتوى االأول عددًا معينًا من النقاط. على �صبيل املثال، يف ما يتعلق 

بالعامل الفرعي اخلا�ص باملعرفة الوظيفية الذي ي�شمل خم�شة م�شتويات، يتم توزيع 120 نقطة وفقًا لتدرٍج 

عددي كما يلي:

ف
ئ
ظا

و
ل
 ا

ة
م

ي
ق

د 
ي
د

حت

يف حال اعُترب باأن امل�شتوى الأول يتطابق مع غياب عامل فرعي معنّي اأو ح�شوره ب�شكل �شعيف، يكون عدد 

النقاط املحدد له اأقل. على �صبيل املثال، العامل الفرعي اخلا�ض باجلهد العاطفي: يف حال مل ت�صمل بع�ض 

الوظائف هذا العامل الفرعي يف متطلباتها، تكون ال�شبكة كما يلي:

يف هذا املثال، يتطابق امل�شتوى 1 مع بع�ص اجلهد العاطفي اأو غياب مثل هذا اجلهد، فُمنح 10% من اإجمايل 

يبلغ 11.25. على  تدرج عددي  نتج عنه  اأربعة مما  الإجمايل على  بقّية  تق�شيم  الفرعي ومت  العامل  هذا 

ل البع�ض االآخر، كما  لون منح عدد مت�صاٍو من النقاط لكل م�صتوى، يف�صّ الرغم من اأن بع�ض اخلرباء يف�صّ

هي احلال يف هذا املثال، البدء بعدد نقاط اأكرث انخفا�صًا. وقد مينح بع�ض اخلرباء نقطة �صفر للم�صتوى 

الأول يف حال تطابق مع غياب العامل الفرعي، لكن وكما �شبق ذكره، نادرًا ما تكون هذه هي احلال. جتدر 

الإ�شارة هنا اإىل اأّن كل خيار من هذه اخليارات �شيوؤّثر ب�شكل خمتلف على القيمة الن�شبية للوظائف.

اجلدول 7-4 مثال عن التدرج العددي – العامل الفرعي اخلا�س باملعرفة الوظيفية

امل�ستوى

120  نقطة96  نقطة72  نقطة48  نقطة24 نقطةعدد النقاط

1235 4

امل�ستوى

50  نقطة38.75  نقطة27.5  نقطة16.25  نقطة5 نقطةعدد النقاط

1235 4
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ُتطّبق هذه العملية على كل العوامل الفرعية التي ي�صملها اأ�صلوب التقييم حتى يتم حتديد عدد نقاط كل 

م�صتوى وكل عامل فرعي. ي�صري الرقم باخلط العري�ض اإىل اأق�صى عدد من النقاط املحددة لكل عامل فرعي 

واملتطابقة مع اأعلى م�شتوى حمدد لكل عامل فرعي. يجب اأن يكون جمموع كل الأرقام باخلط العري�ص )اأي 

اأق�صى عدد من النقاط لكل العوامل الفرعية( 1000 نقطة.
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اجلدول 7-5 �سبكة النقاط لكل العوامل الفرعية وامل�ستويات 

ظروف العملامل�سوؤوليةاجلهداملوؤهالت

اجل�شديالعقليالعاطفيالتوا�شلاملهاراتالوظيفة
عن 

الأ�شخا�ص

عن 

املنتجات
النف�شيةاملاديةاملالية

24202012.5161524241612.512.5 امل�ستوى 1

4840402532304848322525 امل�ستوى 2

72606037.5484572724837.537.5 امل�ستوى 3

9680805064609696645050 امل�ستوى 4

12010010080120120150 امل�ستوى 5

ا�صناد نقاط للوظائف وحتديد الوظائف

ذات القيمة  املت�شاوية

ما اإن يتم اإ�صناد االأوزان وعدد النقاط لكل عامل فرعي وم�صتوى، ي�صبح من املمكن معرفة قيمة كل وظيفة. 

وتت�شمن هذه العملية خطوتني:

اأوًل: يتم ا�سناد النقاط لكل عامل فرعي وفق النبذة الوظيفية )الف�سل ال�ساد�س(

ثانيًا: يتم جمع الوظائف يف فئات بحيث ُتنح جميع الوظائف نف�ض القيمة
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ح�ساب اإجمايل النقاط امل�سَندة لكل وظيفة

يعتمد اإجمايل النقاط املحددة لكل وظيفة على النبذة الوظيفية وبالتحديد على امل�صتوى املحدد لها لكل 

وظيفة  متّيز  التي  الفرعية  العوامل  ملختلف  التالية  امل�شتويات  حددت  اللجنة  اأن  فلنفرت�ص  فرعي.  عامل 

ال�شكرتري)ة( وفقًا لتحليل نتائج ال�شتبيان )الف�شل 6(:

ميكن حتديد قيمة الوظائف الن�شبية عرب اعتماد الطريقة نف�شها لكل وظيفة.

اإليها، وميكن  ما اإن يتم اإكمال هذه اخلطوة، ميكن ت�صنيف الوظائف وفق اإجمايل عدد النقاط امل�صندَة 

حتديد الوظائف ذات القيمة املت�شاوية التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل.

وظيفة  ُتنح  بالتايل،  والنقاط.  امل�صتويات  بني  املقابلة  7-5(، ميكن  اأعاله )اجلدول  النقاط  �صبكة  وفق 

ال�شكرتري)ة( يف املنظمة اإجمايل 342 نقطة.
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اجلدول 7-6 ملّخ�س النبذة اخلا�سة بوظيفة ال�سكرترية

اجلدول 7-7 حتديد اإجمايل النقاط املحددة لوظيفة ال�سكرتري)ة(

امل�ستويات التي حددتها اللجنةالعوامل والعوامل الفرعية

املوؤهالت

امل�شتوى 2املهارات اجل�شدية

امل�شتوى 2التوا�شل

امل�شتوى 2املعرفة الوظيفية

اجلهد

امل�شتوى 2اجلهد العقلي

امل�شتوى 2اجلهد اجل�شدي

امل�شتوى 1اجلهد العاطفي

امل�سوؤوؤلية

امل�شتوى 2عن املنتجات

امل�شتوى 1املالية

امل�شتوى 1عن الأ�شخا�ص

ظروف العمل

امل�شتوى 2البيئة النف�شية

امل�شتوى 2البيئة املادية

ت�سري الأرقام املكتوبة باخلط املائل اإىل النقاط املحددة لوظيفة ال�سكرتري)ة(.

ظروف العملامل�سوؤوليةاجلهداملوؤهالت

اجل�شديالعقليالعاطفيالتوا�شلاملهاراتالوظيفة
عن 

الأ�شخا�ص

عن 

املنتجات
النف�شيةاملاديةاملالية

24امل�شتوى 1

48

72

96

120

20

40

60

80

100

20

40

60

80

100

16

32

48

64

80

24

48

72

96

120

24

48

72

96

120

12.5

25

37.5

50

15

30

45

60

16

32

48

64

150

12.5

25

37.5

50

12.5

25

37.5

50

امل�شتوى 2

امل�شتوى 3

امل�شتوى 4

امل�شتوى 5
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ت�سنيف الوظائف اإىل فئات وفق نظام نقاط

حتديد قيمة معادلة بني الوظائف يتطلب ت�صنيفهم اإىل فئات ح�صب نظام النقاط. يوجد �صببني لذلك:

من املرجح اأن يف معظم االأحيان �صتكون هنالك فروقات بب�صع نقاط بني وظيفة تهيمن عليها 

ففرق  دقيقا،  علما  لي�ص  الوظائف  تقييم  لأن  الرجل.  عليها  يهمن  منها  وظيفة  واأقرب  املراأة 

بب�صع النقاط �صمن حدود معقولة ال يعني اأن الوظائف لي�صت مت�صاوية.

حتديد فئات للوظائف التي ُقّيمت مبجموع نقاط متقاربة ي�صاعد على اإحداث درجات لالأجور، 

وبالتايل يب�شط نظام تعوي�ص الأجور.

نطاق الفئات

حتديد النطاق التي ت�شمله الفئات اأمر ُيحَلّل من قبل اللجنة مع الأخذ بعني العتبار مزايا وم�شاوئ خمتلف 

ال�شيناريوهات املحتملة. وميكن حتديد 30 اأو 50 اأو 70 نقطة للفئة ح�صب عدد النقاط االجمايل يف املنهج 

وعدد فئات الأجور املرغوب فيها يف النتيجة النهائية:

من املرجح اأن نطاق النقاط ال�صيق �صيوؤدي اإىل اختالفات يف االأجر ي�صعب تربيريها

نطاق النقاط الوا�صع يب�صط نظام التعوي�صات ويجعله اأكرث مرونة. ومع ذلك، يف النهاية، فمن 

املرجح اأن يلغي اأي معنى ملفهوم القيمة املت�شاوية.

ويف بع�ص احلالت، قد تظهر »حدود طبيعية« معينة من خالل ت�شنيف عدد من الوظائف معا، ومن 

املمكن اأن ت�صرت�صد اللجنة بها من حيث اختيار نطاق النقاط لكل من الفئات الوظيفية.

دعونا نفرت�ض اأن هناك منهج، اأق�صى قدر للنقاط فيه 1000 نقطة، و مت اإتخاذ قرار اأن يكون هناك 15 فئة 

تتاألف  كل منها  من 65 نقطة تقريبا ، وبذلك ميكن احل�شول على ما يلي :

املثال املبني اأعاله يظهر اأنه اإذا مت حتديد وظيفة تهيمن عليها املراأة بقيمة 200 نقطة، ومت حتديد وظيفة 

اأخرى تهيمن عليها املراأة بقيمة 255 نقطة واخرى يهيمن عليها الرجل بقيمة 240 نقطة، هذه الوظائف 

الثالث �شوف تعترب مت�شاوية.اإذا كان هناك فجوة يف الأجور بني احدى هذه الوظائف التي تهيمن عليها 

املراأة والوظيفة املقارنة التي يهيمن عليها الرجل  ل�شالح هذه الأخرية، ينبغي ت�شحيح هذه الفجوة.

اجلدول 7-7 حتديد اإجمايل النقاط املحددة لوظيفة ال�سكرتري)ة(

الفئة 8الفئة 7الفئة 6الفئة 5الفئة 4الفئة 3الفئة 2الفئة 1

900-200399-300499-400599-500699-600799-700899-8001000-900
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غياب التحيز التمييزي يف حتديد الفئات

للحوؤول دون وجود اأثر متييزي يف ت�شنيف الوظائف اإىل فئات، ينبغي مراعاة عدة قواعد.

ينبغي اأن حتدد الفجوات بني الفئات بناءًا على الأرقام املطلقة )التعاقب احل�شابي( ولي�ص بناءًا 

على الن�شب املئوية )التعاقب الهند�شي(. حتديد الفئات بناءًا على ا�شا�ص تعاقب ن�شب مئوية 

ثابتة يزيد من الفجوات بني الوظائف املتواجدة يف ادنى واعلى �شّلم قيمة الوظائف، وقد ي�شيء 

هذا اإىل وظائف الن�شاء والتي غالبا ما تتواجد يف الفئات املتدنية. 

ينبغي التاأكد من اأن الوظائف التي تهيمن عليها املراأة ل تتواجد با�شتمرار بالقرب من احلد 

تنتج  عن  التي  الأجور  لت�شوية  الفئات. قد يعك�ص ذلك رغبة يف تخفي�ص م�شطنع  الأعلى يف 

عملية الإن�شاف يف الأجر.

ينبغي التاأكد من اأن الوظائف التي متثل ن�شبة عالية من جمموع العامالت يف املن�شاأة ل تتواجد 

قرب احلد الأعلى من الفئات.  قد يكون من املغري  لبع�ص املدراء ت�شنيف مثل هذه الوظائف 

اأقل بقليل من احلد الأعلى يف فئة وذلك للحد من اأثر عملية الإن�شاف يف الأجر على جمموع 

الرواتب، ومن املحتمل اأن تكون هذه املمار�شة متييزية ويجب جتنبها.

واأخريا، لتاأكد من الرتابط وعدم التمييز، يجب اأن ل تتداخل الفئات. فعلى �شبيل املثال :

400-499 نقاط الفئة 3  

480-599 نقاط الفئة 4  

اأين �شيتم و�شع الوظيفة التي حت�شل على 485 نقطة؟

املنافع

ميكن ا�شتنتاج العديد من املنافع من هذه اخلطوة، وعلى وجه اخل�شو�ص :

الأبعاد  هذه  لتحديث  للغاية  مفيد  يكون  قد  الأ�شا�شية  وقيمها  املن�شاأة  مهمة  يف  والتفكري  التحليل  اإن 

واإي�شالها للم�شتخَدمني ب�شكل اأدق.

اإن عملية التفكري هذه ت�شهل حتديد العالقة بني الوظائف املختلفة وهدف املن�شاأة.

ميكن لتحديد الفئات ب�شكل مت�شق وغري متييزي اأن يعقلن اإدارة املوارد الب�شرية يف املن�شاأة.

اأقوى  وبالتايل ي�شمن ح�ص  ا�شا�ص مبداأ مت�شق وغري متييزي،  للوظائف يحدد على  الهرمي  الت�شل�شل 

بالإن�شاف يف املن�شاأة.

الإطار  نف�ص  ا�شتعمال  التنظيمية من خالل  اأو  التكنولوجية  امل�شتقبلية  التغريات  و دمج  وميكن حتليل 

وهذا ي�شهل مهام املدراء.

ف
ئ
ظا

و
ل
 ا

ة
م

ي
ق

د 
ي
د

حت



80

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

الئحة حتقق

هل مت حتديد مبداأ اإ�شناد الأوزان؟

هل يرتكز هذا املبداأ على معلومات مو�شوعية وحديثة؟

هل مت ت�شجيل هذا املبداأ بو�شوح كتابًة؟

هل ميّثل جدول الأوزان قيم املن�شاأة؟

هل يالئم جدول الأوزان الوظائف قيد التقييم؟

هل حتمل العوامل الأهم بالن�شبة للمن�شاأة وزنًا اأكرب؟

هل ُعرف ما اإذا كانت عملية اإ�شناد الأوزان لن توؤدي �شراحة اأو 

�شمنيًا اإىل تعزيز الهرمية القائمة يف املن�شاأة؟

هل ُعرف ما اإذا كانت عملية اإ�شناد الأوزان لن توؤدي �شراحة اأو 

�شمنيًا اإىل تعزيز هيكلية الأجور القائمة يف املن�شاأة؟

هل ُمنحت العوامل الفرعية املت�شاوية الوزن نف�شه؟

الفرعية  للعوامل  مرتفع  وزن  منح  لتفادي  اجلهود  ُبذلت  هل 

املرتبطة بنوع اجتماعي معنّي بدًل من الآخر؟
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املرتبطة  الفرعية  للعوامل  منخف�ص  وزن  منح  لتفادي  اجلهود  ُبذلت  هل 

بنوع اجتماعي معنّي بدًل من الآخر؟

هل مت التاأكد من اأن تدّرج النقاط من م�صتوى الآخر لن يوؤدي اإىل تقوي�ض 

الوظائف املنخف�شة امل�شتوى يف ما يتعلق بالعوامل الفرعية؟

هل ترتكز الفئات على تدرٍج منتظم يف النقاط بداًل من تدرج مبني على 

الن�شبة املئوية؟

هل ُبذلت اجلهود لتفادي وجود الوظائف التي تهيمن عليها املراأة على نحو 

غري متنا�شب اأ�شفل احلد الأعلى للفئات؟

والتي  املراأة  عليها  تهيمن  التي  الوظائف  لتفادي وجود  ُبذلت اجلهود  هل 

متّثل ن�شبة عالية من امل�شتخَدمني اأ�شفل احلد الأعلى للفئات؟

هل مت التاأكد من عدم تداخل الفئات؟

من  الأ�شئلة،  هذه  من  اأي  على  »ل«  اجلواب  كان  اإذا 

ال�شروري معرفة ال�شبب. يف حال غياب تف�شري ُمر�ٍص، 

يجب تغيري القرار.
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تقدير الفجوات يف 

الأجور للوظائف ذات 

القيمة املت�ساوية 

وت�سوية الأجور

الف�شل الثامن

القيمة  ذات  الوظائف  اأجور  بني  بامل�شاواة  اخلطوة  هذه  غاية  تق�شي 

املّتبعة  العملية  كامل  نتيجة  اخلطوة  هذه  ُتعترب  بالتايل،  املت�شاوية. 

ح�شاب  على  متييزية  فجوات  العمل  �شاحب  يجد  عندما  الآن.  حتى 

ت�شحيحها  ال�شروري  من  املراأة،  عليها  تهيمن  التي  الوظائف  بع�ص 

كامل،  بدوام  اأم  جزئي  بدوام  يعملون  اأكانوا  �شواء  امل�شتخَدمني،  لكل 

يخ�شعون لعقود غري حمددة الأجل اأو حمددة الأجل اأو ُيعتربون عمالة 

بالتف�شيل يف  يتم معاجلتها  اأهمية هذه اخلطوة، ل  عر�شيونة. رغم 

الكتيبات واملبادىء التوجيهة لل�شيا�شة العملية املتعلقة بتعزيز الإن�شاف 

21

يف الأجر.

الأهداف

 8

ياأتي ت�سل�سل العمليات على ال�سكل التايل:

حتديد الراتب الأ�شا�شي للوظائف التي �شيتم مقارنتها

حتديد الأجور املرنة

�شمان غياب النحياز التمييزي يف الأجر املرنة بني الوظائف ذات القيمة املت�شاوية

حتديد اإعانات القيمة النقدية

�شمان غياب النحياز التمييزي يف اإعانات القيمة النقدية بني الوظائف ذات القيمة املت�شاوية

تقدير الفجوات يف الأجور

توحيد هيكليات الأجور للوظائف ذات القيمة املت�شاوية

دفع ت�شوية الأجور
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.)2006( Chicha( للمزيد من التفا�شيل، انظر يف  )21
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التعوي�سات الإجمالية

الإ�شافية.  والإعانات  املرن  والأجر  الراتب  اأي  ال�شامل،  مبعناه  التعوي�ص  اإىل  الأجر  يف  الإن�شاف  ي�شعى 

بالفعل، وهدفه هو امل�شاواة بني كل التعوي�شات عن العمل املنّفذ؛ فقد اأ�شارت الدرا�شات اإىل اأن هذه املكونات 

الثالث هي التي يوؤّثر عليها التمييز.

الراتب الأ�سا�سي

ُيعّرف الراتب على اأنه املبلغ الأ�شا�شي الذي يح�شل عليه امل�شتخَدم قبل اإ�شافة اأي مبالغ اأخرى. ميكن اأن 

يكون هذا املبلغ ثابتًا كما هي احلال يف معدلت الأجور الفردية يف بع�ص الوظائف؛ وميكن اأي�شًا اأن يكون 

مبنيًا على جدول الرواتب حيث يتم النتقال من م�شتوى اإىل اآخر وفق الأقدمية اأو معايري اأخرى.

للمقارنة بني  اأجر متعارف عليه  ا�شتعمال اأعلى  الأف�شل  للرواتب، من  يف حال وجود جدول 

الوظائف ذات القيمة املت�شاوية. يف الواقع، ميّثل هذا املبلغ م�شاهمة الوظيفة يف املن�شاأة. يف بع�ص احلالت، 

عدا عن اأعلى اأجر متعارف عليه، ت�شاف بع�ص امل�شتويات كمكافاآت للم�شتخدمني على اأدائهم املميز. وهنا، 

يجب التاأكد من ثالثة جوانب لكي ل تكون هذه املمار�شة متييزية:

يهيمن  التي  وتلك  املراأة  تهيمن عليها  التي  للوظائف  نف�شه  اأجر متعارف عليه  اأعلى  يعترب  هل 

عليها الرجل؟

هل تعترب املعايري امل�شتعملة لتقدمي هذه املكافاآت نف�شها للوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك 

التي يهيمن عليها الرجل؟

ل بد من درا�شة ُبعد اإ�شايف عندما ترتكز العامالت يف وظائف بدوام جزئي: هل ي�شهل ح�شول 

امل�شتخَدمني بدوام جزئي على هذه العالوات على غرار امل�شتخَدمني بدوام كامل؟

يجب توحيد وحدة القيا�ص لأغرا�ص مقارنة الأجور: الأجر يف ال�شاعة اأو الأ�شبوع اأو ال�شهر.



85

ر
و

ج
لأ

 ا
ة

ي
و

�س
ت
و

ة 
ي
و

سا
�
ت
مل
 ا

ة
م

ي
ق

ل
 ا

ت
ذا

ف 
ئ
ظا

و
لل

ر 
و

ج
لأ

 ا
يف

ت 
وا

ج
ف

ل
 ا

ر
ي
د

ق
ت

الأجر املرن

اإن الأجر املرن الذي يزداد �شيوعًا هو نتيجة اأخذ اأداء الفرد اأو الفريق اأو ال�شركة يف العتبار. وميكن اأن 

ياأتي حتت عدة اأ�شكال كما يلي:

تعوي�ص مبني على املهارات ي�شمل حتديد التعوي�ص وفق تنوع مهارات امل�شتخَدمني.

اأو  فرع  اأو  ق�شم  )يف  امل�شتخَدمني  من  جمموعة  حت�شل  حيث  احلالت  على  ينطبق  للفريق  تعوي�ص 

متجر( على زيادة يف الأجر بف�شل اأدائهم املميز ويتم ت�شاطر هذه الزيادة يف ما بينهم.

بني  وحداتها  اإحدى  اأو  باأكملها  املن�شاأة  اأرباح  من  جزء  تقا�شم  يتم  اأنه  يعني  مما  الأرباح،  تقا�شم 

امل�شتخَدمني.

من املهم درا�شة كل عن�شر يف الأجر املرن ل�شمان عدم تخ�شي�شه ب�شكل متييزي. وهنا ينبغي طرح الأ�شئلة 

التالية:

هل يتوفر الأجر املرن للم�شَتخدمني يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة كما هي احلال مع 

امل�شَتخدمني يف الوظائف التي يهيمن عليها الرجل ذات القيمة نف�شها؟

هل يتم دفع مبالغ مت�شاوية للوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل 

ذات القيمة نف�شها؟

اإذا كان اجلواب “ل” على اأحد هذين ال�شوؤالني، يجب ت�شحيح الفجوات واإزالة اأ�شبابها املحتملة التي قد 

تت�شمن ما يلي:

ل ميكن حتقيق الأهداف ب�شهولة يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة كما هي احلال يف الوظائف 

التي يهيمن عليها الرجل.

الأجر املرن قيد التقييم غري متاح �شوى للم�شتخَدمني بدوام كامل عادي، ولي�ص للم�شتخَدمني بدوام 

جزئي اأو بعقد حمدد الأجل اأو امل�شتخَدمني يف العمالة العر�شية.

تتطابق معايري تخ�شي�ص الأجر املرن مع ال�شفات املرتبطة بوظائف الرجل )القيادة، مهارات �شنع 

الت�شاور،  )التعاون،  املراأة  بوظائف  املرتبطة  ال�شفات  العتبار  تاأخذ يف  ول  الذات(  اإثبات  القرار، 

املهارات ال�شخ�شية(.

من �شاأن عملية الفح�ص هذه اأن جتعل نظام التعوي�ص اأكرث ترابطًا و�شفافية.

لأغرا�ص املقارنة، يجب ح�شاب الأجر املرن على اأ�شا�ٍص معياري من اأجل تفادي التغيريات املوجودة اأحيانًا 

يف هذا النوع من برنامج الأجور. وميكن ح�شاب متو�شط التعوي�شات على امتداد 3 اإىل 5 �شنوات وفق تطّور 

الو�شع القت�شادي.

يف حال وجود فجوات يف الأجور املرنة بني الوظائف ذات القيمة املت�شاوية، ينبغي اأن يلغيها �شاحب العمل 

اإما عرب امل�شاواة يف ح�شة التعوي�شات املرنة اأو عرب دفع مبلغ مقطوع تعوي�شي للم�شتخَدمني يف الوظائف 

التي تهيمن عليها املراأة.
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اإعانات القيمة النقدية

ت�شمل هذه الإعانات عالوات اأو اإعانات عينية مرتبطة بالوظيفة وممولة بالكامل اأو جزئيًا من قبل �شاحب 

العمل على غرار:

العطلة املدفوعة: الإجازة ال�شنوية، والعطل الر�شمية، واإجازة الأمومة/الأبوة، والإجازة لأ�شباب عائلية، 

والإجازة املر�شية، وال�شرتاحات واأوقات وجبات الطعام.1

خطط التقاعد وخطط اإعانات ال�شركة )ال�شحة والإعاقة(.

الإعانات الإ�شافية )الإ�شتثنائية(: �شيارة ال�شركة، وموقف ال�شيارة، ودفع ال�شتحقاقات املهنية، وت�شديد 

نفقات الدرا�شة، وقرو�ص بفوائد منخف�شة، والهاتف اخللوي، واللبا�ص املوّحد )اإل اإذا كان مطلوبًا وفق 

نوع املهام(.

يجب النظر يف هذه العنا�شر من اأجل التاأكد مما يلي:

ميكن للم�شتخَدمني يف الوظائف ذات القيمة املت�شاوية التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن 

عليها الرجل احل�شول على الإعانات بالت�شاوي.

تعترب املبالغ التي يح�شل عليها امل�شتخَدمون مت�شاوية للوظائف ذات القيمة نف�شها. يف احلالة 

الثانية، تختلف عملية احل�شاب وفقًا لنوع الإعانات:

ــــ        ميكن قيا�ص نفقات �شيارة ال�شركة اأو ال�شتحقاقات املهنية اأو اللبا�ص املوحد اأو الهاتف اخللوي ب�شهولة 

وفق الكلفة املبا�شرة التي يتحّملها �شاحب العمل.

ــــ         يتم ح�شاب اإعانات العطل الر�شمية والإجازة ال�شنوية وغريها من الإعانات الزمنية وفق عدد الأيام.

ــــ        تربز م�شكلة يف  خطط التقاعد اأو خطط التاأمني اخلا�شة بال�شركة وتكمن يف معرفة ما اإذا كان يجب 

الأخذ يف الإعتبار الإعانات التي يح�شل عليها امل�شتخَدمون اأو امل�شاهمات التي يدفعها �شاحب العمل 

ل اعتماده لأغرا�ص اجلدوى ولأنه  يف عملية احل�شاب. على الرغم من  حمدودية احلل الثاين، ُيف�شّ

يب�ّشط عملية التقييم.

الو�شائل  ا�شتعمال  العمل عرب  �شاحب  ي�شححها  اأن  يجب  الجتماعية،  الإعانات  فجوة يف  وجود  يف حال 

الأكرث مالءمًة، اأي عرب دفع مبلغ مت�شاٍو نقدًا اأو عرب تخ�شي�ص اإعانات مت�شاوية للم�شتخَدمني يف الوظائف 

التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل.

22(  اإن اإجازة االأمومة غري مذكورة �صمن هذه املنافع الأنها حترتم �صرط عدم التمييز.
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مقارنة الأجور وت�شويتها

اأ�ساليب ت�سوية الأجور

اأن يتم حتديد اإجمايل التعوي�شات للوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل،  ما 

ميكن ح�شاب الفجوات بني الوظائف ذات القيمة نف�شها. ميكن القيام بذلك عرب:

املقارنة فرديًا بني اأجر الوظيفة التي تهيمن عليها املراأة واأجر الوظيفة التي يهيمن عليها الرجل من 

القيمة نف�شها؛ ي�شهل تطبيق هذا الأ�شلوب عندما يكون عدد الوظائف قيد املقارنة �شغريًا وبالتايل 

يالئم املنظمات ال�شغرية.

املقارنة ب�شكل �شامل بني اأجر الوظائف التي تهيمن عليها املراأة والإنحدار اخلطي لالأجر/القيمة يف 

الوظائف التي يهيمن عليها الرجل.

ل بد من الت�شديد هنا على نقطة مهمة األ وهي اأن حتقيق الإن�شاف يف الأجر يتم عرب زيادة اأجور الوظائف 

التي تهيمن عليها املراأة لت�شاوي م�شتوى اأجور الوظائف التي يهيمن عليها الرجل من القيمة نف�شها ولي�ص 

العك�ص، اأي تخفي�ص اأجور الوظائف التي يهيمن عليها الرجل.

هيكليات الأجور

ما اإن يتم ح�شاب الفجوات يف الأجور حتى تربز م�شاألة هيكليات الأجور، وبالتحديد يف احلالت التي يوجد 

فيها �شّلم لالأجور. لوحظ باأن �شّلم الأجور يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة يت�شمن غالبًا عددًا اأكرب من 

امل�شتويات مقارنة مع �شّلم الأجور يف الوظائف التي يهيمن عليها الرجل ذات القيمة نف�شها؛ وهذا يعني اأن 

امل�شتخَدمني يف الوظائف التي تهيمن عليها املراأة بحاجة لوقت اأطول للو�شول اإىل احلد الأعلى من الأجور 

نف�شها. بالتايل، ل ميكن حتقيق الإن�شاف يف الأجر اإل نظريًا بالن�شبة لعدد كبري من الن�شاء حتت احلد 

الرجال وعدة معدلت  امل�شاواة يف حال مت حتديد معّدل واحد لوظائف  الأجور. ويزداد عدم  الأعلى من 

لوظائف الن�شاء.

لذلك، يجب توحيد هيكليات الأجور لوظائف الرجال والن�شاء ذات القيمة نف�شها عند تطبيق الإن�شاف يف 

الأجر. وينبغي اأن ي�شكل ذلك جزءًا ل يتجزاأ من الإن�شاف يف الأجر.
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الفجوات غري التمييزية يف الأجور

قد ُتعزى الفجوات يف الأجور ب�شكل جزئي اأو كامل اإىل عوامل غري متييزية تعك�ص قيود الإدارة اأو ال�شوق. 

النق�ض يف العمالة املاهرة

قد يكون هناك اأحيانًا نق�ص يف العمالة يف بع�ص الوظائف. لذلك، ينبغي اأن تزيد املن�شاآت اأجورها جلذب 

العمال الذين توظفهم املن�شاآت املناف�شة لها اأو حتى لإ�شتقطاب عمال اأجانب. يف حال ارتبط هذا الو�شع 

يف  النق�ص  عن  الإ�شافية” الناجتة  “الزيادة  هذه  اعتبار  يجب  ل  الرجل،  عليها  يهيمن  التي  بالوظائف 

العمالة زيادة متييزية. وقد يكون احلل املحتمل يف هذه احلالة عدم اإدراج الوظيفة التي تعاين من نق�ص 

العمالة يف عملية مقارنة الأجور.

مع ذلك، جتدر الإ�شارة اإىل اأن النق�ص يف العمالة نادرًا ما يدوم وقتًا طوياًل. فاإذا مت تخ�شي�ص الزيادة 

منذ 5 �شنوات وانتهى النق�ص يف العمالة بحلول وقت اإجراء عملية حتقيق امل�شاواة يف الأجر، ل يعود هناك 

اأي داٍع ل�شتبعاد هذه الوظيفة من عملية املقارنة. 

جتميد الأجور

يعزى ذلك اإىل احلالت التي يوؤثر عليها ما ُيعرف اأحيانًا مبمار�شة »حماية الأجور«. يف مثل هذه احلالت، 

يتم تخفي�ص احلد الأعلى من الأجور يف بع�ص الوظائف نتيجة اإعادة هيكلة العمل اأو التغيريات التكنولوجية. 

فامل�شتخَدمون الذين و�شل معدل اأجورهم اإىل احلد الأعلى ل يخ�شعون اإىل تخفي�ص الأجور بل يتم جتميد 

اأجورهم ب�شكل موؤقت. ويتم ا�شتعمال الأجر اجلديد لأغرا�ص الإن�شاف يف الأجر.   

بعملية  البدء  من  قبل فرتة  واعتماده  الوظائف  من  �شغري  على عدد  الأجور  يقت�شر جتميد  اأن  املهم  من 

الإن�شاف يف الأجر، واإل ميكن اأن تكون الرغبة يف احلد من ت�شوية الأجور قد اأدت اإىل هذه املمار�شة التي 

ميكن اعتبارها متييزية.

بدل التعيني يف مناطق نائية اأو بدل غالء املعي�سة

يف بع�ص احلالت، مُينح امل�شَتخدمون الذين يتم اإر�شالهم اإىل اخلارج اأو اإىل مناطق نائية بدل وظيفة يف 

منطقة نائية اأو بدل لتغطية الفرق يف كلفة املعي�شة اأو الثنني معًا. ل يندرج هذا البدل يف مقارنة الأجور 

ب�صرط اأال يتم تخ�صي�صه ب�صكل تييزي.
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دفع ت�شوية الأجور

يجب الق�شاء بالكامل على الفجوات التمييزية يف الأجور بني الوظائف ذات القيمة املت�شاوية. ول 

يكفي زيادة اأجر الوظائف التي تهيمن عليها املراأة بن�شبة مئوية ع�شوائية لتقارب اأجر الوظائف 

التي يهيمن عليها الرجل. فا�شتمرار هذه الفجوة يعني اأنه ل ميكن القول اإنه مت الق�شاء على 

التمييز يف الأجر. من جهة اأخرى، اإذا كان املبلغ الواجب دفعه كبريًا، ميكن زيادة الأجر تدريجيًا 

لتحقيق الإن�شاف خالل 3 اإىل 4 �شنوات. والهدف من هذا التدبري بب�شاطة ال�شماح ل�شاحب 

العمل بالتخفيف من حدة اأثر زيادة الرواتب.

الإن�شاف الداخلي

توؤدي عملية الإن�شاف يف الأجر اإىل التعّمق يف مراجعة ممار�شات التعوي�ص وهيكليات الأجور، واإىل ت�شوية 

اأجور الوظائف التي تهيمن عليها املراأة نتيجة لذلك. قد ُتظهر العملية اأي�شًا انخفا�ص اأجر بع�ص الوظائف 

التي يهيمن عليها الرجل اأو على العك�ص ارتفاع الأجر مقارنة مع قيمتها. لذلك، يعمد بع�ص اأ�شحاب العمل 

اإىل ت�شوية اأجر الوظائف التي يهيمن عليها الرجل والوظائف التي يهيمن عليها اجلن�شان من اأجل توحيد 

نظام التعوي�شات باأكمله. وبعد ت�شوية اأجر هذه الوظائف وفق قيمتها، ميكن اعتبار الإن�شاف الداخلي قد 

حتقق يف املن�شاأة. 

ميكن تطبيق هذه العملية على مدى فرتة من الزمن من خالل تعديل زيادات الأجور ال�شنوية ا�شتنادًا اإىل ما 

اإذا كان اأجر الوظيفة اأقل اأو اأعلى من الالزم. ويكون معدل زيادة الأجر ال�شنوية اأدنى من متو�شط املعدل يف 

حال كان الأجر مرتفعًا واأعلى يف حال كان منخف�شًا، حتى تندرج كل الوظائف يف فئة الأجور التي تنا�شب 

قيمتها.

املنافع

اإن املنفعة الرئي�شية التي ميكن اأن ت�شتفيد منها املن�شاأة يف هذه العملية هي اأنها �شتتمتع بنظام تعوي�شات 

اأ�شحاب العمل بالإجماع على هذه املنفعة بعد تطبيق الإن�شاف يف  من�شجم مع حاجاتها. وقد �شدد 

الأجر يف من�شاآتهم.

ميزة  مينحها  مما  املن�شاأة،  جاذبية  حت�شني  يف  العمل  ل�شاحب  بالن�شبة  الآخر  الإيجابي  الأثر  يكمن 

تف�شيلية يف الإ�شتقدام.

النوع  اأ�شا�ص  على  النحياز  لتفادي  بدقة،  العملية  يطبق هذه  الذي  العمل  �شاحب  ي�شعر  لن  واأخريًا، 

الجتماعي، بالقلق من اأن ُيالحق قانونيًا ب�شبب التمييز يف الأجر، وهو اإجراء قد يكون مكلفًا للغاية.
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الئحة حتقق

للوظائف  نف�شه  الأجور هو  �شلم  اأجر متعارف عليه يف  اأعلى  هل 

التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل؟ 

هل املعايري امل�شتعملة ملنح مكافاآت املبنية على الأداء هي نف�شها 

للوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي يهيمن عليها الرجل؟

هل ميكن للم�شتخَدمني بدوام جزئي احل�شول على املكافاآت على 

غرار امل�شتخَدمني بدوام كامل؟

يف  للم�شتخدمني  نف�شها  هي  مرنة  اأجور  اىل  النفاذ  اإمكانية  هل 

الوظائف التي تهيمن عليها املراأة على ولتلك التي يهيمن عليها 

الرجل ذات القيمة نف�شها؟

للوظائف  مت�شاوية  املرنة  الأجور  عرب  املدفوعة  املبالغ  تعترب  هل 

ذات  الرجل  عليها  يهيمن  التي  وتلك  املراأة  عليها  تهيمن  التي 

القيمة نف�شها؟

هل الأهداف التي يتم حتديد الأجر املرن وفقًا لها قابلة للتحقق 

الوظائف  يف  كما  املراأة  عليها  تهيمن  التي  الوظائف  يف  ب�شهولة 

التي يهيمن عليها الرجل؟

هل النفاذ اىل نوع الأجور املرنة قيد الدر�ص ممكن للم�شتخَدمني 

بعقود  وامل�شتخَدمني  الثابتني  وامل�شتخَدمني  وجزئي  كامل  بدوام 

موؤقتة؟

هل مت التاأكد من عدم انطباق معايري تخ�شي�ص الأجر املرن مع 

ال�شفات املرتبطة بوظائف الرجال ب�شكل رئي�شي؟
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هل النفاذ اىل اإعانات القيمة النقدية مت�شاٍو بني امل�شتخَدمني يف الوظائف 

التي تهيمن عليها املراأة وامل�شتخَدمني يف الوظائف التي يهيمن عليها الرجل 

ذات القيمة نف�شها؟

هل تعترب املبالغ التي يح�شل عليها امل�شتخَدمون مت�شاوية باملعدل للوظائف 

ذات القيمة نف�شها؟

هل ُبذلت اجلهود لتفادي تخفي�ص اأجور الوظائف التي يهيمن عليها الرجل 

لتحقيق الإن�شاف يف الأجر؟

هل مت توحيد هيكليات الأجور للوظائف التي تهيمن عليها املراأة وتلك التي 

يهيمن عليها الرجل ذات القيمة نف�شها؟ 

الوظائف  الأجور بني  التمييزية يف  الفجوات  بالكامل على  الق�شاء  هل مت 

ذات القيمة نف�شها؟

من  الأ�شئلة،  هذه  من  اأي  على  »ل«  اجلواب  كان  اإذا 

ال�شروري معرفة ال�شبب. يف حال غياب تف�شري ُمر�ٍص، 

يجب تغيري القرار.
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قامو�س امل�صطلحات

عوامل  اأربعة  اأ�شا�ص  على  املن�شاأة  يف  الوظائف  خ�شائ�ص  لقيا�ص  م�شتعمل  اأ�شلوب  اأ�سلوب تقييم الوظائف:    هو 

خمتلفة بهدف حتديد قيمتها الن�شبية. 

اأن  ميكن  اجلن�ص.  اأ�شا�ص  على  جمحفة  اأو  مربحة  الوظائف  بع�ص  جتعل  التي  النحياز على اأ�سا�ض النوع الجتماعي:  الأ�شاليب 

يظهر هذا النوع من النحياز يف اأي خطوة من خطوات برنامج الإن�شاف يف الأجر.

عملية هيكلية مت التخطيط لها من اأجل حتقيق الإن�شاف يف الأجر.  برنامج الإن�ساف يف الأجر:   

جدول الأوزان:     اإن اإ�شناد الأوزان لعوامل التقييم يق�شي بتحديد اأهميتها الن�شبية ومنح كل عامل قيمة 

عددية. ي�شري جدول الأوزان اإىل اأهمية كل عامل وعامل فرعي، وهو من اأهم العنا�شر يف 

اأداة القيا�ص يف اأ�شلوب التقييم.

العوامل الفرعية:     ينق�شم كل عامل يف اأ�شلوب تقييم الوظائف اإىل عوامل فرعية بهدف تقييم كل جوانب 

خمتلف الوظائف يف املن�شاأة. 

العوامل:      املعايري التي جتعل من املمكن اأخذ متطلبات خمتلف الوظائف يف املن�شاأة يف العتبار. 

تعترب العوامل الأربعة التالية �شرورية وكافية لتقييم الوظائف ب�شكل منا�شب يف برامج 

الإن�شاف يف الأجر: املوؤهالت واجلهد وامل�شوؤولية وظروف العمل.

التمييز على  بعيدًا عن  املت�شاوية  القيمة  العمل ذي  الأجر عن  امل�شاواة يف  الإن�ساف يف الأجر:     تطبيق مبداأ 

اأ�شا�ص اجلن�ص. 

امل�ستويات:      يتم قيا�ص حدة العامل الفرعي اأو تواتره اأو مدته اأو الأبعاد الأخرى عرب ا�شتعمال �شلم 

قيا�ص موؤلف من عدة م�شتويات. ت�شمح هذه امل�شتويات بالتمييز بني خمتلف الوظائف. 

الوظائف حتت هيمنة النوع الجتماعي: الوظائف املرتبطة باأحد اجلن�شني على اأ�شا�ص معايري كمية اأو نوعية. 
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