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 ورقة موقف

 التخصص إختيار والتوجيه قرار

 ات سوق العمل للنساءالموائمة ما بين التعليم ومتطلب

والصادرة عن وزارة التعليم العالي الى أن العدد  2016/2017أكدت إحصاءات التعليم العالي في األردن للعام الجامعي 
طالباً وطالبة، شكلت اإلناث ما نسبته  66308اإلجمالي للطلبة المقبولين في الجامعات األردنية لمستوى البكالوريس بلغ 

طالبة في الجامعات الخاصة و  7483البة في الجامعات الحكومية و ط 26405طالبة، منهن  34669% وبعدد 52.3
 طالبة في الجامعات اإلقليمية.  781

ً الحرية المطلقة في إختيار التخصصات التي يرغبن بدراستها لكن هذا اإلختيار مرتبط إرتباط مع التأكيد على بالتوجيه  اً مباشر ا
قادر على إتخاذ القرارات ذات الطبيعة االقتصادية والتنموية، والمناسبة من على المستويات الرسمية، وهو التوجيه الواعي ال

أجل ضمان تلبية إحتياجات سوق العمل وربط هذه اإلحتياجات بفتح و/أو الحد من الٌشعب في تخصصات بعينها والتي لم يعد 
راتيجيات التعليمية والتشغيلية وكل سوق العمل يستقبلها أو بحاجة لها. وأصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في االست

 االستراتيجيات المتأثرة والمؤثرة فيهما.

 % من الطالبات المقبوالت في الجامعات األردنية يدرسن تخصصات مشبعة42.1

إال أن إقبال اإلناث ال زال يرتبط بشكل كبير على التخصصات المشبعة في سوق العمل، ومنها على سبيل المثال في تخصص 
% من مجموع الطالبات المقبوالت(، وفي تخصص العلوم اإلنسانية والدينية 16.4طالبة ) 5701التجارة واألعمال هنالك 

لبات المقبوالت(، وفي تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين قبلت % من مجموع الطا15طالبة ) 5192واآلداب قبلت 
% من الطالبات المقبوالت في الجامعات 42.1% من مجموع الطالبات المقبوالت(. وعليه فإن 10.7طالبات ) 3708

طالة في طالبة(، وهي تخصصات مشبعة تعاني الالتي تخرجن منها من ب 14601األردنية يدرسن في ثالث تخصصات فقط )
 سوق العمل. 

 بتخصصات أغلبها مشبعة 2017ألف طالبة تخرجن عام  34

-2016العدد اإلجمالي لخريجي الجامعات األردنية الحكومية والخاصة واإلقليمية لمرحلة البكالوريس للعام الجامعي  إن
% وبعدد 55.3ما نسبته  (، شكلت الخريجات2015/2016طالباً وطالبة عام  57888طالباً وطالبة ) 61342بلغ  2017

طالبة من  763طالبة من الجامعات الخاصة و  6353طالبة من الجامعات الحكومية و  26842طالبة منهن  33958
 الجامعات اإلقليمية.

تخصصات،  8طالبة قد تخرجن من  25159% من الطالبات وعددهن 74وبتوزيع الخريجات حسب التخصص نجد بأن 
% من مجموع الخريجات، تالها برنامج علوم 18.7برنامج التجارة وإدارة األعمال وبنسبة طالبة من  6342حيث تخرجت 

خريجات، وبرنامج  4585خريجة، وبرنامج العلوم اإلنسانية والدينية واآلداب بعدد  4628التربية وإعداد المعلمين وبعدد 
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 1982، وبرنامج العلوم الطبيعية بعدد خريجة 2442طالبة، وبرنامج الرياضيات وعلم الحاسوب بعدد  2490الهندسة 
 طالبة. 1188طالبة، وأخيراً برنامج العلوم الطبية المساعدة بعدد  1502خريجة، وبرنامج الشريعة 

 % من اإلناث المتعطالت عن العمل يحملن شهادة البكالوريس فإعلى78

األردن  عمل فيتي تحمل عنوان "التعليم والهذا وقد أكدت الدراسة التحليلية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة وال
ات العامالت ، على أن هنالك عالقة طردية ما بين األردني2015" المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن 2016

 ومستواهن التعليمي، فثالث من بين كل خمس أردنيات عامالت يحملن شهادة البكالوريس فأعلى.

على الوريوس فأة البكضحاً ما بين الذكور واإلناث عند النظر الى نسبة المتعطلين من حملة شهادمن جانب آخر هنالك فرقاً وا
العمل من  % من قوة67.2%. وفي نفس الوقت بينت النتائج بأن 78% فيما بلغت لإلناث 25.2حيث كانت النسبة للذكور 

ر الربع األول الذكور، وذلك حسبما جاء في تقري% بين 23.8اإلناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 
 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة. 2019

 ال بد من توجيه اإلناث لتخصصات تتناسب ومتطلبات سوق العمل

ً لجدول توزيع األردنيات الالتي أعمارهن  ً فأكثر ومستواهن التعليمي دبلوم متوسط فأعلى 15فوفقا مؤشرات حسب  عاما
الصناعات  ، فإن أكثر التخصصات التي تشهد بطالة مرتفعة جداً بين األردنيات هي2015السوق والتخصص العلمي لعام 

%(، 51.5)%، والصناعات النسيجية والجلدية وتصنيع المالبس واألحذية 57.3اإلستراتيجية والتعدين وبمعدل بطالة 
إلبتدائي %(، وإعداد المعلمين لمرحلة ما قبل التعليم ا46.5عية )%(، والخدمة االجتما50.2والخدمات المنزلية )

(45.2.)% 

%(، والطب 8.5الة )فيما شهدت التخصصات التالية أقل معدالت بطالة بين األردنيات، العلوم العسكرية والدفاعية وبمعدل بط
الصيدلة و%(، 14.7ة والقبالة )%(، والتمريض والعناي14.4%(، والدراسات السنية )13.5%(، والطب البيطري )11.1)
%(، والقانون 21.5%(، والهندسة الصناعية )20.9%(، وإعداد المعلمين لتدريس موضوع دراسي معين )17.2)
 %(.23.6%(، والرياضيات )22.9)

في ل البطالة خريجة ويصل معد 65440إن أكثر التخصصات إنتشاراً بين الخريجات األردنيات هي اللغات األجنبية وبعدد 
%(، وعلوم الحاسوب 29.3خريجة وبمعدل بطالة  51292%(، وتخصص اللغة العربية )30.3هذا التخصص )

الة خريجة وبمعدل بط 49384%(، والعلوم التربوية )36.6خريجة وبمعدل بطالة  50349وتكنولوجيا المعلومات )
 %(.45.2ة وبمعدل بطالة خريج 47912%(، وإعداد المعلمين لمرحلة ما قبل التعليم اإلبتدائي )34.4

مؤشراا هاماا على و تعتبر دليالا  إن ارتفاع معدالت البطالة بين األردنيات المتعلمات والالتي يحملن شهادة البكالوريس فإعلى،
ن اني موجود خلل جسيم في رفد سوق العمل بتخصصات هو بأمس الحاجة لها، ووجود تخصصات أخرى متخمة وتع

 لبطالة.ارتفاع حاد في معدالت ا

 دون إغالقولوبة من الضرورة بمكان، العمل وبشكل سريع على معالجة هذا الخلل من خالل الترويج للتخصصات المطو
ات ردنية طاقلكل أفألي من التخصصات األخرى، مع التأكيد على أهمية تطوير سوق العمل إلستيعاب مختلف التخصصات، 

 الحرية الكاملة في تحديد إختيارتها العلمية.وإبداعات في مجاالت معينة، كما أن لها 

 

ما هي التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقاا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيات اإلناث، ومن 
 1حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل لإلناث مقارنة بالذكور؟ وما هي اتجاهات التوظيف في األردن بشكل عام؟

يحرص ديوان الخدمة المدنية على مدار السنوات المتعاقبة على دراسة مخزونه من التخصصات العلمية التي تشكل كًما  -
هائاًل من البيانات والمعلومات التي يمكن االستفادة منها في تخطيط الناتج التعليمي في المملكة، وتعّرف مدى حاجة سوق 

                                                           
بتاريخ  2ورقة عمل قدمت خالل مائدة مستديرة نظمتها جمعية معهد تضامن النساء األردني في إطار مشروع سنابل  –الدكتورة منى مؤتمن   1

 بعنوان "الموائمة ما بين الفرص المتاحة وإحتياجات سوق العمل للنساء". 7/4/2021
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الطالب/ة وقبل التسجيل الختيار التخصص الذي يرغب بدراسته من خالل القبول  العمل من التخصصات المختلفة، بحيث يقوم
الدراسة التي أعدها ديوان الخدمة المدنية/ الموحد بالتدقيق واختيار التخصص المطلوب لسوق العمل، ومن خالل استعراض 

ة المؤهل الجامعي والدبلوم لحمل واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية""مؤشرات 
 نالحظ ما يلي: 2020الشامل لكليات المجتمع لعام 

 2021أعلن ديوان الخدمة المدنية في األردن أن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف على الكشف التنافسي للعام  -
( طلبًا على 392951)( طلب توظيف للجامعيين/ات وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني مقارنة بـِ 423605هو )

 )محور الدراسة(. 2020الكشف التنافسي للعام الماضي 
وبلغت نسبة  .2019( معينًا/ة على الكشف التنافسي لعام 8031بلغ عدد التعيينات في دوائر الخدمة المدنية ) -

 .ي الديوان% تقريبا فقط خالل العقد األخير من إجمالي عدد الطلبات الكلية ف2التعيينات في المتوسط بحدود 
إن عدد اإلناث المتقدمات بطلبات توظيف إلى ديوان الخدمة المدنية يُشكل حوالي ثالثة أرباع المخزون )أي  -

%( من إجمالي طلبات 44.5%(، وتُشكل مجموعة المهن التعليمية بينهن )الجامعيات والدبلوم شامل( حوالي )75
 ن االناث تُصنف بالمشبعة عموًما.علًما بأن غالبية التخصصات م توظيف الذكور واالناث.

 التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقاا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيات اإلناث: -

 .المهن الطبية: طب وطب اختصاص، قبالة 
 يوان ال المهن الهندسية: على الرغم من محدودية الطلب عليها في القطاع العام في الفترة الراهنة إال أن الد

يصنفها بالراكدة، كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل، وترتبط درجة الحاجة إليها 
 بالتطور واالنتعاش االقتصادي محلياا وخارجياا.

 .المهن التعليمية: التجميل، لتدريس تخصص التجميل في فرع االقتصاد المنزلي/ التعليم المهني 
 جد.المهن اإلدارية: ال يو 
 .المهن التجارية والمالية: ال يوجد 
 .المهن األخرى: ال يوجد 

 التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقاا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيين الذكور: -

 .المهن الطبية: طب وطب االختصاص، الطب البيطري 
 :القطاع العام في الفترة الراهنة إال أن الديوان ال على الرغم من محدودية الطلب عليها في  المهن الهندسية

يصنفها بالراكدة، كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل، وترتبط درجة الحاجة إليها 
 بالتطور واالنتعاش االقتصادي محليًا وخارجيًا.

 :اللغة العربية وآدابها، والتربية  علوم عامة وطبيعية، شريعة ودراسات إسالمية، رياضيات، المهن التعليمية
 المهنية.

 .المهن اإلدارية: ال يوجد 
 .المهن التجارية والمالية: ال يوجد 
 .المهن األخرى: إحصاء 

التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقاا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من دبلوم كلية المجتمع  -
 الشامل لإلناث:

  تصوير إشعاعي(، قبالة.المهن الطبية: أشعة( 
 .المهن التعليمية: ال يوجد 
  المهن الهندسية: على الرغم من محدودية الطلب عليها في القطاع العام في الفترة الراهنة إال أن الديوان ال

يصنفها بالراكدة، كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل، وترتبط درجة الحاجة إليها 
 نتعاش االقتصادي محليًا وخارجيًا.بالتطور واال

 .المهن اإلدارية: ال يوجد 
 .المهن التجارية والمالية: ال يوجد 
 .المهن األخرى: ال يوجد 
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التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقاا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من دبلوم كلية المجتمع  -
 الشامل للذكور:

 اعي(، التعقيم، تخدير وإنعاش، صحة عامة.المهن الطبية: أشعة )تصوير إشع 
  المهن الهندسية: على الرغم من محدودية الطلب عليها في القطاع العام في الفترة الراهنة إال أن الديوان ال

يصنفها بالراكدة، كونها تخصصات فنية وتقنية وتطبيقية يحتاجها سوق العمل، وترتبط درجة الحاجة إليها 
 قتصادي محليًا وخارجيًا.بالتطور واالنتعاش اال

 .المهن التعليمية: ال يوجد 
 .المهن اإلدارية: إدارة األعمال، إدارة لوازم ومستودعات 
 .المهن التجارية والمالية: ال يوجد 
 .المهن األخرى: علوم الحاسب اآللي 

بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش"  الدراسة التي أعدها مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتيةأظهرت  -
"، والتي اعتمدت في نتائجها على تحليل 2018ايبرت األلمانية، وحملت عنوان "اتجاهات التوظيف في األردن 

والتي شملت  2018الغالبية الكبرى من الوظائف التي تم اإلعالن عنها في الصحف اليومية األردنية خالل عام 
 ( وظيفة، أظهرت الدراسة أن:5283بلغ عددها ) )الرأي، والغد، والدستور(، والتي

o  الطلب على الوظائف والمهن اإلداريّة والماليّة احتل أعلى سلّم الوظائف والمهن الُمعلن عنها في وسائل
%( من مجمل إعالنات الوظائف، تلتها 31.9، وبنسبة بلغت )2018اإلعالم األردنية المقروءة خالل عام 

 %(.13.1%(، ثم المهن التعليمية بنسبة )20.2اليدوية وبنسبة )الوظائف والمهن التقنية و
o  لم تشترط مستوى تعليميًا محدًدا لشغل الوظيفة  2018غالبيّة الوظائف والمهن التي أُعلن عنها خالل عام

%(، ثم 22%(، تلتها اإلعالنات التي حددت درجة البكالوريوس بـنسبة )59.1الُمعلن عنها وبنسبة )
 %(.6.1تي حّددت شهادة دبلوم كلية المجتمع )الشهادة الجامعية المتوسطة( بنسبة )اإلعالنات ال

o  غالبيّة الوظائف والمهن الُمعلن عنها في الصحف المقروءة لم تشترط إلشغالها تخصصات أكاديمية أو
%(، فيما بلغت نسبة الوظائف التي اشترطت تخصصات هندسيّة إلشغالها 64.4علمية محددة وبنسبة )

%(، وبلغت نسبة الوظائف التي يتطلب إشغالها تخصصات في مجال العلوم اإلداريّة والمالية 8.4)
%(، فيما بلغت نسبة الوظائف التي يتطلب إشغالها تخصصات في مجال العلوم الصحيّة والطبيّة 7.5)
فبلغت  %(، أما الوظائف التي اشترطت تخصصات في مجال العلوم اإلنسانيّة المختلفة إلشغالها6.4)

 %(.5.3نسبتها )
o ( َّ18.8%( من إعالنات الوظائف لم تحدد مهارات محددة إلشغال الوظيفة، فيما اشترطت )70.7أن )%

%( من اإلعالنات إتقان العمل على الحاسوب، بينما 7.8من الوظائف إتقان اللغة اإلنجليزية، واشترطت )
قة بالوظيفة المطلوبة. اال أن جزًءا كبيًرا %( من إعالنات الوظائف مهارات فنية ذات عال4.9اشترطت )

 من الوظائف الُمعلن عنها كان يُفهم منها ضمنًا ضرورة امتالك المهارات الالزمة للعمل فيها.
o ( من إعالنات الوظائف للعمل داخل األردن لم تحدد جنس المتقدم للوظيفة، في حين بلغت 79.7أّن )%

%(، فيما بلغت 89.8دن التي لم تحدد جنس المتقدم للوظيفة )نسبة إعالنات الوظائف للعمل خارج األر
 %(.7.8%(، ولإلناث )6.6نسبة إعالنات الوظائف للعمل داخل األردن للذكور )

؛ وفيما يتعلق باألدوار الوظيفية 2020لعام  بيت. كوم يكشف عن أهم المهارات واتجاهات التوظيف في األردن -
 والمهارات المطلوبة اتضح أنه:

o ( أكثر األدوار طلباً عبر األردن.18٪( والمهندس الميكانيكي )24تُعتبر وظائف المحاسب/ة )٪ 
o ( والقدرة على العمل ضمن فريق 78برزت مهارات التواصل الجيدة باللغتين اإلنجليزية والعربية ،)٪

 ٪( من أكثر المهارات المطلوبة في األردن.54٪(، والقدرة على العمل تحت الضغط )57)
o ( المؤهالت األكاديمية 18٪(، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )25تبر شهادات إدارة األعمال )تع٪

 ٪(.16٪( وعلم الحاسوب )16األكثر طلبًا من قبل أصحاب العمل في األردن، تليها الهندسة )
o ( والتعليم38بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاعات الخدمات المصرفية/ المالية )٪/  األكاديميا

ا لها، يليها اإلعالن/ التسويق/ العالقات العامة )37)  ٪(.34٪( كاألكثر جذبا
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ات: الموارد البشرية أعلى النسب المئوية لتمثيل اإلناث العامالت في القطاع العام حسب القطاعات تكون في قطاع -
%( من مجموع اإلناث الكلي يعملن في وزارتي التربية 81.08والصحة والبيئة والعمل االجتماعي. وحوالي )

 والتعليم والصحة.
إن التوجهات والسياسات الحكومية تتجه إلى ضبط حجم الجهاز الحكومي من جهة، والتوجه نحو مفهوم التشغيل بداًل  -

 من التوظيف.
قطاع الخاص واألهلي إضافة لما توفره المشاريع الريادية الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم صناديق يُساهم ال -

اإلقراض بتمويلها جنبًا إلى جنب مع القطاع العام في استيعاب ما يمكن من األعداد الكبيرة من الخريجين/ات، والتي 
 ابهم/ن في ضوء قدرتها المحدودة على التوظيف.ال تستطيع الخدمة المدنية وحدها بأي حال من األحوال استيع

إذا نظرنا للعاملين/ات بأجر في مؤسسات القطاعين العام والخاص حسب المجموعات الرئيسة للمهن وحسب مسح  -
%( من 21.62، نجد أن النساء يمثلن ما نسبته: )2018االستخدام/ دائرة اإلحصاءات العامة/ تشرين األول 

%( من الفنيين 30.26%( من المتخصصين، و)48.66ة العليا والمديرين، و)المشرعين وموظفي اإلدار
%( من العاملين في الخدمات والباعة في المحالت 12.57%( من الكتبة، و)35.20والمتخصصين المساعدين، و)

 %( من مشغلي اآلالت13.04%( من العاملين في الِحرف وما إليها من المهن، و)18.96التجارية واألسواق، و)
تينية تعتمد على ا رولية مهامًوألالمهن افي ن لعاملودي ا)يؤ%( من العاملين في المهن األولية 11.63ومجمعيها، و)

اد تفصيلية تتعلق بالموت لى معلوماإفي تنفيذ مهامهم ن ال يحتاجو، ويةويدام أدوات باستخدأو لعضلي د المجهوا
موع اإلناث العامالت في مؤسسات القطاعين العام والخاص أما مجلمستخدمة(. العمل( ج )اإلنتااساليب دوات وأألوا

 %( من إجمالي مجموع العاملين/ات.28.42( وبنسبة تساوي )294267فيبلغ )
( فرصة عمل، للذكور 42036مثاًل )حسب مسح فرص العمل( ) 2019صافي فرص العمل المستحدثة لعام  -

%(، وكانت نسب توزيع صافي فرص 20.6( فرصة عمل بنسبة )8665( فرصة عمل، ولإلناث )33371)
%( هيئات 2.4%( في القطاع العام، و)5.8%( في القطاع الخاص، و)90.9العمل المستحدثة على النحو التالي: )

 %( عمل في المنازل.0.9دولية، و)

 


