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

أعدها املركز  ريردراسات وتقا اليت مت تناوهلا يف العديد من اجلوانب والقطاعات من خاللو والتحدايت واالختالالت اليت يعاين منها، 
بدورها عن العديد من التشوهات واالختالالت اليت يعاين منها سوق العمل األردين، ارأتى فريق الدراسة وللعام الثالث واليت كشفت 

، واملتمثلة يف صحف 2018وظائف اليت يتم اإلعالن عنها يف الصحف األردنية املقروءة خالل العام اجراء حتليل للأن  على التوايل
 الرأي والدستور والغد.

( يف معدالت البطالة يف األردن وتنامي أعداد العمال املهاجرين )الوافدين االرتفاع الكبري يفإثر  املتابعاتءت فكرة إجراء هذه وقد جا 
وخاصة  %18السنوات املاضية وجتاوزها حاجز حيث وصلت معدالت البطالة خالل  سوق العمل األردين إىل مستوايت غري مسبوقة

التقديرات احلكومية ألعداد العمال املهاجرين املليون عامل وافد )مهاجر(، يعمل وقاربت  .%40قاربت  بني فئة الشباب منهم، واليت
 ثلثاهم بشكل غري نظامي )ال حيملون تصاريح عمل(.

من يومية، ويتم اإلعالن عنها يف الصحف الهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة الوظائف اليت يطلبها سوق العمل األردين، 
حيث نوع املهن املطلوبة ونوعية التخصصات اليت يطلبها، إىل جانب املهارات اليت حيتاجها، ابإلضافة إىل ختصيص هذه الوظائف 

 للرجال والنساء، والدولة اليت يتم االعالن عن الوظائف للعمل فيها، يضاف إىل ذلك اخلربات العملية املطلوبة لشغل الوظائف.
وة بني أو تطوير سياسات تشغيل وسياسات تعليم، من شأهنا جتسري الفجو/راسة إىل توفري معلومات ملراجعة وتعود أمهية إجراء هذه الد

حاجات سوق العمل يف األردن، وإعادة أتهيل اخلرجيني اجلدد لالخنراط يف سوق العمل، إىل جانب ختفيض مستوايت البطالة وخاصة 
 بني الشباب.

على الوظائف املعلن عنها يف الصحف األردنية املقروءة ال يعكس مستوايت الطلب الكلي  هنا أن اعتماد هذه الدراسة االشارةوجيدر 
تطلب وخاصة يف املهن اليت ال ت إعالانت،حيث أن هناك قطاعات واسعة يتم تشغيلهم بشكل مباشر بدون  ،على الوظائف بدقة

 مة للوظائف يف سوق العمل األردين.على االجتاهات العامهارات عالية، وهذه املؤشرات هدفها الوقوف 
 

 املنهجية:
 تنشر  ، تشكل الغالبية الكبرية من اإلعالانت اليتوظيفةاعالن  5283لغاايت إجراء هذه الدراسة وحتقيق أهدافها، مت إجراء حتليل 

، حيث مت حتليل إعالانت الوظائف يف كل من صحيفة الرأي والغد والدستور. وقد مت 2018يف الصحف األردنية املقروءة خالل عام 
واملهارات  ،فة/املهنة والتخصص العلمي والفين إلشغال الوظيفةحتليل كافة الوظائف وفق جمموعة من املؤشرات متثلت يف: نوع الوظي

ا، اىل أن ومن املفيد اإلشارة هن .، واخلربات املطلوبة ومكان العمل)ذكور واانث( ائف حسب النوع االجتماعياملطلوبة، وتوزيع الوظ
بعض الوظائف يعلن عنها أكثر من مرة سواء يف ذات الصحيفة وعلى فرتات متتالية، أو يف أكثر من صحيفة يف ذات الوقت، وقد كان 

 يتم التعامل معها ابعتبارها وظيفة واحدة.
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 دراسةلل األساسية نتائجال
 الوظائف واملهن: .1

ملقروءة خالل عام األردنية ااإلعالم سّلم الوظائف واملهن املعلن عنها يف وسائل  أعلىاإلداريّة واملالّية احتلت الوظائف واملهن 
 مث، %20.2بنسبة التقنية واليدوية و تلتها الوظائف واملهن  ،إعالانت الوظائفمن جممل  %31.9، وبنسبة بلغت 2018

فيما بلغت نسبة الوظائف واملهن  ،%6.9بنسبة  اهلندسيةالوظائف واملهن تلتها إعالانت ، %13.1بنسبة املهن التعليمية 
األطباء وظائف أما  ،%4.6 الصحية والطبية املساعدة وبنسبةالوظائف واملهن ، تلتها  %4.7 بتكنولوجيا املعلومات املتعلقة

، %3.8الفندقة واملطاعم وظائف ، فيما بلغت %3.9 بنسبة السائقنيوظائف  مث، %4.1 د بلغتفق)طب عام وأسنان( 
، وجتمعت املهن املتفرقة خارج التصنيف أعاله %2.7فقد بلغت مهاراتعمال بدون املهن اليت تتطلب  وأخريًا إعالانت

 .%4.0بنسبة 
 

 )%( 2018عنها يف سوق العمل خالل عام  ُأعلن الوظائف واملهن اليت(: 1)جدول 

 2018 2017 2016 الوظائف/ املهن
 31.9 34.1 29.1 إداريّة ومالّية مهن
 20.2 10.8 12.9 تقنية ويدوّية مهن
 13.1 12.4 22.1 تعليمّية مهن

 6.9 9.1 5.4 مهن هندسية
 4.7 4.1 3.4 مهن تكنولوجيا معلومات

 4.6 6.1 7.7 مهن صحية وطبية مساعدة
 4.1 3.1 6.9 مهن طبية )أطباء(

 3.9 4.2 3.1 نو سائق
 3.8 4.6 4.6 مهن يف الفندقة واملطاعم

 2.7 3.6 3.1 عمال )بدون مهارات(
 4.0 7.9 1.6 مهن متفرقة

 100.0 100.0 100.0 اجملموع
 
 

 الوظائف حسب املستوى التعليمي املطلوب .2
مل تشرتط مستوى تعليمي حمدد لشغل  2018علن عنها خالل عام أ  الوظائف واملهن اليت إىل أنَّ غالبّية يشري اجلدول أدانه 
اليت اإلعالانت  تلتها ،%59.1 حتّدد مستوى تعليمي حمدداليت مل اإلعالانت حيث بلغت نسبة  ؛الوظيفة املعلن عنها

، %6.1بنسبة  )متوسط( جمتمع دبلوم كليةاإلعالانت اليت حّددت شهادة مث ، %22بـنسبة  يوسحددت درجة البكالور 
 الثانوية العامة فما دونشهادة  اإلعالانت اليت حّددت مث ،%5.3 بنسبة هتلتها اإلعالانت اليت حددت شهادة الدكتورا

اإلعالانت اليت حّددت  بلغت نسبةفيما ، %2.4املاجستري بنسبة اإلعالانت اليت حّددت شهادة مث ، %4.4بنسبة 



4 

 

ويتضح هنا أن غالبية املعلنني عن الوظائف كانوا غري معنيني مبستوى الشهادة األكادميية  .%0.8املهين التدريب شهادة 
 .اليت حيملها الشخص بقدر قدرهتم على العمل فيها من حيث امتالكهم للمعارف واملهارات ذات العالقة

 
 )%( (: توزيع الوظائف واملهن حسب املستوى التعليمي املطلوب2جدول )

 2018 2017 2016 املستوى التعليمي املطلوب 
 59.1 56.9 55.2 غري حمدد

 22.0 26.7 26.1 بكالوريوس
 6.1 6.5 5.5 )متوسط( جمتمع م كلّيةدبلو 

 4.4 3.9 1.2 فما دون  اثنويّة 
 5.3 3.4 7.6 دكتوراه

 2.4 2.2 4.2 ماجستري
 0.8 0.3 0.3 تدريب مهين

 100.0 100.0 100.0 اجملموع
 
 

 العلميةو  األكادميية التخصصاتالوظائف حسب  .3
بلغت  ؛ إذحمددة اكادميية أو علميةختصصات تشرتط إلشغاهلا الوظائف واملهن املعلن عنها مل إىل أنَّ غالبّية تشري الدراسة 

 هندسيّةختصصات فيما بلغت نسبة الوظائف اليت اشرتطت ، %64.4 ختصص معنّي  حيدد هلااليت مل  الوظائفنسبة 
فيما بلغت ، %7.5اإلداريّة واملالية العلوم ختصصات يف جمال اشغاهلا طلب الوظائف اليت يتوبلغت نسبة ، %8.4إلشغاهلا 

اليت اشرتطت ختصصات الوظائف أما ، %6.4ختصصات يف جمال العلوم الصحّية والطبّية اشغاهلا تطلب ياليت الوظائف نسبة 
قة عالأي ختصص ذو وبلغت نسبة الوظائف اليت تطلب ، %5.3 نسبتها فبلغتغاهلا إلشاملختلفة اإلنسانّية العلوم يف جمال 
وبلغت نسبة إعالانت املهن  ،%2.7ختصص تكنولوجيا املعلومات  يف جمال الوظائففيما بلغت نسبة ، %3.6 ابلوظيفة
بلغت نسبة إعالانت املهن يف ، فيما %1.1والرايضيات والفيزايء واألحياء مثل الكيمياء البحتة ختصصات العلوم يف جمال 

 .%0.5املهن احلرفية  جمال
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 )%( املعلن عنها شغال الوظائف(: التخصصات العلمية الالزمة إل3جدول )
 2018 2017 2016 التخصص املطلوب

 64.4 69.7 59.2 غري حمدد
 8.4 3.8 6.8 هندسّية علوم
 7.5 6.9 6.7 إداريّة ومالية علوم
 6.4 4.2 8.0 صحّية وطبّية علوم
 5.3 3.8 7.2 إنسانّية علوم

 3.6 1.7 5.4 أي ختصص ذو عالقة
 2.7 2.8 3.4 تكنولوجيا معلومات

 1.1 1.2 3.2 علوم حبتة
 0.5 0.5 - مهن حرفية

 100.0 100.0 100.0 اجملموع 
    

 
 املطلوبةاملهارات الوظائف حسب  .4

 %18.8من إعالانت الوظائف مل حتدد مهارات حمددة إلشغال الوظيفة، فيما اشرتطت  %70.7 أنَّ  إىل تشري نتائج الدراسة
 %4.9من اإلعالانت اتقان العمل على احلاسوب، بينما اشرتطت  %7.8فيما اشرتطت وظائف اتقان اللغة اإلجنليزية، من ال

 .نية ذات عالقة ابلوظيفة املطلوبةمن إعالانت الوظائف مهارات ف

 )%( (: املهارات املطلوبة لشغل الوظائف املعلن عنها4جدول ) 
 2018 2017 2016 املهارات املطلوبة
 70.7 72.4 69.2 مل يتم حتديد مهارات

 18.8 14.0 19.4 اإلجنليزيّة اتقان اللغة
 7.8 7.4 12.8 اتقان العمل على احلاسوب

 4.9 6.2 14.3 ذات عالقة ابلوظيفة املطلوبة فنّية مهارات
 100.0 100.0 100.0 اجملموع 
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 العملّية اخلرباتالوظائف حسب  .5
 بلغت نسبة عملية حمددة؛ إذمل حتدد سنوات خربة  2018الوظائف خالل عام إىل أنَّ غالبّية إعالانت تشري نتائج الدراسة 

علن عنها،  من جممل الوظائف %60 اليت مل حتدد سنوات خربة إلشغال الوظيفة الوظائف
 
ما نسبته  حني اشرتطتيف امل

عملّية  خربات اإلعالانت من %10 فيما اشرتطتسنوات،  3–1ما بني  عملّية تراوحت خربات اإلعالانتمن  17%
، %4.7 سنوات 10-7بلغت نسبة إعالانت الوظائف اليت اشرتطت سنوات خربة بني و  ،سنوات 6-4ما بني  تراوحت

من اإلعالانت على  %4.7، وأخريًا اشرتط من عشر سنوات خربة أكثراإلعالانت من  %3.7 ما نسبته بينما اشرتطت
 وجود خربة دون حتديد عدد السنوات.

 
 (: توزيع الوظائف واملهن املعلن عنها حسب سنوات اخلربة العملية املطلوبة لشغل الوظائف5جدول ) 

)%( 
 2018 2017 2016 اخلربات املطلوبة

 60.0 56.5 62.4 مل يتم حتديد خربات 
 17.0 9.3 20.2 سنوات 3 - 1
 10.0 20.0 10.3 سنوات 6 - 4
 4.7 3.8 5.5 سنوات 10 - 7

 3.7 6.1 1.6 سنوات 10أكثر من 

 4.7 3.7 - بدون حتديد سنواتخربة عامة 
 100.0 100.0 100.0 اجملموع

 
 

 توزيع الوظائف حسب مكان العمل  .6
بينما  ،كانت للعمل داخل األردن  2018الوظائف يف األردن خالل عام إعالانت من  %94 إىل أنَّ يشري اجلدول أدانه 

سبة ، يف حني بلغت نالكبرية يف دول اخلليج العريبغالبيتها  %5.6الوظائف للعمل خارج األردن إعالانت بلغت نسبة 
 يف دول اخلليج العريباألمر الذي يشري اىل تراجع فرص التوظيف  .%0.4 )العراق وليبيا( إعالانت الوظائف اىل دول أخرى

و  2017خالل األعوام  %5.6و  %7.6، بينما سجلت 2016خالل عام  %20، حيث بلغت 2017منذ عام 
على التوايل. ونريد التأكيد هنا أن هذا ما تعكسه إعالانت التوظيف يف الصحف األردنية، اذ كما هو معروف فإن  2018

 يف اطار خطة متفق عليها مع احلكومة األردنية. 2018عام  دولة قطر لوحدها استقبلت مئات األردنيني خالل
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 ف حسب مكان العمل )داخل وخارج األردن(ئ(: توزيع الوظا6جدول )
 2018 2017 2016 مكان العمل

 94.0 91.9 79.5 داخل األردن
 5.6 7.6 20.0 دول اخلليج العريب

 0.4 0.5 0.5 دول أخرى
 100.0 100.0 100.0 اجملموع 

 
 

 الوظائف واملهن حسب النوع االجتماعي: .7
مل حتدد جنس  2018تشري نتائج الدراسة أن الغالبية الكربى من إعالانت الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية عام 

، %6.3 الذكور على أن يكون منجنس املتقدم للوظيفة  يف حني بلغت نسبة اإلعالانت اليت حّددتمعني إلشغال الوظيفة، 
بلغت نسبة الوظائف اليت  ، فيما%7.6تقدم للوظيفة أن يكون أنثى املجنس  بلغت نسبة اإلعالانت اليت حّددتفيما 

 .%5.8حددت ان الوظيفة املطلوبة من كال اجلنسني 
     

)%( االجتماعي )ذكور واانث( (: توزيع الوظائف واملهن حسب ختصيصها للنوع7جدول )    
  2018 2017 2016 االجتماعيّ  النوع

  6.3 7.1 9.7 ذكور
  7.6 8.8 9.9 إانث 

 80.3 78.2 80.4 غري حمدد
 5.8 5.8 - كال اجلنسني 

  100.0 100.0 100.0 اجملموع
 
 

 اللغة اليت نشر هبا اإلعالن: .8
 وبنسبة العربّيةابللغة كانت   2018تشري نتائج الدراسة أن الغالبية الكربى من الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية لعام 

الوظائف املعلن عنها وجتدر اإلشارة إىل أنَّ  ،%11.5 اإلجنليزيّةابللغة  نشرت فيما بلغت نسبة اإلعالانت اليت ،88.5%
ليت تنشر يضاف إىل ذلك أن إعالانت الوظائف اتعمل يف األردن، دولّية وأجنبّية كانت ملؤسسات وشركات اإلجنليزيّة   ابللغة

 ة تشري إىل أن شاغل الوظيفة عليه أن يتقن االجنليزية.ابللغة االجنليزي
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 )%( عن الوظائف هبا االعالناللغة اليت نشر (: 8)جدول 
 2018 2017 2016 لغة االعالن

 88.5 85.4 83.9 عربّية 
 11.5 14.6 16.1 إجنليزيّة 

 100.0 100.0 100.0 اجملموع
 
 

 االجتماعيّ  الوظائف حسب النوعتوزيع  .9
يف األردن مل تشرتط يف املتقدمني للوظائف نوعاً  2018تشري نتائج الدراسة أنَّ غالبّية إعالانت الوظائف واملهن خالل عام 

 %44.4 بني اً حمدد اً اجتماعي اً اجتماعّياً حمدّداً )ذكور/ إانث(، وتراوحت النسب املئوية إلعالانت الوظائف اليت مل تشرتط نوع
تكنولوجيا املعلومات. ويف التفاصيل كانت إعالانت الوظائف الصحّية وظائف يف  %91.1و مهاراتعمال بدون  وظائفيف 

 الطبية الوظائف تلتها إعالانت ،%14اشرتطت إاناًث للعمل وبنسبة  اليتوالطبّية املساعدة هي األعلى من بني الوظائف 
بدون مهارات بنسبة  وظائف، مث إعالانت ال%11التعليمية بنسبة  وظائفتلتها إعالانت ال، %13.7بنسبة  )األطباء(

العالانت اليت طلبت ا وكذلكمن إعالانت الوظائف ملهنة السائقني تشغيل الذكور،  %41.3يف حني اشرتطت ، 9%
 .%8.6واليدوية بنسبة  التقنيةإعالانت الوظائف للمهن  ، مث%41عمال غري مهرة بنسبة 

 
 )%( االجتماعيّ  (: توزيع الوظائف حسب النوع9جدول )

 الوظيفة املطلوبة
  النوع االجتماعي                  

 اجملموع %
 كال اجلنسني % مل حيدد % اانث % ذكور %

 100.0 15.8 64.0 14.0 6.2 وطبّية مساعدة صحّية وظائف
 100.0 11.9 71.7 13.7 2.7 طبّية )أطباء( وظائف
 100.0 5.2 88.8 1.4 4.6 هندسّية وظائف
 100.0 4.0 87.4 7.6 1.0 ومالّية إداريّة وظائف
7.3 91.1 2.4 2.8 تكنولوجيا معلومات وظائف  100.0 

 100.0 5.6 44.4 9.0 41.0 )بدون مهارات( /اتعمال
 100.0 7.7 79.0 11.0 2.3 تعليمّية وظائف
 100.0 5.8 77.8 7.8 8.6 ويدويّة تقنية وظائف
 100.0 0.0 58.2 0.5 41.3 /اتسائقون
 100.0 8.0 87.5 4.5 0.0 يف الفندقة واملطاعم وظائف
7.4 81.0 6.7 7.6 متفرقة وظائف  100.0 
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 االجتماعيّ  النوعحسب  مكان العمل. 10
بلغت  يف حني للعمل داخل األردن مل حتدد جنس املتقدم للوظيفة، إعالانت الوظائف من %79.7 تشري نتائج الدراسة إىل أنّ 

بلغت نسبة إعالانت الوظائف  فيما ،%89.8 جنس املتقدم للوظيفةنسبة إعالانت الوظائف للعمل خارج األردن اليت مل حتدد 
للعمل خارج األردن )دول اخلليج(  . أما فيما يتعلق إبعالانت الوظائف%7.8، ولإلانث %6.6للعمل داخل األردن للذكور 

 ويعود ذلك اىل ان غالبيتها كانت وظائف صحية وطبية وتعليمية. لإلانث. %4.1و للذكور % 1فقد بلغت النسبة 
 

 )%( (: توزيع مكان العمل للوظائف املعلنة حسب النوع االجتماعي10جدول )

 مكان العمل
 النوع االجتماعيّ 

ذكور
% 

 إانث%
غري حمدد 

% 
اجملموع  كال اجلنسني%

% 

 100.0 5.9 79.7 7.8 6.6 يف األردن
 100.0 5.1 89.8 4.1 1.0 يف دول اخلليج العريب

 100.0 0.0 100 0.0 0.0 دول أخرى
10.   

 
   اخلربات العملية. الوظائف املطلوبة و 11

، ويف ه سابقاكما مت اإلشارة الي  تشري نتائج الدراسة إىل أنَّ غالبّية إعالانت الوظائف مل تشرتط خربات سابقة يف العمل
بنسبة  ةاإلدارية واملاليخربات سابقة، تالها املهن  املهن اهلندسيةمن اعالانت الوظائف يف  %72.5اشرتطت  فقد التفاصيل

من إعالانت الوظائف للمهن  %39.6كما اشرتطت ،%40.3بنسبة  املهن الصحية والطبية املساعدة، مث 43.9%
، جاء بعدها إعالانت املهن الطبية %39.3وية بنسبة واليد التقنيةخربات سابقة، تالها اعالانت وظائف املهن  التعليمية

تكنولوجيا وظائف ، اما %27، كما اشرتطت إعالانت مهن الفندقة واملطاعم خربات سابقة بنسبة %34.2)األطباء( بنسبة 
واشرتطت إعالانت وظائف السائقني ما  من إعالانت الوظائف خربات سابقة، %25.5املعلومات فقد اشرتطت ما نسبته 

 خربات سابقة. %20.2نسبته 
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 )%( (: توزيع الوظائف واملهن حسب سنوات اخلربة11جدول )

 الوظيفة املطلوبة

 اخلربات العملية )سنة(
 عو اجملم

 
غري مطلوب 

 خربات
1-3 

 

4-6 
 

7-10 
 

 10أكثر من 
 سنوات

 خربات عامة

 

 100.0 5.0 0.8 1.2 4.5 28.9 59.5 صحية وطبية مساعدة فوظائ

 100.0 5.0 4.6 1.4 6.4 16.9 65.8 طبية )أطباء(وظائف 

 100.0 3.3 9.8 17.2 20.7 21.5 27.5 هندسية وظائف

 100.0 3.7 6.8 7.3 12.5 13.7 56.1 ادارية وماليةوظائف 

 100.0 4.0 0.0 1.6 6.1 13.8 74.5 تكنولوجيا معلومات وظائف

)بدون  /عامالتعمال
 مهارات(

87.5 9.7 0.7 0.7 0.0 1.4 100.0 

 100.0 4.6 0.9 2.3 11.8 19.9 60.4 تعليمية وظائف

 100.0 7.8 1.9 2.7 8.1 18.9 60.7 ويدوية تقنيةوظائف 

 100.0 4.3 0.0 0.0 4.8 11.1 79.8 /اتسائقني

 100.0 2.5 1.0 1.5 4.0 18.0 73.0 يف الفندقة واملطاعم وظائف

 100.0 3.8 2.9 1.0 6.7 15.2 70.5 مهن متفرقةوظائف/

 

 

 . التخصصات العلمية والنوع االجتماعي:12
كما مت اإلشارة اليه   ةمل حتدد جنس املتقدم للوظيف إعالانت الوظائف غالبية التخصصات العلمية املطلوبة يف تشري نتائج الدراسة إىل أنّ 

أي ختصص ذو عالقة ابملهنة يف  %90 اً بنيحمدد اً اجتماعي اً اليت مل تشرتط نوع للتخصصات العلميةوتراوحت النسب املئوية  ،سابقا
 فيها لعملاحلرفية اليت اشرتطت ذكورًا ل وظائفيف إعالانت الوظائف للمهن احلرفية، يف حني بلغت نسبة إعالانت ال %42وبني 

، تالها ختصص العلوم %6.5، فيما بلغت نسبة ختصص العلوم الصحية والطبية %10، وختصص العلوم البحتة بنسبة 42.9%
ذكورًا للعمل، أما يف ختصص العلوم اإلنسانية  %5، أما ختصص تكنولوجيا املعلومات فقد اشرتط ما نسبته %6.3اهلندسية بنسبة 
، %15.2قابل حددت إعالانت الوظائف يف ختصص العلوم اإلنسانية إاناثً للعمل بنسبة ذكوراً للعمل، ويف امل %4.6فقد اشرتطت 

، تالها أي ختصص ذو عالقة بنسبة %13، فيما بلغت العلوم الصحة والطبية ما نسبته %14.3تالها ختصص املهن احلرفية بنسبة 
 .%3.8اثً للعمل ، فيما وصلت نسبة وظائف العلوم اإلدارية واملالية اليت اشرتطت إان4.7%
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 )%( والنوع االجتماعي(: توزيع الوظائف حسب التخصصات العلمية 12جدول )

 التخصص املطلوب
 

 النوع االجتماعيّ 

 اجملموع % كال اجلنسني% غري حمدد % إانث% ذكور%

 100.0 3.8 81.4 8.1 6.7 غري حمدد
 100.0 8.6 83.8 3.8 3.8 إداريّة ومالية علوم
 100.0 15.7 64.8 13.0 6.5 وطبّية صحّية علوم
 100.0 14.5 65.6 15.2 4.6 إنسانّية علوم
 100.0 6.5 86.3 0.9 6.3 هندسّية علوم

 100.0 5.7 87.9 1.4 5.0 تكنولوجيا معلومات
 100.0 4.7 90.0 4.7 0.5 أي ختصص ذو عالقة

 100.0 6.7 80.0 3.3 10.0 علوم حبتة
 100.0 0 42.0 14.3 42.9 مهن حرفية

 
 

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

الوظائف  مث، التقنية واليدويةالوظائف واملهن  ها، تالعلى التوايل الثالثللعام  2018اإلعالم األردنية املقروءة خالل عام 
واملهن الصحية  الوظائف مث ،اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، تلتها الوظائف واملهن ، مث الوظائف واملهن اهلندسّيةالتعليميةواملهن 

تطلب عمال بدون أما املهن اليت ت، تالها وظائف السائقني مث الفندقة واملطاعم، مث املهن الطبية )أطباء(مث  ،والطبية املساعدة
 .جاءت ابملرتبة األخريةمهارات فقد 

  
غالبّية إعالانت الوظائف واملهن مل تشرتط مستوى تعليمي حمدد لشغل الوظيفة املعلن عنها؛ حبيث حتتاج املعرفة والقدرة على  .2

التعليمي(، حيث  للمستوى بعدم اشارتهفنية. )او أن اإلعالن مل يصمم بطريقة احرتافية اكادميية و العمل فقط وبدون شهادات 
ابملائة، تلتها اإلعالانت اليت حددت درجة البكالوريوس  59.1بلغت نسبة اإلعالانت اليت مل حتّدد مستوى علمي حمدد 

ابملائة، تلتها اإلعالانت اليت حددت  6.1بة ابملائة، مث اإلعالانت اليت حّددت شهادة دبلوم كلية جمتمع بنس 22بـنسبة 
ابملائة، مث اإلعالانت  4.4بنسبة  الثانوية العامة فما دونابملائة، مث اإلعالانت اليت حّددت شهادة  5.3بنسبة  الدكتوراهشهادة 

 ابملائة. 2.4اليت حّددت شهادة املاجستري بنسبة 
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دد شغاهلا ختصصات علمية حمددة؛ إذ بلغت نسبة إعالانت املهن اليت مل حتغالبّية الوظائف واملهن املعلن عنها مل تشرتط إل .3
بلغت و ، هذا (للتخصص العلمي املطلوب بعدم اشارته)او أن اإلعالن مل يصمم بطريقة احرتافية ابملائة،  64.6ختصص معنّي 

بلغت نسبة إعالانت الوظائف اليت تتطلب فيما ابملائة،  8.4نسبة إعالانت الوظائف اليت اشرتطت ختصصات هندسّية 
ابملائة، فيما بلغت نسبة اإلعالانت اليت تطلب ختصصات يف جمال العلوم  7.5ختصصات يف جمال العلوم اإلداريّة واملالية 

سبتها نابملائة، أما إعالانت املهن اليت اشرتطت ختصصات يف جمال العلوم اإلنسانّية املختلفة فبلغت  6.4الصحّية والطبّية 
ابملائة، فيما بلغت نسبة إعالانت املهن يف  3.6ابملائة، وبلغت نسبة املهن اليت طلبت أي ختصص ذو عالقة ابلوظيفة  5.3

ة مثل تبلغت نسبة إعالانت املهن يف جمال ختصصات العلوم البحفيما ابملائة،  2.7جمال ختصص تكنولوجيا املعلومات 
 ابملائة.  0.5وأخرياً بلغت نسبة إعالانت املهن يف جمال املهن احلرفية  ابملائة، 1.1يزايء الكيمياء واألحياء والرايضيات والف

 
افية )او أن اإلعالن مل يصمم بطريقة احرت د مهارات حمددة إلشغال الوظيفة، يحتديتم فيها ابملائة مل  70.7غالبية الوظائف  .4

ابملائة من  7.1ابملائة من الوظائف اتقان اللغة اإلجنليزية، واشرتطت  11.6فيما اشرتطت ، (للمهارات املطلوبة بعدم اشارته
إعالانت الوظائف اتقان اللغة اإلجنليزية والعمل على احلاسوب واتقان املهارات ذات العالقة ابلوظيفة، كذلك اشرتطت ما 

ابملائة من إعالانت  2.9فيما اشرتطت ، مهارات فنية ذات عالقة ابلوظيفة املطلوبةابملائة من إعالانت الوظائف  4.9نسبته 
ابملائة من إعالانت الوظائف اتقان العمل على  2.8الوظائف اتقان اللغة اإلجنليزية والعمل على احلاسوب، وأخرياً اشرتطت 

 . احلاسوب
 

ابملائة من جممل  60؛ وبنسبة لشغل الوظيفة مل حتدد سنوات خربة عملية حمددة 2018غالبّية إعالانت الوظائف خالل عام  .5
علن عنها، يف حني اشرتطت ما نسبته 

 
سنوات،  3 – 1ابملائة من اإلعالانت خربات عملّية  تراوحت ما بني  17الوظائف امل

سنوات، وبلغت نسبة إعالانت الوظائف  6 - 4ابملائة من اإلعالانت خربات عملّية تراوحت ما بني  10فيما اشرتطت 
ابملائة من اإلعالانت أكثر من  3.7بينما اشرتطت ما نسبته  ابملائة، 4.7سنوات  10 -7 اليت اشرتطت سنوات خربة بني

ابملائة من اإلعالانت وجود خربة دون حتديد عدد السنوات. وبذلك يكون ما يقارب  4.7عشر سنوات خربة، وأخرياً اشرتط 
 سنوات. 6 – 1تطلب خربات ترتاوح ما بني ابملائة من الوظائف املطلوبة يف األردن ومعلن عنها ابلصحف اليومية  27

 
مل حتدد جنس معني إلشغال الوظيفة،  2018الغالبية الكربى من إعالانت الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية عام  .6

 6.3ابملائة، يف حني بلغت نسبة اإلعالانت اليت حّددت جنس املتقدم للوظيفة على أن يكون من الذكور  80.3اذ بلغت 
ابملائة. وتشري النتائج أن إعالانت  7.6ة، فيما بلغت نسبة اإلعالانت اليت حّددت جنس املتقدم للوظيفة أن يكون أنثى ابملائ
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. أما إعالانت الوظائف ومهن تعليمية الوظائف اليت كانت تشرتط االانث للعمل فيها كانت غالبيتها مهن صحية وطبية خمتلفة
 .سائقني وعمال بدون مهاراتفكانت غالبيتها اليت كانت تشرتط الذكور للعمل فيها 

 
ابملائة، فيما  88.5كانت ابللغة العربّية وبنسبة   2018الغالبية الكربى من الوظائف اليت نشرت يف الصحف األردنية لعام  .7

زيّة  عنها ابللغة اإلجنليابملائة، وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الوظائف املعلن 11.5بلغت نسبة اإلعالانت اليت نشرت ابللغة اإلجنليزيّة 
كانت ملؤسسات وشركات دولّية وأجنبّية تعمل يف األردن، يضاف إىل ذلك أن إعالانت الوظائف اليت تنشر ابللغة االجنليزية 

 تشري إىل أن شاغل الوظيفة عليه أن يتقن االجنليزية.
 
تقدمني للوظائف نوعاً اجتماعّياً حمدّداً )ذكور/ يف األردن مل تشرتط يف امل 2018غالبّية إعالانت الوظائف واملهن خالل عام  .8

يف مهن تكنولوجيا  ابملائة 91.1 بني اً حمدد اً اجتماعي اً إانث(، وتراوحت النسب املئوية إلعالانت الوظائف اليت مل تشرتط نوع
بّية املساعدة ة والطإعالانت الوظائف للمهن الصحيّ يف حني بلغت . عمال بدون مهارات وظائفيف  ابملائة 44.4و املعلومات

 الطبية )األطباء( للمهن الوظائف إعالانت تلتها ،ابملائة 14 بنسبةاشرتطت إاناثً للعمل  اليتهي األعلى من بني الوظائف و 
أما إعالانت املهن بدون  ابملائة،11فيما بلغت إعالانت املهن التعليمية اليت اشرتطت ااناثً للعمل ، ابملائة 13.7 واليت بلغت

ما فيمن إعالانت الوظائف ملهنة السائقني تشغيل الذكور،  ابملائة 41.3يف حني اشرتطت ابملائة،  9مهارات فقد بلغت 
 ابملائة. 41العالانت اليت طلبت عمال غري مهرة ا بلغت

 
 يف تقدم للوظيفة،ابملائة مل حتدد جنس امل 79.7 للعمل داخل األردنواليت كانت  الغالبية الكبرية من الوظائف املعلن عنها .9

بلغت نسبة  كما  ،%89.8 جنس املتقدم للوظيفةحني بلغت نسبة إعالانت الوظائف للعمل خارج األردن اليت مل حتدد 
للعمل خارج  . أما فيما يتعلق إبعالانت الوظائف%7.8، ولإلانث %6.6إعالانت الوظائف للعمل داخل األردن للذكور 

 لإلانث. %4.1و للذكور % 1األردن فقد بلغت النسبة 
 

وتراوحت النسب املئوية إلعالانت الوظائف  .مل تشرتط خربات سابقة يف العمل 2018يف عام غالبّية إعالانت الوظائف  .10
 ويف املقابل ابملائة يف املهن اهلندسية، 27.5عمال بدون مهارات و يف مهن ابملائة 87.5وبني  خربات سابقةاليت مل تشرتط 

من  %43.9يف حني اشرتط ما نسبته خربات سابقة،  املهن اهلندسيةن اعالانت الوظائف يف م ابملائة 72.5اشرتطت 
ابملائة  40.3فقد اشرتط ما نسبته  املهن الصحية والطبية املساعدة أما، خربات سابقة اإلدارية واملاليةاملهن  إعالانت وظائف

ابملائة من إعالانت الوظائف للمهن التعليمية خربات سابقة، أما اعالانت وظائف املهن  39.6كما اشرتطت   ،خربات سابقة
ابملائة خربات سابقة، وكذلك إعالانت املهن الطبية )األطباء( فقد اشرتط ما  39.3واليدوية فقد اشرتط ما نسبته  التقنية
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ابملائة، اما مهن  27انت مهن الفندقة واملطاعم خربات سابقة بنسبة ابملائة خربات سابقة، كما اشرتطت إعال 34.2نسبته 
ابملائة من إعالانت الوظائف خربات سابقة، وأخرياً اشرتطت إعالانت  25.5تكنولوجيا املعلومات فقد اشرتطت ما نسبته 

 ابملائة خربات سابقة. 20.2وظائف السائقني ما نسبته 
 

للتخصصات ب املئوية وتراوحت النس .مل حتدد جنس املتقدم للوظيفة إعالانت الوظائف غالبية التخصصات العلمية املطلوبة يف .11
يف إعالانت الوظائف  %42أي ختصص ذو عالقة ابملهنة وبني يف  %90 بني اً حمدد اً اجتماعي اً اليت مل تشرتط نوع العلمية

، تالها ختصص %42.9اشرتطت ذكورًا للعمل للمهن احلرفية، يف حني بلغت نسبة ختصص إعالانت املهن احلرفية اليت 
، تالها ختصص العلوم اهلندسية بنسبة %6.5، فيما بلغت نسبة ختصص العلوم الصحية والطبية %10العلوم البحتة بنسبة 

ذكوراً للعمل، أما يف العلوم اإلنسانية فقد اشرتطت  %5، أما ختصص تكنولوجيا املعلومات فقد اشرتط ما نسبته 6.3%
، تالها %15.2كوراً للعمل، ويف املقابل حددت إعالانت الوظائف يف ختصص العلوم اإلنسانية إاناثً للعمل بنسبة ذ  4.6%

، تالها أي ختصص ذو عالقة %13، فيما بلغت العلوم الصحة والطبية ما نسبته %14.3ختصص املهن احلرفية بنسبة 
 .%3.8الية اليت اشرتطت إاناثً للعمل ، فيما وصلت نسبة وظائف العلوم اإلدارية وامل%4.7بنسبة 


