الشباب املتعطلني يف سوق العمل
األردين

ملخص حتليلي
استناداً لبياانت مسح قوة العمل 2017

إعداد رئيس قسم التحليل والدراسات
اميان بين مفرج

كانون أول 2018

غري النشيطني اقتصاداي :ىم األفراد الذين أعمارىم

املفاهيم واملصطلحات اخلاصة ابمللخص
الشباب :السكان يف األردن ضمن الفئة العمرية

 51سنة فأكثر غري ادلشتغلني وغري ادلتعطلني.

(-51

بياانت قوة العمل :بياانت مسح قوة العمل السنوية

 )92سنة بغض النظر عن جنسيتهم.
املتعطلني :ىم األفراد الذين أعمارىم

51

للعام  9152والصادرة عن دائرة االحصاءات العامة.

سنة فأكثر

معدل البطالة (حسب مقاييس ومعايري منظمة

الذين ال يعملون حاليا ويبحثون عن عمل خالل

العمل الدولية)  :ىو نسبة االفراد ادلتعطلني إىل رلموع

األربعة أسابيع السابقة للمقابلة ومستعدين للبدء بو

األفراد ضمن قوة العمل.

والراغبني فيو والقادرين عليو.
املشتغلني :ىم األفراد الذين أعمارىم

51

السكان :ىم سكان األردن بغض النظر عن

سنة فأكثر

جنسيتهم حسب بياانت مسح قوة العمل .9152

الذين قاموا بعمل ولو لساعة واحدة فقط خالل

حالة االلتحاق :تصنيف األفراد فيما إذا كانوا

السبعة أايم اليت سبقت يوم ادلقابلة سواء كان ىذا

ملتحقني حاليا أبية مؤسسة تعليمية ( مدرسة ،كلية

العمل مقابل أجر (راتب ،عمولة ،إكرامية) أو أي

جامعية متوسطة ،جامعة) أو غري ملتحقني حاليا

أجر آخر نقدا أو عينا أو قدم مساعدة غري مدفوعة

(سبق ذلم اإللتحاق مبؤسسة تعليمية أو مل يلتحقوا

األجر يف أعمال جتارية أو زراعية مملوكة لؤلسرة أو

هنائيا).

أحد أفرادىا أو ساعد فردا من أفراد األسره يف عملو
مدفوع األجر.
قوة العمل  :رلموع األفراد الذين أعمارىم  51سنة
فأكثر ادلشتغلني وادلتعطلني.

1

فيها حبسب دخوذلم يف سوق العمل من عدمو.

يعتمد االقتصاد القوي يف تكوينو الرئيس على قدرتو
على استثمار الطاقة الكامنة يف فكر الشباب الطموح،
فاجملتمعات ادلتقدمة اقتصاداي يف العامل تسعى إىل

جتدر االشارة إىل أن الفرد يعترب متعطال إذا حتققت فيو

تعظيم االستفادة من الشباب خاصة من ىم حديثي

شروط التعطل وفق مفاىيم وتعريفات منظمة العمل

التخرج حيث أن حتقيق أعلى مستوايت اإلعالة

الدولية واليت يطبقها األردن يف آلية مجع البياانت.

االقتصادية يكون بيايدة أعداد ادلشتغلني من الشباب

كشفت بياانت قوة العمل للعام

مقابل أعداد األفراد ادلعالني من األطفال وكبار السن.

9152

أبن معدل

البطالة بني ىؤالء الشباب بدا مرتفعا مقارنة مبعدل

يتناول ىذا ادللخص التحليلي الشباب ادلتعطلني يف

البطالة العام للمملكة ،حيث بلغ بني الشباب

األردن والذين مت حتديد فئتهم العمرية ضمن ()92-51

 %9261مقابل  %5265جلميع سكان ادلملكة.

سنة وىي الفئة اليت يكون يف هنايتها الشباب قد أهنوا
تعليمهم اجلامعي يف حال كانوا من ادللتحقني يف

معدل البطالة للسكان يف األردن

اجلامعات ،ويف بدايتها يكون الشباب قد أهنوا التعليم
االساسي والبعض منهم قد بدأ بدخول سوق العمل،

29.5

وىنا تظهر أمهية ىذا ادللخص والذي يسلط الضوء

18.1

على ىؤالء الشباب الباحثني عن عمل ومل جيدوه لآلن
رغم قدرهتم عليو وااتحتهم لو ،كما سيحلل ىذا
ادللخص الشباب ادلتعطلني حبسب تواجدىم يف سوق
العمل وأتثريىم على معدل البطالة العام وذلك من

الشباب ( )29-15

خالل حتليل خصائصهم ادلرتبطة حبالتهم العملية.
يشكل الشباب يف ىذه الفئة العمرية ما نسبتو

مجيع السكان ()+15

ابلنظر اىل توزيع الشباب يف الفئة العمرية ()92-51

 %9.62من رلموع السكان حسب بياانت مسح قوة

سنة حبسب العالقة ابلنشاط االقتصادي جند أن

العمل للعام  ،9152يف حني يشكلون ما نسبتو

واحداً من بني كل أربعة شباب كان مشتغالً يف حني

 %4564من السكان يف سن العمل ،وىي نسبة عالية

أن حوايل  %55منهم متعطلني والبقية منهم كانوا من

تستحق الوقوف عندىا والبحث يف توزيع الشباب

غري النشيطني اقتصاداي
2

( 6)%.965

العظمى ( )%2262غري ملتحقني حاليا أبية مؤسسة

توزيع الشباب حسب العالقة ابلنشاط االقتصادي

تعليمية وىذا يعين ان مكاهنم الطبيعي ىو سوق العمل
سواء كانوا مشتغلني أم متعطلني ،إال ان البياانت

26.7

أظهرت ما يعاكس التوقعات.

62.1
11.2

توزيع الشباب حسب العالقة ابلنشاط االقتصادي
غري نشيط اقتصاداي

متعطل

والفئة العمرية

مشتغل

40.1

وابلبحث عن توزيع الشباب ابختالف فئاهتم العمرية

67.4
92.6

15.6

والعالقة ابلنشاط االقتصادي ،تبني أن الشباب ضمن

44.3

الفئة العمرية الصغرية ( )52-51سنة غالبيتهم العظمى

23-29

11.5
2.9
4.6
15-17

21.1
18-22

مشتغل

من غري النشيطني ومما يؤكد منطقية ىذه النسب أن
ثالثة أرابع ىؤالء الشباب ىم ملتحقني حاليا يف

متعطل

غري نشيط اقتصاداي

توزيع الشباب حسب حالة االلتحاق ابملؤسسات
التعليمية والفئات العمرية

ادلؤسسات التعليمية ،يف حني لو نظران إىل األفراد
ضمن الفئة العمرية األكرب وىي ( )92-92سنة جند

24.9

أن حوايل  %41منهم كانوا من غري النشيطني ،وتعترب

65.2
93.8
75.1

ىذه النسبة كبرية وحتتاج اىل ادلييد من التكيي والبحث

34.8
6.2
23-29

يف االسباب اليت أدت خلروج الشباب ضمن ىذه الفئة
العمرية من قوة العمل يف األردن خاصة أن غالبيتهم

ملتحق حاليا

18-22

15-17
سبق له االلتحاق

وبتفحص البياانت بصورة أكثر دقة مع التكيي على
3

الشباب ادلتعطلني والبالغة نسبتهم  %5569من حيث

والتصنيع واالنشاءات واليت حققت نسبة ركود عالية

مستوايهتم التعليمية تبني ان أكثر من ثلث ىؤالء

أيضا حيث كان  %5162من األفراد ادلتعطلني حيملون

الشباب ( )%2261حيملون مؤىل تعليمي بكالوريوس

ىذه التخصصات ،مث جاءت الدراسات االنسانية

مل يتخرجوا من

ابدلرتبة الثالثة بنسبة بلغت  ،%54ويظهر أيضا أن

()%4.69

فأكثر وأقل من نصفهم

ختصصات القانون واليراعة والبيطرة والعلوم احلياتية

مرحلة الثانوية بعد او اهنم مل جيتازوىا.

والرايضيات واالحصاء والصحافة واالعالم ىي

توزيع الشباب املتعطلني حسب املستوى التعليمي

التخصصات األقل ركودا يف سوق العمل حيث كانت
نسبة ادلتعطلني يف ىذه التخصصات منخفضة جدا.

46.2
37.5

توزيع املتعطلني الشباب حسب التخصصات
العلمية
6.9

5.8

بكالوريوس دبلوم متوسط
فأعلى

اثنوي

3.6

التجارة وادارة االعمال واالدارة العامة

25.1

اذلندسة والتصنيع واالنشاءات

15.7

أقل من اثنوي أمي/ملم

الدراسات االنسانية

14.0
11.0

العلوم التبوية

10.5

تكنولوجيا ادلعلومات واحلوسبة
الصحة واخلدمات االجتماعية

7.0

وحبسب النتائج دعت احلاجة اىل البحث عن
التخصصات العلمية لؤلفراد ادلتعطلني ذوي ادلؤىل

3.9

العلوم االجتماعية والسلوكية

3.9

اخلدمات

2.6

العلوم الفييايئية

1.5

القانون

1.3

اليراعة والبيطرة

يف سوق العمل مل جيد فيها الشباب بعد فرص عمل

1.2

العلوم احلياتية

1.2

الرايضيات واالحصاء

لتنقلهم من متعطلني اىل مشتغلني ،وقد بينت النتائج

1.0

الصحافة واالعالم

التعليمي دبلوم متوسط او بكالوريوس فأعلى للوقوف
على ىذه التخصصات واليت تعترب ختصصات راكدة

أن التخصصات التابعة للتجارة وادارة االعمال واالدارة
العامة ىي اكثر التخصصات ركوداً يف سوق العمل
وادلؤىلني ذلذه التخصصات الييالون يبحثون عن عمل

الذين حيملون مؤىالت تعليمية دبلوم متوسط فاعلى

تالىا ختصصات اذلندسة

وحسب التخصصات اليت مت ذكرىا ىم متعطلون من

إذ بلغت نسبتهم

%9165

وكشفت النتائج أيضا ابن ىؤالء ادلتعطلني من الشباب

4

طلبهم معو ،والقليل منهم

فتات زمنية ليست ابلقصرية ،حيث أن  %2562منهم
زادت مدة تعطلهم عن سنة واحدة اىل أقل من سنتني

(،)%965

بدأ مبشروعو

اخلاص سواء كان زراعياً أو صناعياً أو يف أي رلال

وأيضا  %2565منهم متعطلني منذ ما يييد عن عامني،

آخر.

مما يعين ضرورة اجراء التدخالت ادلنهجية دلواءمة
خمرجات التعليم مع سوق العمل األردين بصورة اكرب.

توزيع الشباب املتعطلني الذين حيملون مؤهل

توزيع املتعطلني الشباب ذوي املؤهل التعليمي

تعليمي دبلوم متوسط فاعلى حسب اساليب

دبلوم متوسط فأعلى حسب مدة التعطل
31.1

31.3

البحث عن عمل

25.6%

20.6%

سنتني فأكثر

من سنة اىل اقل من سنتني

17.6%
14.9% 14.7%

11.1

9.4

10.0
7.0
4.6%

من  6اشهر اىل اقل من سنة

من  3اشهر اىل اقل من  6شهور

تقدم بطلب للحصول على تصاريح وتراخيص

يبحث عن أراضي ومباين وآالت ولوازم ،ومدخالت زراعية

5

قام ابلتسجيل /االتصال لدى شركات التوظيف اخلاصة /مكاتب التوظيف

تقدموا بطلب لدى ديوان اخلدمة ادلدنية او اتبعوا

حتديث السرية الذاتية وتنييلها على ادلواقع ادلهنية أو مواقع التواصل االجتماعية

طلبا ألصحاب العمل مباشرة وحوايل

%91

منهم

يبحث عن مساعدة من األصدقاء واألقارب أو نوع أخر من الوسطاء

العمل ومل جيدوه بعد أفاد

%916.

منهم أبهنم قدموا

االعالن يف الصحف أو إعالانت الوظائف عرب اإلنتنت

عن عمل وما ىي الوسائل اليت اتبعوىا يف حبثهم عن

قام ابلتسجيل /االتصال لدى ديوان اخلدمة ادلدنية /مكاتب التوظيف العامة

وعند سؤال ىؤالء األفراد عن كيفية قيامهم ابلبحث

قدم طلبا ألصحاب العمل مباشرة ،زايرة مواقع العمل

من شهر اىل اقل من  3شهور

اقل من شهر

1.3% .8%

