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المقدمة:

ي يقــوم بهــا مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة لتحليــل واقــع ســوق العمــل  ي ســياق الجهــود البحثيــة الــ�ت
�ف

ي المركــز العديــد 
ي منهــا. تناولنــا خــالل الســنوات الماضيــة �ف

ي يعــا�ف ي واتجاهاتــه وسياســاته والتحديــات واالختــالالت الــ�ت
األرد�ف

ي أعدهــا المركــز عــن العديــد مــن التشــوهات  مــن الجوانــب ذات العالقــة بهــذا الســوق. وقــد كشــفت الدراســات والتقاريــر الــ�ت
، وضعــف  ف ي منهــا العاملــ�ي

ي يعــا�ف ، منهــا اتســاع رقعــة االنتهــاكات العماليــة الــ�ت ي
ي منهــا ســوق العمــل األرد�ف

ي يعــا�ف واالختــالالت الــ�ت
ف الجــدد ال الســوق بمختلــف مســتوياتهم التعليميــة، ال  ي عــى توليــد فــرص عمــل كافيــة للداخلــ�ي قــدرات االقتصــاد الوطــ�ف
ي مؤسســات 

جانــب اتســاع االقتصــاد والعمــل غــ�ي المنظــم، اذ يضطــر طالبــوا الوظائــف للعمــل بــأي وظائــف متاحــة، ســواء �ف
ي منشــآت غــ�ي مســجلة قانونيــا، األمــر الــذي وســع مــن 

مســجلة قانونيــا وتخليهــم عــن الحــدود الدنيــا مــن حقوقهــم، أو العمــل �ف
ف بأجــر. ي منهــا غالبيــة العاملــ�ي

ي يعــا�ف رقعــة وحــدة االختــالالت واالنتهــاكات الــ�ت

ي المنظــم عــى توليــد فــرص عمــل خــالل الســنوات الماضيــة، اذ  الــذي تراجعــت فيــه قــدرة االقتصــاد الوطــ�ف ي الوقــت 
و�ف

ي نهايــة عــام 2016، مــا زال ســوق 
ي عــام 2007 ال اقــل مــن 50 ألــف �ف

تراجعــت ممــا يقــارب 70 ألــف فرصــة عمــل جديــدة �ف
ة مــن االيــدي العاملــة االجنبيــة ويطلــب المزيــد منهــا، مــا يؤكــد  ي وخاصــة غــ�ي المنظــم يســتوعب أعــدادًا كبــ�ي

العمــل األرد�ف
ي تــؤدي  ي األردن مــا زالــت ســببا أساســيا مــن األســباب الــ�ت

ي تشــ�ي ال أن تشــوهات واختــالالت النظــام التعليــ�ي �ف الفرضيــة الــ�ت
ي يدرســونها ليســت ذات عالقــة بمــا  ف الشــباب ذكــورا واناثــا، حيــث التخصصــات الــ�ت ال ارتفــاع معــدالت البطالــة وخاصــة بــ�ي
ي يحملهــا خريجــو النظــام التعليــ�ي بــدءا  ، وتراجــع جــودة المعــارف والمهــارات )القــدرات( الــ�ت ي

يحتاجــه ســوق العمــل األرد�ف
 . ي ي والتقــ�ف مــن التعليــم المــدرسي وانتهــاء بالجامــ�ي مــرورا بالتدريــب المهــ�ف

ي  ي األردن والــ�ت
ي يطلبهــا ســوق العمــل �ف ، اجــراء مســح وتحليــل للوظائــف الــ�ت ي عــى التــوالي

ي المركــز، وللعــام الثــا�ف
وقــد ارتأينــا �ف

ي 
ي الصحــف األردنيــة المقــروءة، وهــذه الوظائــف تعكــس نســبيا اتجاهــات الطلــب عــى الوظائــف �ف

يتــم االعــالن عنهــا �ف
األردن وخــارج األردن.

، وللتعــرف عــى طبيعــة  ي
ي ســوق العمــل األرد�ف

وتهــدف هــذه الدراســة إل التعــرف عــى اتجاهــات الطلــب عــى الوظائــف �ف
ي يطلبها، والمســتويات التعليمية،  ي يحتاجها األردن، من حيث نوع المهن المطلوبة ونوعية التخصصات ال�ت الوظائف ال�ت
ي الوظائــف المتاحــة. ومــن شــأن هــذه الدراســة 

إل جانــب المعــارف والمهــارات األساســية والشــخصية الواجــب توفرهــا �ف
ي مجــال االقتصــاد والتعليــم والعمــل للوقــوف عــى واقــع هــذه السياســات والعمــل عــى 

ف صنــاع السياســات العامــة �ف تمكــ�ي
ي 

ي وصلــت �ف ي ارتفــاع معــدالت البطالــة والــ�ت
ي األردن والمتمثلــة �ف

ي منهــا �ف
ي نعــا�ف ى الــ�ت إصالحهــا للتخفيــف مــن األزمــة الكــ�ب

ف النساء والذي  ف فئة الشباب 36.5 – 45.5 بالمائة، ال جانب ارتفاعها الكب�ي ب�ي نهاية عام 2017 ال 18.5 بالمائة، وب�ي
وصــل ال 27.5 بالمائــة، مقارنــة مــع الذكــور 16.1 بالمائــة1. 

1 دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير البطالة الربع الرابع لعام 2017، شباط 2018.
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المنهجية:

ي الصحــف الثــالث 
ت �ف ي نــرش لغايــات إجــراء هــذه الدراســة وتحقيــق أهدافهــا، تــم إجــراء تحليــل لجميــع إعالنــات الوظائــف الــ�ت

ي بلغــت )6873( وظيفــة خــالل عــام  ي )الــرأي والغــد والدســتور( والــ�ت
ي األردن خــالل عــام 2017 والمتمثلــة �ف

األساســية �ف
ي أعلــن عنهــا خــالل العــام قيــد  ة مــن الوظائــف الــ�ت 2017، ويعتقــد فريــق الدراســة أن هــذه الوظائــف تشــكل الغالبيــة الكبــ�ي

الدراســة.

: ي
ات تمثلت �ف وتم تحليل كافة الوظائف وفق مجموعة من المؤ�ش

نوع الوظيفة/ المهنة

ي التخصص العل�ي والف�ف
المهارات المطلوبة

توزيع الوظائف حسب النوع االجتماعي
ات المطلوبة ومكان العمل. الخ�ب

ي وســائل 
ي هذه الدراســة تمثل الوظائف المعلن عنها �ف

ات الواردة �ف ومن المفيد اإلشــارة هنا ال أن مجمل األرقام والمؤ�ش
ي خــالل عــام 2017.

ي انتجهــا االقتصــاد األرد�ف االعــالم المذكــورة أعــاله، وال تمثــل مجمــل الوظائــف الــ�ت
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نتائج الدراسة

1.الوظائف والمهن المطلوبة:

ي األردن والمعلــن عنهــا 
ي ســوق العمــل �ف

م الوظائــف والمهــن المطلوبــة �ف
ّ
احتلــت الوظائــف والمهــن اإلدارّيــة والمالّيــة أعــى ســل

، وبنســبة بلغــت 34.1 بالمائــة مــن مجمــل  ي عــى التــوالي
ي وســائل اإلعــالم األردنيــة المقــروءة خــالل عــام 2017 للعــام الثــا�ف

�ف
ي عــام 2016، تلتهــا إعالنــات الوظائــف والمهــن التعليمّيــة وبنســبة 

الوظائــف وبزيــادة قدرهــا 5 بالمائــة عمــا كانــت عليــه �ف
اجعــة بمقــدار 9.7 بالمائــة عمــا كانــت عليــه عــام 2016، تلتهــا الوظائــف والمهــن التقنيــة واليدوّيــة بنســبة  12.4 بالمائــة م�ت
، تلتهــا الوظائــف والمهــن الهندســّية وبنســبة  ف ف مئويتــ�ي 10.8 بالمائــة وهي أقــل ممــا كانــت عليــه عــام 2016 بحــوالي درجتــ�ي
9.1 بالمائــة بزيــادة قدرهــا 3.7 بالمائــة عمــا كانــت عليــه عــام 2016، تلتهــا الوظائــف والمهــن الصحّيــة والطبّيــة المســاعدة 
ي عام 2016 بحوالي 1.6 بالمائة، فيما حافظت وظائف الفندقة والمطاعم 

اجعة عما كانت عليه �ف بنسبة 6.1 بالمائة م�ت
عــى نســبتها البالغــة 4.6 بالمائــة، أمــا المهــن المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات فقــد بلغــت 4.1 بالمائــة، وهي أعــى باقــل مــن 
ف فقــد بلغــت 4.2 بالمائــة، مرتفعــة بمقــدار 1.1  1 بالمائــة عمــا كانــت عليــه عــام 2016، أمــا الوظائــف المتعلقــة بالســائق�ي
ي تتطلــب عمــال بــدون مهــارات فقــد بلغــت 3.6 بالمائــة بزيــادة قدرهــا نصــف درجــة  بالمائــة عــن العــام 2016، أمــا المهــن الــ�ت
ًا بلغــت المهــن المتفرقــة حــوالي 7.9 بالمائــة  مئويــة عــن العــام 2016، تالهــا المهــن الطبيــة )أطبــاء( بنســبة 3.1 بالمائــة، وأخــ�ي

بزيــادة قدرهــا 6.3 بالمائــة عــن العــام 2016.

ي سوق العمل خالل عام 2017 )%(
علن عنها �ف

ُ
ي أ

جدول )1(: قائمة بأهم الوظائف والمهن ال�ت

20162017الوظائف/ المهن

29.134.1مهن إدارّية ومالّية

22.112.4مهن تعليمّية

12.910.8مهن تقنية ويدوّية

5.49.1مهن هندسية

1.67.9مهن متفرقة

7.76.1مهن صحية وطبية مساعدة

ي الفندقة والمطاعم
4.64.6مهن �ف

3.14.2سائقون

ي تكنولوجيا معلومات
3.44.1مهن �ف

3.13.6عمال )بدون مهارات(

6.93.1مهن طبية )أطباء(

100.0100.0المجموع
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ي سوق العمل خالل عام 2017 )%(
ي للمهن المطلوبة �ف التوزيع النس�ب

مهن إدارّية
ومالّية

مهن تعليمّية
مهن تقنية

ويدوّية
مهن متفرقةمهن هندسية

34.17.9 9.1 10.8 12.4

عمال
(بدون مهارات)

مهن صحية
وطبية مساعدة

مهن في
الفندقة والمطاعم

مهن فيسائقون
تكنولوجيا معلومات

مهن طبية
(أطباء)

3.1 3.6 4.1 4.2 4.6 6.1
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ط مســتوى تعليــ�ي  ي أعلــن عنهــا خــالل عــام 2017 لــم تشــ�ت 2. يشــ�ي الجــدول أدنــاه إل أنَّ غالبّيــة الوظائــف والمهــن الــ�ت
محــدد لشــغل الوظيفــة المعلــن عنهــا؛ بحيــث تحتــاج المعرفــة والقــدرة عــى العمــل فقــط، بــدون شــهادات فنيــة. حيــث 
ي 

ي لــم تحــّدد مســتوى علــ�ي محــدد 56.9 بالمائــة، بزيــادة قدرهــا 1.7 بالمائــة عمــا كانــت عليــه �ف بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت
ي حــددت درجــة البكالوريــوس بـــنسبة 26.7 بالمائــة بزيــادة قدرهــا 0.6 بالمائــة العــام الــذي  عــام 2016، تلتهــا اإلعالنــات الــ�ت
ي حــّددت شــهادة دبلــوم كليــة مجتمــع بنســبة 6.5 بالمائــة بزيــادة درجــة مئويــة واحــدة عــن عــام  ســبقه، ثــم اإلعالنــات الــ�ت
ي حــددت شــهادة الثانوّيــة العامــة فمــا دون بنســبة 3.9 بالمائــة بزيــادة قدرهــا 2.7 بالمائــة عــن  2016. تلتهــا اإلعالنــات الــ�ت
ي عــام 2016 

اجعــة عمــا كانــت عليــه �ف ي حــّددت شــهادة الدكتــوراه بنســبة 3.4 بالمائــة م�ت عــام 2016، ثــم اإلعالنــات الــ�ت
 عــن 

ً
اجعــة أيضــا ي حــّددت شــهادة الماجســت�ي بنســبة 2.2 بالمائــة م�ت بمقــدار 4.2 بالمائــة درجــة مئويــة، ثــم اإلعالنــات الــ�ت

ف  ف متتالــ�ي ي عــى نســبتها لعامــ�ي ي حــّددت شــهادة التدريــب المهــ�ف ، فيمــا حافظــت اإلعالنــات الــ�ت ف ف مئويتــ�ي العــام 2016 درجتــ�ي
بنســبة بلغــت 0.3 بالمائــة.

جدول )2(: توزيع الوظائف والمهن حسب المستوى التعليمي المطلوب )%(

20162017المستوى التعليمي المطلوب 

55.256.9غ�ي محدد

26.126.7بكالوريوس

5.56.5دبلوم كلّية مجتمع

1.23.9 ثانوّية فما دون 

7.63.4دكتوراه

4.22.2ماجست�ي

ي 0.30.3تدريب مه�ف

100.0100.0المجموع

تدريب مهني

ماجستير

 ثانوّية فما دون 

0.3

2.2

3.9

3.4دكتوراه

غير محدد

دبلوم كلّية مجتمع

بكالوريوس

6.5

26.7

56.9 توزيع الوظائف والمهن حسب 
المستوى التعليمي المطلوب )%(
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ط إلشــغالها تخصصــات علميــة محــددة؛ إذ  تشــ�ي الدراســة إل أنَّ غالبّيــة الوظائــف والمهــن المعلــن عنهــا لــم تشــ�ت  .3
ي 

ف 69.7 بالمائــة بزيــادة قدرهــا 10.5 بالمائــة عمــا كانــت عليــه �ف ي لــم تحــدد تخصــص معــ�يّ بلغــت نســبة إعالنــات المهــن الــ�ت
ي لــم تحــّدد  ي مجــال العلــوم اإلدارّيــة والماليــة والــ�ت

ي تتطلــب تخصصــات �ف عــام 2016، وبلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف الــ�ت
 معينــا إلشــغالها 6.9 بالمائــة بزيــادة قدرهــا 0.2 بالمائــة عمــا كانــت عليــه عــام 2016، فيمــا بلغــت نســبة اإلعالنــات 

ً
تخصصــا

اجعــة بمقــدار 3.8 بالمائــة درجــة مئويــة عــن  ي مجــال العلــوم الصحّيــة والطبّيــة 4.2 بالمائــة م�ت
ي تطلــب تخصصــات �ف الــ�ت

ي مجــال العلــوم اإلنســانّية المختلفــة فبلغــت نســبتها 3.8 
طت تخصصــات �ف ي اشــ�ت الــ�ت عــام 2016، أمــا إعالنــات المهــن 

 عمــا كانــت عليــه عــام 2016 بمقــدار 3.4 بالمائــة درجــة مئويــة، فيمــا بلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف 
ً
اجعــة أيضــا بالمائــة م�ت

اجعــة 3 درجــات مئويــة عــن العــام 2016، فيمــا بلغــت نســبة إعالنــات  طت تخصصــات هندســّية 3.8 بالمائــة م�ت ي اشــ�ت الــ�ت
اجعــة 0.6 بالمائــة عــن العــام 2016. وبلغــت نســبة المهــن  ي مجــال تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات 2.8 بالمائــة م�ت

المهــن �ف
ي طلبــت أي تخصــص ذو عالقــة بالوظيفــة 1.7 بالمائــة وهي اقــل بمقــدار 3.7 بالمائــة عــن العــام 2016، وبلغــت نســبة  الــ�ت
اجعــة  يــاء 1.2 بالمائــة م�ت ف ي مجــال تخصصــات العلــوم البحثّيــة مثــل الكيميــاء واألحيــاء والرياضيــات والف�ي

إعالنــات المهــن �ف
ي مجــال المهــن الحرفيــة 0.5 بالمائــة.

ًا بلغــت نســبة إعالنــات المهــن �ف ف عــن العــام 2016، وأخــ�ي ف مئويتــ�ي نقطتــ�ي

    جدول )3(: توزيع الوظائف والمهن المعلن عنها حسب التخصصات العلمية الالزمة إلشغال الوظائف )%(

20162017التخصص المطلوب

59.269.7غ�ي محدد

6.76.9علوم إدارّية ومالية

8.04.2علوم صحّية وطبّية

7.23.8علوم إنسانّية

6.83.8علوم هندسّية

3.42.8تكنولوجيا معلومات

5.41.7أي تخصص ذو عالقة

3.21.2علوم بحتة

0.5-مهن حرفية

100.0100.0المجموع 
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علوم هندسّية

مهن حرفية

توزيع الوظائف والمهن
المعلن عنها حسب

التخصصات العلمية
الالزمة �شغال الوظائف

(%)

التخصص غير محدد

علوم إدارّية ومالية

علوم صحّية وطبّية

تكنولوجيا معلوماتعلوم إنسانّية

أي تخصص ذو عالقة

علوم بحتة

69.7

6.9

4.2

3.8

3.8

1.2

1.7

2.8

0.5

توزيع الوظائف والمهن المعلن عنها حسب التخصصات العلمية الالزمة إلشغال الوظائف )%(
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4. تشــ�ي نتائــج الدراســة إل أنَّ 72.4 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف لــم تحــدد مهــارات محــددة إلشــغال الوظيفــة، فيمــا 
طت 6.2 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف مهــارات فنيــة  يــة، واشــ�ت ف طت 9.5 بالمائــة مــن الوظائــف اتقــان اللغــة اإلنجل�ي اشــ�ت
يــة  ف طت مــا نســبته 4.5 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف اتقــان اللغــة اإلنجل�ي ذات عالقــة بالوظيفــة المطلوبــة، كذلــك اشــ�ت
طت 4.2 بالمائــة مــن  والعمــل عــى الحاســوب واتقــان المهــارات ذات العالقــة بالوظيفــة مــع بعضهــا البعــض، فيمــا اشــ�ت
طت 3.2 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف  ًا اشــ�ت يــة والعمــل عــى الحاســوب، وأخــ�ي ف إعالنــات الوظائــف اتقــان اللغــة اإلنجل�ي

اتقــان العمــل عــى الحاســوب.

جدول )4(: المهارات االضافية المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها )%(

20162017المهارات المطلوبة

29.872.4لم يتم تحديد مهارات

ّية ف 19.49.5اتقان اللغة اإلنجل�ي

14.36.2مهارات فنّية ذات عالقة بالوظيفة المطلوبة

ية والعمل عى الحاسوب  ف اتقان اللغة االنجل�ي
واتقان المهارات ذات العالقة بالوظيفة

-4.5

ية والعمل عى الحاسوب ف 4.2-اتقان اللغة االنجل�ي

12.83.2اتقان العمل عى الحاسوب

اتقان اللغة
ا�نجليزّية

مهارات فنّية
ذات عالقة

بالوظيفة المطلوبة

اتقان اللغة
االنجليزية والعمل

على الحاسوب واتقان
المهارات ذات

العالقة بالوظيفة

اتقان العمل
على الحاسوب

اتقان اللغة
االنجليزية والعمل

على الحاسوب

لم يتم
تحديد مهارات

72.49.56.2

4.54.23.2
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ات العملّية 5. الخ�ب

ة عمليــة محــددة؛ إذ بلغــت  تشــ�ي نتائــج الدراســة إل أنَّ غالبّيــة إعالنــات الوظائــف خــالل عــام 2017 لــم تحــدد ســنوات خــ�ب
ة إلشــغال الوظيفــة 56.5 بالمائــة مــن مجمــل الوظائــف الُمعلــن عنهــا، وهي أقــل  ي لــم تحــدد ســنوات خــ�ب نســبة  اإلعالنــات الــ�ت
ات  طت مــا نســبته 9.3 بالمائــة مــن اإلعالنــات خــ�ب ف اشــ�ت ي حــ�ي

ي عــام 2016، �ف
ي ســجلت �ف بحــوالي 6 درجــات عــن النســبة الــ�ت

طت 20 بالمائــة مــن  ف 1 – 3 ســنوات وهي أقــل بحــوالي 11 درجــة مئويــة عــن العــام 2016، فيمــا اشــ�ت عملّيــة  تراوحــت مــا بــ�ي
ي ســجلت  ف 4 - 6 ســنوات، وهي أعــى بحــوالي 10 درجــات مئويــة عــن النســبة الــ�ت ات عملّيــة تراوحــت مــا بــ�ي اإلعالنــات خــ�ب
ف 7- 10 ســنوات 3.8 بالمائــة وهي أقــل  ة بــ�ي طت ســنوات خــ�ب ي اشــ�ت عــام 2016، وبلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف الــ�ت
ة  طت مــا نســبته 6.1 بالمائــة مــن اإلعالنــات أكــ�ث مــن عــرش ســنوات خــ�ب بمقــدار 1.7 بالمائــة عــن العــام 2016،  بينمــا اشــ�ت
ة دون تحديــد  ط 3.7 بالمائــة مــن اإلعالنــات عــى وجــود خــ�ب ًا اشــ�ت وهي أعــى بمقــدار 4.5 بالمائــة عــن العــام 2016، وأخــ�ي
ي األردن ومعلــن عنهــا بالصحــف اليوميــة 

عــدد الســنوات. وبذلــك يكــون مــا يقــارب 29 بالمائــة مــن الوظائــف المطلوبــة �ف
ف 1 – 6 ســنوات. اوح مــا بــ�ي ات تــ�ت تطلــب خــ�ب

ة العملية المطلوبة لشغل الوظائف )%( جدول )5(: توزيع الوظائف والمهن المعلن عنها حسب سنوات الخ�ب

ات المطلوبة 20162017الخ�ب

ات  62.456.5لم يتم تحديد خ�ب

120.29.3 - 3 سنة 

410.320.0 - 6 سنة

75.53.8 - 10 سنة

1.66.1أك�ث من 10 سنوات

ة عامة  3.7-خ�ب

100.0100.0المجموع

3.7% لم يتم
تحديد
خبرات 

3 - 1
سنة 

6 - 4
7 - 10سنة

سنة

أكثر من
 10 سنوات

خبرة
عامة 

56.5%

9.3%

20.0%3.8%

6.1%

توزيع الوظائف
 حسب سنوات
 الخبرة العملية
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6. توزيع الوظائف حسب مكان العمل 

ي األردن خــالل عــام 2017 كانــت للعمــل داخــل األردن، 
يشــ�ي الجــدول أدنــاه إل أنَّ 91.9 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف �ف

ي عــام 2016، بينمــا بلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف للعمــل خــارج األردن 8.1 
بزيــادة قدرهــا 13.1 بالمائــة عمــا كانــت عليــه �ف

ي عــام 2016 بحــوالي 12.4 بالمائــة. وهــذا يشــ�ي 
اجعــة عمــا كانــت عليــه �ف ي م�ت ي دول الخليــج العــر�ب

ة �ف بالمائــة غالبيتهــا الكبــ�ي
ي دول 

. وحســب النتائــج فــإن أكــ�ث الوظائــف المطلوبــة للعمــل �ف ي ي دول الخليــج العــر�ب
ال تراجــع الطلــب عــى الوظائــف �ف

ي كانــت المهــن الطبيــة )أطبــاء( وتكنولوجيــا المعلومــات والمهــن التعليميــة. الخليــج العــر�ب

جدول )6(: توزيع الوظائف حسب مكان العمل )داخل وخارج األردن( )%(

79.591.9داخل األردن

ي 20.07.6دول الخليج العر�ب

0.50.5دول أخرى )العراق وليبيا(

100.0100.0المجموع 

حسب مكان العمل
(داخل وخارج ا�ردن) (٪)

دول أخرى
(العراق وليبيا)

0.5

حسب اللغة التي نشر
بها االعالن عن الوظائف (٪)

داخل عربّية
ا�ردن

دول الخليج
العربي

91.97.6

حسب النوع
االجتماعي

(ذكور واناث)
غير محدد(٪)

8.8%

 إناثذكور

84.0%7.1%

 إنجليزّية

85.414.6
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: 7. الوظائف والمهن حسب النوع االجتماعي

ي الصحف األردنية عام 2017 لم تحدد جنس 
ت �ف ي نرش ى من إعالنات الوظائف ال�ت تش�ي نتائج الدراسة أن الغالبية الك�ب

ي 
ي عــام 2016، �ف

ي ســجلت �ف ف إلشــغال الوظيفــة، اذ بلغــت 84 بالمائــة، بزيــادة تبلــغ 3.6 بالمائــة تقريبــا مــن النســبة الــ�ت معــ�ي
اجعــة بمقــدار  ي حــّددت جنــس المتقــدم للوظيفــة عــى أن يكــون مــن الذكــور 7.1 بالمائــة م�ت ف بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت حــ�ي
ي حــّددت جنــس المتقــدم للوظيفــة  ي عــام 2016، فيمــا بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت

ي ســجلت �ف 2.6 بالمائــة عــن النســبة الــ�ت
ي العــام 2016 بحــوالي درجــة مئويــة واحــدة. وتشــ�ي النتائــج 

ي ســجلت �ف أن يكــون أنــ�ث 8.8 بالمائــة، وهي أقــل مــن النســبة الــ�ت
ط االنــاث للعمــل فيهــا كانــت غالبيتهــا مهــن صحيــة وطبيــة مختلفــة. أمــا إعالنــات  ي كانــت تشــ�ت أن إعالنــات الوظائــف الــ�ت

ط الذكــور للعمــل فيهــا فكانــت غالبيتهــا وظائــف هندســية ومهــن يدويــة. ي كانــت تشــ�ت الوظائــف الــ�ت

جدول )7(: توزيع الوظائف والمهن حسب تخصيصيها للنوع االجتماعي )ذكور واناث( )%(

ّ 20162017النوع االجتماعي

80.484.0غ�ي محدد

9.77.1ذكور

9.98.8 إناث

حسب مكان العمل
(داخل وخارج ا�ردن) (٪)

دول أخرى
(العراق وليبيا)

0.5

حسب اللغة التي نشر
بها االعالن عن الوظائف (٪)

داخل عربّية
ا�ردن

دول الخليج
العربي

91.97.6

حسب النوع
االجتماعي

(ذكور واناث)
غير محدد(٪)

8.8%

 إناثذكور

84.0%7.1%

 إنجليزّية

85.414.6
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ي ن�ش بها اإلعالن:
8. اللغة ال�ت

ي الصحــف األردنيــة لعــام 2017 كانــت باللغــة العربّيــة 
ت �ف ي نــرش ى مــن الوظائــف الــ�ت تشــ�ي نتائــج الدراســة أن الغالبيــة الكــ�ب

ت  ي نــرش ي عــام 2016، فيمــا بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت
ي ســجلت �ف وبنســبة 85.4 بالمائــة وهي أعــى بقليــل مــن النســبة الــ�ت

ي ســجلت عــام 2016. وتجــدر اإلشــارة إل أنَّ الوظائــف  ّيــة 14.6 بالمائــة، وهي أقــل بقليــل عــن النســبة الــ�ت ف باللغــة اإلنجل�ي
ي األردن، يضــاف إل ذلــك أن إعالنــات 

كات دولّيــة وأجنبّيــة تعمــل �ف ّيــة كانــت لمؤسســات و�ش ف المعلــن عنهــا باللغــة اإلنجل�ي
يــة. ف يــة تشــ�ي إل أن شــاغل الوظيفــة عليــه أن يتقــن االنجل�ي ف ي تنــرش باللغــة االنجل�ي الوظائــف الــ�ت

ي ن�ش بها االعالن عن الوظائف )%(
جدول )8(: اللغة ال�ت

20162017لغة االعالن

83.985.4 عربّية

ّية ف 16.114.6 إنجل�ي

100.0100.0المجموع

حسب مكان العمل
(داخل وخارج ا�ردن) (٪)

دول أخرى
(العراق وليبيا)

0.5

حسب اللغة التي نشر
بها االعالن عن الوظائف (٪)

داخل عربّية
ا�ردن

دول الخليج
العربي

91.97.6

حسب النوع
االجتماعي

(ذكور واناث)
غير محدد(٪)

8.8%

 إناثذكور

84.0%7.1%

 إنجليزّية

85.414.6
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ة 9. الوظائف المطلوبة وسنوات الخ�ب

ي التفاصيــل 
ي العمــل )56.5 بالمائــة(، و�ف

ات ســابقة �ف ط خــ�ب تشــ�ي نتائــج الدراســة إل أنَّ غالبّيــة إعالنــات الوظائــف لــم تشــ�ت
ات ســابقة، ال جانــب أن 61.1 بالمائــة مــن إعالنــات  ط 72.5 بالمائــة مــن اعالنــات الوظائــف الطبيــة )أطبــاء( خــ�ب لــم تشــ�ت
طت 60 بالمائــة مــن اإلعالنــات تقريبــا  ات ســابقة. بينمــا اشــ�ت ط خــ�ب وظائــف المهــن الصحيــة والطبيــة المســاندة لــم تشــ�ت
ة.  ات قصــ�ي ف جــدد وأصحــاب خــ�ب ي المهــن الهندســية. وبالمجمــل كانــت غالبيــة اإلعالنــات تطلــب خريجــ�ي

ات ســابقة �ف خــ�ب
والجــدول أدنــاه يوضــح التفاصيــل.

ة )%( جدول )9(: توزيع الوظائف والمهن حسب سنوات الخ�ب

الوظيفة المطلوبة
ات العملية )%( الخ�ب

المجموع غ�ي مطلوب
ة أك�ث من 7-610-14-3خ�ب

ات عامة10 سنوات  خ�ب

61.114.914.73.32.43.6100.0مهن صحية وطبية مساعدة

72.58.511.41.42.83.3100.0مهن طبية )أطباء(

40.48.323.45.020.72.1100.0مهن هندسية

51.48.523.85.87.43.1100.0مهن ادارية ومالية

56.88.127.72.83.90.7100.0مهن تكنولوجيا معلومات

69.68.112.62.40.86.5100.0عمال )بدون مهارات(

67.28.815.71.11.35.9100.0مهن تعليمية

57.512.421.92.22.63.5100.0مهن فنية ويدوية
ف 62.79.814.65.22.15.6100.0سائق�ي

ي الفندقة والمطاعم
62.013.913.90.33.56.3100.0مهن �ف

100.0100.0مهن متفرقة
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نتائج الدراسة

ي األردن والمعلــن 
ي ســوق العمــل �ف

م الوظائــف والمهــن المطلوبــة �ف
ّ
1. احتلــت الوظائــف والمهــن اإلدارّيــة والمالّيــة أعــى ســل

، وبنســبة بلغــت 34.1 بالمائــة مــن  ي عــى التــوالي
ي وســائل اإلعــالم األردنيــة المقــروءة خــالل عــام 2017 للعــام الثــا�ف

عنهــا �ف
التقنيــة  الوظائــف والمهــن  تلتهــا  بالمائــة،  التعليمّيــة وبنســبة 12.4  الوظائــف والمهــن  إعالنــات  تلتهــا  الوظائــف،  مجمــل 
واليدوّيــة بنســبة 10.8 بالمائــة، ثــم الوظائــف والمهــن الهندســّية وبنســبة 9.1 بالمائــة، تلتهــا الوظائــف والمهــن الصحّيــة 
والطبّيــة المســاعدة بنســبة 6.1 بالمائــة، فيمــا حافظــت وظائــف الفندقــة والمطاعــم عــى نســبتها البالغــة 4.6 بالمائــة، أمــا 
ف فقــد بلغــت 4.2 بالمائــة، تالهــا المهــن المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات فقــد بلغــت 4.1  الوظائــف المتعلقــة بالســائق�ي
ي تتطلــب عمــال بــدون مهــارات فقــد بلغــت 3.6 بالمائــة، تالهــا المهــن الطبيــة )أطبــاء( بنســبة 3.1  بالمائــة، ، أمــا المهــن الــ�ت

ًا بلغــت المهــن المتفرقــة حــوالي 7.9 بالمائــة. بالمائــة، وأخــ�ي

ط مســتوى تعليــ�ي محــدد لشــغل الوظيفــة المعلــن عنهــا؛ بحيــث تحتــاج  2. غالبّيــة إعالنــات الوظائــف والمهــن لــم تشــ�ت
افيــة بحيــث لــم يــرش  المعرفــة والقــدرة عــى العمــل فقــط وبــدون شــهادات فنيــة. )او أن اإلعــالن لــم يصمــم بطريقــة اح�ت
ي لــم تحــّدد مســتوى علــ�ي محــدد 56.9 بالمائــة، تلتهــا اإلعالنــات  (، حيــث بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت للمســتوى التعليــ�ي
ي حــّددت شــهادة دبلــوم كليــة مجتمــع بنســبة 6.5  ي حــددت درجــة البكالوريــوس بـــنسبة 26.7 بالمائــة، ثــم اإلعالنــات الــ�ت الــ�ت
ي حــّددت  ي حــددت شــهادة الثانوّيــة العامــة فمــا دون بنســبة 3.9 بالمائــة، ثــم اإلعالنــات الــ�ت بالمائــة، تلتهــا اإلعالنــات الــ�ت

ي حــّددت شــهادة الماجســت�ي بنســبة 2.2 بالمائــة. شــهادة الدكتــوراه بنســبة 3.4 بالمائــة، ثــم اإلعالنــات الــ�ت

ط إلشــغالها تخصصــات علميــة محــددة؛ إذ بلغــت نســبة إعالنــات المهــن  3. غالبّيــة الوظائــف والمهــن المعلــن عنهــا لــم تشــ�ت
ي مجــال العلــوم 

ي تتطلــب تخصصــات �ف ف 69.7 بالمائــة، وبلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف الــ�ت ي لــم تحــدد تخصــص معــ�يّ الــ�ت
ي مجــال العلــوم الصحّيــة والطبّيــة 4.2 

ي تطلــب تخصصــات �ف اإلدارّيــة والماليــة 6.9 بالمائــة، فيمــا بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت
ي مجــال العلــوم اإلنســانّية المختلفــة فبلغــت نســبتها 3.8 بالمائــة، 

طت تخصصــات �ف ي اشــ�ت بالمائــة، أمــا إعالنــات المهــن الــ�ت
طت تخصصــات هندســّية 3.8 بالمائــة، فيمــا بلغــت نســبة إعالنــات المهــن  ي اشــ�ت فيمــا بلغــت نســبة إعالنــات الوظائــف الــ�ت
ي طلبــت أي تخصــص ذو عالقــة بالوظيفــة  ي مجــال تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات 2.8 بالمائــة، وبلغــت نســبة المهــن الــ�ت

�ف
ي مجــال تخصصــات العلــوم البحثّيــة مثــل الكيميــاء واألحيــاء والرياضيــات 

1.7 بالمائــة، وبلغــت نســبة إعالنــات المهــن �ف
ي مجــال المهــن الحرفيــة 0.5 بالمائــة. 

ًا بلغــت نســبة إعالنــات المهــن �ف يــاء 1.2 بالمائــة،  وأخــ�ي ف والف�ي

طت 9.5 بالمائــة مــن  4. غالبيــة إعالنــات الوظائــف 72.4 بالمائــة لــم تحــدد مهــارات محــددة إلشــغال الوظيفــة، فيمــا اشــ�ت
طت 6.2 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف مهــارات فنيــة ذات عالقــة بالوظيفــة  يــة، واشــ�ت ف الوظائــف اتقــان اللغــة اإلنجل�ي
يــة والعمــل عــى الحاســوب  ف طت مــا نســبته 4.5 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف اتقــان اللغــة اإلنجل�ي المطلوبــة، كذلــك اشــ�ت
طت 4.2 بالمائة من إعالنات الوظائف اتقان اللغة  واتقان المهارات ذات العالقة بالوظيفة مع بعضها البعض، فيما اشــ�ت

طت 3.2 بالمائــة مــن إعالنــات الوظائــف اتقــان العمــل عــى الحاســوب.  ًا اشــ�ت يــة والعمــل عــى الحاســوب، وأخــ�ي ف اإلنجل�ي
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ة عمليــة محــددة؛ وبنســبة 56.5 بالمائــة مــن مجمــل  5.غالبّيــة إعالنــات الوظائــف خــالل عــام 2017 لــم تحــدد ســنوات خــ�ب
ف 1 – 3  ات عملّيــة  تراوحــت مــا بــ�ي طت مــا نســبته 9.3 بالمائــة مــن اإلعالنــات خــ�ب ف اشــ�ت ي حــ�ي

الوظائــف الُمعلــن عنهــا، �ف
ف 4 - 6 ســنوات، وبلغــت نســبة إعالنــات  ات عملّيــة تراوحــت مــا بــ�ي طت 20 بالمائــة مــن اإلعالنــات خــ�ب ســنوات، فيمــا اشــ�ت
مــن  بالمائــة  نســبته 6.1  مــا  طت  اشــ�ت بينمــا  بالمائــة،   ف 7- 10 ســنوات 3.8  بــ�ي ة  طت ســنوات خــ�ب اشــ�ت ي  الــ�ت الوظائــف 
ة دون تحديــد عــدد  ط 3.7 بالمائــة مــن اإلعالنــات عــى وجــود خــ�ب ًا اشــ�ت ة، وأخــ�ي اإلعالنــات أكــ�ث مــن عــرش ســنوات خــ�ب
ي األردن ومعلــن عنهــا بالصحــف اليوميــة تطلــب 

الســنوات. وبذلــك يكــون مــا يقــارب 29 بالمائــة مــن الوظائــف المطلوبــة �ف
ف 1 – 6 ســنوات. اوح مــا بــ�ي ات تــ�ت خــ�ب

ة مــن الوظائــف المعلــن عنهــا )91.9( بالمائــة كانــت للعمــل داخــل األردن، بينمــا بلغــت نســبة إعالنــات  6. الغالبيــة الكبــ�ي
. وحســب النتائــج فــإن أكــ�ث الوظائــف  ي ي دول الخليــج العــر�ب

ة �ف الوظائــف للعمــل خــارج األردن 8.1 بالمائــة غالبيتهــا الكبــ�ي
ي كانــت المهــن الطبيــة )أطبــاء( وتكنولوجيــا المعلومــات والمهــن التعليميــة. ي دول الخليــج العــر�ب

المطلوبــة للعمــل �ف

ف إلشــغال  ي الصحــف األردنيــة عــام 2017 لــم تحــدد جنــس معــ�ي
ت �ف ي نــرش ى مــن إعالنــات الوظائــف الــ�ت 7. الغالبيــة الكــ�ب

ي حــّددت جنــس المتقــدم للوظيفــة عــى أن يكــون مــن  ف بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت ي حــ�ي
الوظيفــة، اذ بلغــت 84 بالمائــة، �ف

ي حــّددت جنــس المتقــدم للوظيفــة أن يكــون أنــ�ث 8.8 بالمائــة. وتشــ�ي  الذكــور 7.1 بالمائــة، فيمــا بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت
ط االنــاث للعمــل فيهــا كانــت غالبيتهــا مهــن صحيــة وطبيــة مختلفــة. أمــا  ي كانــت تشــ�ت النتائــج أن إعالنــات الوظائــف الــ�ت

ط الذكــور للعمــل فيهــا فكانــت غالبيتهــا وظائــف هندســية ومهــن يدويــة. ي كانــت تشــ�ت إعالنــات الوظائــف الــ�ت

ي الصحف األردنية لعام 2017 كانت باللغة العربّية وبنســبة 85.4 بالمائة، 
ت �ف ي نرش ى من الوظائف ال�ت 8. الغالبية الك�ب

ّيــة 14.6 بالمائــة، وتجــدر اإلشــارة إل أنَّ الوظائــف المعلــن عنهــا  ف ت باللغــة اإلنجل�ي ي نــرش فيمــا بلغــت نســبة اإلعالنــات الــ�ت
ي  ي األردن، يضــاف إل ذلــك أن إعالنــات الوظائــف الــ�ت

كات دولّيــة وأجنبّيــة تعمــل �ف ّيــة كانــت لمؤسســات و�ش ف باللغــة اإلنجل�ي
يــة. ف يــة تشــ�ي إل أن شــاغل الوظيفــة عليــه أن يتقــن االنجل�ي ف تنــرش باللغــة االنجل�ي


