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 مقدمة

مجال ل ويف عالم العم عىل مىستوى العالمللمرأة   تقدًما إىل حد ما، ،السنوات العشرين املاضية شهدت

يف سوق العمل أكرب من أي وقت  املشاركاتاليوم، أصبح عدد النساء املتعلمات فبني الجنسني. االجتماعية املساواة 

لحد من الفقر وتعزيز ل االرامية يف إثمار الجهود لمساواة بني الجنسنيوازداد الوعي باألهمية القصوى لمىض،  

"تحقيق  ضرورة 2030إقرار أجندة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام  تأكد هذا الوعي يفالتنمية االقتصادية. و 

والعمل الالئق لكل النساء   ،"تحقيق العمالة الكاملة واملنتجةو  ،وتمكني كل النساء والفتيات"  املساواة بني الجنسني

 . 2030بحلول عام  1والرجال"،

النسائية ويف مصر، وعىل الرغم من ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي للمرأة، إال أن معدالت تشغيل العمالة 

إال إنها أحرزت مصر تقدماً هائالً يف ضمان املساواة بني الجنسني يف الصحة والتعليم،  وبينماانحدرت بمرور الوقت.  

ملنتدى الخاص با ( GGIيشري مؤشر الفجوة بني الجنسني ) يف املشاركة االقتصادية، حيثنفسها  لم تحقق املساواة

املشاركة االقتصادية  من حيثدولة   141من أصل   135املرتبة يف مصر موقع  إىل   ،2017االقتصادي العاملي لعام 

كانت نسبة ،  2018يف عام  %72 نسبة عاًما  64و  15الذين ترتاوح أعمارهم بني  الرجال توظيفبلغ وبينما ،  2للنساء

مقارنة   القطاع العام للتوظيفيف حصة عمالة املرأة   رتكز. وت3% فقط17 توظيف النساء من نفس الفئة العمرية

مقابل   ،العمل% من النساء يف سن 1.5 سوى وظف القطاع الخاص الرسميلم ي، فعىل سبيل املثال بالقطاع الخاص

. 4% من الرجال38% فقط من النساء مقابل 4، بينما وظف القطاع الخاص غري الرسمي 2012% من الرجال عام 12.5

في فكذلك تمثل حصة اإلناث من وظائف املناصب اإلدارية مؤشًرا جيًدا لقياس أداء التمكني االقتصادي للمرأة، و 

وهو رقم ضعيف للغاية فقط،  % 7.1العمالة املصرية  مجمل  داخل مصر بلغت نسبة النساء يف املناصب اإلدارية

ضعف تمثيل  أيًضا أظهرت البيانات الرسميةوكما .   5%(20%(، وماليزيا )49مقارنًة ببلدان نامية أخرى مثل الفلبني )

 .6الدرجة الرابعة% يف 33.2صل إىل ي يذال، %11.7بنسبة  لقطاع العامالعليا لاإلناث يف القطاعات اإلدارية 

هما بتوجد  حيث،  والتعليم الصحة يويتمثل املصدر الرئييس لعمل املرأة يف البلدان ذات الدخل املرتفع يف قطاع

عىل أعىل نسبة من   قطاع الرعاية االجتماعيةبالنسبة ملصر، فيستحوذ أما . 7تقريًبا عمل ثلث النساء العامالتل افرًص 

 االحتياجاتالقطاع مراكز رعاية الطفل، ودور رعاية املسنني، ودور رعاية ذوي هذا %، ويشمل  70العامالت بنحو 

من الوظائف فيهما   اإلناثبلغت حصة  حيث،  الصحةثم قطاع قطاع التعليم الخاصة. وييل قطاع الرعاية االجتماعية 

 
 (5-8، والهدف 8)هدف التنمية املستدامة  1
 17-15البنك الدويل، دراسة عن التمكني االقتصادي للمرأة ص  2
 2019، أكتوبر 46منتدى البحوث االقتصادية، ملخص السياسات رقم   3
 31، ص 2019البنك الدويل، دراسة عن التمكني االقتصادي للمرأة،  4
 52املصدر السابق ص  5
 املصدر السابق 6
 127، ص 2019البنك الدويل،  7
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واستحواذ   ،وباألخص عىل ظاهرة تأنيث التعليم  ،هذا التقرير عىل قطاع التعليم. ويركز  8% عىل التوايل51% و59

ما يفوق املليون مدرس، في مصر، بلغت جملة املدرسني  فاملعلمات عىل النسبة األكرب من وظائف قطاع التعليم. 

 للمعلمني 40.8بل مقا  ،%59.2 بينهم املعلمات، بلغت نسبة 2018/2019لعام الدرايس يف ا امدرسً   1026727 حوايل

طبق تعبري تأنيث مهنة التعليم عىل نوي  .منذ عقود  نقاًشا. وقد أثار موضوع املرأة وتأنيث مهنة التدريس 9الذكور

للجنة ا عملوقد استخدم فريق    يف مجال التعليم.البلدان التي تشكل فيها النساء أغلبية كبرية يف القوة العاملة 

عىل نطاق مهنة التدريس  يف  "وصف ظاهرة دخول النساء  التأنيث يف( مصطلح ETUCEللتعليم )النقابية األوروبية 

ألسباب التي لمراجعة   املهنة، مهنة التدريس وتأنيثيف  . وتضمنت بعض املناقشات التي دارت حول املرأة 10"واسع

 تنتجواآلثار التي قد   ،ملقام األوليف ا لصالح املرأة  ،غري متوازنة بني الجنسنيبعض البلدان  بتجعل مهنة التدريس 

 الناتجة عنبينما سعت مناقشات أخرى إىل معالجة اآلثار  .عمليات التعلم والنتائج التعليمية للطالبذلك عىل  عن 

 عموًماعىل نطاق أوسع، بما يف ذلك تمكني املرأة  بينهما  عىل املساواة بني الجنسني والعالقات   ،مهنة التدريس  تأنيث

تمثيل املرأة يف مهن الرعاية والتعليم يف مرحلة زيادة أن   إىل كذلك  أشارت بعض الدراساتو داخل املجتمع واالقتصاد.  

خلق ي اهذ. ولكن  11بوصفه امتدادا لدور األم ،العملهذا طبيعة  خاصة بإىل معتقدات ثقافية  ترجع  ،الطفولة املبكرة

أنهم  حيث تسود فكرة  ،من التحيز ضد الرجال يف مهنة الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة  اكبريً   اأيضاً قدرً 

   األمر الذي يمثل عائقاً يحول دون وصول الرجال إىل هذا املجال من العمل.  ،لوظائف األم غري صالحني

سب يف كل من القطاع العام والقطاع غري الرسمي مقارنة املرأة املصرية بشكل غري متنا  ، تمثلوبشكل عام

ل، اعماأل  ههذ   أداء وقًتا طوياًل يف  ويقضنيأفراد األسرة،  صالح بدون أجر ل أعمااًل  كثريات  نساءتؤدي بالرجال، حيث 

أن العمل غري  132015. وقد أظهرت نتائج مسح استخدام الوقت عام 12مليار جنيه  496قيمتها بنحو التي قدرت 

 اوقتً   هنقضاء ب% من النساء الاليت شملهن املسح 91 أفادتمدفوع األجر هو النوعية األكرث انتشارًا بني اإلناث، حيث 

 اوقتً   هنضاء بق% من النساء 27 أفادتفقط من الرجال، كما  % 26األنشطة املنزلية غري مدفوعة األجر، مقارنة بـ يف 

  .14% من الرجال8ألفراد األسرة، مقارنة ب ة األجر  دفوعاملأعمال الرعاية غري أداء يف 

 

 

 

 
 121، ص 2019يل، البنك الدو  8
 2018/2019الكتاب السنوي، وزارة الرتبية والتعليم، الباب الرابع،  9

 1، ص2011منظمة اليونسكو، النساء ومهنة التعليم،   10
 76، ص2016منظمة العمل الدولية، النساء يف العمل،   11
 17-15، ص2019البنك الدويل،   12
 2015ة مسح استخدام الوقت، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، دراس 13
 املصدر السابق 14
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 تأنيث" مهنة التعليم: فرصة أم فجوة؟" 

 ني يف عدد منحافظاملعشرات املعلمات أمام مقر وزارة الرتبية والتعليم بسبب رفض   ، احتجت2016يف 

 املحافظات.تلك نظراً لوجود عجز باملعلمني يف  ،حافظات تنفيذ قرار عودة املعلمني املغرتبني إىل محافظاتهمامل

يف دول منظمة لمعلمني لالعظمى غالبية الن إ ، إىلمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  أجرتهاتشري دراسة و 

التعليم قبل االبتدايئ والتعليم االبتدايئ، حيث مرحلة ناث، وخاصًة يف  اال  منجميًعا    التعاون االقتصادي والتنمية 

% من املعلمني 99. وال تختلف الحالة كثرياً يف مصر، حيث تمثل املعلمات 15معلمني  10من كل   8تمثل النساء نحو 

جمايل املعلمني إ % من 60.9% للمعلمني الذكور، كذلك تمثل املعلمات 0.9يف مرحلة التعليم قبل االبتدايئ مقابل 

التعليم االعدادي حيث تبلغ عىل أيضاً   ويسري هذا،  16بتدايئ% من املعلمني الذكور يف مرحلة التعليم اال39.1مقابل 

 املعلماتة حيث تبلغ نسب  ،التعليم الثانوي من ذلك  . ويستثنى17% للمعلمني الذكور49% مقابل 51 املعلماتنسبة 

  .18% للمعلمني الذكور60% مقابل 40

     

 

 

 
 7-5، ص2015منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، اتجاهات تشكل التعليم،   15
 17/18الكتاب االحصايئ السنوي، باب التعليم، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، العام الدرايس  16
 املصدر السابق 17
 املصدر السابق 18

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%100.00%



7 
 

يف يمكن تفسري فجوات األجور و،  19%24الرجل بنسبة  أقل من أجروعىل الصعيد العاملي، تحصل املرأة عىل 

، ولكن يبقى الجزء األكرب من الحاالت دون ةوسنوات الخرب   واملهاراتالتعليم   ياتمستو  ختالفإ ببعض الحاالت 

كثرًيا ما يفرتض "طبيعياً" ألداء هذه الوظائف، ف اتمجهز   نباعتبارهن . وبما أن األمهات والنساء يُنَظر إليه20تفسري

مستويات األجور الحالية أهمية ال تعكس  ملهن تحتاج إىل قدر ضئيل من التدريب أو املهارات. وبالتايل،  ا هذه إن  

اية والتعليم قيمة الرع تقليلؤدي هذه املعايري االجتماعية أيضا إىل تكما الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.  

    .21األجور وطبيعة التطور الوظيفي واملهني يف هذا املجالهذا عىل ينعكس  ومهنة،  باعتبارها  يف مرحلة الطفولة املبكرة 

حيث يبلغ   ،% تقريباً 50تبني لنا فجوة بنسبة ست ،مصربيف قطاع التعليم  مستويات األجوروإذا نظرنا إىل    

متوسط   تساوي وذلك مع وضع  ،جم للمعلمات  510مقابل   ،جم  1022 عموًما  متوسط األجر األسبوعي للعامالت

إضافًة إىل ذلك، فحتى عند القيام بعمل مماثل، فإن النساء و.  22يف االعتبار ساعة( 53ساعات العمل األسبوعي )

حيث يصل بمصر،  عية يف األجور يف القطاع العام والخاص هذه الفجوة النو  وتظهريكسنب أقل يف كثري من األحيان،  

% 9بنسبة  يزيدجم لالناث، أي أن متوسط األجر للذكور   1022جم للذكور مقابل   1120متوسط األجر األسبوعي إىل 

حيث   ،%6.3تصل الفجوة النوعية يف األجور إىل  ،القطاع الخاصيف  للتعليم. وبالنسبة 23ناثمتوسط األجر لإل  ىلع

. وال يتوقف التمييز النوعي عند األجور، بل 24لإلناثجم   510مقابل   ،جم  544يبلغ متوسط األجر األسبوعي للذكور 

مثل املراقبة عىل   ،ملرأة يف منظومة التعليم، حيث نجد أن بعض األعمالبه ا ي تكلف ذيشمل كذلك نوعية العمل ال

. 25األجر املتغريب فيما يتعلقية لمما يحرم املعلمات من االمتيازات املا  ،ملعلمني الذكورا  بها غالًباكلف ي ،اناتاالمتح

يف  هوتحدياتالتعليم  يف الجهات الرسمية املنوطة بعرض قضايا  ايكاد يكون منعدمً تمثيل املرأة  إنكذلك ذكر   ويجدر

مثل نقابة املهن التعليمية، حيث ال توجد امرأة واحدة يف مكتب نقابة املهن التعليمية، بينما ال تزيد نسبة   ،مصر

ينتج عن ظاهرة "تأنيث" مهنة التعليم وجود عالقة  ،. ويف بعض الحاالت26%11النساء يف النقابات الفرعية عن 

كإدارة املؤسسة التعليمية، ولكن   ،دارية علياإوظائف   يف نطردية بني زيادة عدد االناث يف مهنة التعليم وتمثيله

وذلك يف   ،%(46مقابل االناث )  ،%(54تفوق نسبة الذكور ) يظهربالنظر إىل التقسيم النوعي لالداريني باملدارس، 

  .27مراحل التعليم ما قبل االبتدايئ، االبتدايئ، االعدادي، والثانوي

 
 4األمم املتحدة اإلنمايئ، تقرير التنمية البشرية صبرنامج 19
  املصر السابق. 20
 76، ص 2016منظمة العمل الدولية، النساء يف العمل،   21
 2018النشرة السنوية إلحصاءات التوظف واألجور وساعات العمل، الجهاز املركزي للتعبئة العامة والحصاء،  22
 املصدر السابق 23
 املصدر السابق24
 بتاًء عىل لقاء مع أحد أعضاء نقابة املعلمني املستقلة 25
 املصدر السابق 26
 17/18الكتاب االحصايئ السنوي، باب التعليم، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، العام الدرايس  27
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 رياملصعام التعليم ووضع املعلم  

كيزة أساسية للنهضة ر التعليم  عىل أساس أن تعليم،  لل اعامً باعتباره   2019قام الرئيس السيىس بإعالن عام 

اسرتاتيجية ت . وبناًء عىل ذلك، وضع28وأهم ما تمتلكه الشعوب  ،الرثوة البشرية أهم مورد لالستثمار أنوالتقدم، و 

تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام الثانوية العامة، وفتح املدارس ؛ إىل أربعة محاور التي تنقسمتطوير التعليم، 

تنفيذ يف مع البنك الدويل كذلك  تتعاون الحكومة املصرية  و .  29اليابانية، واملدارس التكنولوجية بالنسبة للتعليم الفني

 بواسطةامة، ويهدف إىل تحسني ظروف التعليم والتعلم يف املدارس الع  ،مشروع دعم إصالح التعليم يف مصر

تحسني التعليم يف مرحلة ؛ . ويتكون مشروع البنك الدويل من خمس مكوناتامليون دوالرً   500 قيمتهقرض 

ملعلمني وقادة التعليم واملشرفني، وإصالح فيما يتعلق با الطفولة املبكرة، وتحسني فعالية التعليم قبل الجامعي 

التقييم الشامل لتحسني تعلم الطالب، وتعزيز تقديم الخدمات التعليمية من خالل أنظمة متصلة، وأخرياً إدارة 

هذه املكونات أو األهداف من خالل مجموعة مؤشرات محددة من   وتقاساملشروع واالتصاالت والرصد والتقييم،  

هو زيادة   ،لقياس هذا الهدف اواحدً   ايما يخص مكون االهتمام باملعلم، وضع البنك الدويل مؤشرً . وف30البنك الدويل

كونه يعرتف بدور لمؤشراً ايجابياً   هذا  يمكن اعتباروعدد املدرسات املؤهالت للمشاركة يف العملية التعليمية،  

بشكل يتناسب مع القيمة والفائدة  نة رواتبهاملعلمات املتزايد يف العملية التعليمية، ولكنه يغفل ذكر موضوع زياد 

  .31يمثلنها التي 

 
 2019تطوير التعليم مشروع مصر القومي"،  2019الهيئة العامة لالستعالمات، " يف  28
 ابق.املصدر الس 29
 2018البنك الدويل، مشروع دعم اصالح التعليم يف مصر،  30
 املصدر السابق 31
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ري فيما يتصل بالتثقيف، ن اتخاذ خطوات نحو تعزيز وصقل مهارات املعلم املصعالحكومة املصرية   وقد أعلنت

. وفى مجال 32تتواكب مداركه مع التطور السريع لالقتصاد العاملي، لالشخصيةملعلم ا فى تنمية مهارات  ملساهمةوا 

 يتدرب فيها ،برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريسعدة علنت الحكومة املصرية عن تنفيذ  أ التنمية املهنية للمعلمني، 

ألف معلم عىل منظومة التعليم  130كما يتدرب حوايل عدد كبري من املعلمني عىل استخدامات بنك املعرفة املصرى،  

 . 33بشكل خاصأيضاً عىل املعلمات   ازً تركي مجا تضمن الرب تم لالجديدة، ولكن 

وهو قاعدة بيانات للمعلمني عىل مستوى   ،تدشني برنامج "املعلمون أوالً" كذلكعلنت الحكومة املصرية  أ  و

تطوير الربنامج هدف ستي. واملنصة الرسمية الوحيدة لوزارة الرتبية والتعليم الفنيووصف بأنه   ،الجمهورية

. وعىل الرغم من طموح 34وفقاً ألدائهم  هللمعلمني املشاركني في أسجل نقاطً يالسلوكيات املهنية للمعلمني، حيث 

ووصف وزير الرتبية والتعليم الفني لتجربة مصر يف تطوير التعليم بكونها "محط كما هو مخطط له،  برنامج التعليم  

 مازال،  35"نقل التجربة املصرية لالمتحانات االلكرتونية" إىل وبأن وزير التعليم يف بريطانيا يطمح  ،العالم" أنظار

 ،مثل انخفاض مرتبات املعلمني  ،عضاء الربملان املصري يغفلون الحديث عن أمور بديهيةأ املختصون يف التعليم و 

زيادة رواتب وزبر الرتبية والتعليم عىل أهمية  أكد  قد خطورة بالغة عىل العملية التعليمية. و شكل  باعتبارها ت

ن املوازنة العامة تقف عائقاً إمعلقاً بأن " املعلم املصرى يحتاج اىل زيادة مرتبه عشر مرات"، ولكنه أضاف   ،املعلمني

  .36أمام هذه الزيادة

 تأنيث مهنة التعليم: من املستفيد؟

كما .  37الباحثني عن عملانخفاض مستوى مشاركة النساء يف القوى العاملة، تشكل النساء اآلن معظم ورغم 

للبحث  نيسعينساء ال كثري من البطالة الشباب يف أوقات الصعوبات االقتصادية، وهناك أدلة عىل أن   زداد صعوبةت

العثور عىل وظائف. عالوة عىل ذلك، فإن انتقال املرأة إىل وظيفة مستقرة أو مرضية  بصعوبةيشعرن  نعن عمل ألنه

% من الشباب انتقلوا إىل وظائف مستقرة و / أو مرضية 51.7شري اإلحصاءات إىل أن أكرث صعوبة، حيث تيعد أمًرا 

أعىل نسبة من العمل الرئييس للنساء األكرب سنا  تركز.  وتشري الدراسات كذلك إىل 38% من الشابات16.3مقابل 

(، التي وجد أيًضا أنها االجتماعية اقتصاد الرعاية الثالثة )صحة اإلنسان والتعليم والرعاية يف قطاعات سنات،وامل

% 13نمت قطاعات الرعاية االجتماعية والتعليم بنسبة  2013و  2006. وبني عامي 39نساء املتزوجاتبال أكرث ترحيًبا
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ينة من العمل يرتبط ارتفاع تركيز النساء يف أنواع مع. ويمكن استنتاج انه بشكل عام، 40% يف السنة عىل التوايل11و

املبيعات و   التمريضو    بارتفاع نسبة العمل بدوام جزيئ وانخفاض األجور نسبياً، ال سيما يف قطاعات مثل التعليم

 والتنظيف. 

 من عدد فئة جندرية للنسبة األكرب احتاللوتأثري   ،حاولت هذه الورقة القاء الضوء عىل فكرة "تأنيث" الوظائف

ظاهرة تأنيث الوظيفة  تأثري إظهاربهدف  ،مهنة التعليم كمثال للتمييز املهني  وأختريت  .وظائف معينةيف  العاملني 

ينعكس انخفاض نسبة الرواتب يف موازنة التعليم، األمر الذي  هذا التأثري  شملوي  .عىل املجتمع بشكل أوسع

تحقيق رؤية الحكومة املصرية والوصول ويصعب اء إناث أو ذكور.  عىل مرتبات جميع العاملني بالتعليم سو بالتبعية  

دون االهتمام بالفاعلني الرئيسيني يف العملية التعليمية وباحتياجاتهم  ،للمؤشرات املستهدفة يف التعليم املصري

لفئة العمرية التعليم ما قبل االبتدايئ يف مصر لبمعدل االلتحاق اإلجمايل   وحيث يبلغومتطلباتهم، وهم املعلمون.  

سيعني زيادة  ،بهذه املرحلة من التعليمااللتحاق مستويات زيادة    فإن قدرة مصر عىل، %  31، سنوات 6-4من 

مدرسات ومدرسات مساعدات، باإلضافة إىل توفري فرًصا   يف العملمن الوظائف للنساء   اكبريً   اعددً   خلق  إمكانية

  .41سنوات للمشاركة يف العمل بأجر خارج املنزل 5و  3ألمهات األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

الفرص نفسها للرجال والنساء. وال تزال القوالب النمطية  اال تتوفر فيهبيئة  عىل كل حال، مازلنا نعيش يف 

تحد من اختيار كما ،  هتمامهمال   يجب أن تكون مثريةطفال للمواضيع التي األ  تصور املتعلقة بنوع الجنس تؤثر عىل

املاضية، عىل مدى العقود كبرًيا    اتقدمً تحقق ملوضوعات الدراسة يف الجامعة.  وعىل الرغم من أيضاً  الشباب والنساء 

هناك حاجة إىل بذل املزيد من الجهود لتحقيق املساواة بني الجنسني من أجل تحقيق "خطة التنمية املستدامة" من 

خالل تدابري تضمن توفري وظائف جيدة للمرأة، وتقليل الصور النمطية الجنسانية والتمييز يف كل من التعليم ومكان 

وليات األسرية التي تتحملها النساء حالياً. ئعبء غري املتناسب للرعاية واملسالعمل، وهذا باإلضافة إىل إعادة توزيع ال

أخرى من  اشكااًل  يعززاملناصب القيادية والتنظيمية، كما عن املرأة   غياباملساواة بني الجنسني عىل   غيابوينعكس  

بالوضع االجتماعي واالقتصادي. لذا ينبغي للسياسات عىل جميع املستويات  تلك املتعلقةمثل   ،عدم املساواة

وأن تعمل عىل إيجاد عالم يتساوى فيه الرجل واملرأة يف   ،عدم املساواة بني الجنسني بجميع أشكالهامكافحة  

 وليات والفرص.  ئالحقوق واملس
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