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 أ 
 

 تقديم

  

ةيطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد  بابأن نضع بين أيديكم دراسة  البشريَّ
َّ
دراسة : ي وسوق العملاألردن الش

بابألبرز خصائص القوى العاملة من  تحليلّية
َّ
 للكثير من (2014-2010) لألعوام الش

ً
 شامال

ً
 ودليال

ً
، آملين أن تكون مرجعا

رات ة في األردن،  املتغّيِّ ة والديموغرافيَّ ة واالقتصاديَّ بابقوة العمل من املتعلقة بخصائص االجتماعيَّ
َّ
 ، الش

-2015) تها لالعوام التي حددتها وزارة العمل ضمن خط وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة دراسات سوق العمل األردني

 ( بالتنسيق مع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.2017

 :النظري الخاص بالدراسة من حيثاإلطار إذ يتضمن الفصل األول  ؛رئيسة فصول  ستة إلىوتنقسم هذه الدراسة 

بعة لذلك. ويتضّمن الفصل الثاني ، باإلضافة مشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة
ّ
دبيات األ ملصادر البيانات واملنهجية املت

قة ب ِّ
ّ
بابمفهوم العمل لدى املتعل

َّ
باب التحليل الوصفي لواقع. ويتناول الفصل الثالث في املجتمعوإدماجهم وتمكينهم  ،الش

َّ
 الش

ةمن حيث خصائصهم ي األردن ةو  االقتصاديَّ ةو  االجتماعيَّ تيملجموعة من البيانات  الديموغرافيَّ
َّ
، تعكس قوة العمل ومؤشراتها ال

ت وقد  راتألبرز  عميقباإلضافة إلجراء تحليل  ،مراعاة النوع االجتماعّي في التحليلتمَّ  على مستوى األقاليم. املتغّيِّ

بابمن حيث أبرز مؤشرات  ومجموعة من الدول العربية والعاملية األردنبين  مقارناتإجراء  إلىالرابع  ويهدف الفصل
َّ
 الش

باب نتاجّيةإل في الفصل الخامس تحليل قياس ي كّمي في سوق العمل. و
َّ
أبرز النتائج  السادسالفصل ويعرض ، يردناأل  الش

 .والتوصيات

 األردنتوجهات املركز في تعزيز جهود  في خدمة منها  فإننا نرجو أن تتّم االستفادة ،وإننا إذ نضع بين أيديكم هذه الدراسة

ةالرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد   األغلى. األردنراجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة  ،البشريَّ

 رئيس املركز

 أ.د. عبد هللا عبابنة
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 شكر وتقدير

ني والتي ديتقدم املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية ببالغ الشكر والتقدير الى اللجنة الفنية لدراسات سوق العمل األر 

 سهمت في أثرائها.جميع مراحل اعداد الدراسة والتي أ تمثلت باملالحظات املهمة فياملهم في متابعة اجراء الدراسة  كان لها الدور 

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

 اللجنة الفنية

( واالجتماعي()املجلس االقتصادي  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

( العمل()وزارة  الفاضلة روان ابو سل
ً
 )عضوا

( )وزارة العمل( ايمان الرشدان الفاضلة
ً
 )عضوا

( )وزارة العمل( احالم العبداملهندسة 
ً
 )عضوا
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 ملخص تنفيذي

على مساهمة  وتسليط الضوء ، األردنف على واقع سوق العمل في التعرُّ  إلىتسعى هذه الدراسة 

، ومقارنة الديموغرافيَّةو االجتماعيَّةو االقتصاديَّةهم وأبرز خصائص ،في سوق العمل ياألردن الشَّباب

ا  األعلىمع الفئة العمرية إنتاجيتهم مستوى  . ولتحقيق ذلك، تم االعتماد على قواعد البيانات الخاصة سنا

 الموضوعاتتضمنت العديد من  الَّتيو ،البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد يديره  الَّذيمشروع المنار ب

 وكذلك ،. وقد تم استخدام البيانات السنوية ألغراض التحليل الوصفيالشَّباببذات الصلة  المتغي ِّراتو

ي ةيالربع  استخدام البيانات   .2014عام الحتى  2001عام الالزمنية الممتدة من  للفترة ،ألغراض التحليل الكم 

، وقوة العمل، وخصائص المشتغلين السُّكانت الخاصة بكل من: الدراسة البيانا استخرجت

لينو ، وخصائص االقتصاديَّةي، ومعدالت البطالة، ومعدالت المشاركة األردنفي سوق العمل  المتعط ِّ

يجيوالالملتحقين  االجتماعي وديوان الخدمة  الضمانببيانات خاصة  إلى، إضافة األردنيَّةالجامعات من  نخر ِّ

لمؤشرات  Benchmark Analysisإجراء تحليل مقارن تم  وكذلك نين(،)طالبي التوظيف والمعيَّ المدنية 

سب لهذه التبويب المنا أُجري وقد .والعالميةمجموعة الدول العربية ب مقارنةا  األردنفي  الشَّبابعمل 

ا تحليل هذه البيانات  وأُجري، البيانات، وتمت معالجتها الكلي بداية ثم على المستوى  مستوىالعلى الحقا

 .  المملكةمحافظات التباينات والفروقات على مستوى  مع مراعاةالجندري، 

 ،األردنفي  الشَّباببين ارتفاع معدالت البطالة جملة من النتائج، أبرزها  إلىصلت الدراسة وقد تو

بطاقات  الشَّبابتمتُّع ن على الرغم م ،في سوق العمل وانخفاض مساهمتهم ،ووجود فجوة جندري ة واضحة

  يفترض أن تكون عالية. إنتاجي ةهائلة وقدرة 

قت  ا في المجتمع  الشَّبابالدراسة ألبرز المبادرات الفاعلة لتمكين وتطرَّ ا وسياسيا ا واقتصاديا اجتماعيا

في  الشَّبابمشاركة  تفعيل إلىالرامية  أوردت الدراسة جملة من التوصياتوقد . واستثمار طاقاتهم ،ياألردن

في سوق العمل  تهمن مساهمتحسيلتوفير مبادرات فعالة  إلى الهادفة، ومحاولة صياغة السياسات سوق العمل

ا ، وذلك على مستوى المحافظات  ودفع عجلة التنمية ،نمو االقتصاديتحقيق معدالت مرتفعة من ال إلىسعيا

 .سواءحد ٍّ على  ،والسياسية االقتصاديَّةو االجتماعيَّة ؛ةبأبعادها الثالث
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 الشَّبابية المتعلقة باألردن البشريَّةأبرز مؤشرات الموارد 

 قيمة املؤشر وحدة قياس املؤشر اسم املؤشر الرقم

رات 1 ِّ
ّ
كان املؤش  2014 الوحدة ّيةالسُّ

كان إجمالي 1.1  6,142 ألف نسمة   السُّ
كان إجمالي  بابمن  السُّ

َّ
 1,214 ألف نسمة   الش

كان إجمالي  بابمن  السُّ
َّ
 643 ألف نسمة   الذكور  الش

كان إجمالي  بابمن  السُّ
َّ
 571 ألف نسمة   اإلناث الش

راتأبرز  2 ِّ
ّ
 التعليمّية املؤش

  
بابتوزيع الطلبة  إجمالي 2.1

َّ
 باأللف التعليمبامللتحقين  الش

Thousand 

681.5 
 باأللف الذكور  

 

349.1 

 
 باأللف اإلناث

Thousand 

332.4 
كان إجمالي إلىنسبة الطلبة  2.2 بابمن  السُّ

َّ
 56.1 % الش

 
 54.3 % الذكور 

 58.2 % اإلناث 
 باأللف عدد الطلبة الذكور في املدارس 2.3

Thousand 

939.5 

 
 باأللف في املدارس اإلناثعدد الطالبات 

Thousand 

920.3 
 باأللف توزيع الطلبة في كلّيات املجتمع 2.4

Thousand 

38.6 

 
 باأللف الذكور 

Thousand 

18.6 
 باأللف اإلناث 

 

20.1 
 باأللف ن من كلّيات املجتمعخّرِّيجيتوزيع الطلبة ال إجمالي 2.5

Thousand 

7.6 

 
 باأللف الذكور 

Thousand 

3.0 
 باأللف اإلناث 

 

4.6 
 ةاألردني  أبرز مؤشرات القوى العاملة 3

  
ةمعّدل املشاركة  3.1  23.8 % الخام االقتصاديَّ

 
ةمعّدل املشاركة   4.6 % للشباب الخام االقتصاديَّ

ةمعّدل املشاركة    7.6 % للشباب الذكور  الخام االقتصاديَّ

ةمعّدل املشاركة    1.5 % اإلناثللشباب  الخام االقتصاديَّ

ةمعّدل املشاركة  3.2 ح االقتصاديَّ
َّ
نق

ُ
 36.4 % امل

 
ةمعّدل املشاركة  ح االقتصاديَّ

َّ
نق

ُ
 7.0 % للشباب امل

ةمعّدل املشاركة   ح االقتصاديَّ
َّ
نق

ُ
 11.7 % للشباب الذكور  امل

ةمعّدل املشاركة   ح االقتصاديَّ
َّ
نق

ُ
 2.3 % اإلناثللشباب  امل

ةنسبة القوى  3.3 كان إجماليمن  البشريَّ  23.8 % السُّ

ةنسبة القوى   بابمن  البشريَّ
َّ
كان إلى الش باب السُّ

َّ
 23.2 % الش

ةنسبة القوى   بابمن  البشريَّ
َّ
كان إلىالذكور  الش باب السُّ

َّ
 36.8 % الذكور  الش

ةنسبة القوى   بابمن  البشريَّ
َّ
كان إلى اإلناث الش باب السُّ

َّ
 7.8 % اإلناث الش

باب املشتغليننسبة  3.4
َّ
كانمجموع  إلى الش باب السُّ

َّ
 16.1 % الش

 
 27.1 % الذكور 



 ع 
 

 قيمة املؤشر وحدة قياس املؤشر اسم املؤشر الرقم

 3.7 % اإلناث 

باببين  معّدل البطالة 3.5
َّ
 30.6 % الش

 26.3 % الذكور  

 53.3 % اإلناث 

باب ّيون األردناملشتغلون  4
َّ
 الش

  
 املستوى التعليمي 4.1

  

 
 1.7 % امللّمون األميون/

 1.7 % الذكور  

 1.7 % اإلناث 

 
 67.4 % دون الثانوي 

 
 73.5 % الذكور 

 15.9 % اإلناث 

 
 10.8 % الثانوي 

 
 11.3 % الذكور 

 
 6.6 % اإلناث

 5.3 % كلّيات املجتمع 

 
 3.7 % الذكور 

 
 18.3 % اإلناث

 14.8 % بكالوريوس 

 
 9.8 % الذكور 

 
 56.7 % اإلناث

 0.1 % أعلى من بكالوريوس 

 0.0 % الذكور  

 0.8 % اإلناث 

 املهنة 4.2
  

 13.0 % االختصاصيون  

 
 7.7 % الذكور 

 
 57.5 % اإلناث

 3.9 % الفنّيون ومساعدو االختصاص 

 
 2.7 % الذكور 

 13.3 % اإلناث 

 
 44.7 % عاملو البيع والخدمات

 
 48.5 % الذكور 

 12.9 % اإلناث 



 ف 
 

 قيمة املؤشر وحدة قياس املؤشر اسم املؤشر الرقم

 
 19.4 % الحرفيون واملهن املرتبطة بهم

 
 21.3 % الذكور 

 3.2 % اإلناث 

 
 22.9 % املهن األخرى 

 
 26.5 % الذكور 

 22.5 % اإلناث 

   النشاط االقتصادي 4.4

 
 18.1 % تجارة الجملة والتجزئة

 
 18.9 % الذكور 

 11.1 % اإلناث 

 
 32.9 % اإلجباري والدفاع، الضمان االجتماعي  اإلدارة العاّمة

 
 36.2 % الذكور 

 5.9 % اإلناث 

 13.0 % الصناعات التحويلّية 

 13.5 % الذكور  

 9.1 % اإلناث 

 
 7.6 % التشييد

 8.5 % الذكور  

 0.2 % اإلناث 

 3.9 % التعليم 

 1.6 % الذكور  

 23.4 % اإلناث 

ةالنشاطات    24.4 % األخرى  االقتصاديَّ

 
 21.3 % الذكور 

 50.4 % اإلناث 

لامل 5
ُّ
باب ّيون األردنون تعط

َّ
 الش

  
 املستوى التعليمي 5.1

  
 1.6 % امللّمون األميون/ 

 
 2.2 % الذكور 

 0.1 % اإلناث 

 
 42.6 % دون الثانوي 

 
 

 58.9 % الذكور 

 4.2 % اإلناث 

 
 

 7.3 % الثانوي 



 ص 
 

 قيمة املؤشر وحدة قياس املؤشر اسم املؤشر الرقم

 
 9.9 % الذكور 

 1.0 % اإلناث 

 
 7.9 % كلّيات املجتمع

 
 5.1 % الذكور 

 14.7 % اإلناث 

 
 38.9 % بكالوريوس

 
 22.7 % الذكور 

 76.9 % اإلناث 

 
 1.7 % أعلى من بكالوريوس

 
 1.2 % الذكور 

 3.1 % اإلناث 

لمّدة ال 5.2
ُّ
   تعط

 69.5 % سنة وأقل 

 68.6 % الذكور  

 71.9 % اإلناث 

 
 21.4 % سنتين إلىمن سنة 

 
 21.6 % الذكور 

 20.9 % اإلناث 

 
 9.0 % أكثر من سنتين

 
 9.7 % الذكور 

 
 7.2 % اإلناث

 % التخصصات العلمّية 5.3
 

 
ةالعلوم   12.7 % واألعمال التجارية والقانون  االجتماعيَّ

 
 8.9 % الذكور 

 
 22.8 % اإلناث

 
 8.0 % العلوم والرياضيات والحوسبة

 
 3.6 % الذكور 

 
 19.6 % اإلناث

 
 6.7 % اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و 

 
 5.2 % الذكور 

 
 10.6 % اإلناث
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 مقدمة

خذي القرار، طين ومتَّ المخط ِّ  باهتمام ، بوصفه أحد أهم ِّ الموارد الوطنيَّة،البشريَّةلموارد اتخطيط يحظى 

ركيزة التنمية  األردنفي  الشَّباب يُعدُّ والتحوالت نحو اقتصاد المعرفة. والعولمة والتنافسية وبخاصة في ظل 

دُّ جاء االستثمار بكل ما  ومن ثَمَّ والثروة األساس،  وسوق العمل، الحياة في ويؤهلهم لالنخراط  الشَّباب يُعِّ

هم الطاقة القادرة على مسايرة منهاج التنمية وبرامجها،  الشَّبابف ينعكس ذلك على مناحي التنمية الشاملة.ل

لالرتباط الشديد  يميلون الشَّباب أنَّ كما  .مق واالبتكار لديهل  وروح الخَ  اإلنجاز إلىلتوافر عنصر الميل 

هم  الشَّبابو والمساهمة في نهوضه. -مليهإالدور المسند همية أب واوشعر ممسؤولياته واما تولذا إ -بالمجتمع 

، االجتماعيَّةو االقتصاديَّةمراحل التنمية نجاز هميتهم إلأقوة العمل الرئيسية في كل المجاالت، وهنا تتأكد 

أكبر في االقتصاد وفي المجتمع  اا دور ئهمعطاإ. ولذلك فال بد من متهمألوالنهوض بهيكل البناء الحضاري 

 ككل.

( 1,214,460) نحو 2014عام سنة في ال 24 - 15للفئة العمرية من  األردنفي  الشَّباببلغ عدد 

ا شاب ما نسبته  كذلك يشكلونو، 2014عام لل السُّكان% من مجمل عدد 20نسبته  وشابة، يُشك لون ما ا

ا شاب 3,709,611في سن العمل والبالغ  السُّكانعدد % من 32.7 % 57بواقع  الشَّبابوقد توزع  وشابة. ا

 % في الجنوب.9الشمال، ونحو قليم إ% في 34الوسط و قليم إفي 

ل تحوُّ النقطة مر يتطابق مع ذا األهن إف ،1العديد من الديموغرافيينليه إب ما ذه إلىوبالرجوع 

د من الدول في منطقة الشرق األوسط يعدال أنَّ  إلىأشارت  الَّتيط، الشرق األوسبها يمر س الَّتيية السُّكان

ل ي"الشَّبابتقترب من ذروة "التضخم  األردنومنها   ؛سطوانيأشكل شبه  إلىي السُّكانالهرم ؛ إذ سيتحوَّ

ا  سيأخذفي تلك الدول  السُّكانعدد  إجمالي إلى الشَّباب السُّكاننسبة  بمعنى أنَّ  وسترتفع  ،في االنخفاض قريبا

 نحو علىط المستقبلي يتخطتنموية واضحة ومتوازنة لل معادلة إيجاد يتطلب الَّذيين، األمر نسبة المسن  

 بطريقة مثلى. البشريَّةواستغالل الموارد  ،أفضل

ال إ، السُّكاننسبة كبيرة من  الشَّبابقطاع  يمث ِّل فيها الَّتيية، السُّكانمن الفرصة  األردناقتراب  ومع

وهي ، الشَّباببين معدالت البطالة المرتفعة  أبرزها ،مستمرةالتحديات يقترن بوجود العديد من ال هذا أنَّ 

 عدد كبير من فرص العملضرورة توفير  يتطلب الَّذياألمر  ،%30.6 نحو 2014عام لبلغت ل معدالت

لينللشباب   المتوقع انضمامهم الشَّبابفضالا عن األعداد الجديدة من  ،في الوقت الحالي عن العمل المتعط ِّ

 ة.القادم السنواتخالل  تواجه العديد من الصعوباتس الَّتي عداد القوى العاملةأل
                                                           
1
 Ven Rutger and Smits Jeroen (2011). The demographic window of opportunity: age structure and sub-national 

economic growth in developing countries, Nijmegen Center for Economics (NiCE). 
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المشتغلين  الشَّبابية من فئة األردنلقاء الضوء على القوى العاملة إتأتي هذه الدراسة بهدف  ؛وعليه

لينو ، وتوزيعها عبر محافظات االجتماعيَّةو االقتصاديَّةف على خصائصهم التعليمية و، بهدف التعرُّ المتعط ِّ

مجموعة من  بمعد التها فيومقارنتها  ،ومعدالت البطالة االقتصاديَّةلمعدالت المشاركة  باإلضافة ،المملكة

-2010) في األعواموغيرها حصل على هذه الخصائص  الَّذير لتغيُّ ية لتتبعهذه الدراسة  وتُعدُّ الدول. 

برامج التعليم والتدريب توجيه على  ومتَّخذي القرار سيساعد راسمي السياسات الَّذياألمر  ،(2014

 على كالا  اإلناثو لكل من الذكور االختالفات الجندرية في ومراعاتهاوالتشغيل لتتالءم مع هذه الخصائص، 

 حدة.

 الشَّبابأدبيات حول و، النظرياإلطار هي كالتالي:  ،فصول رئيسة ستةوتتكون هذه الدراسة من 

مقارنات ألبرز و، العمل ي في سوقاألردن الشَّبابشرات ؤالتحليل الوصفي لمو، وتمكينهم في المجتمع

 الشَّباب نتاجي ة، والتحليل القياسي إلالعربية والعالمية في سوق العمل مع مجموعة من الدول الشَّبابمؤشرات 

ا النتائج والتوصياتاألردن  .ي، وأخيرا

ة الموجودة من قواعد البيانات الرئيس المأخوذةوتعتمد هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من البيانات 

الحصول عليها بالتنسيق مع األطراف  وقد تم ،()مشروع المنار البشريَّةفي المركز الوطني لتنمية الموارد 

 جمع هذه البيانات من مصادرها الرئيسية بشكل دوري. جرىحيث  ،ذات العالقة

 دعم إلىالساعية  المقترحة والسياسات التوصياتو النتائج  جملة منإلى هذه الدراسة وخلصت 

هذه الدراسة  ووضع، في سوق العمل تعزيز مساهمتهمو ،وتمكينهمي األردنفي االقتصاد  الشَّبابمشاركة 

بالفضاءات ممث لة ه من أجل تكاتف جميع الجهات المسؤول ،السياساتواع القرار بين أيدي المسؤولين وصن  

 .ودفع عجلة التنمية بأبعادها المختلفة ،من التقدم االقتصادي واالجتماعي دتحقيق مزيل الثالث
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 أهمية الدراسة

دة، أبرزهاتنبع أهمية هذه الدراسة من جوانب   :متعد ِّ

 ومن قوة العمل. السُّكان إجماليالمساهمة النسبية المرتفعة من  يذ الشَّبابقطاع  دراسة .1

األمثل  على النحوية، وظهور الحاجة الماسة الستغاللها السُّكانالفرصة  إلىمن الوصول  األردناقتراب  .2

 وتعظيم مكتسباتها.

وولي عهده سمو اع القرار في المملكة وعلى رأسهم قائد البالد جاللة الملك عبد هللا الثاني ن  اهتمام صُ  .3

ال  اا فرص العمل لهم باعتبارهم جزءتوفير وتأهيلهم وتطوير قدراتهم و الشَّباببموضوع األمير الحسين 

 ككل.  البشريَّةيتجزأ من منظومة الموارد 

ا  الشَّبابقطاع ن أ .4 ا نحدين، فإما أن  اذأصبح مؤخراا سالحا ا وأمنيا ا واجتماعيا ما تم ذا إجني ثماره اقتصاديا

 . عنفالوتركه فريسة لالنحراف والتطرف وأعمال تهميشه المناسب، وإما أن يتم الشكل استغالله ب

تبين أثر عوامل مختلفة على  الَّتيمعادالت قياسية لمجموعة من العالقات  علىقياسي ال تطبيق التحليل .5

 .حسب ما يتوفر من بيانات الشَّبابتشغيل 

 

 مشكلة الدراسة

 إلىتفتقر  الَّتيركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الوطني ألي دولة، وخاصة تلك  الشَّبابقطاع  يُعدُّ 

ا كان  .بنسبة أكبر من غيرها البشريَّةوتعتمد على مواردها  ،األردنالموارد الطبيعية مثل  ا  األردنولم  قريبا

ا فتي  السُّكانالفرصة  إلىمن الوصول  ا، فقد ية، ولِّما يتمتع به من خصائص ديموغرافية جعلت منه مجتمعا ا

ا  وفرص متوفرة وتحديات يجابيات إلما لهذه الخصائص من  ،دراسة شمولي ة للشبابجراء إ صار لزاما

نقاط مة ءلمواومحاولة إنتاج استراتيجيات  شمولية،و بعمقومخاطر ال يمكن إغفالها، وتحليل خصائصها 

على طريقة  ،تواجهها من ناحية أخرى الَّتيمع الفرص المتاحة من ناحية، ونقاط الضعف مع التحديات  ةالقو

(SWOT ANALYSIS( أو )TOWS MATRIX .) 



6 
 

 فئةالمتوفرة لديهم وخاصة في  البشريَّةاك صانعي القرار للخصائص العامة للموارد عدم إدر إنَّ 

والفرص والتحديات الموجودة على أرض الواقع، قد يؤدي  ،، وعدم إلمامهم بمواطن ضعفها وقوتهاالشَّباب

ل من نجاعة اإلجراءات األمثل، ويقل ِّ  على النحوبعثرة وتشتيت الجهود المبذولة الستغالل هذه الموارد  إلى

مستقبالا. وقد عنيت هذه الدراسة بوضع القارئ بصورة شاملة ووافية  خاذهاات ِّ والسياسات المتخذة والمنوي 

نوالفرص المتوفرة والمتاحة لها،  ،لواقع قوة العمل الشابة وخصائصها وميزاتها ف القارئ من التعرُّ  بما يمك ِّ

تواجهها، وتوفير أرضية صلبة وواسعة تساعد  الَّتيوالتحديات  والفرص ،على مواطن القوة والضعف فيها

 من شأنها دعم األيدي العاملة الشابة الَّتييمك نه من رسم السياسات  ،ر مبدئيصانع القرار في وضع تصوُّ 

مع خصائص العرض والطلب، وتجسير الفجوة  يتواءمبما  لهاوتطوير فرص العمل المتوفرة  وتأهيلها،

 بينها.

 االجتماعيَّةوركزت على النواحي  ،عام على نحو الشَّبابالدراسات السابقة موضوع  ناولتوقد ت

ا وتفتقر  .وساهمت في الوقوف على أبرز المعيقات والتحديات ،والثقافية لكنها دراسات محدودة نسبيا

 .ياألردنخاصة تلك المتعلقة بسوق العمل  ،االقتصاديَّةها أغفلت العديد من الجوانب أنَّ فضالا عن للشمولية، 

اتخاذ  إلىحلقة وصل بين الدراسات التحليلية والتوصيات الداعية  لتكونجاءت هذه الدراسة  ولهذا

 وتقديم الحلول الناجعة والرؤى المستقبلية الواقعي ة.   ،جراءات التصحيحيةاإل

 

 أهداف الدراسة

 ما يلي: إلىبناءا على ما سبق، تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي 

 وأقاليمها على مستوى جندري وضمن محافظات المملكة ،الشَّبابية لفئة السُّكانعرض الخصائص  .1

 المختلفة.

لينللمشتغلين و الديموغرافيَّةو االجتماعيَّةو االقتصاديَّةعرض الخصائص  .2 على  ،الشَّبابيين األردن المتعط ِّ

 المختلفة. وأقاليمها وضمن محافظات المملكة ،ستوى جندريم
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على أساس جندري،  ،مراقبة تطور الفجوة بين قوة العمل والمشتغلين ونموها عبر الفترة قيد الدراسة .3

تحول دون رفع  الَّتيوأبرز المعيقات  ،الشَّباب أوساطومحاولة تفسير أسباب ارتفاع معدالت البطالة في 

 .في المجتمع. مبما يتناسب مع نسبة تمثيله العملسوق في  تهممشارك

لمتطلبات سوق العمل، ومدى تطورها أو متها ءموامستويات مخرجات التعليم في المملكة ومدى  بيان .4

 الفترة قيد الدراسة.  فيتراجعها 

المنضمين إليها، ومقارنة هذه الخصائص مع مثيالتها  الشَّبابثة وخصائص تحليل فرص العمل المستحدَ  .5

 الباحثين عن العمل. الشَّبابلدى 

 ديوان الخدمة المدنية. إلىمين بطلبات المتقد ِّ  إلىنين المعيَّ  الشَّباباستخراج نسب  .6

الا بالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي، المشمولين بمظلة األمان االجتماعي ممثَّ  الشَّباببيان حجم  .7

 ونسبتهم من حجم المشمولين.

 في الدول العربية وفي العالم. الشَّبابي مع األردنفي سوق العمل  الشَّبابمقارنة أبرز خصائص  .8

من أجل صياغة الخطط االستراتيجية المتعلقة  خذي القرار،ومتَّ  راسمي السياساتلة تقديم توصيات عمليَّ  .9

وتصحيح ما هو قائم من هذه السياسات بما  ،وانخراطهم بشكل فعال في سوق العمل الشَّباببتوظيف 

 ي.األردنيتناسب مع احتياجات سوق العمل 

 

 أسئلة الدراسة

 : 2األسئلة التالية عناإلجابة  إلىلتحقيق األهداف المرجوة، تطمح هذه الدراسة 

 ي؟األردنية للشباب السُّكانما هي الخصائص  .1

لينلقوة العمل والمشتغلين و الديموغرافيَّةو االجتماعيَّةو االقتصاديَّةما هي الخصائص  .2 من  المتعط ِّ

 ؟الشَّباب

 وهل تعتبر محدودة؟ ؟ياألردنفي سوق العمل  الشَّبابما هو معدل مشاركة  .3

 في سوق العمل؟ الشَّبابمشاركة  نسبة رفع تحول دون الَّتيمعيقات التحديات والما هي أبرز  .4

                                                           
2
ا للمتاح من البيانات.    وفقا
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 ؟الشَّبابما هي أسباب ارتفاع معدالت البطالة بين  .5

 للبحث عن العمل؟ الشَّباب يت بعها الَّتيما هي الطرق  .6

 والشابات؟ الشَّبابهل هناك فجوة جندري ة بين  .7

 ما هي المستويات التعليمية للشباب؟ .8

 التعليم المهني؟ إلى الشَّبابتطور نسبة المنتسبين من  مدىما  .9

يبحثون  الَّتيوهل تختلف عن تلك ؟ الشَّبابليها إينضم  الَّتيما هي خصائص فرص العمل المستحدثة  .10

 عنها؟

 طالبي التوظيف؟ إلىنين عن طريق ديوان الخدمة المعيَّ  الشَّبابما هي نسبة  .11

 بمظلة الضمان االجتماعي؟ الشَّبابما هي نسبة شمول  .12

 في المجتمع؟ الشَّبابما هي أبرز مبادرات تمكين  .13

ا لتقرير حالة الفقر في  الشَّبابما هو توزيع  .14 حصاءات اإلدائرة تعد ه  الَّذي األردنضمن شرائح الفقر وفقا

 العامة؟

 ي ضمن مؤشرات سوق العمل مقارنة مع بعض دول العالم؟األردن الشَّبابما هو موقع  .15

 ؟الا تحوهناك  أنَّ أم  ،الشَّبابهل ما زال لثقافة العيب وزن وأهمية نسبية مرتفعة لدى  .16

 لسوق العمل؟ الشَّبابالجوار على وصول دول هل أثرت األحداث السياسية في  .17

 ؟الطَّلبةمن غير  الشَّبابعلى مستويات البطالة بين  الطَّلبةهل تؤثر ظاهرة عمل  .18

في سوق  الشَّبابالوافدة النظامية وغير النظامية منها دون رفع مشاركة  القِّوى العاملةهل تحول  .19

 العمل؟

 

 مصادر الدراسة

ا ستعتمد الدراسة  المتمثلة  ،ياألردنالرسمية المتعلقة بسوق العمل حصائيات اإلعلى  اعتماداا رئيسا

العامة حصاءات اإلدائرة و، البشريَّةبقاعدة بيانات مشروع المنار/ المركز الوطني لتنمية الموارد 

راتوالبطالة، وفرص العمل المستحدثة، و القِّوى العاملةحصائيات إ) حصائيات إ إلىضافة إالجندرية(  المؤش ِّ

صادرة أي إحصائيات و ،الضمان االجتماعيحصائيات إوديوان الخدمة المدنية، حصائيات إووزارة العمل، 

 .تخدم تحقيق أهداف الدراسة ،عن أي جهة رسمية
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 منهجية الدراسة

وجمع المعلومات من خالل الدراسات السابقة المتعلقة  ،المكتبيستعتمد الدراسة على أسلوب البحث 

ي تحليل هذه البيانات بأسلوب التحليل الوصفي الكم  و ،جمع البيانات من مصادرها أسلوببالموضوع، ثم 

ية بأسلوب وما يطرأ على هذه البيانات من معالجات تحليلية كم ِّ  ،رات والبيانات المتوفرةوعي للمؤش ِّ والنَّ 

 ، واستعراض نتائجها في صورة جداول ورسومات بيانية. الت النموومعدَّ  سبالن ِّ 

مع غيرهم من العمال  الشَّبابالعمال  إنتاجي ةمقارنة ولقياس  ،استخدام التحليل القياسي وقد تم

ا من األعلىالعمري ة  الفئاتمن المحليين  من ناحية أخرى و .الوافدة القِّوى العاملة، ومع نظرائهم عمري ا

عت وهي استبانة تهدف  .يةاألردنطالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الجامعات  300 تستهدفااستبانة  ُوز ِّ

الجامعات تحديداا، مع الحرص على استقصاء ظاهرة  طلبةدراسة مدى انتشار ظاهرة العمل مع الدراسة بين  إلى

ا.   ثقافة العيب أيضا
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 الفصل الثاني

 وتمكينهم مجتمعيّا   الشَّبابأدبيّات حول 
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 تقديم 2.1

 بالغةةلما يحظى به هذا العنصر من أهمية  ،الرافعة األولى لإلنتاج واالزدهار في أي بلد البشريَّةالموارد  دُّ تُعَ 

، ولمةةا لةةه مةةن أثةةر كبيةةر فةةي التمةةايز والتفاضةةل بةةين الةةدول المتقدمةةة مراحلهةةاو نتاجي ةةةفةةي مختلةةف قطاعةةات العمليةةة اإل

تباين وفرة الموارد الطبيعي ة فيها. وقةد أثبتةت العديةد مةن نمةاذج النمةو االقتصةادي  بالحسبانآخذين  ،والناشئة والمتخل فة

بجةةودة المتمثةةل  ،، أهميةةة عنصةةر المعرفةةة3(Solow Growth Modelالشةةهيرة، وعلةةى رأسةةها نمةةوذج سةةولو  )

ِّ  البشريَّةالموارد  علةى  -الموارد الطبيعية واأليةدي العاملةة أنَّ األجل لدى الدول. ويبين النموذج  طويلِّ  على مسار النمو 

ن أن تكةون وحةدها كافيةةا لتحقيةق النمةو واالزدهةار للةدول علةى المةدى طويةل األجةل، بةل يلةزم وجةود كةال يم -أهميتها

ا في عنصر األيدي العاملة لتحقيق هذه الغاية.  بةالموارد  لالهتمةام مختلةف الةدول وهذا مةا حفةزعنصر المعرفة متضمنا

ةباب مةن فئةة البشةريَّةاهتمامها علةى المةوارد  وتركيزوتنميتها،  البشريَّة ا  بوصةفهم ،الشَّ واألكثةر العنصةر األكثةر نشةاطا

ر، ا قدرة على ا حتةى يةؤتي ثمةاره،  البشةريَّةاالستثمار في الموارد  وألنَّ لتعلم والتطو  يسةتغرق فتةرة زمنيةة طويلةة نسةبيا

لة وقادرة على أكثر إلنتاج ثروة بشرية مؤهَّ  ومجدٍّ في المراحل المبكرة ضروري  الشَّبابعنصر  استثمار نَّ إف ومن ثَمَّ 

 ومتابعة عملية النمو والتطور المستدام.  ،قيادة عجلة التنمية

ةةا كةةان  ةة األردنولم  ةةبابز مةةن البلةةدان ذات التركُّ التعلةةيم مرتفعةةة فةةي ذات نسةةب ومسةةتويات وي المرتفةةع، الشَّ

أهميةة هةذه الس ةمة فةي نسةيج  إلىاع القرار، وعلى رأسهم سيد البالد جاللة الملك عبد هللا الثاني، ن  ه صُ والتأهيل، فقد تنبَّ 

ةبابالمتوفرة في عنصر يجابيات اإلالتخطيط الستغالل بدأ ف .ياألردنالمجتمع  ا، مكانيةاتهم إ، لتعظةيم اسةتغالل الشَّ محليةا

تتمت ةةع بةةوفرة فةةي  الَّتةةي العربةةي، المتاحةةة أمةةامهم فةةي المنطقةةة، وخاصةةة فةةي دول الخلةةيج لةةوفيرةاوتةةوجيههم للفةةرص 

 الفوائض النفطية والمالية وحجم االستثمارات الكبيرة. 

ا من جاللة الملك عبد هللا الثاني، كان آخر ما تمخَّ  ر في صالح اإلض عنه اهتمامه بدفع عملية وحرصا والتطو 

ا،  ةالبشةريَّ هةو توجيهاتةةه لةةرئيس الةوزراء بتشةةكيل اللجنةةة الوطنيةة لتنميةةة المةةوارد  ،مختلةف المجةةاالت ا وأكاديمي ةةا تعليميةةا

مةن خةالل تةأطير عمةل مؤسسةات التعلةيم المختلفةة،  ،وكيفيةة تطويرهةا البشةريَّةتعنى بالعمل على دراسة واقع الموارد 

ا من القيادة إ، وذلك مخرجاتهاوالمساهمة في رفع جودة  ،وتطوير عملها  البشةريَّةعنصةر المةوارد أهميةة بية األردنيمانا

 ،يةالسُّةكانمةن الفرصةة  األردنخاصةا مع اقتةراب  ، هتطورالوطن ووالمساهمة في ازدهار  ،نتاجي ةفي قيادة العملية اإل

 .على نحو أمثلووجوب استغاللها واستثمارها 

 

                                                           
3
 Romer, D. (2001), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill. 
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 يةالسُّكانمفهوم الفرصة  2.2

ونسةبة اإلعالةة  ،لهةا مسةتوىا أعلةى  البشةريَّةأعمار القةوى في  السُّكانية عندما تبلغ نسبة السُّكاند الفرصة تتحد  

ةةكانالفرصةةة  إلةةىوبهةةدف تحديةةد الفتةةرة الزمنيةةة للوصةةول  . دنةةى نسةةبة لهةةاالعمريةةة أ  تنفيةةذفقةةد تةةم  ،األردنية فةةي السُّ

 4.(2050-2007) لألعوام للفترة الزمنيةإسقاطات سكانية مستقبلية 

فقةد  ،والمبنيةة علةى ثالثةة سةيناريوهات ،المجلةس األعلةى للشةباب نفَّةذها الَّتيية السُّكانبناءا على اإلسقاطات و 

وبمسةتوى نسةبة اإلعالةة  البشةريَّةأعمار القوى في  السُّكانمقاسة بمستوى نسبة  - األردنية في السُّكانالفرصة  تبين أنَّ 

ا  العمريةةة فيقتةةرب فةةي نتائجةةه مةةن  السةةيناريو الثالةةثأمةةا  ،حسةةب السةةيناريو الثةةاني 2030عةةام البحلةةول بدأ سةةت – أيضةةا

ا  ،السيناريو الثةاني  عمةرفةي الةذين هةم  السُّةكاننسةبة  ، فةإنَّ حسةب السةيناريو األولو .مسةتواه إلةىولكةن ال يصةل تمامةا

ا  حالها السابق إلىثم تعود  سترتفع قليالا  البشريَّةالقوى   الا قلةيتةنخفض  الَّتي إلعالة العمريةلنسبة الحال بالوكذلك  ،تقريبا

 .ية في المستقبلالسُّكانلن تتحقق الفرصة  ومن ثَمَّ  السابق، المرتفع مستواها إلىثم تعود 

 األعلةىتشةكل الفئةة  (سنة 39-15)الفئة العمرية  أنَّ ، يظهر الشَّباب السُّكانية والسُّكانوبالحديث عن الفرصة 

ع فةي أعةداد ر المتوقَّةالتغيُّة أدنةاه (1) لجةدول رقةمايبةين و ،االقتصةاديَّةالمشةاركة فةي األنشةطة يةة األردنمن قةوة العمةل 

ا للسةيناريوهين األول  30-18في سن التعليم العالي وفي السنوات األولى من دخولهم سوق العمةل ) الشَّباب سةنة( وفقةا

وقريبةة جةداا ، 2030عام الها متماثلة مع نتائج السيناريو الثاني حتى نتائج السيناريو الثالث ألنَّ يتم عرض والثاني، ولم 

سةيواجه نمةواا فةي أعةداد هةذه  األردن أنَّ  (1)لجةدول رقةمافةي نةة يظهر من نتائج اإلسقاطات المبيَّ و .العام ابعد هذمنها 

 .سةوق العمةل إلةىالةداخلون الجةدد و ،طلبة كليات المجتمع والجامعات يأتي منها  الَّتيالفئة، وهي المجموعة األساسية 

ا  21-18 في الفئة ستزداد أعداد األفراد عامة،وبصورة  زيةادة مقابةل  ،السةيناريو األول بنةاء علةى  %45بنسبة  عاما

ا  ، ولكن سيكون2030 - 2007 يالسيناريو الثاني بين عام بناء على% 33 بحلةول  الفرق بين السيناريوهين ملحوظا

% فةي السةيناريو الثةاني بةين 27% فةي السةيناريو األول مقابةل 110عندما تزداد أعداد هذه الفئة بنسةبة  2050عام ال

 .2050-2007عامي 

 

                                                           
4
 .2009المجلس األعلى للسكان "وثيقة الفرصة السكانية في األردن"،   
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 السنة
 سنة 30-25 سنة 24-22 سنة 18-21

 السيناريو الثاني السيناريو األول السيناريو الثاني السيناريو األول السيناريو الثاني السيناريو األول

2007 503,793 503,793 363,865 363,865 641,228 641,228 

2010 534,287 534,171 388,600 388,456 701,501 701,220 

2015 568,109 567,120 429,223 428,241 790,263 788,347 

2020 590,967 589,595 450,027 446,968 867,222 861,937 

2025 637,867 631,416 472,886 468,333 910,053 900,437 

2030 732,786 668,718 518,459 505,411 960,917 946,263 

 778,015 777,737 416,515 421,437 572,897 625,606 2030 أردنيون فقط

2035 836,773 652,712 604,505 526,967 1,061,496 1,015,726 

2040 913,537 632,531 675,977 500,960 1,228,997 1,047,449 

2045 981,479 632,566 734,384 501,141 1,370,247 1,002,771 

2050 1,059,958 637,416 788,218 496,345 1,486,242 999,094 

 797,887 1,194,952 394,749 636,408 534,146 898,951 2050 أردنيون فقط

 %Δ 2007-2030
 48 50 39 42 33 45 أ

 %Δ  2007-2050
 56 132 36 166 27 110 أ

 Spectrum DemProj Modelباستخدام برمجية  2050 -2007 ية للفترة السُّكانسقاطات على للسكان، اإلالمجلس األالمصدر: 

 2050حتى العام  2007عام الية منذ السُّكان)أ( يشير إلى التغير النسبي في حجم هذه المجموعات 

 2050 -2007 سقاطات السُّكانية للفترة : اإل(1) رقم جدولال

ا (24-22)ن هم في سنأما أعداد مَ  ا  (30-25)ومةن هةم فةي سةنعاما فيظهةر الفةرق بةين السةيناريوهين  ،عامةا

ا  النمةةو فةةي أعةةدادها متمةةاثالا  إذ سةةيكون ؛2030عةةام البعةةد  بصةةورة جليةةة فةةي أعةةداد هةةاتين المجمةةوعتين فةةي  تقريبةةا

 2050عةام الو 2007عام السنة بين  (24-22)ن هم في سنأعداد مَ  ترتفعسبعد ذلك والسيناريوهين حتى تلك السنة، 

المنةةاظرة للفئةةة العمريةةة  البيانةةات% فقةةط وفةةق السةةيناريو الثةةاني، أمةةا 36% وفةةق السةةيناريو األول مقابةةل 166بنسةةبة 

 % وفق السيناريو الثاني.56% وفق السيناريو األول مقابل 132فهي  نفسها لفترةل سنة (30-25)األعلى

عنةد اسةتثناء غيةر  2050و 2030حجةم كافةة المجموعةات العمريةة فةي عةامي  اخةتالف إلىاإلشارة وتجدر 

فةي  السُّةكانويمكن مالحظة تأثير هذا االستثناء على خفةض أعةداد  .وتم عرض هذه النتائج لغايات المقارنة .ييناألردن
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 األعةوامى جميةع ، وتنطبةق هةذه النتيجةة علةالعةامين نيهةذجميع هذه المجموعات العمرية وفةي كةال السةيناريوهين فةي 

ا   .األخرى أيضا

ةةكانالفرصةةة وتنطةةوي  ينبغةةي أن يهةةيء  ومةةن ثَةةمَّ رات، خَ ية علةةى زيةةادة كبيةةرة فةةي حجةةم قةةوة العمةةل والمةةدَّ السُّ

حتةى ال تتحةول الزيةادة فةي  ،االقتصاد المناخ المالئم من السياسات لالستفادة من هذه الزيادة في دفع النمةو االقتصةادى

فةي ارتفةاع معةدالت البطالةة، ومةا لهةا مةن انعكاسةات سةلبية علةى االسةتقرار  يتمثَّةل ،عةبء متفةاقم إلىحجم قوة العمل 

ا لوثيقةةة السياسةةات  االقتصةةادي واالجتمةةاعي والسياسةةي. ةةكانالمتعلقةةة بالفرصةةة ووفقةةا والمنبثقةةة عةةن  األردنية فةةي السُّ

 ما يلي: أهم السياسات فيإيجاز مكن فيعلى للسكان، المجلس األ

 .توسيع سوق العمل ومرونته سياسات -

 .سياسات االنفتاح االقتصادي -

 .سياسات تعبئة المدخرات وحفز االستثمار -

 .االجتماعيَّةسياسات الحماية  -

   .يةالسُّكانواإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة  االجتماعيَّةسياسات الحماية  -

 

 ياألردن الشَّبابمفهوم العمل لدى  2.3

ةبابلنجاحه، من أهمهةا  عدَّة على عوامليعتمد العمل بشتى أنواعه  ةباب، فكلمةا كةان الشَّ ةا ومةدرك الشَّ ا متحمسا  ا

 .العمةل فضةاء رحباةا ليمةارس أفةراد المجتمةع والءهةم وانتمةاءهم لمجتمعةاتهم ويمث ِّةل. أعلىإنتاجيته كانت ألبعاد العمل 

ا لصةقل مهةارات األفةراد ةبابتةربط بةين العمةل و الَّتةيوبنةاء قةدراتهم. وانطالقاةا مةن العالقةة  ويمثل مجاالا مهما  فةإنَّ  الشَّ

سةيراكم  هوالرقةي بمسةتواه ومضةمونه، فضةالا عةن أنَّة ومسةاندته وانتماءهم لمجتمعهم كفيل بةدعم العمةل الشَّبابحماس 

ممارسةتهم لحيةاتهم وأمس الحاجة إليهةا، فةي مرحلةة تكةوينهم في سيكونون  تيالَّ  ، همومهارات هموقدرات الشَّباب خبرات

فإننا نجد نسبة ضةئيلة جةداا  ،سم به العمل من أهمية بالغة في تنمية المجتمعات وتنمية قدرات األفرادما يتَّ  ومعالعملية. 

قبةول العةن األهةل بعض عزوف من  إذ يوجد ؛ن يعملون في سن مبكرة وخاصة في المراحل الدراسيةالَّذي الشَّبابمن 

 .عملهماآلخر هم، بينما يؤيد بعضأثناء الدراسة أبناؤهمعمل ي أنَّ ب

ةةباببعةض  ةةل العمةل علةةى أن ال يظةةل دون فائةدة لمجتمعةةه الشَّ وهةةذا مةا سةةاهم فةةي انتشةار ظةةاهرة عمةةل  ،يفض 

مهةارات وخبةرات ميدانيةة كبيةرة هةو  العمةل سيكسةبه أنَّ  فمةنهم مةن يعتقةد ،الكليةات والجامعةات طلبةةوخاصةة  ،الطَّلبة

ة هةم ن يتحملون المسؤولية ويعملةون أثنةاء الدراسةةمَ  أنَّ  كما ،أو في المستقبل سواء في الوقت الحاضر بحاجة لها، ن مِّ
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الظةروف، ولةديهم القةدرة علةى العمةل  في المستقبل، وأكثرهم قدرة على تحقيق أفضةل النتةائج فةي أصةعب الناسنجح أ

أن تكةةون هةةذه األعمةةال مةةن وال بةةد  .الضةةغط، وترتيةةب أولويةةاتهم وتنظةةيم وقةةتهم واسةةتغالله علةةى الوجةةه األكمةةل تحةةت

  ويحقق الجودة المطلوبة. ليستطيع القيام بمهام عمله مناسبة إلمكانات الطالب ومهاراته،

الحاجةة  تلبيةةف .لجامعةاتاالكليةات وعمل طلبةة المةدارس وأسباب  أبرزمن ملء الفراغ والحاجة المادية  يُعدُّ و

تتطلبهةةا المرحلةةة مةةن  ومةةا )المصةةروف الشخصةةي، والمواصةةالت، والرسةةوم الدراسةةية(ساسيةاألسةةد حاجاتةةه لالماديةةة 

ا هل األيقوى  التزامات ال  الَّةذيالمسةتوى  إلةىليصةل  ،العمةل عةن للبحةثمةا يةدفع الشةاب  بكفاية، هةوعلى تأديتها  غالبا

ةة االقتصةاديَّةوضةاع األردي لتة نظةراا  األخيرةاألعوام خالل ازدادت  الَّتي -الظاهرةهذه ف. يريده من وجهة نظره  -بعامَّ

 يسةهمو. رات العملية والعلميةة فةي آن واحةدالخب على المزاوجة بينوقادر  ،شباب مسؤول عن ذاتهعداد إ تدعم عملي ة 

علةى عتمةاد واالالماديةة  متنميةة مةواردهوواحةد، ن آن يعملون ويدرسةون فةي الَّذي الشَّبابفي صقل شخصية هذا األمر 

المتمثلةة فةي عةدم قةدرة نسةبة الناحية السلبية إغفال يجب عدم  هغير أنَّ  .وضغوطاتها الحياة مشكالتومواجهة  ،منفسهأ

 .الوقت نفسهالدراسة والعمل في بين   المواءمةعلى  الشَّبابكبيرة من 

 

 ي ومفهوم ثقافة العيباألردن الشَّباب 2.4

عةةن الخلفيةةات التعليميةةة  تبتعةةدوانتشةةار العمةةل فةةي أنشةةطة اقتصةةادية  ،مةةن ناحيةةة الطَّلبةةةانتشةةار عمالةةة  نَّ إ

ةبابلصةقت بالقطةاع أتهمةة " "ثقافة العيب أنَّ بوبعض الباحثين لالعتقاد  الشَّبابتحمل بعض ربما  ،والتخصصات ي، الشَّ

ا عائقةتعةد  هذه "الثقافة" لةم أنَّ  إلىشارة إ وفي هذا  يلبةيعةد يالوظيفةة الحكوميةة لةم انتظةار ف .العةاطلين عةن العمةل مةامأ ا

ةةباب طموحةةات  كلةةفارتفةةاع و ،االقتصةةاديَّةالظةةروف صةةعوبة و، تةةدني الرواتةةبمحدوديةةة التعيينةةات وفةةي ظةةل  الشَّ

كثيةر مةن فيةه  يوجةد الَّةذيعمةان، فةي الوقةت العاصةمة فةي  تتركَّةز الوظةائفمةن  األعلةىالنسةبة  وأنَّ خاصة  ،التنقالت

ا أيشةةهد  الَّةةذير السةةكن اسةةتئجاب المحةةدودة رواتةةبهمال تسةةمح و الوظةةائف خارجهةةا، يطةةالب فةةي  متتاليةةة تارتفاعةةايضةةا

 .األجور

سةةعيها للتعةةاون مةةع مختلةةف المؤسسةةات لتنفيةةذ اسةةتراتيجية وطنيةةة شةةاملة طةةار إفةةي - وكانةةت وزارة العمةةل

ة -ثقافةة العيةب عةن اا بعيةديةين األردنخاصة وعامةة بهةدف تشةغيل  ومبادرات مةع  قواسةم مشةتركةيجةاد إ ضةرورةدت أكَّ

برامج ناجحة ونافعة تعمل على تشةغيل  بطرحها ،هذه الظاهرة للتخلُّص من ،مختلف المؤسسات والجهات ذات العالقة

 .الوافدة القِّوى العاملةمحل  محاللهإو ،المتوفرة يين ضمن المهن والحرفاألردن
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نتو ةبابتتحدث عةن تحةديات ،  5الدوليدراسة حديثة للبنك  تضمَّ ي المةتعلم للحصةول علةى وظيفةة األردنة الشَّ

شةباب متعلمةين مةن البةاحثين عةن عمةل رسةال إ تةم فيهةا ،ة في سوق العمةلحيَّ  تجربةا  ،ياألردنمناسبة في سوق العمل 

الشركات الراغبة في التوظيف، بعةد التأكةد مةن مواءمةة مهةارات البةاحثين عةن عمةل مةع الوظةائف الشةاغرة لةدى  إلى

عمليات توظيةف  تسع لم يتم سوىألف طلب توظيف للشواغر المطلوبة نحو  ه منوقد تبي ن أن   الدراسة. محلَّ الشركات 

حت بةةه الرغم ممةةابةةحقيقيةةة فقةةط،  ا  صةةر  الموظةةف المناسةةب بالمهةةارات المطلوبةةة، يجةةاد إمةةن صةةعوبة  الشةةركات سةةابقا

 المسبق من مواءمة المتقدمين للوظائف الشاغرة. الدراسة تحقُّق وبالرغم من 

ةةبابعلةةى تفسةةيرين: األول ثقافةةة العيةةب لةةدى  الدراسةةةوقةةد ركةةزت  ، والثةةاني تةةدني المهةةارات المطلوبةةة الشَّ

بعةض تةوحي و تحتاجهةا الوظيفةة. الَّتةيويقلل من قيمة المهةارات  القِّوى العاملةيزيد من عرض  الَّذيللوظائف، األمر 

 طلبةات التوظيةف تجةاهالشةركات  عةدم جدي ةةنتائج الدراسة بأسباب أخرى أكثر أهمية على أرض الواقع، وفي مقدمتها 

 إلةىتشير الدراسة و .البشريَّةأو عبر تقديم السيرة الذاتية للموارد  ،للشركةلكتروني اإلعبر الموقع  سواء ،إليها الواردة

الشةركات كانةت تشةتكي مةن صةعوبة التوظيةف،  أنَّ ومةع  .مقابلة عمةل إلى % من طلبات الوظائف لم تنتهِّ 55نحو  أنَّ 

 .عالنهاإزيد على خمسة أسابيع من % من الشواغر المعلنة خالل فترة ال ت 88 مألتها أنَّ إال 

تةةزداد ، ولةذلك األردن"الوسةاطة" و"العالقةةات"  تحظةى بحصةة األسةد فةي : الطةرق غيةر الرسةمية شةيوع  إنَّ 

ا  مبةدأ أهميةة تحقيةق ضةمن الواقةع االقتصةادي االجتمةاعي لةةألردن  ،ياألردنةالدسةتور  فةي تكةافؤ الفةرص المكفةول علنةا

ةباببةات  ربمةا  الَّتةيإلى الدرجة صلت األمورو فقدوجيرانه من الدول العربية؛  خةارج دائةرة  هةمأنَّ  معهةا يشةعرون الشَّ

وضةةع التشةةريعات وآليةةات الرقابةةة الضةةامنة لتعامةةل علةةى ضةةرورة التأكيةةد يجةةدر ؛ وعليةةه .االقتصةةادالمجتمةةع واهتمةةام 

قةرارات التعيةين، مةع و البشةريَّةتقاللية دوائةر المةوارد بمةا فةي ذلةك اسة ،سيةة مع قواعد الحوكمة المؤسَّ الشركات بجديَّ 

 مبدأ تكافؤ الفرص. وفقفة في التعامل مع طلبات التوظيف عبر القنوات الرسمية ة الشركات الموظ ِّ ضمان جديَّ 

 

                                                           

5
 World Bank, (2014). “Testing the Importance of Search Frictions, Matching, and Reservation Prestige Through 

Randomized Experiments  in Jordan”.  Policy Research Working Paper 7030, Development Research Group. 
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 ظاهرة العمل مع الدراسة 2.5

( 281عينة حجمهةا ) وأُخذتالجامعات تحديداا،  طلبةتم تطوير استبانة لدراسة مدى انتشار هذه الظاهرة بين 

ا وطالبةةةا طالبةة وجامعةةة  ،يةةة، وجامعةةة اليرمةةوك، والجامعةةة األمريكيةةةاألردنالجامعةةة  :هةةي ،مةةن أربةةع جامعةةات أردنيةةة ا

، والعلةوم، والعلةوم واإلعةالماآلداب، والزراعةة، والصةحافة  :يدرسةونها مثةل الَّتةيتنويع التخصصات  وروعي. جدارا

مةع الحةرص  ،وقةد تنوعةت األسةئلة قيةد البحةثتخصصةات أخةرى. وواالقتصةاد، اإلدرايةة الطبي ة، والهندسةة، والعلةوم 

 :ما يلي موجز ألبرز النتائج فيو. العمل مع الدراسة ظاهرة جانب إلىقصاء ظاهرة ثقافة العيب على است

 ( 30%( ذكور و)70توزعت عينة الدراسة بنحو )%ةةعةن تعبئةة االسةتبانة.  اإلناثإحجام لوحظ و، إناث  وبعامَّ

 %(.79مستأجرة بنسبة ) تعينة الدراسة يعيشون في مساكن مملوكة وليسمعظم  فإنَّ 

  (، وهةي نسةبة 52بلغت نحو )إذ  ؛جانب الدراسة إلىن يعملون الَّذي الطَّلبةالنتائج مفاجئة من حيث نسبة جاءت%

صةرح و. لإلناث%( فقط 27%( مقابل )63بلغت نسبة الذكور )فقد ، اإلناثلكنها تتفاوت بين الذكور و ،مرتفعة

العةاملين  الطَّلبةة إجمةالي%( مةن 34بنسبة ) ،مكان العملن يعملون معهم في آخرو طلبة أنه يوجد الشَّباب الطَّلبة

 في العينة قيد الدراسة.

 

 ن ال يعملون حسب الجنسالَّذين يعملون والَّذي الطَّلبة: حجم (1 )الشكل رقم
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  هةةم أنَّ %( 68ج، أفةةاد نحةةو )عةةن اسةةتعدادهم للعمةةل فةةي مجةةال يختلةةف عةةن تخصصةةهم بعةةد التخةةرُّ  الطَّلبةةةوبسةةؤال

ج. وقد كان العمل في مجال غير تخصصهم بعد التخرُّ  الطَّلبة%( من 32رفض نحو ) في حين للعمل، مستعدون

 .اإلناثالدراسي أكبر منه لدى تخصصهم استعداد الذكور للعمل في غير 

  

 العمل بعد التخرج في غير اختصاصهمن يقبلون الَّذي الطَّلبةنسبة : (2)الشكل رقم

 

  وعامةةل  ،بةةائع مجةةال:أكثةةر فةةي  ا، ولكةةنهم تركةةزو( مهنةة35ن بنحةةو )والعةةامل الطَّلبةةة يشةةغلها الَّتةةيتنوعةت المهةةن

 الحرة.األعمال مطعم، ومدرس خصوصي، وفي 

 

 المشتغلين الطَّلبةر يغمن شغاال  إ: المهن األكثر ((3 الشكل رقم

غير مستعد 
للعمل بعد 
التخرج في 
مجال غير 
 التخصص

29% 

مستعد للعمل 
بعد التخرج 
في مجال غير 
 التخصص

71% 

 ذكور

غير مستعد 
للعمل بعد 
التخرج في 
مجال غير 
 التخصص

42% 

مستعد للعمل 
بعد التخرج 
في مجال غير 
 التخصص

58% 

 إناث

0

5

10

15

20

25

30

مدرس  مطعم بائع
 خصوصي

مندوب  اتصاالت سائق اعمال حرة
 مبيعات

 محاسب دهين

28 

15 

9 
8 8 

7 
5 5 5 



 

21 
 

 

  ةد أنَّ  الطَّلبةةيتقاضةاها  الَّتيوبالسؤال عن األجور الحالية  ( دينةار، لكةنَّ 300-100هةا تتةراوح بةين )العةاملون، ُوجِّ

( 249-200) الفئةةتليهةا  ،%(16( دينار وبنسبة )300-250) الفئةضمن  اا يتقاضون أجور منهم األعلىالنسبة 

ن يعملةةون ال يتمتعةةون بامتيةةازات فةةي العمةةل )ضةةمان الَّةةذي الطَّلبةةةغالبيةةة  لةةوحظ أنَّ و %(.15دينةةار وبنسةةبة )

ن لديهم امتيةازات فةي العمةل الَّذيبينما بلغت نسبة  ،أو بدل مواصالت مثالا( ،أو وجبات ،أو تأمين طبي ،اجتماعي

(36.)% 

  

 يتلقونها والجنس الَّتين حسب متوسط األجور يالعامل الطَّلبةعدد 4 ): الشكل رقم)

  

%( 36مةا نسةبته)أعلن فة، طلعةاتهملةوحظ ارتفةاع ت ،جهمالمطلةوب بعةد تخةرُّ األدنى لألجر وعند سؤالهم عن الحد 

يةةرى ، بينمةةا فصةةاعداا دينةةار  500مةةن  لألجةةر المطلةةوب هةةو ابتةةداءا  الحةةد  األدنةةى أنَّ مةةن إجمةةالي طلبةةة العينةةة، 

 الَّتةيفةإنَّ األجةور وبشكل عةام . اا ( دينار499-400) لألجر المقبول لديهم هوالحد األدنى  أنَّ  من العينة %(22)

 .مما طلبه الذكور أقلَّ كانت  اإلناث طلبتها
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 حسب الجنس التوزيع النسبي للحد األدنى من األجر المطلوب بعد التخرج5 ): )الشكل رقم

 

 ه سؤال مباشر لل %( 87أجةاب )فثقافةة العيةب فةي المجتمةع، وجود ظاهرة مدى اعتقادهم في يتعل ق ب طلبةُوج ِّ

ها تالشت مةن المجتمةع. ولةم تختلةف النسةب أبةداا أنَّ %( يعتقدون 13مقابل )، ها ظاهرة موجودة أنَّ ب الطَّلبةمن 

وظيفةة بعةد إيجةاد  أنَّ  الطَّلبةة%( مةن 61) يةرىمن ناحية أخرى، وعند مراعاة التوزيع على أساس جندري. 

 وشةعورهم الشَّةبابعةن نضةج  وهةذا يةنمُّ  .مسؤولية الحكومة توليس ،التخرج هي مسؤولية الباحث عن العمل

 بالمسؤولية.
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  ( يفضةلون العمةل63)علةى ما يزيةد  أنَّ في العمل في القطاع الخاص أم العام، لوحظ  الشَّبابوحول رغبة% 

%( من العينة قيةد الدراسةة 64) واعتقد %( يفضلون العمل في القطاع العام.37في القطاع الخاص، مقابل )

%( مقابةل 56بنسةبة ) اإلنةاثتمييةز لصةالح  -في الغالب-وهو  ،أصحاب العمل يمارسهتمييز جندري  بوجود

 %(.44التمييز لصالح الذكور بنسبة ) من يعتقدون أنَّ 

  وقةد  .جمةن حصةولهم علةى فةرص عمةل بعةد التخةرُّ  تحةدُّ  الَّتيوالتحديات  مشكالتأبرز العن  الطَّلبةتم سؤال

ا مشكلة وتحدي 15في إجاباتهم انحصرت  ن ،، أبرزها قلة فرص العمل المتاحةا العرض يفوق الطلب علةى  َكو 

المطلوبةةة لضةةعف الخبةةرة والمهةةارات الفنيةةة إضةةافة الواسةةطة والمحسةةوبية عةةائق آخةةر،  ذكةةروا أنَّ . والعمةةل

ارتفةاع و األسةعارتناسةبها مةع تضةخم وعةدم األجةور مشكلة تدني  لوجود العينة طلبة من العديد . وأشارللعمل

 .تكاليف المعيشة

 

 جعلى وظائف بعد التخرُّ  الشَّبابتعيق حصول  الَّتيالتحديات  : 6 ))الشكل رقم

 

 قلة فرص العمل المتاحة 
23% 

 الواسطة والمحسوبية
22% 

ضعف الخبرة والمهارات 
 الفنية المطلوبة للعمل

10% 

تدني االجور وعدم تناسبها مع 
 تكاليف المعيشة

9% 

اشتراط تحصيل أكاديمي 
 مرتفع
6% 

 وجود مشكلة البطالة
5% 

عدم مالءمة التخصص مع 
 متطلبات السوق

5% 

عدم توفر مواصالت آمنة 
 ومالئمة

5% 

 صعوبة ظروف العمل
4% 

 التمييز الجندري
3% 

 وجود ظاهرة ثقافة العيب
2% 

 مزاحمة العمالة الوافدة
2% 

األزمات السياسية 
 واالقتصادية

2% 

 زواج اإلناث
1% 

 الجنسية
1% 
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  فكةان وصةولهم لسةوق العمةل زيةادة فةرص بإمكانهةا نيعتقةدو الَّتةيالحلةول واالقتراحةات كما تم سؤالهم عةن .

، ، وتةةأهيلهمجهمالمتوق ةةع تخةةرُّ  الطَّلبةةةالتوسةةع فةةي القةةروض الصةةغيرة لتمويةةل المشةةاريع، وتةةدريب  أبرزهةةا:

تكةةاليف ارتفةةاع رفةةض الواسةةطة والمحسةةوبي ة، وتخصةةيص أجةةور عادلةةة تتناسةةب ووومحاربةةة ثقافةةة العيةةب، 

 المعيشة.

 

 لفرص العمل الشَّبابمقترحات لزيادة وصول  7 ): الشكل رقم)

 

 ي في المجتمعاألردن الشَّبابمبادرات تمكين  2.6

مةن شةأنها  الَّتةي السياسةية والثقافيةةو، االقتصةاديَّةو، االجتماعيَّةم في شروط الحياة التحكُّ ، الشَّبابتمكين يعني 

ةةبابمضةةاعفة قةةدرات فةةي  المسةةاهمة ةةبابعمليةةة توعيةةة  كةةذلك يشةةمل التمكةةينواتهةةم. علةةى تحقيةةق ذ الشَّ الظروف بةة الشَّ

ةبابتمةس  الَّتةيوتنمية الشةعور بالملكيةة والقيةادة لألعمةال التنمويةة  ،وبطبيعة حقوقهم والمجتمةع، بمةا يجعلهةا أكثةر  الشَّ

ةةوتالاسةةتجابة  ةةبابمةةع احتياجةةات ا ؤما ةةبابتمكةةين إيةةالء يجةةب  ومةةن ثَةةمَّ  .الشَّ وصةةقل مهةةاراتهم وتحسةةين مسةةاهمتهم  الشَّ

 .تهممعيشومستوى  المواطنين وتحسين ظروف ،لدفع عجلة التنمية في المملكة األهميَّة الكافية، االقتصاديَّة

التوسع في القروض الصغيرة 
 لتمويل المشاريع

18% 

تدريب وتأهيل المتوقع 
 تخرجهم
16% 

 محاربة ثقافة العيب
12% 

رفض الواسطة 
 والمحسوبية

11% 

تخصيص أجور تتناسب مع 
 تكاليف المعيشة

9% 

زيادة التوعية بخصوص 
التخصصات المطلوبة في 

 سوق العمل
8% 

فتح باب التعيين في القطاع 
 العام
7% 

 التوظيف على أساس الكفاءة
5% 

 توفير امتيازات في العمل
5% 

 تحسين جودة التعليم
3% 

 محاربة التمييز الجندري
3% 

احالل العمالة الوافدة بالعمالة 
 المحلية
 محاربة مشكلة البطالة 2%

1% 
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 الشَّةبابهةدفت لةدعم دور  الَّتةيبالعديةد مةن المبةادرات الرائةدة والحضةارية  "الشَّبابتمكين "يرتبط مصطلح و

نشأت بدعم ملكي سامٍّ مةن لةدن جاللةة الملةك عبةد  الَّتي"، األردنهيئة شباب كلنا " :أبرزهاو ،في مختلف مناحي الحياة

من خالله شباب الجامعةات وشةباب الةوطن فةي يتفاعل  الَّذيبهدف توفير المنبر المؤسسي  ،2006عام الهللا الثاني في 

 والسياسية.  االجتماعيَّةو االقتصاديَّةمع السياسات والبرامج الموجهة إليهم في مجاالت التنمية  ،جميع مواقعهم

 للخةروج، كاف ةة من محافظةات المملكةة الشَّبابتفعيل دور  إلى "األردنهيئة شباب كلنا "ومنذ تأسيسها، سعت 

ا.  ليكونوا ون أنفسهمدُّ يُعِّ خدمة مجتمعاتهم، و هدفهابمبادرات وتوصيات  ا وسياسةيا ا واجتماعيةا شركاء ومؤثرين اقتصةاديا

، وتةم تعيةين كةادر الشَّةبابمقةراا فةي مختلةف محافظةات المملكةة لتسةهيل عمليةة التواصةل مةع  12وقامت الهيئة بإنشاء 

ةةباب التةي يقترحهةةاإداري لإلشةراف علةةى متابعةة البةةرامج واألنشةةطة  شةةاب مةةن  390,000أكثةةر مةن وقةد اسةةتفاد  .الشَّ

ر شةةبابية مختلفةةة. وتةةوف ِّ  موضةةوعاتتتنةةاول  الَّتةةيالخةةدمات التطوعيةةة وحلقةةات الحةةوار والتدريبيةةة المتعةةددة، الةةدورات 

 والمراكز المجتمعية األخرى. الشَّبابمراكز الهيئة أماكن للتفاعل بين قطاع 

ا  ا وإداريةوقد تولى صندوق الملك عبةد هللا الثةاني للتنميةة متابعةة الهيئةة ماليةا ا شةبابية و، ا اتخةذ مةن الهيئةة ذراعةا

التواصةل  :قدمتها الهيئةة الَّتيالبرامج والمبادرات  يشرف عليها. ومن أهم الَّتيلتكون ضمن حزمة البرامج والمشاريع 

التواصل مع مؤسسات الدولةة ووإشراكهم في نشاطات الهيئة، ورفع قدراتهم المؤسسية، والعمل التطوعي،  الشَّبابمع 

تواجه المجتمعات المحلية، ورفع القةدرات  الَّتيفي معالجة التحديات  الشَّبابع المدني، وتعزيز دور ومؤسسات المجتم

ةةباباإلعالميةةة لةةدى  صةةندوق لتمويةةل المشةةاريع الرياديةةة بالتعةةاون مةةع البنةةك الةةوطني لتمويةةل المشةةاريع نشةةاء إو، الشَّ

اريع العلمية التطبيقية، والعمةل التطةوعي، والمشةاريع تركز على المش الَّتي "جائزة فرسان التغيير"الصغيرة، ومبادرة 

ةباب ةباب عةالماإل، ومنبةةر أوالا  األردن، واألردنكلنةا و األردنهيئةة شةباب و .الصةغيرة نتاجي ةةية اإلالشَّ ي)الحكي إلنةةا( الشَّ

 نهضةة كبيةرة تسةاهم فةيهةي مبةادرات حقيقيةة و ،ز ودعةم البحةث العلمةي والتنميةةهللا لةدعم التميُّة وصندوق الملك عبةد

 .المجاالت  في شتى بقيادة شبابية

 بثقافةةردنية أالتأسيس لمرحلة ضرورة لجاللة الملك عبد هللا الثاني ستشراف امدى كل تلك المبادرات تشير ل

جاللتةةه المباشةر للشةةباب  توجيةةه إلةى ونشةةير هنةا .نهةوض بةالمجتمع فةةي جميةع الميةادينلل ،وبقيةادة شةةبابية ،ديمقراطيةة

ا بالفكرة الديمقراطية، وبناءا  الواعي والناضجنطالق لال لمسةيرة  للدخول في عملية التعزيز والتمكين الديمقراطي، إيمانا

 المواطنة بين الحقوق والواجبات. مقتضيات يوازنوناإليجابي ، تجاه باالالديمقراطية، كفاعلين حقيقيين  األردن
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ليساهم في إيجةاد مسةار اجتمةاعي توعةوي  ،التمكين الديمقراطيبرنامج  جاللة الملك عبد هللا الثانيكما أطلق 

س الثقافة الديمقراطية، والمشاركة السياسية، وأخالقيات الحةوار الهةادف،  يتمثل في بلورة وتنفيذ مبادرات وبرامج تكر 

فةي بنةاء ثقافةة  بوجةه خةاص، الشَّباب، وإشراك جميع فئات المجتمع، واالجتماعيَّةوثقافة العمل التطوعي، والمسؤولية 

بناءا علةى  ،وتعزيز سبل ممارستها عبر المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة ،ديمقراطية واعية

 .ساهمة في دفع عجلة التنميةأسس الثقة والقدرة على التغيير والم

يهةدف  الَّةذيشةباب للعمةل" هللا فةي المركةز الثقةافي الملكةي، برنةامج " أطلقت جاللة الملكة رانيةا العبةد وكذلك

بمةا يضةمن لهةم  ،وتطوير مهاراتهم في جميع المجةاالت ،ياألردنودعم التنمية المستدامة للشباب  الشَّبابلتحسين حياة 

ةةباب" أنَّ إليمةةان جاللتهةةا بةة ،القةةدرة علةةى المنافسةةة فةةي سةةوق العمةةل للتغييةةر االقتصةةادي ألي  األعلةةىهةةم المحةةرك  الشَّ

 الدولية. الشَّبابمجلس إدارة منظمة عضاء أحد أمجتمع"، وبصفتها 

بتمويةةل مةةةن الوكالةةةة  ،والمنظمةةةة الدوليةةة للشةةةباب االجتماعيَّةةةةذ البرنةةةامج بالتعةةاون بةةةين وزارة التنميةةة وينفَّةة

تةةم اختيارهةةا بأسةةلوب  الَّتةةيوبالشةةراكة مةةع عةةدد مةةن مؤسسةةات وجمعيةةات المجتمةةع المةةدني  ،األميركيةةة للتنميةةة الدوليةةة

، ومؤسسةة التعلةيم البشةريَّةي الهاشةمي للتنميةة األردنة، والصةندوق األردنعايير محددة، كمؤسسة نهةر تنافسي ووفق م

ي األردنة الشَّةبابتمكين  إلىويسعى  .البرنامج خمس سنوات ومدَّة ية، وجمعية الفاروق الخيرية.األردنألجل التوظيف 

ا، ( 24-15)في الفئة العمرية ورفةدهم بالتةدريب والتأهيةل والمهةارات العمليةة والقياديةة  ،لهةم فةرص عمةليجةاد إلعامةا

تزيد من تفاعلهم ومساهمتهم في تحسين أوضاع أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، ويعةزز مةن فةرص التحةاقهم بسةوق  الَّتي

امج المقدمة لهم، مةن خةالل تنفيةذ مجموعةة مةن البةر االجتماعيَّةتحسين نوعية الخدمات والنشاطات  إلىالعمل، إضافة 

مةن أكثةر المنةاطق  تُعةدُّ وسينفذ البرنامج في اثنتي عشرة منطقة سةكانية  ألحياء المستهدفة بالبرنامج.لهة النوعية الموجَّ 

ا في معدالت الفقر والبطالة ونسب التسرُّ  ية، فةي محافظةات العاصةمة والزرقةاء السُّةكانب من المدارس والكثافةة ارتفاعا

 ومعان ومنطقة األغوار.ربد إو

يسةعى  الَّةذيية" الشَّباب"برنامج القيادة  :أبرزها الشَّبابيقد م مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل برامج لتمكين و

من خالل تدريبات عملية شاملة ومتكاملة تجمع بين النظرية والتطبيةق،  ، وتعزيزهاالشَّبابلبناء المهارات القيادية بين 

 .، وتنفيذهاذه الفئة لتخطيط مشاريع المجتمع المحليتحتاجها ه الَّتيز على المهارات وترك ِّ 

أنشأ مكاتب خاصة للتأهيةل الةوظيفي  الَّذيمبادرات صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية،  إلىشارة اإلوتجدر 

، لمساعدة الطلبة على اكتساب الخبرات، واالنخراط في التدريب الةالزم لةدخول سةوق 2004عام في الجامعة  23في 

يةة للمشةاركة األردن، لةدعم طلبةة الجامعةات 2006عةام فةي الالصندوق برنامج دعم السفر الدولي  أطلق وكذلكالعمل. 

ا(، وتكةاليف يغطةي هةذا البرنةامج تكةالوية المختلفة في أنحاء العالم. الشَّبابفي األنشطة  ا أو كليةا يف تةذاكر السةفر )جزئيةا
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ا تطبيق "الفيزا للطلبة المتمي زين في األنشطة الالمنهجية الهادفة. وتبن   ، وهو برنامج تةدريب Darb"6ى الصندوق أيضا

يةةين فةةةي األردنوبةةدعم مةةن وزارة التخطةةيط والتعةةةاون الةةدولي، للطلبةةة  LOYAC"7محل ةةي، بالشةةراكة مةةع مركةةةز "

أو مؤسسة غير حكومية تستضةيفهم  ،شركة ضمن قطاع خاص/ عام إلىية، حيث يقومون باالنضمام األردنالجامعات 

 .األجر مدفوعةعلى األقل أسابيع  8كمتدربين لـ 

ةباب مةن (3,456)وفي مجال التمويةل، قةام صةندوق التنميةة والتشةغيل بتمويةل  إلنشةاء  2013عةام فةي ال الشَّ

بالتعاون مةع  "جائزة فكرتي للمشاريع الريادية"أطلقت  "تمويلكم"شركة  ل يُذكر أنَّ مشاريعهم الخاصة. وفي هذا المجا

مةن  ،ثقافةة الريةادة وبنةاء الشةركات فةي المجتمةعبنشةر الةوعي  إلةىتهدف الجةائزة و. 2013عام في ال 8مؤسسة صلتك

ربةط أصةحاب المشةاريع بشةبكة مةن  إلةى باإلضةافة ،التةدريب واإلرشةاد لهةم ولمشةاريعهمفرص للتمويل ويجاد إخالل 

 ،االجتماعيَّةةو ،الخدميةةو ،نتاجي ةةاإلو ،الصةناعيةو ،لتطوير مشاريعهم في المجاالت التجارية ،المستثمرين والمرشدين

ا مادي منح الجائزة تمويالا تَ و .والخضراء برنةامج تةدريبي مدتةه أربعةين سةاعة للمتقةدمين المتةأهلين خةالل  إلى باإلضافة ا

 خطط عمل. إلىلمساعدتهم على تحويل أفكار مشاريعهم  ،مراحل تصفيات الجائزة

  

                                                           
 درب هو برنامج يهدف إلى  إعداد وتطوير مهارات الشباب األردني في مختلف محافظات المملكة، الكتساب خبرة عملّية في سوق العمل.  6
. وتقدم "لوياك" مجموعة 2009وفي لبنان في العام  2008وفي األردن في العام  2002لوياك هي مؤسسة غير ربحية، تأسست في الكويت في العام   7

  عامًا. 23-16مختلفة من البرامج التنموية للشباب من الجنسين من 

8
فير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة األعمال، وإتاحة المجال توصلتك هي مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تحسين اأوضاع الشباب، من خالل   

 .أمام الشباب للوصول إلى رؤوس األموال واألسواق، وللمشاركة واالنخراط في التنمية االقتصادية واالجتماعية
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 الثالثالفصل 

في سوق  الشَّبابالتحليل الوصفي لمؤشرات 

 ياألردنالعمل 
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 األردنللشباب في  الديموغرافيَّةالخصائص  3.1

 نحةوبمعدل نمةو تراكمةي سةنوي بلةغ  ،( مليون نسمة6.1) نحو 2014بلغ عدد سكان المملكة في نهاية العام 

أعلةى بشةكل طفيةف مقارنةة مةع مثيلةه  اإلنةاثوقد كان معدل نمو  ،(2014-2010) للخمسة أعوام األخيرة%( 2.2)

الشةكل %( للةذكور، انظةر 2.2%( لإلنةاث مقابةل )2.3) نحةو نفسةها لفتةرةلحيةث بلةغ معةدل النمةو التراكمةي  ،للذكور

 .(8 )رقم

 

 (2014-2010) األعوامن خالل يياألردن السُّكانتطور حجم  (:8 )الشكل رقم

 
، وهةي 2014فةي نهايةة العةام  السُّةكان إجمةالي%( مةن 19.8قد بلغت ) الشَّبابنسبة  أنَّ  إلىتجدر اإلشارة و

بةافتراض وجةود ثةالث شةرائح ُعمري ةة رئيسةة للسةكان، و. (2014-2010) لألعةوام الخمسةة األخيةرةنسبة شبه ثابتة 

 فئةةبينمةا كانةت أقةل نسةبة نمةو فةي  ،%(4.0) نحةوبلغت وسنة  24فوق  السُّكان فئةأعلى نسبة نمو كانت في  نجد أنَّ 

 (.1) لجدول رقما%(. كما يبين 0.7) نحوبلغت و( سنة 24 – 15) السُّكان

 (2014-2010) األعوامالتراكمي خالل  السُّكانمعدل نمو : (2 )الجدول رقم

 اإلناث الذكور السُّكانمجموع  الفئات العمرية

 %0.9 %1.1 %1.0 سنة 15أقل من 

 %0.9 %0.5 %0.7 سنة 15-24

 %4.0 %4.0 %4.0 سنة 15أكثر من 

 .البشريَّة الموارد لتنمية الوطني المركز -المنار مشروع بيانات قاعدة :المصدر
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ةةبابتعريةةف  إلةةىوبةةالعودة   الفئةةةضةةمن  ن يقعةةونالَّةةذيبةةأنَّهم ( ILOحسةةب تعريةةف منظمةةة العمةةل الدوليةةة ) الشَّ

لون مةةا ( نسةةمة، يشةةك ِّ 1,214,460) نحةةو إلةةى 2014عةةددهم وصةةل حتةةى نهايةةة العةةام  نجةةد أنَّ ، ( 24-15العمريةةة )

أعلةى نسةبة نمةو هةي  . وباحتساب معدالت نمةو شةرائح العمةر المختلفةة يتبةين أنَّ السُّكان إجمالي%( من 19.8نسبته )

سةالبة فةي  جةاءت الفئةةضةمن هةذه  السُّةكاننسةب نمةو  إنَّ لةداخلين فيهةا، حتةى اوأقلها لفئةة  الفئةلفئة الخارجين من هذه 

 (.2) رقم الجدول، كما يبين 2013و  2011سنتي بعض السنوات مثل 

 التوزيع النسبي لشرائح الفئات العمرية للسكان حسب الجنس: (3)الجدول رقم

 الفئات العمريّة
2011 

 المجموع
2012 

 المجموع
2013 

 المجموع
2014 

 المجموع
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 %0.8 %0.2 %1.4 %1.4 %1.9 %0.9 %0.6 %0.2- %1.3 %1.2 %1.6 %0.8 سنة 15أقل من 

 %1.3 %2.3 %0.3 %0.4- %0.7- %0.1- %2.0 %1.5 %2.4 %0.2- %0.3 %0.6- سنة 15-24

 %3.8 %3.6 %4.0 %4.1 %4.3 %3.9 %3.7 %3.9 %3.6 %4.3 %4.1 %4.5 سنة 15أكثر من 

 .البشريَّةالوطني لتنمية الموارد  المركز -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

وهةي آخةذة فةي التنةاقص ،  2010قةد بلغةت الةذروة فةي العةام  الفئةةهةذه  ومما تجدر اإلشارة إليه أنَّ   

، كمةا 2014العةام  %( فةي19.8وانتهةاءا بةـ ) 2010%( في العةام 21.0الدراسة ابتداءا من )عبر الفترة الزمنية قيد 

 (.3) رقم الجدوليبين 

 سكان المملكة إجماليالتوزيع النسبي لشرائح الفئات العمرية للسكان من : (4)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 %34.6 %35.1 %35.4 %36.0 %36.4 سنة 15أقل من 

 %19.8 %20.0 %20.5 %20.5 %21.0 سنة 15-24

 %45.6 %44.9 %44.1 %43.5 %42.6 سنة 15أكثر من 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 للفئات العمريةالتوزيع النسبي (: 9)الشكل رقم

 

 

 النسبي للسكان حسب الفئات العمرية التوزيع10 ): الشكل رقم)

 

ا وطالبة في نهايةة 681.488) نحوعلى مقاعد الدراسة في جميع المراحل التعليمية  الشَّباببلغ حجم و ( طالبا

 السُّةكانعةدد  إجمةالي%( مةن 11.1، ومةا نسةبته )الشَّباب فئة إجمالي%( من 56.1، يشكلون ما نسبته )2014العام 

 .(4) رقم الجدولبين في في المملكة، كما هو م
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 السُّكانو الشَّباب فئة إجماليونسبتهم من  الطَّلبةحجم : (5)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 681,488 669,380 671,708 641,768 635,437 الطَّلبة

 1,214,460 1,199,418 1,204,039 1,180,756 1,182,849 الشَّباب إجمالي

 %56.1 %55.8 %55.8 %54.4 %53.7 الشَّباب إجماليمن  الطَّلبةنسبة 

 %11.1 %11.1 %11.4 %11.2 %11.3 السُّكان إجماليمن  الطَّلبةنسبة 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 
 الشَّباب إجماليمن  الطَّلبةنسبة (: 11)الشكل رقم

 

 

 الشَّباب إجمالي إلى الطَّلبةحجم  (:12)الشكل رقم
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ا  التعليمي المؤهل ن ذويم الشَّبابشهدت أعداد وقد  عبةر الفتةرة قيةد مسةتمراا  أعلةى مةن بكةالوريوس انخفاضةا

ةباب فئةة نهايةة أعتةابيكونةون علةى ل الحاصلين على هذا المؤه   الشَّباب لكون هذا يعودو ،الدراسة وبدايةة دخةولهم  الشَّ

ا األ للفئةةة ةةبابأمةةا  .والرتفةةاع تكةةاليف الدراسةةات العليةةا مةةن ناحيةةة أخةةرى ،علةةى سةةن ا مةةن حملةةة درجةةة البكةةالوريوس  الشَّ

 ، فةي تنةاقص مسةتمر أمةا حملةة مؤهةل الةدبلوم المتوسةط فهةم .مسةتمر ازديةادفةي فهةم  ،فمةا دون الثانوية العامة وشهادة

والحصةول للتجسير  ه غالبيتهموتوجُّ  ،هذا المؤهل التعليمي من ناحيةالحصول على على  الشَّبابقبال إنظراا النخفاض 

 (.5) رقم الجدول، كما يبين ناحية أخرىمن البكالوريوس على 

 حسب المؤهل التعليمي الشَّباب السُّكانتوزيع : (6)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 481 504 610 884 1,057 أعلى من بكالوريوس

 84,011 86,536 84,728 82,036 83,951 بكالوريوس

 1,101,967 1,083,330 1,087,134 1,064,523 1,065,250 فما دونالثانوية 

 28,001 29,048 31,567 33,313 32,591 دبلوم متوسط

 1,214,460 1,199,418 1,204,039 1,180,756 1,182,849 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

الغالبيةة العظمةى هةم ممةن ال يتجةاوز  أنَّ وبتحليل التوزيع النسبي للشةباب حسةب مةؤهالتهم التعليميةة، نالحةظ 

ا لبيانات%( 90.7فما دون بنسبة ) ة العامةمؤهلهم التعليمي الثانوي ا منطقي األمر هذا يُعدُّ و 2014العام  وفقا  نَّ أل ،جةداا  ا

، يلةةيهم حملةةة درجةةة البكةةالوريوس بنسةةبة (4) رقةةم الجةةدولكمةةا يشةةير  علةةى مقاعةةد الدراسةةة تزالةةمةةا  الفئةةةغالبيةةة 

 ( .6) رقم الجدول%(، كما يبين 6.9)

 حسب المؤهل التعليمي الشَّبابالتوزيع النسبي للسكان : (7)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 %0.04 %0.04 %0.05 %0.07 %0.09 أعلى من بكالوريوس

 %6.92 %7.21 %7.04 %6.95 %7.10 بكالوريوس

 %90.74 %90.32 %90.29 %90.16 %90.06 فما دونة ثانويال

 %2.31 %2.42 %2.62 %2.82 %2.76 دبلوم متوسط

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 2014على المراحل الدراسية المختلفة في العام  الطَّلبةتوزيع  (:13)الشكل رقم

 

ا وقد أظهرت البيانات  ا واضةح تباينا  ،مةن حيةث مةؤهالتهم التعليميةة اإلنةاثفةي التوزيةع النسةبي بةين الةذكور و ا

%( للةذكور، وفةي المقابةل ارتفعةت نسةبة الةذكور ممةن ال 6.7%( مقابةل )12.0) نحوالجامعي ات  اإلناثكانت نسبة ف

 .%(88) نسبة اإلناث بلغت %( بينما93.3) إلىة الثانويمرحلة يتجاوز مؤهلهم التعليمي 

 

  

 2014على المراحل الدراسية المختلفة في العام  الطَّلبةتوزيع  (:14)الشكل رقم
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 ذكور

 المرحلة الثانوية فما دون المرحلة الجامعية
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الةذكور مةن المةدارس قبةل إنهةاء المرحلةة  الشَّةبابخروج نسبة  أنَّ  أعاله ( 6) رقم الجدوليالحظ من بيانات 

ا من  حسةب اإلنةاثالةذكور و الشَّةبابع يةإلناث. ولو قارنا نتةائج هةذا التحليةل مةع نتةائج تحليةل توزل اهالثانوية أعلى نسبيا

ا  االقتصاديَّةعات المهن والقطا ال  ن يعملون فةي مهةنالَّذيالذكور لشباب ل األعلى هي نسبةال نجد أنَّ فس ،كما سنبين الحقا

ا  قلةيالا  المهةنمثةل هةذه  إشةغالعلةى  اإلنةاثإقبةال  بينما نجةد .تتطلب مؤهالت تعليمية مرتفعة  هةا مهةنغالبيت ألن، نسةبيا

تحسةين ى لةع يحرصةن اإلنةاثمةن  اا كثيرفإن ولذلك ، دنية ال تتناسب مع طبيعة األنثىحرفية تتطلب مجهوداا وقدرات ب

 من خالل رفع مستواهن التعليمي وقطع أشواط أكثر في المراحل التعليمية المختلفة.     ،لهن المتاحةنوعية فرص العمل 

ةباببلغ عدد و ا ) الشَّ %( 23.2نسةبته ) ، يشةكلون مةا2014( فةي نهايةة العةام 281,865النشةيطين اقتصةاديا

ةةباب إجمةةاليمةةن  ةةبابويتةةوزع  .الشَّ  نحةةومةةنهم المشةةتغلين  عةةدد ين(، بلةةغتعطُّلةةفئتةةين )مشةةتغلين وم إلةةىالنشةةيطون  الشَّ

ةةةباب إجمةةةالي%( مةةةن 16.1سةةةبته )( مشةةةتغالا يشةةةكلون مةةةا ن195,547) ةةةباببينمةةةا كةةةان عةةةدد ، الشَّ لةةةين الشَّ  المتعط ِّ

 ( .  7) رقم الجدول، كما يبين الشَّباب إجماليمن  %(7.1 يشكلون ما نسبته )الا تعط ِّ ( م86,318)

 التوزيع النسبي للشباب النشيطين وغير النشيطين اقتصاديا  : (8)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

 %23.21 %23.39 %24.30 %25.19 %26.58 نشيطين

 %76.79 %76.61 %75.70 %74.81 %73.42 غير نشيطين

 %7.11 %7.29 %7.11 %7.54 %7.46 لتعط ِّ م

 %16.10 %16.10 %17.19 %17.65 %19.12 مشتغل

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

  

 حسب النشاط االقتصادي والجنس الشَّبابتوزيع  (:15)الشكل رقم
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ةةبابنسةةبة  أنَّ مةةن البيانةةات السةةابقة  يتبةةيَّنو ا ال تتعةةدى ربةةع  الشَّ ةةباب فئةةةالنشةةيطين اقتصةةاديا سةةبب  وأبةةرز .الشَّ

نسةبتهم و ،الدراسةةزالةوا علةى مقاعةد  مةان الَّةذي الطَّلبةهم من فئة  الشَّبابنسبة كبيرة من  أنَّ هذه النسبة، هو  النخفاض

ا اقتصادينشيطين الغير يندرجون ضمن فئة  هم%(، و56.1) ةو. ا  وثقافتةه ياألردنةه المجتمةع قد يعكس هذا األمةر توجُّ

هةذا سةيكون ولتةأمين فةرص عمةل أفضةل فةي المسةتقبل،  ،في الفترة الحالية نحو رفع مستوى التعليم األكاديمي للشباب

ه  االلتحاق بالمهن الحرفية والمهنية والتقني ة األخرى.على حساب التعليم المهني و التوجُّ

ةباب ةنسةب أنَّ نجةد  ،القتصةادي للشةباب علةى أسةاس جنةدريعند مقارنة نسب النشاط او الةذكور النشةيطين  الشَّ

ا أعلةةى منهةةا  %( 7.8) نحةةومقابةةل  2014%( للعةةام 36.8) نحةةوبلغةةت هةةذه النسةةبة للةةذكور  إذ ؛إلنةةاثلةةدى ااقتصةةاديا

أكثةر مةيالا نحةو إكمةال  اإلنةاث أنَّ نجةد  ،ربط هةذه النسةب مةع نسةب المسةتوى التعليمةي لإلنةاث والةذكور لدىو .لإلناث

ا.  ومن ثَمَّ  ،من الذكور يةالتعليم تهنمسير ا جزئيةا  أنَّ  ويُضةاف إلةى هةذاتنخفض نسبة انضمامهن لفئة النشيطين اقتصاديا

 الَّتةيعلةى المهةن واألعمةال  إقباالا أقل  اإلناث يبين أنَّ  االقتصاديَّةعلى المهن والقطاعات  اإلناثع الذكور ويتحليل توز

فةإن  ومةن ثَةمَّ  ،لتحويليةة والتشةييد والنقةل...ال (تناسب الةذكور وتتةوفر فيهةا فةرص العمةل للشةباب بكثةرة )الصةناعات ا

ال  الَّتةيفةرص العمةل  ضبعةجانةب عةدم إقبةالهن علةى  إلةى ،حصول على مستوى تعليمي مرتفععلى ال اإلناثحرص 

 ض من نسبة النشاط االقتصادي لهن.يخف ومن ثَمَّ ، يزيد من صعوبة حصولهن على عمل ،هنتناسب

  

 التوزيع الجندري للشباب من حيث النشاط االقتصادي16) : الشكل رقم)

 

لينبلغ عدد  و ولةو  .الشَّةباب%( من قةوة عمةل 30.6بته )نسلون ما ( يشك ِّ 86,295) نحو الشَّبابمن  المتعط ِّ

لينا نسبة قارن   ليننسبة  أنَّ نجد فس الشَّبابوفئة غير  الشَّبابفئة  من المتعط ِّ  %(7.4) نحةو الشَّةبابغيةر  فئةي ف المتعط ِّ

7.8% 

92.2% 
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لةينوهو فةرق كبيةر بةين الفئتةين العمةريتين. وعنةد مقارنةة نسةبة  ،سنة 24العمرية األعلى من  الفئة إجماليمن   المتعط ِّ

ةةبابمةةن  لةةين إجمةةالي إلةةى الشَّ ةةبابنسةةبة  أنَّ  بالحسةةبان%( مةةع األخةةذ 49.7) نحةةوهةةا أنَّ نجةةد  يةةيناألردن المتعط ِّ فةةي  الشَّ

 .الشَّباب منعن العمل  تعطُّلوهذا يبين ارتفاع نسبة ال ،%(20) المجتمع ال تتعدى الـ

 إجمةاليب مقارنةةا ت عن العمل التعط ِّ الم اإلناثنسبة  ارتفاع يتبيَّن لنا ،اإلناثولذكور ا نسبة وعند فصل تحليل

 .لذكورلدى ا%( 26.3) نحوو ،إلناثا لدى%( 53.3) نحوبلغت  فقدقوة العمل، 

 

  
لينتوزيع المشتغلين و(: 17)الشكل رقم  جندريا   المتعّطِّ

 

ةةبابيتركةةز و ةةباببلةةغ عةةدد  إذ ؛فةةي إقليمةةي الوسةةط والشةةمال الشَّ  (696,326) نحةةوفةةي هةةذين اإلقليمةةين  الشَّ

%( 9.3) نحةو، مقابةل التةوالي%( علةى 33.4%( و)57.3) نحةوز بلغت وبنسب تركُّ  التوالي،على ( 405,458)و

%(، تليهةا محافظةة إربةد بنسةبة 34.7) نحةوأي  ؛بنسبة تجاوزت الثلةث وحظيت العاصمةالجنوب.  يتركزون في إقليم

 (.8) رقم الجدولنظر ا%(، 13.6%(، ثم الزرقاء بنسبة )21.6)

 

 

 

 

53.3% 

46.7% 

التوزيع النسبي للمشتغالت والمتعطالت الشابات 

 اإلناث

 مشتغل متعطل

26.3% 

73.7% 

التوزيع النسبي للمشتغلين والمتعطلين الشباب 

 الذكور

 مشتغل متعطل
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 2014عام لل المختلفةوأقاليمها التوزيع النسبي للشباب على محافظات المملكة : (9)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %9.3 %9.2 %9.3 إقليم الجنوب

 %1.6 %1.4 %1.8 الطفيلة

 %1.7 %1.7 %1.8 العقبة

 %3.9 %4.2 %3.7 الكرك

 %2.0 %1.9 %2.0 معان

 %33.4 %33.4 %33.4 إقليم الشمال

 %21.6 %21.6 %21.7 ربدإ

 %5.6 %5.6 %5.6 المفرق

 %3.3 %3.3 %3.4 جرش

 %2.8 %2.9 %2.8 عجلون

 %57.3 %57.3 %57.3 إقليم الوسط

 %6.1 %6.2 %6.1 البلقاء

 %13.6 %13.7 %13.6 الزرقاء

 %34.7 %34.4 %34.9 عمان

 %2.9 %3.0 %2.8 مأدبا

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 2014للعامالتوزيع النسبي للشباب ضمن أقاليم المملكة (: 18)الشكل رقم

 

 إقليم الجنوب

9% 

 إقليم الشمال

 إقليم الوسط 34%

57% 
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ةبابيتوزع و بلةغ عةددهم فةي ف، )أعةزب/ عزبةاء(بغالبيةة عظمةى ضةمن فئةة  االجتماعيَّةةمةن حيةث الحالةة  الشَّ

ةباب إجمةالي%( مةن 90.3يشةكلون مةا نسةبته )( 1,096,956) نحةو 2014نهاية العام  ، وهةو مؤشةر يةدل علةى الشَّ

ةباب فئةةوهةو أعلةى مةن الحةد األعلةى لسةن  ،سن الزواج ل االرتفاع النسبي بيانةات  وإذا مةا قارن ةاسةنة.  24والبةالغ  الشَّ

ا بينهمةا،  فإنَّنا اإلناثلذكور وانسبة  ا واضةحا ةبابنسةبة  فقةد بلغةتنجةد فارقةا  نحةو )أعةزب/ عزبةاء(فئةة مةن الةذكور  الشَّ

ةةباب إجمةةالي%( مةةن 97.2) الشةةابات  إجمةةالي%( مةةن 82.6العزبةةاوات ) اإلنةةاثنسةةبة الشةةابات وبلغةةت الةةذكور،  الشَّ

إضةافة  ،كةل منهمةا إلىنظرة وال اإلناثمجتمعاتنا بين الذكور و تفريق(. ويدل هذا على 9) رقم الجدولانظر .  اإلناث

لهةةذه و. اإلنةةاثللةةذكور و االجتماعيَّةةةوالفةةوارق فةةي المتطلبةةات  ،الفةةوارق فةةي األعبةةاء الملقةةاة علةةى عةةاتق كةةل فئةةة إلةةى

 اإلنةةاث، أو نسةةبة األردنلإلنةةاث فةةي القةةوى العاملةةة فةةي  االقتصةةاديَّةالفروقةةات دور فةةي انخفةةاض معةةدل المشةةاركة 

ا كمةا بي نةةا  ا؛سةابقالنشةيطات اقتصةةاديا ا اقتصةةاديالشةابات غيةةر النشةيطات  اإلنةةاثبلغةةت نسةبة  إذ ا %( مقابةةل 92.2) نحةو ا

 %( للذكور. 63.2)

 2014عام لل االجتماعيَّةحسب الحالة التوزيع النسبي للشباب : (10)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر االجتماعيَّةالحالة 

 %90.32 %82.56 %97.21 أعزب/ عزباء

 %9.45 %16.98 %2.76 متزوج / متزوجة

 %0.20 %0.39 %0.03 مطلق/ مطلقة

 %0.03 %0.06 %0.00 أرمل /أرملة

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

  
 االجتماعيَّةجندريا  حسب الحالة  الشَّبابتوزيع  (:19)الشكل رقم

97.2% 

2.8% 

 توزيع الشباب الذكور من حيث الحالة االجتماعية

 متزوجة/ متزوج  عزباء/ أعزب

82.6% 

17.0% 

 توزيع الشابات اإلناث من حيث الحالة االجتماعية

 متزوجة/ متزوج  عزباء/ أعزب
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ةةوي ةةباب وجةةود زتركَّ ا شةةاب (982,060) نحةةو 2014بلةةغ عةةددهم فةةي نهايةةة العةةام ف ،فةةي المةةدن بوضةةوح الشَّ  ا

ةةباب إجمةةاليمةةن %( 80.9لون مةةا نسةةبته )يشةةك ِّ  فةةي المدينةةة ونيعيشةة فةةي يسةةكنون  شةةاب%( 19.1) نحةةومقابةةل  ،الشَّ

، وعةزوفهم مخصوصةةنحو فرص عمل بعينها وفةي قطاعةات ومهةن  الشَّبابتوجه  إلىقد يشير  الَّذياألرياف، األمر 

 ( .10) رقم الجدولانظر  .مثل القطاعات الزراعية مثالا  ،خرىعن قطاعات ومهن أ

 حسب ريف/ حضرالتوزيع النسبي للشباب : (11)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 حضر/ ريف

 %80.86 %80.97 %81.79 %81.63 %81.78 حضر

 %19.14 %19.03 %18.21 %18.37 %18.22 ريف

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 بين الحضر والريف الشَّبابتوزيع  (: 20)الشكل رقم

 

80.9% 

19.1% 

 ريف حضر
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 في قوة العمل الشَّباب 3.2

 إجمةالي%( من 19.3ما نسبته )ب (281,865) نحو 2014في نهاية العام  الشَّباببلغ حجم قوة العمل من  

ةةبابنسةةبة  مةةنجةةداا  قريبةةةهةةذه النسةةبة و .قةةوة العمةةل فةةي المجتمةةع ةةكانعةةدد  إجمةةاليفةةي المجتمةةع مةةن  الشَّ البالغةةة  السُّ

 إذ ؛بمقةدار طفيةف هةاتراجعاسةتمرار لةوحظ  ،خالل الفترة قيد الدراسة الشَّبابع نسب قوة العمل من %(. وبتتبُّ 19.8)

ةباب فئةةفةي  السُّةكانانخفةاض معةدل نمةو  هذا األمةر إلةىوقد يعود  .2010%( في العام 22.3) نحوالنسبة  بلغت  الشَّ

ةباب إجمةاليمةن  الطَّلبةةاالرتفاع المستمر في نسب  إلى، إضافة تليها الَّتي الفئةارتفاعها في و األمةر  ،فةي المجتمةع الشَّ

 .(11) رقم الجدولانظر  .في المجتمع الشَّباب إجماليفي قوة العمل من  الشَّبابقد يؤثر على نسبة  الَّذي

 قوة العمل حسب الفئات العمريةالتوزيع النسبي ل :(12)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 %19.30 %19.42 %20.26 %20.72 %22.27 سنة 15-24

 %80.68 %80.58 %79.74 %79.28 %77.73 سنة 24أكثر من 

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 قوة العمل إجمالي إلىفي قوة العمل  الشَّبابنسبة  (:21)الشكل رقم

 إجمةاليضمن قوة العمةل مةن  نسبتهم أنَّ نجد  ،في المجتمع الشَّبابمقارنة بمجموع  الشَّبابوبتحليل قوة عمل 

ا إذا مةا قورنةت بنسةبة قةوة  هةذهو، 2014%( للعةام 23.2) نحةوفي المجتمع بلغةت  الشَّباب فئة النسةبة منخفضةة نسةبيا
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وقةد  .%(42.1) نحةوبلغةت  الَّتةي الفئةة ضمن هةذه السُّكان إجمالي إلى( منسوبة الشَّباباألخرى )غير  الفئةالعمل في 

ا الغير  الشَّبابوجود نسبة كبيرة من  إلىيعود سبب ذلك  ى مقاعةد علة الةذين هةم الطَّلبةوغالبيتهم من  ،نشيطين اقتصاديا

 .الدراسة 

 
 العمرية الفئاتالتوزيع النسبي لقوة العمل حسب ( 22)الشكل رقم

 

بلغةت  ، فقةدفمةا دون ةالثانويةشةهادة ن تعليميةين همةا البكةالوريوس ولي  ضةمن مةؤه ِّ  الشَّةبابتركزت قوة عمل و

ةةةباب دأعةةةدا وبنسةةةب  التةةةوالي،علةةةى  ،(204,981)و ( 60,474) نحةةةو 2014ضةةةمن هةةةاتين الشةةةريحتين للعةةةام  الشَّ

ةو التوالي.على  ،ضمن قوة العمل الشَّباب إجمالي%( من 72.7%( و )21.5) اتسةمت هةذه النسةب بالثبةات  فقد بعام 

علةى  ،فمةا دون ةثانويةالتعليمي المؤهل المن حملة  الشَّبابفي أعداد  طفيفانخفاض  وجود مع ،الفترة قيد الدراسة في

 ( .12) رقم الجدولضمن قوة العمل، كما يبين  الشَّباب إجماليالرغم من ثبات نسبهم من 

 

 

 

 

 

23.2% 

42.1% 

15-24 More than 24الفئة العمرية األكبر من الشباب الشباب 
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 حسب المؤهل التعليمي الشَّبابقوة العمل من التوزيع النسبي ل: (13)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤهل التعليمي

 %0.14 %0.10 %0.15 %0.21 %0.30 أعلى من بكالوريوس

 %21.45 %21.68 %21.09 %20.45 %20.22 بكالوريوس

 %72.72 %71.60 %71.66 %72.20 %72.51 فما دون ةثانويال

 %5.68 %6.62 %7.10 %7.14 %6.97 متوسطدبلوم 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 
 التوزيع النسبي للمؤهل التعليمي للشباب ضمن قوة العمل(: 23)الشكل رقم

 

ةبابلتوزيةع قةوة العمةل مةن  وإذا ما انتقلنةا للتحليةل الجنةدري نةا نجةد فروقةات فإنَّ  ،حسةب المؤهةل التعليمةي الشَّ

ةبابمةثالا كانةت نسةبة  2014ففةي العةام  .إلحصائيات بين الجنسينكبيرة ومعنوية لهذه ا الةذكور ضةمن قةوة العمةل  الشَّ

ةبابنسةبة  لغةتبومةن ناحيةة أخةرى  .%( فقط لإلناث14.0%( مقابل )83.8) نحودون  فما ةثانويالممن مؤهلهم   الشَّ

يشةةير و%( لإلنةةاث. 68.8%( مقابةةل )12.5) نحةةوضةةمن قةةوة العمةةل الحاصةةلين علةةى مؤهةةل بكةةالوريوس  الةةذكور

ا من إقبال الذكور على التع الشَّبابإقبال  أنَّ  إلىالتحليل السابق  مةن  الشَّةبابوبشكل أدق فإن نسبة  ،اإلناثليم  أقل نسبيا

وقةد يكةون مةن المفيةد مقارنةة هةذه  .الةذكور الشَّةبابعلى بكثير من نسبة اللواتي يكملن تعليمهن ما بعد الثانوي أ اإلناث

 الَّتةيلمعرفةة المرحلةة  ،لمدارس فةي مرحلةة التعلةيم األساسةيمن ا اإلناثالذكور و الطَّلبةب النتائج مع إحصائيات تسرُّ 

0.14% 

21.45% 

72.72% 

5.68% 

 دبلوم متوسط ثانوي فما دون بكالوريوس أعلى من بكالوريوس
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بون قبةل إكمةال الصةف العاشةر أم هةل الةذكور مةن العمليةة التعليميةة بشةكل أدق )بمعنةى هةل يتسةرَّ  الشَّبابيخرج منها 

ب مةن المدرسةة فةي فمشةكلة التسةرُّ  ،ن ستكون مختلفةةتيالمل مع كال الحألن طرق التعا ،يخرجون بعد الصف العاشر(

إلقنةةاعهم بإكمةةال  ،المرحلةةة الثانويةةة طلبةةةتختلةةف عةةن الطةةرق الموجهةةة ل ةمرحلةةة التعلةةيم اإللزامةةي لهةةا طةةرق معالجةة

 تعليمهم سواء األكاديمي أو المهني. 

الذكور مةن  الشَّبابيمارسها  الَّتيتخلق هذه الفوارق هو كون نوعية األعمال  الَّتياألسباب  أبرزقد يكون من 

فةال  ومةن ثَةمَّ  ،اإلنةاث دية( ال تناسةب فةي طبيعتهةاذوي المؤهل التعليمي ثانوي فما دون )سواء مهن أو قطاعات اقتصا

 (.13) رقم الجدولانظر  .وبين الذكور سوى إكمال تعليمهن نَّ بينهطريقة لتعويض الفروقات  اإلناثتجد 

 

 2014التعليمي للعام  همهلمؤضمن قوة العمل حسب  اإلناثالذكور و الشَّبابمقارنة : (14)الجدول رقم

 إناث ذكور المؤهل التعليمي 

 %0.7 %0.0 أعلى من بكالوريوس

 %68.8 %12.5 بكالوريوس

 %14.0 %83.8 فما دون ةثانويال

 %16.6 %3.6 دبلوم متوسط

 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

  
 التوزيع النسبي للمؤهل التعليمي للشباب ضمن قوة العمل(: 24)الشكل رقم

 

12.5% 

83.8% 

3.6% 

 ذكور

 بكالوريوس أعلى من بكالوريوس

 دبلوم متوسط ثانوي فما دون

0.7% 

68.8% 

14.0% 

16.6% 

 إناث

 بكالوريوس أعلى من بكالوريوس

 دبلوم متوسط ثانوي فما دون
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ةبابقةوة العمةل مةن  إجمةالي%( مةن 54.4مةا نسةبته )بفةي إقلةيم الوسةط  الشَّبابتركزت قوة عمل  خةالل  الشَّ

%( في إقليم الجنوب. ويتفةق هةذا التوزيةع مةع توزيةع 10.1) نحوو ،%( في إقليم الشمال35.5، مقابل )2014العام 

ةباب فئة إجمالييتبين من مقارنة بيانات و .بحسب األقاليمفي المملكة  السُّكان ضةمن األقةاليم  الشَّةبابمةع قةوة عمةل  الشَّ

ةةبابنسةةبة قةةوة العمةةل مةةن  المختلفةةة، أنَّ  ةةباب إجمةةاليفةةي إقليمةةي الشةةمال والجنةةوب أعلةةى مةةن نسةةب  الشَّ فةةي ذات  الشَّ

مال والجنةوب أكثةر مةن علةى مزاولةة األعمةال فةي إقليمةي الشة الشَّبابارتفاع إقبال  إلىقد يشير  الَّذياإلقليمين، األمر 

ةبابارتفةاع نسةبة  إلةىوقد يعزى سبب ذلةك  .إقليم الوسط م أكثةر مةن إقليمةي فةي إقلةيم الوسةط ممةن يكملةون تعلةيمه الشَّ

 (.  14) رقم الجدولانظر  .الشمال والجنوب

 

 ضمن قوة العمل الشَّبابمع  الشَّباب فئة جماليالتوزيع الجغرافي إلمقارنة : (15)الجدول رقم

 ضمن قوة العمل الشَّباب الشَّباب فئة إجمالي المحافظات

 %10.1 %9.3 إقليم الجنوب

 %1.9 %1.6 الطفيلة

 %1.6 %1.7 العقبة

 %4.1 %3.9 الكرك

 %2.4 %2.0 معان

 %35.5 %33.4 إقليم الشمال

 %22.8 %21.6 ربدإ

 %6.2 %5.6 المفرق

 %3.7 %3.3 جرش

 %2.8 %2.8 عجلون

 %54.4 %57.3 إقليم الوسط

 %5.4 %6.1 البلقاء

 %13.4 %13.6 الزرقاء

 %33.0 %34.7 عمان

 %2.6 %2.9 مأدبا

 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 ضمن قوة العمل الشَّبابمع  الشَّباب فئة جماليمقارنة التوزيع الجغرافي إل (:25)رقم الشكل

 

مةن قةوة  األعلةىنجةد أن النسةبة  ،ضةمن قةوة العمةل حسةب التخصصةات العلميةة الشَّةبابتوزيةع  إلةىبالنظر و

بلةةغ و ة،دون الثانوية مةةؤه ِّالا ممةةن يحملةون  -األغلةبعلةةى -هةي  الَّتةةي ،ففئةة غيةةر المعةرَّ العمةل الشةةابة تركةزت ضةةمن 

ن أتمةةوا التعلةةيم الثةةانوي وتوقفةةوا دون إكمةةال التعلةةيم الَّةةذي ميلةةيه ،%(63.4مةةا نسةةبته )ب (178,598) نحةةوعةةددهم 

واألعمال التجاريةة والقةانون وعةددهم   االجتماعيَّة%(، ثم العلوم 9.4) نحوونسبتهم  (26,383) والتخصص وعددهم

 .%(4.6نسةبتهم )و (12,943) %(، فتخصص العلةوم والرياضةيات والحوسةبة وعةددهم8.1ونسبتهم )( 22,743)

 .(15) رقم الجدولانظر 

 حسب التخصص العلمي الشَّبابقوة العمل من التوزيع النسبي ل :(16)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 التخصص

 %2.8 %2.7 %3.0 %3.2 %3.0 التربية

 %0.7 %0.9 %1.0 %0.8 %0.8 الخدمات

 %3.7 %3.9 %4.2 %4.1 %3.9 الدراسات اإلنسانية والفنون

 %0.2 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 الزراعة والبيطرة

 %3.0 %3.4 %3.8 %4.1 %4.0 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 
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 %8.1 %7.7 %7.3 %6.6 %6.9 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %4.6 %4.7 %5.1 %5.4 %5.5 العلوم والرياضيات والحوسبة

 %4.1 %4.8 %3.7 %3.4 %3.2 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %9.4 %10.7 %9.6 %10.5 %10.9 ثانويالتعليم ال

فغير معرَّ 
9

 61.6% 61.7% 62.1% 60.9% 63.4% 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 
 حسب التخصص الشَّبابالتوزيع النسبي لقوة العمل من (: 26)الشكل رقم

حسةب التخصصةات العلمي ةة  واسةتطلعنا التركةزات ،وإذا ما راعينا االختالفات على أسةاس النةوع االجتمةاعي

ةةةبابوجةةدنا أن نسةةةبة قةةةوة العمةةةل مةةةن  ( بنسةةةبة ةالةةةذكور أعلةةةى لةةةذوي المةةةؤهالت التعليميةةةة المتدنيةةةة )دون الثانويةةة الشَّ

 االجتماعيَّةةة%( فقةةط لإلنةةاث. وكانةةت نسةةبة قةةوة العمةةل مةةن الشةةابات فةةي تخصةةص العلةةوم 10.4%( مقابةةل )73.4)

%( للةذكور، كمةا كانةت نسةبة قةوة العمةل مةن الشةابات فةي 5.6%( مقابةل )21.4) نحةوواألعمال التجاريةة والقةانون 

%( للةةذكور، وبلغةةت نسةةبة قةةوة العمةةل مةةن 2.6%( مقابةةل )15.3) نحةةوتخصةةص العلةةوم والرياضةةيات والحاسةةوب 

 رقةم الجةدول%( للذكور، كمةا يبةين 1.7%( لإلناث مقابل )14.4الشابات في تخصص الدراسات اإلنسانية والفنون )

(16). 

 

                                                           
9
 .ةوهم ممن مؤهالتهم التعليمية دون الثانوي ،دون تخصص علميالذين ف تدل على شريحة الشباب غير معرَّ  
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 حسب التخصص العلمي والجنس الشَّبابقوة العمل من التوزيع النسبي ل: (17)الجدول رقم

 اإلناث الذكور التخصص

 %13.4 %0.9 التربية

 %1.5 %0.6 الخدمات

 %14.4 %1.7 الدراسات اإلنسانية والفنون

 %0.6 %0.1 الزراعة والبيطرة

 %11.8 %1.3 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %21.4 %5.6 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %15.3 %2.6 العلوم والرياضيات والحوسبة

 %7.7 %3.4 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %3.6 %10.4 ثانويالتعليم ال

 %10.4 %73.4 فغير معرَّ 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 
 حسب التخصصالذكور  الشَّبابالتوزيع النسبي لقوة العمل من (: 27)الشكل رقم
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 حسب التخصص اإلناث تبااالتوزيع النسبي لقوة العمل من الش(: 28)الشكل رقم

 

ا  يبةةي ن ا وتنوعةةا مقارنةةة بتوزيةةع  -مةةا حةةد ٍّ  إلةةى-التحليةةل السةةابق أن توزيةةع قةةوة العمةةل مةةن الشةةابات أكثةةر توازنةةا

ةبابالذكور، وذلك أن نسةبة كبيةرة مةن  مقابةل  ،فمةا دون ةثانويةالهةم مةن حملةة مؤهةل  -%(83.3) نحةو–الةذكور  الشَّ

ثُ مما  ،%( فقط لإلناث14.0) دِّ أكثةر منةه لةدى  ،ين الةذكورعدم توازن في التوزيع النسبي للتخصصات المختلفة بة يُح 

وذلةك واضةح  ،الةذكور أكثةر مةيالا لعةدم إكمةال المسةيرة التعليميةة ومن الواضح من خالل البيانات المتةوفرة أنَّ  .اإلناث

لةدى  يوجةد بينمةا ،العلميةةالتعليميةة وحسةب التخصصةات من خالل التوزيع النسةبي للشةباب الةذكور حسةب المةؤهالت 

ا حسب التوزيع النسبي  ،ه أكبر نحو إكمال تعليمهنتوجُّ  اإلناث  تظهره البيانات المتوفرة.  الَّذيوذلك أيضا

اب ) الشَّباببلغت نسبة و  هةا%(، وهي نسبة مرتفعةة ولكن92.5) نحوناث( ضمن قوة العمل اإلذكور والالعز 

ولةةو أعةةدنا  .للمملكةةة االقتصةةاديَّةو االجتماعيَّةةة وضةةمن الظةةروف ،( سةةنة24-15) منطقيةةة لفئةةة عمريةةة تتةةراوح ضةةمن

ةبابنسةبة  قراءة النسب على أساس جندري لوجةدنا أنَّ  اب  الشَّ %( 84.9) نحةو%( مقارنةة ب94.0) نحةوالةذكور العةز 

ا  .لإلنةةاث ا وطبيعيةةا وذلةةك عائةةد للفروقةةات فةةي األعبةةاء  ،أقةةل منةةه للةةذكور اإلنةةاثزواج  سةةنُّ ف ،وقةةد يكةةون هةةذا منطقيةةا

 (.17) رقم الجدولنظر ا. اإلناثلذكور دون الملقاة على عاتق ا االجتماعيَّة
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 والجنس االجتماعيَّةحسب الحالة  الشَّبابقوة العمل من التوزيع النسبي ل: (18)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر االجتماعيَّةالحالة 

 %92.5 %84.9 %94.0 عزباءأعزب/ 

 %7.3 %14.2 %6.0 متزوج / متزوجة

 %0.2 %0.7 %0.1 مطلق/ مطلقة

 %0.0 %0.1 %0.0 أرمل /أرملة

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

  
 والجنس االجتماعيَّةحسب الحالة  الشَّبابقوة العمل من التوزيع النسبي ل (:29)الشكل رقم

 

 الشَّبابن من فئة والمشتغل 3.3

 2014مشةتغالا فةي نهايةة العةام  (195,515) نحةو الشَّةبابمةن فئةة  اإلنةاثبلغ عدد المشتغلين من الةذكور و

نسةةبة النمةةو هةةذه هةةي الوحيةةدة و .%(1.3بنسةةبة نمةةو بلغةةت )، 2013مشةةتغالا فةةي العةةام  (193,088) مقارنةةة بنحةةو

ةباباسةةتمر انخفةاض عةةدد المشةةتغلين  فقةد، (2014-2010) خةةالل األعةوام الخمسةةة األخيةةرةالموجبةة  طةةوال هةةذه  الشَّ

ةبابالفتةرة. وشةك ل  فةي العةةام  الا مشةتغ (1,286,688) نحةوالمشةتغلين البةالغين  إجمةالي%( مةن 15.2مةا نسةبته ) الشَّ

ا مستمراا خالل الفترة قيد الدراسة.  .2014 ا تراجعا  (.18) رقم الجدولنظر اوشهدت هذه النسبة أيضا
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 2014 - 2010لألعوام  الشَّبابوغير  الشَّبابن والمشتغل: (19)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

15-24 18.3% 16.7% 16.3% 15.3% 15.2% 

 %84.8 %84.7 %83.7 %83.3 %81.7 سنة 24أكثر من 

 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

  

 2014 - 2010لألعوام  الشَّبابوغير  الشَّبابالمشتغلين توزيع (: 30)الشكل رقم

 

ةبابنسةبة  ، نجةد أنَّ اإلنةاثمن الذكور و الشَّبابوإذا ما تتبعنا نسب المشتغلين   إلةىمةن المشةتغلين الةذكور  الشَّ

%( لإلنةاث فةي 10.6%( مقارنة بـ )16.0)لذكور ا، فقد بلغت نسبة اإلناثالمشتغلين الذكور أعلى منها لدى  إجمالي

ةبالتحليل السابق  يدعموهذا  .2014العام   إلةىر مةن المراحةل التعليميةة والةدخول أن الةذكور أكثةر مةيالا للخةروج المبك ِّ

سةواء كةان ذلةك قبةل إنهةاء التعلةيم  ،مال تعليمهن ومن ثم البحث عةن عمةلإك إلىاللواتي يملن  اإلناثسوق العمل، من 

 .أكثر لتوظيف الذكورأصحاب العمل يميلون  نَّ إفومن ناحية أخرى  .بعده اإللزامي أم
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 حسب الجنس الشَّبابالمشتغلين توزيع (: 31)الشكل رقم

 
 

ةةباببلغةةت نسةةبة المشةةتغلين و %( فةةي العةةام 79.8) نحةةودون  الحاصةةلين علةةى مؤهةةل تعليمةةي ثةةانوي فمةةا الشَّ

الذكور مةن حملةة مؤهةل تعليمةي ثةانوي فمةا  الشَّبابنجد أن نسبة المشتغلين  إذ ؛، متأثرة بدعم أكبر من الذكور2014

مةن الةذكور الحاصةلين علةى  الشَّةباب%( فقط لإلناث، بينما بلغت نسبة المشةتغلين 24.2%( مقابل )86.4) نحودون 

 (.19) رقم الجدولنظر ا .%( لإلناث56.7%( مقابل )9.8) نحودرجة البكالوريوس 

 
 لألعوام الخمسة األخيرة الشَّبابالتوزيع النسبي للمشتغلين : (20)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤهل التعليمي

 %0.1 %0.1 %0.2 %0.1 %0.3 أعلى من بكالوريوس

 %14.8 %15.0 %15.7 %15.3 %15.7 بكالوريوس

 %79.8 %79.9 %78.2 %78.3 %78.2 ثانوي فما دونال

 %5.3 %5.0 %6.0 %6.3 %5.8 دبلوم متوسط

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 حسب المؤهل التعليمي والجنس الشَّبابالمشتغلين توزيع  (:32)الشكل رقم

 

 

ةةبابن والمشةةتغلتركةةز و %( فةةي إقلةةيم الشةةمال 36.5) نحةةو%( مقارنةةة ب54.5فةةي إقلةةيم الوسةةط بنسةةبة ) الشَّ

ة ، نجةد أنَّ اإلنةاث%( في إقليم الجنوب. وبمقارنة هذه النسب لكل من الذكور و8.9)و ز المشةتغالت الشةابات نسةبة تركُّ

ةةة ةةةو .%( للةةةذكور53.4%( مقابةةةل )63.7بلغةةةت ) إذ ؛ز الةةةذكورفةةةي إقلةةةيم الوسةةةط أعلةةةى مةةةن تركُّ ز بلغةةةت نسةةةبة تركُّ

 نحةةو%( للةةذكور، وفةةي إقلةةيم الجنةةوب 37.6) نحةةو%( مقابةةل 28.0) نحةةوالمشةةتغالت الشةةابات فةةي إقلةةيم الشةةمال 

هةةو  بحسةةب اإلقلةةيملتفسةةير اخةةتالف نسةةب المشةةتغالت  والسةةبب األبةةرز .%( للةةذكور9.0%( لإلنةةاث مقابةةل )8.3)

 ( .20) رقم الجدولنظر ا. اإلناثنحو عمل  واالنفتاح اختالف الثقافة المجتمعية

 

 
 على األقاليم والمحافظات المختلفة اإلناثمن الذكور و الشَّبابالتوزيع النسبي للمشتغلين : (21)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %8.9 %8.3 %9.0 إقليم الجنوب

 %1.6 %1.1 %1.7 الطفيلة

 %1.4 %1.2 %1.4 العقبة

 %3.8 %4.5 %3.7 الكرك

 %2.2 %1.5 %2.2 معان

 بكالوريوس

10% 
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 دون
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 دبلوم متوسط
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 ذكور

أعلى من 
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 %36.5 %28.0 %37.6 إقليم الشمال

 %23.6 %19.7 %24.0 ربدإ

 %6.3 %3.0 %6.6 المفرق

 %4.0 %3.1 %4.1 جرش

 %2.7 %2.1 %2.7 عجلون

 %54.5 %63.7 %53.4 إقليم الوسط

 %5.2 %6.9 %5.0 البلقاء

 %14.2 %9.5 %14.8 الزرقاء

 %32.8 %43.9 %31.4 عمان

 %2.3 %3.4 %2.2 مأدبا

 %100 %100 %100 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

  
 األقاليم حسب اإلناثمن الذكور و الشَّبابالتوزيع النسبي للمشتغلين  (:33)الشكل رقم

 

اختالف التوجه لةدى  إلى اإلناثز الجغرافي للشباب المشتغلين من الذكور واالختالف في التركُّ  قد يشير هذاو

ا الختالف مجتمعةاتهم المحليةة ،في هذه األقاليم الشَّبابهذه الفئة من   . الدولةة تتيحهةا لهةم الَّتةيأو اخةتالف الفةرص  ،تبعا

ة ،الوسط أكبةر بشةكل عةامفعلى سبيل المثال تكون الفرص المتاحة لإلناث في إقليم  ز االسةتثمارات فةي خاصةة مةع تركُّ

 وإليهةا لتةوفر وسةائل نقةل مةن أمةاكن العمةل باإلضةافةع طبيعةة هةذه االسةتثمارات، وتنةوُّ  ،الوسط وتحديداا في العاصمة

    الليل والنهار. فيأطول  ساعاتٍّ 
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 ةيلةيهم مةن اكتفةوا بمؤهةل الثانوية %(،69بنسةبة ) ةثانويةالضمن فئة أقل مةن  الشَّبابترتفع نسبة المشتغلين و

%(، 6واألعمةةال التجاريةةة والقةةانون بنسةةبة ) االجتماعيَّةةة%(، ثةةم تخصةةص العلةةوم 10.8ولةةم يكملةةوا تعلةةيمهم بنسةةبة )

ة والخدمات   (.21) رقم الجدولهو مبين في كما ، ( %3.2بنسبة ) االجتماعيَّةفتخصص الصح 

 
 التوزيع النسبي للشباب المشتغلين من كال الجنسين حسب التخصص: (22)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 التخصص

 %1.6 %1.5 %1.7 %1.9 %1.9 التربية

 %0.6 %0.8 %0.8 %0.6 %0.7 الخدمات

 %2.6 %2.5 %3.3 %3.0 %2.6 الدراسات اإلنسانية والفنون

 %0.1 %0.2 %0.3 %0.2 %0.3 الزراعة والبيطرة

 %3.2 %3.6 %3.7 %4.0 %3.8 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %6.0 %5.1 %5.5 %5.1 %5.4 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %3.1 %2.9 %3.6 %4.2 %4.5 العلوم والرياضيات والحوسبة

 %3.0 %3.5 %3.0 %2.7 %2.7 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %10.8 %12.3 %10.5 %11.6 %12.3 ثانويالتعليم ال

 %69.0 %67.6 %67.6 %66.6 %65.9 فغير معرَّ 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

ا كبيةراا فةي نسةب التركُّة ،مع مراعاة النوع االجتماعي ،التحليل ولدى إجراء ز، فعلةى سةبيل المثةال نجد اختالفا

ةباب إجمةالي%( مةن 86.5) نحةوفمةا دون  ةثانويةالالذكور المشتغلين من حملةة مؤهةل  الشَّباببلغت نسبة  الةذكور  الشَّ

ا مةا وجةود فجةوة جندريةة كبيةرة فةي المسةتوى التعليمةي. وإذ إلةى%( فقط لإلناث، مما يشةير 24.1مقابل ) ،المشتغلين

ةبابالنسةبة المتبقيةة مةن  نَّ إفة السةابقة،استثنينا النسبة الكبيةرة  تتةوزع علةى و%( 13.5) إلةىتصةل ال الةذكور تكةاد  الشَّ

 .(22) رقم الجدولانظر  .وكليات المجتمع تخصصات الجامعات
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 والجنسالتوزيع النسبي للشباب المشتغلين حسب التخصص : (23)الجدول رقم

 التخصص
2014 

 أنثى ذكر

 %10.0 %0.5 التربية

 %1.2 %0.6 الخدمات

 %10.9 %1.6 والفنوننسانية اإلالدراسات 

 %0.3 %0.1 الزراعة والبيطرة

 %18.7 %1.4 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %19.8 %4.4 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %10.5 %2.2 والحوسبةالعلوم والرياضيات 

 %4.4 %2.8 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %6.6 %11.3 ثانويالتعليم ال

 %17.5 %75.2 غير معرف

 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 
 حسب التخصص والجنس الذكور الشَّبابلمشتغلين لالتوزيع النسبي (: 34)الشكل رقم

4.4% 

2.2% 

2.8% 

11.3% 

75.2% 

 التربية ذكر

 الخدمات

 الدراسات االنسانية والفنون

 الزراعة والبيطرة

 الصحة والخدمات االجتماعية

 العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون

 العلوم والرياضيات والحوسبة

 الهندسة والتصنيع واالنشاءات

 تعليم ثانوي

 غير معرف
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 حسب التخصص والجنس تباالشا تلمشتغاللالتوزيع النسبي (: 35)الشكل رقم

 

ةةبابوبةةاالطالع علةةى توزيةةع المشةةتغلين  ةةزنجةةد  ،حسةةب النشةةاط االقتصةةادي الشَّ مةةنهم فةةي  األعلةةىالنسةةبة  تركُّ

، تليهةةا تجةةارة الجملةةة والتجزئةةة وإصةةالح المركبةةات ذات 2014%( فةةي العةةام 32.9اإلدارة العامةةة والةةدفاع بنسةةبة )

 رقةةم الجةةدوليبةةين كمةةا ، %( 13%( ثةةم الصةةناعات التحويليةةة بنسةةبة )18.1المحركةةات والةةدراجات الناريةةة بنسةةبة )

(23.) 

 

 التوزيع النسبي للشباب المشتغلين من كال الجنسين )مجتمعين( حسب النشاط االقتصادي: (24)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

 %0.3 %0.4 %0.2 %0.3 %0.5 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

 %0.9 %0.7 %0.5 %0.4 %0.5 التعدين واستغالل المحاجر 

 %13.0 %12.5 %11.8 %12.6 %12.8 الصناعات التحويلية 

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

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %0.1 إمدادات المياه ، أنشطة المجاري ، وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها

10% 
1% 

11% 

19% 

20% 

10% 

4% 

7% 

18% 

 التربية إناث

 الخدمات

 الدراسات االنسانية والفنون

 الزراعة والبيطرة

 الصحة والخدمات االجتماعية

 العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون

 العلوم والرياضيات والحوسبة

 الهندسة والتصنيع واالنشاءات

 تعليم ثانوي

 غير معرف
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إلنتاج سلع أنشطة  األسر المعيشية كصاحب عمل ، أنشطة األسر المعيشية 

 وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
0.5% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 

 %2.4 %2.5 %3.2 %3.2 %2.9 أنشطة الخدمات األخرى

 %0.7 %0.7 %1.1 %1.2 %1.2 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 %32.9 %33.3 %33.2 %32.1 %30.6 اإلجبارياإلدارة العامة والدفاع ، الضمان االجتماعي 

 %0.3 %0.3 %0.2 %0.2 %0.2 األنشطة العقارية

 %1.6 %1.3 %1.3 %1.7 %1.4 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 %1.4 %1.7 %1.8 %1.5 %1.8 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 %7.6 %7.9 %7.4 %7.0 %7.2 التشييد

 %3.9 %4.5 %5.0 %5.3 %5.1 التعليم

 %1.9 %2.2 %1.9 %1.6 %1.6 األسماك وصيد  والحراجالزراعة 

 %1.9 %1.2 %1.8 %1.6 %2.1 المعلومات واالتصاالت

 %4.1 %3.6 %3.4 %3.8 %4.2 النقل والتخزين

 %4.1 %4.2 %3.8 %3.8 %3.2 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 %3.6 %3.9 %4.2 %4.2 %4.5 االجتماعيَّةوالخدمة  البشريَّةأنشطة الصحة 

 %0.6 %0.2 %0.1 %0.1 %0.1 خارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية(أنشطة منظمات وهيئات 

 %18.1 %18.1 %18.2 %18.4 %18.9 المركبات ذات المحركات والدراجات، إصالح تجارة الجملة والتجزئة

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

ةبابأن المشةتغلين  نةرى ،علةى أسةاس جنةدري التفصةيلي   وعند التحليةل ة الشَّ زون فةي أنشةطة مةن الةذكور يتركَّ

يليهةةا نشةةاط تجةةارة الجملةةة والتجزئةةة وإصةةالح المركبةةات ذات المحركةةات  ،%(36.2اإلدارة العامةةة والةةدفاع بنسةةبة )

أمةةا المشةةتغالت الشةةابات فيتركةةزن فةةي نشةةاط التعلةةيم  .%(13.5ثةةم الصةةناعات التحويليةةة بنسةةبة )، %( 18.9بنسةةبة )

ثةم تجةارة الجملةة والتجزئةة ، %( 21.0بنسةبة ) االجتماعيَّةةوالخةدمات  البشريَّةثم أنشطة الصحة ، %( 23.4بنسبة )

 ( .24) رقم الجدولانظر  .%(11.1بنسبة )
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 2014المختلفة وحسب الجنس للعام  االقتصاديَّةحسب األنشطة  الشَّبابز المشتغلين تركُّ : (25)الجدول رقم

 النشاط االقتصادي
2014 

 أنثى ذكر

 %0.0 %0.3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

 %0.0 %1.0 التعدين واستغالل المحاجر 

 %9.1 %13.5 الصناعات التحويلية 

 %0.2 %0.2 الفنون والترفيه والترويح 

 %0.1 %0.1 إمدادات المياه ، أنشطة المجاري ، وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها

أنشطة  األسر المعيشية كصاحب عمل ، أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع 

 وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
0.0% 1.7% 

 %2.9 %2.3 أنشطة الخدمات األخرى

 %1.5 %0.6 وخدمات الدعمأنشطة الخدمات اإلدارية 

 %5.9 %36.2 اإلجبارياإلدارة العامة والدفاع ، الضمان االجتماعي 

 %0.9 %0.2 األنشطة العقارية

 %6.1 %1.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 %4.2 %1.1 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 %0.2 %8.5 التشييد

 %23.4 %1.6 التعليم

 %0.7 %2.0 وصيد األسماك  والحراجالزراعة 

 %6.8 %1.3 المعلومات واالتصاالت

 %0.3 %4.6 النقل والتخزين

 %0.8 %4.5 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 %21.0 %1.5 االجتماعيَّة اتوالخدم البشريَّةأنشطة الصحة 

 %3.1 %0.3 أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية(

 %11.1 %18.9 تجارة الجملة والتجزئة ، إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 المختلفة وحسب الجنس االقتصاديَّةحسب األنشطة  الشَّبابالمشتغلين  توزيع (:36)الشكل رقم

 

ةة ةةبابز المشةةتغلين وربمةةا يُعةةزى هةةذا االخةةتالف فةةي تركُّ اخةةتالف طبيعةةة الجنسةةين مةةن حيةةث الميةةول  إلةةى الشَّ

المسةةتوى التعليمةةي لإلنةةاث عةةن المسةةتوى  وكةةذلك اخةةتالف، وضةةوابطه ومةةن حيةةث قيةةود المجتمةةع المحلةةي ،والقةةدرات

 المستهدفة. االقتصاديَّةاألعمال واألنشطة  فئةاختالف  ومن ثَمَّ  ،التعليمي للذكور كنسبة وتناسب

42% 

22% 

16% 

10% 

5% 
5% 

 اإلدارة العامة والدفاع ، الضمان اإلجتماعي األجباري ذكر

تجارة الجملة والتجزئة ، إصالح المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية

 الصناعات التحويلية 

 التشييد

 النقل والتخزين

 انشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

30% 

27% 

14% 

12% 

9% 

8% 

 التعليم أنثى

 انشطة الصحة البشرية والخدمة األجتماعية

تجارة الجملة والتجزئة ، إصالح المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية

 الصناعات التحويلية 

 المعلومات واإلتصاالت

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
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ا يتراوح بين )الَّذيالعاملين  الشَّباببلغ عدد و فةي   (80,267) نحةو( دينةاراا 499-300ن يتلقون دخالا شهريا

ةبابالمشةتغلين  مةن األعلةىالنسةبة  الفئةةوتشكل هذه  .%(41.1يشكلون ما نسبته ) ،2014نهاية العام   فئةة، تلةيهم الشَّ

ا يتراوح بين )الَّذي الشَّبابالمشتغلين  ةا .%(39.2( دينةاراا بنسةبة )299-200ن يتلقون دخالا شهريا نسةبة الحاصةلين  أم 

ةباببلغةت نسةبة المشةتغلين و، %(15.1) نحةو فبلغت اا ( دينار199-100)على دخل شهري بين  الحاصةلين علةى  الشَّ

ن الَّةذيالعةاملين  الشَّةبابكبيةرة مةن  فئةةوجةود  إلىن ان األخيرتاالنسبتوقد تشير  .%(2.2( دينار )100دخل )أقل من 

ا أقل من الحد  ا متدنيا النسةبتين ر هةاتين تغيُّة إلةىلكةن عنةد النظةر  .دينةار 200البةالغ ، األدنى لألجوريتلقون دخالا شهريا

فةي ، %( 34.5) نحةو 2010بلغ مجموع هاتين النسبتين فةي العةام  إذ ؛نجد أنهما في تراجع كبير ومستمر مع الزمن

العةاملين والحاصةلين علةى  الشَّةبابمةن ناحيةة أخةرى بلغةت نسةبة و%(. 17.1) نحةو 2014بلغ في نهايةة العةام  حين

 .(25) رقم دولالج%(، كما يبين 1.9ثر( )فأك دينار 500) مقداره دخل

 

 حسب متوسط الدخل الشَّبابللمشتغلين التوزيع النسبي : (26)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 متوسط األجر

100-199 29.4% 24.4% 21.2% 17.9% 15.1% 

200-299 46.9% 44.0% 36.2% 37.4% 39.2% 

300-499 15.4% 24.5% 29.6% 33.5% 41.1% 

 %1.9 %1.2 %1.6 %1.4 %1.4 فأكثر  500

 %2.2 %2.7 %3.1 %3.6 %5.1 100أقل من 

 .البشريَّةالوطني لتنمية الموارد  المركز -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 

 2014عام لحسب متوسط األجر ل الشَّبابتوزيع المشتغلين  (:37)الشكل رقم

15.1% 

39.2% 

41.1% 

1.9% 2.2% 

100-199

200-299

300-499

فأكثر 500  

100أقل من   

500 

100 
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قوباستعراض الفروقات الجندري ة حسب متوسطات األجةور،  متوسةطات  فةيعلةى الةذكور  اإلنةاث يتبةيَّن تفةوُّ

( 499-300الةدخل ) فئةضمن  اإلناثمثالا، لوجدنا أن نسبة  2010فلو استعرضنا التوزيع النسبي في العام  .األجور

فةي  اإلنةاث%( للةذكور، بينمةا كانةت نسةبة الشةابات 14.4%( مقابةل )21.5بلغت )؛ إذ لذكور لدى ديناراا أعلى منها 

وقةد انخفةض الفةرق بةين الجنسةين  .%( للةذكور47.9%( مقابةل )40.6) نحو( ديناراا 299-200الدخل األدنى ) فئة

 نحةواألدنةى  للفئةةو ،%(40.8) نحةو%( وللذكور 43.3) نحولإلناث  2014بلغ في العام فالعليا مع الزمن  الفئةفي 

ا مةةن مبةةررات31.4%( لإلنةةاث مقابةةل )40.1) فروقةةات فةةي الهةةذه الفروقةةات هةةو  وجةةود %( للةةذكور. ولعةةل بعضةةا

 .(26) رقم الجدولانظر  .المستويات التعليمية والتأهيلية لإلناث والذكور

 2014و 2010للعامين  اإلناثالعاملين من الذكور والتوزيع النسبي لمتوسطات األجور للشباب : (27)الجدول رقم

 بالدينار متوسط األجر
2010 2014 

 أنثى ذكر أنثى ذكر

100-199 29.8% 27.4% 14.6% 18.8% 

200-299 47.9% 40.6% 40.1% 31.4% 

300-499 14.4% 21.5% 40.8% 43.3% 

 %3.5 %1.8 %2.4 %1.3 فأكثر 500

 %2.5 %2.1 %7.2 %4.8 100أقل من 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

  
 

 2014عام لل والجنس حسب متوسط األجر الشَّبابالمشتغلين  النسبي توزيعال (:38)الشكل رقم

 

100-199 
15% 

200-299 
40% 

300-499 
41% 

فأكثر   500 

2%  

 أقل من 

2% 

 ذكر

100-199 
19% 

200-299 
32% 

300-499 
43% 

 فأكثر 500
4% 

 أقل من 100
2% 

 أنثى
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 2014عام لل والجنس حسب متوسط األجر الشَّبابتوزيع المشتغلين  (:39)الشكل رقم

 

مةا ب( 87,407بلةغ عةددهم )ف ،عةاملي البيةع والخةدمات مجةال:في  الشَّبابللمشتغلين  األعلىتركزت النسبة و

ثةةم مهنةةة االختصاصةةيين بنسةةبة   ،%(19.4%(، تليهةةا مهنةةة الحةةرفيين والمهةةن المرتبطةةة بهةةم بنسةةبة )44.7نسةةبته )

 .(27) رقم الجدوليبين كما ، %( 13)

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

100-199 200-299 300-499 فأكثر 500 100أقل من    

 التوزيع النسبي لمستويات الدخل للذكور 
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2014
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 التوزيع النسبي لمستويات الدخل لإلناث
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66 
 

 التوزيع النسبي للشباب العاملين حسب المهن: (28)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 المهنة

 %13.0 %12.7 %13.2 %13.7 %14.3 االختصاصيون

 %3.9 %3.7 %4.9 %5.3 %5.6 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 %3.0 %3.2 %3.6 %4.0 %4.6 الموظفون المكتبيون المساندون

 %44.7 %44.4 %43.4 %42.3 %39.3 عاملو البيع والخدمات

 %1.4 %1.7 %1.4 %1.3 %1.2 العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد األسماك

 %19.4 %20.4 %19.1 %19.4 %20.9 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 %7.3 %6.8 %5.7 %6.0 %5.8 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

 %7.3 %7.1 %8.7 %8.0 %8.2 العاملون في المهن األولية

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 
 2014لعام لالتوزيع النسبي للشباب العاملين حسب المهن  (:40)الشكل رقم

 

فعلةةى سةةبيل  .توزيةةع المهةةن بةةين الجنسةةين اخةةتالف، نجةةد ، بالحسةةبانحسةةب النةةوع االجتمةةاعيوبأخةةذ التوزيةةع 

ةة7.7) نحةةو%( مقارنةةة ب57.5المثةةال تتركةةز المشةةتغالت فةةي مهنةةة االختصاصةةيين بنسةةبة ) ز %( للةةذكور، بينمةةا التركُّ

ناث، وقد تطرقنةا سةابقاا %( لإل12.9) نحو%( مقارنة ب48.5للذكور في مهنة عاملي البيع والخدمات بنسبة ) األعلى

 ( .28) رقم الجدولانظر  .لبعض أسباب هذه الفروقات النوعي ة
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 2014خالل العام  اإلناثالذكور و الشَّبابالفروقات بين المهن المشغولة من قبل : (29)الجدول رقم

 المهنة
2014 

 المجموع
 أنثى ذكر

 %0.0 %0.0 %0.0 والمديرونالمشرعون وكبار الموظفين 

 %13.0 %57.5 %7.7 االختصاصيون

 %3.9 %13.3 %2.7 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 %3.0 %6.9 %2.6 الموظفون المكتبين المساندون

 %44.7 %12.9 %48.5 عاملو البيع والخدمات

 %1.4 %0.2 %1.6 العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد األسماك

 %19.4 %3.2 %21.3 والمهن المرتبطة بهم الحرفيون

 %7.3 %0.0 %8.1 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

 %7.3 %6.0 %7.5 العاملون في المهن األولية

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 
 2014لعام لالعاملين حسب المهن الذكور التوزيع النسبي للشباب  (:41)الشكل رقم
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 2014لعام لحسب المهن  تالعامال تبااالتوزيع النسبي للش (:42)الشكل رقم

 

 في القطةاع الخةاص %(62.1) نحوبلغت نسبتهم  إذ بوضوح؛في القطاع الخاص  الشَّبابتركز المشتغلون و

 18وقةد يكةون مةن أسةباب ذلةك أن نسةبة ال بةأس بهةا مةن هةذه الفئةة هةم دون سةن  .لقطاع العامفي ا%( 37.1مقابل )

ا دون الثانويوممن يحملون مؤهالا تعليمسنة،  ا  ةيا ظةائف فةي علةى والحصةول فةي فةإن فرصةهم  ومةن ثَةمَّ  ،كما بينا سابقا

وزارتةةي الصةةحة  مةةن وظةةائف القطةةاع العةةام هةةي فةةي ىالعظمةةمةةن المعةةروف أن الغالبيةةة ف .القطةةاع العةةام تصةةبح قليلةةة

ا تعليمي ا مستوىا موكال الجهتين تتطلب تعييناته ،والتربية والتعليم  .(29) رقم الجدولانظر  ة العامة.أعلى من الثانوي ا

 

 التوزيع النسبي للشباب العاملين على القطاعين العام والخاص: (30)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

 %37.1 %38.2 %38.9 %38.3 %36.8 عام

 %62.1 %61.6 %61.1 %61.5 %63.0 خاص

 %0.8 %0.6 %0.2 %0.4 %0.5 أخرى

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك
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 2014للعامتوزيع المشتغلين حسب القطاع  (:43)الشكل رقم

 

%( 74.3بلغت نحةو ) إذ ؛نسبة المشتغالت الشابات في القطاع الخاص أعلى من نسبة الذكور أنَّ  إلىويُشار 

ليمةةي أعلةى كنسةةبة مةةن تعال اهنمسةةتو اإلنةاثولةةو ربطنةا هةةذه الحقيقةةة مةع سةةابقاتها مةةن أن  .%( للةةذكور60.7مقابةل )

 الَّتةيمقارنةة المهةن واالختصاصةات  إلةى باإلضةافة ،دخةولهن بالمتوسةط أعلةى مةن الةذكور ىومسةتو ،اإلنةاثمجموع 

تتفةق مةع  الَّتةيهةي مةن الوظةائف  اإلنةاث تشغلها الَّتيفإننا نتوقع أن تكون وظائف القطاع الخاص  ،اإلناثتتركز فيها 

ا تعليمي كونها تتطلب مستوىا  ،العامالت اإلناثخصائص  ا مرتفعة ا مهةن أمةا  .أجةور جيةدة ومهةن متخصصةةمسةتويات ب ا

حصةائيات إمن المتوقع أن تكةون بةأجور وامتيةازات أقةل، لكةن لألسةف ال تتةوفر ف وغير الرسمي القطاع غير النظامي

 .(30) رقم الجدول. انظر دقيقة من مصدر موثوق بهذا الشأن

 
 2014حسب الجنس على القطاعين العام والخاص في العام  الشَّبابتوزيع المشتغلين : (31)الجدول رقم

 القطاع
2014 

 المجموع
 أنثى ذكر

 %37.1 %21.8 %38.9 عام

 %62.1 %74.3 %60.7 خاص

 %0.8 %3.9 %0.4 أخرى

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 أخرى

1% 

 خاص

62% 

 عام

37% 



 

70 
 

 

  
 2014 والجنس توزيع المشتغلين حسب القطاع (:44)الشكل رقم

 

رات طفيفةة علةى نسةبة المشةتغالت تغيُّة نلحةظوبمقارنة التوزيع الجندري لبداية الفترة قيد الدراسة مع نهايتها، 

%( فةي العةام 21.8) إلةى 2010عةام فةي ال%( 27.8ملحةوظ مةن ) على نحوانخفضت  إذ ؛الشابات في القطاع العام

 (.31) رقم الجدوليبين كما  ،عات األخرى، وذلك لحساب القطاع الخاص والقطا2014

 

 شتغلين في القطاعين العام والخاصالم اإلناثالتغير عبر الزمن لنسبة الذكور و: (32)الجدول رقم

 القطاع
2010 

 المجموع
2014 

 المجموع
 أنثى ذكر أنثى ذكر

 %37.1 %21.8 %38.9 %36.8 %27.8 %38.2 عام

 %62.1 %74.3 %60.7 %63.0 %71.3 %61.7 خاص

 %0.8 %3.9 %0.4 %0.5 %2.9 %0.2 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 أخرى
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71 
 

 الشَّبابن وتعطُّلالم 3.4

لينبلغ عدد  ةباب إجمالي%( من 30.6يشكلون ما نسبته ) تعطُّالا م (86,295) الشَّباب المتعط ِّ ضةمن قةوة  الشَّ

ةةبابأن وصةةول  إلةةى%( للشةةرائح العمريةةة األخةةرى، ممةةا يشةةير 7.4) نحةةوالعمةةل فةةي المملكةةة، مقابةةل  سةةوق  إلةةى الشَّ

 .(45) الشكل رقمانظر  .أقل من غيرهم ،وقدرتهم على إيجاد الفرص المناسبة ،العمل

 

 

 2014 للعام يون حسب الفئات العمريةاألردنون تعطُّلالم (:45)الشكل رقم

 

ةةباب فئةةةسةةواء فةةي  ،لةةذكورلةةدى أعلةةى منهةةا  اإلنةةاثت تعطُّالإن نسةةبة المةة نسةةبة فاألخةةرى،  الفئةةاتفةةي أم  الشَّ

ةا، لذكورلدى ا%( 26.3) نحوالشابات في قوة العمل مقابل  اإلناث إجمالي%( من 53.3) نحو اإلناثت تعطُّالالم  أم 

 ،الفئةةضةمن قةوة العمةل لهةذه  اإلنةاث إجمةالي%( مةن 13.6) نحةو فهةي الشَّةبابت من غير فئة تعطُّالالم اإلناثنسبة 

 .%( للذكور6.1) نحومقابل 

  
 2014 للعام يون حسب الفئات العمريةاألردنون تعطُّلالم (:46)الشكل رقم
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ممةن مةؤهلهم التعليمةي أعلةى مةن بكةالوريوس والبكةالوريوس  الشَّةبابين عن العمةل تعطُّلكانت أعلى نسبة للم

لة هذه الدرجةة العلميةة(، يليهمةا قوة العمل لحمَ  إجمالي%( على التوالي )وذلك كنسبة من 52.0%( و )52.3بنسب )

فمةا  ةيتجةاوز مةؤهلهم التعليمةي الثانوية لةملمن ف %(، 23.9)قلاألالنسبة  أما .%(35.3الدبلوم المتوسط بنسبة ) حملة

انظةر  .فرص عمةل مناسةبة أن ارتفاع المؤهل التعليمي يزيد من صعوبة الحصول على إلىقد يشير  الَّذياألمر  ،دون

 .(32) رقم الجدول

لينلشباب ل التوزيع النسبي: (33)الجدول رقم  عن العمل حسب المستوى التعليمي المتعّطِّ

ليننسبة  المؤهل التعليمي  عن العمل المتعّطِّ

 %52.3 أعلى من بكالوريوس

 %52.0 بكالوريوس

 %35.3 دبلوم متوسط

 %23.9 فما دون ةثانويال

 %30.6 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

   

 

 ين عن العمل حسب المؤهالت التعليميّةتعطُّلالتوزيع النسبي للم (:47)الشكل رقم

 

 أعلى من بكالوريوس

32% 

 بكالوريوس

32% 

 ثانوي فما دون

15% 

 دبلوم متوسط
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 نحةوبلغةت  إذ ؛الذكور في فئة حملة المؤهل أعلى مةن بكةالوريوس الشَّبابين من تعطُّلوقد بلغت أعلى نسبة م

مقارنةة  اإلنةاث%( للشةابات 61.5%( لإلناث، بينما بلغت نسبة حملة البكالوريوس )43.6) نحو%( مقارنة ب78.6)

على من بكالوريوس أكثر وصوالا لفةرص العمةل مةن األمؤهل المن ذوات  اإلناث%( للذكور، مما يعني أن 42.1بـ )

 الجةدولانظةر  .اإلنةاثالعمةل مةن كثر وصةوالا لفةرص األالذكور من حملة مؤهل بكالوريوس هم  في حين أنَّ الذكور، 

 .(33) رقم

 قوة العمل حسب الجنس والمؤهل التعليمي إجماليمن  الشَّبابين تعطُّلالتوزيع النسبي للم: (34)الجدول رقم

 أنثى ذكر المؤهل التعليمي

 %43.6 %78.6 أعلى من بكالوريوس

 %61.5 %42.1 بكالوريوس

 %48.4 %24.0 دبلوم متوسط

 %19.5 %24.1 فما دون ةثانويال

 %53.3 %26.3 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

  

 والجنس ين عن العمل حسب المؤهالت التعليميّةتعطُّلالتوزيع النسبي للم (:48)الشكل رقم
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فةةي إقلةةيم  %(38.2قةةوة العمةةل فةةي أقةةاليم المملكةةة المختلفةةة بنسةةبة ) إجمةةاليين مةةن تعطُّلةةبلغةةت أعلةةى نسةةبة م

لةينوقد يعود التفاوت بين نسةبة  .%(28.6%( ثم إقليم الشمال بنسبة )30.5يليه إقليم الوسط بنسبة ) ،الجنوب  المتعط ِّ

، فنجةد بات التنميةة فةي المنةاطق المختلفةةتوزيةع مكتسة إلةىو ،تفاوت الفةرص المتاحةة للسةكان فيهةا إلى األقاليمفي هذه 

وأدناهةا ، %( 42.3على سبيل المثال أن أعلى نسبة بطالة على مستوى المحافظةات هةو فةي محافظةة الطفيلةة بنسةبة )

 ( .34) رقم الجدولانظر  .%(25.5ش بنسبة )في محافظة جر

  

 2014حسب الجنس والمحافظة للعام  الشَّبابنسبة البطالة بين : (35)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %38.2 %60.2 %34.2 إقليم الجنوب

 %42.3 %66.2 %38.8 الطفيلة

 %41.7 %57.7 %39.2 العقبة

 %36.1 %57.5 %31.1 الكرك

 %36.3 %64.1 %32.0 معان

 %28.6 %58.6 %23.7 إقليم الشمال

 %28.2 %55.3 %23.7 ربدإ

 %30.3 %72.5 %23.9 المفرق

 %25.5 %58.0 %19.9 جرش

 %32.5 %58.6 %28.3 عجلون

 %30.5 %49.2 %26.6 إقليم الوسط

 %33.4 %44.6 %31.1 البلقاء

 %26.3 %48.5 %23.7 الزرقاء

 %31.1 %48.9 %26.9 عمان

 %38.2 %60.8 %30.7 مأدبا

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 حسب المحافظة الشَّبابنسبة البطالة بين  (:49)الشكل رقم

 

ا بطالةةة تختلةةف معةةدالت النجةةد أن الفروقةةات بةةين  (34) رقةةم الجةةدول إلةةىوبةةالنظر  بةةاختالف اإلقلةةيم جنةةدري ا

 2.5 نحةولةدى الشةابات  فيةه نسةبة البطالةةو ،فةي إقلةيم الشةمال  األعلةىوالمحافظة، فعلى سبيل المثال كانت الفروقات 

 فيهةا البطالةة بلغةت نسةبة، محافظة المفرق صاحبة أعلى فروقةات فجاءتمستوى المحافظات على  أما .ضعف الذكور

 1.4ضةةعف، وأقلهةةا كانةةت فةةي محافظةةة البلقةةاء  2.9أضةةعاف الةةذكور، تليهةةا محافظةةة جةةرش  3 نحةةولةةدى الشةةابات 

 (.35) رقم الجدولانظر  .ضعف 1.5ا العقبة تليه ، ضعف

 

 2014بطالة الذكور للعام  إلى اإلناثمقارنة نسبة بطالة : (36)الجدول رقم

 بطالة الذكور )بالضعف( إلى اإلناثبطالة  ةالمحافظ

 3.0 المفرق

 2.9 جرش

 2.3 ربدإ

 2.1 عجلون

 2.0 الزرقاء

 2.0 معان
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 مأدبا عمان الزرقاء البلقاء عجلون جرش المفرق اربد معان الكرك العقبة الطفيلة
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 2.0 مأدبا

 1.9 الكرك

 1.8 عمان

 1.7 الطفيلة

 1.5 العقبة

 1.4 البلقاء

 2.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 

 حسب المحافظة الذكور الشَّبابنسبة البطالة بين  (:50)الشكل رقم

 

أن أعلةى نسةبة بطالةة هةي لتخصةص  يتَّضةح ،حسب التخصةصي األردنلشباب لتحليل معدالت البطالة  ولدى

ثةةم الدراسةةات اإلنسةةانية والفنةةون  ،%(53.4بنسةةبة ) والحاسةةوبيليةةه العلةةوم والرياضةةيات  ،%(62.1التربيةةة بنسةةبة )

 االجتماعيَّةةيليةه الصةحة والخةدمات  ،%(20.2ثةانوي بنسةبة )التعلةيم الأقلها في الحاصةلين علةى و%(، 52.0بنسبة )

 .(36) رقم الجدولانظر  .%(25.0بنسبة )

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

 المجموع البلقاء العقبة الطفيلة عمان الكرك مأدبا معان الزرقاء عجلون اربد جرش المفرق

 بطالة اإلناث إلى بطالة الذكور
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 حسب التخصص العلمي الشَّبابمعدالت البطالة بين : (37)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 التخصص

 %62.1 %60.2 %60.3 %59.2 %54.2 التربية

 %39.1 %40.5 %41.5 %41.2 %36.9 الخدمات

 %52.0 %56.2 %44.8 %48.8 %51.7 والفنوننسانية اإلالدراسات 

 %47.0 %61.3 %44.1 %54.5 %29.0 الزراعة والبيطرة

 %25.0 %27.6 %29.9 %31.5 %31.8 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %48.3 %54.1 %47.1 %45.8 %44.3 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %53.4 %57.4 %49.2 %45.7 %41.5 والحاسوبالعلوم والرياضيات 

 %49.7 %49.7 %43.1 %42.7 %37.9 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %20.2 %21.4 %22.5 %22.4 %18.6 ثانويالتعليم ال

ف  %24.5 %23.5 %22.9 %24.3 %23.1 غير معر 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
 

 

ةبابالبطالةة بةين  تركُّزبين الجنسين حسب التخصص، نجد  في البطالة تحليل الفروقات ولدى الةذكور فةي  الشَّ

ا  نفسةةها القطاعةةات %( 53.8واألعمةةال التجاريةةة والقةةانون بنسةةب ) االجتماعيَّةةةوهةةي التربيةةة والعلةةوم  ،المةةذكورة سةةابقا

فةي  اإلنةاث تركَّةزت بطالةة %(. بينمةا 20.6%( على التةوالي، وأقلهةا فةي تخصةص التعلةيم الثةانوي بنسةبة )42.0و)

 ،%(71.2يليةةه تخصةةص الزراعةةة والبيطةةرة بنسةةبة ) ،%(73.3بنسةةبة ) اإلنشةةاءاتتخصةةص الهندسةةة والتصةةنيع و

 %(.14.3أقلها في التعليم الثانوي بنسبة )و

ومةا تتطلبةه مةن حجةم عمةل ميةداني ومهةام بدنيةة ال  ،طبيعةة أعمةال هةذه التخصصةات إلةىوربما يعةزى ذلةك 

انظةر  .الةذكور يتمتةع بهةا الَّتةينفسةها  كفةاءةبالتتناسب مع طبيعة األنثى وقدرتها البدنية وإمكانيةة قيامهةا بهةذه األعمةال 

 ( .  37) رقم الجدول
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 الجنسحسب التخصص العلمي و الشَّبابمعدالت البطالة بين : (38)الجدول رقم

 التخصص
2014 

 أنثى ذكر

 %64.9 %53.8 التربية

 %60.4 %29.2 الخدمات

 %64.5 %32.3 الدراسات اإلنسانية والفنون

 %71.2 %26.2 الزراعة والبيطرة

 %26.2 %23.0 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %56.8 %42.0 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %68.2 %36.6 والحاسوبالعلوم والرياضيات 

 %73.3 %39.8 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %14.3 %20.6 ثانويالتعليم ال

ف  %21.3 %24.5 غير معر 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
 

ةةلل األعلةةىكانةةت النسةةبة و ةةباب للشةةباب تعطُّ ةةباب%( مةةن مجمةةوع 69.5) بنسةةبة( شةةهراا 12-0) مةةدة الشَّ  الشَّ

لةةين وأنَّ خاصةةة  ،عةةةوهةةي نسةةب متوقَّ %(، 2.2) بنسةةبة( شةةهراا 36)أكثةةر مةةن  مةةدة َمةةن تعط لةةوا أدناهةةا، بينمةةا المتعط ِّ

أصةحاب  يشةترطها الَّتةيبسةبب نقةص الخبةرة  ،يمضون فترة طويلة بين بداية البحث عن عمل والحصول عليه الشَّباب

ا العمل قُصةر تو ،عيكةون أسةرآَخةر مةن عمةل فإن انتقالهم  الخبرة والمهارات الفنية والمهنية المطلوبة همبعد اكتساب. أم 

 فترة انتظارهم للعمل .

 عن العمل الشَّباب تعطُّلالتوزيع النسبي لمدة : (39)رقمالجدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 عن العمل تعطُّلمدّة ال

0-12 71.7% 64.3% 69.1% 69.5% 69.5% 

13-24 20.8% 25.1% 20.8% 21.3% 21.4% 

25-36 5.2% 7.7% 7.8% 7.4% 6.8% 

 %2.2 %1.8 %2.3 %2.9 %2.2 شهر 36أكثر من 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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ةةلوعنةةد مقارنةةة مةةدة  ا فةةينجةةد  ،عةةن العمةةل الجنسةةين تعطُّ توزيةةع النسةةب مةةع زيةةادة فةةي نسةةبة الشةةابات  تقاربةةا

( 36أكثةةر مةةن ) ت مةةدةا التعط ِّ وانخفةةاض فةةي نسةةبة المةة ،%(71.9بلغةةت ) إذ ؛( شةةهراا 12أقةةل مةةن ) ت مةةدةا تعطُّالالمةة

 رقةم الجةدولانظر  .في الحصول على الوظائفأسرع من الذكور  اإلناث أن إلى%(، مما يشير 1.2بلغت ) إذ ؛شهراا 

(39.) 

 حسب الجنس عن العمل الشَّباب تعطُّلالتوزيع النسبي لمدة : (40)الجدول رقم

 عن العمل تعطُّلمدّة ال
2014 

 أنثى ذكر

0-12 68.6% 71.9% 

13-24 21.6% 20.9% 

25-36 7.1% 6.0% 

more than 36 2.6% 1.2% 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
 

ةةباب يسةةتخدمها الَّتةةيأكثةةر الطةةرق و  بنسةةبةللبحةةث عةةن العمةةل هةةي زيةةارة المؤسسةةات وأمةةاكن العمةةل  الشَّ

الحصةةول ر عةةن محاولةةة وهةةي وسةةيلة تعب ِّةة %(13.9) بنسةةبةالحةةاليين والسةةابقين ولين ؤالمسةة%(، تليهةا زيةةارة 18.5)

ا .العمل من خالل الواسطةعلى  ا  أم  %(، كمةا 5.6) بنسةبةمكاتةب العمةل  إلةىتقةديم طلبةات فهةي  أقل الطةرق اسةتخداما

 .(40) رقم الجدوليبين 

 عن العمل الشَّبابالتوزيع النسبي لطرق بحث : (41)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 طريقة البحث عن عمل

 %7.5 %6.9 %6.4 %6.2 %5.9 ديوان الخدمة المدنية إلىتقديم طلب 

 %5.6 %4.8 %5.1 %4.8 %4.9 مكتب وزارة العمل إلىتقديم طلب 

 %18.5 %18.4 %18.1 %17.6 %18.3 زيارة المؤسسات وأماكن العمل

 %13.9 %14.8 %14.4 %14.0 %13.6 )الواسطة( الحاليين أو السابقينولين ؤالمسزيارة 

غير متاح
10

 46.6% 46.7% 45.2% 43.1% 43.2% 

 %10.9 %11.5 %10.3 %10.1 %9.9 التلفزيونو قراءة ،مشاهدة اإلعالنات في الصحف

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

                                                           
10

 غير متاح: هو المصطلح الذي تستخدمه دائرة اإلحصاءات العامة في مسح العمالة والبطالة لمن ال يعب ِّىء وسيلة بحثه عن العمل.  
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 توزيع الباحثين عن عمل حسب طريقة البحث عن عمل (:51)الشكل رقم

 

ا فيمقارنة التحليل للجنسين نجد  ولدى ا  الطرق األكثر اختالفا عةن الةذكور، فعلةى سةبيل  اإلنةاث لةدىاسةتخداما

 نحةو%( مقارنةة ب17.4بلغةت ) بنسةبة علةى نطةاق واسةعديوان الخدمة المدنية للبحث عن عمل  اإلناثالمثال تستخدم 

اختالف الخصائص العامة لإلناث عن الذكور فةي قةوة  إلىوقد يكون سبب هذا االختالف عائد  .%( فقط للذكور3.7)

انظةةر  .كةةل جةةنس يسةةتهدفها الَّتةةيوفةةرص العمةةل  ،ميةةة واخةةتالف التوجهةةاتمةةن حيةةث اخةةتالف المةةؤهالت العل ،العمةةل

 .(41) رقم الجدول

 التوزيع النسبي لطرق البحث عن العمل حسب الجنس: (42)الجدول رقم

 طريقة البحث عن عمل
2014 

 أنثى ذكر

 %17.4 %3.7 ديوان الخدمة المدنية إلىتقديم طلب 

 %7.2 %5.0 مكتب وزارة العمل إلىتقديم طلب 

 %14.9 %19.9 زيارة المؤسسات وأماكن العمل

 %9.7 %15.5 )الواسطة( الحاليين أو السابقين المسؤولينزيارة 

 %37.5 %45.3 غير متاح

 %12.6 %10.2 قراءة ،مشاهدة ،إجابة اإلعالنات في الصحف ، والتلفزيون

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

0.5% 

7.5% 
5.6% 

18.5% 

13.9% 

43.2% 

10.9% 

 أخرى

 تقديم طلب إلى ديوان الخدمة المدنية

 تقديم طلب إلى مكتب وزارة العمل

 زيارة المؤسسات وأماكن العمل

 زيارة المسؤولين الحاليين أو السابقين

 غير متاح

 قراءة ،مشاهدة ،اجابة اإلعالنات في الصحف ، و التلفزيون
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 االقتصاديَّةمعدل المشاركة  3.5

لةدى  مرتفعةةنسةبة ، وهةي 2014للعةام  فةي المملكةة %(36.4) نحةو الُمةنقَّح االقتصاديَّةبلغ معد ل المشاركة 

ا ف ،ةمنطقي ه نسبةوهذ. %(69.4) نحوبلغت  إذ ؛الشَّباب فئة لكةن لةو كانةت  .النسبة مأخوذة للشباب النشةيطين اقتصةادي ا

 إلةىوقد تعةود بعةض هةذه الفروقةات  %(.16) إلىينخفض  االقتصاديَّةمعدل المشاركة فإن  الشَّباب إجماليالنسبة من 

ن فهةم  ومةن ثَةمَّ الجامعةات، الكليةات أو سواء في المدارس أو  الد ارسين، الشَّبابوجود نسبة كبيرة من  قةوة  مةنُمسةتثنو 

 .(42) رقم الجدولنظر ا .العمل

 حسب الفئات العمرية الُمنقَّح االقتصاديَّةمعدل المشاركة : (43)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 العمرية الفئة

 %69.4 %68.8 %70.8 %70.1 %72.0 الشَّبابفئة 

 %36.4 %37.1 %38.0 %39.0 %39.5 الفئاتجميع 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 
 حسب الفئات العمرية الُمنقَّح االقتصاديَّةمعدل المشاركة  (:52)الشكل رقم

72.0% 
70.1% 70.8% 

68.8% 69.4% 

39.5% 39.0% 38.0% 37.1% 36.4% 

2010 2011 2012 2013 2014

 جميع الفئات العمري ة الشباب
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 2014%( فةي العةام 73.7) نحةولةذكور لدى ابلغت  إذ ؛اإلناثللذكور أعلى من  االقتصاديَّةالمشاركة  تُعدُّ و

 ،الشابات علةى العمةل مقارنةة بالةذكور اإلناثقد يعكس انخفاض إقبال  الَّذي%( فقط لإلناث، األمر 46.7) نحومقابل 

 الَّةذي، وهةو األمةر مقارنةة بالةذكور -الجةامعي وخاصةة التعلةيم-على مقاعد الدراسة  اإلناثارتفاع نسبة  والمترافق مع

 ( .43) رقم الجدولانظر  .يتفق مع نتائج التحليل السابق

 
 2014معدل المشاركة الخام حسب الجنس والفئات العمرية للعام : (44)الجدول رقم

 أنثى ذكر الفئات العمريّة

 %46.7 %73.7 الشَّبابفئة 

 %12.56 %59.74 الفئاتجميع 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
 

 

وتحديةداا فةي محافظةة  %(71.3) بنسةبةالشةمال قلةيم إفةي  علةىاألهةو  الشَّةبابكة معةدل مشةار أنَّ  ويُشار إلى

 (.53) الشكل رقمانظر . %(61.7) بنسبةالجنوب قليم إثم  ،%(69.5) بنسبةالوسط قليم إ، يليه جرش

 

 
 المحافظاتمعدل المشاركة حسب  (53)الشكل رقم

 

57.5% 58.3% 

63.9% 63.8% 

71.7% 69.7% 
74.7% 

67.3% 66.6% 

73.7% 
68.9% 

61.8% 
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ة  ا%(، يلةيهم مةةن تخصصةةو80) بنسةةبةتعلةةيمهم الثةةانوي  امعةةد ل المشةةاركة أعلةةى لمةن أنهةةو وجةاء فةةي الصةةح 

 .(54) الشكل رقمكما يبين ، %(61) بنسبةفي الخدمات  ا%(، ثم من تخصصو75) بنسبة االجتماعيَّةوالخدمات 

 
 حسب التخصص االقتصاديَّةمعدل المشاركة  (:54)الشكل رقم

 

 ديوان الخدمة المدنية إلىالطلبات  ومقدم 3.6

ا متقةةد م (299,370) نحةةو 2014ديةةوان الخدمةةة المدنيةةة فةةي العةةام  إلةةىطلبةةات ب َمةةن تقةةدَّموابلةةغ مجمةةوع  ، ا

 2010كةان فةي العةام  فقةد ،مسةتمر ازديةادوهةذا الةرقم فةي  .قةوة العمةل إجمالي%( من 20.5) نحويشكلون ما نسبته 

( مةا نسةبته 24-15العمريةة ) الفئةةفةي  الشَّةبابقوة العمةل. وقةد شةكل  إجمالي%( من 16) بنسبة( 225,575)  نحو

مي  إجمالي%( من 27.5)  األعلى. الفئة%( لمقدمي الطلبات من 72.5الطلبات، مقابل )مقد ِّ

العمريةة  الفئةةفي  الشَّباب، نجد أن نسبة فئةقوة العمل لكل  إجمالي إلىوبتحليل نسب مقدمي الطلبات منسوبة 

مقابةل مةا نسةبته  ،2014في العام  الفئةقوة العمل لهذه  إجمالي%( من 29.2موا طلبات هي )( سنة ممن قدَّ 15-24)

ةباب فئةةنسةبة مقةدمي الطلبةات مةن ن ارتفةاع وهذا يبةي ِّ  .سنة 24العمرية فوق  للفئة%( 18.4)  الَّتةي بالفئةةمقارنةة  الشَّ

سةواء مةن الكليةات  ،جيكونون حديثي التخرُّ  الفئةفي هذه  الشَّبابمن  اا كبير عدداا أن  إلىوقد يعود هذا في الغالب  تليها.

أي خبةةرة عمليةةة، ويكونةةون بالتةةالي بحاجةةة لوسةةيط يسةةاعدهم علةةى إيجةةاد فرصةةة العمةةل  وليسةةت لةةديهم ،أو الجامعةةات

طةرق  فةإنَّ  ومن ثَمَّ ، فيكونون على الغالب من ذوي الخبرة تليها الَّتيالعمرية  الفئةأما الباحثون عن عمل في  .المناسبة

 ( .44) رقم الجدولديوان الخدمة المدنية. انظر وتتعدى  ،متنوعةأو تغييرهم ألماكن عملهم تكون  ،بحثهم عن عمل
 

 

 

الدراسات  الخدمات التربية
االنسانية 
 والفنون

الزراعة 
 والبيطرة

الصحة 
والخدمات 
 االجتماعية

العلوم 
االجتماعية 
واألعمال 
التجارية 
 والقانون

العلوم 
والرياضيات 
 والحوسبة

الهندسة 
والتصنيع 
 واالنشاءات

 تعليم ثانوي

37.8% 

60.9% 

48.0% 
52.8% 

74.9% 

51.7% 
46.6% 

50.2% 

79.7% 
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 ضمن قوة العمل  الشَّباب إجمالي إلىديوان الخدمة المدنية  إلىمقدمي الطلبات  الشَّبابنسبة : (45)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

15-24 20.3% 31.7% 22.1% 30.8% 29.2% 

 %18.4 %17.9 %17.8 %14.9 %14.7 سنة 24أكثر من 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

بلغةةت فةةي العةةام  بنسةةبةغالبيةة المتقةةدمين بطلبةةات لةةديوان الخدمةةة المدنيةةة هةةم مةن حملةةة درجةةة البكةةالوريوس و

%( لحملةة درجةة الةدبلوم المتوسةط 16.4مقارنةة بمةا نسةبته )، المتقةدمين الشَّباب إجمالي%( من 83.3نحو ) 2014

 أنَّ  إلةى. ويعةود هةذا (45) رقةم الجةدولريوس، كما هو مبين فةي %( من حملة درجة أعلى من بكالو0.3وما نسبته )

معظم الوظائف العامة المعروضة عن طريق ديوان الخدمة المدنية هي لحملة مؤهالت تعليمية من دبلةوم متوسةط فمةا 

ا  -المؤهالت ثانوي فما دون فال يملكون وذوفوق، أما  للقطةاع ون أيلجةفهةم  ومةن ثَةمَّ خيارات في هةذه الوظةائف،  -غالبا

 الخاص أو لألعمال الحرة.

 حسب المؤهل التعليمي لديوان الخدمة المدنية لشباب المتقدمين بطلباتالتوزيع النسبي ل: (46)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤهل التعليمي

 %0.3 %0.3 %0.2 %0.3 %0.2 أعلى من بكالوريوس

 %83.3 %82.6 %80.5 %81.8 %79.9 بكالوريوس

 %16.4 %17.1 %19.4 %17.8 %19.9 دبلوم متوسط

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

تتركةز  وبهةذاي فةي المملكةة. السُّةكانز يتبع التوزيع الجغرافي للمتقدمين لديوان الخدمة المدنية لتوزيةع التركُّةو

 بنسةبةثم إقلةيم الجنةوب  ،%(36.9) بنسبةيليه إقليم الشمال  ،%(50.2) بنسبةمعظم الطلبات الُمقد مة في إقليم الوسط 

 .(46) رقم الجدولهو مبين في  كما%(، 12.9)
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 / المحافظةاإلقليمحسب  لديوان الخدمة المدنية لشباب المتقدمين بطلباتالتوزيع النسبي ل :(47)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %12.9 %13.4 %11.8 الجنوبإقليم 

 %12.4 %13.4 %9.3 البادية الجنوبية

 %19.1 %19.0 %19.5 الطفيلة

 %12.5 %12.7 %11.8 العقبة

 %42.5 %41.6 %45.2 الكرك

 %13.5 %13.2 %14.2 معان

 %36.9 %36.8 %37.0 إقليم الشمال

 %61.5 %60.8 %63.4 إربد

 %9.0 %9.4 %8.0 البادية الشمالية

 %7.1 %7.3 %6.8 المفرق

 %11.0 %11.1 %11.0 جرش

 %11.3 %11.5 %10.8 عجلون

 %50.2 %49.8 %51.2 إقليم الوسط

 %3.6 %3.8 %3.0 البادية الوسطى

 %15.9 %15.6 %16.5 البلقاء

 %23.4 %23.1 %24.3 الزرقاء

 %51.0 %51.4 %50.2 عمان

 %6.1 %6.1 %6.1 مأدبا

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 

 بحسب األقاليمالتوزيع النسبي للشباب المتقدمين بطلبات لديوان الخدمة المدنية : 55 ))الشكل رقم

 إقليم الجنوب
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على تقةديم مةن الةذكورأكثر إقبةاالا  -عامبشكل  - اإلناث نجد أنَّ  ،تحليل توزيع مقدمي الطلبات حسب الجنسوب

ةةباب إجمةةالي%( مةةن 72.3) بنسةةبة (59,460) نحةةوالمتقةةدمات بطلبةةات  اإلنةةاثالطلبةةات لةةديوان الخدمةةة، فعةةدد   الشَّ

يعةود هةذا الفةرق الكبيةر بةين و .%(27.7) بنسبة (22,835) نحور عدد الذكويبلغ  المتقدمين بطلبات توظيف، بينما 

تختلةف عةن  اإلنةاثمنهةا أن فةرص العمةل المسةتهدفة مةن  ،عةدة أسةباب إلةىوالذكور على تقةديم الطلبةات  اإلناثإقبال 

يحصةلن  هةن  أن فضةالا عةنوذات ساعات عمل أقل،  ،للبحث عن وظائف أكثر استقراراا وديمومة يملن اإلناثف ،الذكور

خاصةة إجةازة األمومةة وسةاعات  ،القطةاع الخةاص أكثر من حصةولهن عليهةا فةيكاملة في القطاع العام حقوقهن على 

 همفةإن إمكانيةة تقةديم ومةن ثَةمَّ  ،فمةا دون ةثانويةالنسةبة كبيةرة مةن الةذكور هةم مةن حملةة مؤهةل  وكذلك فةإنَّ الرضاعة. 

 .  اإلناثلديوان الخدمة المدنية أقل للذكور مقارنة ب طلباتهم

ا كمةا بين ة -لخدمةة المدني ةة ة لإلناث المتقدمات بطلبات لديوان اجماليالنسبة اإلو %( مقابةل 72.3) نحةو -ا سةابقا

%( 74.7) نحةةوبلغةةت النسةةب فةةي إقلةةيم الجنةةوب  إذ ؛ولكةةن هةةذا التوزيةةع يختلةةف مةةن إقلةةيم آلخةةر .%( للةةذكور27.7)

%( للةذكور، وفةي إقلةيم الوسةط 27.9%( لإلناث مقابةل )72.1%( للذكور، وفي إقليم الشمال )25.3لإلناث مقابل )

 .(47) رقم الجدوليبين  كما%( للذكور، 28.3%( لإلناث مقابل )71.7) نحو

 

 / المحافظة والجنساإلقليمحسب  لديوان الخدمة المدنية لشباب المتقدمين بطلباتالتوزيع النسبي ل: (48)الجدول رقم

 أنثى ذكر المحافظات

 %74.7 %25.3 إقليم الجنوب

 %81.0 %19.0 البادية الجنوبية

 %74.1 %25.9 الطفيلة

 %76.1 %23.9 العقبة

 %73.1 %26.9 الكرك

 %73.4 %26.6 معان

 %72.1 %27.9 إقليم الشمال

 %71.3 %28.7 إربد

 %75.3 %24.7 البادية الشمالية

 %73.5 %26.5 المفرق

 %72.2 %27.8 جرش

 %73.4 %26.6 عجلون

 %71.7 %28.3 إقليم الوسط

 %76.6 %23.4 الوسطىالبادية 

 %70.6 %29.4 البلقاء

 %70.7 %29.3 الزرقاء

 %72.2 %27.8 عمان

 %71.8 %28.2 مأدبا

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار
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 نون من خالل ديوان الخدمة المدنيةالمعيَّ  3.7

مةةنهم مةةا نسةةبته ،  (4,673) نحةةو 2014نةةين عةةن طريةةق ديةةوان الخدمةةة المدنيةةة خةةالل العةةام بلةةغ عةةدد المعيَّ 

نين للفتةرة قيةد الدراسةة وبلغ أعلى عدد للمعيَّ  .الشَّباب%( من فئة 17.8سنة و) 24%( من الفئة العمرية فوق 82.2)

 .(48) رقم الجدوليبين  كما، (10,507) 2010في العام 

 

 نين عن طريق ديوان الخدمة المدنية خالل األعوام الخمسة األخيرةأعداد المعيَّ : (49)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 833 2859 1632 2678 3353 سنة 15-24

 3840 6921 5857 4722 7154 سنة 24أكثر من 

 4673 9780 7489 7400 10507 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار   

 

لةم حيةث  -نين عن طريق ديوان الخدمة المدنية خالل الفترة قيد الدراسةةومع التراجع المستمر في أعداد المعيَّ 

 تأكيةةد بةةد مةةن كةةان ال -مقةةدمي الطلبةةات لهةةذا الةةديوان إجمةةاليمةةن  2014%( فةةي العةةام 1.6تتجةةاوز نسةةبة المعينةةين )

 .فقط على ديوان الخدمة المدنية دون االقتصارعمل العن  همضرورة تنويع الباحثين لوسائل بحث
 

 مي الطلباتمقدِّّ  إجمالي إلىنين عن طريق ديوان الخدمة نسبة المعيَّ : (50)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 %1.0 %3.3 %2.5 %2.8 %5.2 سنة15-24

 %1.8 %3.3 %2.9 %2.8 %4.4 سنة 24أكثر من 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار

 
 مي الطلباتمقدِّّ  إجمالي إلىعن طريق ديوان الخدمة المدنية  الشَّبابنين تطور نسب المعيَّ  (56)الشكل رقم

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2010 2011 2012 2013 2014



 

88 
 

 

 بنسةةبةنةةين عةةن طريةةق ديةةوان الخدمةةة المدني ةةة هةةم مةةن حملةةة مؤهةةل البكةةالوريوس غالبيةةة المعيَّ  يُةةذكر أنَّ و

ونسةبة قليلةة جةداا مةن حملةة المؤهةل ،  %(22.2) بنسةبة، يليهم حملة درجة الدبلوم المتوسط 2014عام ل%( ل77.1)

 .2012عةام ل%( ل90.7نةين مةن حملةة البكةالوريوس )نسةبة المعيَّ  وبلغةت %(.0.7أعلى من بكالوريوس ال تتجاوز )

 .(50) رقم الجدولانظر 

 

 نين عن طريق ديوان الخدمة المدنية حسب المؤهل التعليمينسب المعيَّ : (51)الجدول رقم

 2014 2013 2012 2011 2010 المؤهل التعليمي

 %0.7 %0.2 %0.4 %0.6 %0.1 أعلى من بكالوريوس

 %77.1 %84.6 %90.7 %81.4 %80.9 بكالوريوس

 %22.2 %15.2 %8.9 %18.0 %18.9 دبلوم متوسط

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

 2014 للعام التوزيع النسبي للمعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية حسب المؤهل التعليمي (57)الشكل رقم
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ةةو ا تبعةةنةةين ز عةةدد المعيَّ تركَّ ةة ا ةةكانز لتركُّ يليةةه إقلةةيم  ،%(53.3) بنسةةبةوحجةةم قةةوة العمةةل فةةي إقلةةيم الوسةةط  السُّ

نسب قوة العمةل ومقةدمي بنين مقارنة نسب المعيَّ  ولدى .%(19.3) بنسبةثم إقليم الجنوب ، %( 27.4) بنسبةالشمال 

لةك حصة أكبر من التعيينات مقارنةة بحصةته مةن قةوة العمةل، وذب حظيالطلبات في هذه األقاليم، نجد أن إقليم الجنوب 

 .(51) رقم الجدول. انظر على حساب إقليم الوسط والشمال

 

 نين حسب التوزيع الجغرافيالتوزيع النسبي لقوة العمل ومقدمي الطلبات مع المعيَّ مقارنة : (52)الجدول رقم

 المعينون مقدمي الطلبات قوة العمل إجمالي المحافظات

 %19.3 %12.9 %10.1 إقليم الجنوب

 %4.4 %12.4   البادية الجنوبية

 %2.8 %19.1 %1.9 الطفيلة

 %2.0 %12.5 %1.6 العقبة

 %6.6 %42.5 %4.1 الكرك

 %3.5 %13.5 %2.4 معان

 %27.4 %36.9 %35.5 إقليم الشمال

 %15.2 %61.5 %22.8 إربد

 %3.8 %9.0   البادية الشمالية

 %2.2 %7.1 %6.2 المفرق

 %2.4 %11.0 %3.7 جرش

 %3.7 %11.3 %2.8 عجلون

 %53.3 %50.2 %54.4 إقليم الوسط

 %5.0 %3.6   البادية الوسطى

 %10.6 %15.9 %5.4 البلقاء

 %7.9 %23.4 %13.4 الزرقاء

 %26.9 %51.0 %33.0 عمان

 %2.9 %6.1 %2.6 مأدبا

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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 2014 للعام حسب األقاليم  الشَّبابنين من العمل والمعيّ مقدمي والتوزيع النسبي لقوة العمل (: 58)الشكل رقم

 

 

 في الضمان االجتماعي الشَّبابالمشتركون من 

ا مشةةترك( 924,634)بلةةغ عةةدد المشةةتركين فةةي الضةةمان االجتمةةاعي  يشةةكلون مةةا نسةةبته ، 2013فةةي العةةام  ا

ا  (172,627) نحةومةنهم  الشَّبابالعاملين في المملكة، بلغ عد  إجمالي%( من 73.2) %( 17.6مةا نسةبته )بمشةتركا

ةةاالمشةةتركين.  إجمةةاليمةةن  ةةباب أم  العةةاملين  إجمةةالي%( مةةن 84.2) فنسةةبتهماالجتمةةاعي  فةةي الضةةمانالمشةةتركون  الشَّ

 .الشَّباب

 العمرية الفئاتاالجتماعي حسب  في الضمانتوزيع المشتركين : (53)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 %17.6 %18.4 %19.1 %20.2 سنة15-24

 %82.4 %81.6 %80.9 %79.8 سنة 24أكثر من 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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 العاملين حسب الفئات العمرية إجمالياالجتماعي كنسبة من  في الضمانن والمشترك: (54)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الفئات العمريّة

 %84.2 %77.4 %76.4 %69.4 سنة15-24

 %71.2 %67.1 %64.7 %61.4 سنة 24أكثر من 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

تتركةز فةي  غةالبيتهم فةإنَّ  ،توزيع المشتركين فةي الضةمان االجتمةاعي حسةب النشةاط االقتصةاديتحليل  ولدى

ا االجتماعي إجبارية في الضماناشتراك العاملين فيها  يُعدُّ  ،أنشطة اإلدارة العامة والدفاع، وهي أنشطة حكومية وعامة  ا

 ،العةاملين المشةتركين فةي الضةمان االجتمةاعي هةم مةن هةذه الفئةة الشَّبابمن  األعلىمنذ فترة طويلة، لذلك نجد النسبة 

أن نسةةبة العةةاملين فةةي هةةذا النشةةاط االقتصةةادي هةةم األعلةةى، تليهةةا أنشةةطة  إلةةىإضةةافة  ،%(47.4) إلةةىتصةةل  بنسةةبة

ا الرتفةاع تركُّة، %( 11.5) بنسةبةثم تجارة الجملة والتجزئة  ،%(13.4) بنسبةالصناعات التحويلية  لين ز المشةتغتبعةا

 (.54) رقم الجدولانظر  .في هذه القطاعات بشكل أساسي

 
 االجتماعي حسب النشاط االقتصادي في الضمانالعاملين المشتركين  الشَّبابتوزيع : (55)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

 %0.3 %0.4 %0.4 %0.4 الزراعه والصيد والحراجه

 %0.4 %0.6 %0.3 %0.3 التعدين واستغالل المحاجر

 %13.4 %12.0 %11.2 %10.9 الصناعات التحويليه

 %0.4 %0.5 %0.5 %0.6 إمدادات الكهرباء والغاز والماء

 %2.8 %2.4 %2.3 %2.6 اإلنشاءات

 %11.5 %10.8 %10.5 %8.4 تجارة الجملة والتجزئة

 %5.6 %4.8 %4.3 %4.3 السياحة

 %2.2 %2.2 %2.3 %2.4 والتخزين واالتصاالتالنقل 

 %2.3 %2.3 %2.4 %2.3 ةالمالي ةالوساط

 %4.6 %3.1 %2.9 %2.9 ةيجاريواإلاالنشطه العقارية 

 %47.4 %6.9 %9.2 %11.1 والدفاع والضمان االجتماعي ةالعام ةداراإل

 %4.4 %4.2 %4.5 %6.0 التعليم

 %2.9 %3.0 %3.0 %2.8 الصحه والعمل االجتماعي

 %1.0 %1.7 %1.5 %1.1 ةالمجتمعي ةنشطة الخدمأ

 %0.1 %0.1 %0.1 %0.1 ةياإلقليمالمنظمات والهيئات غير 

 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 المنزليةعمال داء األأل اا فرادأن تعي ِّ  الَّتيالخاصة سر األ

 %0.6 %0.5 %0.6 %0.5 خضوع اختياري

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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مةةن  األعلةةىنجةةد أن النسةةبة  ،عنةةد تتبةةع توزيةةع المشةةتركين فةةي الضةةمان االجتمةةاعي حسةةب مسةةتوى الةةدخلو

 يتقاضةونن َمةليهةا ي%(، 37.5) بنسةبة اا ( دينةار299-200ضةمن )في المتوسط تتراوح  اا المشتركين يتقاضون أجور

كانةت نسةبتهم  اا ( دينةار399-200دخةل ) ضمنالعاملين  الشَّباب فإنَّ  ومن ثَمَّ  ،%(34.9) بنسبة اا ( دينار300-399)

 .(55) رقم الجدوليبين  كما .االجتماعي %( من مجموع المشتركين في الضمان72.4) نحو

ةبابنجةد أن نسةب مشةتركي فمتوسطات األجةور، لكيف اختلف االتجاه العام  (55)رقم الجدوليظهر لنا و  الشَّ

%( فةةي العةةام 14.4نحةةو ) إلةةى 2010%( فةةي العةةام 27.6دينةةار قةةد انخفضةةت مةةن ) 200ن تقةةل أجةةورهم عةةن الَّةةذي

الشةةاب يشةةعر فةةإن  ومةةن ثَةةمَّ ، 2014هةةذه األجةةور متدنيةةة جةةداا مقارنةةة مةةع تكةةاليف المعيشةةة فةةي العةةام وتُعةةدُّ  .2014

ٍّ لكةةل دينةةار  باحتياجةةه ةةوى العاملةةةلةةه مةةن عملةةه، كمةةا أن هةةذا مؤشةةر آخةةر علةةى ارتفةةاع متةةأت  غيةةر المنظمةةة وغيةةر  القِّ

خةةالل  ازديةةادفةةي  اا ( دينةةار999-300الثالثةةة والرابعةةة والخامسةةة ) الةةدخل: فئةةاتنجةةد أن  نفسةةه الرسةةمي ة. وفةةي الوقةةت

 الفترة قيد الدراسة.

 

 االجتماعي حسب متوسط الدخلالضمان في توزيع المشتركين : (56)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 بالدينار متوسط الدخل

 %14.4 %15.7 %21.5 %27.6 200من قل أ

200 - 299 39.8% 36.3% 40.3% 37.5% 

300 - 399 26.8% 35.0% 33.1% 34.9% 

400 - 499 3.8% 4.7% 8.1% 9.7% 

500 - 999 1.9% 2.3% 2.6% 3.3% 

1000 + 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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 2014 للعام األجور فئاتفي الضمان االجتماعي حسب  الشَّبابالتوزيع النسبي للمشتركين  (:59)الشكل رقم

 

ةةز  ةةبابتوزيةةع وتركَّ فةةي إقلةةيم  -علةةى نحةةو الفةةت للنظةةر –االجتمةةاعي الضةةمان فةةي العةةاملين والمشةةتركين  الشَّ

 نحةوالمشةتركين فةي المملكةة  إجمةالياالجتمةاعي فةي إقلةيم الوسةط مةن  في الضمانبلغت نسبة المشتركين  إذ ؛الوسط 

طبيعةةة القطاعةةات  إلةةىوقةةد يعةةود هةةذا  .%( إلقلةةيم الجنةةوب2.0) نحةةوو ،%( إلقلةةيم الشةةمال3.8%( مقابةةل )94.3)

فةي  القِّوى العاملةتسجيل مة بومدى التزامها بالقوانين الناظمة والملزِّ  ،النظامية وغير النظامية في هذه األقاليم المختلفة

الدراسةات إحةدى تشةير و .مختلةف األقةاليم ومدى كفاءة الدولة في مراقبة ومتابعة هذا االلتزام في ،االجتماعي الضمان

أن  إلةى، نمائي لألمم المتحدة بالتعاون مع المجلس االقتصادي واالجتماعي، ووزارة التخطيط اإلالمنبثقة عن البرنامج 

 11ية.األردن القِّوى العاملة إجماليمن  %(44ر بنحو )غير المنظمة تقدَّ  القِّوى العاملةنسبة 

 

 

 

                                                           

11
 United Nation Development Programme (2013).The informal sector in the Jordanian economy, 

http://www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/Gov/The%20Informal%20Sector%20in%20the%20Jo
rdanian%20Economy-jo.pdf  
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 االجتماعي حسب المنطقة الجغرافية في الضمانالتوزيع النسبي للمشتركين : (57)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %2.0 %2.2 %1.9 إقليم الجنوب

 %0.1 %0.3 %0.1 الطفيلة

 %1.1 %0.9 %1.2 العقبة

 %0.4 %0.9 %0.3 الكرك

 %0.3 %0.1 %0.4 معان

 %3.8 %7.5 %3.0 إقليم الشمال

 %3.1 %6.7 %2.3 إربد

 %0.4 %0.3 %0.4 المفرق

 %0.2 %0.3 %0.2 جرش

 %0.1 %0.2 %0.1 عجلون

 %94.3 %90.3 %95.1 إقليم الوسط

 %1.6 %2.4 %1.4 البلقاء

 %4.3 %7.2 %3.6 الزرقاء

 %88.1 %80.2 %89.8 عمان

 %0.3 %0.5 %0.3 مأدبا

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

 يةاألردنجون من الجامعات الملتحقون والمتخّرِّ  3.8

 نحةةو 2013/2014للسةةنة الجامعيةةة  يةةة الرسةةمية والخاصةةةاألردنعةةدد الملتحقةةين بالجامعةةات  إجمةةاليبلةةغ 

ا وطالبة، يشكلون أكثر من حجم قوة العمةل مةن  (291,629) يجيويبلةغ عةدد ال .الشَّةبابطالبا  ،(18,695) نحةون خةر ِّ

يجةويشةكل و .قةوة العمةةل، إجمةالي%( مةن 6.6يشةكلون مةا نسةبته ) %( مةةن 70.2الجامعةات الرسةمية مةا نسةبته ) خر ِّ

يجيال إجمالي    %( للجامعات الخاصة.29.8) نحون، مقابل خر ِّ
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 عدد الملتحقين بالجامعات الرسمية والخاصة إجمالي:(58)الجدول رقم

 2014 - 2013 2013 - 2012 2012 - 2011 الجامعات

 222,571 202,473 192,415 جامعة حكومية

 41541 37601 34956 يةاألردنالجامعة 

 3604 3191 3065 يةاألردنلمانية األالجامعة 

 25353 23401 22373 الجامعة الهاشمية

 17824 15131 12556 جامعة آل البيت

 40807 34270 36159 جامعة البلقاء التطبيقية

 5804 8049 8226 جامعة الحسين بن طالل

 6804 6561 5820 التقنية ةالطفيلجامعة 

 24649 23240 21744 يةاألردنجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 36179 32721 32497 جامعة اليرموك

 20006 18308 15019 جامعة مؤتة

 69,058 69,059 66,408 جامعة خاصة

 86 108 110 ية للموسيقى الخاصةاألردناألكاديمية 

 1056 656 217 في مادباميركية األالجامعة 

 1996 2592 708 الجامعة العربية المفتوحة

 2952 2868 3134 الخاصةهلية األ إربدجامعة 

 2770 2689 1931 للتكنولوجياجامعة األميرة سمية 

 6372 6142 5831 الخاصةسراء اإلجامعة 

 6919 6338 6030 جامعة البترا الخاصة

 7973 7329 6646 جامعة الزرقاء الخاصة

 4775 6705 8373 ية الخاصةاألردنجامعة الزيتونة 

 3250 3001 2535 وسطاألجامعة الشرق 

 7997 7799 7963 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

 3756 3562 3292 جامعة جدارا

 4745 4735 4736 الخاصةهلية األجامعة جرش 

 647 1739 1126 جامعة عجلون الوطنية الخاصة

 5064 5262 5301 جامعة عمان األهلية الخاصة

 687 590 1419 جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة

 6407 5471 5335 جامعة فيالدلفيا الخاصة

نيويورك للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة العلوم  جامعة

 والتكنولوجيا
418   

 251 290 253 الجامعية األردنكلية 

 1355 1183 1050 /االنرواداب واآلكلية العلوم التربوية 

 291,629 271,532 258,823 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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يجيعدد ال إجمالي:(59)الجدول رقم  ن في الجامعات الرسمية والخاصةخّرِّ

 2014 - 2013 2013 - 2012 2012 - 2011 الجامعات

 13,121 13,127 11,540 جامعة حكومية

 1857 2075 0 يةاألردنالجامعة 

 180 183 490 يةاألردنلمانية األالجامعة 

 1281 1169 1207 الجامعة الهاشمية

 716 1485 1376 جامعة آل البيت

 3712 3385 3326 جامعة البلقاء التطبيقية

 632 511 0 جامعة الحسين بن طالل

 525 395 397 التقنية ةالطفيلجامعة 

 898 824 920 يةاألردنجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 1981 1909 2446 جامعة اليرموك

 1339 1191 1378 جامعة مؤتة

 5,574 5,523 3,527 جامعة خاصة

 10 9 12 ية للموسيقى الخاصةاألردناألكاديمية 

 0 0 0 في مادباميركية األالجامعة 

 185 165 0 الجامعة العربية المفتوحة

 317 363 396 الخاصةهلية األ إربدجامعة 

 134 111 121 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

 475 511 527 الخاصةسراء اإلجامعة 

 413 405 3 جامعة البترا الخاصة

 529 483 475 جامعة الزرقاء الخاصة

 664 764 6 ية الخاصةاألردنجامعة الزيتونة 

 277 213 176 وسطاألجامعة الشرق 

 537 612 568 العلوم التطبيقية الخاصةجامعة 

 296 213 166 جامعة جدارا

 391 435 435 الخاصةهلية األجامعة جرش 

 151 62 6 جامعة عجلون الوطنية الخاصة

 379 401 0 جامعة عمان األهلية الخاصة

 132 190 149 جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة

 354 402 487 جامعة فيالدلفيا الخاصة

 13 21 0 الجامعية األردنكلية 

 317 163 0 /االنرواداب واآلكلية العلوم التربوية 

 18,695 18,650 15,067 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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يجينسبة ال (:60)الشكل رقم  الجامعات الحكومية والخاصةن من خّرِّ

 

 يةاألردنأعداد الملتحقين الجدد بالجامعات :(60)الجدول رقم

 2014 - 2013 2013 - 2012 2012 - 2011 الجامعات

 59،113 52،357 50،317 جامعة حكومية

 11221 10282 9360 يةاألردنالجامعة 

 1099 809 752 يةاألردنلمانية األالجامعة 

 5781 6248 7092 الجامعة الهاشمية

 5415 4775 3761 جامعة آل البيت

 12851 8542 8542 جامعة البلقاء التطبيقية

 54 2148 2160 جامعة الحسين بن طالل

 1742 2074 1993 التقنية ةالطفيلجامعة 

 5521 5329 4820 يةاألردنجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 9903 7412 7823 جامعة اليرموك

 5526 4738 4014 جامعة مؤتة

 14،196 14،783 13،953 جامعة خاصة

 0 20 25 ية للموسيقى الخاصةاألردناألكاديمية 

 336 390 217 في مادباميركية األالجامعة 

 0 569 374 الجامعة العربية المفتوحة

 737 611 433 الخاصةهلية األ إربدجامعة 

 631 890 562 للتكنولوجياجامعة األميرة سمية 

 1336 1575 1314 الخاصةسراء اإلجامعة 

 1447 1388 1192 جامعة البترا الخاصة

 1686 1762 1566 جامعة الزرقاء الخاصة

 جامعة حكومية

70% 

 جامعة خاصة

30% 
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 307 233 1636 ية الخاصةاألردنجامعة الزيتونة 

 863 780 641 وسطاألجامعة الشرق 

 1631 1426 1423 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

 768 695 619 جامعة جدارا

 1015 903 1085 الخاصةهلية األجامعة جرش 

 0 469 356 جامعة عجلون الوطنية الخاصة

 1324 1237 941 جامعة عمان األهلية الخاصة

 25 0 250 جامعة عمان العربية للدراسات العليا الخاصة

 1843 1378 1038 جامعة فيالدلفيا الخاصة

   35 للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجياجامعة نيويورك 

 0 63 89 الجامعية األردنكلية 

 247 394 157 /االنرواداب واآلكلية العلوم التربوية 

 73309 67140 64270 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

يجيع أعةداد الوبتوقُّة ،أعةداد الملتحقةين بالجامعةات إجمةالي إلةىوعند النظر  ن المسةتقبلي )مةن خةالل قسةمة خةر ِّ

، ج الطالةب(، أو مةن خةالل مقارنةة أعةداد الملتحقةين الجةددربع الالزمة لتخةرُّ السنوات األأعداد الملتحقين على  إجمالي

يجيمن المفترض أن يشكلوا الن الَّذي يجيالسنوات القادمة، مةع أعةداد الن في خر ِّ يجين الحاليةة، نجةد أن أعةداد الخةر ِّ ن خةر ِّ

ا أمام  ا كبيراا، وسيشكل هذا تحديا لخلةق  ،سةواء د ٍّ حةوأمام صانعي القةرار علةى ، أنفسهم الشَّبابالمستقبلية ستشهد ارتفاعا

 .صالا العاطلين عن عمل أ الشَّباب إلى باإلضافة، الشَّبابفرص عمل لهذه األعداد من 

 

يجيمقارنة أعداد ال (61)الشكل رقم  ن مع الملتحقين الجددخّرِّ
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ا  (73,309) نحةو 2014-2013يةة للعةام الجةامعي األردنبلغ عدد الملتحقين الجدد في الجامعات  كةان طالبةا

يليهةا تخصصةات  ،%(23.0) بنسةبةواألعمةال التجاريةة والقةانون  االجتماعيَّةةفي تخصصات العلةوم  األعلىزهم تركُّ 

ثةم تخصصةات اإلنسةانيات  ،%(15.5) بنسبةثم العلوم ، %(19.7) بنسبة اإلنشاءاتو نتاجي ةالهندسة والصناعات اإل

يجيوبمقارنتها بأعداد ال .%(14.4) بنسبةوالفنون واآلداب  يجةيأعداد  نجد أنَّ  ونسبهم، نخر ِّ  نفسةه العةام الجةامعي خر ِّ

ا خر ِّ  (18,695) بلغت فةي التخصصةات نفسةها  ترك ةزت تخصصةاتهموقةد  .، توزعةوا علةى التخصصةات المةذكورةيجةا

يجيوالفارق الكبير بين عدد الملتحقين وعدد ال .ز فيها الملتحقونتركَّ  الَّتي يجيأن أعةداد ال إلةىن يشير خر ِّ ن مةن هةذه خةر ِّ

ا  يجيفةي تةوفير فةرص عمةل لهةؤالء ال الجامعات سوف يتضاعف خالل السنوات القليلة القادمة، مما يشةكل تحةديا  .نخةر ِّ

 .(61( و )60) ين:انظر الجدول

 

 

 ية حسب التخصصاألردنالتوزيع النسبي للملتحقين الجدد في الجامعات :(61)الجدول رقم

 2014 - 2013 2013 - 2012 2012 - 2011 التخصص

 %14.4 %14.8 %13.8 والفنون واآلدابنسانيات اإل

 %11.3 %9.5 %8.2 التربية

 %2.3 %2.4 %2.2 الخدمات

 %0.8 %0.9 %1.0 الزراعة والطب البيطري

 %13.0 %12.5 %12.8 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %15.5 %17.1 %18.8 العلوم

 %23.0 %23.0 %24.2 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %19.7 %19.9 %18.9 اإلنشاءاتو نتاجي ةالهندسة والصناعات اإل

 %0.1 %0.0 %0.0 غير معروف

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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 التوزيع النسبي للملتحقين الجدد حسب التخصصات  (:62)الشكل رقم

 

يجيالتوزيع النسبي لل:(62)الجدول رقم  ن حسب التخصصاتخّرِّ

 2014 - 2013 2013 - 2012 2012 - 2011 التخصص

 %13.0 %13.8 %14.5 والفنون واآلدابنسانيات اإل

 %10.0 %10.4 %11.0 التربية

 %2.9 %1.9 %2.5 الخدمات

 %0.6 %0.7 %0.6 الزراعة والطب االبيطري

 %8.6 %7.4 %6.4 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %17.2 %19.3 %19.8 العلوم

 %30.4 %30.5 %29.4 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %17.4 %16.1 %15.8 اإلنشاءاتو نتاجي ةالهندسة والصناعات اإل

 %0.0 %0.0 %0.0 غير معروف

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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يجيالتوزيع النسبي لل (:63)الشكل رقم  ن حسب التخصصاتخّرِّ

 

 الملتحقون بالتعليم المهني 3.9

 مقارنةةةة بةةةـ (29,187) نحةةةو 2014-2013بلةةةغ عةةةدد الملتحقةةةين بةةةالتعليم المهنةةةي خةةةالل العةةةام الدراسةةةي 

ا بالجامعات( 291,629) ا ملتحقا %( فقةط مةن الملتحقةين 10.0) نحةوالملتحقين بالتعليم المهنةي يشةكلون ن إأي  ؛طالبا

%( مةن الملتحقةين بةالتعليم المهنةي، 79.4بالجامعات. ومن الجدير ذكره أن سكان القرى والريف يشةكلون مةا نسةبته )

 %( هم من سكان المدن.20.6)النسبة المتبقية  في حين أنَّ 

ا الملتحقةين  توزيع ولدى بلغةت  ؛ إذاإلنةاث، نجةد أن نسةبة الةذكور الملتحقةين بةالتعليم المهنةي أعلةى مةن جنةدري ا

 .(62) رقم الجدولنظر ا %( لإلناث.36.5%( مقابل )63.5) نحونسبتهم 

 

 الملتحقون بالتعليم المهني:(63)الجدول رقم

 مناطق السكن 
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

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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 العلوم

 العلوم االجتماعية واألعمال التجارية والقانون

 الهندسة والصناعات اإلنتاجية واإلنشاءات



 

102 
 

 

  
 والجنس التوزيع النسبي للملتحقين بالتعليم المهني حسب مناطق السكن (64)الشكل رقم

 

يجو 3.10  مؤسسة التدريب المهني خّرِّ

يجةةيبلةةغ عةةدد  ا، مةةنهم خر ِّ  (1,884) نحةةو 2013مؤسسةةة التةةدريب المهنةةي فةةي العةةام  خر ِّ ( 677) نحةةويجةةا

ا في إقليم الوسط خر ِّ  ا فةي إقلةيم الشةمال ( خر ِّ 502) نحةوو، %(35.9) بنسبةيجا ( 706) نحةوو ،%(26.6) بنسةبةيجةا

يجيز الويالحظ ارتفاع تركُّ  .%(37.5) بنسبةفي إقليم الجنوب  ينخريج الجنوب مقارنة بالحجم النسةبي ن في إقليم خر ِّ

 تُعةدُّ  الَّتةيوذلك عائد لسياسات المؤسسة في التركيز على المحافظات والمناطق النائيةة  ،للسكان وقوة العمل لهذا اإلقليم

ا حظأقل   ( .63) رقم الجدولوتوفير فرص العمل واالستثمار الخاص. انظر  ،في توزيع مكتسبات التنمية ا
 

يجيالتوزيع النسبي ل:(64)الجدول رقم  مؤسسة التدريب المهني حسب األقاليم والمحافظات خّرِّ

 المحافظة
2012 2013 

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 %35.9 %39.0 %33.6 %42.0 %45.8 %38.9 الوسطقليم إ

 %21.9 %18.9 %24.1 %22.3 %17.7 %26.1 العاصمة

 %6.6 %8.6 %5.1 %7.6 %7.1 %8.1 الزرقاء

 %5.1 %6.9 %3.8 %8.9 %14.6 %4.2 البلقاء

 %2.3 %4.7 %0.5 %3.2 %6.4 %0.6 مأدبا

 مدينة

21% 

 قرية

79% 

التوزيع النسبي للملتحقين بالتعليم المهني 

 حسب مناطق السكن

 ذكر

64% 

 أنثى

36% 

التوزيع النسبي للملتحقين بالتعليم المهني 

 حسب الجنس
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 %26.6 %23.7 %28.9 %26.0 %18.7 %32.1 الشمالقليم إ

 %21.0 %17.8 %23.4 %15.3 %8.2 %21.2 إربد

 %2.8 %3.4 %2.2 %3.6 %3.1 %4.1 جرش

 %2.7 %2.1 %3.2 %3.5 %2.8 %4.1 عجلون

 %0.2 %0.4 %0.1 %3.6 %4.6 %2.8 المفرق

 %37.5 %37.3 %37.6 %32.0 %35.5 %29.0 الجنوبقليم إ

 %7.1 %7.5 %6.7 %10.4 %17.1 %4.8 الكرك

 %5.1 %3.8 %6.2 %3.5 %5.5 %1.8 العقبة

 %7.9 %17.5 %0.6 %9.9 %3.9 %14.9 معان

 %17.3 %8.5 %24.1 %8.2 %9.0 %7.5 الطفيلة

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

 

يجيالتوزيع النسبي ل (65)الشكل رقم  مؤسسة التدريب المهني حسب األقاليم خّرِّ

 

  

 اقليم الوسط
36% 

 اقليم الشمال
27% 

 اقليم الجنوب
37% 
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يجيالتوزيع النسبي ل:(65)الجدول رقم  مؤسسة التدريب المهني حسب المؤهل التعليمي خّرِّ

 المؤهل التعليمي

2012 2013 

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 %20.9 %27.4 %15.9 %23.9 %31.9 %17.1 من عاشرقل أ

 %22.9 %10.8 %32.1 %16.7 %10.1 %22.2 عاشر

 %0.3 %0.1 %0.4 %0.8 %0.4 %1.1 بمتسر ِّ 

 %3.7 %3.3 %4.0 %3.5 %3.8 %3.2 ثانويالول األ

 %16.9 %17.1 %16.7 %15.7 %13.7 %17.3 ثانويالثاني ال

 %24.9 %23.6 %25.9 %30.6 %24.8 %35.4 عامةالثانوية ال

 %3.8 %5.7 %2.3 %3.5 %5.5 %1.9 دبلوم كليات مجتمع

 %6.7 %12.0 %2.6 %5.4 %9.7 %1.8  بكالوريوس

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

 فرص العمل المستحدثة 3.11

( 36,067) نحةو( فرصة عمةل، منهةا 76,341) نحو 2013بلغ مجموع فرص العمل المستحدثة في العام 

 .(65) رقم الجدوليبين  كما%(، 47.2) بنسبة الشَّباب فئة أشغلتها فرصة عمل 

 
 2013-2010العمرية لألعوام  الفئاتتوزيع فرص العمل المستحدثة حسب :(66)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الفئات العمرية

15-24 47.8% 49.0% 49.0% 47.2% 

 %52.8 %51.0 %51.0 %52.2 سنة 24أكثر من 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  
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 2013العمرية للعام  الفئاتتوزيع فرص العمل المستحدثة حسب  (:66)الشكل رقم

 

هةي لحملةة مؤهةل  األعلةىالنسةبة  فةإنَّ  ،عند النظر لتوزيع فرص العمةل المسةتحدثة حسةب المؤهةل التعليمةيو

 .(66) رقم الجدوليبين  كما ،%(25.5) بنسبة%(، يليه مؤهل بكالوريوس 68.7) بنسبةفما دون  ةثانويال

 

 التوزيع النسبي لفرص العمل المستحدثة حسب المؤهل التعليمي:(67)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 المؤهل التعليمي

 %0.2 %0.1 %0.1 %0.1 بكالوريوسأعلى من 

 %25.5 %24.8 %27.6 %31.1 بكالوريوس

 %68.7 %68.1 %63.8 %62.0 فما دون ةثانوي

 %5.6 %7.1 %8.5 %6.9 دبلوم متوسط

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

15-24 

 24أكثر من  47%
 %53سنة 
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 2013العمرية للعام  الفئاتتوزيع فرص العمل المستحدثة حسب  (:67)الشكل رقم

 

 

مقارنة التوزيع النسةبي لفةرص العمةل المسةتحدثة حسةب المؤهةل التعليمةي مةع التوزيةع النسةبي لقةوة العمةل وب

خاصة مةع وجةود ، لألسف ال يراعي احتياجات العملوهذا كبير،  حد ٍّ  إلى متقاربانهما نجد أنَّ  ،حسب المؤهل التعليمي

   (.67) رقم الجدولانظر .نسبة بطالة مرتفعة بين حملة البكالوريوس

 

 مقارنة التوزيع النسبي لفرص العمل المستحدثة حسب المؤهل التعليمي مع قوة العمل:(68)الجدول رقم

 المستحدثة فرص العمل قوة العمل المؤهل التعليمي

 %0.2 %0.1 أعلى من بكالوريوس

 %25.5 %21.7 بكالوريوس

 %68.7 %71.6 فما دون ةثانوي

 %5.6 %6.6 دبلوم متوسط

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

 بكالوريوس

25% 

 ثانوي فما دون

69% 

 دبلوم متوسط

6% 
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 مةن نصةيب األعلةىالنسةبة  فةإنَّ تحليل التوزيع النسبي لفرص العمةل المسةتحدثة حسةب األقةاليم الثالثةة،  ولدى

يبةةين  كمةةا%(، 11.5) بنسةبةثةم إقلةةيم الجنةةوب  ،%(18.4) بنسةةبة%(، يليةةه إقلةةيم الشةمال 69.4) بنسةبةإقلةيم الوسةةط 

 .(68) رقم الجدول

 النسبي لفرص العمل المستحدثة حسب المنطقة الجغرافيةالتوزيع :(69)الجدول رقم

 المجموع أنثى ذكر المحافظات

 %11.5 %20.7 %9.9 إقليم الجنوب

 %2.5 %4.6 %2.2 الطفيلة

 %3.0 %4.4 %2.7 العقبة

 %3.8 %9.6 %2.7 الكرك

 %2.2 %2.1 %2.3 معان

 %18.4 %21.2 %17.9 إقليم الشمال

 %11.7 %15.3 %11.1 إربد

 %4.7 %3.2 %5.0 المفرق

 %1.2 %1.2 %1.2 جرش

 %0.8 %1.5 %0.7 عجلون

 %69.4 %57.0 %71.7 إقليم الوسط

 %3.1 %1.1 %3.5 البلقاء

 %19.3 %6.0 %21.6 الزرقاء

 %45.6 %45.9 %45.5 عمان

 %1.5 %4.0 %1.0 مأدبا

 %0.6 %1.1 %0.5 األردنخارج 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

نسةبة  فةإنَّ التوزيةع النسةبي لفةرص العمةل المسةتحدثة حسةب المنطقةة الجغرافيةة مةع قةوة العمةل،  وإذا ما قارن ا

ز فرص العمةل المسةتحدثة فةي هةذا بلغ تركُّ إذ  ؛ز قوة العمل فيهافرص العمل المستحدثة في إقليم الوسط أعلى من تركُّ 

وهةذا التحيةز كةان بشةكل رئيسةي علةى  .%(54.4) نحةوالبالغةة ، ز قوة العمل فيه%( مقارنة بتركُّ 69.4) نحواإلقليم 

بلغةت  دفقتنخفض حصته من فرص العمل المستحدثة عن حصته من قوة العمل بشكل كبير،  الَّذيحساب إقليم الشمال 

حيةث  ،%( على التوالي، أمةا بالنسةبة إلقلةيم الجنةوب فقةد كانةت النسةبتان متقاربتةان35.5%( و)18.4) نحوالنسبتان 
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 .%(10.1%( مقارنةة بحصةته مةن قةوة العمةل البالغةة )11.5) نحةوبلغت حصة اإلقليم من فرص العمةل المسةتحدثة 

 (.69) رقم الجدولانظر 

 فرص العمل المستحدثة مع حصتها من قوة العملمقارنة حصة كل منطقة من :(70)الجدول رقم

 فرص العمل المستحدثة قوة العمل المحافظات

 %11.5 %10.1 إقليم الجنوب

 %2.5 %1.9 الطفيلة

 %3.0 %1.6 العقبة

 %3.8 %4.1 الكرك

 %2.2 %2.4 معان

 %18.4 %35.5 إقليم الشمال

 %11.7 %22.8 إربد

 %4.7 %6.2 المفرق

 %1.2 %3.7 جرش

 %0.8 %2.8 عجلون

 %69.4 %54.4 إقليم الوسط

 %3.1 %5.4 البلقاء

 %19.3 %13.4 الزرقاء

 %45.6 %33.0 عمان

 %1.5 %2.6 مأدبا

 %0.6  األردنخارج 

 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار    

فرصةة ( 3,277)فة حسةب التخصةص لحملةة الثانويةة العامةة العمةل المسةتحدثة مصةنَّ بلةغ أعلةى رقةم لفةرص 

واألعمةةال  االجتماعيَّةةةفةةرص العمةةل المسةةتحدثة، يليةةه تخصةةص العلةةوم  إجمةةالي%( مةةن 9.1تشةةكل مةةا نسةةبته ) ،عمةةل

فةةرص العمةةل المسةةتحدثة، يليةةه  إجمةةالي%( مةةن 8.6مةةا نسةةبته )تشةةكل  ،فرصةةة عمةةل (3,084)التجاريةةة والقةةانون 

 %(.  6.3نسبته )ما بفرصة عمل  (2,281)تخصص العلوم الرياضية والحوسبة 
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نجةد  ،مقارنة فرص العمل المستحدثة في كل تخصص مع التوزيع النسبي لقوة العمل حسب التخصةص ولدى

، %(9.1) بنسةبةفقد كانت أعلى نسبة لفرص العمل المستحدثة لحملة شهادة الثانوية العامة  .كبير حد ٍّ  إلىأنها متقاربة 

واألعمةةال  االجتماعيَّةةة%(، يليهةةا تخصةةص العلةةوم 9.4مقارنةة مةةع حصةةة حملةةة هةةذه الشةةهادة مةةن قةوة العمةةل البالغةةة )

مةن قةوة العمةل البالغةة  مقارنةة بحصةة هةذا التخصةص ،%(8.6) نحةوفرص عمةل مسةتحدثة  بنسبةالتجارية والقانون 

 (.70) رقم الجدول%(. انظر 8.1)

 مقارنة التوزيع النسبي لفرص العمل المستحدثة مع قوة العمل حسب التخصص:(71)الجدول رقم

 فرص العمل المستحدثة قوة العمل التخصص

 %2.1 %2.8 التربية

 %0.9 %0.7 الخدمات

 %2.4 %3.7 والفنونالدراسات اإلنسانية 

 %0.5 %0.2 الزراعة والبيطرة

 %4.3 %3.0 االجتماعيَّةالصحة والخدمات 

 %8.6 %8.1 واألعمال التجارية والقانون االجتماعيَّةالعلوم 

 %6.3 %4.6 العلوم والرياضيات والحوسبة

 %4.3 %4.1 اإلنشاءاتالهندسة والتصنيع و

 %9.1 %9.4 ثانويالتعليم ال

 %61.5 %63.4 غير معرف

 %100.0 %100.0 المجموع

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 

 إذ ؛فةرص العمةل المسةتحدثة حسةب النشةاط االقتصةادي لةدى قطةاع اإلدارة العامةة والةدفاعل معةدَّلٍّ  بلغ أعلىو

فرص العمل المسةتحدثة، يليةه قطةاع الصةناعات  إجمالي%( من 26.5فرصة عمل تشكل ما نسبته )( 9,564)بلغت 

 (.71) رقم الجدوليبين  كما%(، 15.9فرصة عمل تشكل ما نسبته ) (5,726) فرص عمل إجماليالتحويلية ب
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 فرص العمل المستحدثة حسب النشاط االقتصادي جماليالتوزيع النسبي إل:(72)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 النشاط االقتصادي

 %0.6 %0.1 %0.6 %0.6 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 %0.3 %0.3 %0.6 %0.8 التعدين واستغالل المحاجر

 %15.9 %12.2 %13.2 %11.7 الصناعات التحويلية

 %0.1 %0.4 %0.4 %0.5 والترويحالفنون والترفيه 

 %0.0 %0.0 %0.2 %0.4 إمدادات المياه ، أنشطة المجاري ، وإدارة النفايات )الفضالت( ومعالجتها

أنشطة  األسر المعيشية كصاحب عمل ، أنشطة األسر المعيشية إلنتاج سلع 

 وخدمات غير مميزة الستعمالها الخاص
4.2% 1.1% 1.0% 1.6% 

 %2.5 %1.8 %1.8 %2.1 األخرىأنشطة الخدمات 

 %1.8 %1.9 %1.8 %1.6 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 %26.5 %33.5 %33.9 %22.7 اإلجباريجتماعي االاإلدارة العامة والدفاع ، الضمان 

 %0.2 %0.1 %0.1 %0.3 األنشطة العقارية

 %2.6 %2.6 %2.5 %2.7 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 %1.9 %2.3 %2.2 %3.3 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 %4.6 %3.6 %2.7 %4.9 التشييد

 %7.3 %7.7 %9.3 %9.4 التعليم

 %0.9 %0.6 %1.2 %1.2 األسماكالزراعة والحراجة وصيد 

 %1.9 %1.8 %2.3 %2.8 تصاالتواالالمعلومات 

 %3.1 %2.8 %2.1 %2.4 النقل والتخزين

 %6.9 %7.1 %4.2 %5.8 والخدمات الغذائيةاإلقامة نشطة أ

 %5.4 %5.5 %6.0 %8.1 االجتماعيَّةوالخدمة  البشريَّةالصحة نشطة أ

 %0.9 %0.3 %0.0 %0.1 خارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية )غير اإلقليمية(منظمات وهيئات نشطة أ

تجارة الجملة والتجزئة ، إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
14.4% 13.7% 14.2% 15.1% 

 .البشريَّةالمركز الوطني لتنمية الموارد  -المصدر: قاعدة بيانات مشروع المنار  

 



 

 
 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

 في سوق العمل الشَّبابمقارنة  بعض مؤشرات 

 مع عدد من الدول العربية األردنفي 

(Benchmark Analysis) 
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راتمقارنات حسب  4.1  للشباب الديموغرافيَّة المؤّشِّ

مرتفعةة مةن شباب يتمتع بنسبة  األردننجد أن  ،لمجموعة الدول السُّكان إجماليمن  الشَّبابمقارنة نسبة  لدى

 نحةوو ،%( لدولةة اإلمةارات18) نحةو%( مقارنةة ب32) نحةوبلغت النسةبة  إذ ؛مقارنة بالدول األخرى السُّكان إجمالي

 %( ألوروبةا.17) نحةوو ،الشةمالية %( لةدول أمريكةا20) نحةوو ،%( لةدول شةرق آسةيا21) نحوو ،%( لتركيا26)

 د ٍّ حةعلةى  االجتماعيَّةةو االقتصةاديَّةل هذه الميزة فرصة لألردن الستغاللها بطريقةة مناسةبة لتعزيةز رافعةة التنميةة وتمث ِّ 

 .(72) رقم الجدولانظر . ما يجبإذا ما تم استثمارها ك سواء

 

 2013 للعام في مجموعة من الدول السُّكان إجماليالتوزيع النسبي للشباب من :(73)الجدول رقم

 السُّكان إجمالي إلى الشَّباب السُّكاننسبة  الدولة

 %32 األردن

 %18 ماراتاإل

 %32 العراق

 %28 مصر

 %26 لبنان

 %26 ليبيا

 %26 السعودية

 %22 الكويت

 %32 السودان

 %33 سوريا

 %34 فلسطين

 %26 تركيا

 %21 شرق آسيا

 %27 أمريكا الالتينية

 %28 غرب آسيا

 %28 فريقياإشمال 

 %20 أمريكا الشمالية

 %17 االتحاد األوروبي

كانديوان مرجعية المصدر:   .2013صفحة بيانات ، شباب العالم، السُّ
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 طلبة التعليم الثانوي 4.2

ةباببلغت نسةبة   نحةو األردنفةي المؤسسةات التعليميةة للمرحلةة الثانويةة فةي  علةى مقاعةد الدراسةةالةذكور  الشَّ

جيةدة  تُعةدُّ %( لإلناث، وهي نسبة وإن كانةت مرتفعةة بشةكلها المطلةق إال أنهةا 90) نحومقابل ، 2013%( للعام 85)

ويمكةةن االعتمةةاد علةةى هةةذه النسةةب لتحديةةد الخصةةائص العامةةة للشةةباب ضةةمن قةةوة العمةةل فةةي  .مقارنةةة بالةةدول األخةةرى

 ( .73) رقم الجدولانظر  .وفرص العمل المستهدفة ،ت المتوفرةمن حيث المستوى التعليمي والتخصصا ،المستقبل

 

 2013 للعام في مجموعة من الدول حسب الجنس السُّكان إجماليالتوزيع النسبي للشباب من :(74)الجدول رقم

 ناثإ ذكور الدولة

 %93 %92 ماراتاإل

 %71 %74 مصر

 %45 %60 العراق

 %90 %85 األردن

 %86 %77 لبنان

 %119 %102 ليبيا

 %98 %103 السعودية

 %104 %98 الكويت

 %37 %41 السودان

 %73 %72 سوريا

 %89 %83 فلسطين

 %74 %81 تركيا

 %84 %81 سياآشرق 

 %95 %89 أمريكا الجنوبية

 %71 %78 آسيا الغربية

 %68 %70 فريقياإشمال 

 %97 %96 أمريكا الشمالية

 %99 %100 االتحاد األروبي

كانديوان مرجعية المصدر:    .2013، شباب العالم، صفحة بيانات السُّ
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 في مجموعة من الدول السُّكان إجماليالتوزيع النسبي للشابات من  (:68)الشكل رقم

 
 

 
 في مجموعة من الدول السُّكان إجماليالتوزيع النسبي للشباب الذكور من  (:69)الشكل رقم
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 التعليم ما بعد الثانوي 4.3

 نحةو األردنفةي  الشَّباب إجماليفي التعليم ما بعد الثانوي من  مقاعد الدراسةعلى الذكور  الشَّباببلغت نسبة 

 ،هذه النسبة منخفضة مقارنة بدول أمريكةا الشةمالية وأوروبةا تُعدُّ %( لإلناث، و41) نحومقابل  2013%( للعام 35)

انظةر . تينيةة والكةاريبيلدول أمريكةا الال -ما د ٍّ ح إلى-ومساوية  ،دول شمال إفريقيا وشرق آسيامقارنة بولكنها مرتفعة 

 .(74) رقم الجدول

 

 في مجموعة من الدول الشَّباب إجماليالتوزيع النسبي للشباب المنخرطين في التعليم ما بعد الثانوي من :(75)الجدول رقم

 اناث ذكور الدولة

 %39 %12 ماراتاإل

 %31 %34 مصر

 %12 %20 العراق

 %41 %35 األردن

 %59 %49 لبنان

 %57 %52 ليبيا

 %39 %35 السعودية

 %31 %14 الكويت

 %6 %6 السودان

     سوريا

 %58 %43 فلسطين

 %41 %51 تركيا

 %31 %29 سياآشرق 

 %41 %33 أمريكا الجنوبية

 %32 %35 آسيا الغربية

 %26 %25 فريقياإشمال 

 %107 %77 أمريكا الشمالية

 %78 %58 روبيواالتحاد األ

كانديوان مرجعية المصدر:   .2013، شباب العالم، صفحة بيانات السُّ



 

117 
 

 

 
 في مجموعة من الدول الشَّباب إجماليالمنخرطين في التعليم ما بعد الثانوي من  الشَّبابنسبة  (70)الشكل رقم

 

 
 في مجموعة من الدول الشَّباب إجماليفي التعليم ما بعد الثانوي من  ابات المنخرطاتلشنسبة ا (:71)الشكل رقم
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 ةالُمنقَّح االقتصاديَّةمعدل المشاركة  4.4

ةةكان)حسةةب بيانةةات ديةةوان مرجعيةةة  األردنللشةةباب فةةي  الُمةةنقَّحبلةةغ معةةدل المشةةاركة  %( 42.0) نحةةو( السُّ

غيةر  ،وعة دول المقارنةةمنسبة الذكور مقبولة ومتوسطة مقارنة بمج تُعدُّ و ،2013%( لإلناث للعام 11.0كور و )للذ

وهةي نسةبة أعلةى  ،%(61.0) نحةوفقد بلغت هذه النسةبة فةي دول شةرق آسةيا  .منخفضة للغاية جاءت اإلناثنسبة  أنَّ 

فعاليةةة العنصةةر النسةةائي فةةي تلةةك  إلةةىيشةةير  الَّةةذياألمةةر  للةةذكور فةةي تلةةك المنطقةةة، االقتصةةاديَّةمةةن معةةدل المشةةاركة 

 %(،43.0) نحةو الجنوبيةةأمريكةا  بلغت هةذه النسةبة لإلنةاث فةيو .لسوق العمل نوارتفاع معدل وصوله ،تالمجتمعا

فةي دول غةرب آسةيا وشةمال النسةبة  انخفضةتبينمةا  %(،39.0%(، وفةي أوروبةا )51.0) نحوي أمريكا الشمالية وف

 (.75) رقم الجدولانظر  %( لهاتين المنطقتين،19.0) نحو بلغت ؛ إذإفريقيا

 

 للشباب في مجموعة من الدول حسب الجنس الُمنقَّحمعدل المشاركة :(76)الجدول رقم

 اناث ذكور الدولة

 %32 %62 ماراتاإل

 %20 %48 مصر

 %8 %49 العراق

 %11 %42 األردن

 %18 %41 لبنان

 %24 %50 ليبيا

 %7 %25 السعودية

 %25 %44 الكويت

 %27 %43 السودان

 %9 %49 سوريا

 %8 %42 فلسطين

 %26 %53 تركيا

 %61 %59 سياآشرق 

 %43 %63 أمريكا الجنوبية

 %19 %47 آسيا الغربية

 %19 %47 فريقياإشمال 

 %51 %53 أمريكا الشمالية

 %39 %47 روبيواالتحاد األ

كانديوان مرجعية المصدر:   .2013، شباب العالم، صفحة بيانات السُّ
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 للشباب الذكور في مجموعة من الدول الُمنقَّحمعدل المشاركة  (:72)الشكل رقم

 

 
 للشابات في مجموعة من الدول الُمنقَّحمعدل المشاركة  (:73)الشكل رقم
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 حول العالم الشَّبابمعدل البطالة بين  4.5

 األردننجةد أن وضةع  ،وحةول العةالم الجةوارفةي مجموعةة مةن دول  الشَّبابمعدالت البطالة بين  إذا ما قارن ا

االقتصةةاديات سةريعة النمةةو هةةي مةن الةدول العربيةةة المصةدرة للةنفط وذات و -دولةة اإلمةةارات العربيةة المتحةدةف ،حةرج

ةباب فئةةكان معدل البطالة في  -والتطور كةذلك الحةال بالنسةبة و .ردن%( لةأل33.7) نحةو%( مقارنةة ب9.9) نحةو الشَّ

ه علةةى واعتمةةاد ،وهةةي دولةةة مشةةابهة لةةألردن مةةن ناحيةةة حجةةم االقتصةةاد وطبيعتةةه وشةةح المةةوارد الطبيعيةةة فيةةه ،للبنةةان

ةا20.6) نحةو فةي لبنةان الشَّةباببطالةة معةدل ف .بشةكل كبيةر البشةريَّةالموارد  المملكةة فةي  الشَّةبابمعةدل بطالةة  %(.أم 

فقةد كةان معةدل  -فةي المنطقةة  وهةي مةن االقتصةاديات المتقدمةة-تركيا  ، وفي%( 28.7) نحوفيبلغ العربية السعودية 

 %(.11.4البطالة فيها )

حيةث بلةغ  الةدول فةي منةاطق العةالم المختلفةة، نجةد أن وضةعها لةيس باألفضةل، وبمقارنة هذه النسب مع نسب

كةذلك الحةال  نخفضةة فةي العةالم،%( وهي من النسب الم11.4) نحومعدل بطالة الشباب في الدول النامية لشرق آسيا 

 نحةةو الجنوبيةةةوفةةي أمريكةةا  %(،13.4كانةةت النسةةبة فيهةةا نحةةو ) فةةي دول أمريكةةا الالتينيةةة ومنطقةةة الكةةاريبي فقةةد

رق األوسةةط وشةةمال إفريقيةةا أو مةةا يعةةرف بمنطقةةة أمةةا فةةي الشةة %(،27.1وفةةي منطقةةة اليةةورو نحةةو ) %(15.6)

(MENA فقد كانت النسبة )(76%(، انظر الجدول )31.1) نحو. 

 

 في مجموعة من الدول الشَّبابمعدالت البطالة بين :(77)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الدولة

 9.9 9.9 9.8 9.8 االمارات

 38.9 38.2 35.5 26.3 مصر

 34.1 32.5 32.6 32.6 العراق

 33.7 31.3 31.6 30.1 االردن

 20.6 19.9 20.8 20.9 لبنان

 51.2 52.7 43.2 44.1 ليبيا

 28.7 28.0 30.1 29.8 السعودية

 24.5 23.7 23.6 23.6 السودان

 29.8 32.3 33.7 19.3 سوريا

 38.3 38.6 34.1 37.7 فلسطين

 20.4 17.1 17.9 21.2 تركيا

 11.4 10.9 10.6 10.9 شرق أسيا

 13.4 13.7 14.5 15.1 الالتينية والكاريبيأمريكا 

 31.1 31.0 30.0 26.5 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 15.6 16.3 17.1 18.3 أمريكا الجنوبية

 27.1 25.9 23.0 22.4 أوروبا

 .البنك الدولي، قاعدة البيانات اإلحصائيةالمصدر:         
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 2013في مجموعة من الدول العربية والعالمية  الشَّباببين معدالت البطالة  (:74)رقمالشكل 

 

ةةبابيالحةةظ مةةن التوزيةةع السةةابق أن معةةدالت بطالةةة  ألعلةةى علةةى مسةةتوى ا المعةةدَّالت مةةن تُعةةدُّ  األردنفةةي  الشَّ

ةةبابالنةةادر أن تةةرى بلةةداا معةةدالت بطالةةة . ومةةن المنطقةةة والعةةالم وهةةذا يتطلةةب تكثيةةف الجهةةود فةةي  لةةى منةةه،أعه فيةة الشَّ

مةن  الفئةةوتجسةير الفجةوة بةين العةرض والطلةب فةي سةوق العمةل لهةذه  ،في توفير فةرص العمةل الشَّبابالتركيز على 

 .السُّكان

ا كبيراا نجد  ،حسب الجنس الشَّبابفصل تحليل معدالت بطالة  ولدى  الةذكور قيم هذه المعدالت بين في  اختالفا

 لدرجة كبيةرةتكون هذه النسب متقاربة  في حين موعة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،الدول العربية ومج، في اإلناثو

أن ترتيةب الةدول ومنةةاطق العةالم بالنسةةبة  كةةذلك الحةظيُ ووأمريكةا الشةمالية ودول منطقةةة اليةورو. سةةيا آدول شةرق  فةي

 .راا تلف كثيال يخ اإلناثلمعدالت البطالة للذكور و
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 الذكور في مجموعة من الدول الشَّبابمعدالت البطالة بين :(78)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الدولة

 8.1 8.1 8.0 8.0 ماراتاإل

 25.8 25.4 23.6 14.8 مصر

 30.0 28.5 28.6 28.5 العراق

 28.0 26.4 27.3 25.1 األردن

 18.8 17.8 17.8 17.9 لبنان

 38.5 43.4 35.9 36.6 ليبيا

 21.1 21.3 24.6 23.8 السعودية

 22.6 22.0 21.9 21.9 الكويت

 23.2 25.3 26.8 15.5 السودان

 34.6 34.1 30.8 35.7 سوريا

 18.8 15.9 16.7 20.6 فلسطين

 12.3 11.7 11.4 11.6 تركيا

 11.2 11.4 12.1 12.7 سياآشرق 

 25.0 25.1 24.2 21.1 أمريكا الجنوبية

 17.0 17.7 18.5 20.6 آسيا الغربية

 26.9 25.9 22.7 22.5 فريقياإشمال 

كانديوان مرجعية المصدر:   .2013، شباب العالم، صفحة بيانات السُّ

 
 2013 للعام والعالميةفي مجموعة من الدول العربية الذكور  الشَّباببين معدالت البطالة  :(75)الشكل رقم
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 في مجموعة من الدول اإلناثمعدالت البطالة بين الشابات :(79)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الدولة

 17.0 17.2 17.1 17.1 ماراتاإل

 71.1 70.0 65.0 54.6 مصر

 59.3 57.3 58.2 58.1 العراق

 55.9 51.1 48.8 49.7 األردن

 24.3 24.2 27.1 27.3 لبنان

 77.2 72.1 58.8 60.4 ليبيا

 55.3 55.9 52.8 54.3 السعودية

 27.5 26.5 26.4 26.5 الكويت

 65.9 70.7 71.8 40.8 السودان

 56.4 61.5 51.3 48.1 سوريا

 23.6 19.5 20.2 22.6 فلسطين

 10.5 9.9 9.8 10.3 تركيا

 16.7 17.1 17.8 18.7 سياآشرق 

 50.8 50.3 49.2 44.2 الجنوبيةأمريكا 

 14.0 14.8 15.6 15.7 آسيا الغربية

 27.4 26.0 23.4 22.5 فريقياإشمال 

كانديوان مرجعية المصدر:   .2013، شباب العالم، صفحة بيانات السُّ
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فةي دول الشةرق  مرتفعةةبطالةة الةذكور لوجةدنا أن النسةبة  إلةى اإلنةاثولو قمنا باحتسةاب نسةبة معةدل بطالةة  

ا ( بينمة2.8) نحةومرتفعةة جةداا فةي بلةد مثةل مصةر حيةث بلغةت  ، وهةي( 2.0) نحةوبلغةت ؛ إذ األوسط وشمال إفريقيا

 .( على التوالي0.9( و )0.8) نحوبلغت ف ،أمريكا اجنوبية وشرق آسياكانت منخفضة في 

 

 الذكور إلى اإلناثنسبة معدل بطالة : (80)الجدول رقم

 2013 2012 2011 2010 الدولة

 2.1 2.1 2.1 2.1 االمارات

 2.8 2.8 2.8 3.7 مصر

 2.0 2.0 2.0 2.0 العراق

 2.0 1.9 1.8 2.0 االردن

 1.3 1.4 1.5 1.5 لبنان

 2.0 1.7 1.6 1.7 ليبيا

 2.6 2.6 2.1 2.3 السعودية

 1.2 1.2 1.2 1.2 السودان

 2.8 2.8 2.7 2.6 سوريا

 1.6 1.8 1.7 1.3 فلسطين

 1.3 1.2 1.2 1.1 تركيا

 0.9 0.8 0.9 0.9 شرق أسيا

 1.5 1.5 1.5 1.5 الالتينية والكاريبيأمريكا 

 2.0 2.0 2.0 2.1 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 0.8 0.8 0.8 0.8 أمريكا الجنوبية

 1.0 1.0 1.0 1.0 أوروبا

كانديوان مرجعية المصدر:   .2013، شباب العالم، صفحة بيانات السُّ
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 الشَّبابالذكور من فئة  إلى اإلناثنسبة معدل بطالة 77 ): الشكل رقم)
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 مقدمة 5.1

ي والنوعي للمؤشرات على أسلوب التحليل الوصفي الكم ِّ  اعتمدت الدراسة في الفصول السابقة

 نتائجها في صورة جداول ورسومات بيانية.  ضتواستعر ،والبيانات المتوفرة

مع غيرهم من  الشَّباب المشتغلين إنتاجي ةمقارنة التحليل القياسي ل استخدامسيتم وفي هذا الفصل 

ا من  الشَّباب إنتاجي ةمقارنة ستتم ، وكذلك األعلىالفئات العمري ة   .الوافدة القِّوى العاملةمع نظرائهم عمري ا

  .وذلك حسب ما يتوف ر من بيانات ،ث سيتم تصميم عدة معادالت قياسيةحي

 

  الشَّبابمع غير  الشَّباب إنتاجيّةمقارنة نموذج  5.2

( 24-15العمرية ) الفئةفي  الشَّبابي من فئة األردنالعامل  إنتاجي ةمقارنة  إلىيهدف هذا التحليل 

القِّوى من  الفئةستفيدنا النتائج في تحديد فعالية هذه و .األعلىي من الفئة العمرية األردنمع العامل  ،سنة

فمن الواضح أن متوسط  .وزيادة معدالت النمو االقتصادي ،االقتصاديَّةفي التأثير على التنمية  العاملة

في أي مشروع أو  الشَّبابتكلفة توظيف  فإنَّ  ومن ثَمَّ  ،األعلىمن متوسط رواتب الفئة قل أ الشَّبابرواتب 

مستوى ب الشَّبابالعاملين  نتاجي ةإولكن هل ستكون  ،الشَّبابمؤسسة ستكون أقل نسبياا من تكلفة توظيف غير 

في  الشَّبابد الجدوى من التركيز على هذا السؤال ستحد ِّ  اإلجابة عنن إ ؟الشَّبابالعاملين من غير  إنتاجي ة

 في االقتصاد. ة مشاركتهمتوظيف وزيادة نسبسياسات ال

نموذج قياسي يتضمن دالة مقارنة انتاجية الشباب مع باقي القوى العاملة من خالل  عمليةستتم 

هو  كما ،الكلي في االقتصاد القِّوى العاملةاإلنتاج في االقتصاد والمعتمدة على رأس المال الكلي وحجم 

 -مبين في المعادلة التالية:

 ……………………………………………………………………………….(1) 

 

 حيث:

Yتمثل اإلنتاج في االقتصاد : 

Lتمثل العمل أو القوى العاملة : 

K رأس المال: تمثل 
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A ،α, β( تمثل ثوابت في المعادلة :A  ،ثابت يمثل التكنولوجياα, β )تمث ل المرونات 

ة وقابلة طيَّ بحيث تصبح المعادلة خَ  ،سيتم أخذ اللوغاريتم الطبيعي للجهتين ،ولتسهيل عملية التقدير

 (.2هو مبين في المعادلة ) كما(، OLSللتقدير بطريقة المربعات الصغرى )

 

log(Y) = log(A) + β log(L) + α log(K)  (2......… )......................................................  

 

 إلىة ل عنصر العمل في هذه الدالَّ يمث ِّ  الَّذيتم تقسيم المتغير  العمريتين، الفئتينولغاية المقارنة بين 

لفئة واآلخر يمثل عنصر العمل  ،(Lyالشابة  القِّوى العاملة) الشَّبابلفئة األول يمثل عنصر العمل  ؛قسمين

 (.3هو مبين في المعادلة ) كما، ( Lm غير الشابة القِّوى العاملة) الشَّبابغير 

log(Y) = log(A) + β1 log(Ly) + β2 log(LM) + α log(K)  (3) ......................................  

 ،ة أخرى حسب النوع االجتماعي لكل فئةالشابة وغير الشابة مرَّ  العاملةالقِّوى تقسيم كذلك سيتم و

 -تصبح المعادلة كالتالي : ومن ثَمَّ 

 
log(Y)=log(A)+ β3log(Lym)+ β4log(Lyf)+ β5log(LMm)+ β6log(LMf) + α log(K)... (4)   

 
 -حيث:

Lym :الشابة ذكور القِّوى العاملة. 

Lyf :الشابة إناث القِّوى العاملة. 

LMm :غير الشابة ذكور القِّوى العاملة. 

LMf :غير الشابة إناث القِّوى العاملة. 

LYT :الشابة القِّوى العاملة إجمالي.   

LMT :غير الشابة القِّوى العاملة إجمالي.   
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 والبيانات  المتغيِّّرات 5.2.1

استخدام الناتج المحلي  وكذلكة، رات من االقتصاد المحلي لتقدير هذه الدالَّ سيتم استخدام متغي ِّ 

متوسط سيتم استخدام و. (Y) اإلنتاج في االقتصاد إلىر يشير ( كمتغي ِّ GDPبأسعار السوق الجارية ) جماليال

ا مضروبالواحدة  الفئةالدخل في   تعويضات العاملين إجماليللحصول على ، الفئةالعاملين في هذه عدد في  ا

تعويضات العاملين من  إجماليللحصول على  الفئاتجميع  تعويضات إجماليومن ثم جمع  ،الفئةفي هذه 

(، Incremental Capital Output Ratio ICORسيتم استخدام طريقة )و. الشَّبابوغير  الشَّبابفئة 

 .(Kر رأس المال )إلنتاج سلسلة زمنية لمتغي ِّ 

ICOR  =  

 مجموع صافي التكوين الرأسمالي خالل فترة الدراسة

.......................  (5)  

في أول المدة( جمالي)الناتج المحلي اإل –في آخر المدة(  جمالي)الناتج المحلي ال  

 
للحصول على رأس المال في  ،في أول المدة جماليهذه النسبة في الناتج المحلي اإل وستُضربُ 

 الَّتيللحصول على رأس المال في السنة  ،أول سنة، ومن ثم إضافة صافي التكوين الرأسمالي لهذه السنة

 (.2011وهكذا حتى آخر سنة في الدراسة )عثامنة،  ،تليها

السمات الكمياة للبيانات  ولكن بداية سيتم التعرف على الخصائص الرئيسة لبيانات العينة من ناحية

ة الوسط، والوسيط والتباين  اختبارُ سيتم ، ثم (80 رقم الجدول)انظر  المستخدمة في التحليل وخاص 

 قيد الدراسة. المتغي ِّرات استقراريةِّ 

 الخصائص الوصفية لعينة الدراسة:(81)الجدول رقم

 Y K Lyt Lym Lyf Lmt Lmm Lmf 

 18.470 20.229 20.389 16.627 18.530 18.670 23.658 21.898 الوسط

 18.520 20.255 20.420 16.715 18.520 18.680 23.755 21.920 الوسيط

 19.130 20.780 20.960 17.110 18.970 19.080 24.840 22.640 القيمة القصوى

 17.610 19.540 19.680 16.070 17.980 18.110 22.220 21.080 القيمة الدنيا

راف المعياريحاالن  0.4904 0.8033 0.2844 0.2853 0.3009 0.3774 0.3611 0.4719 

 0.0952- 0.1277- 0.1145- 0.3150- 0.0940- 0.1632- 0.2316- 0.0980- االلتواء

 1.5197 1.6499 1.6243 1.7739 1.6965 1.6787 1.7394 1.5623 التفلطح
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 (Test of Stationarity)اختبار استقرارية البيانات  5.2.2

مدد خمدد وخ دد ف هذ خخفتلاَّح ُّدد عرددرختلدد م  خختلماغي ِّددرت يهدد اختبارددذرخاددحرختلفحدد سخلرحددةخت ددا رتري خ

 ,Dickey and Fullerفدفلررخ خ-هخ ديا خت داب ت ختباردذرخ ي د أ َّدخخإفااعد  ختخباردذرت ختلم داب م خلدحل  خ

خفإ َّخخAugmented Dickey Fuller(خف خهحهختل رت   خفت طالقذًخم خمعذ ل خ ي  خففلرختلمع  ل خ1979

 

∆𝒚𝒕 =  𝜶 +  𝜷𝑻 +  𝜹𝒚𝒕−𝟏 +  𝜸𝒊  ∑ ∆ 𝒚𝒕−𝒊 −  𝒆𝒕 …………………………… ........... ………(6) 

 

 

خرذلح درذ (خماطدذر خلاميداختلفحد ت  خ مدذخاد خت بدحخ𝛿فيرارضخهحتختخبارذرخفادف خمعذمداخت حد ترخ 

خفاف خاحرختلفح سخح بختلررضي ختلاذلي :خ يُباَرَرف خخ Heterogeneityفاف خع  خااذ س

H0 : 𝛿= 0         )ه ذ خاحرخفح س  

H1 : 𝛿˂ 0         يفا خاحرخفح س( خخ  

 

ع د ختلردر خفأظهدر ختل ادذ اخت دا رترختل ال داختل م يد خخ رت تخ دا رتري خلرماغي ِّدختباردذرُخخأُادر َخفق خ

  (81 رق ختلا فا مذخهفخمري خف خخ فات 

 

 نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار ديكي فولر المعدّل:(82)الجدول رقم

 المتغيِّّرات
 المحسوبة

 مستوى
Prob. 

 المحسوبة

 فرق أول
Prob. 

 الحرجة
 درجة االستقرار

1%  5%  10%  

Y -1.018 0.74 -2.611 0.09 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 

K -3.304 0.02 -2.019 0.28 -3.55 -2.915 -2.595 I(0) 

Lyt -1.147 0.69 -6.883 0.00 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 

Lym -1.104 0.71 -6.957 0.00 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 

Lyf -1.554 0.49 -6.537 0.00 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 

Lmt -0.839 0.80 -6.852 0.00 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 

Lmm -0.863 0.79 -6.927 0.00 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 

Lmf -0.828 0.83 -3.106 0.03 -3.55 -2.915 -2.595 I(1) 
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 التكامل المشترك 5.2.3

 وجود االقتصاديَّة النظرية تفترض الَّتي -االقتصاديَّة المتغي ِّرات أنَّ  على المشترك التكامل فكرة تقوم

ا  بعضها عن تتباعد ال- الطويل األجل في توازنية بينها عالقة  عن التباعد هذا حويصحَّ  .كبير بشكل بعضا

األجل.  طويل التوازن نحو كللتحرُّ  االقتصاديَّة المتغي ِّرات هذه إعادة على تعمل اقتصادية قوى التوازن بفعل

 .االقتصادي النظام ليهإY يؤول الطويل األجل في توازن وجود تحاكي المشترك التكامل فكرةف

 عالقة وجود ،المتغي ِّرات على( Johansen Cointegration test) اختبار تطبيق من دجِّ وُ  قدو

 .82 رقم الجدول انظر .بينها األجل طويلة توازنية عالقة وجود يعني مما ،المتغي ِّرات بين تكاملية

 نتائج اختبار التكامل المشترك )جوهانسون(:(83)الجدول رقم

No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.** 

None * 0.625853 105.1277 47.85613 0.0000 

At most 1 * 0.379736 52.03998 29.79707 0.0000 

At most 2 * 0.274477 26.24904 15.49471 0.0008 

At most 3 * 0.152302 8.922495 3.841466 0.0028 
     

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 

 النتائج 5.3

 إحصائية،غير النتائج ذات داللة  وجاءت ،في البداية 4والمعادلة رقم  3تقدير المعادلة رقم  تم

وسبب ذلك هو وجود مشكلة  ،مخالفة لما هو متوقع (Parameters) المعلماتكون إشارة  إلى باإلضافة

لكون جميع  اا نظروهذا منطقي  (،Multicolinearityرة )المفس   المتغي ِّراتاالرتباط الخطي المتعدد بين 

ا ارتباطالمتعلقة بعنصر العمل مرتبطة مع بعضها  المتغي ِّرات ا،طبيعي ا ر في وتتحرك بنسق متشابه مع التغيُّ  ا

 .االقتصاديَّةر في الظروف أو التغيُّ  ،الزمن
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ات ربحيث يتم استخدام أحد متغي ِّ  ،يةعدة معادالت خط ِّ  إلىب هذه المشكلة تم تقسيم التحليل ولتجنُّ 

وأدت  ،ي المتعددوقد ساعدت هذه الطريقة في حل مشكلة االرتباط الخط   .ةعنصر العمل منفصالا في كل مرَّ 

 Omittedالمحذوفة ) المتغي ِّراتاحتمال وجود مشكلة  كما أنَّ  ظهور نتائج منطقية في التحليل، إلى

Variablesجودة( غير مو، ( نظراا الرتفاع القدرة التفسيرية للنماذج الناتجةAdjusted R²،)  َّة دالَّ  كما أن

 ذات االرتباط الذاتي الطفيف. تبين المستويات المقبولة والمستويا تراوحت "دوربين واتسون"

 

 على الناتج الشَّبابالمشتغلين  إجماليرأس المال ونحدار انتائج :(84)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5.654666 0.951958 5.940038 0.0000 

K 0.545925 0.028951 18.8567 0.0000 

LYT 0.178279 0.081787 2.179803 0.0337 

 

R-squared 0.978585 Mean dependent var  21.89885 

Adjusted R-squared 0.977777 S.D. dependent var  0.490594 

S.E. of regression 0.073135 Akaike info criterion  -2.340947 

Sum squared resid 0.28348 Schwarz criterion  -2.232446 

Log likelihood 68.54651 Hannan-Quinn criter.  -2.298881 

F-statistic 1210.961 Durbin-Watson stat  1.527986 

Prob(F-statistic) 0.0000    
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 على الناتج الشَّبابالمشتغلين غير  إجماليرأس المال ونحدار ا: نتائج (85)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.044915 0.884425 6.834852 0.0000 

K 0.531187 0.039805 13.34462 0.0000 

LMT 0.161213 0.084816 1.900736 0.0628 

 

R-squared 0.978154 Mean dependent var  21.89885 

Adjusted R-squared 0.97733 S.D. dependent var  0.490594 

S.E. of regression 0.073866 Akaike info criterion  -2.321032 

Sum squared resid 0.289182 Schwarz criterion  -2.212531 

Log likelihood 67.98889 Hannan-Quinn criter.  -2.278966 

F-statistic 1186.56 Durbin-Watson stat  1.542697 

Prob(F-statistic) 0.0000    

 

 

 الذكور على الناتج الشَّبابرأس المال والمشتغلين نحدار ا: نتائج (86)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5.674205 0.945851 5.999047 0.0000 

K 0.545424 0.029229 18.66066 0.0000 

LYM 0.179208 0.082445 2.173682 0.0342 

     

R-squared 0.978575 Mean dependent var  21.89885 

Adjusted R-squared 0.977767 S.D. dependent var  0.490594 

S.E. of regression 0.073151 Akaike info criterion  -2.340485 

Sum squared resid 0.28361 Schwarz criterion  -2.231984 

Log likelihood 68.53359 Hannan-Quinn criter.  -2.29842 

F-statistic 1210.39 Durbin-Watson stat  1.530826 

Prob(F-statistic) 0.0000    
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 على الناتج اإلناثرأس المال والمشتغالت الشابات نحدار ا: نتائج (87)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.699082 0.628309 10.66209 0.0000 

K 0.572182 0.022227 25.74276 0.0000 

LYF 0.100015 0.059526 1.680189 0.0988 

     

R-squared 0.977845 Mean dependent var  21.89885 

Adjusted R-squared 0.977009 S.D. dependent var  0.490594 

S.E. of regression 0.074387 Akaike info criterion  -2.306983 

Sum squared resid 0.293273 Schwarz criterion  -2.198482 

Log likelihood 67.59553 Hannan-Quinn criter.  -2.264918 

F-statistic 1169.638 Durbin-Watson stat  1.387844 

Prob(F-statistic) 0.0000    

 

 

 الذكور على الناتج الشَّبابرأس المال والمشتغلين غير نحدار ا: نتائج (88)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.050247 0.957261 6.320374 0.0000 

K 0.536242 0.04048 13.24722 0.0000 

LMM 0.156311 0.090064 1.735557 0.0885 

     

R-squared 0.97792 Mean dependent var  21.89885 

Adjusted R-squared 0.977087 S.D. dependent var  0.490594 

S.E. of regression 0.074261 Akaike info criterion  -2.310366 

Sum squared resid 0.292283 Schwarz criterion  -2.201865 

Log likelihood 67.69023 Hannan-Quinn criter.  -2.2683 

F-statistic 1173.69 Durbin-Watson stat  1.515402 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 على الناتج اإلناثرأس المال والمشتغالت غيرالشابات نحدار ا: نتائج (89)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.796518 0.434422 15.64495 0.0000 

K 0.517947 0.035485 14.59604 0.0000 

LMF 0.154225 0.060437 2.551834 0.0136 

     

R-squared 0.979219 Mean dependent var  21.89885 

Adjusted R-squared 0.978434 S.D. dependent var  0.490594 

S.E. of regression 0.072045 Akaike info criterion  -2.370972 

Sum squared resid 0.275095 Schwarz criterion  -2.262471 

Log likelihood 69.38722 Hannan-Quinn criter.  -2.328907 

F-statistic 1248.679 Durbin-Watson stat  1.63377 

Prob(F-statistic) 0.00000    

 

 

 يتضح ما يلي: السابقةالجداول نتائج من 

 متوسط  أنَّ  مع ،الشَّبابالعاملين من غير  إنتاجي ةمن  ةطفيف بدرجةأعلى ولو  الشَّبابالعاملين  إنتاجي ة

ا. كما بين   الشَّبابمن متوسط أجور العاملين من غير قل أ الشَّبابأجور العاملين  تشير هذه وا سابقا

اإلنتاج في على زيادة يجابي إسيكون لها أثر  ونَِّسبهم العاملين الشَّبابزيادة أعداد  أنَّ  إلىالنتائج 

 وتسريع عجلة التنمية. ،ورفع معدالت النمو ،االقتصاد

 إلى هذاوقد يعزى  .اإلناثالعاملين من  الشَّباب إنتاجي ةمن الذكور أعلى من  الشَّبابالعاملين  إنتاجي ة 

مع  اتمتساوي نتجعلهمرحلة من التمكين  إلىفي مجتمعنا  الشَّبابفي مرحلة  اإلناثعدم وصول 

بعض  تقتصر إذ ؛د المجاالت والمهنوتعدُّ  ،وسهولة الحصول على فرص العمل ،األجورالذكور في 

أنشطة  توجد ومن ثَمَّ ناث، وعدم مالءمتها لإل ،نظراا الرتفاع خطورة العمل فيها ،المهن على الذكور

 أعلى. فيها نتاجيتهمإوتكون  ،اقتصادية يتركز فيها الذكور أكثر
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 الشَّبابالعاملين من غير فئة  إنتاجي ةالذكور متساوية تقريباا مع  الشَّبابالعاملين من غير فئة  إنتاجي ة 

في مجتمعنا تكون أقل  اإلناثذكرناها بين الذكور و الَّتيالفروقات  أنَّ  إلى هذاوقد يعزى  .اإلناث

ا وأقل تأثيراا  وعنصر  ،ل للمجتمعمرأة كمكم ِّ مجتمعنا ينظر للإنَّ  إذ ؛العمرية فوق الشابة للفئةوضوحا

 .االقتصاديَّةضروري وفعال في المشاركة في العملية 

 الفئة هذه وتسويق ،العمل فرص توفير بما يتعلق واهتمام بها عناية إلى بحاجة العاملين من الشَّباب فئة 

 أثبتت الَّتي ،الفئة هذه العاملين من نسب في نقص من تعاني الَّتي، المختلفة االقتصاديَّة القطاعات لدى

 .القطاعات مختلف في نتاجي ةاإل وقدرتها كفاءتها

 وهذا .الشَّباب غير فئة في الفروقات من أكبر الشَّباب فئة في اإلناثو الذكور إحصائيات بين الفروقات 

 ضمن العمل فيوانخراطهنَّ  اإلناث تمكين وزيادة ،الفجوة هذه لتقليص استراتيجيات تبني إلى يدعو

 .الفئة هذه

 

 األردنالوافدة في  القِّوى العاملةمن  الشَّبابنظرائهم مع  الشَّباب إنتاجيّةمقارنة نموذج  5.4

 القِّوى العاملةمع المحلية  القِّوى العاملةمن  الشَّبابالعمال  إنتاجي ةوفيما يتعلق بمقارنة 

عن ة ربعيَّ لعدم توفر بيانات  اا نظر (2014-2000) لألعوامبيانات سنوية  تم استخدامقد ف ،الوافدة

 .الوافدة القِّوى العاملة

الشابة الوافدة  القِّوى العاملةتشمل  الَّتيللمتغيرات  (Parameters) المعلماتتم تقدير وقد 

القِّوى  إنتاجي ة أنَّ  تبيَّنوقد  .في التحليل نفسها المنهجية السابقةباع وبات ِّ  ة،منفصل بصورةوالمحلية 

( و 89) ن:الجدواليبين  كما ،الشابة الوافدة القِّوى العاملة إنتاجي ة الشابة المحلية أعلى من العاملة

تدريجي  على نحوحاللها إومحاولة  ،الشابة المحلية القِّوى العاملةالتركيز على  نَّ إف ومن ثَمَّ  (.90)

 . نتاجاإلعلى االقتصاد المحلي ومستويات يجابي إثر أيكون له سالوافدة  القِّوى العاملةمكان 

من حيث على أالشابة المحلية  القِّوى العاملة نَّ أ إلى تعود نتاجي ةاإلأسباب التباين في  وأبرز

الشابة المحلية  القِّوى العاملة نَّ أكما  ،الشابة الوافدة القِّوى العاملةمن المستوى التعليمي والتدريبي 
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في بعض  الوافدة المحصورة القِّوى العاملة بخالف، االقتصاديَّةاألنشطة منفتحة على جميع 

 .االقتصاديَّةاألنشطة القطاعات أو 

 على الناتج الشَّبابوالمشتغلين رأس المال نحدار ا: نتائج (90)الجدول رقم

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -11.598 1.254 -9.248 0.000 

K 0.944 0.173 5.469 0.000 

LYLcal 0.679 0.210 3.232 0.008 

  

R Square 0.988    

Adjusted R Square 0.986    

Std. Error of the Estimate 0.060    

Durbin-Watson 2.701    

Log likelihood 68.547    

F-statistic 448.666    

Prob (F-statistic) .000
b
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

 على الناتجالوافدة  القِّوى العاملةمن  الشَّبابوالمشتغلين المال نحدار رأس ا: نتائج (91)الجدول رقم

Variable 

Variable 

 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -12.101 1.365 -8.867 .000 

K 1.391 .074 18.889 .000 

YLForeign .095 .057 1.668 .1 

 

R Square 0.978154 
   

Adjusted R Square .984 
   

Std. Error of the Estimate .981 
   

Durbin-Watson .0727 
   

Log likelihood 2.166 
   

F-statistic 360.763 
   

Prob(F-statistic) .000
b
 

   
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادسالفصل 

 النتائج والتوصيات
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 النتائج
 معدالت انخفاض توقُّع إلى يقودنا مما ،(%56.1) بنسبة الدراسة مقاعد على ممنهم  الشَّباب فئة معظم .1

ا اقتصادي النشيطين الشَّباب نسبة بلغت إذ ؛العمل سوق في االقتصاديَّة المشاركة  مقابل (%23) نحو ا

 فقد ،اإلناثو الذكور بين النسبة هذه في كبيرة فروقات وجود ولوحظ. الشَّباب غير لفئة (%42) نحو

 .(%8) نحو إلناثاو (%37) نحو لذكورا نسبة بلغت

 وهي ،الشَّباب لغير %(39) مقابل (%69) نحو الشَّباب لدى ةالُمنقَّح االقتصاديَّة المشاركة معدالت .2

ا  النشيطين الشَّباب من مأخوذة نسبة  فستكون الشَّباب فئة إجمالي من النسبة أُخذت ولو ،فقط اقتصاديا

. الدراسة مقاعد على هم الشَّباب من كبيرة نسبة أن إلى االنخفاض هذا ويعود فقط، (%16) نحو النسبة

 على وقدرتهم رغبتهم على دلُّ ت الشَّباب فئة لدى ةالُمنقَّح االقتصاديَّة المشاركة معدالت ارتفاع أنَّ  كما

ا  أكثر عمل فرص يجادإ  .  الشَّباب غير من نسبيا

 نحو الذكور الشَّباب لدى ةالُمنقَّح االقتصاديَّة المشاركة معدالت جاءت الجندري المستوى وعلى .3

 . اإلناث لدى (%47) مقابل (74%)

 نحو نسبتهم شكلتو العامة، الثانوية التعليمية مؤهالتهم تتعدى ال الشَّباب فئة من الساحقة الغالبية .4

 لدى بلغتف ،اإلناثو الذكور الشَّباب بين تختلف النسبة هذه أنَّ  اإلحصائيات بينت وقد (.90.7%)

 االقتصاديَّة والقطاعات المهن شرائح على هذا انعكس وقد. (%88) اإلناث ولدى (%93) نحو الذكور

 .اإلناثو الذكور من إقباالا  األكثر

. وكما الشَّباب غير فئة في فقط (%7) نحو مقابل (%31) نحو الشَّباب فئة من لينالمتعط ِّ  نسب بلغت .5

 فيها بلغت الَّتي،  النسبة هذه في موجود الجندري األساس على التفاوت فإنَّ  النسب هو الحال في بقية

لين نسبة  .لإلناث (%53) مقابل (%26) نحو الذكور من الشَّباب المتعط ِّ

 ذات للفئات ومتدنية ،المرتفعة التعليمية المؤهالت ذات للفئة أعلى الشَّباب فئة في لينالمتعط ِّ  نسب .6

 بينما ،(%52) نحو بكالوريوس مؤهل حملة من الشَّباب نسبة بلغت ؛ إذالمنخفضة التعليمية المؤهالت

 .(%24) نحو دون فما ةثانويال مؤهل حملة نسبة
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 في النسبة بلغت ، فقدوالوسط الشمال إقليمي في منها أعلى الجنوب إقليم في الشَّباب لينالمتعط ِّ  نسب .7

 .الشمال إلقليم (%29)و الوسط إلقليم (%31) مقابل (%38) نحو الجنوب إقليم

 نحو الذكور بين النسبة هذه بلغتإذ  ؛(%90) بنسبة ابالعز   فئة من هم الشَّباب من الساحة الغالبية .8

 .(%83) نحو اإلناث لدىو (93%)

 الا مي أكثر الذكور أنَّ  ستنتاجا يدعم وهذا .إلناثدى ال منها أعلى الذكور من الشَّباب المشتغلين نسب .9

 المشتغلين نسبة بلغت فقد. اإلناث من العمل لسوق واالنضمام التعليمية المراحل من المبكر للخروج

 اإلناثو الذكور بين التفاوت كان وقد ،(%80) نحو دون فما ثانويال تعليميال مؤهلال حملة من الشَّباب

 .(%26) نحو إلناثاو (%86) نحو لذكورا نسبة بلغت إذ ؛كبيراا 

 مقابل (%87) بنسبة دون فما ثانويال التعليمي المستوى فئة في نوالمشتغل الذكور الشَّباب يتركز  .10

 .لإلناث فقط (26%)

 (%41) بنسبة دينار (500-300) بين الدخل فئة في المشتغلين الشَّباب فئة من األعلى النسبة تركزت .11

 . (%39) بنسبة دينار (300-200) الدخل فئة يليها

 رمؤش ِّ  وهو .بالجامعات الملتحقين من فقط (%10) نحو المهني بالتعليم الملتحقين الشَّباب نسب بلغت .12

 معالجة على والتركيز ،بجدية إليه النظر ، مما يستدعيالمهني التعليم على الشَّبابإقبال  ضعف على

 التعليمب لملتحقينمن ا ىالعظم الغالبية نَّ أ لوحظ وكذلك. هالتشوُّ  هذا زيادة في تساهم الَّتي العوامل

 . لإلناث (%36) ما نسبته مقابل (%64) نسبةب الذكور من هم المهني

 فما ثانويال التعليمي المؤهل فئة في الفرص هذه غالبية تركُّز نجد المستحدثة العمل فرص تحليل لدى .13

يجي فئة في والطلب العرض بين الفجوة تنامي رظهِّ يُ  أمر وهو، (%69) بنسبة دون  .الجامعات خر ِّ

 إلقليم فقط (%11) مقابل (%69) بنسبة الوسط إقليم في أكبر كان المستحدثة العمل فرص زتركُّ  .14

 ويعبر ،اإلقليمين كال في للشباب المتاحة والفرص االستثمارات حجم في الفرق يبين أمر وهو .الجنوب

 .  فيهما الحال واقع عن
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 السُّكان عدد إجمالي إلى الشَّباب نسب في علىاأل هو األردن تبيَّن أنَّ  الدولية، المقارنات مستوى على .15

 استغالل وضرورة ية،السُّكان الفرصة من األردن اقتراب على مؤشر وهو (.%32) نحو بلغت بنسبة

 .اإلمكان قدر الفرصة هذه

 من تكن لم ولكنها ،نسبياا  مرتفعة السُّكان إجمالي من الثانوي التعليم مراحلب الملتحقين الشَّباب نسبة .16

 نحو إلناثلدى ا بلغت فقد النسبة، هذه في اإلناثو الذكور بين واضح اختالف ظهروقد  النسب، أعلى

 مراحل إكمال على اإلناث إقبال زيادة على مؤشر وهو لذكور،دى ال (%85) نحو مقابل (90%)

 .الذكور من أكثر التعليم

ا ارتفاع ألردنا نسب شهدت ،الثانوي بعد ما التعليم مراحل يخص فيما .17 ا ملحوظ ا  الشرق بدول مقارنة ا

 .آسيا وشرق والجنوبية الشمالية وأمريكا أوروبا دول نسب من قلأ ولكنها ،إفريقيا وشمال األوسط

، 2013 للعام (%34) نحو بلغت ، فقدالشَّباب بين في األردن البطالةنسبة  معدالت االرتفاع النسبي في .18

 (%10) نحو النسبة فيها بلغت الَّتي اإلمارات مثل العربي الخليج بدول مقارنة مرتفعة نسبة وهي

 بلغت الَّتي بليبيا مقارنة منخفضة ولكنها ،(%13) نحو فيها بلغت الَّتي آسيا وشرق (،%24) والكويت

 .(%39) ومصر (%52) نحو النسبة فيها

 الشَّباب إجماليمن  (%62) ةبنسب الخاص القطاع في للعمل الشَّباب فئة من العظمى الغالبية زتتركَّ  .19

 إجماليمع حجم االستخدام في القطاع العام من هذا يت سق و .العام لقطاعفي ا (%37) مقابل، المشتغلين

الشابات  اإلناث إجمالي( من %74) نحوفتبلغ  الخاص القطاع في العامالت اإلناث نسبة أما .قوة العمل

 .للذكور (%39) مقابل المشتغالت،

، وهي  دراستهم جانب إلى يعملون نالَّذي الشَّباب نسبةارتفاع  توزيعها تم الَّتي االستبانه لتحلي من وجد .20

 (%63) نحو للذكور النسبة هذه كانت وقد (.%52) نحو بلغتإذ  ؛والتقديرات التوقعات فاقتنسبة 

 سواء ،الطَّلبة غير لفئة المتوفرة العمل فرص على المرتفعة النسبة هذه تؤثرو. (%27) نحو ولإلناث

 المتوفرة العمل فرص عدد تقليل في الظاهرة هذه ساهمت فقد ومن ثَمَّ  .الشَّباب غير أو الشَّباب من

 أن نجد الطَّلبة هؤالء من المشغولة المهن معظم إلى بالنظر ولكن. الطَّلبة غير من عمل عن للباحثين

 الطَّلبة عمالة تأثيريُتوقَّع أن يكون  ومن ثَمَّ  غيرهم، من أكثر الشَّباب فئة تناسب الَّتي المهن من معظمها
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 في ومستفيض إضافي بحث إلى يحتاج الفرضية بهذه الجزم ولكن ،محدوداا  ،الشَّباب بطالة على

 .  الموضوع

 عن تختلف ومهن مجاالت في للعمل مستعدون الطَّلبة الشَّباب من (%68) نحو أنَّ  ةاالستبان بينت .21

. دراستها مجال غير مجال في العملفي  ترغب ال (%32) البالغة المتبقية النسبةف ،دراستهم مجال

 وتخفيف ،العيب ظاهرة وتالشي البطالة معدالت تخفيف مثل يجابيةاإل منها متعددة جوانب األمر لهذاو

 لهاو .معينة قطاعات في العمل فرص على والطلب العرض مجاالت في التخطيط ءسو مشكالت حدة

 ،والمعروضة المطلوبة العمل فرص بين في والفجوة الخلل حجم كشفها عن مثل سلبية جوانب كذلك

 . األمر بالحسبان هذا المختلفة التعليم مؤسساتأخذ  وعدم

 (%63) بلغت بنسبة الخاص القطاع في للعمل الطَّلبة من كبيرة نسبة ميل االستبيان نتائج من لوحظ .22

 من التخلصفي  منهم كثير رغبة على رمؤش ِّ  وهو .العام القطاع في العمل يفضلون (%37) مقابل

 الخاص القطاع رواتب أنَّ  منهم كثير اعتقاد إلى إضافة العام، القطاع في وظيفة على الحصول تعقيدات

وباالطالع على البيانات الفعلية ألجور المشتغلين في القطاع العام . العام القطاع في مثيالتها  من أعلى

ا لمسح  عدد  ن أنَّ العامة، تبيَّ اإلحصاءات تجريه دائرة  الَّذيوالبطالة  القِّوى العاملةوالخاص وفقا

 دينار وأكثر أعلى في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام. 500 الفئةالمشتغلين ضمن 

 مجال عن تختلف ومهن مجاالت في يعملون العاملين الطَّلبة جميع أنَّ  ةاالستبان نتائج من يتبين .23

 في والطلب العرض بين الفجوة تجسير في ويساعد ،العيب ثقافة على بللتغلُّ  عمشج ِّ  أمر وهو دراستهم،

 نتبيَّ  فقد .الظاهرتين هاتين مع للتعامل أمل بصيص القرار صانع يمنح قدو والقطاعات، المهن مختلف

 بعد الدراسي تخصصهم عن تختلف مجاالت في العملفي  يرغبون ال همأنَّ  العينة من بها بأس ال نسبة

 .التخرج قبل ذلك يفعل منهم اا كثير أنَّ  مع ،جالتخرُّ 

 رواتب يتلقون% 31 ؛ إذ إنَّ والرواتب جوراأل من معينة مستويات قبول في الشَّباب رغبات تختلف .24

 أنهم أظهرت العينة من% 36 نسبته ما ولكن، التخرج قبل عملهم ثناءأ دينار 300-200 بين تتراوح

 .دينار 500-400 من قلأب ايقبلو لن% 22 نحوو ،التخرج بعد كراتب دينار 500 من بأقل ايقبلو لن
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تتفوق  الشاب العامل إنتاجي ة أنَّ  الدراسة في المستخدمة التاريخية للبيانات القياسي التحليل من تبين .25

ا  أنَّ ، مع سناا  األكبرالفئة العمرية  إنتاجي ةعلى  بشكل بسيط لكن من ناحية أخرى،  .أجورهم أقل نسبيا

 تؤهلها الكتساب أجور أعلى.تتمتع بخبرات ومهارات وكفاءة  األعلىالفئة العمرية  أنَّ إغفال يجب عدم 

 نَّ إف ومن ثَمَّ  ،الشابة الوافدة القِّوى العاملة إنتاجي ةالشابة المحلية أعلى من  القِّوى العاملة إنتاجي ة د أنَّ جِّ وُ  .26

ا تدريجيحاللها إالشابة المحلية ومحاولة  القِّوى العاملةالتركيز على  الوافدة سوف  القِّوى العاملةمكان  ا

الشابة المحلية  القِّوى العاملة ، خاصة وأنَّ نتاجاإلعلى االقتصاد المحلي ومستويات يجابي إثر أيكون له 

 القِّوى العاملة وكذلك فإنَّ  .الشابة الوافدة القِّوى العاملةمن من حيث المستوى التعليمي والتدريبي على أ

في  الوافدة والمحصورة القِّوى العاملة بخالف، االقتصاديَّةنشطة األمنفتحة على جميع الشابة المحلية 

 .االقتصاديَّةنشطة األبعض القطاعات أو 
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 التوصيات

ة ي األردنفي االقتصاد  الشَّباببمتعلقة  مؤشراتبناء على ما تقدم من  ةوبسوق العمل بعامَّ  ،بخاص 

 وتمكينهم أكثر ،ياألردنفي االقتصاد  الشَّباب مشاركةرفع  إلىيمكن تقديم مجموعة من التوصيات الساعية 

وفيما يلي جملة من هذه  .وطاقاتهم مومهاراته مومؤهالته ميتناسب مع كفاءاته بمامل في سوق الع

 التوصيات:

على  بقوةووزارة التخطيط للتركيز  مع وزارة الصناعة والتجارةلتنسيق لوزارة العمل  زيادة جهود .1

وضمن جميع المهن المطلوبة،  ،االقتصاديَّةكأيدي عاملة كفؤة في كافة القطاعات  الشَّبابتسويق 

استقطاب الكفاءات المبدعة في مراحل والعمل، تقان إومن ناحية التكلفة  التنافسية قدراتهموإبراز 

 الشَّبابمرجعية للحدود الدنيا ألعداد العاملين الالشروط  في والنظر، فضلأ على نحوصقلها و ،مبكرة

 ترخيص الشركات.عند 

 الثاني للتنمية، هللا مثل صندوق الملك عبد ،للشبابوالممك نة التنسيق بين كل من الجهات الداعمة  .2

والجهات الحكومية ذات العالقة مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لدعم  ،األردنومؤسسة نهر 

قطاعات  في، توظيفهمتشجيع أرباب العمل على و ،ف أيدي عاملة أردنية شابةتوظ ِّ  الَّتيالقطاعات 

 ريبية جزئية.ضعفاءات إالمطاعم والمقاهي والفنادق والسياحة، وذلك من خالل منحهم 

وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل ندوات تعريفية  تقيم ضرورة أن   .3

تشهد  الَّتيواألعمال الحرفية  المهننحو  الشَّباب بأهمية التعليم والتدريب المهني، وتوجيهوتوعوية 

ا عزوف  القِّوى العاملةكبيراا من  إقباالا ، وتشهد بخاصة الشَّبابو بعامةالمحلية  القِّوى العاملةمن  ا

 ،االقتصاديَّةعلى االنخراط في جميع المهن والقطاعات  الشَّبابتشجيع  إلى باإلضافةالوافدة، 

والزراعة  اإلنشاءاتالعاملة الوافدة بكثرة، مثل يدي األتتركز فيها  الَّتيوخاصة القطاعات 

 العامة.ت اوالخدموالصناعات التحويلية 

ة عملية تطوير برامج التعليم والتدريب في الجامعات األردنية ووزارة التربية والتعليم  مأسس .4

التعليم  ومؤسسة التدريب المهني لضمان تحقيق درجة عالية من المواءمة النوعية بين مخرجات 

ودون  ،من تراكم المؤهالت التعليمية المرتفعة دون حاجة للحد ِّ  والتدريب ومتطلبات سوق العمل،
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نحو حاجات السوق  الشَّبابلخلق فرص عمل لهذه األعداد، وكذلك توجيه طاقات مكانية اإلر توفُّ 

 الفعلية.

بما فيهم  الشَّباب، وذلك من خالل تحفيز خاصة لدى الشبابالتوسع في نشر ثقافة العمل وقيمته  .5

 ل في المجالفرص عميجاد إتعذر ذا إعلى العمل في قطاعات تختلف عن مجاالت تخصصهم  الطَّلبة

العاملين على االستمرار في ممارسة هذه األعمال حتى بعد  الطَّلبةتشجيع و التخصصي نفسه.

ارتفاع المستوى التعليمي وعدم مناسبة هذه األعمال لهم.  بذريعةترك هذه األعمال  متخرجهم، وعد

وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات  ،ة على عاتق الجهات اإلعالميةهمَّ المَ  العبء األكبر من هذه قعيو

 التعليمية ووزارة العمل ووزارة التخطيط.

خطيط ووزارة العمل للتركيز بشكل وزارة التجهود مؤسسات الدولة وعلى رأسها توجيه ضرورة  .6

عدالة في توزيع مكتسبات التنمية اللتحقيق  ،البعيدة عن العاصمةواألقاليم  على المحافظات فع ال

 توزيع هذه االستثمارات بعدالة أكبر.إعادة من شأنها عمل، ووضع شروط وتوفير فرص ال

الحكام المحليين في األقاليم والمحافظات ووزارة التربية والتعليم ضرورة التعاون والتنسيق بين  .7

هذه المرحلة االنتظام في ب الطَّلبةوضرورة التزام  ،لتركيز على مرحلة التعليم األساسيل ،المختلفة

ن يحملون مؤهالت تعليمية أقل من الَّذي الشَّبابذكور منهم، نظراا الرتفاع نسبة الذكور من وخاصة ال

بهم من المدارس ة،ثانويال  .في مراحل عمرية مبكرة نتيجة تسرُّ

في الحصول على  ةواللواتي لم يكملن مراحل التعليم بعد الثانوي الشَّباب فئةمن ناث لإلتقديم المساعدة  .8

والعثور عليها أكثر سهولة،  ،تكون أكبر نفسها الفئةالفرص المتاحة للذكور من  ، كونفرص عمل

العمل ضمن هذه  إلى الوصولعلى  نَّ قدرته من تحدُّ  الَّتيكثير من العوائق  فتوجد اإلناثأما 

 .التعليميةالمؤهالت 

وعدم  ومحافظاتها، بين جميع قطاعات المجتمع وفي جميع أقاليم المملكة الطَّلبةنشر ثقافة عمل  .9

رفع تتمثل في  ،يجابية وثقافة راقية ونبيلةإبقيم ربطها بل والعسر المادي، أربطها بالحاجة المادية 

ا تاموعدم اعتماده اعتماداا  ،نتاجواإلالفرد في المجتمع ومشاركته في عملية البناء  إنتاجي ة الجهة على  ا

 .المعيلة
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، وبخاصة على مستوى ثقافة المجتمع ونظرته اإلناثذكور وال الشَّباب بين الجندرية تجسير الفجوة .10

 .اإلناثوخاصة  ،توظف أيدي عاملة شابة الَّتيللمرأة، وتقديم التسهيالت للمشاريع والشركات 

المعيقات زالة إللمساهمة في  العامة والخاصة وزارة العمل مع مختلف الجهات الرسمية جهوددعم  .11

وطريقة  وبيئته،ومن أهمها ظروف العمل  ،على ممارسة األعمال المختلفة الشَّبابقبال إمن  تحدُّ  الَّتي

 لضمان التزام أرباب العمل بالحد األدنى لألجور.، إضافة اإلناثأرباب العمل معهم، وخاصة  تعامل

حالل إتبذلها وزارة العمل، واالستمرار في عملي ة  الَّتي اإلحاللالمتعلقة بسياسة مواصلة الجهود  .12

 المحلي ة من الشاب. القِّوى العاملةالمحلية مكان الوافدة، وخاصة  العاملةالقِّوى 
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