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 اململكة األردنية الهاشمية

لدى دائرة املكتبة الوطنية اإليداعرقم   

(872/2 /2016) 

يتحمل املؤلف كامل املسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر هذا 

خرى أأي جهة حكومية و أاملصنف عن رأي دائرة املكتبة الوطنية   



 أ 
 

 

 تقديم

  

يطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية أن نضع بين أيديكم دراسة أسباب تدني مشاركة املرأة 

 للكثير من املتغيرات  األردنية في سوق العمل ومدى
ً
  شامال

ً
 ودليال

ً
ادماج مفهوم النوع االجتماعي، آملين أن تكون مرجعا

 املتعلقة بخصائص قوة العمل من االناث االجتماعّية واالقتصادّية والديموغرافية في األردن.

تها لالعوام طي التي حددتها وزارة العمل ضمن خوتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة دراسات سوق العمل األردن

 ( بالتنسيق مع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية2015-2017)

وتنقسم هذه الدراسة إلى سبعة فصول رئيسة، إذ يتضمن الفصل األول االطار النظري الخاص بالدراسة من 

بعة 
ّ
لذلك. ويتضّمن الفصل حيث مشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باالضافة ملصادر البيانات واملنهجية املت

الثاني البيانات بخصائص املشتغالت واملتعطالت األردنّيات. ويتناول الفصل الثالث من الدراسة خصائص املشتركات في 

 الضمان االجتماعي واملتقدمات بطلب لديوان الخدمة املدنّية.

ضافة للمبادرات الوطنية ويتحّدث الفصلين الرابع والخامس عن الخصائص التعليمية للمرأة األردنية، باال 

 الفصل 
ً
والدولّية لتمكين املرأة. وتناول الفصل السادس التحليل القياس ي ملحددات مشاركة املرأة في سوق العمل، وأخيرا

 السابع والذي يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

دة، وأن تخدم توجهات املركز وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتّم االستفادة منها حق استفا

في تعزيز جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشرية. راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة 

 األردن األغلى.

 رئيس املركز

 أ.د. عبد هللا عبابنة
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 شكر وتقدير

يتقدم املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ببالغ الشكر والتقدير الى اللجنة الفنية لدراسات سوق العمل األردني 

دراسة والتي أسهمت والتي كان لها الدور املهم في متابعة اجراء الدراسة تمثلت باملالحظات املهمة في جميع مراحل اعداد ال

 في أثرائها.

 والشكر كذلك الى الباحث/ الباحثين على جهودهم التي بذلوها في إعداد هذه الدراسة.

 اللجنة الفنية

( )املجلس االقتصادي واالجتماعي( معالي األستاذ الدكتور منذر الشرع
ً
 )رئيسا

( ()املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية الدكتورة االء البشايرة
ً
 )عضوا

( )املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية( الدكتور عماد عبابنة
ً
 )عضوا

( )املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية( املهندس علي نصرهللا
ً
 )عضوا

( )وزارة العمل( الفاضلة روان ابو سل
ً
 )عضوا

( )وزارة العمل( ايمان الرشدان  الفاضلة
ً
 )عضوا

( )وزارة العمل( احالم العبداملهندسة 
ً
 )عضوا
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 59 ............................................................... (2014-2010) الفترة خالل اإلناث بين البطالة معداّلت :19 رقم لشكلا
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 117 ...................................................................................................................... الّسكن نوع: 42 رقم الشكل
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 127 ..................................................................................................... زوجته بعمل الّزوج رأي: 53 رقم الشكل
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 نفيذي  الملخص الت  

مستوياتهن ارتفاع ومنهن وتزايد أعداد الخريجات ، رتفاع نسبة اإلناث في المجتمع األردنيّ رغم ا

نسب  حيث تعدّ  ؛تزال متواضعةما  قتصاد األردنيّ ة بالمرأة العاملة في االرات الخاصّ المؤشّ  إال أنّ التعليمية 

راسة هذه الدّ جاءت  ،سب المتدنية على مستوى العالم. ومن هنامن النّ  ي سوق العمل األردنيّ مساهمة المرأة ف

ة التي من شأنها التأثير وغير االقتصاديّ  ةكمحاولة لتسليط الضوء على أبرز المؤشرات والعوامل االقتصاديّ 

راسة بداية  بإجراء مت الدّ . ولتحقيق ذلك فقد قاوص المشاركة في سوق العملة بخصفي قرار المرأة األردنيّ 

 ة العاملة وغير العاملة، إضافة إلى إجراء تحليل وصفيّ قة بواقع المرأة األردنيّ تحليل معّمق للبيانات المتعلّ 

ة، وكذلك استقراء اآلراء ة للمرأة األردنيّ ة واالجتماعيّ عليميّ ة والتّ شامل يغطي أغلب الجوانب االقتصاديّ 

خصائص المشتغالت  حليل الوصفيّ المشاركة في القوى العاملة. حيث شمل التّ طة بالمرتبهات العاّمة وجّ والتّ 

والمتقدّمات بطلبات لديوان الخدمة  ،مان االجتماعيّ وكذلك بيانات المشتركات بالضّ  ،اتوالمتعّطالت األردنيّ 

إضافة إلى بيانات العامالت  ،ةة للمرأة األردنيّ عليميّ لبيانات المتعّلقة بالخصائص التّ ا حليلشمل التّ  ة. كماالمدنيّ 

راسة أيضا  أبرز المبادرات ستعرضت الدّ . واوُسبل اإلحالل الممكنة في سوق العمل األردنيّ  ،الوافدات

 .اقتصاديًّاة ة التي جاءت لتمكين المرأة األردنيّ ة واإلقليميّ الوطنيّ 

ات أّن عدد المشتغالت ردنيّ للبيانات المتعّلقة بالمشتغالت والمتعّطالت األ حليل الوصفيّ أظهر التّ 

جمالي المشتغالت هّن في ( من إ42%. )2014جمالي عدد المشتغلين للعام من إ 15%ات يشّكل فقط األردنيّ 

من أجمالي المشتغالت يحملن درجة البكالوريوس. وأغلب  (52%) قرابة( سنة، و34-25)ة الفئة العمريّ 

. وفيما يتعلّق بمتوسط أجور اإلناث في سوق العمل 52%قليم الوسط وبنسبة يعملن في إاإلناث المشتغالت 

من المشتغالت متوسط  (24%)و  (55%) قرابة، فقد أظهرت البيانات أّن 2014خالل العام  األردنيّ 

من  (9%) دينار على التوالي، وفي المقابل فإنّ  299-200دينار و  499-300رواتبهّن الشهرية يتراوح بين 

 دينار. 500 ــيفوق ال ط أجر شهريّ ت يحصلن على متوسّ إجمالي اإلناث المشتغال

 ات إلى أنّ ئيّ ، فتشير اإلحصا2014ات خالل العام أّما فيما يتعلّق بالبيانات الخاّصة بالمتعّطالت األردنيّ 

، حيث شهد لين في سوق العمل األردنيّ من إجمالي عدد المتعطّ  (30%) نسبة اإلناث المتعّطالت هي قرابة

من إجمالي عدد المتعّطالت هّن من الفئة  (46%).  2014الت انخفاضا  ملموسا  خالل العام عدد المتعطّ 

أظهرت البيانات المتعّلقة حيث  منهّن يحملن درجة البكالوريوس. (77%) ( سنة، قرابة24-15)ة العمريّ 

المتقدّم على  عليميّ التّ  هيكلة التعّطل عند اإلناث تتسم بالمستوى أنّ  ميّ ل العلالت حسب المؤهّ بتوزيع المتعطّ 

صات العلوم في تخصّ كنَّ من إجمالي المتعّطالت  (43%) كما أظهرت البيانات أّن قرابة. كورعكس الذّ 

ة لإلناث في الت المشاركة االقتصاديّ تفاوتت معدّ  وفي المقابل .ربيةة والقانون والتّ جاريّ ة والتّ االجتماعيّ 



 ل 
 

الت مشاركة ة جدا  مقارنة بمعدّ الت متدنيّ ث تعتبر هذه المعدّ حي (،4%-2%)ة بين مختلف الفئات العمريّ 

 ة المنّقح لألنثى في األردنّ وقد شهد معدّل المشاركة االقتصاديّ  ة.الت المشاركة العالميّ وكذلك معدّ  ،كورالذّ 

خالل السنوات  (14%) ( بعد أن كان قرابة12.6%) ليصل الى ما يُقارب 2014ضا  في العام انخفا

  الماضية.

 راكميّ العدد التّ  أنّ فقد أظهرت آخر االحصائيّات  مان االجتماعيّ ق بالبيانات المتعّلقة بالضّ ا فيما يتعلّ أمّ 

 قرابةلت اإلناث مشتركا  ومشتركة، شكّ  (924.634)يقارب  2014في العام  مان االجتماعيّ لمشتركي الضّ 

 لى أنّ ة تشير إمة المدنيّ دبيانات ديوان الخ فإنّ  ،وفي المقابل المتبقية. 26%كور الـ ل الذّ في حين شكّ  (%74)

بلغ عدد اإلناث منهم  كال الجنسين.ل 4673قد بلغ  2014توظيفهم فعليا  في العام  ذين تمّ إجمالي عدد الّ 

جمالي من إ 43.6 %يُقاربلوا ما شكّ  2036كور في حين بلغ عدد الذّ  ،56.4 %لن ما يقاربشكّ  (2637)

 نين للعام نفسه.المعيّ 

ة من خالل تحليل نسب نيّ دة للمرأة األرعليميّ أبرز الخصائص التّ  راسة في فصولهاكما واستعرضت الدّ 

عليم إضافة الى نسب االلتحاق في التّ  ،صات التي تلتحق بهاخصّ اإلناث بمختلف الجامعات وأبرز التّ  قالتحا

إجمالي عدد  شير البيانات المتاحة إلى أنّ ت إذ. دريب المهنيّ سة التّ عليم ومؤسّ ربية والتّ في وزارة التّ  المهنيّ 

 (291)قد قارب  2013/2014ل األوّ  راسيّ ة للفصل الدّ ة والخاصّ ة الحكوميّ الملتحقين في الجامعات األردنيّ 

أعلى نسبة التحاق  ات أيضا  أنّ (. كما أظهرت اإلحصائيّ 57.5%)لت اإلناث منهم ألف ملتحق وملتحقة شكّ 

ة والقانون، إذ بلغت هذه جاريّ ة المختلفة واألعمال التّ صات العلوم االجتماعيّ لكال الجنسين كانت في تخصّ 

لإلناث. وفي المقابل كانت أقل نسبة التحاق لكال الجنسين أيضا   (21%)كور و للذّ  (30%) النسبة ما يُقارب

 خالل نفس العام. البيطريّ  راعة والطبّ صات الزّ في تخصّ 

لى أّن إجمالي عدد العامالت الوافدات في سوق العمل إ تحليلها أيضا   ات التي تمّ حصائيّ تشير اإلكما 

ومن ثّم الى  2005ألف عاملة في العام  (32) الى قرابة 2000( عاملة في العام 8637)ارتفع من  األردنيّ 

 يّ قتصادشاط االتوزيع العامالت الوافدات حسب النّ ب أّما ما يتعلّق. 2014ألف عاملة في العام  (70) قرابة

أعلى نسبة للعامالت الوافدات كانت في فئة أنشطة األسر  أنّ فقد أظهرت البيانات المتاحة ، 2014للعام 

األمر الذي يعني أّن أية  (،27%)ة بنسبة حويليّ تلتها فئة نشاط الصناعات التّ  (،68%)ة بنسبة المعيشيّ 

ة في القوى العاملة يُمكنها أن ترّكز على ة لزيادة مساهمة المرأة األردنيّ ات مستقبليّ سياسات أو استراتيجيّ 

 ة.حويليّ وبخاصة في قطاع الصناعات التّ  ،ة محل العمالة الوافدةمسألة إحالل جزء من العمالة المحليّ 

اعتمد على استخدام نموذج االنحدار راسة فقد المستخدم في هذه الدّ  حليل القياسيّ وفيما يتعلّق بالتّ 

القيمة.  ر التابع ثنائيّ في حالة المتغيّ  ي نتائج أكثر دقة من نماذج االنحدار الخطيّ الذي يعط نائيّ الثّ  اللوجستيّ 

ة مشاركة المرأة في القوى العاملة من خالل ترتيب العوامل المؤثرة في ة احتماليّ الة اللوجستيّ حيث تقيس الدّ 
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ا توزيعه ي تمّ ة الّتانبيانات االستب حليل علىر. وقد استند هذا التّ ة المتغيّ هذا االحتمال بحسب قوة تأثير ومعنويّ 

نة . وقد غّطت هذه العيّ (80%)وبنسبة  (322)استجابت منهّن  ،إمرأة عاملة وغير عاملة (400) على قرابة

 إضافة الى إناث غير عامالت. عة في القطاعين العام والخاصّ من اإلناث العامالت في وظائف متنوّ  اعدد  

ة ة احصائيّ ة كانت ذات معنويّ رات المستقلّ بعض المتغيّ  أنّ  نائيّ الثّ  جستيّ أظهرت نتائج دالة االنحدار اللو

. حيث كان ة منخفضة وأثرها غير معنويّ ة أخرى كانت داللتها االحصائيّ رات مستقلّ مرتفعة جدا  مقارنة بمتغيّ 

، الزوج المنخفض ودخل ، والعدد الكثير لألطفال،وحيازة المسكن ،عليم العاليوبخاصة التّ  عليميّ المستوى التّ 

من أبرز العوامل ذات الداللة  دور العمل في تعزيز فرصة الزواجإلى إضافة  ،توفّر حضانة في مكان العملو

 المرتفع على قرار المرأة في المشاركة في القوى العاملة. ة والتأثير المعنويّ حصائيّ اإل

والشهادة  ،الثانوي عليميّ والمستوى التّ  ،أّن ُعمر المرأةإلى وفي المقابل فقد أشارت النتائج بشكل عام 

ة وال تؤثر بشكل إضافة الى العادات والتقاليد كانت جميعها غير معنويّ  ،ووجود طفل واحد ،الجامعية األولى

ة الة اللوجستيّ الجانب اآلخر فقط أظهرت نتائج الدّ  وفيكبير على قرار المرأة في المشاركة في القوى العاملة. 

من المتغيّرات التي كان يُعتقد أنها مؤثّرة في قرار  اعدد   ات أنّ راسة من اإلناث األردنيّ لدّ باستخدام عينّة ا

رأة في سوق العمل، ة مشاركة المة وال تؤثّر في احتماليّ مشاركة المرأة في القوى العاملة كانت غير معنويّ 

نت تحدّ نسبيا  من مشاركة المرأة، ، والعادات والتقاليد التي كاة للمرأةعمريّ ر الفئات اليّ ومن أبرزها متغ

 ة للمرأة. وكذلك الحالة الزواجيّ  متدنّية،ة العليميّ المستويات التّ و

تبّنيها كأساس من أجل وصيات لصناع القرار لى جملة من التّ راسة إصت الدّ وبناء  على ما سبق فقد خلُ 

 واضحة وصريحة تدعم دور المرأة تبنّي سياساتضرورة  :منها لتعزيز دور المرأة في سوق العمل األردنيّ 

ليكون لها  ؛ةسات الماليّ العمل على تحفيز المؤسّ ة على سوق العمل لضمان حقوقها، ووتعّزز الرقابة الفعليّ 

فكير في سياسات وخطط طويلة المدى التّ و ،لإلناث ةدور أكبر في تقديم المزيد من التمويل لمشاريع موّجه

التي تشهد معدالت بطالة مرتفعة خصصات ة بدال  من التّ خصصات الصحيّ الملتحقات بالتّ  ناثترفع نسب اإل

ة وبخاصّ  مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بعمل المرأة، وة والتربيةالعلوم االجتماعيّ بين اإلناث ك

ة وضع خطة استراتيجيّ راسة أيضا  بضرورة توصي الدّ . كما التأمين الصحيّ مومة وإجازات األالمرتبطة ب

قطاع  خاصة  مالت الوافدات في بعض القطاعات، ات محل العاة للبدء التدريجي بإحالل العامالت األردنيّ ليّ فع

ة دخول ة بأهميّ وعية المجتمعيّ ضخم للتّ  حاجة ماّسة لوجود جهد إعالميّ  كما ظهرت .ةحويليّ الصناعات التّ 

 .ة للمرأةالمرأة للمهن والوظائف التي يعتبرها المجتمع غير تقليديّ 

 



 ن 
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 مةمقد  

قتصادها، ابناء  سبيل ول فيمن أهداف الدّ  اة هدف  ثلى من الموارد البشريّ االستفادة القصوى والمُ  عدّ تُ 

في المجتمع.  رطوّ التنمية والتّ في اإلنتاج وكبيرة ة ميّ أه ممثال  بالرجل والمرأة لعنصر البشريّ ا لحيث يشكّ 

تحقيق التنمية إلى امية تعزيز الجهود الرّ  بهدفجل جانب الرّ  إلىل نصف المجتمع تي تشكّ وتقف المرأة الّ 

كال الجنسين في خططها  ومساهمةالتنمية تعتمد على تطوير ودمج  فإنّ  ،الشاملة بأبعادها المختلفة، لذا

االستفادة المثلى  تحقيقة، أو على األقل عدم للموارد البشريّ  اهدر   ليشكإهمال أحدهما  وبرامجها، كما أنّ 

 منها.

العقود ت نسيج مجتمعه، فقد شهدمكّونات من  فيه مكون ا رئيس االمرأة  الذي تعدّ  بالنسبة لألردنّ و

ن حسّ تّ وال ،، كخفض نسبة األمية بين النساءاألردننعكست على مكانة المرأة في ة ارات إيجابيّ الماضية تطوّ 

ة شريعيّ لطة التّ ة في الس  مراكز قياديّ  إلىدات اللواتي وصلن ، وزيادة عدد السيّ في وضع المرأة الصحيّ 

ة فقد بلغت نسبة ة الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامّ ة. ووفقا  لإلحصائيات الرسميّ ة والقضائيّ نفيذيّ والتّ 

. 2013للذكور لعام  (51.5)%مقابل  (48.5%) اإلناث  

ة بالمرأة العاملة في رات الخاصّ المؤشّ  ، إال أنّ يّ األردنفي المجتمع  اإلناثرتفاع نسبة م ارغو

 إذة. عليميّ حسن المتزايد بأعداد الخريجات ومستوياتهن التّ متواضعة، حتى مع التّ  تزالما  يّ األردنقتصاد اال

 إلىظر لى مستوى العالم. فعند النّ ة عمن النسب المتدنيّ  يّ األردننسب مساهمة المرأة في سوق العمل  عد  تُ 

قد بلغت  2012كور للعام ا من الذّ قتصاديًّ نسبة النشيطين ا الحظ أنّ ت اقتصاديًّ شيطين اات األفراد النّ إحصائيّ 

ات ما يّ األردن اإلناثا من قتصاديًّ شيطات اة، في حين بلغت نسبة النّ يّ األردنة العمل من إجمالي قوّ  (81.7)%

لإلناث  (9.2)%مقابل  (39.3)%كور ة الخام للذّ ل المشاركة االقتصاديّ ط. وبلغ معدّ فق  (18.3)%يقارب 

ل لإلناث، وبلغ معدّ  (14.3)%كور مقابل للذّ  (61.3)%ح في العام نفسه. في حين بلغ معدل المشاركة المنقّ 

 .2013لإلناث في العام  (22.2)%كور مقابل للذّ  (10.6)%البطالة 

وضعف مساهمتها  يّ األردني مشاركة المرأة في سوق العمل ابقة تدنّ سّ رات الويالحظ من المؤشّ 

وإيجاد الحلول الناجعة لها  ألسباب الكامنة وراء ذلك للوقوف عليهامما يستدعي ضرورة دراسة ا ؛اقتصاديًّ ا

ة يعيّ شرنمية عن طريق تهيئة البيئة التّ ة التّ لتعميق مساهمة المرأة في سوق العمل، وتفعيل دورها في عمليّ 

ة التي ة السلبيّ مطيّ ور النّ ة الخاطئة بحقها، وتصحيح الصّ جتماعيّ ة لذلك، وتغيير الممارسات االوالمؤسسيّ 

 اهرة.ة معّمقة حول هذه الظّ حاجة إلجراء دراسة اقتصاديّ  وجودتنتقص من حقوقها. األمر الذي يعني 

وغير  ةرات والعوامل االقتصاديّ مؤشّ وء على أبرز الراسة كمحاولة لتسليط الضّ تأتي هذه الدّ  ،ومن هنا

وص المشاركة في سوق العمل. ولتحقيق ة بخصيّ األردنالتي من شأنها التأثير في قرار المرأة ة االقتصاديّ 

 إلى إضافة ،ة العاملة وغير العاملةيّ األردنقة بواقع المرأة ات المتعلّ بدّ بداية من تحليل االحصائيّ  الذلك 

 ،ةيّ األردنة للمرأة ة واالجتماعيّ عليميّ ة والتّ مل يغطي أغلب الجوانب االقتصاديّ شا إجراء تحليل اقتصاديّ 
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راسة تنقسم الدّ  ،ة المشاركة في القوى العاملة. ومن هناهات العاّمة حول قضيّ وجّ وكذلك استقراء اآلراء والتّ 

 ،مشكلتها :سة من حيثراالخاص بالدّ  اإلطار النظريّ  لالفصل األوّ ن ة فصول، حيث سيتضمّ عدّ  إلىة الحاليّ 

ذلك، كما وسيتضّمن بعة لة المتّ مصادر البيانات والمنهجيّ إلى راسة، باإلضافة وأسئلة الدّ  ،تهاوأهميّ  ،وأهدافها

ا  مساهمة المرأة في القوى العاملة على المستويين المحليّ ب المرتبطةابقة راسات السّ للدّ  هذا الفصل عرض 

قة المتعلّ االقتصاديّة واالجتماعيّة والديمغرافيّة حليل الوصفي للبيانات التّ  انيالفصل الثّ ن . ويتضمّ واإلقليميّ 

والمستويات  ،ةقتصاديّ الت المشاركة االومعدّ  ،ة العملحجم قوّ  :مثلات يّ األردنالت بالمشتغالت والمتعطّ 

 عن عمل. اإلناثالت البطالة وطرق بحث معدّ إلى إضافة ات، ة لألردنيّ عليميّ التّ 

ات يّ األردنشمول  ودرجة ،جتماعيّ مان االأعداد المشتركات بالضّ  استعراض الثالفصل الثّ في  وسيتمّ 

ن نات عن طريقه. وسيتضمّ ة ونسب المعيّ مات بطلبات لديوان الخدمة المدنيّ أعداد المتقدّ  إلىإضافة بمظلته، 

ع التركيز على الملتحقات ة ومستوياتها، ميّ األردنة للمرأة عليميّ راسة الخصائص التّ من الدّ  ابعالفصل الرّ 

أبرز تناول  يتمّ سف الفصل الخامسا في . أمّ عليم المهنيّ والملتحقات بالتّ  ،والخريجات ،ةيّ األردنبالجامعات 

استعراض  إلىافة إضوفي سوق العمل،  يّ األردنالجهود والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة في المجتمع 

تناول قضية  سيتمّ  . كمااألردنّ ة بتعزيز دور المرأة وتمكينها في نيّ ة المعة والمؤسسيّ شريعيّ أبرز األطر التّ 

الفصل ص ة المختلفة. وسيخصّ نشطة االقتصاديّ زها في القطاعات واألودرجة تركّ  اإلناثالعمالة الوافدة من 

ة يّ األردندات التي تؤثر في مساهمة المرأة بخصوص تقدير نموذج معادلة المحدّ  حليل القياسيّ للتّ  ادسالسّ 

 اني من هذا الفصل ستُْجرىوفي الجزء الثّ  ة األخرى.وإجراء االختبارات اإلحصائيّ  ،في القوى العاملة

 ،أبرز مؤشرات مساهمة المرأة في سوق العمل :من حيث المنطقة دول وعدد من األردنّ مقارنات بين 

الذي  ابعالفصل السّ ة، وأخيرا  الت البطالومعدّ  اإلناثمعدالت تشغيل  إلىإضافة  ،ة لذلكدات الرئيسوالمحدّ 

 سيعرض أبرز النتائج والتوصيات.
 

 راسةة الد  أهمي  

، يّ األردنوء على مدى مساهمة المرأة في سوق العمل راسة في محاولتها تسليط الضّ ة الدّ تكمن أهميّ 

ر مساهمتها طوّ ة، والتي تحول دون زيادة وتيّ األردنيات التي تواجه المرأة حدّ أبرز المعيقات والتّ  إلىإضافة 

رات ذات العالقة على مستوى المحافظات في وذلك من خالل تحليل أبرز المؤشّ  ة؛يّ األردنفي السوق 

 المملكة.

من خالل التركيز على  يّ األردنمتعلّق بسوق العمل  راسة لتحليل جانب مهمّ تأتي هذه الدّ  ،ومن هنا 

ل التي يمكن أن تؤثر في هذا الجانب. جاءت أبرز العوام إلىإضافة  ،تحليل خصائص سلوك عمالة المرأة

وخاصة  ،ليهاتي تفتقر إراسات الّ إجراء العديد من الدّ  إلىراسـة في وقت تحتاج المجتمعات فيه هذه الدّ 

 ة في سوق العمل على وجه الخصوص.المرأة ومدى مساهمتها االقتصاديّ قة بة المتعلّ الدراسات االقتصاديّ 
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 راسةمشكلة الد  

ة لتعزيز مشاركة المرأة تي حاولت إبراز المعيقات وتقديم التوصيات العمليّ حليلية الّ اسات التّ رالدّ  تعدّ 

راسة تسعى هذه الدّ  ،محدودة نسبيا . ومن هنا يّ األردنوتفعيل دورها في المجتمع  ،ة في سوق العمليّ األردن

ة صحيحيّ جراءات التّ خاذ اإلاتّ  لىإاعية وء على تلك المعيقات، ومحاولة تقديم التوصيات الدّ تسليط الضّ إلى 

 والحلول الناجعة.

 

 راسةأهداف الد  

 ي :ما يأت إلىراسة بشكل أساسي ا على ما سبق، تهدف هذه الدّ عتماد  ا

  يّ األردنتحليل واقع مساهمة المرأة في سوق العمل. 

  ّنسب تمثيلها تي تحول دون تحقيق نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل متناسبة مع تحديد المعيقات ال

 في المجتمع.

  ات وتصنيفها حسب القطاعات وأنواع المهن.يّ األردنالوقوف على المعيقات للمشتغالت 

  ّة للمرأة في سوق العمل.عليميّ دراسة وتقييم المستويات الت 

  ّة في سوق العمل.يّ األردندات مساهمة المرأة بناء نموذج قياسي لتحليل محد 

  ّة إحالل ة التي تشغلها عامالت وافدات وإمكانيّ نشطة االقتصاديّ وء على القطاعات واألتسليط الض

 مكانها. اإلناثة من يّ األردنالعمالة 

  ّقة ة المتعلّ ياسات من أجل صياغة الخطط االستراتيجيّ ة لصناع القرار وراسمي السّ تقديم توصيات عملي

ياسات بما يتناسب مع ال في سوق العمل، وتصحيح ما هو قائم من هذه السّ بتوظيف المرأة بشكل فعّ 

 .يّ األردناحتياجات سوق العمل 

 راسةأسئلة الد  

 :1يةتاألسئلة اآل اإلجابة عن إلىراسة راسة، تطمح هذه الدّ وة من الدّ لتحقيق األهداف المرجّ 

 ة والتي تحول دون مساهمتها في سوق العمل يّ األردنحديات والعوائق التي تواجهها المرأة أبرز التّ  ما

 ؟يّ األردن

  ّ؟يّ األردنفي سوق العمل  وع االجتماعيّ هل توجد فجوة الن 

 ة في القوى العاملة؟يّ األردندات مشاركة المرأة  أبرز محدّ  ما 

  خاذ قرارها بدخول سوق العمل؟ االعتبار عند اتّ ة بيّ األردنات التي تأخذها المرأة أبرز األولويّ ما 

 
1
 وفقا للمتاح من البيانات.  
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  ات؟يّ ألردناالت ات وخصائص المتعطّ يّ األردنخصائص المشتغالت ما 

 ة؟يّ األردنل البطالة لدى المرأة رتفاع معدّ أسباب ا ما 

 ات؟يّ األردنالت بعة عن العمل لدى المتعطّ أبرز طرق البحث المتّ  ما 

  ّة ظروف عمل مالئمة للمرأة؟يّ األردنة ة والمؤسسيّ شريعيّ هل تضمن األطر الت 

  ؟مان االجتماعيّ موقع المرأة ضمن شبكة أمان الضّ ما 

  مع احتياجات السوق؟ اإلناثعليم من مخرجات التّ هل تتواءم 

  ّة والمرأة بشكل عام في العالم يّ األردنة بين المرأة هل هناك فجوة في معدل المشاركة االقتصادي

 ؟العربيّ 

  ّفي القوى  اإلناثعائقا  في التأثير على نسبة مشاركة  اإلناثكور وهل تشّكل فجوة األجور بين الذ

 العاملة؟

 ة؟يّ األردنة للمرأة عليميّ ائص التّ أبرز الخص ما 

  في سبيل تمكين المرأة؟ األردنّ خذها تّ الجهود والمبادرات التي اأبرز ما 

  من العامالت الوافدات؟ ة التي تشهد توظيف ا مرتفع االقطاعات واألنشطة االقتصاديّ ما 

 

 راسةمصادر الد  

ة من  والمستمدّ  يّ األردنقة بسوق العمل لّ ة المتعات الرسميّ على االحصائيّ  راسة بشكل رئيسستعتمد الدّ 

ة( رات الجندريّ ات العمالة والبطالة، وفرص العمل المستحدثة، والمؤشّ ة )إحصائيّ حصاءات العامّ دائرة اإل

 بعض إلىإضافة  ،ةلتنمية الموارد البشريّ  ات وزارة العمل، وبيانات المركز الوطنيّ إحصائيّ  إلىباإلضافة 

ة العامالت وغير العامالت وفي قطاعات اقتصاديّ  اإلناثلعدد من  ةموّجه ةنعلى استباالبيانات التي ستعتمد 

تي من شأنها التأثير في دات الّ على أبرز العوامل والمحدّ  افي أسئلته ةنمختلفة، حيث سترّكز هذه االستبا

الصلة بموضوع سيتم أيضا  إجراء بعض المقابالت ذات ، كما قرار المرأة الدخول في سوق العمل من عدمه

 راسة.الدّ 

 راسةة الد  منهجي  

إجراء تحليل  ة، وإعادة معالجتها وتفنيدها، سيتمّ بعد جمع البيانات الالزمة من مصادرها الرسميّ 

إيجاد العالقات القائمة  ،ة. وبالتاليرات الرئيسللمؤشّ  الكميّ  على أسلوب التحليل الوصفيّ  للبيانات اعتماد ا

استخدام مزيج من مصادر  إلىراسة بمساهمة المرأة في سوق العمل. وستلجأ الدّ ة رات الخاصّ بين المتغيّ 

 حليل القياسي.ة المناسبة إلجراء التّ اعتماد البرمجيّ  البيانات، كما سيتمّ 
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ة المرأراسة والمتعلّق بتحليل العوامل التي تؤثر في قرار وألغراض تحقيق الهدف الرئيس من الدّ 

رة من مسوحات راسة البيانات المتوفّ مت هذه الدّ القوى العاملة، فقد استخدلمشاركة في ة في ايّ األردن

؛ ةحصاءات العامّ مسوحات دخل ونفقات األسرة التي تقوم بإجرائها دائرة اإل إلىضافة ، إاالستخدام والعمالة

في  ناثاإلة من نة عنقوديّ على عيّ  اوتوزيعه ،راسةبهذه الدّ  ةالخاص ةنوذلك للمساعدة في بناء االستبا

قدير في هذه ة التّ منهجيّ  فإنّ  ،ة. وبالتاليالقطاعات واألنشطة االقتصاديّ  وفي مختلف يّ األردنالمجتمع 

 (.Binary Logistic Regression) نائيّ الثّ  راسة ستكون مبنيّة على تقدير معلمات االنحدار اللوجستيّ الدّ 

ة ة من األساليب اإلحصائيّ ا أداة أكثر قوّ بشكل عام في كونه ة طريقة االنحدار اللوجتسيّ وتكمن أهميّ 

هذا  فإنّ  ،وبالتالي .وبخاصة في تحليل المحدّدات األقوى في تفسير الظاهرة ،ي(األخرى )كاالنحدار الخطّ 

ة سيعطي معلومات أكثر دقة في التركيز يّ األردنها على بيانات المرأة ة وبناءاستخدام هذه المنهجيّ  يعني أنّ 

 ة في القوى العاملة.يّ األردن ة تأثيرها على مساهمة المرأةوترتيبها وفقا  لقوّ  ،ةاألهميّ  رات ذاتعلى المتغيّ 

ة في يّ األردنراسة تستند في تحليلها ألبرز محدّدات مشاركة المرأة هذه الدّ  وبناء  على ما تقدّم فإنّ 

 ية: تالقوى العاملة على المعادلة اآل

𝑌𝑖 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑋𝑖𝑗 +  𝑢𝑖  

 حيث:

Y ّالعمل من عدمه.ة ورغبتها في يّ األردنالذي يُعبّر عن قرار المرأة ر التابع : المتغي 

Xij:  ّة في يّ األردنع أن يكون لها تأثير على مساهمة المرأة التي يتوقّ ة رات المستقلّ مجموعة من المتغي

مؤشر و وعدد األطفال في األسرة.العمر، وة، الحالة االجتماعيّ و، عليميّ المستوى التّ  :سوق العمل وتشمل

 رات أخرى.متغيّ  إلىدخل األسرة، إضافة ووج، ة للزّ الحالة الوظيفيّ و، يعبر عن الموقع الجغرافيّ 

Ui : ّالخطأ. حد 

 

 ،ةيّ األردنة بالنسبة للمرأة رات األكثر معنويّ وسيتم بعد ذلك تقدير معلمات هذا النموذج ومناقشة المتغيّ 

أكد وذلك للتّ  ؛( الالزمة للنموذج السابقDiagnostic Testsة )شخيصيّ إجراء االختبارات التّ  ومن ثّم سيتمّ 

 ة.تها اإلحصائيّ قديرات ومعنويّ من دقة التّ 
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 ابقةراسات الس  الد  

، ألهمي ة هذا الموضوع ساهمة المرأة في سوق العمل، نظًراراسات واقع متناولت العديد من الد  

ّ  فتحسين مستوى المرأة اال ة من الضرورات ذات اآلثار التنموي   يعد   وتحسين مستوى تحايلها العلمي   قتااد

نا في هذا راسات التي تناولت واقع المرأة في سوق العمل، إال أن  دة. وفي هذا المجال تبرز العديد من الد  المتعد  

وق العمل في الشرق سابقة التي تحدثت عن آثار مساهمة المرأة في راسات السّ سنستعرض أبرز الدّ البند 

 .األردنّ فريقيا مع التركيز على األوسط وشمال أ

لمرأة في ة لراسات مدى التباين والفجوة الكبيرة في معدالت المشاركة االقتاادي  وقد أظهرت جميع الد  

معيقات يات والحد  بروز العديد من الت   إلىة. باإلضافة الت العالمي  فريقيا مقارنة بالمعد  الشرق األوسط وشمال أ

 ة في سوق العمل بتلك البلدان.تي تحول دون رفع مشاركة المرأة االقتاادي  ال  

بمشاركتها في ق ما يتعل  فية ي  األردنيات التي تواجه المرأة حد  من الت   كثيًراتظهر النتائج  بالنسبة لألردن  

أدوار المرأة  إلىة ونظرتها لي  ة على االنطباعات العائمبني   ي  األردنبيئة العمل في السوق  ن  إذ إسوق العمل، 

ة، فسيكون من العمل في زيادة مشاركة المرأة االقتاادي   األردن  عليه، إذا رغب  والرجل في المجتمع.  وبناءً 

على الحكومات المتعاقبة العمل على  دة. ويابح لزاًماة من وجهات نظر متعد  معالجة هذه القضي   الضرورّ  

 من توظيف المرأة. شريعات التي تحد  اجعة الت  ، ومر يجابي  غيير اإلتعزيز الت  

جنب مع القطاع الخاص لمساعدة الشركات في  إلىا على الحكومات أن تعمل جنبً ينبغي كما   

ق بحقوق المرأة وزيادة نشر الوعي فيما يتعل   ة منافة وعادلة،تطوير سياسات وممارسات للموارد البشري  

د من ة لعمل مزيغيير. وهناك دور على المؤسسات األكاديمي  الت   لىإة في سبيل الدعوة وواجباتها العمالي  

تزال الفجوة موجودة بالنسبة لمشاركة المرأة في القوى العاملة، وتقديم  األبحاث في المجاالت الرئيسة، حيث ما

دارته لكل    من الحكومة والموظفين. الخبرة لتطوير سوق العمل وا 
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 ي  األردنة في سوق العمل ة تناولت مشاركة المرأدراسات محلي  

، ي  األردنة للمرأة في سوق العمل التي تناولت المشاركة االقتاادي  ة راسات المحلي  على اعيد الد  

( التي استخدمت بيانات من Assaad et al. ,2012" ) ي  األردنالجندر وسوق العمل ناقشت دراسة " 

 فيختالف الكبير واقع اال، 2010لعام  األردن  ( لسوق العمل في Panel Survey) تبعي  المسح الت  

دهور الملحوظ في معدالت أسباب الت  المشاركة في قوى العمل بين الرجال والنساء، والتركيز خااة على 

لم تكن نسب مشاركة المرأة  نوات القليلة الماضية، إذخالل الس   ي  األردنمشاركة المرأة في سوق العمل 

نما ظلت راكدة نسبيً من  مع غير منسجمة تبدو هذه الحقائق وبذلكعلى مدى العقود الماضية،  اخفضة فقط، وا 

وجود تدهور في  إلىوراء ذلك  راسة السبب الرئيس. وقد عزت الد  األردن  لإلناث في  حايل العلمي  مستوى الت  

منذ منتاف  األردن  من التوظيف في القطاع العام في  الحد   نتيجة ي  األردنبنية الفرص في سوق العمل 

 لثمانينات.ا

على  منها بشكل خاص ةالقطاع الخاص بيئة تساعد المرأة بشكل عام والمتزوجلم يوفر كما 

من  اكثيرً كما أن  التي تحول دون ذلك، ، وتجاوز المعيقات والحواجز سوق العمل المحلياالنخراط في 

على  رأة األردني ة الكبيرالمتركيز  أن   ودة، إضافة إلىالفرص التي وفرها القطاع الخاص كانت بوظائف محد

مما ساهم في وظائف القطاع المالي وقطاع التأمين، ة، وبشكل أقل حدة في الاحي  ي ة و عليمالت  وظائف ال

 في شرائح أخرى من سوق العمل. تقليل فرص مشاركتها في سوق العمل وعدم قدرتها على توسيع تواجدها

دات مشاركة محد  ( بعنوان "Shakhatreh, 1990لت لها دراسة )دة لما توا  تلك النتائج أتت مؤك  

ة في ي  األردنقرار المرأة  في رتحليل العوامل التي تؤثالتي عملت على " األردن  األنثى في القوى العاملة ب

 واالجتماعي   والديمغرافي   قافي  نت هذه العوامل البعد الث  ، حيث تضم  األردن  القوى العاملة في المشاركة في 

ّ  ال إلىباإلضافة   .بعد االقتااد
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 1983-1982ة خالل الفترة ي  األردنراسة مسح للقوى العاملة حليل استخدم في هذه الد  لغايات الت  

 ممن ، كان عدد المتزوجات منهن أوسنة 59 إلى 15ما بين  ة تراوحت أعمارهنامرأة أردني   (23290)شمل 

استخدام نموذج لوغريتمي  تم   . كماأنثى 4633والالتي لم يسبق لهن الزواج  أنثى 18657سبق لهن الزواج 

ر الكبير للمستوى يثراسة التأحليل القياسي وتقدير معلمات النموذج. وقد أظهرت نتائج الد  د لغايات الت  متعد  

ّ   واالجتماعي   قافي  الث   تأثير البعد  ظهر أن   ة في سوق العمل، كماي  األردنقرار مشاركة المرأة  في واالقتااد

 المتزوجات. ه عندغير المتزوجات أقوى من رار العمل عندفي ق يني  الد  

ة في سوق ي  األردنة بين معدل الخاوبة ومشاركة المرأة راسة وجود عالقة عكسي  دت الد  كما أك  

ظر عن عدد األطفال الن   العمل، بغض  ر باورة عكسي ة على رغبتها في العمل، فوجود أطفال لدى المرأة أث  

ة على سنوات يؤشر باورة سلبي   5و  2وجود طفل يتراوح عمره ما بين  النتائج أن  نت أو أعمارهم. حيث بي  

نة فأكثر لدى األسرة يؤثر إيجابيًّا بقرار س 15ة في سوق العمل، بينما وجود طفل عمره ي  األردنمشاركة المرأة 

المساهمة في سوق العمل، كبيرة بخيارها في ة للمرأة تؤثر باورة جتماعي  الحالة اال العمل. كما أن  المرأة في 

 ي  األردنسوق العمل ء أو التي سبق لها الزواج تساهم في ة العزباي  األردنالمرأة  أن   إلىارت النتائج شحيث أ

 باورة أكبر من المرأة المتزوجة.

 فقد أظهرت النتائج سوق العمل،في المرأة مشاركة في قرار  ةقامة كأحد العوامل المؤثر مكان اإلا أم  

في  يقمن اتيو اللسوق العمل، عكس في  تتجه ألن تكون مشاركتها أقل ةفي مناطق ريفي  م رأة التي تقيلما أن  

 .ي  األردنكانت مشاركتهن أكبر في سوق العمل  المدينة حيث

سوق العمل، فقد أظهرت أيضًا كان أحد العوامل الرئيسة في مساهمة المرأة في  عليمي  المستوى الت  

هذا وقد سوق العمل. للمرأة، زادت رغبتها في المشاركة في  مي  حايل العلم مستوى الت  د  ما تقأنه كل  تائج الن  

 ، فالعائلة ذات الدخلي  األردنسوق العمل لرئيسة في مساهمة المرأة في خل كأحد العوامل ابرز مستوى الد  

 أن  تائج دت الن  متزوجة، كما أك   المرأةكانت  ا على مشاركة المرأة في القوى العاملة ال سي ما إذاثر سلبيًّ الجيد تؤ 

ر من قبل المرأة ما يتقر  ن  ر بمستوى دخل األسرة وا  جة في سوق العمل ال يتأث  قرار مشاركة المرأة غير المتزو  

 نفسها.
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ة من لتنمية الموارد البشري   ، قام المركز الوطني  ي  األردنولتحديد مساهمة المرأة في القطاع الخاص 

العمل في القطاع ة بي  األردنق بمشاركة المرأة بعمل دراسة تتعل   ةية الموارد البشري  خالل مركز المنار لتنم

بإعدادها دانة بلبيسي  تالتي قام" األردن  في  أثر مساهمة المرأة في القطاع الخاص  الخاص بعنوان "

األمور  ، وتحديدالقطاع الخاص  توثيق الوضع الحالي للمرأة في  إلىراسة حيث هدفت هذه الد   وآخرون.

من  دةطاعات محد  فات في ثالثة قة للموظ  ظروف الخاا  واختبار بعض ال الرئيسة التي تؤثر في مشاركتها،

دّ خدمة من قطاعات الايدلة واالت   خالل نموذج دراسة حالة. وقد شملت هذه القطاعات كاًل  ااالت ومزو 

 اإلنترنت.

 .ي  األردنهتمام بمساهمة المرأة في سوق العمل اال ةدزيا راسةإلعداد هذه الد   قد كان الدافع الرئيسو 

راسة أن  واقع نوقد بي   : القبول ال زال يواجه بعض العوائق مثل المرأة في سوق العمل مساهمةت الد 

ات متضاربة عن مستوى مساهمة هناك إحاائي   أن  بي نت بعض التشريعات. كما و  ،، والممارساتجتماعي  اال

لعمل على تطوير األمر الذّ يظهر الحاجة إلى ا، 25% إلى 16اوح بين المرأة في القطاع الخاص، يتر 

راسة للمساعدة على فهم أفضل لظروف عمل المرأة مت الد  ة. وقد ام  ة وفاعلي  أساليب قياس أكثر استمراري  

  فات النساء.عمل الموظ  الممارسات، وتقبل واتجاهات موظفي القطاع الخاص لفي القطاع الخاص، وكذلك 

 ي:راسة ما يأتة لهذه الد  تائج األولي  ظهرت الن  وقد أ

ة ال تظهر ات العمل الرسمي  إحاائي   أن  األعمال يعتقد المسؤولون الحكوميون وغيرهم من خبراء قطاع  -1

    بشكل عام. ي  األردنمن القطاع الخاص واالقتااد  حقيقة مشاركة المرأة في كل  

ة بظروف العمل قتعل  مة تحمي المرأة كالقوانين المتقد  يتمتع بقوانين عمل م األردن على الرغم من أن   -2

جازة األمومة، إ ت بأاحاب العمل ها في بعض الحاالت و ال أن  وا  المرأة  مييز ضدالت   إلىدون قاد أد 

 قة بها.كوسيلة لتفادّ تكلفة تطبيق القوانين المتعل  
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 ة بحد  ة االقتاادي  ى عكس االستقاللي  عل معاالً  الى اعتبار المرأة شخًا إ مان االجتماعي  تميل قوانين الض   -3

جل في بعض الشركات ى هذا المفهوم  لمنح المرأة ميزات تختلف عن تلك الممنوحة للر  ذاتها. وقد أد  

 وخااة المتزوجين منهم.

 معد الت البطالة أعلى بشكل ملحوظ بالنسبة للنساء. -4

عيين والترقيات، كما الت   :اص من حيثمن التمييز ضد المرأة المتزوجة في القطاع الخ هناك نسبة عالية -5

رعاية األسرة بشكل لقيام المرأة بالذكور المتزوجين. وهذا يعود ك يعقتد عموما أنهن لن يكن ملتزمات

 كامل بغض  النظر عما إذا كانت تعمل خارج المنزل أم ال.

 شالتحر  و  العمل، التمقاب أثناء والحمل الزواج بخطط قتتعل   ةشخاي   أسئلة طرح شكل يأخذ مييزالت   هذا -6

 فرص معظم وتخايص ،االستقالة لىع احديثً  المتزوجات فاتالموظ   لحمل الشركات بعض في منهجمال

 .الذكور فينللموظ   الترقياتو  تدريبال

 29تحت عمر  ة في القطاع الخاص  سائي  ة العمل الن  ة قو  كون غالبي  أن تجميع هذه العوامل تساهم في  -7

 .سنة 50ساء فوق عمر من الن   1%، وأقل من سنة

تمثيلهن  األسرة، كما أن  المرتبطة ب ة للمرأةقليدي  باألدوار الت   وثيقاً  رتباطاً تسود النساء في المهن المرتبطة ا -8

 ضعيف على مستوى مراكز اإلدارة.

ااالت، ا على قطاعات الايدلة، واالت  النتائج المذكورة أعاله تنطبق أيضً  راسة أن  الد   تكما أكد  

 هشة، وهي: بعض النتائج المثيرة للد   إلىخدمة االنترنت. باإلضافة  ومزودّ

وليست من األمور التي تؤخذ  ركات الكبرى،ا لدى الش  مً مها ل عنارً ال تشك   أن  تكلفة إجازة األمومة .1

ة م  طة تعتبرها قضية مهالشركات الاغيرة الحجم والمتوس   أن  عيين. بينما يظهر االعتبار عند قرار الت  ب

 لفة.ومك
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القرارات  فات هو حقيقة أن  حدّ األساسي الذّ يواجهونه مع الموظ  الت   يسود لدى أاحاب العمل أن   .2

 ة على أساس الوظيفة.مبني  كر في العائلة، وليست قة بمهنة المرأة غالبًا ما يقررها الذ  المتعل  

 انونية.ها قا، مع أن  العزوف عن الوظائف التي تتطلب دوامًا ليليًّ  إلىتميل المرأة  .3

ة، والموجود منها تستند بشكل مباشر سياسات موارد بشري   لديها تعظم شركات القطاع الخاص ليسم .4

 قانون العمل والعمال. إلى

 .القطاع الخاص في القطاعات الثالثةمن موظفي  25%لت المرأة ما نسبته شك   .5

ة في قطاع الخدمة ي  األردنرأة تحليل واقع المتها وزارة تطوير القطاع بعنوان " راسة التي أعد  في الد  

ة، رات )الفئة الوظيفي  تحليل مساهمة المرأة في هذا القطاع، وفقًا ألربعة متغي   إلى"، والتي هدفت ة المدني  

ة راسة دوائر قطاع الخدمة المدني  (. وقد شملت الد  وزيع الجغرافي  ، والت  ل العلمي  ، والمؤه  والمستوى الوظيفي  

 .2015ل من العام ائرة، وذلك خالل فترة الربع األو  ( د103والبالغ عددها )

ة، وكان للبيانات الواردة من دوائر قطاع الخدمة المدني   حليلي  الت   راسة أسلوب المنهج الوافي  بعت الد  وات  

لن ما فة، شك  ( موظ  92522ة )في دوائر قطاع الخدمة المدني   اإلناثعدد  راسة أن  لت إليه الد  أبرز ما توا  

استثناء وزارتي التربية  ذا تم  ( موظفًا، وا  205825فين البالغ )جمالي عدد الموظ  ( من إ44.95)%نسبته 

ما نسبته  اإلناثلت (. كما شك  24.25)% إلىسبة تنخفض هذه الن   راسة، فإن  حة من بيانات الد  عليم والا  والت  

 اإلناث فقد بلغت ل العلمي  المؤه   ا من حيثة. أم  شرافي  ة واإل( من مجموع شاغلي الوظائف القيادي  29.19)%

( من مجموع حملة الشهادات العليا )دكتوراة، ماجستير، دبلوم عالي(. وقد كانت أعلى 48.93%ما نسبته )

(، 59.75%قين ( وبلغت )ئر لدى ) المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعانسبة لإلناث على مستوى الدوا

ق بالمستوى (. وفيما يتعل  0.98%ة حديد العقبة ( وبلغت )سة سك  سب لإلناث لدى ) مؤسبينما كانت أقل الن  

أدنى نسبة لإلناث لمن يشغلن وظيفة بمستوى ) أمين عام، مساعد مدير  راسة أن  أظهرت نتائج الد   الوظيفي  

ة سبة األعلى في المستويات الوظيفي  (، بينما كانت الن  6.73)%عام، مدير إدارة (، حيث شكلن ما نسبته 
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فقد كانت ، مي  يعلت  (. أما بخاوص المستوى ال46.22)%لن ما نسبته ى ) مستوى موظف (، حيث شك  األدن

(، بينما كانت أعلى 18.21)%لن ما نسبته الحااالت على درجة )الدكتوراة(، حيث شك   أدنى نسبة لإلناث

 (.57.55)%لن ما نسبته سب للحااالت على درجة )دبلوم عالي(، حيث شك  الن  

تمكين  إلىة الهادفة ضرورة مواالة الجهود الحكومي   :أهمهاة توايات عد   إلىراسة الد  وقد خلات 

ة منها، وذلك من خالل مواالة عقد شرافي  ة واإلوخااة الوظائف القيادي   ةي الوظيفة العام  المرأة من تول  

الفروع في  ة أمالدوائر الحكومي  فات سواء في مراكز ة للموظ  بناء القدرات القيادي   إلىة الهادفة البرامج التدريبي  

في دوائر قطاع الخدمة  اإلناثدراسة ومراجعة أسباب تراجع نسب تمثيل التابعة لها في المحافظات، و 

ة، ووضع وتنفيذ الحلول الكفيلة شرافي  ة واإلفي الوظائف القيادي   اإلناثة التي تنخفض فيها نسبة تمثيل المدني  

 برفع تلك النسب. 

ة التي تظهر تأثير المساواة بين الجنسين على معدالت مشاركة المرأة يجابي  النتائج اإل فإن    ة،باورة عام  و 

ز ياسات التي تعز  فريقيا الس  ي الحكومات في الشرق األوسط وشمال أضرورة تبن   إلىفي سوق العمل تشير 

مشاركة أعلى في سوق  من أجل تحقيق معدالت ؛عليمي  والت   ة المرأة ووضعها االجتماعي  من تحسين رفاهي  

 العمل.

ة ي  األردنة لتعليم المرأة في المملكة العوائد االقتاادي  " ( بعنوان 2006روجي )الس  مشعل و جاءت دراسة 

ة تأثير ي  األردنكان لتعليم المرأة  إذا راسة فحص فيما، حيث كان الهدف من تلك الد  "ةة: دراسة قياسي  الهاشمي  

ّ  ة. كما قامت الد  ة الكلي  رات االقتاادي  في بعض المتغي   للمرأة من  عليمي  والت   راسة باستعراض الواقع االقتااد

عليم العالي ووزارة التربية ة ومجلس الت  حااءات العام  الحاول عليها عن طريق دائرة اإل خالل بيانات تم  

االعتماد  ة تم  انات أولي  لجمع بي ستبانة في مختلف محافظات المملكةتوزيع ا تم  قد ه أن   إلى إضافةً عليم، والت  

ة رات االقتاادي  ة على المتغي  ي  األردنة ة من أجل قياس أثر تعليم المرأ ة ولوجستي  ة عادي  عليها لتقدير دوال قياسي  

 راسة.المختارة في الد  



15 
 

التي يمكن قياسها. حيث يم المرأة راسة في قياس أثر جزء من العوائد الناتجة عن تعلة الد  تنبع أهمي  

ة ة على النواحي االقتاادي  ( إلى قياس أثر تعليم المرأ حسب علم الباحثينابقة )راسات الس  د  ق الر  لم تتط

عليم أحد اعتبار الت   ة في القوى العاملة، وتم  دات مشاركة المرأ راسات على محد  غلب الد  زت أ رك   لألسرة، إذ

بإهمال أثر  ول العربيةوالد   األردن   على اعيدراسات السابقة ة. فقد قامت الد  دات في مشاركة المرأ المحد  

مت راسات اهت  ك عدد قليل من الد  أم ا على الاعيد العالمي فهناة األخرى، عليم على المجاالت االقتاادي  الت  

 بذلك.

ة، وعلى ة الخااة بالمرأ لنشاطات االقتاادي  ًا لتعليم المرأة على اك أثرًا إيجابي  هنا أن  تائج أظهرت الن  

، كما اد مستواها التعليمي  ديز خار المرأة لدى البنوك باوذلك عن طريق زيادة اد   ؛ة بهار الخاا  خاد  أنماط اإل

قد كان لتعليم القطاع الخاص، و  ها فيعملة احتمالي  أيضًا في أنواع وظائف المرأة وزيادة  كان له أثر إيجابي  

ة ة والسنوي  سبوعي  ة قضاء العطل األي  وذلك عن طريق احتمال ؛ة استغالل األسرة لعطلهاة أثر على كيفي  المرأ 

وذلك من خالل  ؛على أنماط استهالك األسرة يًّايجابر تعليم المرأة إة، كما أث  ة أو الخارجي  ياحة الداخلي  في الس  

أيضًا من  يًّايجابوج  فتأثر إالمطاعم، وأما بخاوص مستوى دخل الز   ة تناول األسرة وجبات فيزيادة احتمالي  

 كلما زاد المستوى التعليمي للزوجة وخااة لألزواج الذين يعملون لدى القطاع الخاص.  خالل ارتفاعه

  ّ ( حول مشاركة المرأة في القوى 2012) واالجتماعي   وفي دراسة أجراها المجلس المجلس االقتااد

، حيث 14.9% ة في القوى العاملة لم تتجاوزنسبة مشاركة المرأ  راسة أن  ، فقد أظهرت الد  األردن   العاملة في

، فقد األردن  حة للمرأة في عليم والا  رات الت  رتفاع الكبير في مؤش  ال هذه النسبة منخفضة جدًا رغم االتز  ما

ر فرص ق بعدم توف  التي تتعل  مجموعة من العقبات  ي  األردنسوق العمل  خول إلىبالد   ساء الر اغباتالن   تواجه

 .ي  األردنتمع ة السائدة في المجراف االجتماعي  ناهيك عن بعض األع ،العمل وممارسات التمييز
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ة في القوى العاملة فيما إذا ي  األردنراسة في البحث عن أسباب انخفاض مشاركة المرأة كما قامت الد  

الحاجة  ن معًا، وخااة أن  مييز أو اإلثناناتج عن بعض ممارسات الت   أو خيار شخاي   كان السبب

 راسةأظهرت الد  و  ساء العامالت.حداث تغيير في الموقف تجاه الن  إ إلىدية ة من أهم العوامل المؤ االقتاادي  

في: ارتفاع معدالت  لت بشكل رئيسلقوى العاملة تمث  الحواجز المعيقة النضمام المرأة إلى ا أن  أيضًا 

من ن على وظائف أدنى يقبل من الموظ فو التي تحدث عندما اج، البطالة، والعمالة الناقاة و الخاوبة والز  

العمالة والعوائق في و ة، فرقة الوظيفي  الت  و العمل،  فاوت األجور وانخفاض عوائد، تةعليمي  مؤهالتهم الت  خبراتهم و 

تمثيل المرأة في وانخفاض ة، قافي  والحواجز الث   وع االجتماعي  قة بالن  ة المتعل  مطي  القوالب الن  و القطاع الخاص، 

 كبديل. سمي  ة في القطاع غير الر  انخفاض مشاركة المرأ و ة انع القرار، عملي  

بتعزيز تكافؤ  ية: ضرورة التزام وطني  توايات واقتراح السياسيات اآلالت   إلىراسة وقد توالت الد  

جات ساء المتزو  ضرورة بذل الجهود الستقطاب الن  و ساء، لتشجيع توظيف الن   محف زةة باع خط  فرص العمل وات  

أكان  طة )سواءيان فن في الدرجة المتوس  فرص العمل للنساء اللواتي  يجاد المزيد منالقوى العاملة، وا   إلى

جور والمنااب في القطاعين مييز في األضرورة معالجة الت  و دّ(، الما المستوى  من حيث مستوى التعليم أم

ياسات جور وسقة باألة غير المتعل  للمنافع االجتماعي   وع االجتماعي  عمل تقييم على تأثير الن  و العام والخاص، 

جازة األوالضرائ مان االجتماعي  حكام شاملة للض  واالتفاق على توحيد أالعمل،  طفال، عاية األر مومة و ب وا 

ق للقطاعات التي يهيمن عليها الذكور والقطاعات التي تهيمن عليها العمالة جراء تحليل متعم  وضرورة إ

 ة.الوظائف المهني   إلىوجه لمرأة لالنخراط بالت  ة تقوم بتشجيع ابيئة تربوي   على تحفيز وتوفير عملالو الوافدة، 

ة وسوق العمل: واقع وتحديات )دراسة ي  األردن( بعمل دراسة حول المرأة 2014كما قامت الفاعوّر )

ة. وقد حاولت ية الموارد البشري  ملتن رات المرأة في سوق العمل( وبإشراف المركز الوطني  ة ألبرز مؤش  تحليلي  

التركيز بشكل خاص على مساهمة المرأة  بشكل عام، وتم   ي  األردنسوق العمل  في المرأة واقع فتعر  راسة الد  

 الل قواعد بياناتجمع البيانات من خ بشكل خاص. حيث تم   ة العمل النسائي ةفي سوق العمل وأهم سمات قو  

تي غطت الفترة الممتدة المرأة وال ن مواضيع عديدة تخص  ة والتي تتضم  لتنمية الموارد البشري   المركز الوطني  

 .2012واواًل حتى عام  2001من عام 
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خاائص و البيانات الخااة بكل من: معدالت البطالة، وتبويب ومعالجة راسة بجمع قامت الد  

ة والخريجين، هلي  ة واأللملتحقين بالجامعات الحكومي  الت في سوق العمل، وخاائص االمشتغالت والمتعط  

 ة.قة بالمستفيدين من اندوق المعونة الوطني  رات متعل  مؤش   إلى باإلضافةة، ي  الت المشاركة االقتاادومعد  

كما ة وطالبي الوظائف. وديوان الخدمة المدني   مان االجتماعي  راسة بيانات خااة بالض  نت الد  كما تضم  

الفروقات خذ أ ، وتم  على المستوى الجندرّ   ي ثم  عمل تحليل للبيانات على المستوى الكل  راسة بقامت الد  

 مستوى المحافظات في المملكة. علىلهذه البيانات باالعتبار والتباينات 

البطالة على مستوى المرأة في  ارتفاع معدالت :كان أهمها العديد من النتائج إلىراسة لت الد  توا  

ة ة للمرأ يمي  علارتفاع المستويات الت   رغم ي  األردنلعمل ة مساهمتها في سوق امحدودي  التأكيد على ، و األردن  

 ة ودرجة تأهيلها. ي  األردن

رات عمل المرأة في لمؤش   Benchmark Analysisجراء تحليل مقارن إ علىراسة أيضًا عملت الد  

مقارنة مع  شكل كبيرب األردن  مرتبة  تأخرتائج ظهرت الن  ة، حيث أول العربي  من الد   مجموعة إلىنسبة  األردن  

مقارنة مع  ي  األردنبة في سوق العمل لة ومدر  قوى عاملة مؤه  من  األردن  ى يتوفر لد مارغم  ةول العربي  الد  

 ول األخرى.الد  

، ي  األردنوايات في تعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل موعة من الت  جم إلىراسة كما خلات الد  

ل الحاول على ة من أجمة لعمل المرأ ظشريعات الناوتعزيز تفعيل دور المرأة بالشكل المناسب، وتعديل الت  

سياسات هادفة في تعزيز مشاركة المرأة في  إلىل وا  بيئة مناسبة للمرأة تتماشى مع طبيعتها، وضرورة الت  

ّ  الت الن  وذلك لزيادة وتعزيز معد   ما في المحافظات؛وال سي   ي  األردنسوق العمل  وتسريع عجلة  ،مو االقتااد

 ة.ة واالقتاادي  ة واالجتماعي  نمية السياسي  الت  
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 ة تناولت مشاركة المرأة في سوق العمل دراسات إقليمي  

ة للمرأة، تبرز ركيز على واقع المشاركة االقتاادي  التي حاولت الت  ة راسات اإلقليمي  على اعيد الد  

في ة ناعمساهمة المرأة العاملة في قطاع الص  ( بعنوان "Fakih and Ghazalian,2013دراسة )

مساهمة المرأة العاملة في تلك المنطقة وعلى هذا  على وءطت الض  والتي سل   "فريقيارق األوسط وشمال أالش  

 ّ واالرتباط بالشركات  ،ةاالجتماعي  و  ،ةواالقتاادي   ،ةاالقتاادي   :ختبار أثر العواملمن خالل ا القطاع الحيو

دان. وقد اعتمدت في تلك البل ناعي  على معدالت مساهمة المرأة العاملة في القطاع الا   ،)العالقة بالشركات(

وذلك لغايات  ؛مالئم نموذج قياسي   إلىباإلضافة  ،وليعلى بيانات البنك الد   حليل القياسي  راسة لغايات الت  الد  

 التقدير.

ات ادير والملكي  نشاطات الت  ل لروابط الشركات، وبشكل رئيس بيًّاوقد أظهرت النتائج تأثيرًا إيجا

ة كالتنمية ة الوطني  المرأة العاملة. وبالنسبة للعوامل االقتاادي   ة على معدالت مشاركةة األجنبي  الخاا  

الت مشاركة المرأة العاملة. وقد ظهر ز من معد  ها تعز  أن  نتائج نت الة والمساواة بين الجنسين، بي  االقتاادي  

اركة الت مشعلى اعيد معد   ًما ملحوًظاقت تقد  فريقيا حق  رق األوسط وشمال أدول الش   باورة واضحة أن  

القوى العاملة في هذه  مساهمة المرأة في ة في القوى العاملة في العقود األخيرة، على الرغم من أن  المرأ 

 لت منخفضة جدًا على اعيد العالم. از المنطقة ما 

الت مشاركة ز معد  ادير تعز  الت  ة و ة الخاا  ة األجنبي  الملكي   أن   إلىراسة أيضًا وأشارت نتائج الد  

نة قوى عاملة في غير القطاع اإلنتاجي لها تأثير ركات المتضم  الش   وى العاملة بشكل عام. وأن  ة في القالمرأ 

ة للتنمية يجابي  اآلثار اإلراسة على د نتائج الد  الت مشاركة المرأة في القوى العاملة. وتؤك  على معد   سلبي  

كون فيها مستويات البلدان التي ت ن  وأ مشاركة المرأة في القوى العاملة، ة وحرية العمل على نسباالقتاادي  

عاليه لعدم المساواة بين الجنسين تؤثر سلبًا على نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما أظهرت النتائج 

زت ة. كما رك  نتاج في الشركات الخااة األجنبي  المرأة في القوى العاملة لغير اإللمشاركة  اتأثيرًا إيجابيًّ 
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ة على نسب مساهمة المرأة غير المنتجة في القوى نمية االقتاادي  لعوامل الت   يجابي  ر اإلراسة على التأثيالد  

كبر على نسب مشاركة المرأة المنتجة قي تأثير أة لها نمية االقتاادي  مستويات الت   ن أن  العاملة، حيث تبي  

رق األوسط في دول الش   اعي  نالقوى العاملة مقارنة مع المرأة غير المنتجة في القوى العاملة بالقطاع الا  

 فريقيا.وشمال أ

الت مشاركة المرأة بهدف تعزيز معد   ؛ياساتراسة توايات لاانعي القرار وراسمي الس  مت الد  وقد قد  

 يجابي  اإلر فالتأثيفريقيا. رق األوسط وشمال أفي منطقة الش   ناعي  لة من خالل القطاع الا  مافي القوى الع

 في القوى العاملة، تؤكد إيجابي ة ادير على معدالت مشاركة المرأةة ونشاطات الت  ة الخاا  ة األجنبي  للملكي  

 ادير.ة الت  ل عملي  المباشر وتسه   جنبي  وجه نحو االستثمار األز الت  السياسات التي تعز  

قتاادي ة في الشرق األوسط وشمال رات في مشاركة المرأة االأحد أهم المؤث   يني  اعتبار البعد الد  وب

مساهمة ( والتي جاءت بعنوان "Bayanpourtehrani and Sylwester,2012قيا، حاولت دراسة )فريأ

دول ة ين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، في عد  " اختبار العالقة بين الد  األنثى في القوى العاملة والدين

ول. من خالل في تلك الد   مشاركة المرأة بالقوى العاملة(، إلظهار مدى تباين 2005 – 1985) خالل الفترة

ر بمشاركة المرأة في المؤث   ذاته هو العنار الرئيس ين بحد  : هل الد  راسةللد   ساؤل األساسي  اإلجابة عن الت  

 ة؟ ين هو مجرد عامل يتداخل مع عوامل أكثر أهمي  الد   سوق العمل، أم أن  

ة، ة، واإلسالمي  ة، والبوذي  : الهندوسي  يانات، هيخمسة نماذج للد   راسة إلىحيث استندت هذه الد  

كان يمارسون هذه من الس   50%أكثر من  دة، )قيمة أّ واحدة تدل على أن  ة، وال ديانة محد  والمسيحي  

رت نسبة الـ يانة( وعالقتها مع مشاركة المرأة بالقوى العاملة. هذه الن  الد   من التباين  36%ماذج الخمسة، فس 

ة داللة أحاائي   ماذج كان ذامعلمة بعض هذه الن   أن   إلىين الدول. إضافة في مشاركة المرأة بالقوى العاملة ب

كان على األقل من الس   50%ة. وفي البلدان التي تع د سالمي  بينها كانت على الديانة اإل ة، األكبر حجماً هام  
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لبلدان عنها في مجموعة ا 26%في القوى العاملة فيها أقل بنسبة  اإلناثل مشاركة معد   ن  سلمين، فإم

 األخرى.

مشاركة  أن  حيث  .الدولة في تلك يني  ا للممارسات الد  تبعً  في األرقام راسة تبايًناوقد أظهرت نتائج الد  

ة ومشاركة ول اإلسالمي  ة بين الد  العالقة سلبي   أّ أن   مثاًل، أقل في البلدان المسلمة المرأة في القوى العاملة

كم أخرى في الن موذج قيد ة عندما تتداخل عناار تحال تكون قوي   هذه العالقة ة. لكن  المرأة االقتاادي  

راسة. ول، أكثر من باقي الد   نسائي ة بالقوى العاملةة لديها مشاركة ول البروتستانتي  الد   من ناحية أخرى، فإن   الد 

  ّ قوى العاملة في نسبة مشاركة المرأة بال تائج أن  دين، حيث أظهرت الن   باستثناء تلك التي ال يمارس فيها أ

ول ا في الد  ما هي أعلى منها أيًض ن  ة، وا  مسيحي  الغير يست فقط أعلى منها في الدول البلدان البروتستانتية ل

حد كبير في  إلىالعالقة بين اإلسالم ومشاركة المرأة في القوى العاملة، يتناقص  ومع ذلك، فإن  ة. الكاثوليكي  

قلل من مشاركة االسالم ال ي   أن   إلىاركة المرأة، مما يشير حال ظهور ضوابط أخرى تساهم في تراجع مش

 المرأة في القوى العاملة كما قيل.  

العالقة بين اإلسالم ومشاركة  ة، فإن  رات اإلضافي  وعالوة على ذلك، وفي حال تضمين هذه المؤث  

راسة كما أظهرت الد  لقوى العاملة. ة ومشاركة المرأة بابين الكاثوليكي   لعالقةبالقوى العاملة تكون مماثلة ل المرأة

مارس فيها أّ دين، تكون مشاركة المرأة في القوى ي   أو حيث ال ةالبلدان التي تسود فيها البروتستانتي   أن  

 اإلناثمشاركة العالقة بين  هناك بعض األدلة على أن  مرتفعة بالمقارنة مع غيرها من البلدان. و  العاملة فيها

نسبة مشاركة المرأة بالقوى العاملة قد  أن   راسة أيًضانت الد  بي  وقد مع مرور الوقت.  قل  توالدين  ة العملفي قو  

ول. وهناك تحليالت زادت في كثير من البلدان خالل العقود األخيرة. ولكن، هناك فروقات واسعة بين الد  

 ،مييز بين الجنسينوالت   ،خلوالد   ،والخاوبة ،ةقافي  سابقة أجراها العديد من الباحثين اعتبرت الموروثات الث  

 قليل من هذه الفروقات. العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار للت   أهم   عليم،الت   إلىباإلضافة 
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 أن  إلى راسة راسة. فقد أشارت الد  في هذه الد   اً ة كان متوق عيانة اإلسالمي  على الد   لبي  المعامل الس  

واج عليم والز  انخفاض مستوى الت   إلىباإلضافة  ن دخول سوق العمل،ساء مة قد تمنع الن  قاليد اإلسالمي  الت  

ة ليست بسبب اإلسالم لبي  هذه االستنتاجات الس   أن   راسةدت الد  ر، ومعد الت الخاوبة المرتفعة. كما أك  المبك  

 فظ. مة كثيرة على عائدات الن  اعتماد بلدان مسل   إلىذاته، بل تعود  بحد  

 ركة المرأة في سوق العمل من شأنهدات مشامحد  الفهم الجي د ل اتها على أن  راسة في توايدت الد  أك  

غيير، كما يمكن دات قابلة للت  تكون فيه هذه المحد   حد   إلى تقدير أقلالمجتمع، وعلى عود بالفائدة على ي أن  

ص عملها يزيد من فر  ة المرأةأن يكون هناك رسم سياسات تخف ف من آثارها. فاالستثمار في تعليم واح  

من  تحال عليه خل الذّالد  زيادة ة للمرأة داخل المنزل تزداد مع فاوضي  القدرة الت   ن  أ حيث خارج المنزل.

المشاركة المنخفضة للمرأة في سوق  راسة على أن  د الد  كما تؤك   ي.خل المتدن  ى بالوظائف ذات الد  حت  وظيفتها 

مكن ية في المجتمع. و انخفاض اإلنتاجي   ،الة وبالتاليسوء توزيع العم إلىمييز، قد تؤدّ العمل بسبب الت  

على من انعدام المساواة بين الجنسين في األمستويات المنخفضة في سوق العمل و المشاركة اللمعدالت 

ّ   مو  ة أن تسهم في انخفاض الن  سالمي  ة وفي البلدان اإلخل في أمريكا الالتيني  عليم والد  الت   في تلك  االقتااد

 البلدان.

ة على مييزي  ة الت  أثر أجازة األمومة واألعراف االجتماعي  "حول  Cerise et al. (2013)دراسة  ال أن  إ

ّ  مة الت  " الاادرة عن منظ  ول الناميةتوظيف المرأة في الد   (، أظهرت OECDنمية )والت   عاون االقتااد

نت ة بهذه السياسات. كما بي  ي  ول الاناعومدى اهتمام الد   ين المرأة من خالل إجازة األمومة،ة تمكأهمي  

 14ة لألمومة ومدتها قليدي  الت   البلدان النامية ما تزال تعتمد منح اإلجازة ة العظمى منالغالبي   راسة أن  الد  

تحسين نتائج مشاركة  إلىسياسات تمديد فترة إجازة األمومة وتغطيتها هي مطلب يؤدّ  فإن   ،ا. وهناأسبوعً 

 المرأة في سوق العمل.
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 ل الفترةمها الحكومة من أجل مساعدة األسر لتحم  ة التي تقد  ة اإلعانات النقدي  أهمي   راسةن الد  وتبي  

فهذا من شأنه أن يؤدّ  احاب العمل تكاليف إجازة األمومةل أعندما يتحم   ،الطويلة النقطاع الراتب. لكن

ة في األعراف االجتماعي   أن   حليلكاليف مع توظيف المرأة. ويظهر الت  رتفاع الت  ربط أاحاب العمل ا إلى

 هناك تمييز ضد   ، تجتمع لخلق عيب مزدوج، فمن جهةوبالتالي .فق مع المعايير والسياساتبعض البلدان تت  

مييز المزدوج فالحكومة ال تدعم تكلفة أجازة األمومة. هذا الت   ساء على مستوى العائلة، ومن جهة أخرى الن  

 مرتفعة.الة مييزي  ة الت  المعايير االجتماعي   ذات، خااة في البلدان مربوط بمشاركة المرأة في سوق العمل

ّ   حليل القياسي  كما يظهر الت   ة أكبر يجابي  ائج إلها الحكومة له نتو  إجازة األمومة التي تم أن   االقتااد

قدم حو ينبغي على الحكومات الت  . على هذا الن  التمييز األعلىفي البلدان ذات مستويات  على عمل المرأة

بهدف تحسين مشاركتها في سوق العمل. وفي  ؛ة إلجازة األمومةولي  مة العمل الد  نحو تحقيق معايير منظ  

ة، وخااة في مجال مييزي  ة الت  سات االجتماعي  يطرة على المؤس  الوقت ذاته هناك حاجة لبذل جهود شاملة للس  

 .أة في سوق العمل وفي الوظائف العلياة المفروضة على مشاركة المر إلزالة القيود االجتماعي   األسرة؛
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 ات في سوق العملي  األردنالمشتغالت 

ما  يّ األردن، بلغ عدد المشتغلين اإلجمالي في االقتصاد 2014ة للعام ات الرسميّ وفقا  لإلحصائيّ 

في حين لم  85%جمالي العدد نسبة قاربت لـ كور من إة، شّكل الذّ ن مشتغل ومشتغلمليو 1.3يقارب 

ما يقارب  2014من إجمالي عدد المشتغلين، فقد بلغ عدد المشتغالت للعام  15.3%نسبة  اإلناثتتجاوز 

انخفض  ثمّ  2012-2010يادة خالل الفترة سم بالزّ عدد المشتغالت قد اتّ  ألف مشتغلة، وقد لوحظ أنّ  197

من إجمالي عدد  9.5%نسبة  إلىة عن العام الذي سبقه، وصوال  بمقدار نقطة مئويّ  2013في العام 

 . 2014في عام  يّ األردنالمشتغلين في االقتصاد 

ا أنّ ( 1كل )ن الشّ ويبيّ  (، حيث 2012-2010خالل الفترة ) أعداد المشتغالت أظهر تزايد ا ملحوظ 

بصورة ملحوظة حيث بلغ  2013لينخفض في العام  ألف مشتغلة، 212بواقع  2012بلغ ذروته في العام 

  .بنسبة قليلة 2014ود االرتفاع في العام ألف مشتغلة، وليعا 197عدد المشتغلين في ذلك العام 

 (2010-2014: اعداد المشتغالت خالل الفترة الزمنيّة )1 رقم الشكل

 
 ةلتنمية الموارد البشريّ  مصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ ال1
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 ة توزيع المشتغالت حسب الفئات العمري  

 يالحظ أنّ ، (1ن في الجدول رقم )ة وكما هو مبيّ توزيع المشتغالت حسب الفئات العمريّ  إلىظر عند النَّ 

جمالي عدد المشتغالت للعام من إ 89%لغت بنسبة ب 24فوق سن الـالنسبة العظمى من المشتغالت ّهن 

أعلى النسب في العام  34-30و  29-25ة لت الفئات العمريّ ة فقد سجّ ، وحول الفئات الفرعيّ 2014

 ا أقلّ للعام نفسه، أمّ  19.5%بنسبة  39-35ة تالهما الفئة العمريّ  ،منهما لكلّ  21%المذكور بما يقارب 

 مشتغلة( 3400) ما يقارب  1.7 %ة بنسبةسن 55لت للفئة أكثر من جّ نسبة فقد سُ 

 (2014-2010ة للفترة )في أعداد المشتغالت حسب الفئات العمريّ  سبيّ وزيع النّ التّ  :1جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمري ة

15-24 15.2% 13.3% 12.2% 10.4% 10.6% 

25-29 23.2% 22.8% 21.6% 22.4% 20.9% 

30-34 20.3% 20.0% 21.6% 21.8% 21.2% 

35-39 17.0% 17.7% 17.4% 18.4% 19.5% 

40-44 12.3% 14.1% 15.2% 13.8% 13.5% 

45-49 7.5% 7.3% 7.6% 8.5% 9.1% 

50-54 2.9% 3.3% 2.7% 3.2% 3.4% 

+55 1.6% 1.6% 1.7% 1.3% 1.7% 
 ةلتنمية الموارد البشريّ  الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز 

 

، قد 44-40، و34-30، 29-25ة الفئات العمريّ  يالحظ أنّ  2014وء على العام وبتسليط الضّ 

 أعلى نسبة نموّ  على التوالي، في حين أنّ  1.8%و 2.5%و 6.3%عن العام السابق بلغت  شهدت تراجع ا

كل . )الشّ 2012مقارنة مع العام  2014العام في  30%والتي بلغت  55ة ما فوق لت للفئة العمريّ سجّ  قد

 (.2014-2010خالل الفترة  حسب الفئة العمريّة غالتر نسب المشتيظهر تطوّ  2رقم 
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 (2014-2010ة خالل الفترة )ألعداد المشتغالت  حسب الفئة العمريّ  سبيّ وزيع النّ التّ :2 رقم الشكل

 ةلتنمية الموارد البشريّ  ت مشروع المنار/ المركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانا

 

 (2014-2010ة للفترة )في أعداد المشتغالت حسب الفئات العمريّ  موّ نسب النّ  2جدول رقم 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ  
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 2014 2013 2012 2011 الفئات العمري ة

15-24 -9.8% -7.3% -20.1% 1.5% 

25-29 1.8% -4.4% -3.3% -6.3% 

30-34 1.3% 9.6% -6.1% -2.5% 

35-39 7.4% -0.7% -1.6% 6.2% 

40-44 18.2% 9.0% -15.3% -1.8% 

45-49 0.3% 5.7% 4.4% 7.3% 

50-54 18.3% -16.1% 9.7% 4.8% 

+55 5.0% 9.7% -28.0% 30.0% 
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 إلىظر بدّ من النّ  ال يّ األردنورة مكتملة حول نسب المشتغالت في سوق العمل تصبح الصّ ى وحتّ 

ا عرضه سابقا . أمّ  كور مقارنة بما تمّ صف اآلخر المكّمل لهذا السوق من خالل تحليل أعداد المشتغلين الذّ النّ 

(، وكما 2014-2010ة )رة الزمنيّ فتعلى طول ال زايد المستمرّ ز بالتّ فقد تميّ  كوربالنسبة لعدد المشتغلين الذّ 

 2014مليون مشتغل في العام  1.09(، وقد بلغ عدد المشتغلين ما يقارب 3ن في الجدول رقم )هو مبيّ 

مليون  1.06والذي بلغ عدد المشتغلين فيه ما يقارب  2013مقارنة مع العام  2.2%بلغت  وبنسبة نموّ 

متبوعة بالفئة  2014كور للعام األعلى من المشتغلين الذّ العدد  34-30ة ت الفئة العمريّ مشتغل. وقد ضمّ 

25-29. 

 (2014-2010ة للفترة )أعداد المشتغلين الذكور حسب الفئات العمريّ  3جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمرية

15-24 195,402 180,673 181,237 172,480 174,594 

25-29 177,623 181,200 180,288 182,535 180,087 

30-34 163,962 170,129 177,044 181,283 182,689 

35-39 151,903 158,023 153,355 156,106 166,175 

40-44 127,218 131,106 132,839 136,674 146,596 

45-49 92,135 94,572 99,201 105,705 104,757 

50-54 57,737 56,583 59,772 64,299 69,330 

+55 67,034 68,978 72,278 66,236 64,638 

 1,088,865 1,065,317 1,056,014 1,041,263 1,033,015 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 (2014-2010) ة خالل الفترةحسب الفئة العمريّ  الذكور ينلألعداد المشتغ سبيّ وزيع النّ : التّ  3 رقم الشكل

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ   
 

   ل العلمي  توزيع المشتغالت حسب المؤه 

قد  البكالوريوساللواتي يحملن درجة  يالحظ أنّ  ةتغالت حسب المؤهالت العلميّ ع لتوزيع المشإّن المتتبّ 

(، بنسبة قاربت 5( و)4ن في الجدولين رقم )ت كما هو مبيّ جمالي المشتغالسبة األعلى من إلن النّ شكّ 

ألف مشتغلة(، وجاء في المرتبة الثانية المشتغالت اللواتي يحملن مؤهل  103)حوالي  2014صف للعام النّ 

 .20.8%ة فما دون بنسبة المشتغالت اللواتي يحملن الثانويّ  ومن ثمّ  20.9%دبلوم متوسط وبنسبة 

 

 (2014-2010للفترة ) ل العلميّ أعداد المشتغالت حسب المؤهّ  4جدول رقم 

مي  المؤه ل العل  2010 2011 2012 2013 2014 

 11,595 10,359 12,260 12,218 9,854 أعلى من بكالوريوس

 103,707 101,440 103,472 101,683 94,386 بكالوريوس

 41,426 43,250 46,599 43,832 45,268 دبلوم متوسط

 41,094 42,269 49,761 51,974 53,426 ثانوي فما دون

 197,823 197,318 212,092 209,708 202,933 المجموع
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 (2014-2010للفترة ) ل العلميّ المؤهّ  ألعداد المشتغالت حسب سبيّ وزيع النّ التّ  5جدول رقم 

مي  المؤه ل العل  2010 2011 2012 2013 2014 

 %5.86 %5.25 %5.78 %5.83 %4.86 أعلى من بكالوريوس

 %52.4 %51.4 %48.8 %48.5 %46.5 بكالوريوس

 %20.9 %21.9 %22.0 %20.9 %22.3 دبلوم متوسط

 %20.8 %21.4 %23.5 %24.8 %26.3 ثانوي فما دون

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

ودرجة  البكالوريوسعدد المشتغالت الحاصالت على درجة أعلى من  ( أنّ 6ويظهر الجدول رقم )

، 2013مقارنة بالعام  2014في العام   2.2%و 11.9%ة مقدارها سنويّ  بكالوريس قد أظهرت نسبة نموّ 

 4.2%ة  بمقدار ل الثانويّ ط ومؤهّ ل دبلوم متوسّ المشتغالت الحاصالت على مؤهّ  ا في نسبوانخفاض  

 على التوالي.   2.8%و

 (2014-2010للفترة ) ل العلميّ ة في أعداد المشتغالت حسب المؤهّ نويّ السّ  موّ نسب النّ  6جدول رقم 

مي  المؤه ل العل  2011 2012 2013 2014 

 %11.9 %15.5- %0.3 %24.0 لى من بكالوريوسأع

 %2.2 %2.0- %1.8 %7.7 بكالوريوس

 %4.2- %7.2- %6.3 %3.2- دبلوم متوسط

 %2.8- %15.1- %4.3- %2.7- ثانوي فما دون

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

ة فما دون كور هم من حملة الثانويّ سبة العظمى من المشتغلين الذّ النّ  كور فيالحظ أنّ ا بالنسبة للذّ أمّ 

نسبة حملة  (، في حين أنّ االف   779) حوالي  2014جمالي المشتغلين للعام من إ 72%بما يقارب 

على التوالي وللعام نفسه، وقد  2.5%و 18%ل سوى لم تشكّ  البكالوريوسواألعلى من  البكالوريوس

(. والجدول 2014-2010ة )على طول الفترة الزمنيّ  تزايد ا البكالوريوسمن حملة  أظهر عدد المشتغلين
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رنة ص المقا(  والذي يلخّ 4كل رقم )شّ ال إلىظر كور خالل هذه الفترة. وبالنّ ن عدد المشتغلين الذّ ( يبيّ 7رقم )

 إلى اإلناثوكور من الذّ  وهي تمثّل نسب كلّ  ل العلميّ ن والمشتغالت بحسب المؤهّ بين نسب المشتغلي

المشتغالت ممن يحملن شهادات  اإلناثنسب  ، فمن الواضح أنّ ل العلميّ فئة من فئات المؤهّ  مجموع كلّ 

وبفارق كبير بخاصة من بين حملة البكالوريوس  كورراسات العليا تفوق نسب الذّ بلوم والبكالوريوس والدّ الدّ 

 في القوى العاملة.

 (2014-2010للفترة ) ل العلميّ كور حسب المؤهّ أعداد المشتغلين الذّ  7جدول رقم 

مي  المؤهل العل  2010 2011 2012 2013 2014 

 26,939 27,774 29,623 33,323 31,931 أعلى من بكالوريوس

 194,165 194,256 198,395 186,944 175,624 بكالوريوس

 87,854 92,662 91,497 94,405 88,350 دبلوم متوسط

 779,907 750,625 736,499 726,591 737,110 ثانوي فما دون

 1,088,865 1,065,317 1,056,014 1,041,263 1,033,015 المجموع
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 2014حسب المؤّهل العلمّي للعام نسب المشتغلين والمشتغالت : 4 رقم الشكل

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 دبلوم متوسط ثانوي فما دون بكالوريوس أعلى من بكالوريوس

2% 

18% 

72% 

8% 6% 

52% 

21% 21% 

 أنثى ذكر
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  المشتغالت على مستوى األقاليم والمحافظات 

ق أعلى نسبة من حقّ  إقليم الوسط قد يالحظ أنّ حسب األقاليم  اإلناثق بتوزيع المشتغالت فيما يتعلّ 

مال ما ل إقليم الشّ ، وشكّ 2014للعام  يّ األردنمن إجمالي المشتغالت في االقتصاد  56%وزيع بمقدار التّ 

 27وبواقع  14%سبة المتبقية ل إقليم الجنوب النّ لف مشتغلة(، في حين شكّ أ 59)حوالي  30%يقارب 

 (.5كل رقم )ن في الشّ ألف مشتغلة وكما هو مبيّ 

ز في النسبة األعلى تتركّ  ، فيالحظ أنّ 2014عام وحول توزيع المشتغالت على مستوى المحافظات لل

 ومن ثمّ  ،18.6%ربد ، تليها محافظة إ2014تغالت للعام جمالي المشمن إ 36.5%ان بنسبة محافظة عمّ 

فيلة ومعان فقط، وتقاربت قيم محافظات الطّ  1.7 % لت العقبة أقل نسبة بلغت، في حين شكّ 8.2 %رقاءالزّ 

(. 8ن في الجدول رقم )وكما هو مبيّ منهما  لكلّ  2.1 %بما يقارب  

 

 2014عدد المشتغالت حسب األقاليم والمحافظات لعام  8جدول رقم 

 عدد المشتغالت المحافظة

 27,333 إقليم الجنوب

 4,230 الطفيلة

 3,267 العقبة

 15,691 الكرك

 4,144 معان

 58,998 إقليم الشمال

 36,737 ربدإ

 10,556 رقالمف

 6,277 جرش

 5,428 عجلون

 111,492 إقليم الوسط

 14,492 البلقاء

 16,246 الزرقاء

 72,252 عمان

 8,502 مأدبا

 197,823 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 2014 تغالت حسب األقاليم لعامتوزيع المش :5 رقم الشكل

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 2014لعدد المشتغالت حسب األقاليم والمحافظات لعام  سبيّ وزيع النّ التّ  9جدول رقم 

 أنثى المحافظة

 %13.8 إقليم الجنوب

 %2.1 الطفيلة

 %1.7 العقبة

 %7.9 الكرك

 %2.1 معان

 %29.8 إقليم الشمال

 %18.6 ربدإ

 %5.3 المفرق

 %3.2 جرش

 %2.7 عجلون

 %56.4 إقليم الوسط

 %7.3 البلقاء

 %8.2 الزرقاء

 %36.5 انعم  

 %4.3 مأدبا
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 إقليم الجنوب
14% 

 إقليم الشمال
30% 

 إقليم الوسط
56% 
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سبة العظمى من إجمالي النّ  قليم الوسط يحتلّ كور حسب األقاليم، فإن إدد المشتغلين الذّ وحول ع

مال بإقليم الشّ  تقريب ا، متبوع ا 61%مشتغل وبنسبة بلغت  لفأ 660، بواقع 2014كور للعام المشتغلين الذّ 

الف مشتغل، وأخيأ 324وما يقارب  30%بنسبة  ألف  104 وما يقارب 9.6%إقليم الجنوب بنسبة  ر 

سبة العظمى قرابة ان النّ كور المشتغلين حسب المحافظات، فقد احتلت عمّ ق بتوزيع الذّ وفيما يتعلّ  مشتغل.

 19.6%بنسبة ربد ألف مشتغل(، تليها محافظة إ 412)حوالي  2014للعام جمالي المشتغلين من إ %38

لف مشتغل(، في حين كانت أ 157)حوالي  14.4 % رقاء بنسبةالزّ  لف مشتغل(، ومن ثمّ أ 213)حوالي 

فيلة صاحبة النسبة األقل بين المحافظات بالنسبة إلجمالي المشتغلين في العام نفسه، إذ لم محافظة الطّ 

( والجدول رقم 10ن في الجدول رقم )ألف مشتغل( وكما هو مبيّ  16)أي ما يقارب  1.5%تتجاوز نسبتها 

(11.) 

سب المشتغلين مع نسب المشتغالت في محافظات المملكة ( مقارنة لتوزيع ن7كل رقم )ويوّضح الشّ 

العاصمة وإربد والزرقاء استحوذت  نّ محافظة، حيث يتّضح أ مجموع الفئة نفسها لكلّ  إلىنسبة  المختلفة

نسب المشتغالت فاقت نسب  . في حين أنّ 2014للعام  اإلناثكور ومن الذّ  على النسب الكبرى لكلّ 

دبا والمفرق ناء العقبة  وكذلك في البلقاء ومأيع محافظات الجنوب باستثكور في جمالمشتغلين من الذّ 

 وعجلون، وتساوت هذه النسبة في محافظة جرش.

 2014كور حسب األقاليم والمحافظات لعام عدد المشتغلين الذّ  10جدول رقم 

 ذكر المحافظة

 104,180 إقليم الجنوب

 16,455 الطفيلة

 21,919 بةالعق

 47,105 الكرك

 18,702 معان

 324,846 إقليم الشمال

 213,835 ربدإ

 52,765 المفرق

 33,679 جرش

 24,568 عجلون

 659,838 إقليم الوسط

 60,946 البلقاء

 156,934 الزرقاء

 412,852 عمان

 29,107 مأدبا

 1,088,865 المجموع

 ز الوطني لتنمية الموارد البشريةالمصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المرك
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2014: توزيع المشتغلين بحسب اإلقليم لعام 6 رقم الشكل  
 

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
 

 2014كور حسب األقاليم والمحافظات لعام لين الذّ لعدد المشتغ سبيّ وزيع النّ التّ  11جدول رقم 

 ذكر المحافظة

 %9.6 إقليم الجنوب

 %1.5 الطفيلة

 %2.0 العقبة

 %4.3 الكرك

 %1.7 معان

 %29.8 إقليم الشمال

 %19.6 ربدإ

 %4.8 المفرق

 %3.1 جرش

 %2.3 عجلون

 %60.6 إقليم الوسط

 %5.6 البلقاء

 %14.4 الزرقاء

 %37.9 انعم  

 %2.7 مأدبا
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 إقليم الجنوب
9% 

 إقليم الشمال
30% 

 إقليم الوسط
61% 



36 
 

2014توزيع المشتغلين والمشتغالت حسب المحافظات لعام  :7 رقم الشكل  
 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ  

 

  شاط االقتصادي  ات حسب الن  ي  األردنتوزيع المشتغالت 

نسبة  ، يالحظ أنّ 2014للعام  شاط االقتصاديّ للمشتغالت حسب النّ  سبيّ وزيع النّ باالطالع على التّ 

ي أ 2014ات في العام يّ األردنجمالي المشتغالت من إ 41%ات )ما يقارب يّ األردنكبيرة من المشتغالت 

لمالئمة طبيعة العمل  اإلناثشاط لدى ل هذا النّ عليم حيث يُفضّ ترّكز في نشاط التّ ألف مشتغلة( ت 82حوالي 

ألف  30)حوالي  15.3%ة وبنسبة ة والخدمة االجتماعيّ حة البشريّ وأوقات الدوام، يلي ذلك أنشطة الصّ 

ألف  27)حوالي  13.7%بنسبة  جباريّ مان اإلفاع والضّ ة والدّ دارة العامّ مشتغلة( متبوع ا بنشاط اإل

عدين واستغالل المحاجر ة مثل إمدادات الكهرباء والغاز، والتّ مشتغلة(. في حين كانت األنشطة االقتصاديّ 

لذكور بصورة أكبر. تها لناسب، وموذلك بسبب عدم مالئمة هذه األنشطة لطبيعة المرأة ؛ذات النسب األدنى

( والذي يظهر المقارنة 8كل رقم )الشّ  ىإلفاصيل. إضافة ( التّ 13( والجدول رقم )12ويبيّن الجدول رقم )

 .اإلناثكور وبين الذّ 
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 (2014-2010للفترة ) شاط االقتصاديّ أعداد المشتغالت حسب النّ  12جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي  

 158 434 764 707 746 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

 147 440 184 281 365 عدين واستغالل المحاجرالت   

 12,188 12,320 13,568 14,753 15,045 ةحويلي  الصناعات الت   

 526 438 878 1,000 732 رويحالفنون والترفيه والت   

 85 229 124 294 179 ومعالجتها نفايات، وإدارة الإمدادات المياه، أنشطة المجاري

ة كصاحب عمل ، أنشطة األسر لمعيشي  أنشطة  األسر ا

 زة الستعمالها الخاصة إلنتاج سلع وخدمات غير ممي  المعيشي  
3,911 4,657 5,212 2,594 3,257 

 4,224 4,648 5,984 6,227 5,988 أنشطة الخدمات األخرى

 2,101 1,760 3,743 4,357 3,400 ة وخدمات الدعمأنشطة الخدمات اإلداري  

 27,187 27,843 25,751 26,333 25,847 جباري  اإل جتماعي  مان االفاع ، الض  والد  ة اإلدارة العام  

 595 699 261 491 478 ةاألنشطة العقاري  

 6,598 6,178 6,719 7,012 5,144 ة وأنشطة التأميناألنشطة المالي  

 5,762 6,253 6,429 4,984 6,039 ةة والتقني  ة والعلمي  األنشطة المهني  

 1,768 1,661 1,479 1,640 2,457 التشييد

 82,635 82,310 88,633 85,345 79,327 عليمالت  

 1,012 1,191 2,003 1,492 2,038 سماكراعة والحراجة وصيد األالز  

 4,439 3,611 4,095 3,444 3,309 تصاالتالمعلومات واال

 1,433 2,194 2,189 2,394 2,590 خزينالنقل والت  

 1,158 1,790 894 1,429 1,499 ةت الغذائي  نشطة اإلقامة والخدماأ

 30,315 28,820 30,414 28,999 29,819 ةجتماعي  ة والخدمة االة البشري  نشطة الصح  أ

ة مات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمي  نشطة المنظ  أ

 ة()غير اإلقليمي  
1,280 1,427 1,145 851 1,487 

مركبات ذات المحركات ، إصالح التجارة الجملة والتجزئة

 ةوالدراجات الناري  
12,739 12,442 11,623 11,054 10,747 

 197,823 197,318 212,092 209,708 202,933 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 (2014-2010للفترة ) ألعداد المشتغالت حسب النشاط االقتصاديّ  سبيّ وزيع النّ التّ  13جدول رقم 

شاط االقتصادي  الن    2010 2011 2012 2013 2014 

 %0.1 %0.2 %0.4 %0.3 %0.4 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

 %0.1 %0.2 %0.1 %0.1 %0.2 التعدين واستغالل المحاجر 

 %6.2 %6.2 %6.4 %7.0 %7.4 ةالصناعات التحويلي   

 %0.3 %0.2 %0.4 %0.5 %0.4 الفنون والترفيه والترويح 

 %0.0 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 ومعالجتها نفايات، وإدارة الإمدادات المياه، أنشطة المجاري

، أنشطة األسر ة كصاحب عملأنشطة  األسر المعيشي  

 زة الستعمالها الخاصة إلنتاج سلع وخدمات غير ممي  المعيشي  
1.9% 2.2% 2.5% 1.3% 1.6% 

 %2.1 %2.4 %2.8 %3.0 %3.0 أنشطة الخدمات األخرى

 %1.1 %0.9 %1.8 %2.1 %1.7 ة وخدمات الدعمأنشطة الخدمات اإلداري  

 %13.7 %14.1 %12.1 %12.6 %12.7 جباري  اإل جتماعي  دارة العامة والدفاع ، الضمان االاإل

 %0.3 %0.4 %0.1 %0.2 %0.2 ةاألنشطة العقاري  

 %3.3 %3.1 %3.2 %3.3 %2.5 ة وأنشطة التأميناألنشطة المالي  

 %2.9 %3.2 %3.0 %2.4 %3.0 ةة والتقني  ة والعلمي  األنشطة المهني  

 %0.9 %0.8 %0.7 %0.8 %1.2 شييدالت  

 %41.8 %41.7 %41.8 %40.7 %39.1 عليمالت  

 %0.5 %0.6 %0.9 %0.7 %1.0 سماكحراجة وصيد األالزراعة وال

 %2.2 %1.8 %1.9 %1.6 %1.6 صاالتت  المعلومات واال

 %0.7 %1.1 %1.0 %1.1 %1.3 خزينقل والت  الن  

 %0.6 %0.9 %0.4 %0.7 %0.7 ةنشطة اإلقامة والخدمات الغذائي  أ

 %15.3 %14.6 %14.3 %13.8 %14.7 ةجتماعي  ة والخدمة االة البشري  نشطة الصح  أ

رجة عن نطاق الوالية مات والهيئات الخانشطة المنظ  أ

 ة(ة )غير اإلقليمي  اإلقليمي  
0.6% 0.7% 0.5% 0.4% 0.8% 

، إصالح المركبات ذات المحركات جزئةتجارة الجملة والت  

 ةوالدراجات الناري  
6.3% 5.9% 5.5% 5.6% 5.4% 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ  
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2014 التّوزيع النّسبّي للمشتغالت والمشتغلين حسب النّشاط االقتصادّي لعام :8 رقم لشكلا  

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

  ة ات حسب المهن الرئيسي  األردنتوزيع المشتغالت 

ات هّن من فئة يّ األردنما يزيد على نصف المشتغالت  أنّ  يالحظ من البيانات المتوّفرة

لن ما آالف مشتغلة شكّ  109من ما يقارب  ( ابتداء  2014-2010"االختصاصيون" وذلك خالل الفترة )

لن ألف مشتغلة شكّ  118ما يزيد على  إلى 2010ات في العام يّ األردنمن إجمالي المشتغالت  54%يقارب 

 ون ومساعدوتأتي فئة "الفنيّ  من ثمّ . و2014ات في العام يّ األردنالمشتغالت  جماليمن إ 60%ما مقداره 

ا بالنسبة لفئة ، أمّ 7.9%، تليها فئة "عاملو البيع والخدمات" بنسبة 13.5%ل ما مقداره االختصاص" لتشكّ 

ى نسبة لن سوات ال يشكّ يّ األردنالمشتغالت  اإلناث "المشرعون وكبار الموظفين والمديرون" فيالحظ أنّ 
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ات في العام نفسه. كما يظهر في الجدول يّ األردنجمالي المشتغالت % من إ1.8متواضعة جدا  ال تتجاوز 

 (.15( والجدول رقم )14رقم )

 (2014-2010للفترة ) ات حسب مجموعة المهن الرئيسةيّ األردنالمشتغالت  اإلناثعدد  14جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 المهنة

 3,482 3,203 3,768 2,881 2,959 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

 118,760 113,213 118,516 117,881 109,611 االختصاصيون

 26,617 27,756 30,127 27,362 28,328 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 13,285 16,580 17,692 17,760 18,837 فون المكتبيون المساندونالموظ  

 15,630 17,501 18,612 19,450 19,786 عاملو البيع والخدمات

 446 741 779 391 991 سماكفي الزراعة والغابات وصيد األالعمال 

 6,404 6,457 6,130 6,205 7,377 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 57 285     170 ال التجميعمشغلو المصانع واآلالت وعم  

 13,144 11,582 16,470 17,778 14,873 ةاألولي   العاملون في المهن

 197,823 197,318 212,092 209,708 202,933 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ   
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 (2014-2010للفترة ) ةحسب مجموعة المهن الرئيس اتيّ األردن اإلناثلعدد  سبيّ وزيع النّ التّ  15جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 المهنة

 %1.8 %1.6 %1.8 %1.4 %1.5 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

 %60.0 %57.4 %55.9 %56.2 %54.0 االختصاصيون

 %13.5 %14.1 %14.2 %13.0 %14.0 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 %6.7 %8.4 %8.3 %8.5 %9.3 يون المساندونفون المكتبالموظ  

 %7.9 %8.9 %8.8 %9.3 %9.8 عاملو البيع والخدمات

 %0.2 %0.4 %0.4 %0.2 %0.5 العمال في الزراعة والغابات وصيد االسماك

 %3.2 %3.3 %2.9 %3.0 %3.6 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 %0.0 %0.1 %0.0 %0.0 %0.1 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

 %6.6 %5.9 %7.8 %8.5 %7.3 العاملون في المهن األولية

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

سب تتفاوت النّ  ة، فمن المالحظ أنّ شتغلين حسب مجموعات المهن الرئيسكور الموحول توزيع الذّ 

كور، سب األعلى من المشتغلين الذّ ناحية مجموعات المهن التي تحظى بالن ناث منإلمثيالتها بالنسبة ل عن

جمالي تغل( من إألف مش 374)حوالي  34.3%ما نسبته  تشّكلالبيع والخدمات"  لوفئة "عام فيالحظ أنّ 

ألف مشتغل(،  187)حوالي  17.2%بفئة "االختصاصيون" بنسبة  ، متبوع ا2014كور للعام المشتغلين الذّ 

ألف مشتغل(، وكما هو الحال  183)حوالي  16.8%فئة "الحرفيون والمهن المرتبطة بهم" بنسبة تليها 

  ل سوى نسبة قليلة كّ فئة "المشرعون وكبار الموظفين والمديرون" لم تش ات فإنّ يّ األردنلدى المشتغالت 

ا4%)ما يقارب   ة.ئيسبغيرها من الوظائف والمهن الرة هذه الفئة مقارنة لمحدوديّ  (  نظر 
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 (2014-2010للفترة ) كور حسب مجموعة المهن الرئيسةعدد المشتغلين الذّ  16جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 المهنة

 4,665 4,900 4,236 3,549 2,613 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

 187,813 186,360 192,883 190,101 180,602 االختصاصيون

 65,619 66,876 69,530 76,035 74,401 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 48,499 52,574 61,391 54,913 57,182 الموظفون المكتبيون المساندون

 374,568 367,681 348,365 338,051 319,292 عاملو البيع والخدمات

 18,304 18,757 17,562 16,742 17,755 سماكفي الزراعة والغابات وصيد األالعمال 

 183,470 173,907 167,524 168,211 181,071 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 147,503 139,725 131,436 137,791 142,613 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

 58,423 54,538 63,088 55,869 57,487 ةالعاملون في المهن األولي  

 1,088,865 1,065,317 1,056,014 1,041,263 1,033,015 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 

 

2014التّوزيع النّسبّي للمشتغالت والمشتغلين حسب المهن الرئيسة لعام  :9 رقم لشكلا  
 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  كز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المر
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  ات حسب القطاعي  األردنتوزيع المشتغالت 

من القطاعين العام والخاص في تشغيل عدد كبير من العاملين أو العامالت، والمتتبّع لتوزيع  يساهم كلّ 

والخاص خالل ات وفقا  للقطاع الذي يعملن فيه، يالحظ تقارب النسب بين القطاعين العام يّ األردنالمشتغالت 

ن القطاعين، ليزداد هذا ظهور تفاوت بالنسب بي 2013(، حيث بدأ في العام 2012-2010الفترة )

 (.17. ويظهر ذلك في الجدول رقم )2014بصورة أكبر في عام التفاوت 

 (2014-2010ات حسب القطاع للفترة )يّ األردنعدد المشتغالت  17جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

 103,728 101,465 103,498 103,137 100,385 عام

 90,764 93,650 105,751 103,451 99,516 خاص

 3,331 2,203 2,844 3,120 3,032 أخرى

 197,823 197,318 212,092 209,708 202,933 المجموع

 ةالموارد البشريّ لتنمية  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 (2014-2010ات حسب القطاع للفترة )يّ األردنلعدد المشتغالت  سبيّ وزيع النّ التّ  18جدول رقم 

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

 %52.4 %51.4 %48.8 %49.2 %49.5 عام

 %45.9 %47.5 %49.9 %49.3 %49.0 خاص

 %1.7 %2.2 %2.7 %3.0 %3.0 أخرى
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

كور مقارنة القطاع الخاص يسهم في تشغيل نسبة أعلى من الذّ  كور، فمن المالحظ أنّ ا بالنسبة للذّ أمّ 

خاص يفوق نظيره في عدد المشتغلين في القطاع ال نّ ( فإ19، وكما هو مالحظ من الجدول رقم )اإلناثب

في القطاعين الخاص  37%و  63%ما مقداره  2014القطاع العام وبشكل كبير بنسبة بلغت في العام 

 يّ األردنالعمل  ات في سوقيّ األردن اإلناثوالعام على التوالي. فالقطاع العام يستوعب العدد األكبر من 

 (.(10الشكل رقم))
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 (2014-2010ن حسب القطاع للفترة )المشتغليعدد  19جدول رقم 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 2014التّوزيع النّسبّي للمشتغالت والمشتغلين حسب القطاع لعام  :10 رقم لشكلا

 ةيّ لتنمية الموارد البشر المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ   

   اتي  األردنللمشتغالت  ط األجر الشهري  متوس 

لإلناث في أغلب دول  كور يفوق متوسط األجر الشهريّ للذّ  ط األجر الشهريّ متوسّ  من المعلوم أنّ 

غت حوالي لكور بذّ لا ط أجورمتوسّ  إلى اإلناثجور أط نسبة متوسّ  أنّ  إلى، حيث تشير أحدث التقارير العالم

 .يّ األردنوكذلك الحال في سوق العمل  ،2في كندا 72%و  ،بريطانيافي  69% و ،مريكاأفي  %66

ألف مشتغلة يحصلن  38حوالي  أنّ  إلىط األجر وتشير بيانات أعداد المشتغالت وتوزيعها حسب متوسّ 

 

2
  The Global Gender Gap Report 2014, Table E3, World Economic Forum. 

 

 أخرى خاص عام

37% 

63% 

1% 

52% 
46% 

2% 

 أنثى ذكر

 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

 398,485 390,813 387,398 380,515 364,611 عام

 684,544 670,273 664,025 656,097 663,553 خاص

 5,835 4,231 4,592 4,652 4,851 أخرى

 1,088,865 1,065,317 1,056,014 1,041,263 1,033,015 المجموع
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من إجمالي  19%وبنسبة  2010في العام  دينار شهري ا 199-100يتراوح بين  ط أجرعلى متوسّ 

 19حوالي  إلىليصل  2014هذا العدد انخفض وبشكل ملموس في عام  إال أنّ المشتغالت في نفس العام. 

  من إجمالي المشتغالت في نفس العام. 10 % وبنسبة األف  

 299-200ط أجر يتراوح بين أغلب المشتغالت يحصلن على متوسّ  أنّ  إلىكما وتشير األرقام أيضا  

ة من لتصبح الغالبيّ  2014تغير في العام  هذا الوضع إال أنّ  2010في العام  41%وبنسبة  ادينار  

من إجمالي المشتغالت  55%ونسبة  ادينار   399-300ط أجر يتراوح بين المشتغالت يحصلن على متوسّ 

وزيع ه ال يوجد اختالف كبير في التّ أنّ س العام، كما ويمكن أيضا  القول كور في نفللذّ  51 % مقابل حوالي

ن كور المشتغليوالذّ  اإلناث، فأغلب يّ األردنفي سوق العمل  اإلناثكور وللذّ ط األجر بالنسبة لمتوسّ  سبيّ النّ 

 ((.11ل )نوات األخيرة )الشكّ شهريا  خالل السّ  ادينار   399-300ط أجر يتراوح بين يحصلون على متوسّ 

 (2014-2010) ط األجر الشهريّ ات حسب متوسّ يّ األردنعدد المشتغالت  20جدول رقم 

 المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 2014وّسط األجر لعام التّوزيع النّسبّي للمشتغالت والمشتغلين حسب مت :11 رقم لشكلا

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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100أقل من  فأكثر 100-199200-299300-499500  

 أنثى ذكر

 2014 2013 2012 2011 2010 ط األجرمتوس  

100-199 38,006 31,655 28,758 20,434 18,955 

200-299 83,528 73,580 60,738 54,707 47,911 

300-499 60,133 85,529 102,166 102,292 109,637 

 18,490 15,624 14,852 12,759 12,264 فأكثر 500

 2,409 3,212 4,604 4,984 7,491 100أقل من 

 422 1,050 975 1,201 1,511 غير معرف

 197,823 197,318 212,092 209,708 202,933 المجموع

100أقل من  فأكثر 500   
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 ي  األردنات في سوق العمل ي  األردنالمتعط الت 

(، 2014-2010ة )الت عن العمل خالل الفترة الزمنيّ يقدّم هذا البند تحليال  لخصائص المتعطّ 

متعطال  ومتعطلة،  173,649ما يقارب  2014للعام )ذكورا  وإناثا (  عملعن اللين حيث بلغ عدد المتعطّ 

 51,683% وبواقع 30 اإلناثمتعطال  في حين شّكلت  121,967% وبواقع 70كور ما نسبته شّكل الذّ 

 لة.متعطّ 

(، حيث وصل 2014-2010ة )الت عن العمل للفترة الزمنيّ ( عدد المتعطّ 12كل )ويبيّن الشّ 

ألف  56الت عن العمل راسة، إذ بلغ عدد المتعطّ نوات قيد الدّ مقارنة مع بقية السّ  2011م لذروته في العا

لة ألف متعطّ  56ما يقارب  إلى 2013العام في ليعاود االرتفاع  2012انخفض في العام  متعطلة ومن ثمّ 

يث بلغ عدد ح ،2014راسة في العام الت عن العمل خالل فترة الدّ أقل عدد متعطّ  إلىمجددا ، وصوال  

 لة.ألف متعطّ  51الت خالل ذلك العام ما يقارب المتعطّ 

 2014-2010أعداد المتعّطالت خالل الفترة : 12 رقم لشكلا
 

 
 ةلتنمية الموارد البشريّ  لمصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ ا

   ةتوزيع المتعط الت حسب الفئات العمري  
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الت هن من فئة سبة العظمى من المتعطّ النّ  أنّ  2014الت عن العمل للعام يالحظ من أرقام المتعطّ 

الت للعام نفسه المتعطّ  اإلناثمن إجمالي  46%سنة ما يقارب  24-15ة لت الفئة العمريّ الشباب، إذ شكّ 

-25لت الفئة ي: شكّ تنت كاآلة، فقد كالة، وحول تفاصيل توزيع هذه الفئة العمريّ ألف متعطّ  23وبما يقارب 

        سنة بنسبة 39-35 ، ومن ثمّ 13.7%سنة بنسبة  34-30ة ، تليها الفئة العمريّ 33%ما نسبته  29

يزيد  ما ال 54-50لت الفئة ، في حين شكّ 2%ما مجموعه  49-40ة لت الفئة العمريّ وقد شكّ  4.6 %

ة لهن على طول الفترة الزمنيّ  سبيّ وزيع النّ لتّ الت واعداد المتعطّ ن أ. والجداول التالية تبيّ 0.2%على

(2010-2014.) 

 (2014-2010للفترة ) ةالت عن العمل حسب الفئات العمريّ أعداد المتعطّ  21جدول رقم 

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 27,081 24,650 24,578 25,320 23,881 

25-29 17,529 18,837 16,873 19,341 17,186 

30-34 6,902 7,568 6,525 7,331 7,101 

35-39 2,974 3,431 3,094 2,749 2,367 

40-44 1,241 1,369 1,142 1,028 912 

45-49 366 511 299 354 129 

50-54 157 103 89 18 93 

+55 98 54  0 0 15 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

ة ة على طول الفترة الزمنيّ الت حسب الفئات العمريّ للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  إلىظر وعند النّ 

بنسبة  2010قد بلغت قمتها في العام  15-24ة الت للفئة العمريّ نسبة المتعطّ  ( فيالحظ أنّ 2010-2014)

لت . فيما سجّ الت السنويّ جمالي المتعطّ % من إ43.6بنسبة  2011ل أقلها في العام % في حين سجّ 48.1

بنسبة  2010ها في العام لت أقلّ وسجّ  ،%34.5بنسبة بلغت  2013أعلى قيمة لها في العام  29-25فئة 

ة %. وحول الفئات العمريّ 12.2 وبنسبة 2014فقد ُسجل أعالها في العام  34-30%، أما الفئة 31.1

ة وكانت تتذبذب وبفوارق بسيطة بسيطة بينها خالل الفترة الزمنيّ  األخرى فقد كانت قيمها قليلة نسبيا  

 المذكورة.

 (2014-2010للفترة ) ةعن العمل حسب الفئات العمريّ الت للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  22جدول رقم 
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ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 48.1% 43.6% 46.7% 45.1% 46.2% 

25-29 31.1% 33.3% 32.1% 34.5% 33.3% 

30-34 12.2% 13.4% 12.4% 13.1% 13.7% 

35-39 5.3% 6.1% 5.9% 4.9% 4.6% 

40-44 2.2% 2.4% 2.2% 1.8% 1.8% 

45-49 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 0.2% 

50-54 0.3% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 

+55 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  نات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيا

ة، لين عن العمل حسب الفئة العمريّ لمتعطّ الت عن العمل بنسبة اللمتعطّ  سبيّ وزيع النّ ولمقارنة التّ 

ة، إلناث لجميع الفئات العمريّ تفوق نسب ا 2014ن عن العمل في العام ليكور المتعطّ نسبة الذّ  فيالحظ أنّ 

الت للعام نفسه وبما كور المتعطّ % من إجمالي الذّ 51.2سنة ما يقارب  24-15ة الفئة العمريّ  لتحيث شكّ 

%، 21.1ما نسبته  29-25الفئة  لتشكّ ة لة، وحول تفاصيل توزيع هذه الفئة العمريّ ألف متعطّ  62يقارب 

اول واألشكال %، والجد6.8سنة بنسبة  44-40 %، ومن ثمّ 10سنة بنسبة  34-30ة ها الفئة العمريّ تلت

 (.2014-2010ة )لين خالل الفترة الزمنيّ ألعداد المتعطّ  سبيّ وزيع النّ التالية تبيّن التّ 

 (2014-2010للفترة ) ةعن العمل حسب الفئات العمريّ لين للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  23جدول رقم 

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 51.0% 50.1% 49.7% 49.3% 51.2% 

25-29 19.5% 18.8% 20.3% 20.6% 21.1% 

30-34 9.1% 9.1% 9.4% 9.8% 10.0% 

35-39 6.3% 7.8% 7.7% 7.8% 6.0% 

40-44 6.0% 6.5% 6.2% 6.7% 6.8% 

45-49 3.8% 4.3% 3.4% 3.6% 2.4% 

50-54 2.6% 1.9% 1.6% 1.3% 1.6% 

+55 1.8% 1.5% 1.6% 0.9% 1.0% 

  ةالبشريّ لتنمية الموارد  لمصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ ا

   ل العلمي  الت حسب المؤه  توزيع المتعط  
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الت من حملة نسبة المتعطّ  وحول سلوك المتعّطالت عن العمل حسب المؤهل العلمي، فيالحظ أنّ 

بنسبة  2010( ابتداء  من العام 2014-2010ة )تتزايد مع الزمن على طول الفترة الزمنيّ  البكالوريوس

أعلى من  ال  مؤهّ الت اللواتي يحملن ، أما بالنسبة للمتعطّ 76.9%بنسبة  2014العام  إلى %58.3

الت اللواتي لمتعطّ ما ا، أ2012( أن أعلى نسبة كانت في العام 24فيُظهر الجدول رقم ) البكالوريوس

وانتهاء  بالعام  2010سبة في تناقص مستمر ابتداء  من العام النّ  ة فما دون، فيالحظ أنّ ل الثانويّ مؤهّ يحملن 

2014. 

ل اتتناقص على طو نسبتهنّ  ط، فيالحظ أيضا  أنّ بلوم المتوسّ حملة الدّ من ق بالمتعّطالت وفيما يتعلّ 

العام الذي ليعاود االنخفاض في  19.5%مقدارها  ق نسبةالذي حقّ  2013ة باستثناء العام الفترة الزمنيّ 

 .يليه

 

 (2014-2010للفترة ) ميّ ل العلالمؤهّ حسب الت أعداد المتعطّ  24جدول رقم 

مي  ل العلالمؤه    2010 2011 2012 2013 2014 

 1,604 1,821 2,422 1,730 1,784 أعلى من بكالوريوس

 39,733 38,705 34,208 34,855 32,859 بكالوريوس

 7,581 10,947 10,071 11,472 13,291 دبلوم متوسط

 2,764 4,669 5,898 8,467 8,415 ثانوي فما دون

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 (2014-2010للفترة ) ميّ ل العلالمؤهّ حسب الت للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  25جدول رقم 

مي  لعلالمؤه ل ا  2010 2011 2012 2013 2014 

 %3.1 %3.2 %4.6 %3.1 %3.2 أعلى من بكالوريوس

 %76.9 %68.9 %65.0 %61.7 %58.3 بكالوريوس

 %14.7 %19.5 %19.1 %20.3 %23.6 دبلوم متوسط

 %5.3 %8.3 %11.2 %15.0 %14.9 ثانوي فما دون

 ةنمية الموارد البشريّ لت المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

كور فعي الععام العذّ  نّ همعع نظعرائ ل العلمعيّ الت ععن العمعل حسعب المؤّهعللمعتعطّ  سعبيّ وزيعع النّ وعند مقارنة التّ 

س وفئععة وكور لفئععة حملععة البكععالوريلععين الععذّ نسععبة المتعطّ  الت تفععوقالمععتعطّ  اإلنععاثنسععبة  ، فععيالحظ أنّ 2014
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وبمعا  ،اإلنعاثولصعالح  البكعالوريوسبعين نسعب حملعة درجعة فعرق كبيعر  س، حيث يوجدوأعلى من البكالوري

نسععبة (. ومععن جانعب آخععر، يالحعظ أّن 22.7%:76.9)% كورمععن نسعبة العذّ  فيقعارب ثالثعة أضعععاف ونصع

نسععبة لثانويععة فمععا دون فقععد فاقععت نسععبة حملععة اا (، أّمعع5.1: %14.7)% ط فقععد كانععتبلوم المتوّسععحملععة الععدّ 

ل ن هيكلعة التعّطع، فعإ(. وبالتعالي5.3: %71)%الت إذ بلغعت النسعب المعتعطّ  اإلناثلين نسبة كور المتعطّ الذّ 

 ((13كل ))الشّ  لينكور المتعطّ الذّ  م عكسالمتقدّ  تتسم بالمستوى التعليميّ  اإلناثعند 
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 (2014-2010للفترة ) ميّ ل العلالمؤهّ حسب لين الذكور للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  26جدول رقم 

مي  ل العلالمؤه    2010 2011 2012 2013 2014 

 %1.2 %1.0 %1.3 %1.2 %1.2 أعلى من بكالوريوس

 %22.7 %24.3 %21.7 %19.6 %20.0 بكالوريوس

 %71.0 %68.8 %71.6 %72.9 %73.0 ثانوي فما دون

 %5.1 %5.8 %5.4 %6.3 %5.8 دبلوم متوسط

 ةلتنمية الموارد البشريّ  الوطنيّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز

2014نسب المتعّطالت والمتعطلين حسب المؤّهل العلمّي لعام  :13 رقم لشكلا  

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  مصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

   الت حسب األقاليم والمحافظات توزيع المتعط 

قليم الوسط يشهد إ قاليم والمحافظات، حيث يالحظ أنّ على مستوى األ اإلناثل عند سبة التعطّ تتفاوت ن

قليم الجنوب الذي يعد أقل إ يليه ،مالقليم الشّ بإ خرى، متبوع ال لإلناث مقارنة باألقاليم األأعلى نسبة تعطّ 

 .اإلناثاألقاليم من ناحية نسبة تعّطل 

 دبلوم متوسط ثانوي فما دون بكالوريوس أعلى من بكالوريوس

1% 

23% 

71% 

5% 3% 

77% 

5% 

15% 

 أنثى ذكر
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من  49.3%ل لإلناث بلغت قليم الوسط نسبة تعطّ ، سجل إ2014ة لعام حصائيّ ووفق ا لألرقام اإل

لة، في ألف متعطّ  60مال ما يقارب قليم الشّ ل إلة، وشكّ ألف متعطّ  93الت للعام نفسه وبواقع جمالي المتعطّ إ

 لة.ألف متعطّ  20وبما يقارب  12.7%قليم الجنوب ل إحين سجّ 

2014زيع النّسبّي للمتعطاّلت حسب اإلقليم لعام التّو: 14 رقم لشكلا  

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 2014قاليم والمحافظات لعام األحسب  اإلناثكور ولين الذّ للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  27جدول رقم 

 أنثى ذكر المحافظات

 %12.7 %10.9 إقليم الجنوب

 %2.3 %2.1 الطفيلة

 %0.9 %2.0 العقبة

 %7.1 %4.4 الكرك

 %2.4 %2.4 معان

 %37.9 %33.0 إقليم الشمال

 %24.0 %20.9 ربدإ

 %7.2 %6.1 المفرق

 %3.8 %3.2 جرش

 %2.9 %2.9 عجلون

 %49.3 %56.1 إقليم الوسط

 %5.1 %8.8 البلقاء

 %7.2 %13.1 الزرقاء

 %33.2 %31.5 انعم  

 %3.8 %2.7 مأدبا
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 إقليم الجنوب
11% 

 إقليم الشمال
35% 

 إقليم الوسط
54% 
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2014التّوزيع النّسبّي للمتعّطلين حسب اإلقليم لعام  :15 رقم لشكلا  
 

 

 ةنمية الموارد البشريّ لت المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

(، فابتداء  من 27ن الجدول رقم )الت عن العمل حسب المحافظات وكما بيّ ا عن توزيع المتعطّ أمّ 

زت في محافظة الكرك بنسبة تركّ  2014الت في العام النسبة العظمى من المتعطّ  قليم الجنوب يالحظ أنّ إ

بمحافظة الطفيلة بنسبة مقاربة  ، متبوعة  2.4%بنسبة نوب ، تلتها محافظة معان ثاني محافظات الج%7.1

 .1%ل بواقع أقل من لت العقبة أقل نسبة تعطّ ، وأخيرا  سجّ 2.3 %بلغت

د حصلت محافظة إربد على المرتبة مال، فققليم الشّ الت عن العمل في إا بالنسبة لتوزيع المتعطّ مّ أ

ت محافظة المفرق وقد احتلّ  24%غت ، وبنسبة بل2014قليم للعام الت في األجمالي المتعطّ األولى من إ

محافظة عجلون أقل كانت ، في حين 3.8%تلتها محافظة جرش بنسبة  ،7.2%المرتبة الثانية بنسبة 

 .2.9%وبنسبة قاربت  مالمحافظات الشّ 

من  33%ت عن العمل بنسبة قاربتالان أعلى نسبة للمتعطّ لت محافظة عمّ وفي إقليم الوسط، سجّ 

محافظة البلقاء  ، ومن ثمّ 7.2%، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة 2014ن العمل لعام الت عجمالي المتعطّ إ

 .3.8%دبا بنسبة ة محافظة مأخيرفي المرتبة األت ، وحلّ 5.1%بنسبة 

 إقليم الجنوب
11% 

 إقليم الشمال
 إقليم الوسط 33%

56% 
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 2014توزيع المتعّطالت والمتعطلين حسب المحافظات لعام  :16 رقم لشكلا

 ةلتنمية الموارد البشريّ  روع المنار/ المركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مش 

 

   ل عن العمل ة التعط  مد 

الت عن العمل للفترة المتعطّ  اإلناث، فقد شّكلت نسبة 2014قة بالعام ات المتعلّ حصائيّ اعتمادا  على اإل

ن إجمالي م 54% سبة ما يقاربذ بلغت النّ ألعلى مقارنة بغيرها من الفترات، إالنسبة ا اشهر   12-0من 

 23%لت ما نسبته فقد شكّ  اشهر   24-13ا الفترة لة، أمّ ألف متعطّ  27.7الت عن العمل وبواقع المتعطّ 

 .14.1%وبنسبة 36-25بالفترة  لة عن العمل متبوعة  ألف متعطّ  11.8وبواقع 

 (2014-2010خالل الفترة ) ل عن العملة التعطّ الت عن العمل حسب مدّ أعداد المتعطّ  28جدول رقم 

ل عن العمل/ شهرة التعط  مد    2010 2011 2012 2013 2014 

0-12  32,746 27,437 29,371 29,023 27,770 

13-24  12,279 14,496 11,399 13,795 11,898 

25-36  6,413 7,972 6,441 7,357 7,270 

اشهر   36أكثر من   4,911 6,620 5,388 5,966 4,744 

 51,683 56,142 52,599 56,524 56,348 المجموع
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 اإلناثل عن العمل لدى ع نسب التعطّ كل الذي يتبعه يمكن تتبّ ( والشّ 28الجدول رقم ) إلىظر وبالنّ 

ل عن العمل نسبة التعطّ  يالحظ أنّ  (، إذ2014-2010ة )طول الفترة الزمنيّ ، ول عن العملة التعطّ وفقا لمدّ 

نسبة أعلى ل ها ما زالت تشكّ ، إال أنّ 2013مقارنة بالعام  2014خير قد ازدادت في العام األ 12-0للفترة 

ذبذب زيادة ونقصانا  بين سم سلوك هذه النسبة بالتّ (، حيث اتّ 2014-2010ة )على طول الفترة الزمنيّ 

 .2012( في عام 55.8%لت أعلى نسبة )ة، وقد سجّ الفترات الزمنيّ 

ها انخفضت ، فيالحظ أنّ 24-13لهن من ة تعطّ فترالت اللواتي ترواحت وبخصوص نسبة المتعطّ 

لت أعلى قيمة لها ، وقد سجّ 23% إلى 24.6%ة من نقطة مئويّ  1.6بما مقداره  2013عن  2014عام 

بما  2013عن العام  2014فقد زادت نسبتهن في العام  36-25الت للفترة ا المتعطّ . أمّ 2011في العام 

ذبذ زيادة ونقصانا  على طول سمت بالتّ فقد اتّ  اشهر   36أكثر من الفترة  ة، وفيما يخصّ مقداره نقطة مئويّ 

 في نهاية الفترة. 9.2 %إلىأن وصلت  إلى 8.7%ة ابتداء  منالفترة الزمنيّ 

الت سب العظمى للمتعطّ ل النّ ل( ال تشكّ )أطول فترات التعطّ  36-25الفترة  أنّ  وبشكل عام، ورغم

سباب والسعي لعدم تزايدها الت فيها تستدعي الوقوف عند األعطّ ر تزايد نسبة المتمؤشّ  عن العمل، إال أنّ 

ة في هذا الجانب من خالل توفير راسات المستقبليّ حيث يمكن إجراء مزيد من الدّ  نوات القادمة.في السّ 

 إلىإضافة  ،ةميّ ومؤّهالتهن العل اإلناثة لدراسة خصائص من يقعن ضمن هذه الشريحة من بيانات تفصيليّ 

 تهن والخصائص األخرى لمثل هذه الفئات.ن إقامكاأم

 (2014-2010ل عن العمل خالل الفترة )ة التعطّ الت عن العمل حسب مدّ للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  29جدول رقم 

ل عن  العمل/ شهرة التعط  مد    2010 2011 2012 2013 2014 

0-12 58.1% 48.5% 55.8% 51.7% 53.7% 

13-24 21.8% 25.6% 21.7% 24.6% 23.0% 

25-36 11.4% 14.1% 12.2% 13.1% 14.1% 

اشهر   36أكثر من   8.7% 11.7% 10.2% 10.6% 9.2% 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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الت حسب مدّة التعّطل / شهرالتّوزيع النّسبّي للمتعطّ  :17 رقم لشكلا  

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

   خصصالت حسب الت  توزيع المتعط 

واألعمال  ،ةالعلوم االجتماعيّ ص تخصّ  حملةمن  لتّخصصالمتعّطالت عن العمل حسب ا شّكلت

 22)حوالي  2014الت في العام جمالي المتعطّ من إ 42%يفوق  ما ربيةص التّ وتخصّ  ،والقانون ،ةجاريّ التّ 

 والحوسبة ،اتوالرياضيّ  ،متبوعة بالعلوم ،19.8%ة والفنون بنسبة نسانيّ راسات اإلالدّ ثم  ،لة(ألف متعطّ 

خصصات األخرى فقد ا التّ مّ . أ8.1%، واإلنشاءات بنسبة بلغت صنيعوالتّ  ،تلتها الهندسة ،17%بنسبة 

 اضعة.كانت نسبها متو

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

58.10% 

48.50% 

55.80% 

51.70% 

53.70% 

21.80% 

25.60% 

21.70% 

24.60% 

23.00% 

11.40% 

14.10% 

12.20% 

13.10% 

14.10% 

8.70% 

11.70% 

10.20% 

10.60% 

9.20% 

0-12 13-24 25-36 شهر 36أكثر من  شهر 36أكثر من     
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 (2014-2010ص خالل الفترة )خصّ الت عن العمل حسب التّ للمتعطّ  سبيّ وزيع النّ التّ  30جدول رقم 

صخص  الت    2010 2011 2012 2013 2014 

 %20.7 %20.7 %21.5 %20.2 %18.1 التربية

 %1.2 %1.4 %1.2 %1.5 %1.4 الخدمات

 %19.8 %20.0 %18.4 %16.8 %17.9 ة والفنوننساني  راسات اإلالد  

 %0.6 %1.3 %1.2 %1.3 %1.0 الزراعة والبيطرة

 %5.2 %5.7 %6.0 %6.4 %5.9 ةة والخدمات االجتماعي  الصح  

 %22.1 %18.7 %19.8 %18.8 %20.6 ة والقانونجاري  ة واألعمال الت  العلوم االجتماعي  

 %17.0 %17.6 %15.5 %14.9 %15.5 ات والحوسبةالعلوم والرياضي  

 %8.1 %6.2 %5.1 %5.1 %4.7 نشاءاتصنيع واإلالهندسة والت  

 %1.0 %2.6 %3.8 %5.8 %5.1 تعليم ثانوي

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

ص ت من تخصّ النسبة المتعطّ  ص، فيُالحظ أنّ خصّ الت وفق التّ وزيع للمتعطّ نسب التّ بق وفيما يتعلّ 

 ،(2014-2010خالل الفترة ) اقد أظهرت تذبذبا  واضح   والقانون ،ةجاريّ واألعمال التّ  ،ةالعلوم االجتماعيّ 

 ،ةنقطة مئويّ  1.8بمقدار  2011لتنخفض في العام التالي  20.6%حيث بلغت في بداية الفترة نسبة 

 2014في العام  22.1% إلىال  وصو 2013تنخفض في عام  ومن ثمّ  ،2012وتعاود االرتفاع في عام 

 ص.خصّ الت من حملة هذا التّ لت فيه أعلى نسبة للمتعطّ الذي سجّ 

( حيث 2012-2010خالل الفترة من ) سب تزايد اص التربية، فقد أظهرت النّ ق بتخصّ وفيما يتعلّ 

ليه الت من حملة هذا التخصص، ليعاود االنخفاض في العام الذي يأعلى نسبة للمتعطّ  2012شهد عام 

 .20.7%بمقادر  2014سبة في عام وليستقر عند نفس النّ  0.8%بمقادر  2013
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2014التّوزيع النّسبّي للمتعطاّلت والمتعّطلين حسب التّخّصص لعام  :18 رقم لشكلا  

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ  

 اتي  األردنالت البطالة بين عد  م

 األردنّ مة، وفي المتقدّ  منها أم ول سواء الناميةة التي تواجه الدّ قتصاديّ البطالة من أبرز المشكالت اال تعدّ 

إيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها ة التي سعت الحكومات المتعاقبة إلى البطالة من المشكالت االقتصاديّ  تعدّ 

 من هذه الظاهرة.  دابير الرامية للحدّ خاذ التّ ل اتّ ة، من خالاالقتصاديّ 

ل البطالة ل معدّ ، حيث سجّ 11.89%ما نسبته  2014في العام  يّ األردنل البطالة في االقتصاد ل معدّ سجّ 

 اإلناثالت البطالة بين معدّ  لنفس العام. حيث يالحظ أنّ  اإلناثبين  20.7%في حين بلغ  ،10%كور بين الذّ 

( قد 2014-2010خالل الفترة ) اإلناثل البطالة بين معدّ  ( أنّ 19كل )ن الشّ كور. ويبيّ ين الذّ ضعف مثيالتها ب

في ذلك العام  اإلناثل البطالة بين مقارنة مع بقية السنوات قيد الدراسة، إذ بلغ معدّ  2013وصل ذروته في العام 

أقل نسبة خالل الفترة نفسها بواقع  اإلناثل البطالة بين فيه معدّ  سّجلمقارنة بالعام الذي سبقه والذي  %22.15

%19.8. 
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(2014-2010معداّلت البطالة بين اإلناث خالل الفترة ) :19 رقم لشكلا  

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ       

 

   ةالت البطالة حسب الفئات العمري  معد 

ن في الجدول رقم فيالحظ كما هو مبيّ  2012ة للعام الت البطالة لإلناث حسب الفئات العمريّ حول توزيع معدّ 

بنسبة  2014ة األخرى في عام ل بطالة بين الفئات العمريّ لت أعلى معدّ قد سجّ  24-15ة الفئة العمريّ  ( أنّ 31-3)

بنسبة  34-30ة وجاء في المرتبة الثالثة الفئة العمريّ  ،29.32%بنسبة  29-25ة تليها الفئة العمريّ  ،53.3 %بلغت

 سنة فأكثر بنسبة بلغت أقلّ  55ة لإلناث من الفئة العمريّ  2014ل في العام ل بطالة فقد سجّ ا أقل معدّ . أمّ %14.46

 ة.من نصف نقطة مئويّ 

 (2014-2010خالل الفترة ) ةالت البطالة لإلناث حسب الفئات العمريّ معدّ  31جدول رقم 

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 46.77% 46.98% 48.80% 55.13% 53.30% 

25-29 27.16% 28.24% 26.94% 30.42% 29.32% 

30-34 14.32% 15.32% 12.45% 14.55% 14.46% 

35-39 7.92% 8.46% 7.74% 7.04% 5.79% 

40-44 4.73% 4.43% 3.42% 3.63% 3.29% 

45-49 2.35% 3.24% 1.82% 2.05% 0.71% 

50-54 2.63% 1.48% 1.51% 0.28% 1.38% 

+55 3.00% 1.61% 0.00% 0.00% 0.43% 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 ، فيالحظ أنّ 2014ة للعام حسب الفئات العمريّ  اإلناثكور والت البطالة بين الذّ وبمقارنة معدّ 

 15ة من كور للفئات العمريّ ة األولى تفوق نظيراتها لدى الذّ في المراحل العمريّ  اإلناثالت البطالة لدى معدّ 

ا الرتفاع 39 إلى  نّ إلى أإضافة  ،كورالمتخّرجات من الجامعات مقارنة بنسب الذّ  اإلناثنسبة ؛ وذلك نظر 

ال تتوّجه إليه الذي  والصناعيّ  العمل الحرفيّ  إلىهون ولى يتوجّ ة األريّ كور في المراحل العممن الذّ  ةنسب

الت البطالة كور تفوق معدّ الت البطالة للذّ معدّ  نّ مة نسبيًّا فيالحظ أة المتقدّ ا الفئات العمريّ أمّ  اإلناث عادة .

-2010خالل الفترة )ة كور حسب الفئات العمريّ الت البطالة للذّ ( معدّ 32. ويظهر الجدول رقم )اإلناثلدى 

2014.) 

 (2014-2010ة خالل الفترة )كور حسب الفئات العمريّ الت البطالة للذّ معدّ  32جدول رقم 

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 23.84% 26.27% 25.19% 26.48% 26.33% 

25-29 11.60% 11.77% 12.17% 12.46% 12.50% 

30-34 6.22% 6.43% 6.15% 6.35% 6.24% 

35-39 4.71% 5.99% 5.82% 5.90% 4.21% 

40-44 5.36% 5.95% 5.45% 5.84% 5.33% 

45-49 4.77% 5.51% 4.00% 4.11% 2.75% 

50-54 5.05% 4.23% 3.25% 2.40% 2.67% 

+55 3.04% 2.71% 2.69% 1.70% 1.89% 
 ةلتنمية الموارد البشريّ  مركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ ال

   ة الت العلمي  الت البطالة حسب المؤه  معد 

ل البطالة ، تاله معدّ 27.7% إلى 2014للعام  البكالوريوسحملة من  اإلناثل البطالة بين معدّ وصل 

     لط بمعدبالدبلوم المتوسّ  متبوع ا ،12.15% بنسبة البكالوريوسل األعلى من حملة المؤهّ من لإلناث 

 6.3%ل بطالة بلغ ة فما دون أقل معدّ حملة الثانويّ من  اإلناثل البطالة بين ل معدّ في حين سجّ  %15.47 

 للعام نفسه.
 

 (2014-2010خالل الفترة ) ل العلميّ الت البطالة لإلناث حسب المؤهّ معدّ  33جدول رقم 

مي  المؤهل العل  2010 2011 2012 2013 2014 

 %12.15 %14.95 %16.50 %12.40 %15.33 أعلى من بكالوريوس

 %27.70 %27.62 %24.85 %25.53 %25.82 بكالوريوس

 %15.47 %20.20 %17.77 %20.74 %22.70 دبلوم متوسط

 %6.30 %9.95 %10.60 %14.01 %13.61 ثانوي فما دون

 ةالموارد البشريّ لتنمية  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 2013دت في العامين قد ازدا البكالوريوسالت البطالة لإلناث من حملة معدّ  أنّ ويالحظ 

وحملة ما دون  ،طبلوم المتوسّ وحملة الدّ  ،البكالوريوساألعلى من المؤّهل حملة من  اإلناث ، عكس2014و

ا ملموس اانويّ الثّ   مين المذكورين.اخالل الع ، إذ أظهرت انخفاض 

ل البطالة بين معدّ  ( أنّ 34كور فيالحظ من خالل الجدول رقم )الت البطالة بين الذّ ا بالنسبة لمعدّ أمّ 

ة فما دون حملة الثانويّ  ، تلته نسبة2014كأعلى نسبة خالل عام  12.5 % بلغ البكالوريوسكور حملة الذّ 

كور أعلى منه للذّ  2014عام لل البكالوريوسحملة  اإلناثل البطالة بين معدّ  ح أنّ . حيث يتضّ 10%بنسبة 

وظيف من أجل استيعاب القوى العاملة ظر في سياسات التّ من نفس الفئة والعام. ما يستدعي إعادة النّ 

 وفاعل. يجابيّ سوق العمل والمشاركة بشكل إ إلىخول لة للدّ المؤهّ 

 (2014-2010خالل الفترة ) يّ ل العلمكور حسب المؤهّ الت البطالة للذّ معدّ  34جدول رقم 

مي  ل العلالمؤه    2010 2011 2012 2013 2014 

 %5.02 %4.36 %5.19 %4.47 %4.17 أعلى من بكالوريوس

 %12.50 %13.61 %11.83 %11.88 %12.02 بكالوريوس

 %6.57 %7.36 %6.78 %7.86 %7.27 دبلوم متوسط

 %10.00 %10.35 %10.67 %11.42 %10.61 ثانوي فما دون

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

   صخص  حسب الت   اإلناثالت البطالة بين معد 

 (2014-2010ص خالل الفترة )خصّ الت البطالة لإلناث حسب التّ معدّ  35جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 التخصص

 %25.15 %27.89 %26.68 %27.56 %27.09 التربية

 %24.97 %24.67 %21.21 %26.92 %25.34 الخدمات

 %25.00 %25.68 %21.85 %23.36 %24.88 ة والفنوننساني  الدراسات اإل

 %16.86 %27.28 %23.57 %27.82 %24.39 الزراعة والبيطرة

 %9.78 %11.80 %12.05 %13.37 %14.11 ةة والخدمات االجتماعي  الصح  

 %24.95 %23.50 %22.11 %24.17 %25.61 ة والقانونجاري  ة واألعمال الت  العلوم االجتماعي  

 %25.71 %30.23 %23.54 %22.93 %24.98 ات والحوسبةالعلوم والرياضي  

 %39.61 %32.59 %31.59 %28.34 %26.40 نشاءاتصنيع واإلالهندسة والت  

 %3.93 %8.62 %10.97 %15.95 %13.02 تعليم ثانوي  

 %7.36 %10.71 %10.41 %13.00 %13.93 غير معرف

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ     
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 2014ل بطالة في العام أعلى معدّ  ص يالحظ أنّ خصّ حسب التّ  اإلناثالت البطالة بين حول معدّ 

ص ، وجاء تخصّ 39.61%نشاءات بمعدل يع واإلصنص الهندسة والتّ حملة تخصّ من  اإلناثقد سجلته 

ص المرتبة الثالثة تخصّ  ، في حين احتلّ 25.71%بمعدل بطالة و ثانيا   ات والحوسبةالعلوم والرياضيّ 

ل . وبلغ معدّ 24.97 %لة والفنون بمعدّ نسانيّ راسات اإلص الدّ ، تالها تخصّ 25.15%التربية بنسبة 

 .3.39 %بنسبة 2014ل بطالة في العام معدّ  أقلّ  انويّ عليم الثّ حملة التّ  اإلناثالبطالة بين 

نشاءات قد تزايد منذ صنيع واإلص الهندسة والتّ حملة تخصّ  اإلناثل البطالة بين معدّ  ويالحظ أنّ 

ات ص العلوم والرياضيّ ا تخصّ ، أمّ 2014في العام  39.61 %رد ليصل لمعدلبداية الفترة بشكل مطّ 

وأظهر حليل، ة موضع التّ ين االرتفاع والهبوط على طول الفترة الزمنيّ ذبذب بسم بالتّ والحوسبة فقد اتّ 

ص خالل الفترة خصّ عن العام الذي سبقه، حيث حافظ هذا التّ  2014ربية انخفاضا  في العام ص التّ تخصّ 

. وبناء  على ذلك، 27%كل عام خصص والتي قاربت بشحملة هذا التّ  اإلناثل البطالة بين على نفس معدّ 

ة المؤامة بعة في عمليّ ظر بالسياسات المتّ إعادة النّ  ب من أصحاب القرار وصانعيهرات تتطلّ ه المؤشّ هذ فإنّ 

دراسة  لىعلبة الطّ  ركيز على حثّ بات السوق وحاجاته، والتّ ومتطلّ  عليميّ بين مخرجات القطاع التّ 

 صات يحتاجها سوق العمل.تخصّ 

 

 (2014-2010ص خالل الفترة )خصّ كور حسب التّ لبطالة للذّ الت امعدّ  36جدول رقم 

صخص  الت    2010 2011 2012 2013 2014 

 %8.49 %10.74 %9.26 %12.27 %9.53 التربية

 %8.21 %12.64 %11.41 %8.13 %10.32 الخدمات

 %9.59 %9.24 %8.23 %9.78 %9.66 ة والفنوننساني  راسات اإلالد  

 %7.09 %8.28 %13.09 %8.12 %8.00 الزراعة والبيطرة

 %7.10 %9.11 %8.18 %8.92 %10.93 ةة والخدمات االجتماعي  الصح  

 %10.01 %10.55 %9.56 %9.84 %10.31 ة والقانونجاري  ة واألعمال الت  العلوم االجتماعي  

 %12.60 %14.06 %11.23 %10.90 %9.68 ات والحوسبةالعلوم والرياضي  

 %12.67 %12.48 %10.81 %9.99 %8.97 نشاءاتصنيع واإلالهندسة والت  

 %7.85 %8.50 %8.26 %8.69 %7.69 تعليم ثانوي  

 %10.46 %10.78 %11.20 %12.06 %11.27 غير معرف

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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الصورة  نّ فيالحظ أ 2014م خصص في عاحسب التّ  كورالت البطالة بين الذّ معدّ  إلىظر وبالنّ 

كور بنسبة ى معدل بطالة للذّ نشاءات أعلصنيع واإلص الهندسة والتّ ل تخصّ مشابه لإلناث، حيث سجّ 

ات ص العلوم والرياضيّ ، تبعها تخصّ هذه النسبة أقل بكثير من مثيلتها بالنسبة لإلناث إال أنّ  ،%12.67

 كور للعام نفسه. الت بطالة بين الذّ بيطرة أقل معدّ راعة والص الزّ تخصّ  واحتلّ  ،12.60 %والحوسبة بمعدل

   الت البطالة حسب األقاليم والمحافظات معد 

 اإلناثل بطالة بين مال أعلى معدّ ل إقليم الشّ األقاليم والمحافظات، فقد سجّ  الت البطالة بينمعدّ  اختلفت

قليم الوسط ل إ، في حين سجّ 19.4%ل بطالة بمعدّ  بإقليم الجنوب متبوع ا ،24.94%، إذ بلغ 2014للعام 

 .2014ل بطالة لإلناث بين األقاليم األخرى وللعام معدّ  أقلّ 

 2014للعام  اإلناثل بطالة بين لت محافظة المفرق أعلى معدّ وعلى مستوى المحافظات، فقد سجّ 

الجئين ق عدد كبير من الفي محافظة المفرق ناتجة عن تدفّ المرتفعة البطالة  كونت، وقد 26.17 %لوبمعدّ 

ربد بمحافظة إ متبوعة   على فرص العمل. اإلناثة وبخاصة ومزاحمتهم للعمالة األردنيّ  ،المحافظة إلى

جاءت في المرتبة التي محافظة معان ف، 23.74%محافظة جرش بمعدل  ومن ثمّ  ،25.2%وبمعدل 

   عمان ثمّ  ،21.5%محافظة عجلون  ثمّ  ،21.8%متبوعة بمحافظة الطفيلة  ،23.1%الرابعة وبمعدل 

تليها محافظة  ،18.6%دبا مأ ثمّ  ،18.6%، متبوعة بالزرقاء 18.9%الكرك ف ،%19.2

 .12.6%وبمعدل  2014الة لإلناث في العام طل بمعدّ  لت محافظة العقبة أقلّ في حين سجّ  ،15.4%البلقاء
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 2014المحافظات لعام الت البطالة لإلناث حسب األقاليم ومعدّ  37جدول رقم 

 أنثى المحافظات

 %19.40 إقليم الجنوب

 %21.84 الطفيلة

 %12.67 العقبة

 %18.96 الكرك

 %23.18 معان

 %24.94 إقليم الشمال

 %25.27 ربدإ

 %26.17 المفرق

 %23.74 جرش

 %21.53 عجلون

 %18.61 إقليم الوسط

 %15.45 البلقاء

 %18.67 الزرقاء

 %19.21 انعم  

 %18.61 مأدبا

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 اتة لألردني  الت المشاركة االقتصادي  معد  

اقتصاد  ة التي تعكس واقع سوق العمل والقوى العاملة في أيّ رات االقتصاديّ من أبرز المؤشّ  إنّ   

ة، ويُحسب هذا المعدّل ل المشاركة االقتصاديّ عرف بمعدّ أو ما يُ ل المساهمة في القوى العاملة مؤشر معدّ 

ة ل المشاركة االقتصاديّ ان وهو ما يعرف بمعدّ بقسمة مجموع القوى العاملة على إجمالي عدد السكّ  عادة  

ملة ل المشاركة المنقّح والذي يأخذ بعين االعتبار نسبة القوى العاة هو معدّ ل األكثر دقّ الخام. إال أّن المعدّ 

هذا المعدّل يُحسب بقسمة إجمالي القوى  فإنّ  ،ذلك الجزء من السكان القادرين فقط على العمل، وبالتالي إلى

الت ه يعطي صورة أوضح عن معدّ فإنّ  سنة فقط. وعليه، 64-15ن بين سن االعاملة على إجمالي السكّ 

ب الفئات حسْ ة المنقّحة شاركة االقتصاديّ الت المفي هذا البند تحليل معدّ  العاملة. وسيتمّ  المساهمة في القوى

 كور.لإلناث ومقارنتها بالذّ  والنشاط االقتصاديّ ، والمحافظات ،ل العلميّ والمؤهّ  ،ةالعمريّ 
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   ةة حسب الفئات العمري  قتصادي  ل المشاركة االمعد 
أعلى  أنّ ة، إذ يالحظ بين الفئات العمريّ  2014ة لإلناث في العام قتصاديّ ل المشاركة االتفاوت معدّ 

سنة هي األعلى  24-15ة سنة، بينما كانت الفئة العمريّ  29-25ة للفئة العمريّ  2.95%ل مشاركة بلغ معدّ 

 24-15متبوعة بالفئة  ،2.47%في المرتبة الثانية وبنسبة  34-30ة كور. وجاءت الفئة العمريّ بالنسبة للذّ 

مشاركة إذ بلغت النسب  األقلّ  54-50ة وفئ 55ة األكثر من . وقد كانت الفئات العمريّ 2.26%وبنسبة 

 شكال التي تليه. وكما هو مبين في الجدول التالي واأل ،على التوالي 0.34%و %0.17

 

 (2014-2010ة )ة لإلناث حسب الفئات العمريّ قتصاديّ ل المشاركة االمعدّ  38جدول رقم 

ة الفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 3.28% 2.89% 2.69% 2.39% 2.26% 

25-29 3.66% 3.68% 3.35% 3.30% 2.95% 

30-34 2.73% 2.72% 2.80% 2.62% 2.47% 

35-39 2.13% 2.24% 2.14% 2.03% 2.06% 

40-44 1.49% 1.70% 1.78% 1.47% 1.39% 

45-49 0.88% 0.87% 0.88% 0.89% 0.92% 

50-54 0.34% 0.39% 0.31% 0.33% 0.34% 

+55 0.18% 0.19% 0.19% 0.14% 0.17% 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 (2014-2010لفترة )ل( 39-15العمريّة )للفئات معدّل المشاركة المنقّح لإلناث  :20 رقم لشكلا

 

 

(2014-2010لفترة )ل( فأكثر 55-40العمريّة )للفئات معدّل المشاركة المنقّح لإلناث  :21 رقم لشكلا  

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

2010

2011

2012

2013

2014

3.28% 

2.89% 

2.69% 

2.39% 

2.26% 

3.66% 

3.68% 

3.35% 

3.30% 

2.95% 

2.73% 

2.72% 

2.80% 

2.62% 

2.47% 

2.13% 

2.24% 

2.14% 

2.03% 

2.06% 

15-24 25-29 30-34 35-39

2010

2011

2012

2013

2014

1.49% 

1.70% 

1.78% 

1.47% 

1.39% 

0.88% 

0.87% 

0.88% 

0.89% 

0.92% 

0.34% 

0.39% 

0.31% 

0.33% 

0.34% 

0.18% 

0.19% 

0.19% 

0.14% 

0.17% 

40-44 45-49 50-54 +55
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( خالل الفترة 39-15العمريّة )للفئات  ذّكورلل معدّل المشاركة المنقّح :22 رقم لشكلا  

(2010-2014)  

 

 

         لفترةل( فأكثر 55-40العمريّة )للفئات  لذّكورمعدّل المشاركة المنقّح ل :23 رقم لشكلا

(2010-2014)  

 
 ةرد البشريّ لتنمية الموا المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ  

2010

2011

2012

2013

2014

14.14% 

13.14% 

12.59% 

11.89% 

11.69% 

11.07% 

11.02% 

10.67% 

10.57% 

10.15% 

9.63% 

9.75% 

9.81% 

9.81% 

9.61% 

8.78% 

9.02% 

8.47% 

8.41% 

8.56% 

15-24 25-29 30-34 35-39

2010

2011

2012

2013

2014

7.41% 

7.48% 

7.30% 

7.36% 

7.64% 

5.33% 

5.37% 

5.37% 

5.59% 

5.31% 

3.35% 

3.17% 

3.21% 

3.34% 

3.51% 

3.81% 

3.80% 

3.86% 

3.42% 

3.25% 

40-44 45-49 50-54 +55
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   ل العلمي  ة لإلناث حسب المؤه  ل المشاركة االقتصادي  معد 

حملة  اإلناثلته فئة قد سجّ  2014ل مشاركة لإلناث في العام أعلى معدّ  ضح من الجدول أدناه أنّ يتّ 

ل معدّ  اإلناثلت ، كذلك سجّ 71.76 %بمعدل مشاركة قارب البكالوريوساألعلى من  ل العلميّ المؤهّ 

ل مشاركة زاد عن ط فقد حقق المرتبة الثالثة بمعدّ بلوم المتوسّ ا الدّ ، أمّ 53%أيضا  بلغ  اع  مشاركة مرتف

يرتبط ارتباط ا  ل العلميّ ح لإلناث حسب المؤهّ ل المشاركة المنقّ معدّ  رات أنّ ضح من هذه المؤشّ . ويتّ %27

 اإلناثكور وة للذّ لمشاركة االقتصاديّ كل أدناه ان الشّ ويزداد بازدياده. ويبيّ  ل العلميّ بمستوى المؤهّ  إيجابيًّا

 .2014للعام 

 (2014-2010) ل العلميّ ح لإلناث حسب المؤهّ ل المشاركة المنقّ معدّ  39جدول رقم 

مي  ل العلالمؤه    2010 2011 2012 2013 2014 

 %71.76 %74.77 %73.09 %73.49 %71.28 أعلى من بكالوريوس

 %53.19 %54.73 %55.84 %59.49 %61.01 بكالوريوس

 %27.55 %30.09 %30.89 %30.83 %32.11 دبلوم متوسط

 %2.88 %3.19 %3.92 %4.36 %4.56 ثانوي فما دون

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

2014ة االقتصاديّة بحسب المؤّهل العلمّي للعام معداّلت المشارك :24 رقم لشكلا  

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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   ة حسب األقاليم والمحافظاتالت المشاركة االقتصادي  معد 

 أنّ  2014في العام سب النّ  بّينتالث، حيث ة لإلناث في األقاليم الثّ قتصاديّ الت المشاركة االتتفاوت معدّ 

مال ل إقليم الشّ وقد سجّ  ،18.51%ة لإلناث إذ بلغت القيمة ل أعلى مشاركة اقتصاديّ إقليم الجنوب سجّ 

ل مشاركة بنسبة معدّ  أقلّ  سّجل إقليم الوسطفي حين  ،13%ل مشاركة بلغ المرتبة الثانية وبمعدّ 

ة حسب المحافظات للعام يّ األردنللمرأة  ةل المشاركة االقتصاديّ ( معدّ 25كل رقم )ن الشّ . ويبيّ %11.43

2014. 

 (2014-2010حسب اإلقليم والمحافظات ) المنقّحة ةالت المشاركة االقتصاديّ معدّ  40جدول رقم 

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %40.79 %18.51 %62.48 إقليم الجنوب

 %41.37 %19.10 %61.97 الطفيلة

 %37.64 %10.37 %63.08 العقبة

 %43.14 %22.91 %63.96 الكرك

 %38.11 %15.76 %58.98 معان

 %36.44 %13.00 %59.57 إقليم الشمال

 %36.22 %12.39 %59.86 ربدإ

 %36.65 %14.20 %58.68 المفرق

 %38.65 %14.25 %61.91 جرش

 %35.19 %14.00 %56.21 عجلون

 %35.69 %11.43 %59.41 إقليم الوسط

 %35.15 %13.72 %56.04 لقاءالب

 %34.53 %7.33 %60.46 الزرقاء

 %35.99 %11.99 %59.66 انعم  

 %38.67 %18.89 %58.39 مأدبا

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

ة شاركة االقتصاديّ ل الملت محافظة الكرك المرتبة األولى لمعدّ وعلى مستوى المحافظات، فقد سجّ 

، متبوعة 19.1%، وجاءت الطفيلة في المرتبة الثانية بنسبة 22.91%ل بمعدّ  2014لإلناث لعام 

لت ، في حين سجّ 15.76%محافظة معان في المرتبة الرابعة بنسبة ، ف18.89%بمحافظة مأدبا بنسبة 

 11.9%الت بمعدّ  2014مشاركة اقتصاديّة لإلناث في العام نسب  لّ ة أقبان والعقعمّ  محافظتا

  على التوالي. 10.37%و
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 2014معدّل مشاركة المرأة األردنيّة حسب المحافظة للعام : 25 رقم لشكلا

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ      

 

   قتصادي  اط االشة حسب الن  الت المشاركة االقتصادي  معد 

كل التالي، إعداد الجدول والشّ  تمّ  2014ص في العام خصّ ة حسب التّ قتصاديّ الت المشاركة االمعدّ  فلتعرّ 

 2014ة لإلناث للعام ل مشاركة اقتصاديّ على معدّ أ نة في هذا الجدول أنّ حيث يالحظ من البيانات المتضمّ 

وبنسبة  ، تاله60%ل ما يقارب إذ بلغ المعدّ  ،ةاعيّ حة والخدمات االجتمص الصّ حملة تخصّ  اإلناثلته قد سجّ 

ص العلوم تخصّ  . ومن ثمّ 59.3%صنيع واإلنشاءات وبمعدل يقارب ص الهندسة والتّ مقاربة تخصّ 

 .47.7%ات والحوسبة بنسبة والرياضيّ 
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 2014لعام  اديّ قتصشاط االة حسب حسب النّ الت المشاركة االقتصاديّ معدّ  41جدول رقم 

شاط االقتصادي  الن    أنثى ذكر 

 %37.57 %70.82 التربية

 %38.79 %77.32 الخدمات

 %39.82 %76.68 ة والفنوننساني  الدراسات اإل

 %45.48 %74.30 الزراعة والبيطرة

 %60.01 %87.50 ةحة والخدمات االجتماعي  الص  

 %43.78 %82.34 ة والقانونجاري  ة واألعمال الت  العلوم االجتماعي  

 %47.77 %83.50 ات والحوسبةالعلوم والرياضي  

 %59.32 %79.44 نشاءاتصنيع واإلالهندسة والت  

 %3.99 %43.17 تعليم ثانوي  
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

ص العلوم بتخصّ  متبوع ا ،45%د عن ل مشاركة زال معدّ راعة والبيطرة فقد سجّ ص الزّ ا تخصّ أمّ 

ة نسانيّ راسات اإلصات الدّ تخصّ  ، ومن ثمّ 44%ة والقانون بنسبة قاربت جاريّ عمال التّ ة واألجتماعيّ اال

ل على التوالي، في حين سجّ  37% 38%و 39% ص التربية بنسبةص الخدمات وتخصّ وتخصّ  ،والفنون

الت المعدّ تي توزيع كل اآلن الشّ . ويبيّ 2014في العام 4%ارب ل مشاركة بلغ ما يقمعدّ  أقلّ  انويّ عليم الثّ التّ 

 .2014كور لعام ناث مقارنة بالذّ قة لإلالمتحقّ 

 2014توزيع معداّلت المساهمة االقتصاديّة حسب النّشاط االقتصادّي للعام  :26 رقم لشكلا

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز 
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 ةرات سوق العمل في المنطقة العربي  مقارنة مؤش  

رات عدد من ومقارنتها بمؤشّ  ،يّ األردنرات سوق العمل ولتوفير صورة أكثر دقّة حول أبرز مؤشّ 

 ى وضع سوقركيز علرات مع التّ مقارنة ألبرز هذه المؤشّ  جزءيستعرض هذا ال ،ة المختارةول العربيّ الدّ 

كل أدناه ر مساهمة المرأة في القوى العاملة، يالحظ من الشّ ول. فعند مقارنة مؤشّ بين هذه الدّ  يّ األردنالعمل 

، حيث 2014ة في القوى العاملة لعام ل مشاركة المرأر معدّ موقعا  متأخرا  بالنسبة لمؤشّ  قد احتلّ  األردنّ  أنّ 

ة أدناه (، في حين العربيّ  بين الدّول 11لك المرتبة بذ ) واحتلّ  16% األردنّ بلغت النسبة لذلك العام في 

 .39%البحرين بنسبة  ومن ثمّ  ،44%متبوعة بالكويت بنسبة  ،47%سب بواقعلت اإلمارات أعلى النّ سجّ 

 2014 معدّل مشاركة المرأة في القوى العاملة لدول عربيّة مختارة :27 رقم لشكلا                   

 ةالدوليّ  العمل مةمنظّ : مصدرال

الكويت  نّ يالحظ أولة، لقوة العاملة في الدّ إجمالي ا إلى اإلناثق بنسبة القوة العاملة من وفيما يتعلّ 

من بين  10المركز  األردنّ  ، في حين احتلّ 27%ل بنسبة قاربت ت المركز األوّ والمغرب وتونس قد احتلّ 

 .18%ول في الجدول أدناه بنسبة الدّ 
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2014نسبة اإلناث من إجمالي القوى العاملة  :28 رقم لشكلا  

 

 

 ةالدوليّ  العمل مةمنظّ : مصدرال

، تلتها 39%لت أعلى نسبة بمقدار اليمن قد سجّ  فيالحظ أنّ  2014ل البطالة لإلناث للعام ق بمعدّ ما يتعلّ أّما 

 .22%ول أدناه بنسبة ابع بين الدّ المركز الرّ  األردنّ  تحتلّ ، و24%العراق بنسبة  ثمّ  ،29%مصر بنسبة

2014معداّلت البطالة لإلناث للعام  :29 رقم لشكلا  

 

 ةالدوليّ  العمل مةمنظّ : المصدر      
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 الثالفصل الث  

ظيف ووالمتقد مات بطلبات الت   مان االجتماعي  المشتركات في الض  

 ةة المدني  لديوان الخدم
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 جتماعي  مان االات في الض  ي  األردنالمشتركات 

من أركان األمان  ، وركنا  أساسيًّايّ األردنألبناء المجتمع ام أمان صمّ  مان االجتماعيّ يعتبر الضّ 

( 67ي )يعملون فوعلى رأس عملهم  يزالون ما يزيد على مليون مشترك ما ، إذ يغطي حاليًّااالجتماعيّ 

واتب الرّ  بمختلف ( ألف متقاعد143عن ) لديهم ما يزيد، كما أّن ألف منشأة في القطاعين العام والخاص

ن، ين العاملين لحسابهم الخاص والمغتربيمان لألردنيّ بالضّ  مول االختياريّ ة الشّ عت مظلّ كما توسّ  ة.قاعديّ التّ 

ة لعدد المؤمن عليهم المشمولين سبة المئويّ لف مشترك، كما بلغت النّ ( أ63أكثر من ) إلىووصل عددهم 

مان راكمي لمشتركي الضّ وقد بلغ العدد التّ  .663%عدد المشتغلين في المملكة حوالي  إلىمان بالضّ 

في حين  74% قرابة اإلناثلت مشتركا  ومشتركة، شكّ  924,634ما يقارب  2014في العام  االجتماعيّ 

 ية. المتبقّ  26%كور الـ ل الذّ شكّ 

 مان االجتماعيّ الضّ  تركومش 

 ، فيالحظ أنّ 2013ة للعام حسب الفئات العمريّ  مان االجتماعيّ تركيبة المشتركات في الضّ  إلىظر بالنّ 

جمالي من إ 22.6%سنة )ما يقارب  34-30ة سبة العظمى من المشتركات هن من الفئة العمريّ النّ 

، والفئة 22%ا مقداره م 29-25ة ة العمريّ المشتركات من الفئ تل(، وقد شكّ 2013المشتركات في العام 

سنة ما  24-15لت الفئة ، وشكّ 4.51%لت سنة فقد شكّ  44-40، أما الفئة 6% تهنسبسنة ما  35-39

 .7.5%ما نسبته  49-45لت الفئة . في حين شكّ 11.6%نسبته 

ضح من ما يتّ ، وكمان االجتماعيّ قة بتوزيع المشتركين في الضّ ة المتعلّ الفجوات الجندريّ  فعرّ ولت

الفئة  إلىتعود  2013كور المشتركين في العام النسبة العظمى من إجمالي الذّ  الجدول أدناه، فيالحظ أنّ 

سنة  34-30فئة  ، ومن ثمّ 19.7%سنة بنسبة  24-15، تلتها فئة 22%سنة وبنسبة  29-25ة العمريّ 

قت في قد تفوّ  مان االجتماعيّ في الضّ المشتركات  اإلناثنسب  ، والمالحظ من النسب التالية أنّ 17%بنسبة 

كور فاقت ية لدى الذّ ة المتبقّ الفئات العمريّ  (، في حين أنّ  44-40، 39-35، 34-30ة ) الفئات العمريّ 

 . اإلناثنظيراتها من 

 

 
3
 .2014 الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة الّضمان االجتماعّي، التقرير الّسنوي  

https://www.ssc.gov.jo: accessed on 1/10/2015 

https://www.ssc.gov.jo/
https://www.ssc.gov.jo/
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 ةحسب الفئات العمريّ  مان االجتماعيّ لمشتركي الضّ  سبيّ وزيع النّ التّ  42جدول رقم 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  ع المنار/ المركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشرو

أعلى  ، فيالحظ أنّ شاط االقتصاديّ حسب النّ  مان االجتماعيّ وحول  توزيع المشتركات في الضّ 

لن ، حيث شكّ جتماعيّ مان االفاع والضّ ة والدّ كانت للمشتركات في قطاع اإلدارة العامّ  2013نسبة في العام 

قطاع وقد حّل ألف مشتركة،  99وبواقع  2013مان للعام ركات في الضّ من إجمالي المشت 41% قرابة

ألف مشتركة(، تبعها قطاع  43من إجمالي المشتركات )حوالي  17%عليم في المرتبة الثانية بنسبة التّ 

 ألف مشتركة(. 19)حوالي  8 %ة بنسبة بلغتحويليّ ناعات التّ الصّ 

ة مان االجتماعي من قطاع اإلدارة العامّ ي الضّ نسب المشتركات ف سب أدناه، أنّ ويالحظ من النّ 

المشتركات في  ، في حين أنّ 2013-2010بشكل عام خالل الفترة  تتزايد جتماعيّ مان االفاع والضّ والدّ 

اقطاع التّ  ا عام   الذي شهد زيادة  عن العام الذي سبقه. 2013عام  سب باستثناءبالنّ  عليم أظهر انخفاض 

 (2013-2010للفترة ) شاط االقتصاديّ حسب النّ  مان االجتماعيّ الضّ  اتلمشترك سبيّ وزيع النّ التّ  43جدول رقم 

 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي 

 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 الزراعه والصيد والحراجه

 %0.2 %0.2 %0.2 %0.2 التعدين واستغالل المحاجر

 %8.0 %7.2 %7.4 %7.7 هالصناعات التحويلي  

 %0.3 %0.3 %0.4 %0.4 إمدادات الكهرباء والغاز والماء

 ئات العمري ةالف
2010 2011 2012 2013 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

15-24 22.4% 14.1% 21.3% 12.8% 20.6% 12.0% 19.7% 11.6% 

25-29 22.4% 25.5% 22.6% 24.1% 22.5% 22.9% 22.1% 22.0% 

30-34 16.2% 22.8% 16.4% 22.9% 16.8% 22.9% 17.2% 22.6% 

35-39 

 
13.4% 18.2% 13.1% 18.4% 12.9% 18.5% 12.9% 18.5% 

40-44 11.7% 12.1% 11.7% 12.9% 11.9% 13.9% 11.9% 14.5% 

45-49 7.3% 5.3% 7.7% 6.2% 7.9% 6.7% 8.2% 7.5% 

50-54 4.2% 2.0% 4.2% 2.3% 4.4% 2.5% 4.6% 2.9% 

+55 2.5% 0.0% 2.9% 0.4% 3.1% 0.4% 2.9% 0.5% 
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 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي 

 %1.1 %1.2 %1.1 %1.1 اإلنشاءات

 %4.8 %4.6 %4.7 %3.9 تجارة الجملة والتجزئة

 %0.9 %0.9 %0.8 %0.7 ياحةالس  

 %2.4 %2.3 %2.4 %2.4 صاالتالنقل والتخزين واالت  

 %3.8 %3.8 %3.8 %3.9 ةالوساطه المالي

 %4.2 %3.3 %3.4 %3.4 ةيجاري  ة واإلالعقاري   ةنشطاأل

 %41.0 %36.3 %36.7 %37.2 مان االجتماعي  فاع والض  والد   ةالعام   ةداراإل

 %17.8 %17.2 %17.3 %19.1 عليمالت  

 %6.0 %5.8 %5.7 %5.1 حه والعمل االجتماعي  الص  

 %1.4 %2.5 %2.2 %1.9 ةالمجتمعي   ةنشطة الخدمأ

 %0.4 %0.3 %0.3 %0.3 ةقليمي  مات والهيئات غير اإلالمنظ  

عمال داء األأل افراد  أة التي تعين سر الخاص  األ

 ةالمنزلي  
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 %7.7 %7.6 %7.5 %6.9 خضوع اختياري

 %0.0 %6.2 %5.9 %5.6 غير معرف
 

 ةريّ لتنمية الموارد البش المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

حسب األقاليم والمحافظات، فيالحظ  مان االجتماعيّ ركات في الضّ المشت اإلناثق بتوزيع وفيما يتعلّ 

مان جمالي المشتركات في الضّ ألف مشتركة( من إ 221)حوالي  91% ل ما يقاربقليم الوسط قد شكّ إ أنّ 

ألف مشتركة(، ولم  16الي )حو 6.6%مال سوى قليم الشّ ل إ، في حين لم يسجّ 2014لعام  االجتماعيّ 

 .2014جمالي المشتركات في العام آالف مشتركة( من إ 6) 3%لجنوب الـقليم ايتجاوز إ

جمالي ربد أعلى نسبة من إمان في محافظة إالمشتركات في الضّ  لتمال، سجّ قليم الشّ في إ

افظات في ولم تتجاوز باقي المح، 5.5%بنسبة بلغت  2014لعام  مان االجتماعيّ المشتركات في الضّ 

ب، فلم تتجاوز أعلى محافظة في اإلقليم قليم الجنوا في إ. أمّ 1%قليم )المفرق وجرش وعجلون( حاجز اإل

، 2014لعام  مان االجتماعيّ جمالي المشتركات في الضّ )قرابة ألفين وأربعمئة مشتركة( من إ 1%نسبة 
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في قليم )معان والطفيلة والعقبة( ، وتفاوتت باقي محافظات اإلحيث حصلت محافظة الكرك على هذه النسبة

 .1%دون نسب 

جمالي المشتركات في سبة العظمى من إان النّ لت المشتركات من محافظة عمّ شكّ  في إقليم الوسط

كبير عن ألف مشتركة( وبفارق  205حوالي ) 84%، بنسبة تجاوزت 2014لعام  مان االجتماعيّ الضّ 

، 2.4%آالف متشركة(، متبوعة بمحافظة البلقاء بنسبة  9) 3.7%رقاء التي تلتها بنسبة بلغت محافظة الزّ 

من  1%المشتركات من هذه المحافظة الـ  تجاوز نسبسب، إذ لم تدبا أقل النّ لت محافظة مأفي حين سجّ 

لإلناث  سبيّ وزيع النّ ن الجدول أدناه التّ يّ . ويب2014لعام  مان االجتماعيّ جمالي المشتركات في الضّ إ

 قاليم والمحافظات.حسب األ مان االجتماعيّ المشتركات في الضّ 

عام للقاليم والمحافظات حسب األ مان االجتماعيّ في الضّ ن كور المشتركيوالذّ  لإلناث سبيّ وزيع النّ التّ  44جدول رقم 

2014 

 أنثى ذكر المحافظات

 %2.5 %3.7 إقليم الجنوب

 %0.3 %0.2 الطفيلة

 %0.8 %1.8 العقبة

 %1.0 %1.1 الكرك

 %0.4 %0.6 معان

 %6.6 %4.7 إقليم الشمال

 %5.5 %3.5 ربدإ

 %0.5 %0.7 المفرق

 %0.3 %0.3 جرش

 %0.3 %0.2 عجلون

 %90.9 %91.6 إقليم الوسط

 %2.4 %1.8 البلقاء

 %3.7 %3.4 الزرقاء

 %84.3 %86.0 انعم  

 %0.5 %0.4 مأدبا

  ةلتنمية الموارد البشريّ  ر/ المركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنا
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من نسبة أعلى  خل، فيالحظ أنّ حسب فئات الدّ  مان االجتماعيّ وحول توزيع المشتركات في الضّ 

 23%بنسبة  ادينار   999-500خل من لمشتركات ذوات الدّ كانت ل 2013إجمالي المشتركات في العام 

ألف مشتركة(،  50)حوالي  20.7%وبنسبة  ادينار   499-400ألف مشتركة، متبوعة بالفئة  58وبواقع 

نسبة المشتركات  ألف مشتركة(، في حين يالحظ أنّ  44) 18.3%بنسبة  ادينار   399-300الفئة  ومن ثمّ 

جمالي المشتركات في ألف مشتركة( من إ 11) 5%تجاوز الـدينار لم ت 1000خل األعلى من ذوات الدّ 

 .2013للعام  مان االجتماعيّ الضّ 

 (2013-2010خل خالل الفترة )حسب فئات الدّ  مان االجتماعيّ للمشتركات في الضّ  سبيّ وزيع النّ التّ  45جدول رقم 

ةالفئات العمريّ   2010 2011 2012 2013 

 %14.5 %16.3 %18.3 %19.7 200اقل من 

200-299  27.6% 23.0% 18.1% 17.9% 

300-399  29.4% 26.6% 23.3% 18.3% 

400-499  9.4% 15.8% 22.0% 20.7% 

500-999  10.4% 12.3% 15.9% 23.8% 

1000+  3.4% 3.9% 4.3% 4.7% 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 ادينار   299-200وفئة  ،دينار 200خل األقل من نسبة المشتركات من فئة الدّ  ويالحظ أنّ 

في  19%دينار نسبة  200قت فئة أقل من حيث حقّ  ،بشكل عام 2013-2010تتناقصان خالل الفترة 

، 27%نسبة  2010في عام  ادينار   299-200قت فئة ، وحقّ 2013في العام  14.5 %إلى 2010العام 

 ادينار   999-500وفئة  ادينار   499-400. وأظهرت فئة 2013في عام  17.9%نسبة  إلىوصوال  

 راسة.عف خالل فترة الدّ نسب الفئتين بما يقارب الضّ  حوظة خالل الفترة نفسها، حيث زادتدة ملزيا

 ةة المدني  في ديوان الخدم ناتوظيف والمعي  مات بطلبات الت  المتقد  

 قد كانت من الفئة 2014وظيف في العام من طالبات التّ  سبة العلياالنّ  أنّ  (46)يالحظ من الجدول 

، وجاءت في المرتبة الثانية 2014جمالي طالبات الوظيفة للعام من إ 34.6%سبته سنة وبما ن 25-29

ت في حين كان ،20.4%سنة بنسبة  34-30متبوعة بالفئة  ،26.7%سنة وبنسبة  24-15ة الفئة العمريّ 

 وظيف.باب هي األكثر طلبا  للتّ الشّ  فئة وبالتالي فإنّ  ،سنة 54-50 ةنسبة لصالح الفئات العمريّ أقل 
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 قد أظهرت تزايد ا 34-30ة وظيف من الفئة العمريّ ة بطالبات التّ سبة الخاصّ النّ  ما ويالحظ أنّ ك

فقد تفاوتت في الفترة  29-25 الفئة نسبةا ، أمّ 2013باستثناء العام  2014-2010بشكل عام خالل الفترة 

 .2014في العام  34%ا حتى استقرت على نسبة ا وهبوط  ة المذكوره صعود  الزمنيّ 

 (2014-2010ة )وظيف حسب الفئات العمريّ لطالبات التّ  سبيّ وزيع النّ التّ  46دول رقم ج

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 27.5% 35.1% 23.6% 28.7% 26.7% 

25-29 37.9% 33.2% 36.7% 34.6% 34.6% 

30-34 17.5% 15.3% 20.3% 19.1% 20.4% 

35-39 9.3% 8.7% 9.0% 8.1% 8.2% 

40-44 5.9% 5.8% 7.0% 6.4% 6.5% 

45-49 1.6% 1.6% 2.7% 2.6% 3.1% 

50-54 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.6% 
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

وقد بلغ عدد للجنسين،  4673، فقد بلغ 2014ام ا في العتوظيفهم فعليًّ  ا بالنسبة لعدد الذين تمّ أمّ 

% 43.6لوا ما مقداره شكّ  2036كور في حين بلغ عدد الذّ  ،%56.4لن ما يقارب شكّ  2637منهم  اإلناث

أعلى نسبة  ة فيالحظ أنّ نات حسب الفئات العمريّ للمعيّ  سبيّ وزيع النّ التّ  نين للعام نفسه. أّماجمالي المعيّ من إ

سنة  29-25متبوعة بالفئة  ،سنة 34-30ة % ولصالح الفئة العمريّ 35.2قد بلغت  2014في العام 

 ( أنّ 47ة العليا. ويالحظ من الجدول رقم )%، بينما كانت أقل نسبة لصالح الفئات العمريّ 25.6وبنسبة 

، 2013مقارنة بالعام  2014قد انخفض بشكل واضح في العام  24-15ة نات من الفئة العمريّ نسبة المعيّ 

 بشكل كبير. 34-30ة نات من الفئة العمريّ المعيّ  بل فقد ازدادت نسبةوبالمقا

 (2014-2010ة )نات حسب الفئات العمريّ للمعيّ  سبيّ وزيع النّ التّ  47جدول رقم 

ةالفئات العمري    2010 2011 2012 2013 2014 

15-24 23.7% 26.7% 15.6% 26.0% 10.7% 

25-29 35.0% 33.0% 37.5% 32.0% 25.6% 

30-34 21.6% 20.1% 28.9% 25.4% 35.2% 

35-39 9.3% 10.6% 11.9% 10.3% 17.8% 

40-44 6.5% 7.5% 5.3% 5.2% 8.7% 

45-49 3.1% 1.7% 0.7% 1.0% 1.9% 

50-54 0.7% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 

+55 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
 ةلتنمية الموارد البشريّ  مركز الوطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ ال
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وظيف للعام جمالي طالبات التّ أعلى نسبة من إ البكالوريوسوظيف من حملة لت طالبات التّ كما سجّ 

وظيف من لت طالبات التّ في حين شكّ  ،ألف طالبة توظيف( 159)بواقع  71%سبة فقد بلغت النّ  ،2014

على من ألف طالبة توظيف( وجاءت فئة األ 59 )قرابة 26.6%ط حوالي بلوم المتوسّ حملة الدّ 

 آالف طالبة توظيف(. 4)بما يعادل  2%في المرتبة الثالثة بنسبة البكالوريوس

وظيف من حملة البكاوريس تتزايد وبشكل واضح خالل الفترة نسبة طالبات التّ  ويالحظ أنّ 

ظيف في الكثير من المواقع، وبات التّ األدنى لمتطلّ  ل الحدّ حيث أصبحت هذه الدرجة تمثّ  ،2010-2014

 أعلى من البكالوريوس.ترة ذاتها، وزيادة محدودة لفئة ط خالل الفبلوم المتوسّ كما يالحظ انخفاض فئة الدّ 

 (2014-2010) ل العلميّ وظيف حسب المؤهّ لطالبات التّ  سبيّ وزيع النّ التّ  48جدول رقم 

مي  المؤهل العل  2010 2011 2012 2013 2014 

 %2.0 %1.9 %1.7 %1.7 %1.5 أعلى من بكالوريوس

 %71.4 %70.6 %68.8 %68.8 %68.6 بكالوريوس

 %26.6 %27.5 %29.5 %29.5 %30.0 دبلوم متوسط

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 ، حيث يالحظ أنّ ل العلميّ نات حسب المؤهّ إلناث المعيّ ل سبيّ وزيع النّ ( التّ 49ن الجدول رقم )ويبيّ 

لت نسبة أنثى(، وقد شكّ  2129بواقع  80%نات )نسبة من المعيّ أعلى حازت على  البكالوريوسة فئة حمل

نات في العام المعيّ  اإلناثجمالي من إ 15%ا نسبته ط مبلوم المتوسّ الدّ  لمؤهّ نات من حملة المعيّ  اإلناث

2014. 

 (2014-2010) ل العلميّ نات حسب المؤهّ لإلناث المعيّ  سبيّ وزيع النّ التّ  49جدول رقم 

مي  ل العلالمؤه    2010 2011 2012 2013 2014 

 %4.3 %3.2 %4.6 %3.9 %4.4 أعلى من بكالوريوس

 %80.7 %81.0 %90.1 %70.2 %70.4 بكالوريوس

 %15.0 %15.8 %5.3 %26.0 %25.1 دبلوم متوسط

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 ابعالفصل الر  

 ةي  األردنة للمرأة عليمي  الخصائص الت  
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 مة:مقد  

عليم هو المصدر ، فالتّ جتماعيّ نوعه االظر عن ة بغض النّ من حقوق اإلنسان األساسيّ  اعليم حقًّ يعتبر التّ 

في العديد من المجتمعات. ولما لدور  م االقتصاديّ اعم الرئيس للتقدّ وهو الدّ  ،ةلتنمية الموارد البشريّ  ألساسيّ ا

سوق العمل من خالل رفع وعيها ومكانتها وقدرتها على  دريب في تمكين المرأة من دخولعليم والتّ التّ 

عليمية للمرأة ستعراض أبرز الخصائص التّ بدّ من ا كان الة في المجتمع، ة اإلنتاجيّ المساهمة في العمليّ 

الحاصالت  اإلناثعليم الجّيد، فنسب ة تتميّز بالمهارة العالية والتّ يّ األردنالمرأة  حقيقة أنّ  ة وقوف ا علىيّ األردن

 اإلناثنسب  نوات. كما أنّ ة العاّمة هي األعلى خالل أغلب السّ على معداّلت مرتفعة في شهادة الثانويّ 

 ول المجاورة في المنطقة.عدد من الدّ ات تفوق نظيراتها في لملتحقات بالجامعات والكليّ ا األردنيّات

مستويات بق ة والتي تتعلّ يّ األردنيستعرض هذا الفصل أبرز الخصائص التي تتميّز بها المرأة 

 ،اإلناثصات التي تلتحق بها خصّ أبرز التّ وكذلك استعراض  ،تعليمها ونسب االلتحاق بمختلف الجامعات

 .دريب المهنيّ عليم ومؤسسة التّ والتّ  في وزارة التربية عليم المهنيّ نسب االلتحاق في التّ  إلىإضافة 

 

 لإلناث عليم الجامعي  الت  

عدد الملتحقين  ة، فيالحظ أنّ يّ األردنقة بالملتحقات بالجامعات ات المتعلّ حصائيّ اإل إلىجوع بالرّ 

 ألف ملتحق 291قد قارب  2013/2014راسي األول فصل الدّ ة للة والخاصّ ة الحكوميّ يّ األردنالجامعات ب

جمالي الملتحقين من إ 76.3% إلىة نصيب األسد وبنسبة وصلت كوميّ ت الجامعات الحوملتحقة، وقد احتلّ 

)بما  42.5%كور منهم ل الذّ ألف ملتحق وقد شكّ  222ة، إذ بلغ عددهم ة والخاصّ في الجامعات الحكوميّ 

 ألف ملتحقة(. 127) بما يزيد عن  57.5% اإلناثلت في حين شكّ  ،ألف ملتحق( 94يقارب 

ة وكما هو مبين في الجدول قد يّ األردنالجامعة  وحول توزيع الملتحقين على الجامعات يالحظ أنّ 

      لوا ما يزيد عنألف ملتحق شكّ  41وبواقع  ،ة األخرىحظيت بالمرتبة األولى بين الجامعات الحكوميّ 

، متبوعة 2013/2014ل راسي األوّ ة للفصل الدّ الملتحقين بالجامعات الحكوميّ  من إجمالي 18.6 %

    جامعة اليرموك بنسبة ألف ملتحق، ومن ثمّ  40وبما يزيد عن  18.3%ة بنسبة طبيقيّ قاء التّ لبجامعة الب

، في ألف ملتحق 25لوا ما يقارب شكّ  11.3 %ة بنسبةالجامعة الهاشميّ  ألف ملتحق، ثمّ  36وبواقع  16 %

 3 %يزيد عن لوا ما الف ملتحق شكّ الآ 7لمرتبة األخيرة يما ال يتجاوز ة اقنيّ ت جامعة الطفيلة التّ حين احتلّ 

 .2013/2014راسي األول من عام ة للفصل الدّ جمالي الملتحقين بالجامعات الحكوميّ من إ
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ل من عام راسي األوّ ة حسب الجنس للفصل الدّ ة الحكوميّ يّ ألردناالجامعات أعداد الطلبة الملتحقين ب 50جدول رقم 

2013/2014 

 الجامعات
2013 - 2014 

 المجموع أنثى ذكر

 41,541 27,464 14,077 ةي  األردنالجامعة 

 3,604 1,488 2,116 ةي  األردنة الجامعة االلماني  

 25,353 16,136 9,217 ةالجامعة الهاشمي  

 17,824 9,646 8,178 جامعة آل البيت

 40,807 22,672 18,135 ةجامعة البلقاء التطبيقي  

 5,804 3,076 2,728 جامعة الحسين بن طالل

 6,804 2,679 4,125 ةقني  الت   ةجامعة الطفيل

 24,649 13,597 11,052 ةي  األردنجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 36,179 21,110 15,069 جامعة اليرموك

 20,006 10,089 9,917 جامعة مؤتة

 222,571 127,957 94,614 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

فقد بلغ  2013/2014ل من عام راسي األوّ ة للفصل الدّ ق بعدد الملتحقين بالجامعات الخاصّ وفيما يتعلّ 

جمالي الملتحقين في الجامعات سواء  من إ 23.6%سبته لوا ما نألف ملتحق وملتحقة شكّ  69ما يقارب 

لت جمالي الملتحقين في حين شكّ من إ 63 %سبة العظمى إذ بلغتكور النّ ل الذّ ة، شكّ الخاصّ  ة أمالحكوميّ 

 (.37%ة )يّ النسبة المتبق اإلناث

ة وجامعة الزرقاء قيّ طبيجامعة العلوم التّ  ( أنّ 51ن في الجدول رقم )حليل كما هو مبيّ نت نتائج التّ وقد بيّ 

)بما  11.5% تهما نسب، إذ حظيتا على ة قد تصدرتا قائمة الجامعات من ناحية عدد الملتحقين بهااألهليّ 

، 2013/2014راسي ة للفصل الدّ آلف ملتحق( من إجمالي الملتحقين في الجامعات الخاصّ  8يقارب 

لت ، في حين سجّ 9%ة بنسبة لفيا الخاصّ جامعة فيالد ، ثمّ 10%ة بنسبة تبعتهما جامعة البتراء الخاصّ 

 .1 %ة النسبة األقل بما اليتجاوزة الخاصّ جامعة عجلون الوطنيّ 
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عام الل من األوّ  ة حسب الجنس للفصل الدراسيّ ة الخاصّ يّ األردنالجامعات أعداد الطلبة الملتحقين ب 51جدول رقم 

2013/2014 

 الجامعات
2013 - 2014 

 المجموع أنثى ذكر

 1,056 388 668 دباأميركية في مالجامعة األ

 1,996 1,287 709 ة المفتوحةالجامعة العربي  

 2,952 871 2,081 ةة الخاص  هلي  ربد األإجامعة 

 2,770 1,229 1,541 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 6,372 1,896 4,476 ةسراء الخاص  جامعة اإل

 6,919 3,257 3,662 ةاص  جامعة البترا الخ

 7,973 3,053 4,920 ةجامعة الزرقاء الخاص  

 4,775 1,744 3,031 ةة الخاص  ي  األردنجامعة الزيتونة 

 3,250 880 2,370 وسطجامعة الشرق األ

 7,997 2,705 5,292 ةة الخاص  طبيقي  جامعة العلوم الت  

 3,756 1,322 2,434 جامعة جدارا

 4,745 1,387 3,358 ةلخاص  ة اهلي  جامعة جرش األ

 647 349 298 ةة الخاص  جامعة عجلون الوطني  

 5,064 1,779 3,285 ةة الخاص  ان األهلي  جامعة عم  

 687 250 437 راسات العليا الخاصةة للد  ان العربي  جامعة عم  

 6,407 1,828 4,579 ةجامعة فيالدلفيا الخاص  

 69,058 25,519 43,539 المجموع

 ةلتنمية الموارد البشريّ  اعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ المصدر: ق

ثالثة  ة خالل آخرة والخاصّ جامعات الرسميّ الملتحقات بال اإلناث( تطور أعداد 30كل رقم )ويظهر الشّ 

ة ة والخاصّ الملتحقات بالجامعات الرسميّ  اإلناثإجمالي عدد  أنّ  إلىة، حيث تشير هذه األرقام أعوام جامعيّ 

/ 2013طالبة خالل العام الجامعي  39حوالي ألف  إلىغير مسبوق ليصل  مستوى قياسيّ  إلىارتفع 

آالف طالبة فقط  5ة وحوالي ألف طالبة مسجلة في مختلف الجامعات الرسميّ  34، منها حوالي  2014

الجامعات الت في عدد الطالبات المسجّ  لة في الجامعات الخاصة. كما ويمكن أيضا  مالحظة أنّ مسجّ 

 .الماضية سنواتالثالث تغييرا  كبيرا  خالل  يشهدة لم الخاصّ 
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 ةة والخاصّ الملتحقات بالجامعات الرسميّ  اإلناثر أعداد تطوّ  30 رقم لشكلا

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ       

   

ل بها خالل صات المسجّ خصّ كور على التّ والذّ  اإلناثمن  ( توزيع كلّ 31كل رقم )يوّضح الشّ  في حين

أعلى نسبة التحاق لكال الجنسين كانت في  .  حيث يظهر واضحا  أنّ 2013/2014العام الجامعي 

 30%والي ة والقانون، حيث بلغت هذه النسبة حجاريّ واألعمال التّ  ،ة المختلفةصات العلوم االجتماعيّ تخصّ 

صات الزراعة لإلناث. وفي المقابل كانت أقل نسبة التحاق لكال الجنسين أيضا  في تخصّ  21%كور و للذّ 

 خالل نفس العام. البيطريّ  والطبّ 

حة ات والتربية والصّ صات اإلنسانيّ الملتحقات في تخصّ  اإلناثنسب  يمكننا أيضا  مالحظة أنّ و

ة السابقة. عوام الجامعيّ واأل كور خالل نفس العام الجامعيّ ذّ ت نسب القد فاق ،ة والعلومجتماعيّ والخدمات اال

ة أعلى بكثير )حوالي صات الهندسة والصناعات اإلنتاجيّ كور الملتحقين في تخصّ في حين كانت نسب الذّ 

 صات.خصّ التّ  الملتحقات بنفس هذه اإلناثالضعف( من نسب 
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 2013/2014صات للعام الجامعي خصّ حسب التّ  اإلناثكور وسب التحاق الذّ ن: 31 رقم لشكلا

 

  ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ  

 

 لإلناث عليم المهني  الت  

وزارة ات وفقا  إلحصائيّ  عليم المهنيّ ن بالتّ الملتحقي اإلناثكور و( أعداد الذّ 52رقم )يظهر الجدول 

من المدن واألرياف.  في كلّ  2013/2014وحتى  2011/2012ة عليم خالل األعوام الدراسيّ ربية والتّ التّ 

آالف  8 من قرابة عليم المهنيّ الملتحقات بالتّ  اإلناثوجود ارتفاع ملحوظ في أعداد  إلىتشير هذه األرقام و

    تقارب وبنسبة نموّ  ،2013/2014آالف في العام  10.5ما يُقارب  إلى 2011/2012أنثى في العام 

اعليم المهنيّ وبشكل الفت على التّ  اإلناثلدى  قباال  هناك إ . األمر الذي يعني أنّ %30 لب المتنامي للطّ  ؛ نظر 

في األرياف بشكل أكثر منه في  هذا اإلقبال متزايد ابقة. ويمكن أيضا مالحظة أنّ عوام السّ ه خالل األعلي

 المدن.
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 عليم المهنيّ بالتّ ن كور الملتحقيوالذّ  اإلناثأعداد  52جدول رقم 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

 في دريب المهنيّ الملتحقات بالتّ  اإلناثنسبة  أنّ إلى  2013لعام  دريب المهنيّ سة التّ تشير بيانات مؤسّ 

لإلناث  19%مال وبنسبة في حين كانت أقلّها في أقليم الشّ  ،كورللذّ  50%مقابل 46%قليم الوسط حوالي إ

 (.33و  32كور )األشكال للذّ  23%و 

 

 2013لعام  حسب األقاليم دريب المهنيّ بالتّ  اإلناثنسب التحاق  :32 رقم لشكلا

 

 

 

 إقليم الوسط
46% 

 إقليم الشمال
19% 

 إقليم الجنوب
35% 

 المنطقة
2011 – 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 6019 1787 4232 5797 1685 4112 5221 1294 3927 مدينة

 23168 8859 14309 23130 8129 15001 20916 6838 14078 قرية

 29187 10646 18541 28927 9814 19113 26137 8132 18005 المجموع
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 2013لعام  حسب األقاليم دريب المهنيّ كور بالتّ نسب التحاق الذّ  33 رقم لشكلا

 

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ            
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 الفصل الخامس

 ة والعامالتي  األردنة لتمكين المرأة ولي  ة والد  المبادرات الوطني  

 الوافدات وسياسات اإلحالل
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 مةمقد  

ة ة التي تطرح بصورة دوريّ يته في المجتمع إحدى القضايا الهامّ يعتبر البحث في دور المرأة وأهمّ 

دة تتناسب ة وخاصة النامية منها، لتأخذ تلك الطروحات والمفاهيم أشكاال  وصورا  متعدّ في المجتمعات كافّ 

مفهوم "تمكين المرأة" الذي ظهر في  ته والمفاهيم السائدة فيه. إال أنّ صيّ مجتمع حسب خصو مع طبيعة كلّ 

اسات حيث كثر استعماله في سي ،ر رواجا  ات من القرن العشرين اعتبر كأحد المفاهيم األكثبداية التسعينيّ 

 ة في برامجها.مات األهليّ ة والمنظّ سات الحكوميّ المؤسّ 

وتستلزم المشاركة الفاعلة، تنمية  قا  بالمشاركة والتنمية،يرتبط مفهوم تمكين المرأة ارتباطا  وثي

غيير في مجتمعها. وتكمن ة التي تمكنّها من إحداث التّ لتمتلك عناصر القوّ  ؛المرأة وتطوير قدراتها وإمكاناتها

 الفردي  والعمل ضمن إطار الجماعة وليس العمل ،ة في المعرفة والثقة بالنفس وقدراتهامصادر هذه القوّ 

ة مكين تعزيز القدرات واالرتقاء بواقع المرأة لمعرفة حقوقها وواجباتها، وتوفير الوسائل الماديّ ما يعني التّ ك.

 .خاذ القرارمن المشاركة في اتّ  لتتمكن لها؛ ةعليميّ ة والتّ ة والمعنويّ والثقافيّ 

نفسه، بمعنى  في المجتمع ةة كبيرة على توزيع القوّ وتعتمد درجة مشاركة المرأة في المجتمع بدرج

المشاركة ال  القدرة على إحداث تأثير في اآلخر الذي قد يكون فردا  أو جماعة أو مجتمعا  بأكمله. أي أنّ 

وتطوير قدراتها  ،ات المشاركةبل تستهدف أيضا  تنمية الذّ  ،تستهدف فقط تنمية المجتمع وصنع مستقبله

درجة مشاركة  فإنّ  ،. ومن هنابجميع جوانبهاة يّ وإمكاناتها ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة االجتماع

تقف كمؤشر أساسي على وضع المرأة ومشكالتها، ومكانتها  ساء في الجوانب المختلفة للواقع االجتماعيّ النّ 

 .نها في المجتمعتها وتمكّ وقوّ 

 ر ونموّ ة تطوّ يّ ا، هما نتاج عملواقتصادي   ،اواجتماعي   ،اوسياسي   ،اتشريعي   :دور المرأة ومكانتها إنّ 

غيير بما مة لدفع عجلة التّ ة منظّ ي بذل جهود إيجابيّ عدتمما يس ؛والوطنيّ  وليّ دّ شاملين على المستويين ال

ها. في هذا الجزء مييز ضدّ وإزالة جميع مظاهر التّ  ،يسهم في تفعيل دورها، واالرتقاء بمكانتها في المجتمع

ات والخطط االستراتيجيّ  أهمّ  إلىإضافة ة بتمكين المرأة، عنيّ ة المراسة سنتناول المبادرات المحليّ من الدّ 

 .اة اقتصادي  أة بتمكين المرة المعنيّ قليميّ استعراض أبرز المبادرات اإل ة بهذا الجانب، وسيتمّ المعنيّ 
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 ةالمبادرات المحلي  

 ة لشؤون المرأة ي  األردنة اللجنة الوطني  

مة بنت األميرة بسمة بنت طالل المعظّ  مرأة برئاسة سموّ ة لشؤون اليّ األردنة ست اللجنة الوطنيّ تأسّ 

ة ة وطنيّ ستراتيجيّ اوضع أول  تمّ  1993وفي عام  ،مجلس الوزراءصادر عن طالل بموجب قرار 

لتحديد مجاالت االهتمام  ؛قة بالمرأةشريعات المتعلّ لتّ لإجراء دراسات وتقييمات شاملة  حيث تمّ  ،للمرأة

ة لشؤون المرأة المرجع لدى جميع الجهات يّ األردنة يعات. وتعتبر اللجنة الوطنيّ شروأولويات تعديل هذه التّ 

ة االستئناس برأي اللجنة ة الجهات الرسميّ وعلى كافّ  .ة وشؤون المرأةسائيّ ق باألنشطة النّ ة فيما يتعلّ الرسميّ 

 ق بذلك.قرار أو إجراء يتعلّ  خاذ أيّ ة قبل اتّ الوطنيّ 

ة دور نشر الوعي العام بأهميّ إلى  تهدف يّ األردنة ضغط في المجتمع قوّ الوطنيّة اللجنة  مثّلوت

سات المختلفة لقضايا المرأة. ، وكسب تأييد الفئات والمؤسّ يّ األردنم المجتمع في تقدّ  دورهارسيخ المرأة وت

زمة إدراج اإلجراءات الال إلىاتها. كما تهدف ألولويّ  اة قضايا المرأة واحتياجاتها وفق  بلور إلىإضافة 

 ،والبرامج ،والخطط ،والسياسات ،اتواالستراتيجيّ  ،شريعاتلمعالجة القضايا وتلبية االحتياجات في التّ 

 ة. والمشاريع الوطنيّ 

والسعي نحو توثيقها  ،ات التي تعمل في مجال المرأةلتحليل اآلليّ  وتعمل اللجنة كمرصد وطنيّ 

ات تّطبيق االتّفاقيّ  إلىإضافة ات. اتها وفقا  للمستجدّ ومأسستها، ورصد ومتابعة وتقييم أوضاع المرأة واحتياج

أييد بحقوق المرأة، وممارسة الّضغوط وحشد التّ  ةقتعلّ المدقت عليها الحكومة والمعاهدات الدّوليّة التي صا

 ة لشؤون المرأةة في تطبيقها. كما تهدف اللجنة الوطنيّ ة وضمان الشفافيّ شريعيّ والحوار إلحداث التّعديالت التّ 

ا ة يّ األردن ة في إطار تحقيق األهداف المنشودة سات الوطنيّ تنفيذه من قبل المؤسّ  متابعة وتقييم ما تمّ  إلىأيض 

ة يّ األردنة بتطوير واقع المرأة ة المعنيّ والمشاريع الوطنيّ  ،والخطط والبرامج ،والسياسات ،اتفي االستراتيجيّ 

ة فاعلة فنيّ  ا، باعتبارها أذرع  تهاالتي تعمل تحت مظلّ جان والفرق فعيل عمل اللّ تمن خالل  ؛والنهوض بها

ذلك  كلّ  إلى. وتسعى اللجنة باإلضافة ة ومنّظمات المجتمع المدنيّ ة واألهليّ ة الرسميّ تُمثل المؤّسسات الوطنيّ 

، ة، والخاصّ ةالعام قطاعاتالة بقضايا المرأة في سات المعنيّ واصل مع المؤسّ تفعيل قنوات الحوار والتّ  إلى

 قة بتمكين المرأة.القضايا المتعلّ  بشأنؤية لتبادل الرأي والرّ  ؛، والجامعات ومراكز البحثالمجتمع المدنيّ و
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 (2017-2013ة للمرأة )ة الوطني  االستراتيجي  

 والميثاق الوطنيّ  يّ األردنة للمرأة بشكل رئيس من أحكام الدستور ة الوطنيّ تنطلق االستراتيجيّ 

ومبادئ حقوق االنسان.  ،اإلسالميّ  وقيم المجتمع العربيّ  ،ةدئ الشريعة اإلسالميّ ، وترتكز على مبايّ األردن

ومثله  ،األصيلة مع قيم المجتمع العربيّ  ،وآليات تنفيذها ،وإجراءاتها ،في أهدافهاة وتتالءم االستراتيجيّ 

تماسك األسرة  ة على. حيث تعمل هذه االستراتيجيّ م والرقيّ وتطلعاته وطموحاته في التقدّ  ،ةاإليجابيّ 

ة لتنشئة الفرد وتربيته ل المجتمع والبيئة الطبيعيّ ة التي تشكّ ة األساسيّ ة االجتماعيّ باعتبارها الخليّ  ؛وتكاملها

 .تهوتثقيفه وبناء شخصيّ 

 :دةة للتنمية الشاملة بأبعادها المتعدّ ة الوطنيّ ة للمرأة مع االستراتيجيّ ة الوطنيّ وتتكامل االستراتيجيّ 

ات العالقة. وة ذة والدوليّ ات اإلقليميّ وتستفيد من االستراتيجيّ  .ةقافيّ والثّ  ،ةوالسياسيّ  ،ةواالقتصاديّ  ،ةاالجتماعيّ 

  ،واالجتماعيّ  ،واالقتصاديّ  ،ياسيّ والسّ  ،التشريعيّ كالمجال  :ة المجاالت المختلفةحيث تغطي االستراتيجيّ 

بعة لتحقيق األهداف ة اإلجراءات المتّ ستراتيجيّ ح اال. كما توضّ حيّ والصّ  عليميّ المجال التّ  إلىباإلضافة 

 المرسومة ضمن هذه المجاالت. 

ة ( تبرز عدّ 2017-2013ة للمرأة )ة الوطنيّ ضمن االستراتيجيّ  ق بالمجال االقتصاديّ وفيما يتعلّ 

في جميع ها في االستخدام مييز ضدّ كزيادة مساهمة المرأة في القوى العاملة، وضمان عدم التّ  :أهداف

المرأة سوق العمل تأمين التسهيالت الالزمة لتشجيع دخول  إلىإضافة  ،الت العمل وقطاعاتهمجا

 .وذلك بتشجيع وتطوير الخدمات المساندة ؛واستمرارها فيه

ة ى الجهات الرسميّ تتولّ ، (2017-2013ة للمرأة )ة الوطنيّ ة تنفيذ االستراتيجيّ آليـّ وفيما يتعلق ب

ة قييم للعناصر المختلفة لالستراتيجيّ والتّ  ،نفيذوالتّ  ،خطيطالتّ  :مهام رأة وقضاياهاة بشؤون المة المعنيّ واألهليّ 

خاذ واتّ  ،وضع الخطط :اختصاصها ومجال عملها. وذلك عن طريق بما يتناسب مع ة للمرأة،الوطنيّ 

ة لجنة الوطنيّ ى الة، وتتولّ ق أهداف االستراتيجيّ شاطات والبرامج والمشاريع التي تحقّ وتنفيذ النّ  ،اإلجراءات

 ة وتقييمها.ة لشؤون المرأة مهام متابعة تنفيذ االستراتيجيّ يّ األردن
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 ة"ي  األردندراسة "خريطة تمكين المرأة 

ة في قياس تمكين المرأة ول العربيّ في الدّ  ة " األولى من نوعهايّ األردندراسة " خريطة المرأة  تعدّ 

ة، يّ األردنتسليط الضوء على درجة تمكين المرأة  إلىف ة، وتهدتها دائرة اإلحصاءات العامّ والتي أعدّ 

 .2007-2004ره بين عامي مكين بين المحافظات وتطوّ وقياس تفاوت هذا التّ 

 Regional Gender“وع"راسة على "الدليل المناطقي للمساواة حسب النّ اعتمدت الدّ 

Equality Index”  جل الرّ مع همة المرأة مقارنة مسا رجةدتبر أداة يمكن استخدامها لمعرفة والذي يع

التي يمكن و، وع االجتماعيّ فة حسب النّ رات مصنّ رها، وذلك باعتماد مؤشّ ة مجاالت الحياة وتطوّ في كافّ 

 وع االجتماعيّ ليل المناطقي للمساواة حسب النّ ن الدّ محافظة. ويتكوّ  توزيعها وفق درجة تمكين المرأة لكلّ 

ة، ، والمشاركة في الحياة العامّ شاط االقتصاديّ عليم، والنّ التّ  را تشمل مجاالتمؤشّ  17من  األردنفي 

 . نويّ خل السّ ط الدّ رات متوسّ حسب الجنس، ومؤشّ  كانيّ وزيع السّ والتّ 

من خالل  ،ة للمرأةفي تفعيل المشاركة االقتصاديّ  ةالوطنيّ  راسة الجهودوقد عكست هذه الدّ 

واالستفادة من فرص العمل المستحدثة  ،ساءغيرة للنّ المبادرات التي تقوم بها كمشاريع منح القروض الص

ل في مدى االستفادة من نظام الكوتا في لصالحهن والمتمثّ  يجابيّ مييز اإلومدى استفادة المرأة من التّ  لهن،

ساء على العمل وخلق قدرة النّ م راسة ة.كما عكست الدّ جل تفعيل مشاركتها السياسيّ أمن  ؛المجالس البلدية

ة فعاليّ عمل لحسابهن الخاص، والفي القطاع الخاص كصاحبات أعمال والة مشاركتهن الفعّ  روة عبرالثّ 

مات في ر في ارتفاع عدد المتعلّ أثّ   امم ؛عليم ونشرهة التّ القاضية بإلزاميّ  األردنعليمية في السياسات التّ 

بهدف تحقيق األهداف  ؛راع القراراسة في توفير المعلومات الالزمة لصنّ ة هذه الدّ وتكمن أهميّ  .األردنّ 

سواء في القطاع  ،الحياة نواحيلمرأة وتعزيز دورها في كافة لتمكين ا خاذ مبادراتاة من خالل اتّ المتوخّ 

 القطاع الخاص.أم  الحكوميّ 

رات غير )تحسنا  وتراجعا ( في قيمة المؤشّ محافظة نتج عن التّ  ليل لكلّ قيمة الدّ  راسة أنّ نت الدّ وبيّ 

. كما أظهرت 2007و  2004رت بين عامي ة للمرأة تغيّ مكينيّ الخريطة التّ  (، وأنّ اؤشر  م 17المستخدمة )

 : يأتة نقاط كان أبرزها مايراسة عدّ نتائج الدّ 

  ّ2004لعام  تهنل بطالفي معدّ  هاأقلساء وة النّ ميّ أل محافظات المملكة في معدّ  قلّ أان عم. 

 ةات الخيريّ ة في الجمعيّ داريّ اء في الهيئات اإلسة النّ عضويّ ولى بين المحافظات في نسبة عجلون األ.  

 اشيطات اقتصادي  ساء النّ ولى بين محافظات المملكة في نسبة النّ الكرك األ.  
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 ةة النساء في المجالس البلديّ ولى بين محافظات المملكة في عضويّ دبا األأم . 

 ساء.ة النّ ميّ أل ثاني محافظات المملكة بعد المفرق في معدّ  معان 

 اللواتي يعملن لحسابهن الخاص.عمال ات المملكة في نسبة صاحبات األبين محافظ قلّ األ نمعا 

 ل جال الحاصلين على المؤهّ نسبة الرّ  إلى ل الجامعيّ ساء الحاصالت على المؤهّ في نسبة النّ  قلّ األ العقبة

 .الجامعيّ 

  ّجالللرّ  نويّ خل السّ ط الدّ متوسّ  إلى ءساللنّ  نويّ خل السّ ط الدّ بين المحافظات في نسبة متوسّ  قلّ رقاء األالز. 

 جال.ة للرّ ميّ ل األمعدّ  إلىساء ة للنّ ميّ ل األولى بين المحافظات في معدّ األربد إ 

  ّساء.ل بطالة النّ المفرق ثالث محافظات المملكة بعد عجلون وجرش في معد 

 

لتكنولوجيا  لمركز الوطني  ة / اة في تمكين المرأة في المجتمعات المحلي  ي  األردنات المعرفة مشروع محط  

 المعلومات

ة في دريبيّ ة لاللتحاق بالبرامج والحزم التّ يّ األردنة الفرصة للمرأة يّ األردنات المعرفة ر محطّ توفّ 

وذلك من أجل اكتساب المهارات  ؛صاالت في أماكن سكناهم وفي مناطقهممجال تكنولوجيا المعلومات واالتّ 

نسبة  ة فأنّ يّ األردنات المعرفة سب البيانات الصادرة عن مشروع محطّ وح .والقدرات المطلوبة لسوق العمل

من مجموع الملتحقين وذلك حتى   (% 47 )حوالي  ةدريبيّ في جميع البرامج والحزم التّ  اإلناثالتحاق 

في المحافظات البعيدة هي أعلى من نسب االلتحاق  اإلناثنسبة التحاق  نت النتائج أنّ ، وبيّ 42008نهاية 

  .حافظة العاصمة والمحافظات القريبة منهافي م

وذلك من خالل توفير  ،ات المعرفة بشكل كبير في المساهمة في تمكين المرأةوتساهم محطّ 

المرأة، كما  ة المنشورة على شبكة االنترنت حول المواضيع والقضايا التي تهمّ ة والعامّ المعلومات الوطنيّ 

 دوات وورش العمل التي تبحث في مواضيع تهمّ ديد من النّ ات المعرفة كذلك على عقد العوتحرص محطّ 

والقضايا  ،ةوالمشاريع االقتصاديّ  ،والعمل ،حةالمرأة على المدى القريب والبعيد، وبخاصة في قضايا الصّ 

ة لالستفادة من برامج ات المعرفة الفرصة الكاملة أمام المرأة في المجتمعات المحليّ كما تتيح محطّ  ة.السياسيّ 

رفع قدرتها  إلىة استخدام تكنولوجيا المعلومات، وبخاصة تلك التي تؤدي صة في كيفيّ ة متخصّ بيّ تدري

تحسين مستوى معيشة المرأة وزيادة مشاركتها في  إلىة في الحصول على فرص عمل تقود نافسيّ التّ 

  .المجتمع

 
4
 ، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطنّي.ةت المحليّ ات المعرفة في تنمية المجتمعادراسة قياس وتقييم أثر محطّ   
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على مستوى األقاليم  ةيّ لالمعرفة في تنمية المجتمعات المحات نتائج قياس وتقييم أثر محطّ نت وقد بيّ 

ة التي تتبع لمحافظات إقليم جمعات المحليّ استطاعت المساهمة بشكل واضح في تمكين المرأة في التّ  هاأنّ 

ات ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة، المحطّ  من مجموع المستطلعين أنّ  80%مال، حيث أشار الشّ 

ات المعرفة في تمكين هناك مساهمة لمحطّ  أنّ لى إتطلعين في محافظات إقليم الجنوب من المس 77%وأشار 

ستطلعين في محافظات من الم 75%المرأة وتهيئة الظروف والفرص لها في مختلف المجاالت، كما أشار

ات المعرفة التي تتواجد في محافظات إقليم الوسط في ومساهمة لمحطّ  اهناك دور   أنّ إلى إقليم الوسط 

  5.ةجتمعات المحليّ المساهمة في تمكين المرأة في الم

ات شاطات التي توفرها محطّ لالستفادة من الخدمات والنّ  اإلناثوقد تباينت األسباب التي تدفع 

ة لألناث من خالل ة والفرديّ اتيّ تنمية وتطوير القدرات الذّ  ي:حيث كانت أقوى تلك األسباب ه ،المعرفة

 اإلناثأن  على ذلك من خالل وأستدل اكتساب مهارات جديدة تساعد في الحصول على فرص عمل،

قد صاالت، ات المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتّ مها محطّ من الخدمات التي تقدّ  دناستف اتيولال

  .نة في مجال تكنولوجيا المعلوماتمهارات معيّ  إلىالحصول على وظائف تحتاج  عليهن سُهل

 ة القطاع العامة / وزارمشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدني  

ة ة للمرأة العاملة في الخدمة المدنيّ برنامجا  لبناء القدرات القياديّ  أطلقت وزارة تطوير القطاع العامّ 

يأتي هذا الرنامج ضمن مشروع تمكين و .ةفات من مختلف الدوائر الحكوميّ من خالله تدريب موظّ  يتمّ 

عاون مع الوكالة بالتّ  ،نفيذية لهذا العامن خطتها التّ ة الذي تنفذه الوزارة ضمالمرأة في قطاع الخدمة المدنيّ 

 .ة لشؤون المرأةيّ األردنة ة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنيّ نمية الدوليّ ة للتّ األميركيّ 

ة ي المناصب القياديّ لزيادة فرصها في تولّ  ؛ةبناء قدرات المرأة القياديّ  إلىويهدف هذا البرنامج 

دراسة وتحليل واقع حال  :ة لهذا المشروع ثالثة محاور رئيسة، هينفيذيّ التّ ة ن الخطّ ة، حيث تتضمّ الحكوميّ 

مراجعة األطر وة للمرأة، ة لبناء القدرات القياديّ ة، وعقد برامج تدريبيّ المرأة في قطاع الخدمة المدنيّ 

فجوات إن  أيّ  ة وتقديم المقترحات لسدّ ة التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنيّ نظيميّ ة والتّ التشريعيّ 

 .وجدت

 
5
 ، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطنّي.ةات المعرفة في تنمية المجتمعات المحليّ دراسة قياس وتقييم أثر محطّ   
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ق بسياسات وتنمية وتحديدا  المحور المتعلّ  ،كما يعتبر هذا المشروع أحد محاور عمل الوزارة الستة

جانب العديد من المشاريع األخرى ضمن المحور ذاته كمشروع  إلىة في القطاع العام، الموارد البشريّ 

ة ، ومشروع تعزيز قدرات وحدات الموارد البشريّ ةة والموارد البشريّ المواءمة بين األدوار والمهام المؤسسيّ 

 .في الجهاز الحكوميّ 

دماج إثارة اهتمام وإة المختلفة بما يضمن بداعيّ دوات اإلل البرنامج على تنفيذ حزمة من األويعم

ر اييووضع مع ،ةعيين في المراكز القياديّ ة على العدالة في التّ ة المبنيّ قافة المؤسسيّ لتعزيز الثّ  ؛ينالمعنيّ 

، مع احترام وع االجتماعيّ ي الممارسات الفضلى في مجال النّ سات على تبنّ فراد والمؤسّ تضمن تحفيز األ

د أساليب وطرق وتعدّ  ،ةنتاجيّ وتضمن زيادة اإل ،اقات الموجودةات مرنة تستثمر الطّ وتوفير آليّ  ،االختالفات

 .صناعة وتنفيذ القرار

 ةالمبادرات اإلقليمي  

 تمكين المرأة مبادرة "أنا هنا" ل

ّ  البرنامج اإلقليميّ أطلقت مبادرة "أنا هنا" ضمن  رق األوسط في منطقة الشّ  لتمكين المرأة اقتصاديا

عاون مع مركز البحوث وبالتّ  GIZ األلمانيّ  وليّ عاون الدّ المدعوم من التّ  EconoWin فريقياأوشمال 

 .وثيق واإلعالم حول المرأةراسات والتّ والدّ 

رق األوسط وشمال للمرأة في منطقتي الشّ  واالقتصاديّ  ادرة الوضع االجتماعيّ مبهذه التناقش و

من خالل أفالم تعكس  ،المجتمع على تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل حثّ  إلىتهدف حيث  ،فريقياأ

 .ة للمرأةالمكانة المهنيّ 

 ،ساء في مصرجال والنّ تحفيز الرّ  إلى، وتهدف ساس على األفالمفي األ« أنا هنا»وتعتمد مبادرة 

ومن خالل عروض األفالم في إطار  .ي لعدم المساواة في االقتصادصدّ للتّ  ،وتونس ،والمغرب ،األردنّ و

على إطالق « أنا هنا»مبادرة  دوات، تحثّ ة، وورش عمل، واجتماعات الموائد المستديرة والنّ أحداث عامّ 

من ناحية أخرى، وفهي  .لقيمة الهائلة للمرأة العاملةوا ،واإلنجازات ،حدياتحول التّ  نقاش عام وجماهيريّ 

حاور حول للتّ  ويوتيوب، بخلق منبر إقليميّ  ،وتويتر ،الفيسبوك :واصل االجتماعيّ من خالل مواقع التّ  تقوم

 .موضوع المرأة والعمل
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مصيرها  دالمرأة تحدّ  نّ أتؤمن بفهي ، الدّول آنفة الذّكراقتصاد المبادرة دور المرأة في هذه ز وتعزّ 

تهدف إلى خلق ورعاية نقاش عام في جميع أنحاء المنطقة من كما  .صاد والمجتمعوهي فاعلة في االقت

  .خالل عروض األفالم وأنشطة وسائل اإلعالم االجتماعية

ى القوالب ة، كما تتحدّ أوترسي نماذج جديدة لدور المر ،تعرض هذه األفالم أمثلة للمرأة الشجاعة

ة على الشخصيّ  بجاروتبادل اآلراء والتّ  ه المرأة العاملة، وتشجع النقاشة تجاقليديّ قف التّ والموا ،ةمطيّ النّ 

 .واإلقليميّ  المستوى الوطنيّ 

 UNESCO سكومة اليونابع لمنظ  والت   األردنة في غور مكين المرأة الريفي  مشروع ت

بمجموعة  "دروسوس" سةل من مؤسّ المموّ  األردنّ ة في غور يُعنى مشروع "تمكين المرأة الريفيّ 

 المشروع . ومن خالل دعماألردنفي جنوب  افياتي يعشن في قرية فقيرة في غور الصّ وساء اللمن النّ 

ر وفّ تتة، سوتعزيز الحرف اليدويّ  ،نتاجهاإتحسين من أجل ة نمية االجتماعيّ دات غور الصافي للتّ ة سيّ جمعيّ ل

 التنمية المستدامة للمنطقة. سهم فيتخل ة للدّ مبتكرة مدرّ  لنساء غور الصافي فرص

تحت مستوى سطح  امتر   350 بعد تقع علىت ة جنوب البحر الميّ وغور الصافي هي قرية ريفيّ 

راعة. وتقع القرية ضمن تهم يعتمدون في معيشتهم على الزّ لف نسمة غالبيّ أ 40يسكنها حوالي و ،البحر

 .األردنّ واحدة من أفقر المناطق في 

نتاج الحرف على إة تعمل دات غور الصافي للتنمية االجتماعيّ ة سيّ عيّ كانت جم 1999ومنذ عام 

هي حرف فريدة من نوعها وجميلة، وتظهر  "افيحرف الصّ "ة. ة باستخدام األصباغ الطبيعيّ ة األصليّ اليدويّ 

 .راث المحليّ افي مع األسر ومزارع البندورة والتّ الصّ غور ة في الحياة اليوميّ 

 "حرف الصافي"ة افي لتحسين نوعيّ دات غور الصّ ة سيّ المشروع جمعيّ تدعم اليونسكو ضمن هذا 

ة. ترويج وتسويق هذه الكنوز الفنيّ  كيفيّةات وتعليم النساء المعنيّ  ،وضع تصاميم وألوان جديدةمن خالل 

ة وتجريب زراعة )نيلة ة إضافيّ وكجزء من المشروع ستدعم اليونسكو البحوث حول مصادر صبغات طبيعيّ 

وتشمل أنشطة  ة.قليديّ ة التّ إلنتاج الحرف اليدويّ الالزمة ة لتوفير األلوان الطبيعيّ  ؛افيفي غور الصّ  التلوين(

 المشروع:
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 -  ّة تسويقووضع استراتيجيّ  األردنّ ة في دراسة سوق الحرف اليدوي. 

 - اة المتاحة محلي  جراء البحوث على األصباغ الطبيعيّ إ. 

 -  لوينلتّ البحوث وتجريب زراعة نيلة اإجراء.  

 -  ّواإلنتاج ،صنيعوالتّ  ،باغةوأساليب الصّ  ،صميموالتّ  ،دريب على الفنّ الت. 

 -  ّسويقدريب على اإلدارة والتّ الت. 

 -  ّحرف الصافي"رويج لمنتجات الت." 

 ،قافةتوأمة التاريخ والثّ  إلىهذا المشروع يهدف  نّ إ، ف2005ة اليونسكو لعام فاقيّ يا مع اتّ وتمشّ 

 .ةمن أجل تحسين سبل العيش للمجتمعات المحليّ وتنمية القدرات 

  
 وسبل اإلحالل ي  األردنالعامالت الوافدات في سوق العمل 

من القضايا التي أخذت حيّزا كبيرا  في  يّ األردنتعتبر ظاهرة العامالت الوافدات في سوق العمل 

 ،ي أعداد العامالت الوافداتف زايد المستمرّ فالتّ  .يّ األردنسوق العمل  خذي القرار فيمجال اهتمام متّ 

وجود حالة من الفوضى في سوق العمل، األمر  إلىأدّى  ،ةمن قبل الجهات المختصّ  قابيّ ور الرّ وضعف الدّ 

ما قد يترتّب عليها من آثار على مع  ،يّ األردنالذي يستدعي دراسة معّمقة لواقع هذه العمالة في سوق العمل 

تحليل عام ومختصر لحجم  إلىطّرق راسة سيتم التّ هذا البند من الدّ ة. وفي الت المشاركة االقتصاديّ معدّ 

حول المجاالت واألنشطة التي  ةضحاوصورة  إلعطاء ؛يّ األردنعامالت الوافدات في سوق العمل ونسب ال

 ات مكان العامالت الوافدات. يّ األردنسبل وسياسات إحالل العامالت فكير في ركيز عليها عند التّ يمكن التّ 

 8637ارتفع من  يّ األردنأّن إجمالي عدد العامالت الوافدات في سوق العمل  إلىاألرقام  تشير

ألف عاملة في  70حوالي  إلىومن ثّم  ،2005ألف عاملة في العام  32حوالي  إلى 2000عاملة في العام 

الل الفترة خ يّ األردن( يظهر تطّور أعداد العامالت الوافدات في سوق العمل 34كل ). الشّ 2014العام 

  السابقة.  فيها وبخاصة خالل األعوام الخمسة  مستمرةالزيادة ويظهر بوضوح ال، 2000-2014
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تطّور أعداد العامالت الوافدات في سوق العمل األردنّي خالل الفترة:34 رقم لشكلا 2000-2014  

 ةلتنمية الموارد البشريّ  وطنيّ المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز ال

 

 ن الجدول أدناه أنّ ، يبيّ 2014للعام  قتصاديّ شاط االوحول توزيع العامالت الوافدات حسب النّ 

ناعات تلتها فئة نشاط الصّ  ،68%ة بنسبة أعلى نسبة للعامالت الوافدات كانت في فئة أنشطة األسر المعيشيّ 

ة قتصاديّ اال( توزيع العامالت الوافدات ألبرز األنشطة 35رقم )كل ن الشّ . كما يبيّ 27%ة بنسبة حويليّ التّ 

 .2014للعام 

 2014للعام  قتصاديّ شاط االتوزيع العامالت الوافدات حسب النّ  53جدول رقم 

 النسب شاط االقتصادي  الن  

 %68 ةأنشطة  األسر المعيشي  

 %27 ةحويلي  الصناعات الت  

 %2 ةمة والخدمات الغذائي  نشطة اإلقاأ

 %2 سماكالزراعة والحراجة وصيد األ

 %1 خرىة األاألنشطة االقتصادي  
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 
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 شاط االقتصاديّ توزيع العامالت الوافدات حسب النّ  :35 رقم لشكلا

 

  
 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 

ة التي أحتلت أعلى نسب قتصاديّ العامالت الوافدات في األنشطة االأعداد  وتظهر األرقام أنّ 

ة حيث ارتفع عدد العامالت في نشاط األسر المعيشيّ  آخر ثالث سنوات،قت زيادة مّطردة خالل مشاركة حقّ 

، كما ارتفع عدد العالمات في نشاط  2014ألف عاملة في عام  48 إلى 2012ألف عاملة عام  43من 

ن في . كما هو مبيّ 2014ألف عاملة عام  19 إلى 2012آالف عاملة عام  10ة من حويليّ ناعات التّ الصّ 

 .كل أدناهالشّ 

 ،ةطة ذات العالقة باألسر المعيشيّ من األنش للعامالت الوافدات في كلّ  اهناك ترّكز   من المالحظ أنّ 

ة أيّ  ة المختلفة. األمر الذي يعني أنّ حويليّ ناعات التّ أنشطة الصّ  إلىإضافة  .وبالتحديد العامالت في المنازل

ة في القوى العاملة يمكنها أن ترّكز على يّ األردنة لزيادة مساهمة المرأة ات مستقبليّ سياسات أو استراتيجيّ 

كل ة. الشّ حويليّ ناعات التّ وبخاصة في قطاع الصّ  ،العمالة الوافدة ة محلّ العمالة المحليّ  مسألة إحالل جزء من

 .2014-2012ة األخرى خالل الفترة ( يظهر تطور أعداد العامالت الوافدات في األنشطة االقتصاديّ 36)

 

أنشطة  
األسر 
 المعيشيّة 

69% 

الصناعات  
 التّحويليّة
27% 

أنشطة 
اإلقامة 

والخدمات 
 الغذائيّة
2% 

الزراعة 
والحراجة 
وصيد 
 األسماك

1% 

األنشطة 
االقتصاديّة 
 األخرى

1% 

201220132014

10,146 

15,643 
19,239 

43,620 
41,377 

48,111 

 أنشطة  األسر المعيشية  الصناعات التحويلية 
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(2014-2012تلف األنشطة االقتصاديّة خالل الفترة )تطّور أعداد العامالت الوافدات في مخ: 36 رقم لشكلا  

 ةلتنمية الموارد البشريّ  المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطنيّ 

 ،ة في القوى العاملةيّ األردنفكير في سياسات اإلحالل الممكنة لرفع نسبة مساهمة المرأة التّ  إنّ 

تطّلب البدء بوضع أطر وتشريعات أكثر كفاءة في تنظيم عمل ي ،ةحويليّ ناعات التّ وبالتحديد في قطاع الصّ 

 ،أماكن العمل الخطرة، كإضافة وتفعيل أحكام خاّصة على ساعات العمل، وناعاتالمرأة في هذه الصّ 

 وإجازة األمومة.

ات العامالت في يّ األردنويمكن أيضا  للحكومة التركيز على مسألة توفير التمويل الالزم لإلناث 

األدنى  وتفعيل الحدّ  ،ةحويليّ ناعات التّ وبخاصة المرتبطة منها في قطاع الصّ  ،الصغيرة والمتوسطة المشاريع

ة تُفّضل توظيف حويليّ ناعات التّ ت العاملة في قطاع الصّ المنشآ لألجور في هذا القطاع. فقد لوحظ أنّ 

 ل اليوم. خال اعات طويلةسقبولهن العمل لو ،ي أجورهنّ نظرا  لتدنّ  ؛العامالت الوافدات

ة اإلحالل هذه ة، فعمليّ ة الفوريّ ة محل العمالة الوافدة ليست بالعمليّ ة إحالل العمالة المحليّ عمليّ  إنّ 

يمكن  ،وعلى مراحل متعاقبة. فمثال   ة اإلحالل بشكل تدريجيّ عمليّ  بحيث تتمّ  ،ة طويلة األجلخطّ  إلىتحتاج 

ات لجذبهَن للعمل في مهن ووظائف يّ األردنلعامالت في البداية تقديم عدد من االمتيازات والتسهيالت ل
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ة بشكل يتوافق واالنتاجيّ  ومن ثّم تدريبهن   ،ةحويليّ ناعات التّ ة والصّ دة ترتبط بأنشطة األسر المعيشيّ محدّ 

 المطلوبة في هذه األنشطة.

في  وبخاصة ،ة اإلحالل يجب أن تبدأ من المهن المتخّصصة في المجاالت المطلوبةعمليّ  ن  أي إ

 إلىات فيها. إضافة يّ األردنفي نسب مشاركة  املحوظ   االمهن والوظائف ذات الطبيعة الفنيّة والتي تشهد تدني  

اذلك ات في المهن ذات الطبيعة العاّمة والمرتبطة بأنشطة األسر يّ األردنالبدء بإحالل العامالت  ، يمكن أيض 

فين، وشؤون الموظّ  ،ةوالماليّ  ،والمحاسبة ،قة بالسكرتارياة كالوظائف المتعلّ حويليّ ناعات التّ ة والصّ المعيشيّ 

 شاط الذي تعمل فيه المؤسسات. ب تدريبا  معّمقا  مع اختالف النّ فمثل هذه الوظائف ال تتطلّ 

سات العاملة في المؤسّ  يّةلباغ حالل ستكون أكثر تعقيدا  ألنّ سياسات اإل أنّ  ،فيه هنا مما ال شكّ 

ب من سات قطاع خاص، األمر الذي يتطلّ ة هي مؤسّ ة وخدمات األسر المعيشيّ يّ حويلناعات التّ قطاع الصّ 

 ة اإلحالل.شريعات الالزمة لعمليّ الحكومة ضرورة مراقبة تنفيذ السياسات والخطط والتّ 
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 الفصل السادس

 ة في سوق العملي  األردنلمحد دات مشاركة المرأة  حليل القياسي  الت  
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 مةمقد  

أبرز المحدّدات التي تؤثر في قرار المرأة  هو تعّرف ةراسة الحاليّ األهداف الرئيسة للدّ أحد  إنّ 

لى تصميم راسة في هذا الجزء إولتحقيق هذا الهدف فقد استندت الدّ  .ة في المشاركة في القوى العاملةيّ األردن

ركيز على دات والتّ ه المحدّ بغرض تحديد أبرز هذ يّ األردنفي المجتمع  اإلناثلفئة  ةموّجه ةاناستب وتنفيذ

 ة في سوق العمل.منها على نسبة المشاركة االقتصاديّ  مقدار األثر لكلّ 

ين في عرضها على عدد من المختصّ  وتمّ  ،داتتصميم استبانة تحاول قياس أبرز هذه المحدّ  لقد تمّ 

ة فصيليّ ألسئلة التّ بعد ذلك أخذ مالحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص ا ليتمّ  ؛حصاء ودراسات المرأةمجال اإل

 :ستبانة أغلب الجوانبمراعاة أن تغطي أسئلة اال (. وقد تمّ راسةملحق الدّ )مرفق االستبانة في  ةانلالستب

التي من شأنها التأثير في مشاركة المرأة في القوى العاملة. وبناء  على ة قافيّ والثّ  ،ةواالجتماعيّ  ،ةاالقتصاديّ 

ة في ة والحيويّ ة الرئيسمن القطاعات االقتصاديّ  االتي تغطي عددوالخاصة  ةاختيار الجهات الحكوميّ  تمّ  ،ذلك

 توزيع االستبانة عليها. ليتمّ  غير العامالت وبشكل عشوائيّ  اإلناثمن  اوكذلك عدد   ،يّ األردناالقتصاد 

  وبنسبة 322استجابت منهّن  ،مرأة عاملة وغير عاملةا 400عة حوالي شملت االستبانة الموزّ 

 ،عة في القطاعين العام والخاصالعامالت في وظائف متنوّ  اإلناثمن  انة عدد  قد غّطت هذه العيّ . و%80

، ربية والتعليمالعامالت وزارة التّ  اإلناثعة على نة الموزّ إناث غير عامالت. حيث شملت العيّ  إلىإضافة 

وأمانة  ،يّ األردن البنك المركزيّ ، وةيّ طبيقجامعة البلقاء التّ ، وةيّ األردنالجامعة ، وةة الملكيّ الخدمات الطبيّ و

وبنك  ،وبنك اإلسكان ،من مؤسسات القطاع الخاص كالبنك العربيّ  اشملت عدد  ان الكبرى. كما عمّ 

من شركات  اوعدد   ،ةيّ األردنوجامعة الزيتونة  ،وجامعة البتراء ،مجموعة طالل أبو غزالة، واالستثمار

وعدد من العامالت في  ،ةعدد من المدارس الخاصّ  إلىإضافة  ،ةة الخاصالعيادات الطبيّ و ،الشحن الجويّ 

 ،ة مختلفة في هذه الجهاتالمستجيبات من فئات وظيفيّ  اإلناثمراعاة أن تكون  تتمّ . كما مجال السكرتاريا

 إلىوصوال   ،أقلّ  إناث من مستوى تعليميّ  إلىإضافة  ،ة عاليةمن مستويات تعليميّ  انة إناث  ث تغطي العيّ يبح

غير العامالت فقط  اإلناثا أمّ  .ة أو أقلّ ة العامّ شهادة الثانويّ  يحملن عادةاتي والللعامالت غير الماهرات ا

خل لألسر. ويقدّم هذا بما يكفل مستويات مختلفة من الدّ في مناطق مختلفة، و اإلناثمن  اعدد  نة شملت العيّ 

أبرز الخصائص  ستعرض الجزء الالحق ، حيث يراسةنة الدّ لعيّ  والقياسيّ  حليل الوصفيّ الفصل التّ 

     نة المستخدمة باالعتماد على أسئلة االستبانة.ة للعيّ فصيليّ التّ 
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 راسةنة الد  لعي   حليل الوصفي  الت  

أنثى هّن من  322نة والبالغ أنثى من إجمالي حجم العيّ  166حوالي  أنّ ة انأظهرت نتائج االستب

ها في الفئة نة. في حين كان أقلّ من إجمالي حجم العيّ  51%نسبته سنة، ُمشّكلة  ما  29-20ة الفئة العمريّ 

عدد المستجيبات  نة. وفي المقابل فإنّ من إجمالي حجم العيّ  4%من  سنة وبنسبة أقلّ  19-16ة العمريّ 

من إجمالي  4%ما نسبته أي أنثى  13سنة بلغ حوالي  65-50مة بالسن ة المتقدّ من الفئة العمريّ  ةانلالستب

على التوالي  14%و 27%سنة ما نسبته  49-40سنة و 39-30ة لت الفئات العمريّ نة، فيما شكّ يّ حجم الع

 (.37كل رقم )ح في الشّ وكما هو موضّ 

    
 المستوى التّعليميّ  :38 رقم لشكلا الفئة العمريّة :37 رقم لشكلا

  

 

أنثى من حجم  179حوالي  نة المختارة، فقد أظهرت النتائج أنّ للعيّ  عليميّ المستوى التّ لّق بوفيما يتع

في نة. % من إجمالي حجم العيّ 55وبنسبة بلغت حوالي  ،نة هّن من الحاصالت على درجة البكالوريوسالعيّ 

فقد بلغ حوالي  ات علياالحاصالت على شهاد اإلناثا عدد . أمّ %1من ثانويّة عاّمة أقّل من  أقلّ  حين كانت

شهادات  الحاصالت على اإلناثبينما بلغت نسبة  نة،حجم العيّ إجمالي % من 31 وبنسبة ،أنثى 100

 (.38كل )% على التوالي، الشّ 9% و4ة المجتمع ما نسبته ة وكليّ عامّ الة الثانويّ 

 

16-19 
4% 

20-29 
51% 

30-39 
27% 

40-49 
14% 

50-65 
4% 

أقل من 
 ثانوية عامة

1% 
 ثانوية عامة

 كلية مجتمع 4%

9% 

 بكالوريوس

55% 

 دراسات عليا

31% 



115 
 

 

جتماعيةالحالة اال :39 رقم لشكلا  

 

منهّن  52%راسة، فقد كان حوالي نة الدّ ة للمستجيبات من عيّ د الحالة الزواجيّ وعلى صعي

 322نة والبالغة من إجمالي حجم العيّ  45%أنثى منهّن عزباء وبنسبة  145متزوجات. بينما كان حوالي  

وذلك كما هو موّضح في  ،على التوالي 1%و 2%قات واألرامل حوالي أنثى، بينما بلغت نسبة المطلّ 

 (.39كل رقم )شّ ال

الخبرة العمليّة :40 رقم لشكلا  
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، فيالحظ 40كل رقم ن في الشّ وكما هو مبيّ  ،ةتوزيع المشتغالت حسب الخبرة العمليّ  إلىظر عند النّ 

 في حين بلغت نسبة من لديهن ،ةالمشتغالت لديهن أقل من سنة كخبرة عمليّ  اإلناثمن  26%حوالي  أنّ 

 5-3خبرة تتراوح بين أنثى منهن  38بينما كانت لدى حوالي  .24%سنوات خبرة فأكثر حوالي  10

ن يملك اللواتيسب لإلناث تتقارب النّ وفي الجانب اآلخر . نةمن أجمالي حجم العيّ  12% وبنسبةسنوات 

 على التوالي. 18%و 20%لت نسبتهنّ حيث شكّ  ،سنوات 10-5سنوات و من  3-1خبرة من 

 مجال العمل الحاليّ : 41 رقم للشكا

 

قطاع لدى ال يعملن أنثى 322نة والبالغ من إجمالي حجم العيّ  أنثى 130 أنّ  ةانأظهرت نتائج االستب

 105والبالغ عددهّن  33%العامالت لدى القطاع العام  اإلناث، بينما بلغت نسبة 40% وبنسبة الخاص

نة، من إجمالي حجم العيّ  27% حوالي ةانمن المستجيبات لالستب عامالتنسبة غير الت إناث. في حين كان

يسكّن في سكن مملوك  اإلناثمن  ة العظمىالغالبيّ  نّ ( أ42كل رقم )وفي المقابل، يظهر الشّ  .(41كل )الشّ 

 .24%اللواتي يسكّن في سكن مستأجر أقل من  اإلناث، في حين بلغت نسبة 76%بنسبة تزيد عن و
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 نوع الّسكن: 42 رقم لشكلا

 

لدّخل الّشهرّي بالدّينارا :43 رقم لشكلا  

 

 أنّ  (43كل )الشّ  يظهر، ة لإلناث العامالت المستجيباتهريّ خول الشّ لدّ أما فيما يتعلّق بمستويات ا

، في حين وهي النسبة األعلى ،دينار 500-301يتراوح بين يحصلن على دخل  اإلناثمن  32%حوالي 

. وفي المقابل المستجيباتمن إجمالي  15% وبحوالي ،ادينار شهريّ  900-701 خلفئة الدّ ها أقلّ  تكان
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واللواتي يزيد  ،دينار 700-501ة التي تتراوح بين خول الشهريّ الدّ  :متساوية من حيث النسبجاءت 

العامالت  اإلناثنسبة  كانتلكال الفئتين. بينما  17%حيث بلغت النسبة  ،اردين 900دخلهّن الشهري عن 

 نة.من حجم العيّ  19%دينار  300أقل من  على دخل شهريّ يحصلن  اتيوالل

 المستوى التّعليمّي لرّب األسرة :44 رقم لشكلا

 

أرباب األسر  المستجيبات، فيالحظ أنّ  اإلناث أسرألرباب  ل العلميّ المؤهّ  وفيما يتعلّق بتوزيع

ن في وذلك كما هو مبيّ  ،نةجمالي حجم العيّ أعلى نسبة من إلوا قد شكّ  البكالوريوسيحملون درجة  الذين

ذين يحملون شهادات ألسر ال، وجاء في المرتبة الثانية أرباب ا46% نسبة قاربتوب(، 44كل رقم )الشّ 

، 15%وبنسبة ة محتمع ل كليّ ذين يحملون مؤهّ أرباب األسر ال ومن ثمّ  ،%19بنسبة راسات العليا والدّ 

 12%وبنسبة  ل علميّ ن ال يحملون أي مؤهّ ة ومة العامّ ذين يحملون شهادة الثانويّ رباب األسر الأ أخيرا  و

 على التوالي. 8%و
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 الخبرة العمليّة لرّب األسرة :45 رقم لشكلا

 

ة العظمى من الغالبيّ  حيث أظهرت النتائج أنّ  ،ة لرب األسرة( الخبرة العمليّ 45كل رقم )هر الشّ يظ

، في حين لم من إجمالي حجم العينة 83% سنوات وبنسبة 10 ـة تجاوزت الأرباب األسر لديهم خبرة عمليّ 

من لديهم مرباب األسر ن سنة. وفي المقابل بلغت نسبة أتقل الخبرة العمليّة عند أّي من أرباب األسر ع

سب ألرباب األسر ة النّ ئج محدوديّ . كما أظهرت النتا12%سنوات حوالي  10-5ة تتراوح بين خبرة عمليّ 

على  1%و 4%سب فقد بلغت النّ  ،سنوات 1-3سنوات و  3-5ة تترواح بين لديهم خبرة عمليّ  ممن

 التوالي.
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 سنوات 10األطفال أقّل من  عدد :46 رقم لشكلا

 

 10اشتملت أسئلة االستبانة على سؤال يتعلّق بعدد األطفال في األسرة ممن تقل أعمارهم عن كما 

 ات مساهمة المرأة في القوى العاملة. وقد أظهرت النتائج أنّ دّ سنوات، حيث يعتبر هذا المؤشر من أبرز محد

هنالك  تفي حين كانسنوات في أسرهن،  10م أقل من عمارهأأطفال  4-2لديهن  اإلناثمن  52%حوالي 

بلغ . بينما 1% ال تجاوزسنوات وبنسبة لم ت 10أقل من  أعمارهمأطفال  5أنثى واحدة فقط لديها أكثر من 

بينما  .من إجمالي حجم العينة 45% أنثى وبنسبة بلغت 145اتي لديهن طفل واحد حوالي والل اإلناثعدد 

من إجمالي حجم  2%سنوات فأصغر فقط  10سن  يأطفال ممن هم ف 4تي لديهن اوالل اإلناثبلغت نسبة 

 (.46كل رقم )العينة، الشّ 

 

 

 

 

 

 طفل واحد
45% 

2-3 أطفال   

52% 

4 أطفال   

2% 

5 أطفال فأكثر   

1% 



121 
 

الدّخل الّشهرّي لرّب األسرة/ بالدّينار :47 رقم لشكلا  

 

أرباب األسر  أغلب تائج أنّ األسرة، حيث أظهرت النّ  لربّ  هريّ خل الشّ ( الدّ 47كل رقم )يظهر الشّ 

 سرنسبة ألرباب األ غت أقلّ ، في المقابل بل42%دينار وبنسبة  900أعلى من  يحصلون على دخل شهريّ 

قية الفئات متقاربة . في حين كانت ب7%دينار وبنسبة  300أقل من  ذين يحصلون على دخل شهريّ من ال

لون على دخول تتراوح بين سر الذين يحصسب ألرباب األاألسر، فقد بلغت النّ رباب من حيث دخول أ

 على التوالي. 13%و 18%و 20%حوالي 900-701وبين  700-501وبين  301-500
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عدد العاملين في األسرة :48 رقم لشكلا  

 

أكثر من نصف  ( أنّ 48كل رقم )الشّ  فيظهرن في األسرة، يعدد العاملللسؤال المتعلّق ب ا بالنسبةأمّ 

عاملين  5ها ممن لديهم أكثر من قلّ ، في حين كان أ52%ن وبنسبة يعمال ناشخصعلى األقل نة لديها لعيّ ا

 4-3وجود شخص واحد أو حالة سب متساوية للنّ . وفي المقابل جاءت ا6%داخل األسرة الواحدة وبنسبة 

 .21%عاملين في األسرة وبنسبة أشخاص
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 عدد أيام العمل األسبوعيّة :49 رقم لشكلا

 

أكثر  ( أنّ 49كل رقم )الشّ ة، حيث يظهر عن عدد أيام العمل األسبوعيّ  اإلناثأيضا  سؤال  تمّ كما 

 ،المستجيبات اإلناثمن إجمالي عدد  70% وبنسبةسبوع أيام في األ 5ممن يعملّن هن نة من ثلثي حجم العيّ 

منهن يعملن طيلة أيام فقط  2% في المقابل فإنّ  .19%والي أيام في األسبوع ح 6وعدد من يعملن 

على  5%و  4%أيام فأقل أسبوعي ا 3أيام أو  4اتي يعملن والل اإلناثبلغت نسب  في حين .األسبوع

 .التوالي
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 عدد ساعات العمل اليوميّة :50 رقم لشكلا

 

 لمننة، فقد بلغت أعلى نسبة العيّ  تي شملتهنلوااللإلناث  ةيّ ا بخصوص عدد ساعات العمل اليومأمّ 

ساعات فأقل  5يعملن  لمن%، في حين بلغت أقل نسبة 49حيث شكلّن ما نسبته  ،ساعات في اليوم 8يعملّن 

من  18%ت في اليوم ساعا 7اتي يعملن والل اإلناثنسبة  بلغت. في المقابل 10% وبنسبةفي اليوم الواحد 

ساعات في اليوم  9ساعات و  6اللواتي يعملّن  اإلناثنسبة  أنّ النتائج  ت. كما أظهرالعينةإجمالي حجم 

 على التوالي. 11%و 12% بلغت
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 متوّسط زمن التّنقّل بين العمل ومكان الّسكن :51 رقم لشكلا

 

أنثى من  93 ( أنّ 51كل رقم )كن، أظهر الشّ ل بين العمل والسّ نقّ ق بالزمن المستغرق للتّ فيما يتعلّ 

، في 38% وبنسبةكن ل بين العمل والسّ نقّ دقيقة في التّ  40-20يستغرقّن من أنثى  322نة والبالغ حجم العيّ 

   لن ما نسبتهكن ويشكّ ل بين العمل والسّ نقّ دقائق للتّ  10من  يستغرقّن أقلّ   منهننثى أ 27 كان حواليحين 

، واللواتي دقيقة 20-10إلناث اللواتي يستغرقن ما بين ا حدّ  إلىسب متقاربة انت النّ . وفي المقابل ك%11

 على التوالي. 22%و 29%وبنسبة  ل بين أعمالهن ومكان سكنهنّ نقّ للتّ  دقيقة 60-40يستغرقن 
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هل كنت تعملين قبل الّزواج؟ :52 رقم لشكلا  

 

يعملّن قبل الزواج، حيث شكلّن ما  ةالمستجيبات لالستبان اإلناثغلب أ نّ أ أيضا   من المالحظ

شملت (. كما 52كل )واج، الشّ لم يكن يعملَن قبل الزّ  منهن 25%، بينما نةمن إجمالي حجم العيّ  75%نسبته

ر حيث تشيالمستجيبة،  زوجتهجات( بعمل وج )لإلناث المتزوّ أسئلة االستبانة أيضا سؤاال  حول رأي الزّ 

، في حين 65%أنثى كان رأي زوجها موافق وبنسبة  153إناث من أصل  103حوالي  أنّ إلى البيانات 

. بينما بلغ عدد األزواج 2%أزواجهّن غير موافقين على عملهّن وبنسبة فقط إناث  4 تائج أنّ أظهرت النّ 

ل زوجاتهم، من األزواج متردّدين بخصوص عم 15%. وجاء18%أنثى وبنسبة  28ة الموافقين بشدّ 

 (.53كل )الشّ 
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 رأي الّزوج بعمل زوجته :53 رقم لشكلا

 

 سّن البدء بالعمل بشكل متّصل لألنثى :54 رقم لشكلا

 

نة أنثى من حجم العيّ  164ما يقارب  ، فإنّ لإلناثصل العمل بشكل متّ  وعلى صعيد بداية سنّ 

%، 66يشكلّن نسبة ا وعام   26-22ممن يعملّن في سن ما بين  ةانأنثى من المستجيبات لالستب 250غ والبال

كلّن يشإناث و 6ا عام   18أقل من  في سن بدأن عملهنّ ة ممن انالمستجيبات لالستب اإلناثفي حين بلغ عدد 
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%. وفي 18أنثى وبما نسبته  46 اعام   21-18ممن يعملّن بسن ما بين  اإلناثكما بلغ عدد %. 2نسبة 

ما نسبته  اعام   30وبين من هّن أكثر  اعام   29-27ن عملهّن بين سن اللواتي بدأ اإلناثنسبة  تابل بلغالمق

 (.54سم رقم )في الرّ  ح% على التوالي، وكما هو موضّ 5% و9

 طريقة الحصول على العمل الحاليّ  :55 رقم لشكلا

 

أنثى من حجم  74 ( أنّ 55كل رقم )، فقد أظهر الشّ على العمل الحاليّ  اإلناثة حصول ل كيفيّ وحو

  سات وتقديم الطلبات فيها وبما نسبتهأنثى حصلن على عملهّن من خالل زيارة المؤسّ  220نة والبالغ العيّ 

وبنسبة لم  مويل الخاصحصلن على عملهن عن طريق التّ  إناث 5 تائج أنّ ، في حين أظهرت النّ %34

ملهّن عن حصلّن على ع اإلناثيضا  من هنالك نسبة مرتفعة أ تائج أنّ . وفي المقابل أظهرت النّ 2 %تتجاوز

 سم أعاله أنّ . كما أظهر الرّ 31%وبنسبة ) أو ما يسمى "بالواسطة" ( صدقاء طريق مساعدة األسرة واأل

نترنت. بينما حصل ديوان أو اإلحصلّن على عملهّن عن طريق اإلعالن في الصحف  اإلناثمن  %25

 8%سبة النّ  على عملهّن فقد كانت اإلناثفي حصول  ةانة من خالل االستبة على نسب متدنيّ الخدمة المدنيّ 

 نة ككل.من حجم العيّ 
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وجود تأمين صحّي من جهة العمل :56 رقم لشكلا  

 

لألنثى من جهة العمل أم ال، حيث بلغ عدد  تأمين صحيّ  ن كان هناك( إ56كل رقم )ن الشّ يبيّ 

، بينما بلغ 77%أنثى وبنسبة بلغت 181االجابة بنعم من قبل  تأنثى وتمّ  236 ممن يعملن المستجيبات

 .23%أنثى وبنسبة 55من جهة العمل حوالي  اصحي   ان تأمين  عدد اللواتي ال يملك

 تغطية التأمين الّصحّي لكامل األسرة :57 رقم لشكلا
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مين أشمول التّ  االستفسار عن مدى المتوفّر لألنثى فقد تمّ  حيّ وفي سؤال متّصل بالتأمين الصّ 

جمالي أنثى من إ 130حوالي  أنّ أظهرت البيانات  وقد، أفراد أسرتها  من جهة عمل األنثى لكل حيّ الصّ 

أنثى  85 ، في حين أنّ 60%نسبةب و أسرهنّ كامل  حيّ أمين الصّ التّ أنثى ال يغطي  215نة والبالغ حجم العيّ 

 .40%ل نسبتهشكّ كامل األسرة وت حيّ يغطي التأمين الصّ 

 توفّر حضانة لألطفال في مكان العمل :58 رقم لشكلا

 

أنثى من  101 النتائج  أنّ  تظهرحضانة ألطفال المشتغالت، فقد أا بخصوص توفير العمل أمّ 

   ، في حين77%نسبة  نليشكّ ر العمل لهّن حضانة ألطفالهّن وال يوفّ  أنثى 131لغ نة الكلي والباحجم العيّ 

عات المتعّلقة شريالتّ  فبرغم نصّ  (.58كل رقمطفالهّن. )الشّ ر العمل حضانة ألنة يوفّ من حجم العيّ  %23

من قانون العمل  72، حيث ألزمت المادة أبنائهنن مالئم لرعاية على ضرورة توفير مكا بحقوق العامالت

ة أظهرت اننتائج االستب إال أنّ  برغم ذلك أرباب العمل بإنشاء حضانات ألطفال العامالت لديهم. األردنيّ 

ة الجهات الحكوميّ  قابةرِقبَل  ة منضرورة تفعيل هذه المادّ  إلى، األمر الذي يشير نتائج مغايرة لقانون العمل

   ة مكثّفة لضمان تطبيق القانون.والقيام بحمالت تفتيشيّ  ،ذات العالقة

 

 

 

 

 

 نعم
23% 

 ال
77% 
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من يتولى رعاية األطفال أثناء وجودك في عملك؟ :59 رقم لشكلا  

 

طفال أثناء وجود المشتغالت في عملهّن، فقد ى رعاية األحول من يتولّ  ةاننتائج االستب إلىظر وبالنّ 

ى أنثى )ممن ينطبق عليهّن السؤال( تتولّ  89نة والبالغ أنثى من حجم العيّ  50 ( أنّ 59) كل رقمأظهر الشّ 

ى رعاية أطفالهّن )الوالدة تولّ اللواتي ت اإلناثنسبة  ت، في المقابل بلغ56%طفالهّن وبنسبةالحضانة رعاية أ

يد على ضرورة تفعيل وهنا أيضا  تأك على التوالي. 19%و  24%حوالي نسبة المربية( الحماة(  أو ) أو

سات بتوفير حضانات لرعاية أبناء العامالت قة بإلزام المؤسّ والمتعلّ  من قانون العمل األردنيّ  72المادة 

 لديها.

 

 

 

 

 والدتك أو حماتك
24% 

 أختك أو بنتك
1% 

 مربية
19% 

 حضانة
56% 
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المبلغ المدفوع شهريّاً مقابل رعاية األطفال :60 رقم لشكلا  

 

 أظهرت هذه النتائجلقاء رعاية األطفال،  فوعة شهري اة حول المبالغ المدانومن خالل نتائج االستب

أنثى  98لغ نة والباأنثى من حجم العيّ  33دينار  100-50اللواتي يدفعّن مبالغ تتراوح بين  اإلناثعدد  أنّ 

دفعّن أكثر من ، في حين بلغ أقل عدد لإلناث اللواتي ي34%حيث بلغت النسبة  ةانمن المستجيبات لالستب

اللواتي  اإلناثنسبة  تبلغ . في المقابل5%إناث وبنسبة تقارب 5هن عددوطفالهّن عاية أدينار لر 200

 22%نسبته ما ا شهريّادينار   50 من دينار وللواتي يدفعن أقلّ  200-100يدفعّن مبالغ تتراوح بين 

 .27%سبةنوبأنثى  26على التوالي. فيما بلغ عدد اللواتي ال يدفعّن مبالغ لقاء رعاية أطفالهّن  12%و

مستوى دخل األنثى ، ومقابل رعاية األطفال لعالقة بين المبلغ المدفوع شهريّاوالستخالص ا

ة بين رابطيّ عالقات التّ يب البيانات بشكل يسّهل تلخيص العادة  تتيح تبوالجداول المتقاطعة  العاملة، فإنّ 

ارتفاع  لى أنّ إرين، حيث يشير يّ ة بين المتغرابطيّ كرارات التّ ( يظهر التّ 54رات. الجدول رقم )المتغيّ 

يحصلن على  لقاء رعاية أطفالها، فاإلناث اللواتي مستوى دخل األنثى العاملة يجعلها تدفع تكلفة أعلى

ا مقابل رعاية أطفالهن في حضانات دينار شهريّ  200-100دينار فأكثر يدفعن ما بين  900مستوى دخل 

مقابل رعاية  دينار شهريّا 100-50ات يدفعن بين لمستجيبالعدد األكبر من اإلناث ا صة، إال أنّ متخصّ 

 .دينار شهريّا 500-301بين مستوى دخولهن يتراوح  حيثأطفالهن 

 ال أدفع
27% 

 دينار 50أقل من 
12% 

 دينار50-100

%34 

 دينار 200-100

%22 

دينار   أكثر من 200
5% 
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 طفال ومستوى دخل األنثىالمدفوع مقابل رعاية األ هريّ الجدول المتقاطع للعالقة بين المبلغ الشّ  54جدول رقم 

مقابل  المبلغ المدفوع شهري  ا
 رعاية األطفال

 مستوى دخل األنثى
المجموع 
 الكليّ 

300 
 فأقل

301-
500 

501-
700 

701-
900 

900 
 فأكثر

ال 
 ينطبق

 دينار 100-200
 

2 6 3 10 1 22 

 دينار 50-100
 

14 6 6 6 1 33 

 2 1 1 6 2 ادينار   50أقل من 
 

12 

 دينار 200أكثر من 
   

2 3 
 

5 

 26 2 2 1 9 8 4 ال أدفع

 224 43 25 28 26 57 45 ال ينطبق

 322 47 48 41 48 87 51 المجموع الكلي

 

ومدى التزامه  ،بين مجال العمل من حيث القطاع العام والخاص ةقاطعيّ التّ  رابطاتق بالتّ وفيما يتعلّ 

ن: يالقطاعاختالف كبير بين يوجد ه ال لى أنّ ( إ55فيشير الجدول ) بتوفير حضانة ألطفال العامالت لديهم

توفير حضانة لإلناث العامالت لديهم. حيث كانت نسبة اإلناث العامالت ممن لم  العام والخاص في مسألة

في القطاع الخاص. األمر  81%في القطاع العام و  73%يوفر لهّن العمل حضانة لرعاية أطفالهن حوالي

 من قانون العمل في كال القطاعين. 72المادة ه ال التزام بالذي يعني أنّ 

 

 مجال العمل ومدى توفيره لحضانةالجدول المتقاطع للعالقة بين  55جدول رقم 

 هل يوفّر العمل حضانة ألطفالِك؟
 مجال العمل

 المجموع الكلي
 ال تعمل قطاع عام قطاع خاص

 49 48 ال
 

97 

 18 11 نعم
 

29 

 196 87 38 71 ال ينطبق

 322 87 105 130 المجموع الكلي
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 استخدام دخل األنثى من العمل :61 رقم لشكلا

 

ت نتائج خل الذي يحصلن عليه من خدمة العمل، فقد أظهروحول استخدام المشتغالت للدّ   

حيث  56% إلىوصلت ( أّن نسبة اللواتي يستخدمن دخلهّن في مساعدة األسرة 61 كل رقم)الشّ  ةاناالستب

 اإلناثمن فقط  1% أنثى عاملة، في حين أنّ  229نثى من حجم العينة والبالغ أ 128عددهن  بلغ

اللواتي يستخدمّن دخلهن  اإلناث. كما بلغ عدد هب والمجوهراتدخلهّن في شراء الذّ يستخدمن المستجيبات 

حياة وتقاسم . األمر الذي يظهر تغيّر في أنماط ال43% تجاوزتنثى بنسبة أ 99ة ياجات الشخصيّ لالحت

كاليف حيث أصبحت المرأة تساهم وبشكل ملحوظ في المساعدة في تغطية التّ ، يّ األردناألدوار في المجتمع 

 ة.يّ األردنة لألسرة المعيشيّ 

 

 موذج القياسي  ظري للن  اإلطار الن  

دات مساهمة المرأة ستخدم لقياس أبرز محدّ المُ  موذج القياسيّ النّ من الفصل يستعرض هذا الجزء 

لى حليل بشكل عام إ. حيث يستند التّ راسةوالتي هي المحور الرئيس لهذه الدّ  ،ة في القوى العاملةيّ األردن

خول بالدّ  هاة على قراريّ األردنة للمرأة دات المشاركة االقتصاديّ ألثر محدّ  تقدير معادلة االنحدار اللوجستيّ 

 .سوق العمل إلى

 مساعدة األسرة 
56% 

 االحتياجات الشخصيّة 
43% 

 شراء ذهب ومجوهرات 
1% 
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رات متغيّر من المتغيّ  سبي لكلّ جاه التأثير النّ ليل حجم واتّ لتح موذج اللوجستي عادة  سخدم دوال النّ وتُ 

المرأة  استعداد ، وكذلك تأثيرها فية والمقترحة في تأثيرها على مشاركة المرأة في القوى العاملةالمستقلّ 

 المتعّطالت عن العمل. للمشاركة في حال كانت من

راسة نات، ففي حالة الدّ رها االستباي توفّ ة على طبيعة البيانات التماذج اللوجستيّ يعتمد تحليل النّ 

برز العوامل التي لقيمة. حيث تّم سؤال األنثى حول أة ارة هي بيانات ثنائيّ غلب البيانات المتوفّ ة فإّن أالحاليّ 

 فإنّ  ،. وبالتالي"ال"أو  "نعم"ا مّ إوكانت اإلجابة  ل،في قرارها بالمشاركة في سوق العممكن أن تؤثر ي

 وبالتالي فإنّ  ،حليل هو قرار األنثى بالمشاركة في سوق العمل من عدمهبع المستخدم في هذا التّ ار التّ المتغيّ 

 القيمة. ثنائيّ بالضرورة ابع سيكون ر التّ المتغيّ 

( هو المستخدم في Binary Logistic Model) نائيّ الثّ  موذج اللوجستيّ فإّن النّ  ،ومن هنا

( إذا 1ابع القيمة )ر التّ ة في سوق العمل، حيث يأخذ المتغيّ يّ األردنأة دات مشاركة المرلمحدّ  حليل القياسيّ التّ 

تقدير معلمات  ومن ثّم يتمّ  ( إذا لم تشارك في سوق العمل.0كانت األنثى تشارك في سوق العمل، والقيمة )

األكبر دة لمشاركة األنثى في القوى العاملة باستخدام طريقة اإلمكان موذج بعد إدخال العوامل المحدّ النّ 

(Maximum Likelihood).6 

ة من األساليب بشكل عام في كونها أداة أكثر قوّ  ة طريقة االنحدار اللوجتسيّ وتكمن أهميّ 

 ،وبخاصة في تحليل المحدّدات األقوى في تفسير الظاهرة ،(مثال   االنحدار الخطيّ كة األخرى )اإلحصائيّ 

من المفترض أن ة يّ األردنوبناؤها على بيانات المرأة  ،ةاستخدام هذه المنهجيّ  هذا يعني أنّ  وبالتالي فإنّ 

على مساهمة ة تأثيرها وترتيبها وفقا  لقوّ  ،ةرات ذات األهميّ معلومات أكثر دقة في التركيز على المتغيّ عطي يُ 

 راسة وكماموذج العام المستخدم في هذه الدّ ( عن النّ 1تعبّر المعادلة ) ة في القوى العاملة.يّ األردن المرأة

 ي:يأت

 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗
𝑘
𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 + 𝑢𝑖                        (1) 

 

 
6
 Hosmer Jr, D. W. and S. Lemeshow (2000). Applied Logistic Regression, 2

nd
  ed. John Wiley & Sons. 
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 حيث:

Y ّر ثنائيّ متغيّ  وهو ،عدمهة في رغبتها بالعمل من يّ األردنابع والذي يُعبّر عن قرار المرأة ر التّ : المتغي 

 القيمة.

Xij:  ّة في يّ األردنون لها تأثير على مساهمة المرأة ع أن يكالتي يتوقّ ة رات المستقلّ مجموعة من المتغي

ة، الحالة االجتماعيّ و، عليميّ المستوى التّ ك ،ةوثقافيّ  ،ةواقتصاديّ  ،ةاجتماعيّ  :وتشمل عوامل ،سوق العمل

 ةتفسيريّ  راتمتغيّ  إلىدخل األسرة، إضافة وة للزوج، الحالة الوظيفيّ و،  وعدد األطفال في األسرةالعمر، و

 أخرى.

ui : ّالخطأ. حد 

ة المستخدمة في دراسة العوامل ماذج القياسيّ هو من النّ  الثنائيّ  نموذج االنحدار اللوجستيّ  إنّ 

موذج األنسب في قياس المؤثرة في رغبات وتفضيالت األفراد ومن ضمنهم العاملون، حيث يعتبر هذا النّ 

ماذج ابع في مثل هذه النّ ر التّ لمتغيّ ا وبما أنّ  ،ومن هنا. في العمل اإلناثوبالتحديد  ،تفضيل ورغبة األفراد

ااستخدام نموذج االنحدار الخطي لن يكون  فإنّ  ،رات غير المتّصلةمن المتغيّ  في دراسة وتحليل  مالئم 

 مساهمة المرأة في سوق العمل. فيالعوامل المؤثرة 

سوق العمل  إلىمرأة ( تعبّران عن دخول ال0،1ن )سيأخذ فقط قيمتي Yiابع ر التّ المتغيّ  فإنّ  ،وبالتالي

 رت المرأة المشاركة في سوق العمل،إذا قرّ  (P( باحتمال )1ر يأخذ القيمة )يّ هذا المتغ أنّ  أيّ من عدمه، 

0  قيمة وبما أنّ   رت المرأة عدم المشاركة في سوق العمل.إذا قرّ  (P-1( باحتمال )0والقيمة ) ≤ P ≤

  هذا يعني أنّ  فإنّ   1
P

1−P
0صلة بين ستأخذ قيم موجبة ومتّ   ≤

P

1−P
≤ وبأخذ اللوغاريتم الطبيعي لهذه  ∞

∞−القيمة تصبح القيم عندها محصورة بين  ≤ ln
P

1−P
≤ ه يمكن كتابة نموذج االنحدار فإنّ  ،وبالتالي  ∞

 ي:ابقة كما يأتوباالعتماد على االفتراضات السّ  ( السابقة بصيغة االنحدار اللوجستيّ 1في المعادلة )

ln
P

1−P
=  β0 + ∑ βj

k
j=1 Xij + vi                                                  (2) 
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والذي يعتمد على دالة  ،موذج اللوجستيّ النّ  استخدامعادة  ابع ثنائي القيمة يتمّ ر التّ ولتحليل المتغيّ 

ة فترض دالّ ( والذي يnormal cumulative distribution function) الطبيعيّ  راكميّ وزيع التّ التّ 

 :يةت( اآلcumulative probability density functionة )راكميّ ة التّ الكثافة االحتماليّ 

𝑃 =  
1

1+𝑒
−(𝛽0+𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗)                                                                                             (3) 

نائي الثّ  موذج اللوجستيّ راسة سيعتمد على تقدير معلمات النّ لهذه الدّ  لقياسيّ حليل االتّ  فإنّ  ،وبالتالي

 ي:ة في القوى العاملة وكما يأتيّ األردنة مشاركة المرأة الحتماليّ 

 

𝐿𝐹𝑃 =  𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝐴𝑔𝑒𝑖 +5
𝑖=1 ∑ 𝛽2𝑖𝐸𝑑𝑢𝑖 + ∑ 𝛽3𝑖𝐻𝐸𝑑𝑢𝑖 +5

𝑖=1
5
𝑖=1

∑ 𝛽4𝑖𝐻𝑆𝑀𝑖 +4
𝑖=1 ∑ 𝛽5𝑖𝐻𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖 + ∑ 𝛽6𝑖𝐶ℎ𝑖𝑙𝑑𝑖 +3

𝑖=1 𝛽7𝐻𝑜𝑢𝑠 +4
𝑖=1

𝛽8 𝑁𝑢𝑟𝑠 + 𝛽9 𝑇𝑟𝑎𝑑 +𝛽10 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑖 + 𝜀𝑖                                        (4) 

رات في المعادلة السابقة ة ، وتعّرف المتغيّ نائيّ ة الثّ ة اللوجستيّ معلمات الدالّ  β0  إلى  β10 تمثّل   حيث

 ي:يأت كما

LFP:   ّوتأخذ القيمة بين الصفر و الواحد ة مشاركة المرأة في القوى العاملةاحتمالي  

Agei : يكما يأت فئاتأربعة  إلىتقسيم هذا المتغيّر  عمر المرأة وقد تمّ   

- Age1 سنة:  20-16ذا كان عمر المرأة بين إ   

- Age2: سنة 29-21ذا كان عمر المرأة بين إ  

- Age3: 39-30ذا كان عمر المرأة بين إ  

- Age4: سنة 49-40ذا كان عمر المرأة بين إ  
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- Age5:  سنة 65-50ذا كان عمر المرأة بين إ  

ضمن الفئة  ت المرأة منذا كانإ 1رات السابقة =من المتغيّ  تفصيليّ ر متغيّ  بحيث تكون قيمة كلّ 

 .0= قيمته فإنّ  عدا ذلكو ،دةة المحدّ العمريّ 

 

 

Edui:  ّييأت أيضا  تفصيله كما للمرأة وقد تمّ  عليميّ المستوى الت  

- Edu1:   ة عاّمةأقل من ثانويّ   

- Edu2: ة عاّمة ثانويّ    

- Edu3: ة مجتمع كليّ    

- Edu4:   بكالوريوس   

- Edu5:   دراسات عليا 

ا كانت المرأة من ضمن المستوى ذإ 1ابقة =رات السّ من المتغيّ  ر تفصيليّ متغيّ  بحيث تكون قيمة كلّ 

 .0قيمته = وعدا ذلك فإنّ  ،دالمحدّ  عليميّ التّ 

HEdui:  ّإلىر لرّب األسرة، ويقّسم هذا المتغيّ  عليميّ المستوى الت  

- HEdu1: ة عاّمة من ثانويّ  أقلّ     

- HEdu2: ة عاّمة ثانويّ    

- HEdu3: ة مجتمع كليّ    

- HEdu4: بكالوريوس      
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- HEdu5: دراسات عليا     

لرّب األسرة  عليميّ ذا كان المستوى التّ إ 1ابقة =رات السّ من المتغيّ  ر تفصيليّ متغيّ  تكون قيمة كلّ بحيث 

 .0وعدا ذلك فإن قيمته = ،دالمحدّ  عليميّ من ضمن المستوى التّ 

HSMi:   ييأت بحسب عدد أفراد األسرة كما رعدد أفراد األسرة، ويقّسم هذا المتغيّ 

- HSM1: اثنان     

- HSM2: أفراد  3-5  

- HSM3: أفراد  6-8   

- HSM4:   أفراد فأكثر 9   

ذا كان عدد أفراد األسرة من ضمن إ 1تفصيلّي من المتغيّرات الّسابقة =ر متغيّ  بحيث تكون قيمة كلّ 

 .0قيمته = وعدا ذلك فإنّ  ة،دالفئة المحدّ 

HIncomei: ي يأت ر كمالرّب األسرة، ويقّسم هذا المتغيّ  هريّ خل الشّ الدّ   

- HIncome1: نار فأقل دي 300  

- HIncome2: دينار  301-500  

- HIncome3: دينار  501-700  

- HIncome4: دينار 701-900    

- HIncome5: دينار فأكثر  900    
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من  األسرة لربّ  هريّ خل الشّ الدّ ذا كان إ 1تفصيلّي من المتغيّرات الّسابقة =ر متغيّ  بحيث تكون قيمة كلّ 

 .0قيمته = وعدا ذلك فإنّ  ة،دضمن الفئة المحدّ 

 

Childi: طفال قيما  مختلفة و يعبّر عن عدد األ ر يأخذيّ وهو متغ، سنوات 10األطفال ممن هم أقل من عدد 

 لدى المرأة .

Hous: ذا كانت األسرة تملك منزال  والقيمة صفر إذا ر قيمة واحد إحيث يأخذ هذا المتغيّ حيازة المسكن، ب

 كان المنزل مستأجرا  

Nurs: ذا إ 1بحيث يأخذ القيمة ة، مدى تأثيره على المشاركة االقتصاديّ حضانة في مكان العمل و توفّر

جابتها ال. إذا كانت إ 0ثر في قرار مشاركتها، والقيمة وجود حضانة يؤ نثى بنعم حول أنّ أجابت األ  

Trad: ة في على قرار مشاركة المرأ يّ األردنر يعبّر عن مدى تأثير العادات والتقاليد في المجتمع متغيّ   

العادات والتقاليد تؤثّر في قرارها  ذا أجابت المرأة بنعم حول أنّ إ 1حيث تكون قيمته مل، بسوق الع

ذا أجابت بال.إ 0ة في القوى العاملة ، والقيمة بالمشارك  

Marri:  ّيعكس رأي  وهو متغيّر ثقافيّ  واجالعمل يعّزز فرصة الزّ  متغيّر يعبّر عن رأي المرأة حول أن

ذا أجابت بال.إ 0أجابت المرأة بنعم ، والقيمة  ذاإ 1قيمته  بحيث تكون ،ةالمرأة في هذه القضيّ   

𝜺𝒊 : الخطأ العشوائيّ  حدّ    
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 قديرنتائج الت  

وبعد ترميز البيانات باالعتماد على االفتراضات  ،SPSSة حصائيّ باستخدام برنامج الحزم اإل

ة قدير القياسي لدالّ الحصول على نتائج التّ  تمّ  ،ليها في الجزء السابق من هذا الفصلت اإلشارة إالتي تمّ 

ة في سوق العمل وكما هي في الجدول رقم يّ األردنلمرأة دات مشاركة المحدّ  الثنائيّ  موذج اللوجستيّ النّ 

(6.3.) 

ر والتي من الممكن أن تؤثّ  ،ةرات المستقلّ ر من المتغيّ متغيّ  لكلّ  سبيّ أثير النّ قدير التّ تظهر نتائج التّ 

ة كاي تربيع إحصائيّ  أنّ  إلىتجدر اإلشارة بداية  ة بالمشاركة في القوى العاملة.يّ األردنرأة في قرار الم

(Chi-square statistic)  ّموذج ككل بدال  من استخدام قيم والتي تستخدم لفحص مدى مالئمة معلمات الن

F  وR2  ة حصائيّ بلغت قيمة هذه اإلحيث  ،موذج المستخدم مالئمالنّ  أنّ  إلىشير تُ  ،في حالة االنحدار الخطي

(. كما وتشير 56تظهر في أسفل الجدول ) وكما ،1%ة ة عند مستوى معنويّ ة معنويّ وهي قيم 197.399

 أنّ إلى  موذجة للنّ فسيريّ القّوة التّ والتي تظهر  Negelkerke R2و  Cox & Snell R2 قيم كل من 

ب سحب 51%و Negelkerke R2قيمة  بحسب 88.9%موذج المستخدم استطاع أن يفّسر ما  نسبته النّ 

 ة في القوى العاملة.يّ األردنة مشاركة المرأة رات في احتماليّ من التغيّ  Cox Snell R2 قيمة

دات التي يمكن أن تؤثّر في موذج في قياس المحدّ هذه القيم والتي تقيس مدى مالئمة وجودة النّ  إنّ 

ويمكن االعتماد عليه في  ،احصائيّ موذج المفترض مقبول إالنّ  تدّل على أنّ  ،قوى العاملةلمساهمة المرأة في ا

 االنحدار اللوجستيّ  ات أنّ حصائيّ حيث أظهرت هذه اإل قدير.رات المستخدمة في التّ ة المتغيّ جاه وقوّ تّ اتفسير 

لى عتماد عة االمما يزيد فعاليّ  راسة يعطي نتائج موثوقة نسبيّا؛القيمة والمستخدم في هذا الجزء من الدّ  ثنائيّ 

 ة.هذه الدالّ  ائجنت
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 ة في القوى العاملةيّ األردندات مشاركة المرأة ة لمحدّ ة اللوجستيّ الّ : نتائج تقدير الدّ 56جدول رقم 

Dependent Var. LFP 

No. of Observations: 322 

Variable 𝜷 S.E. Wald Sig. 𝒆𝜷 

 

Age1 -26.600 8265.786 .000 .977 .000 

Age2 -7.888 7228.632 .000 .937 .000 

Age3 .068 7228.634 .000 .914 1.071 

Age4 -13.821 7228.631 .000 .998 .000 

edu1 -31.578 25612.802 .000 .949 .000 

edu2 -7.851 59.357 .017 .895 .000 

edu3 3.456 2.727 1.606 .205 31.689 

edu4 2.011 1.259 6.041 .013 7.471 

Hous -1.804 .056 .070 .080 .165 

Hedu1 -15.469 29.228 .280 .597 .000 

Hedu2 -27.601 30.047 .844 .358 .000 

Hedu3 -15.632 29.137 .288 .592 .000 

Hedu4 -10.791 28.831 .140 .708 .000 

Child1 1.678 1.974 .723 .395 5.355 

Child2 -1.696 1.046 1.310 .058 1.449 

HIncome1 2.430 11.913 6.103 .013 11.359 

HIncome2 2.345 11.574 7.810 .005 10.433 

HIncome3 10.850 4.411 6.049 .014 51.534 

HIncome4 -11.514 4.717 5.959 .015 .000 

Nurs 1.176 1.092 1.013 .017 3.250 

Trad 1.533 1.659 .854 .355 4.633 

Children -0.570 1.730 .108 .742 .566 

Marri 1.895 0.908 2.071 .005 6.652 

Constant 1.61 5.178 4.120 .034 5.020 

  

 
Goodness  of Fit 

Chi-square df Sig.   

 197.399 34 .000   

       

 Cox & Snell R
2 0.510 Negelkerke R

2 0.889   
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ة كانت ذات قلّ تسرات المبعض المتغيّ  أنّ  نائيّ الثّ  ة االنحدار اللوجستيّ دالّ  تقدير أظهرت نتائج

ة منخفضة وأثرها حصائيّ ة أخرى كانت داللتها اإلرات مستقلّ مقارنة بمتغيّ  ،ة مرتفعة جدا  حصائيّ ة إمعنويّ 

 ،ل المرتفعوعدد األطفا ،وحيازة المسكن ،عليم العاليوبخاصة التّ  عليميّ . حيث كان المستوى التّ غير معنويّ 

 واجإضافة دور العمل في تعزيز فرصة الزّ  ،توفّر حضانة في مكان العمل، ووج المنخفضودخل الزّ 

المرتفع على قرار المرأة في  ة والتأثير المعنويّ حصائيّ برز العوامل ذات الداللة اإلمن أ ،ر تفسيريكمتغيّ 

 المشاركة في القوى العاملة.

 ،الثانويّ  عليميّ والمستوى التّ  ،مر المرأةعُ  أنّ إلى بشكل عام تائج وفي المقابل فقد أشارت النّ 

وال  ،ةكانت جميعها غير معنويّ  ،العادات والتقاليد إلىضافة إ ،ووجود طفل واحد ،ة األولىالجامعيّ هادة والشّ 

 ير أنّ قدأظهرت نتائج التّ كما  في المشاركة في القوى العاملة.ة األردنيّ ر بشكل كبير على قرار المرأة تؤثّ 

 ،إمرأة بشكل صحيح 322حالة من أصل  265 نبؤ بقرابةة المستخدمة قد استطاعت التّ ة اللوجستيّ الّ الدّ 

 موذج بشكل عام.ة النّ وهي نسبة مرتفعة تؤّكد معنويّ  ،من إجمالي الحاالت 82.3%وبنسبة تنبّؤ 

 أنّ  إلىبداية اإلشارة يتطّلب ( 56ة والواردة في الجدول )فصيليّ موذج التّ تفسير معلمات النّ  إنّ 

ابع والذي يعني ر التّ ( للمتغيّ log odds) االحتماليقيس مقدار التغيّر في معامل  االنحدار اللوجستيّ 

حيث يستخدم معامل ر المستقل. وحدة تغّير في المتغيّ  لكلّ  1ابع يساوي ر التّ ة أن يكون المتغيّ احتماليّ 

وهو مشاركة المرأة في القوى العاملة  ،ق الحدثة احتمال تحقّ ( لقياس نسبةأو األفضليّ  رجيحاالحتمال )التّ 

ة تفسير المعلمات سيعتمد بالدرجة األساسيّ  فإنّ  ،وبالتالي احتمال عدم مشاركة المرأة في القوى العاملة. إلى

 ا أنّ كم( لهذه المعامالت والتي تعبّر عن المضاعف الذي يتغيّر به معامل االحتمال. eβة )على القيم األسيّ 

والتي تتبع توزيع كاي تربيع   Waldتقاس من خالل اختبار  ة هذه المعلمات في االنحدار اللوجستيّ معنويّ 

  .في حالة االنحدار الخطيّ  tبدال  من اختبار 

أثير في قرار مشاركة ة في التّ من أكثر المتغّيرات أهميّ  أنّ  إلىة ة اللوجستيّ الّ ة للدّ تشير نتائج القياسيّ 

 500-301تتراوح بين  خل التيلفئة الدّ لرّب األسرة، وبالتحديد  هريّ خل الشّ ي سوق العمل الدّ المرأة ف

ة من قبل المرأة ب مساهمة إضافيّ خل يتطلّ وهي  نتيجة متوقعة كون هذا المستوى من الدّ  دينار شهريّا،

 تائج أنّ حيث أظهرت النّ  ات.فقوبالتالي تشجيع المرأة على العمل للمساهمة في هذه النّ  ،لتغطية نفقات األسرة

يكون دخل  مّرة في حالة أنْ  10.433تكون المرأة مشاركة في القوى العاملة تزداد  رجيح في أنّ نسبة التّ 

   ة تساويحصائيّ ة إكانت ذات معنويّ فأقل والتي  300خل خل هذه. تليها فئة الدّ رّب األسرة ضمن فئة الدّ 

 وبأثر موجب.  %13
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ة أن تشارك المرأة في القوى العاملة تنخفض بارتفاع احتماليّ تائج أّن لنّ وفي المقابل أظهرت ا

دينار فأكثر، حيث كان األثر  900دينار و  900-701خل وبخاصة لفئات الدّ  ،خل لرّب األسرةمستوى الدّ 

 طة. ة متوسّ حصائيّ ة إولكن بمعنويّ  اعلى مشاركة المرأة سلبيًّ 

واج بالمرتبة الثانية المتعلّق في دور العمل في تعزيز فرصة الزّ  قافيّ الثّ و االجتماعيّ يبرز المتغيّر 

اعتقاد  أنّ  إلىتائج التأثير على مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تشير النّ ة أهميّ و ،قّوة :من حيث

ا أمّ مّرة.  6.652مقدار واج يزيد من نسبة مشاركتها في القوى العاملة بالعمل يعّزز فرصة الزّ  أنّ المرأة ب

ذا كة المرأة في القوى العاملة بشكل كبير إة مشار، حيث تزداد احتماليّ الثةالمرتبة الثّ  عليم فقد أحتلّ متغّير التّ 

رجيح نسبة التّ  حيث تبيّن أنّ والتي تشمل الماجستير  والدكتوراه  ،راسات العلياكانت من حملة شهادات الدّ 

 مّرة إذا كانت من حملة هذه الشهادات 7.471زداد بمقدار في أن تكون المرأة مشاركة في القوى العاملة ت

ة للفئات األخرى من المستويات حصائيّ ة إمعنويّ  ةتائج أيّ . في حين لم تظهر النّ 13%ة وبمستوى معنويّ 

    ة.يّ األردنة للمرأة عليميّ التّ 

في القوى  مرأةة في قرار مشاركة الة بالغر توفّر حضانة لألطفال في مكان العمل أهميّ يّ أظهر متغ

مّرة في  3.25ة مشاركة المرأة في القوى العاملة تزداد بمقدار أّن احتماليّ  إلىتائج حيث أشارت النّ  ،العاملة

ة حصائيّ ا كما هو متوقّع وبداللة إيجابيًّ إر هذا المتغيّ  حال توفّر حضانة في مكان العمل،  حيث كان أثرُ 

سنوات في المرتبة التي تليها، فوجود طفل  10ن هم أقل من طفال ممفي حين جاء متغيّر عدد األ مقبولة.

حيث كان معامل  ،ة مشاركة المرأة في القوى العاملةة لن يؤثر في احتماليّ واحد فقط ضمن هذه الفئة العمريّ 

ل احتمال سنوات في األسرة يقلّ  10أطفال دون سن  3-2وجود  . وفي المقابل فإنّ ر غير معنويّ هذا المتغيّ 

 ة مقبولة.حصائيّ مّرة وبداللة إ 1.449املة بمقدار المرأة في القوى العمشاركة 

ة في ر حيازة المسكن في المرتبة األخيرة بين مجموعة المتغيّرات المعنويّ وأخيرا  كان تأثير متغيّ 

هذا تأثير أّن  قدير القياسيّ ة مشاركة المرأة في القوى العاملة. حيث أظهرت نتائج التّ احتماليّ  فيتأثيرها 

ة مشاركة المرأة في القوى احتماليّ  نّ درجة مقبولة وبقوة تأثير سالبة وضئيلة. حيث إب ر كان معنويّاالمتغيّ 

 ذا كانت األسرة التي تعيش فيها تمتلك مسكنا . مّرة إ 0.165لعاملة تنخفض بمقدار ا

 اإلناثراسة من ة باستخدام عينّة الدّ ة اللوجستيّ الّ وعلى الجانب اآلخر فقط أظهرت نتائج الدّ 

ها مؤثّرة في قرار مشاركة المرأة في القوى العاملة من المتغّيرات التي كان يُعتقد أنّ  اعدد   ات أنّ يّ األردن

ر الفئات يّ متغة مشاركة المرأة في سوق العمل، ومن أبرزها وال تؤثّر في احتماليّ  ،ةغير معنويّ  كانت

 ،نياة الدّ عليميّ المستويات التّ وت تحدّ نسبيا  من مشاركة المرأة، ، والعادات والتقاليد التي كانة للمرأةعمريّ ال

 ة للمرأة. واجيّ وكذلك الحالة الزّ 
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 ابعالفصل الس  

 وصـيـاتتائج والت  الن  
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 تـائـجالن  

قرار  ر فيدات والعوامل التي يمكن أن تؤثّ ة في تحليلها على أبرز المحدّ راسة الحاليّ رّكزت الدّ 

حليل الوصفي ألبرز البيانات المتاحة حول استخدام التّ  من خالل مشاركة في القوى العاملةالمرأة ال

والمتقدّمات  مان االجتماعيّ وكذلك بيانات المشتركات بالضّ  ،اتيّ األردنخصائص المشتغالت والمتعّطالت 

ة عليميّ قة بالخصائص التّ انات المتعلّ يللب . كما تّم أيضا  إجراء تحليل وصفيّ ةبطلبات لديوان الخدمة المدنيّ 

 .يّ األردنبيانات العامالت الوافدات وُسبل اإلحالل الممكنة في سوق العمل  إلىإضافة  ،ةيّ األردنللمرأة 

 .ة اقتصاديًّايّ األردنة التي جاءت لتمكين المرأة ة واإلقليميّ راسة أيضا  أبرز المبادرات الوطنيّ ستعرضت الدّ وا

ة يّ األردنة ة مشاركة المرأر في احتماليّ ن تؤثّ أ والعوامل التي يمكندات وللوقوف على أبرز المحدّ 

ا على عدد من وبعد عرضه ،لهذا الغرض ةصمخصّ  ةانيم استبتصم فقد تمّ  ،يّ األردنفي سوق العمل 

ة أنثى في مختلف المجاالت والقطاعات االقتصاديّ  400على حوالي  هاين في هذا المجال تّم توزيعصّ تخالم

 أنثى وبنسبة استجابة تقارب 322المستجيبات قرابة  اإلناثعدد  ت وغير العامالت. وكانمن العامال

دّ أظهرت البيانات وق إجراء عدد من المقابالت مع عدد من العامالت وغير العامالت. إلىإضافة  %.80

ات مشاركة المرأة في دبرز محدّ أوء على ضّ لتائج الهاّمة والتي تسلّط امن النّ  ا  عدد ةانالناتجة عن هذه االستب

 القوى العاملة.

عدد  ات أنّ يّ األردنللبيانات المتعلّقة بالمشتغالت والمتعّطالت  حليل الوصفيّ أظهر التّ   

جمالي من إ 42%، 2014د المشتغلين للعام من إجمالي عد 15%ات يشّكل فقط يّ األردنالمشتغالت 

ن درجة من أجمالي المشتغالت يحمل 52%وحوالي  ،سنة 34-25المشتغالت هّن في الفئة العمرية 

ط أجور متوسّ ب. وفيما يتعّلق 52%قليم الوسط وبنسبة المشتغالت يعملن في إ اإلناثغلب أوالبكالوريوس. 

من  24%و  55%حوالي  ، فقد أظهرت البيانات أنّ 2014خالل العام  يّ األردنفي سوق العمل  اإلناث

، على التوالي ادينار   299-200و  ادينار   499-300ح بين ة يتراوط رواتبهّن الشهريّ المشتغالت متوسّ 

 500 ــيفوق ال ط أجر شهريّ المشتغالت يحصلن على متوسّ  اإلناثمن إجمالي فقط  9%وفي المقابل فإنّ 

 دينار.

ات حصائيّ ، فتشير اإل2014ات خالل العام يّ األردنأّما فيما يتعلّق بالبيانات الخاّصة بالمتعّطالت 

، يّ األردنمن إجمالي عدد المتعطلين في سوق العمل  30%المتعّطالت هي حوالي  اإلناث أّن نسبة إلى

المتعّطالت هّن من من إجمالي  46%.  2014العام  الت انخفاضا  ملموسا  خاللحيث شهد عدد المتعطّ 

لكبرى النسبة ايحملن درجة البكالوريوس. في حين كانت منهّن  77%سنة، وحوالي  24-15ة الفئة العمريّ 
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ظهرت أعن عام واحد. كما  يتعّطلن لفترة تقلّ معظمهّن و ،54%قليم الوسط وبنسبة الت في إمن المتعطّ 

 ،ةجاريّ والتّ  ،ةصات العلوم االجتماعيّ الت في تخصّ من إجمالي المتعطّ  43% ما يُقارب البيانات أنّ 

. في حين 20%خالل نفس العام قرابة طالة لإلناثل البذلك فقد كان معدّ  إلى باإلضافة ربية.والتّ  ،والقانون

حيث تعتبر هذه  ،4%-2%ة بين ة لإلناث في مختلف الفئات العمريّ الت المشاركة االقتصاديّ تفاوتت معدّ 

 حظ أنّ كما لو ة.الت المشاركة العالميّ وكذلك معدّ  ،كورالت مشاركة الذّ ة جدا  مقارنة بمعدّ الت متدنيّ المعدّ 

الت مشاركة في إقليم أقّل معدّ  تراسات العليا. وكانلمن يحملن شهادات الدّ  اإلناثل مشاركة بين أعلى معدّ 

 الوسط وأعالها في إقليم الجنوب.

هناك  أنّ  ، فقد أظهرتيّ األردنعامالت الوافدات في سوق العمل لة باوفيما يتعلّق بالبيانات الخاصّ 

 ،ة وبالتحديد العامالت في المنازلالمعيشيّ  من األنشطة ذات العالقة باألسر للعامالت الوافدات في كلّ  اترّكز  

ة ات مستقبليّ ة سياسات أو استراتيجيّ أيّ  ة المختلفة. األمر الذي يعني أنّ حويليّ أنشطة الصناعات التّ  إلىإضافة 

مكنها أن ترّكز على مسألة إحالل جزء من العمالة يُ  ،ة في القوى العاملةيّ األردنلزيادة مساهمة المرأة 

 .ةحويليّ وبخاصة في قطاع الصناعات التّ  ،العمالة الوافدة ة محلّ المحليّ 

في  حليل القياسيّ ي مشاركة المرأة في القوى العاملة فقد جاء التّ وألغراض الوقوف على أسباب تدنّ 

والتي  ،ةقافيّ ة والثّ ة واالجتماعيّ لعدد من العوامل االقتصاديّ  سبيّ أثير النّ ة التّ راسة لتحديد درجة وقوّ هذه الدّ 

حليل على استخدام نموذج وقد اعتمد التّ  .لمشاركة في القوى العاملةالعب دورا  مهّما في قرار المرأة ت

ابع ر التّ في حالة المتغيّ  يّ ة من نماذج االنحدار الخطّ الذي يعطي نتائج أكثر دقّ نائي الثّ  االنحدار اللوجستيّ 

شاركة المرأة في القوى العاملة من خالل ترتيب ة مة احتماليّ ة اللوجستيّ الّ القيمة. حيث تقيس الدّ  ثنائيّ 

 حليل القياسيّ التّ  فإنّ  ،وبالتالي ر.ة المتغيّ ة تأثير ومعنويّ رة في هذا االحتمال بحسب قوّ العوامل المؤثّ 

ة في يّ األردنأثير على مشاركة المرأة ة في التّ رات األكثر أهميّ المستخدم يعطي ميزة فريدة في تحديد المتغيّ 

 املة.القوى الع

ة ة كانت ذات معنويّ رات المستقلّ من المتغيّ  ا  عدد أنّ ة ة اللوجستيّ الّ ة للدّ تائج القياسيّ أظهرت النّ 

وأثرها غير  ،ة منخفضةحصائيّ ة أخرى كانت داللتها اإلرات مستقلّ مقارنة بمتغيّ  ،ة مرتفعة جدا  حصائيّ إ

 ،عليم العاليوبخاصة التّ  ،عليميّ المستوى التّ  أنّ ى راسة إللعيّنة الدّ  حليل القياسيّ أشارت نتائج التّ  . إذمعنويّ 

 ،في مكان العمللألطفال توفّر حضانة ، ووج المنخفضودخل الزّ  ،وعدد األطفال المرتفع ،وحيازة المسكن

اللة من أبرز العوامل ذات الدّ  ،للمرأةواج العمل في تعزيز فرصة الزّ  الذي يلعبه دورال إلى إضافة

 قرار المرأة في المشاركة في القوى العاملة. المرتفع في المعنويّ  أثيرة والتّ حصائيّ اإل
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 ،الثانوي عليميّ والمستوى التّ  ،عُمر المرأةب العوامل المرتبطة أنّ تائج أظهرت النّ وفي المقابل 

وال  ،ةكانت جميعها غير معنويّ  ،العادات والتقاليد إلىإضافة  ،ووجود طفل واحد ،ة األولىوالشهادة الجامعيّ 

 أنّ راسة نة الدّ أظهرت بيانات عيّ كما  ر بشكل كبير على قرار المرأة في المشاركة في القوى العاملة.ؤثّ ت

% منهّن 45 ، وقرابةسنوات 10من  أطفال أقلّ  3 -2لديهّن  ةانالخاضعات لالستب اإلناث% من 52 قرابة

. فأقلّ  3ة اآلن لديها عدد أطفال يّ األردنألسر ة العظمى من االغالبيّ  لديها طفل واحد. وهو ما يؤّكد أنّ 

 ،د عدد األطفال من العوامل المهّمة في قرار مشاركة المرأة في سوق العمل خالل هذه الفترةلم يعُ  ،وبالتالي

في  )عدد قليل من األطفال في األسرة( رة لهذا المتغيّ حصائيّ ة إمعنويّ  حليل القياسيّ ظهر نتائج التّ ولذلك لم تُ 

 موذج.النّ 

أيام في  5المستجيبات يعملن  اإلناثمن  70% قرابة أنّ ة إلى انت بيانات االستبكما أشار

 18%ا، وساعات يوميًّ  8منهّن يعملن  49%، وقرابةأيام في األسبوع 6فقط يعملن  19%بينما  ،األسبوع

بنعم  اثاإلنمن  85%للعمل فقط أجابت قرابة وفيما يتعّلق بعامل القرب الجغرافيّ . ساعات يوميًّا 7يعملن 

نقّل بين عملهن متوسط زمن التّ  نّ ر في قرار المشاركة، إذ إقرب مكان العمل من المنزل يؤثّ  حول أنّ 

 بأنّ  اإلناثمن  83%ذلك أقّرت حوالي  إلىمنهّن. باالضافة  38%دقيقة لحوالي  40-20وسكنهن هو 

نهّن دخلها من خدمة م 56%، حيث تستخدم حوالي ي سوق العملأزواجهّن موافقون على مشاركتهّن ف

 العمل في مساعدة األسرة.

ة والمقابالت مع عدد من انالحصول عليها من االستب ظر في البيانات التي تمّ فت للنّ الال إنّ 

 34%و  ،منهّن قد حصلن على عملهّن الحالي بواسطة األهل واألصدقاء 31%حوالي  أنّ العامالت هو 

ة عن طريق منهّن حصلن على وظائفهّن الحاليّ فقط  8%مابين ،سات بشكل مباشرعن طريق زيارة المؤسّ 

يغطي كامل  من العامالت ال يحصلن على تأمين صحيّ  60%حوالي  ة. كما أنّ ديوان الخدمة المدنيّ 

همية حضانات مناسبة في مكان العمل رغم األ توفّر لهنّ تمنهّن ال  77%حوالي أنّ  إلىضافة أسرهّن. إ

أكيد يتطلّب تفعيال  صريحا  للمواد المتعّلقة وهذا بالتّ  .حليل القياسيّ هر في نتائج التّ كما ظ رالكبيرة لهذا المتغيّ 

 سات الكبيرة.ة في المؤسّ وبخاصّ  ،ة من قانون العمل األردنيّ بهذه القضيّ 

للبيانات المتاحة حول واقع عمل المرأة  راسة من تحليل وصفيّ بناء  على ما جاء في هذه الدّ 

معلومات الوكذلك  ،ة في القوى العاملةيّ األردندات مشاركة المرأة لمحدّ  حليل القياسيّ التّ  لىإإضافة  ،ةيّ األردن

التركيز على أبرز هنا يمكننا  ،إجراؤها والمقابالت الفردية التي تمّ  ة،انالحصول عليها من االستب التي تمّ 

 ي:ما يأتوكاملة ة في القوى العيّ األردني مشاركة المرأة تدنّ  إلىت حدّيات التي أدّ التّ 
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 ة والبعيدة عن المدنة في المناطق النائيّ وبخاصّ  ،وضيق سوق العملعدم توفّر فرص عمل كافية  .1

ضعف توفير البيانات الالزمة حول فرص العمل المتاحة في سوق العمل  إلى، إضافة ةالرئيس

 وبخاصة لإلناث.

خاصة في القطاع وب ،المرأةوعدم توفّر بيئة عمل تتناسب وطبيعة  عدد ساعات العمل الطويلة .2

 عملها. إلىة المطلوبة منها باالضافة ة المرأة ومسؤولياتها المنزليّ وعدم مراعاة خصوصيّ  ،الخاص

عاية المناسبة ألطفال العامالت ة توفير حضانات وبمواصفات تكفل الرّ عدم االهتمام بقضيّ   .3

 ة في القطاع العام.وبخاصّ 

وما يترتب على ذلك من  ،ة في القطاع الخاصوبخاصّ  ،اإلناثكور وفروقات األجور بين الذّ  .4

 ،ةالمرأة تعمل فقط لتوفير احتياجاتها الشخصيّ  استغالل للمرأة اعتقادا  من بعض أصحاب العمل بأنّ 

 ة.غير مسؤولة عن نفقات األسرة الضروريّ أنّها و

 .يّ ناألردفي سوق العمل  اإلناثة في تعزيز مشاركة ضعف دور ديوان الخدمة المدنيّ  .5

 تمع لألنثى.جثقافة العيب في المجتمع، بحيث ما زالت هناك بعض من المهن ال يقبلها الم .6

 ،بالمرأة منها طةالمنوة ة وبخاصّ األسريّ ات المسؤوليّ بتقاسم المرتبطة  ةواالجتماعيّ  ةالقضايا الثقافيّ  .7

 .وج والزوجة بشكل عادلوعدم تقاسم هذه األدوار بين الزّ 

من مشاركة المرأة في سوق  ة منها تحدّ ات وبخاصة المسائيّ تتبع نظام الورديّ  األعمال والمهن التي .8

 ة.ة في المهن الطبيّ العمل وبخاصّ 

لها في القطاع الخاص، بحيث تحدّ  شريعات التي تكفل حقوق المرأة واالستقرار الوظيفيّ ضعف التّ  .9

لى غياب الرقابة إضافة إ ات.عيينات وإنهاء الخدمة أصحاب العمل في التّ مزاجيّ شريعات من هذه التّ 

 ة بحقوق العامالت في سوق العمل.ة المعنيّ من قبل الجهات الحكوميّ 

اعات العمل وتبني فكرة العمل الجزئي د سمراجعة التشريعات والقوانين واألنظمة المرتبطة بعد .10

للمراة العاملة، وكذلك اتاحة الفرصة في تخفيض عدد ايام العمل في ما يخص ربات البيوت 

 اللواتي لديهن اطفال.
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 التوصيات

رة في مشاركة صة فيما يتعلّق بالعوامل المؤثّ اراسة وبختائج التي توّصلت اليها هذه الدّ من خالل النّ 

 ية:توصيات اآلضرورة تقديم التّ  إلىراسة فقد خلصت هذه الدّ  ،ة في القوى العاملةالمرأ

تبنّي سياسات واضحة  يّ األردنتنظيم سوق العمل ة بدوائرها المعنيّ بدّ للحكومة ممثلة بوزاراتها و ال .1

ها في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فيمكن وتسّهل أداء ،ريحة تدعم دور المرأةوص

ة لضمان حصول المرأة العاملة على جميع حقوقها من أصحاب ي أكثر فعاليّ مثال  إبراز دور رقابّ 

قة بإجازات تقديم التسهيالت المتعلّ القطاع الخاص بسات لزام مؤسّ حيث يمكن لهذه الجهات إ العمل.

 لعمل.األمومة وضمان العودة إلى ا

مويل ليكون لها دور أكبر في تقديم المزيد من التّ  ؛ةسات الماليّ ضرورة العمل على تحفيز المؤسّ  .2

لعمل من خالل التي يمكن لإلناث فيها اة ة في المناطق النائيّ وبخاصّ  ،لإلناث ةلمشاريع موّجه

 وتقديم عدد من االمتيازات لهذه المشاريع. ،ة منتجةمشاريع ذاتيّ 

هيكلة التعّطل عند اإلناث  أنّ  ميّ ل العلالت حسب المؤهّ أظهرت البيانات المتعّلقة بتوزيع المتعطّ  .3

فكير في تعزيز ال بدّ للحكومة عند التّ ، كور، وبالتاليعكس الذّ المتقدّم  عليميّ تتسم بالمستوى التّ 

ة لفئة من ركيز على توفير فرص عمل بدرجة أساسيّ ة في سوق العمل التّ مرأة األردنيّ مشاركة ال

 مستوى الوظائف التي يتمّ  األمر الذي يتطلّب رفع ،يحملن شهادة البكالوريوس والدراسات العليا

  ة.ميّ توفيرها لتتناسب ومؤهالتهن العل

صات خصّ التّ  إلى اإلناثعلى توجيه تعليم ركيز ة بشكل أكبر مع التّ إبراز دور ديوان الخدمة المدنيّ  .4

 أقلّ  ات أنّ حصائيّ ، فعلى سبيل المثال أظهرت اإليّ األردنالتي تتواءم ومتطلبات سوق العمل 

فكير يمكن التّ ، وبالتالي ةحة والخدمة االجتماعيّ صات الصّ كانت في تخصّ  اإلناثمعدالت بطالة بين 

من  بدال   ،ةخصصات الصحيّ ات الملتحقات بالتّ في سياسات وخطط طويلة المدى ترفع نسب الطالب

 .اإلناثربية والتي تشهد معدالت بطالة مرتفعة بين ة والتّ قة بالعلوم االجتماعيّ صات المتعلّ خصّ التّ 
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خصصات المرتبطة إضافة الى ضرورة تقديم عدد من المحفّزات التي تشجع التحاق اإلناث في التّ 

 نشاءات.صنيع واإلبالتّ 

فات في لى تأسيس وإنشاء حضانات بالمستوى المطلوب لرعاية األطفال للموظّ ضرورة العمل ع .5

لها المرأة العاملة لرعاية ة التي تتحمّ التكلفة الشهريّ  إلى، فإذا ما نظرنا وخاصة ةحكوميّ  سةمؤسّ  كلّ 

 امسألة توفير هذه الحضانة في نفس مكان العمل قد تكون مجدية اقتصاديّ  أطفالها فإننا سنالحظ أنّ 

وام للقيام الدّ نة ضمن فترة وكذلك يمكن تخصيص ساعات معيّ  للجهة الموّظفة والمرأة العاملة.

 عملها. إلىضافة بواجباتها كأم باإل

 لزام الجهات الموّظفة بتوفير تأمين صحيّ القوانين المرتبطة بعمل المرأة، وإشريعات ومراجعة التّ  .6

، ة مختّصةبة تنفيذ ذلك من قبل جهات حكوميّ ومراق ،يشمل المرأة العاملة وجميع أفراد أسرتها

ر للمرأة العاملة في القطاع الخاص يقتصر فقط على المرأة نفسها المتوفّ  أمين الصحيّ فأغلب التّ 

 بقية أفراد أسرتها.ل هفي حالة شمول حيّ أمين الصّ إضافة الى ارتفاع تكلفة التّ  دون أسرتها.

 ات محلّ يّ األردنبإحالل العامالت  دريجيّ للبدء التّ  ؛ملةة عمل شاة وخطّ ة فعليّ استراتيجيّ ة وضع خطّ  .7

ة، ويمكن تقديم عدد حويليّ ة قطاع الصناعات التّ وبخاصّ  ،العامالت الوافدات في بعض القطاعات

المهن التي تشغلها عامالت  إلىخول الدّ  ات علىيّ األردنمن التسهيالت واالمتيازات التي تحفّز 

 وافدات.

ة دخول المرأة للمهن بأهميّ  ضخم لتوعية المجتمع ة لوجود جهد إعالميّ أيضا  حاجة ماسّ  كهنا .8

العمل مهّم  توعية المرأة نفسها بأنّ وكذلك  ة للمرأة.والوظائف التي يعتبرها المجتمع غير تقليديّ 

وكذلك لما له من دور في تعزيز  ،الت العلمية التي حصلت عليهاة وتفعيل المؤهّ لتعزيز الشخصيّ 

دريبية وورشات العمل لإلناث ورات التّ يمكن أيضا  عقد عدد من الدّ كما فس في المجتمع. قة بالنّ الثّ 

 الملتحقات بالجامعات خالل السنة األخيرة لهّن.
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ات المرأة ودوافعها واألسباب وكيّ لق بسالتي تتعلّ ة فصيليّ ضرورة إجراء المزيد من المسوحات التّ  .9

ة واالنخراط في سوق العمل. فتوفّر بيانات تفصيليّ  قناعتها بعدم جدوى المشاركة إلىت التي أدّ 

 .معرفة سبل تحفيزها إلىحول هذه الفئة قد تقود 

لتناول األسباب  ؛ة على المستوى القطاعيّ ي مشاركة المرأق بأسباب تدنّ تتعلّ  ةيّ إجراء دراسات تحليل .10

فاختالف طبيعة  عات.ر في مشاركة المرأة من عدمها في تلك القطاة التي تؤثّ فصيليّ والعوامل التّ 

ات مختلفة في سلوكيّ  دة تحدّ المهن التي يمكن أن تشغلها المرأة في مختلف القطاعات االقتصاديّ 

 .ة على المستوى القطاعيّ بعض األحيان، األمر الذي يستدعي دراسة تفصيليّ 

 

  



154 
 

 قائمـة المراجـع

 

  ّةالمراجع العربي 
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 راسةملحق الد  

 دات مشاركة المرأة في القوى العاملة في األردناستبانة محدّ 

 مةمقدّ 
َ من الدور التنموي الذي يلعبه المركز الوطني لتنمية الموارد البشري ة في تعزيز مشاركة انطالقا

تهدف هذه االستبانة الى ودراسة عدّة جوانب تتعلق بسوق العمل األردني  ،ة في سوق العملالمرأة األردنيّ 

ة في المشاركة في سوق العمل دات التي تؤثر في قرار المرأة األردنيّ توفير معلومات كافية حول أبرز المحدّ 

وستستخدم ألغراض  ،يدها ستعامل بسرية تامةمون بتزوالمعلومات التي ستقو فإنّ  من عدمه، وبالتالي

التي من شأنها تسليط الضوء على راسة شاكرين لكّن حسن تعاونكّن إلنجاح هذه الدّ  البحث العلمي فقط.

والتركيز على القضايا التي من شأنها تحسين  ،االقتصادية ات التي تواجه المرأة في مشاركتهاحديأبرز التّ 

 هذه المشاركة.

خمسة  من ةانألسئلة التي تنطبق على حالتِك ، تتكون هذه االستبفي بنود ا ى التكّرم بوضع إشارة يرج

 دقيقة.  20 ما يقارب ستغرقوت ،سؤاال   38بنود و

 البند األول 

 :البيانات العاّمة
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