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 املقدمة:
وسياساته اجتاهاته و يف سياق اجلهود البحثية اليت يقوم هبا مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية لتحليل واقع سوق العمل األردين 

وقد   اذا السوق ذات العلاقة هبيف املركز العديد من اجلوانب تلال السنوات املاضية ت واالتتلاالت اليت يعاين منها  تناولنا والتحداي
نها اتساع يعاين منها سوق العمل األردين، ممن التشوهات واالتتلاالت اليت عدها املركز عن العديد أكشفت الدراسات والتقارير اليت 

رقعة االنتهاكات العمالية اليت يعاين منها العاملني، وضعف قدرات االقتصاد الوطين على توليد فرص عمل كافية للداتلني اجلدد اىل 
مستوايهتم التعليمية، اىل جانب اتساع االقتصاد والعمل غري املنظم، اذ يضطر طالبوا الوظائف للعمل أبي وظائف السوق مبختلف 

متاحة، سواء يف مؤسسات مسجلة قانونيا وختليهم عن احلدود الدنيا من حقوقهم، أو العمل يف منشآت غري مسجلة قانونيا، األمر 
 تهاكات اليت يعاين منها غالبية العاملني أبجر الاذي وسع من رقعة وحدة االتتلاالت واالن

 70يقارب  مماعت تراج اذعلى توليد فرص عمل تلال السنوات املاضية، املنظم ويف الوقت الاذي تراجعت فيه قدرة االقتصاد الوطين 
تاصة غري املنظم ، ما زال سوق العمل األردين و 2016يف هناية عام  ألف 50 اقل مناىل  2007فرصة عمل جديدة يف عام  ألف

يستوعب أعداد كبرية من االيدي العاملة االجنبية ويطلب املزيد منها، ما يؤكد الفرضية اليت تشري اىل أن تشوهات واتتلاالت النظام 
يث ، حكورا وااناثذ  سببا أساسيا من األسباب اليت تؤدي اىل ارتفاع معدالت البطالة وتاصة بني الشباب تالتعليمي يف األردن ما زال

اليت حيملها  رات()القد جودة املعارف واملهاراتوتراجع اجه سوق العمل األردين، تليست ذات علاقة مبا حييدرسوهنا التخصصات اليت 
   ترجيي النظام التعليم بدءا من التعليم املدرسي وانتهاء ابجلامعي مرورا ابلتدريب املهين والتقين

يتم االعلان عنها يت يطلبها سوق العمل يف األردن واللوظائف اليت لحتليل اجراء مسح و  على التوايل،، وللعام الثاين يف املركز ارأتينا وقد
 ة، وهاذه الوظائف تعكس نسبيا اجتاهات الطلب على الوظائف يف األردن وتارج األردن ءيف الصحف األردنية املقرو 

ة الوظائف اليت طبيعسوق العمل األردين، وللتعرف على  اجتاهات الطلب على الوظائف يفالتعرف على  إىلهاذه الدراسة وهتدف 
املهارات املعارف و  نبجا إىل واملستوايت التعليمية، ، من حيث نوع املهن املطلوبة ونوعية التخصصات اليت يطلبها،حيتاجها األردن

 األساسية والشخصية الواجب توفرها يف الوظائف املتاحة  
ومن شأن هاذه الدراسة متكني صناع السياسات العامة يف جمال االقتصاد والتعليم والعمل للوقوف على واقع هاذه السياسات والعمل 
على إصلاحها للتخفيف من األزمة الكربى اليت نعاين منها يف األردن واملتمثلة يف ارتفاع معدالت البطالة واليت وصلت يف هناية عام 

ابملائة،  27.5ابملائة، اىل جانب ارتفاعها الكبري بني النساء والاذي وصل اىل  40 – 35ائة، وبني فئة الشباب ابمل 3 18اىل  2017
 1ابملائة  1 16مقارنة مع الاذكور 
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 املنهجية:
 جلميع إعلاانت الوظائف اليت نشرت يف الصحف الثلاث األساسية يفحتليل إجراء مت جراء هاذه الدراسة وحتقيق أهدافها، إلغاايت 
ويعتقد فريق الدراسة ، 2017وظيفة تلال عام  (6873املتمثلة يف )الرأي والغد والدستور( واليت بلغت )و  2017تلال عام األردن 

وفق جمموعة  مت حتليل كافة الوظائفالدراسة  و أن هاذه الوظائف تشكل الغالبية الكبرية من الوظائف اليت أعلن عنها تلال العام قيد 
، املهنة والتخصص العلمي والفين، واملهارات املطلوبة، وتوزيع الوظائف حسب النوع االجتماعي من املؤشرات متثلت يف: نوع الوظيفة/

املعلن  يف هاذه الدراسة متثل الوظائفومن املفيد اإلشارة هنا اىل أن جممل األرقام واملؤشرات الواردة  واخلربات املطلوبة ومكان العمل 
  2017عنها يف وسائل االعلام املاذكورة أعلاه، وال متثل جممل الوظائف اليت انتجها االقتصاد األردين تلال عام 

 
 نتائج الدراسة

 :املطلوبة الوظائف واملهن .1
علن عنها يف وسائل املسوق العمل يف األردن و  املطلوبة يفسّلم الوظائف واملهن  أعلىواملالّية  اإلداريّةاحتلت الوظائف واملهن 

وبزايدة  الوظائفمن جممل  ابملائة 1 34وبنسبة بلغت للعام الثاين على التوايل،  2017األردنية املقروءة تلال عام اإلعلام 
مرتاجعة  ابملائة 4 12بنسبة و التعليمّية الوظائف واملهن إعلاانت تلتها  ،2016ما كانت عليه يف عام ع ابملائة 5قدرها 
ا  وهي أقل مم ابملائة 8 10بنسبة واليدويّة الوظائف واملهن التقنية  تلتها ،2016ما كانت عليه عام ع ابملائة 7 9مبقدار 

  حبوايل درجتني مئويتني 2016كانت عليه عام 
 

الوظائف  تلتها، 2016ابملائة عما كانت عليه عام  7 3ابملائة بزايدة قدرها  1 9تلتها الوظائف واملهن اهلندسّية وبنسبة 
 حافظت فيما ،ابملائة 6 1حبوايل  2016مرتاجعة عما كانت عليه يف عام  ابملائة 1 6املساعدة بنسبة والطبّية  الصحّيةواملهن 

 ،ابملائة 1 4 بلغتفقد  تكنولوجيا املعلوماتاملتعلقة بهن املأما ، ابملائة 6 4 نسبتها البالغةعلى  وظائف الفندقة واملطاعم
مرتفعة  ،ابملائة 2 4 فقد بلغت لسائقنيالوظائف املتعلقة ابما أ ،2016عام  ما كانت عليهعابملائة  1قل من أبعلى أوهي 

بزايدة قدرها نصف  ابملائة 6 3 فقد بلغت مهاراتعمال بدون املهن اليت تتطلب  أما، 2016عن العام  ابملائة 1 1مبقدار 
 ابملائة 9 7وأترياً بلغت املهن املتفرقة حوايل ابملائة،  1 3تلاها املهن الطبية )أطباء( بنسبة ، 2016درجة مئوية عن العام 

  2016عن العام  ابملائة 3 6بزايدة قدرها 
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 )%( 2017عنها يف سوق العمل خالل عام ُأعلن  اليتقائمة أبهم الوظائف واملهن (: 1جدول )

 2017 2016 الوظائف/ املهن
 1 34 29.1 مهن إداريّة ومالّية

 4 12 22.1 مهن تعليمّية
 8 10 12.9 مهن تقنية ويدويّة

 1 9 5.4 مهن هندسية
 9 7 1.6 مهن متفرقة

 1 6 7.7 مهن صحية وطبية مساعدة
 6 4 4.6 مهن يف الفندقة واملطاعم

 2 4 3.1 سائقون
 1 4 3.4 مهن يف تكنولوجيا معلومات

 6 3 3.1 عمال )بدون مهارات(
 1 3 6.9 مهن طبية )أطباء(

0100. 100.0 اجملموع  
 

 

مل تشرتط مستوى تعليمي حمدد لشغل  2017الوظائف واملهن اليت أعلن عنها تلال عام أنَّ غالبّية  إىليشري اجلدول أدانه   2
اليت اإلعلاانت بة حيث بلغت نسحبيث حتتاج املعرفة والقدرة على العمل فقط، بدون شهادات فنية   ؛الوظيفة املعلن عنها

اليت اإلعلاانت  تلتها ،2016عام عما كانت عليه يف  ابملائة 7 1بزايدة قدرها  ،ابملائة 9 56 حمدد مستوى علميحتّدد مل 
مث اإلعلاانت اليت حّددت  عام الاذي سبقه،عن  ابملائة 6 0بزايدة قدرها  ابملائة 7 26بـنسبة  ددت درجة البكالوريوسح

تلتها اإلعلاانت اليت حددت شهادة   2016عام عن  ةبزايدة درجة مئوية واحد ابملائة 5 6شهادة دبلوم كلية جمتمع بنسبة 
شهادة  اإلعلاانت اليت حّددت مث ،2016عام عن  ابملائة 7 2بزايدة قدرها  ابملائة 9 3الثانويّة العامة فما دون بنسبة 

اإلعلاانت اليت مث درجة مئوية،  ابملائة 2 4مبقدار  2016جعة عما كانت عليه يف عام مرتا ابملائة 4 3بنسبة  الدكتوراه
اإلعلاانت اليت  فيما حافظت درجتني مئويتني، 2016مرتاجعة أيضاً عن العام  ابملائة 2 2املاجستري بنسبة حّددت شهادة 

  ابملائة 3 0بلغت  بنسبة على نسبتها لعامني متتالني هيناملالتدريب ت شهادة دحدّ 
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 )%( (: توزيع الوظائف واملهن حسب املستوى التعليمي املطلوب2جدول )

 2017 2016 املستوى التعليمي املطلوب 
 9 56 55.2 غري حمدد

 7 26 26.1 بكالوريوس
 5 6 5.5 دبلوم كلّية جمتمع

 9 3 1.2 اثنويّة فما دون  
 4 3 7.6 دكتوراه

 2 2 4.2 ماجستري
 3 0 0.3 تدريب مهين

 100.0 100.0 اجملموع
 

 

 إعلاانتبلغت نسبة ذ إ ؛حمددةعلمية ختصصات تشرتط إلشغاهلا الوظائف واملهن املعلن عنها مل غالبّية  أنَّ  إىلتشري الدراسة   3
، وبلغت نسبة 2016عما كانت عليه يف عام  ابملائة 5 10بزايدة قدرها  ابملائة 7 69 اليت مل حتدد ختصص معنّي املهن 

 ابملائة 9 6إعلاانت الوظائف اليت تتطلب ختصصات يف جمال العلوم اإلداريّة واملالية واليت مل حتّدد ختصصاً معينا إلشغاهلا 
علوم لايف جمال  ختصصاتنسبة اإلعلاانت اليت تطلب فيما بلغت ، 2016عما كانت عليه عام  ابملائة 2 0بزايدة قدرها 

اليت اشرتطت إعلاانت املهن أما  ،2016عام درجة مئوية عن  ابملائة 8 3 مبقدار مرتاجعة ابملائة 2 4طبّية والصحّية ال
مبقدار  2016ة أيضاً عما كانت عليه عام مرتاجع ابملائة 8 3 نسبتها املختلفة فبلغتاإلنسانّية العلوم يف جمال ختصصات 

 3مرتاجعة  ابملائة 8 3هندسّية ختصصات اليت اشرتطت فيما بلغت نسبة إعلاانت الوظائف  درجة مئوية، ابملائة 4 3
مرتاجعة  ابملائة 8 2ختصص تكنولوجيا املعلومات  ، فيما بلغت نسبة إعلاانت املهن يف جمال2016درجات مئوية عن العام 

 مبقدار وهي اقل ابملائة 7 1 ابلوظيفةعلاقة أي ختصص ذو  طلبتوبلغت نسبة املهن اليت   2016عن العام  ابملائة 6 0
األحياء و مثل الكيمياء البحثّية ختصصات العلوم بلغت نسبة إعلاانت املهن يف جمال و  ،2016عن العام  ابملائة 7 3

، وأتريًا بلغت نسبة إعلاانت املهن يف جمال 2016مرتاجعة نقطتني مئويتني عن العام  ابملائة 2 1والرايضيات والفيزايء 
   ابملائة 5 0املهن احلرفية 
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 (%) شغال الوظائفحسب التخصصات العلمية الالزمة إل (: توزيع الوظائف واملهن املعلن عنها3جدول )    
 2017 2016 املطلوبالتخصص 

 7 69 59.2 غري حمدد
 9 6 6.7 ومالية إداريّة علوم
 4.2 8.0 وطبّية صحّية علوم
 8 3 7.2 إنسانّية علوم
 3.8 6.8 هندسّية علوم

 8 2 3.4 تكنولوجيا معلومات
 7 1 5.4 أي ختصص ذو علاقة

 2 1 3.2 علوم حبتة
 5 0 - مهن حرفية

 100.0 100.0 اجملموع 
   

 

 فيما اشرتطت، من إعلاانت الوظائف مل حتدد مهارات حمددة إلشغال الوظيفة ابملائة 4 72 أنَّ  إىل تشري نتائج الدراسة  4
الوظائف مهارات فنية ذات علاقة  إعلاانت من ابملائة 2 6واشرتطت  ،من الوظائف اتقان اللغة اإلجنليزية ابملائة 5 9

اتقان اللغة اإلجنليزية والعمل على احلاسوب من إعلاانت الوظائف  ابملائة 5 4 كاذلك اشرتطت ما نسبته  ،ابلوظيفة املطلوبة
من إعلاانت الوظائف اتقان اللغة  ابملائة 2 4، فيما اشرتطت مع بعضها البعض واتقان املهارات ذات العلاقة ابلوظيفة

   الوظائف اتقان العمل على احلاسوبمن إعلاانت  ابملائة 2 3اإلجنليزية والعمل على احلاسوب، وأترياً اشرتطت 
 

 )%( (: املهارات االضافية املطلوبة لشغل الوظائف املعلن عنها4جدول )
 2017 2016 املهارات املطلوبة

 72.4 8 29 مل يتم حتديد مهارات
 9.5 4 19 اإلجنليزيّة اتقان اللغة

 6.2 3 14 فنّية ذات علاقة ابلوظيفة املطلوبة مهارات
اللغة االجنليزية والعمل على احلاسوب واتقان املهارات اتقان 

 ذات العلاقة ابلوظيفة
- 4 5 

 2 4 - العمل على احلاسوباتقان اللغة االجنليزية و 
 3.2 8 12 اتقان العمل على احلاسوب
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 العملّية اخلربات .5
حتدد سنوات تربة عملية حمددة؛ إذ بلغت نسبة  مل  2017تشري نتائج الدراسة إىل أنَّ غالبّية إعلاانت الوظائف تلال عام 

علن عنها ابملائة 5 56اإلعلاانت اليت مل حتدد سنوات تربة إلشغال الوظيفة 
ُ
 6وهي أقل حبوايل  ،من جممل الوظائف امل

من اإلعلاانت تربات عملّية   ابملائة 3 9، يف حني اشرتطت ما نسبته 2016درجات عن النسبة اليت سجلت يف عام 
من اإلعلاانت  ابملائة 20 فيما اشرتطت، 2016مئوية عن العام  درجة 11سنوات وهي أقل حبوايل  3 – 1وحت ما بني ترا

، 2016درجات مئوية عن النسبة اليت سجلت عام  10وهي أعلى حبوايل  ،سنوات 6 - 4تربات عملّية تراوحت ما بني 
 ابملائة 7 1مبقدار وهي أقل  ابملائة 8 3سنوات  10 -7 وبلغت نسبة إعلاانت الوظائف اليت اشرتطت سنوات تربة بني

 5 4مبقدار من اإلعلاانت أكثر من عشر سنوات تربة وهي أعلى  ابملائة 1 6،  بينما اشرتطت ما نسبته 2016عن العام 
 وباذلك يكون من اإلعلاانت على وجود تربة دون حتديد عدد السنوات  ابملائة 7 3، وأترياً اشرتط 2016عن العام  ابملائة

 6 – 1ابملائة من الوظائف املطلوبة يف األردن ومعلن عنها ابلصحف اليومية تطلب تربات ترتاوح ما بني  29ما يقارب 
 سنوات 

 

 )%( ائفغل الوظ(: توزيع الوظائف واملهن املعلن عنها حسب سنوات اخلربة العملية املطلوبة لش5دول )ج
 2017 2016 اخلربات املطلوبة

 5 56 62.4 مل يتم حتديد تربات 
 3 9 20.2 سنة  3 - 1
 0 20 10.3 سنة 6 - 4
 8 3 5.5 سنة 10 - 7

 1 6 1.6 سنوات 10أكثر من 

 7 3 - تربة عامة 
 100.0 100.0 اجملموع

 
 

 توزيع الوظائف حسب مكان العمل  .6
األردن، كانت للعمل داتل   2017يف األردن تلال عام  الوظائفإعلاانت من  ابملائة 9 91أنَّ  إىليشري اجلدول أدانه 

 ابملائة 1 8الوظائف للعمل تارج األردن إعلاانت بينما بلغت نسبة  ،2016ابملائة عما كانت عليه يف عام  1 13بزايدة 
  وهاذا يشري اىل تراجع ابملائة 4 12حبوايل  2016العريب مرتاجعة عما كانت عليه يف عام  اخلليج دول الكبرية يفغالبيتها 

العريب كانت  الوظائف املطلوبة للعمل يف دول اخلليج أكثروحسب النتائج فإن الطلب على الوظائف يف دول اخلليج العريب  
 املهن الطبية )أطباء( وتكنولوجيا املعلومات واملهن التعليمية 
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 )%( ف حسب مكان العمل )داخل وخارج األردن(ئ(: توزيع الوظا6جدول )
 2017 2016 مكان العمل

 9 91 5 79 داتل األردن
 6 7 20.0 دول اخلليج العريب

 5 0 0.5 دول أترى )العراق وليبيا(
0100. 100.0 اجملموع   

 
 

 :االجتماعي الوظائف واملهن حسب النوع .7
مل حتدد جنس  2017الصحف األردنية عام نشرت يف اليت الوظائف إعلاانت الغالبية الكربى من تشري نتائج الدراسة أن 

يف حني  ،2016عام ابملائة تقريبا من النسبة اليت سجلت يف  6 3ابملائة، بزايدة تبلغ  84، اذ بلغت شغال الوظيفةمعني إل
 ابملائة 6 2مرتاجعة مبقدار  ابملائة 1 7 يكون من الاذكورعلى أن جنس املتقدم للوظيفة  حّددتاليت اإلعلاانت بلغت نسبة 

 8 8ى أن يكون أنثاملتقدم للوظيفة جنس  فيما بلغت نسبة اإلعلاانت اليت حّددت ،2016عام عن النسبة اليت سجلت يف 
وتشري النتائج أن إعلاانت الوظائف   حبوايل درجة مئوية واحدة 2016وهي أقل من النسبة اليت سجلت يف العام  ،ابملائة

اليت كانت تشرتط االانث للعمل فيها كانت غالبيتها مهن صحية وطبية خمتلفة  أما إعلاانت الوظائف اليت كانت تشرتط 
 الاذكور للعمل فيها فكانت غالبيتها وظائف هندسية ومهن يدوية 

    

)%( )ذكور واانث( االجتماعي (: توزيع الوظائف واملهن حسب ختصيصيها للنوع7جدول )   
  2017 2016 االجتماعيّ  النوع

  0 84 4 80 غري حمدد
  1 7 7 9 ذكور

  8 8 9.9 إانث 
  100.0 100.0 اجملموع
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 :هبا اإلعالناللغة اليت نشر  .8
 ةوبنسب العربّيةابللغة كانت   2017تشري نتائج الدراسة أن الغالبية الكربى من الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية لعام 

يزيّة اإلجنلابللغة  نشرت فيما بلغت نسبة اإلعلاانت اليت ،2016وهي أعلى بقليل من النسبة اليت سجلت يف عام  ابملائة 4 85
زيّة  اإلجنلي الوظائف املعلن عنها ابللغةأنَّ  إىلجتدر اإلشارة و   2016وهي أقل بقليل عن النسبة اليت سجلت عام  ،ابملائة 6 14

شري تغة االجنليزية ابلل اليت تنشرالوظائف  تإعلاانذلك أن  إىليضاف تعمل يف األردن، دولّية وأجنبّية كانت ملؤسسات وشركات 
 أن شاغل الوظيفة عليه أن يتقن االجنليزية  إىل

 

  ()% عالن عن الوظائفاال هبا (: اللغة اليت نشر8جدول )                          
 2017 2016 لغة االعالن

 85.4 83.9 عربّية 
 14.6 16.1 إجنليزيّة 

 100.0 100.0 اجملموع
 

 اخلربة وسنوات . الوظائف املطلوبة9 
مل (، ويف التفاصيل ابملائة 5 56تشري نتائج الدراسة إىل أنَّ غالبّية إعلاانت الوظائف مل تشرتط تربات سابقة يف العمل )

ابملائة من إعلاانت  1 61الطبية )أطباء( تربات سابقة، اىل جانب أن من اعلاانت الوظائف يف  ملائةاب 5 72تشرتط 
ابملائة من اإلعلاانت تقريبا تربات سابقة يف املهن  50وظائف املهن الصحية والطبية املساندة تربات سابقة  بينما اشرتطت 

 التفاصيل  واجلدول أدانه يوضحد وأصحاب تربات قصرية  وابجململ كانت غالبية اإلعلاانت تطلب ترجيني جداهلندسية  
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 )%( (: توزيع الوظائف واملهن حسب سنوات اخلربة9دول )ج

 الوظيفة املطلوبة

 اخلربات العملية )سنة(
 عو اجملم

 
غري مطلوب 

 خربات
 

1-3 
 

4-6  
 

7-10 
 

 10أكثر من 
 سنوات
 

  خربات عامة
 

مهن صحية وطبية 
 مساعدة

61 1 14 9 14 7 3 3 2 4 3 6 100 0 

 0 100 3 3 8 2 4 1 4 11 5 8 5 72 مهن طبية )أطباء(
 0 100 1 2 7 20 0 5 4 23 3 8 4 40 مهن هندسية

 0 100 1 3 4 7 8 5 8 23 5 8 4 51 مهن ادارية ومالية
مهن تكنولوجيا 

 معلومات
56 8 8 1 27 7 2 8 3 9 0 7 100 0 

عمال )بدون 
 مهارات(

69 6 8 1 12 6 2 4 0 8 6 5 100 0 

 0 100 9 5 3 1 1 1 7 15 8 8 2 67 مهن تعليمية
 0 100 5 3 6 2 2 2 9 21 4 12 5 57 مهن فنية ويدوية

 0 100 6 5 1 2 2 5 6 14 8 9 7 62 سائقني
مهن يف الفندقة 

 واملطاعم
62 0 13 9 13 9 0 3 3 5 6 3 100 0 

 0 100 3 3 9 7 0 4 0 17 8 10 0 57 مهن متفرقة
 
 

 نتائج الدراسة
احتلت الوظائف واملهن اإلداريّة واملالّية أعلى سّلم الوظائف واملهن املطلوبة يف سوق العمل يف األردن واملعلن عنها يف وسائل   1

ابملائة من جممل الوظائف، تلتها  1 34للعام الثاين على التوايل، وبنسبة بلغت  2017اإلعلام األردنية املقروءة تلال عام 
ابملائة، مث  8 10ابملائة، تلتها الوظائف واملهن التقنية واليدويّة بنسبة  4 12التعليمّية وبنسبة  إعلاانت الوظائف واملهن

ابملائة، فيما  1 6، تلتها الوظائف واملهن الصحّية والطبّية املساعدة بنسبة 16ابملائة  1 9الوظائف واملهن اهلندسّية وبنسبة 
ابملائة،  2 4أما الوظائف املتعلقة ابلسائقني فقد بلغت ابملائة،  6 4بالغة حافظت وظائف الفندقة واملطاعم على نسبتها ال

ابملائة، ، أما املهن اليت تتطلب عمال بدون مهارات فقد بلغت  1 4املهن املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات فقد بلغت تلاها 
 ابملائة  9 7املهن املتفرقة حوايل  ابملائة، وأترياً بلغت 1 3ابملائة، تلاها املهن الطبية )أطباء( بنسبة  6 3
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املعرفة والقدرة  جالوظائف واملهن مل تشرتط مستوى تعليمي حمدد لشغل الوظيفة املعلن عنها؛ حبيث حتتا إعلاانت غالبّية   2
مستوى التعليمي(، للحبيث مل يشر به  )او أن اإلعلان مل يصمم بطريقة احرتافيةبدون شهادات فنية  على العمل فقط و 

ابملائة، تلتها اإلعلاانت اليت حددت درجة  9 56حيث بلغت نسبة اإلعلاانت اليت مل حتّدد مستوى علمي حمدد 
تلتها  ابملائة، 5 6، مث اإلعلاانت اليت حّددت شهادة دبلوم كلية جمتمع بنسبة ابملائة 7 26البكالوريوس بـنسبة 

مث اإلعلاانت اليت حّددت شهادة الدكتوراه  ابملائة، 9 3نسبة اإلعلاانت اليت حددت شهادة الثانويّة العامة فما دون ب
 ابملائة  2 2، مث اإلعلاانت اليت حّددت شهادة املاجستري بنسبة ابملائة 4 3بنسبة 

 

غالبّية الوظائف واملهن املعلن عنها مل تشرتط إلشغاهلا ختصصات علمية حمددة؛ إذ بلغت نسبة إعلاانت املهن اليت مل   3
وبلغت نسبة إعلاانت الوظائف اليت تتطلب ختصصات يف جمال العلوم اإلداريّة واملالية ابملائة،  7 69عنّي حتدد ختصص م

، أما ابملائة 2 4، فيما بلغت نسبة اإلعلاانت اليت تطلب ختصصات يف جمال العلوم الصحّية والطبّية ابملائة 9 6
فيما بلغت نسبة  ابملائة، 8 3إعلاانت املهن اليت اشرتطت ختصصات يف جمال العلوم اإلنسانّية املختلفة فبلغت نسبتها 

، فيما بلغت نسبة إعلاانت املهن يف جمال ختصص ابملائة 8 3إعلاانت الوظائف اليت اشرتطت ختصصات هندسّية 
، وبلغت ابملائة 7 1املهن اليت طلبت أي ختصص ذو علاقة ابلوظيفة  وبلغت نسبةابملائة،  8 2تكنولوجيا املعلومات 

وأترياً  ابملائة،  2 1نسبة إعلاانت املهن يف جمال ختصصات العلوم البحثّية مثل الكيمياء واألحياء والرايضيات والفيزايء 
 ابملائة   5 0بلغت نسبة إعلاانت املهن يف جمال املهن احلرفية 

 
ابملائة من الوظائف  5 9ابملائة مل حتدد مهارات حمددة إلشغال الوظيفة، فيما اشرتطت  4 72ظائف غالبية إعلاانت الو   4

ابملائة من إعلاانت الوظائف مهارات فنية ذات علاقة ابلوظيفة املطلوبة، كاذلك  2 6اتقان اللغة اإلجنليزية، واشرتطت 
ة اإلجنليزية والعمل على احلاسوب واتقان املهارات ذات ابملائة من إعلاانت الوظائف اتقان اللغ 5 4اشرتطت ما نسبته 

ابملائة من إعلاانت الوظائف اتقان اللغة اإلجنليزية والعمل على  2 4العلاقة ابلوظيفة مع بعضها البعض، فيما اشرتطت 
   ابملائة من إعلاانت الوظائف اتقان العمل على احلاسوب 2 3احلاسوب، وأترياً اشرتطت 

ابملائة من جممل  5 56وبنسبة مل حتدد سنوات تربة عملية حمددة؛  2017البّية إعلاانت الوظائف تلال عام غ  5
علن عنها

ُ
 3 – 1لّية  تراوحت ما بني ابملائة من اإلعلاانت تربات عم 3 9يف حني اشرتطت ما نسبته ، الوظائف امل

سنوات، وبلغت نسبة إعلاانت  6 - 4ة تراوحت ما بني ابملائة من اإلعلاانت تربات عمليّ  20فيما اشرتطت سنوات، 
ابملائة من  1 6بينما اشرتطت ما نسبته   ابملائة، 8 3سنوات  10 -7الوظائف اليت اشرتطت سنوات تربة بني 

ابملائة من اإلعلاانت على وجود تربة دون حتديد عدد  7 3وأتريًا اشرتط إلعلاانت أكثر من عشر سنوات تربة، ا
ابملائة من الوظائف املطلوبة يف األردن ومعلن عنها ابلصحف اليومية تطلب  29وباذلك يكون ما يقارب السنوات  

 سنوات  6 – 1تربات ترتاوح ما بني 
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ابملائة كانت للعمل داتل األردن، بينما بلغت نسبة إعلاانت الوظائف  (9 91) الغالبية الكبرية من الوظائف املعلن عنها  6

وظائف املطلوبة ال أكثرابملائة غالبيتها الكبرية يف دول اخلليج العريب  وحسب النتائج فإن  1 8للعمل تارج األردن 
 للعمل يف دول اخلليج العريب كانت املهن الطبية )أطباء( وتكنولوجيا املعلومات واملهن التعليمية 

 

 حتدد جنس معني إلشغال مل 2017الغالبية الكربى من إعلاانت الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية عام   7
ابملائة، يف حني بلغت نسبة اإلعلاانت اليت حّددت جنس املتقدم للوظيفة على أن يكون من  84الوظيفة، اذ بلغت 

ابملائة  وتشري  8 8فيما بلغت نسبة اإلعلاانت اليت حّددت جنس املتقدم للوظيفة أن يكون أنثى  ابملائة، 1 7الاذكور 
ائف اليت كانت تشرتط االانث للعمل فيها كانت غالبيتها مهن صحية وطبية خمتلفة  أما النتائج أن إعلاانت الوظ

 إعلاانت الوظائف اليت كانت تشرتط الاذكور للعمل فيها فكانت غالبيتها وظائف هندسية ومهن يدوية 
 
، ابملائة 4 85وبنسبة كانت ابللغة العربّية   2017الغالبية الكربى من الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية لعام   8

ابملائة، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الوظائف املعلن عنها ابللغة  6 14فيما بلغت نسبة اإلعلاانت اليت نشرت ابللغة اإلجنليزيّة 
اإلجنليزيّة كانت ملؤسسات وشركات دولّية وأجنبّية تعمل يف األردن، يضاف إىل ذلك أن إعلاانت الوظائف اليت تنشر 

 ليزية تشري إىل أن شاغل الوظيفة عليه أن يتقن االجنليزية ابللغة االجن


