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 ادللخص التنفيذي
 تتلخص أىم النتائج الرئيسية يف النقاط التالية:

  3%33..حاليا  سنوات فأكثر ادللتحقني مبؤسسات تعليمية 4 الذين أعمارىم نسبة السكانبلغت 

  فقط من  %2كما أن   %98الغالبية العظمى من ادللتحقني حاليا ىم من العزاب بنسبة بلغت حوايل
 السكان ادلتزوجني ملتحقني حاليا ابلتعليم.

  ثالث من كل أربع أفراد أردنيني ادللتحقني يدرسون يف مؤسسات حكومية مقابل اخلمس فقط منهم
 يدرسون يف ادلؤسسات التعليمية اخلاصة

  ملتحقني مبؤسسات سنوات  5-4كل ثالثة افراد من سكان االردن يف االعمار من بني  اثنني من
ملتحقني مبؤسسات سنة  35-6من االفراد يف االعمار من  %74تعليمية خاصة كما ان حوايل 

 تعليمية حكومية

  وارتفع ىذا  %99.9 مقدارىا لسكان االردن سجل قيمة سنة 35-6معدل االلتحاق للفئة العمرية
يمتو بني غري االردنيني لتصل يف ادلقابل اطلفضت ق %..95ادلعدل بني االردنيني لتصل قيمتو اىل 

 .%89.7اىل 
  مراحل التعليم العايل مقارنة ابلذكور، حيث كانت النسب أعلى يف ادللتحقات ارتفاع نسب اإلانث

 .الدبلوم العايل، البكالوريوس، الدبلوم ادلتوسط يف مراحل
 وكان بني اإلانث أعلى منو بني الذكور بفارق نقطتني. %9.2يف ادلملكة األمية  معدل 

  34.7معدالت األمية بني األردنيني وغري األردنيني متفاوتة جدا، حيث بلغ ادلعدل لغري األردنيني% 
 %6.83يف حني كان لألردنيني 

  3%37.4سجلت زلافظة ادلفرق أعلى معدالت لألمية حيث بلغت فيها 

  التعليمية ثالث من بني كل مخس أفراد لديهم صعوابت وظيفية سبق ذلم االلتحاق ابدلؤسسات
وواحد من بني كل مخسو منهم مل يلتحق هنائيا ابلتعليم وواحد من مخسة منهم ملتحق حاليا 

 ابلتعليم.

 5% .من السكان ادللتحقني حاليا لديهم صعوابت وظيفية وكانت نسبة الذكور أعلى منها لإلانث 

  ىذه ادلعدالت قد كان وتبني ان أعلى ، %36بلغ معدل البطالة بني غري ادلنتظمني ابلدراسة حوايل
 بني السكان الذين حالتهم التعليمية بكالوريوس فأعلى.

  تركز ادلشتغلني بني األفراد الذين مستواىم التعليمي أقل من اثنوي حيث أن واحد من بني ثالث
 أفراد مشتغلني كان مستواه التعليمي أقل من اثنوي.

 ني اجلنسني، وبلغت ذروهتا يف احلالة التعليمية الفجوة اجلندرية دلعدالت البطالة بدت واضحة وكبرية ب
 الثانوي، وأدانىا كان يف مرحلة البكالوريوس فأعلى.

  توزيع اإلانث ادلشتغالت يتناسب طرداي مع مستواىن التعليمي حبيث أن ثالث من بني كل مخس
 من اإلانث ادلشتغالت كن حيملن البكالوريوس فأعلى.
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 الفصل األول: منهجية البحث

 مقدمة 1.1

 ادلورد األساسي  االحتياجات االساسية لكل فرد؛ فالعمل ديثل  عمل تقع يف صميم ةفرصاحلصول على  إن

غاي رايدر  . يقولوقد يكون الوحيد عند غالبي ة النَّاس للدَّخل، وىو مصدر تلبية متطلبات احلياة ادلعيشي ة

الطالع على السعي من أجل اجياد فرص عمل جديدة وااألردن  ؛ علىادلدير العام دلنظمة العمل الدولية

خيارات فرص العمل ابلنسبة لالجئني اآلاثر ادلباشرة للتدفق اذلائل لالجئني على سوق العمل ومناقشة 

 واجملتمعات ادلضيفة ذلم.

ة توفر البياانت الدقيقة، ر ضرو  لذلك تربزىي عصب الدولة وزلور ارتكازىا الرئيس،  العاملةتعترب القوى 

 شلا يدعو إىللتعليم ادلتعلقة اب تلكمن أمهها  تعتربواليت واستخراج ادلؤشرات اإلحصائية ادلرتبطة بقوة العمل 

رسم سياسات جديدة من و  تطوير تعترب أوىل اخلطوات يف واليتالدراسات ادلتعمقة حول ىذه القضااي  تنفيذ

حتدايت اقتصادية من  ب عليهاتيًت وما مثل ظاىرة البطالة  اجملتمعيةالظواىر من  العديدعلى شأهنا القضاء 

 مشكلة الفقر.كواجتماعية كربى  
التنمية الشاملة وىدفها، فإن حتسني نوعية احلياة لإلنسان يعترب اذلد  ألن اإلنسان ديثل زلور عملية و 

األساسي للتنمية ادلستدامة. ودلا كان التعليم عاماًل فاعاًل يف حتسني حياة اإلنسان شلا يتطلب اإلعًتا  

إعادة ابلدور األساسي الذي يؤديو التعليم يف خدمة التنمية ادلستدامة، والذي يستوجب ضرورة العمل على 

توجيو الربامج التعليمية مبا يتناسب مع التحدايت الكربى ادلطروحة يف رلال االستدامة عن طريق دمج قضااي 

 إحداث يف احملتمل دوره من انطالقاً  ادلستدامة ابلتنمية التعليم ارتباط من ىنا أييت التنمية ادلستدامة يف التعليم.

 أشكالو جبميع التعليم أن إىل ادلختلفة اليونسكو تقارير تأشار  وقد أىدافها، لتحقيق اذلادفة التغريات

 ,MATSURA) ادلستدامة التنمية لتحقيق ادلطلوبة التغريات إلحداث الفاعلة األدوات أقوى ديثل ومستوايتو

 يوفر فهو وواقعهم؛ السكان ابحتياجات الصلة وثيق ادلستدامة التنمية أجل من التعليم يعترب لذلك(. 2002

 عن ادلتحدة األمم أعلنت ىيئة لذلك  (.UNESCO, 2005) دلشكالهتم احللول إلجياد الالزمة ادلهارات
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يف " ادلستدامة التنمية أجل من التعليم عقد" لتكون 2934 عام وحىت 2995 عام من ابتداءً  العشرة السنوات

: " التنمية الىت ىيالتنمية ادلستدامة فعلى حتسني نوعية احلياة وحتسني فرص النمو والتطور للجميع،  العمل

ذلا القدرة على أتكيد احتياجات األجيال احلالية، دون التعدي على قدرة األجيال القادمة على تلبية 

 ..(Brundtland Report, 1987) احتياجاهتا"

تقدًن ىيكال يوضح و ىذه الورقة التحليلية تسليط الضوء على الوضع احلايل للقوى العاملة يف األردن  سيتم يف

التعداد العام  عن الصادرةحتليل لبياانت التعليم لسكان ادلملكة، حيث ستستند ىذه الورقة اىل البياانت 

القوى العاملة األردنية ادلشتغلني . وستحاول ىذه الورقة التحليلية التعر  على 2935للسكان وادلساكن 

األمر  زلافظات ادلملكة، حسباالجتماعية، وتوزيعها وادلتعطلني، هبد  التعر  على خصائصهم التعليمية و 

متخذي القرار ورامسي السياسات بتوجيو برامج التعليم والتدريب والتشغيل لتتالءم مع ىذه  يساعدالذي 

ستند الدراسة يف وست. هكل من الذكور واالانث كال على حداخلصائص ل وستعرض الورقةكما اخلصائص.  

  .التعداد العام للسكان وادلساكنبياانت على  ادابإلعتمحتديد ىذه اخلصائص 

 أمهية البحث 8.1

للبياانت احلديثة اليت دتخض عنها نتائج  على تقدًن حتليل دقيق ووايف احملاولة تربز أمهية ىذا البحث يف

ضافة عليم، على أمل أن يسهم يف تقدًن إفيما خيص قوة العمل والت 2935التعداد العام للسكان وادلساكن 

امهة يف وضع خطط علمية جديدة يف ىذا اجملال، حيث أن مشولية البياانت وحداثتها من شأنو ادلس

للسنوات العشر القادمة، قد تساعد يف خلق فرص عمل جديدة للمتعطلني شلا يؤدي اىل  اسًتاتيجية واضحة

ة التعليمية يف األردن على تقييم اخلطىذه الورقة خروج العديد من األسر من دائرة الفقر، كما وقد تساعد 

لعمل على تقدًن لواعادة النظر يف سلرجات التعليم األمر الذي قد يدعو وزارة الًتبية والتعليم والتعليم العايل 

ضافة برامج تعليمية تليب احتياجات سوق العمل األردين. كما وتربز أمهية البحث من خالل إ وخطط لطرح أ

ة يف لنوع االجتماعي تتناول واقع ادلرأركز على مؤشرات مرتبطة ابة تيما سيقدمو من صورة جندرية تفصيل

 القتصادي.ا لنشاطللمرأة وعالقتو اب العلميمقارنة ابلرجل ومدى ارتباط التحصيل األردين سوق العمل 
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 مشكلة البحث 9.1

القرار من  عجاءت احلاجة إلجراء أحباث علمية تفصيلية من شأهنا الًتكيز على عدة مواضيع هتم مراكز صنا 

ة على ادلدى القصري والبعيد على حد سواء، يف ظل توفر بياانت يأجل العمل على إعداد اخلطط االسًتاتيج

على أرض األردن والذي وفره التعداد األخري يف ادلملكة، ومن ادلقيمني حديثة وتفصيلية عن كافة السكان 

لألفراد يف األردن، ومن مث دراسة  واقع التعليم أىم ىذه األحباث ما سًتكز عليو ىذه الورقة من خالل حتليل

 العالقة اليت تربط بني العمل والتعليم يف األردن.

 أهداف البحث 1.:

 ىذا البحث رلموعة من األىدا  تتلخص مبا يلي: سيوفر

 .التعر  على واقع التعليم يف األردن من حيث معدالت االلتحاق واألفراد غري ادلنتظمني يف الدراسة 33

 التعر  على العالقة بني مؤشرات سوق العمل واحلالة التعليمية للسكان. 23

 .األمية يف األردن احلد منومدى التعر  على احلالة التعليمية  3.

 أسئلة البحث 1.;

 لدى السكان يف األردن؟ األميةنسبة ىي ما  33

 كيف تتوزع نسب ادلتعلمني حسب حالتهم التعليمية؟ 23

 ؟حسب حالتهم التعليميةيفية يعانون من صعوابت وظألفراد الذين ما ىي نسبة ا 3.

 ما ىي أىم التخصصات العلمية األكثر ركودا يف ادلملكة بني األردنيني حتديدا؟ 43
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 منهجية البحث 1.>
واالعتماد على الرسوم  بياانت قوة العمل والتعليماألسلوب الوصفي يف حتليل سو  يستخدم ىذا البحث 

حسب رلموعة من ادلتغريات اليت وفرىا التعداد العام  ةالنسبي اتادلئوية والتوزيعستخراج النسب البيانية وا

 29353للسكان وادلساكن 

 التعاريف 1.=
سنة فأكثر ويعمل يف أحد انواع العمل األربعة وىي العمل الدائم أو  35: ىو الفرد الذي عمره ادلشتغل

 ادلؤقت او ادلومسي أو غري ادلنتظم.

 نواع العمل األربعة ويبحث عن عمل.ال يعمل يف أي من أسنة فأكثر و  35عمره : ىو الفرد الذي ادلتعطل

على رلموع األفراد  مقسوماً سنة فأكثر  35الذين أعمارىم ادلتعطلني : ىو عدد األفراد معدل البطالة

 %399سنة فأكثر مضرواب يف  35ادلشتغلني وادلتعطلني الذين أعمارىم 

يعمل يف أي من األعمال األربعة أو ال يعمل يف سنة فأكثر و  35عمره : ىو الفرد الذي النشيط اقتصاداي

 أي منها ولكنو يبحث عن عمل.

بعة وال ر ال يعمل يف أي من انواع العمل األسنة فأكثر و  35عمره : ىو الفرد الذي غري النشيط اقتصاداي

 يبحث عن عمل.

سسات التعليمة سواء  ادلنتظمني يف أحد ادلؤ سنوات فأكثر  4الذين أعمارىم : ىم األفراد ادللتحقني حاليا

 ة أخرى.يو خاصة أو وكالة غوث أو أي مؤسسة تعليمكانت حكومية أ

ة يسبق ذلم االلتحاق يف مؤسسة تعليمو  سنة فأكثر .3أعمارىم  : ىم األفراد الذيننتظمني يف الدراسةغري ادل

 أو مل يلتحقون هنائيا يف أي مؤسسة تعليمية.
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سنة فأكثر الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة أبية لغة كانت  .3عدد األفراد الذين أعمارىم : األمية دلمع

 .%399مضرواب يف  سنة فأكثر .3مجيع األفراد الذين أعمارىم عدد مقسوما على 

ادللتحقني يف مؤسسة تعليمية ضمن فئة عمرية زلددة مقسوما على عدد مجيع : عدد األفراد معدل االلتحاق

 %399األفراد ضمن نفس الفئة العمرية مضرواب يف 
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 : التعليمالثاينالفصل 
 األردنية احلكوماتالقرن العشرين، إذ دأبت  حتسنا مستمرا منذ منتصف األردن نظام التعليم يفلقد حقق 

 منظومةتطور يف  احداثجل من أوالربامج شلثلة بوزارة الًتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل إىل إعداد اخلطط 

ن االستثمار يف ادلوارد البشرية يعترب أكثر أميع ادلراحل التعليمية ادلختلفة، وحيث جلالتعليم يف األردن 

من خالل ىذه اجلزئية مدى انتشار التعليم يف حتقيق العائد، سيدرس ىذا البحث االستثمارت صلاحا يف 

األردن من حيث معدالت االلتحاق ضمن ادلراحل التعليمية ادلختلفة استنادا لبياانت التعداد العام للسكان 

، وسنحاول يف ىذا فأكثر سنوات 4 شلن أعمارىموالذي يوفر بياانت جلميع سكان ادلملكة ، 2935وادلساكن 

ساسي إضافة إىل ان البحث عليم بني األطفال دلعرفة مدى االلتزام ابلزامية التعليم األالبحث دراسة انتشار الت

 سنة ومعرفة معدالت االلتحاق ذلم.  29-35سريكز على انتشار التعليم بني فئة الشباب ضمن الفئة العمرية 

 احلالة التعليمية   1.8
حالة االلتحاق، حسب  ادلوجودين يف ادلملكة سنوات فأكثر 4توزيع السكان الذين أعمارىم  3يبني الشكل 

فيما بلغت  %33..قد بلغت  مبؤسسات تعليميةحاليا ادللتحقني ن نسبة السكان حيث أظهرت النتائج أ
والذين ينقسمون بني سكان سبق ذلم االلتحاق وسكان مل  %6638نسبة السكان غري ادلنتظمني ابلدراسة 

 3يلتحقوا هنائيا مبؤسسات تعليمية

 ;811، سنوات فأكثر حسب حالة االلتحاق ابدلؤسسات التعليمية :الذين أعمارهم  للسكانالتوزيع النسيب : 1شكل 
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ردنيني قد نسبة ادللتحقني حاليا من األؤسسات التعليمية فقد تبني أن سب اجلنسية وحالة االلتحاق ابدلوحب
% 5.37، وأما من سبق لو االلتحاق من االردنيني فبلغت النسبة %26.9ولغري االردنيني  %5.8.بلغت 

يف حني ارتفعت  %39.4ردنيني لأل هنائيا الذين مل يلتحقوانسبة أن ، واظهرت النتائج %5937ردنيني ولغري األ
 (.2) ، الشكل%2234 لغري األردنيني لتصل إىل

حالة االلتحاق ابدلؤسسات اجلنسية و سنوات فأكثر حسب  :التوزيع النسيب للسكان الذين أعمارهم : 8شكل 
 ;811التعليمية، 

 
وبدراسة حالة االلتحاق حسب احلالة الزواجية، فقد أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من ادللتحقني حاليا 

فقط من السكان ادلتزوجني ملتحقني حاليا ابلتعليم،  %2أن  كما %98ىم من العزاب بنسبة بلغت حوايل 
ذلم االلتحاق مبؤسسة تعليمية سبق  شلنسنة فأكثر  .3كما اظهرت النتائج أبن ثلثي السكان الذين أعمارىم 

كل عشر أفراد تقريبا بني  واحد من عزاب، وكشفت النتائج أبن ال من %29ىم من ادلتزوجني مقابل حوايل 
  (..يلتحقوا هنائيا ابلتعليم ىم من األرامل، الشكل )من الذين مل 

 

 ملتحق حالياً  سبق لو اإللتحاق مل يلتحق هنائيا ملتحق حالياً  سبق لو اإللتحاق مل يلتحق هنائيا

 غري اردين اردين
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واحلالة  حالة اإللتحاق مبؤسسات تعليميةسنة فاكثر حسب  19: التوزيع النسيب للسكان الذين اعمارهم 9شكل 
 ;811الزواجية، 

سنة فأكثر حسب حالة االلتحاق واحلالة الزواجية من حيث  .3وبدراسة توزيع األردنيني الذين أعمارىم 
اجلنس، تبني أن الذكور العزاب يتفوقون على اإلانث العازابت من حيث نسبة ادللتحقني حاليا حبوايل نقطتني 

من اإلانث  %9.2ال يوجد ذكور مطلقني ملتحقني ابلتعليم ابدلقابل ىناك ما نسبتو  ومئويتني، يف حني أن
 الزواجية )مطلق( تعترب غري اثبتة إىل أن احلالة يف ذلك قد يعود السببو ملتحقات ابلتعليم، ادلطلقات 

لعزاب وحوايل للذكور مقارنة ابإلانث، كما أن ثلث الذكور األردنيني الذين سبق ذلم االلتحاق ىم من ا
ن االلتحاق خيتلف عن الذكور ، ابدلقابل فإن التوزيع بني اإلانث األردنيات الاليت سبق ذلثلثيهم من ادلتزوجني

منهن عازابت وىذا قد  %22العزاب وادلتزوجني، حيث أن حوايل ثالث أرابعهن متزوجات مقابل حوايل 
عازابت إىل من يكون لو عالقة مع متوسط العمر عند الزواج األول فاإلانث ينتقلن إىل احلالة الزواجة 

 (.3متزوجات يف عمر أقل من عمر الذكور، اجلدول )
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ابدلؤسسات سنة فأكثر حسب حالة االلتحاق  19التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين أعمارهم : 1جدول 
 ;811واحلالة الزواجية،  التعليمية

 حالة االلتحاق احلالة الزواجية اجلنس
 مل يلتحق هنائيا سبق لو االلتحاق ملتحق حاليا

 ذكور
  

 25.9 32.8 98.5 أعزب/ عزابء  

 69.5 65.8 1.5 متزوج/ متزوجة

 0.9 0.8 0.0 مطلق/ مطلقة  

 3.5 0.5 0.0 أرمل/ أرملة  

 0.2 0.1 0.0 منفصل/ منفصلة

 168636 1673318 472125 اجملموع

 إانث
  

 12.9 21.9 97.2 أعزب/ عزابء  

 59.6 71.8 2.5 متزوج/ متزوجة

 1.8 2.1 0.2 مطلق/ مطلقة  

 25.5 4.0 0.0 أرمل/ أرملة  

 0.2 0.2 0.0 منفصل/ منفصلة

 262596 1531263 465495 اجملموع

 اجملموع

 18.0 27.6 97.8 أعزب/ عزابء  

 63.5 68.7 2.0 متزوج/ متزوجة

 1.4 1.4 0.1 مطلق/ مطلقة  

 16.9 2.2 0.0 أرمل/ أرملة  

 0.2 0.1 0.0 منفصل/ منفصلة

 431232 3204581 937620 اجملموع

 

 معدالت االلتحاق 2.2

يف مؤسسات حاليا يدرسون  ملتحقنيكل أربع أفراد أردنيني بني  ثالث من أن إىل  التايليشري الشكل 
فإن ما ابلنسبة لغري األردنيني ، أحكومية مقابل اخلمس فقط منهم يدرسون يف ادلؤسسات التعليمية اخلاصة

ؤسسات التعليمية احلكومية وىذا قد يعترب مؤشرا حلجم الضغط الذي تتعرض لو أقل من ثلثيهم ملتحقني ابدل
مية خاصة من غري األردنيني  ن نسبة ادللتحقني مبؤسسات تعلياحلكومية يف األردن، ابدلقابل فإ ادلؤسسات
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ث فتغطي كثر منها لألردنني بفارق بلغ حوايل أربع نقاط مئوية لصاحل غري األردنيني، أما وكالة الغو كانت أ
 يدرسون فيها. الذين من غري األردنيني %33ما نسبتو حوايل 

 
سنوات فأكثر ادللتحقني مبؤسسات تعليمية حسب نوع ادلؤسسة  :التوزيع النسيب للسكان الذين أعمارهم : :شكل 

 ;811التعليمية واجلنسية، 

 
كرررل ثالثررة افرررراد مررن سررركان بررني  اثنررني مرررن ن صلرررد أ( 2)وفرررق مررا يبينرررو اجلرردول  وابلنظررر بشرركل أكثرررر تفصرريال

مرررن االفرررراد يف  %74ن حررروايل أتحقرررني مبؤسسرررات تعليميرررة خاصرررة كمرررا ملسرررنة  5-4االردن يف االعمرررار مرررن 
ظهرت النترائج ان غالبيرة أا سبق ، فقد ملتحقني مبؤسسات تعليمية حكومية. اضافة اىل م 35-6االعمار من 

. %85ملتحقرررني مبؤسسرررات تعليميرررة حكوميرررة حيرررث شررركلت النسررربة سرررنة  38-36عمرررار مرررن فرررراد يف األاأل
ملتحقررني مبؤسسررات تعليميررة حكوميرررة وان سررنة  .2-39عمررار يف األمررن االفررراد  %79وتشررري النتررائج اىل ان 

 ،حكوميررةملتحقررني ايضراً مبؤسسررات تعليميرة سرنة  29-24اكثرر مرن نصررف االفرراد سرركان االردن يف االعمرار 
خاصرة. ومرن اجلردير ابلرذكر ان النترائج تشرري ايضراً اىل ان  مبؤسسرات تعليميرةمنهم ملتحقرني  %43وما نسبتو 

وحبسررب اجلنسررية، فقررد كثر ملتحقررني مبؤسسررات تعليميررة حكوميررة. أفررسررنة  9.مررن األفررراد يف االعمررار  59%
ملتحقرررررني سررررنوات  5-4اظهرررررت النتررررائج ان اكثررررر مررررن ثلثرررري االفرررررراد االردنيررررني وغررررري االردنيررررني يف االعمررررار 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 خارج االردن وكالة الغوث خاصة حكومية

74.1 

21.7 

4.1 
0.2 

62.9 

25.9 

10.8 

0.5 

71.3 

22.7 

5.7 
0.3 

 رلموع السكان غري اردنيني أردنيون



 

33 

 

ملتحقررررني  35-6عمررررار ردنيررررني يف األفررررراد مررررن األأربررررع أكررررل   بررررني ن ثالثررررة مررررنأخاصررررة و  مبؤسسررررات تعليميررررة
ىل إ. كمررا وتشررري النتررائج %67مبؤسسررات تعليميررة حكوميررة وتررنخفض ىررذه النسرربة بررني غررري االردنيررني لتسررجل 

ملتحقررني مبؤسسررات تعليميررة حكوميررة وبنسرربة سررجلت سررنة  38-36معظررم االفررراد االردنيررني يف االعمررار أن 
قرني ايضراً مبؤسسرات تعليميرة ردنيني يف نفس الفئة العمريرة ملتحفراد من غري األأربعة أن ثالثة من كل أو  88%

حكوميررة. ومررن اجلرردير ابلررذكر ان النتررائج اظهرررت اختالفرراً جرروىرايً بررني االردنيررني وغررري االردنيررني يف االعمررار 
مررررن االفررررراد االردنيررررني يف ىررررذه الفئررررة  %78فيمررررا يتعلررررق اباللتحرررراق ابدلؤسسررررات التعليميررررة حيررررث ان  .39-2

يف ادلقابررل فررأن أكثرر مررن نصررف االفررراد غررري االردنيررني ملتحقررني  العمريرة ملتحقررني مبؤسسررات تعليميررة حكوميررة
مبؤسسرات تعليميرة حكوميرة. عررالوة علرى مرا سربق، فقررد  نيمرنهم ملتحقرر %44مبؤسسرات تعليميرة خاصرة وان 

سرررات تعليميرررة فرررأكثر ملتحقرررني مبؤس سرررنة 24اوضررحت النترررائج ان حررروايل ثلثررري االفرررراد األردنيرررني يف االعمررار 
ملتحقرررني مبؤسسرررات سرررنة  29-24عمرررار ردنيرررني يف األفرررراد غرررري األن حررروايل نصرررف األإل فرررحكوميرررة يف ادلقابررر
فرررأكثر ملتحقرررني مبؤسسرررات تعليميرررة سرررنة  9.ردنيرررني يف العمرررر فرررراد غرررري األمرررن األ %59ن أتعليميرررة خاصرررة و 

 .  (2دول )اجل، حكومية
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سنوات فأكثر ادللتحقني حالياً مبؤسسات تعليمية حسب نوع  : الذين أعمارهمالتوزيع النسيب للسكان : 8جدول 
 ;811، ادلؤسسة التعليمية والفئات العمرية واجلنسية

الفئات العمرية 
 اجملموع واجلنسية

 نوع ادلؤسسة التعليمية
 ال أعر  خارج االردن وكالة الغوث خاصة حكومية

 ادلملكة

5-4 211428 30.2 68.2 0.9 0.1 2.0 

15-6 1933956 73.7 18.0 7.9 0.1 0.3 

18-16 337543 85.2 13.1 1.2 0.2 0.3 

23-19 306577 70.2 27.9 0.7 1.0 0.4 

29-24 40193 55.7 40.7 0.2 2.8 1.0 

+30 20219 58.8 35.7 0.4 4.1 1.7 

 ونأردني

5-4 164532 31.7 67.6 0.5 0.0 0.5 

15-6 1428058 76.0 18.2 5.8 0.0 0.0 

18-16 275881 87.8 11.2 0.7 0.2 0.2 

23-19 238963 77.5 20.9 0.6 0.8 0.3 

29-24 25495 60.6 35.8 0.2 3.0 0.6 

+30 13425 63.0 32.2 0.3 3.9 0.8 

  نيأردني غري

5-4 46896 25.0 70.2 2.3 0.4 8.4 

15-6 505898 67.4 17.5 14.0 0.2 1.2 

18-16 61662 73.6 21.6 3.5 0.5 1.1 

23-19 67614 44.3 52.4 1.3 1.5 0.9 

29-24 14698 47.3 49.2 0.2 2.4 1.9 

+30 6794 50.3 42.6 0.6 4.5 3.8 

اىل ان معرردل االلتحرراق  (.)فيمررا يتعلررق مبعرردالت االلتحرراق يف التعلرريم فترردل البيرراانت الررواردة يف اجلرردول أمررا 
برني االردنيرني و  %59يف حني سجل ىرذا ادلعردل قيمرة  %44بلغ  سنوات 5-4لسكان االردن ابلفئة العمرية 

لسررركان  سرررنة 35-6برررني غرررري االردنيرررني. كمرررا اشرررارت البيررراانت اىل ان معررردل االلتحررراق للفئرررة العمريرررة  3%.
يف ادلقابررل اطلفضررت  %..95وارتفررع ىررذا ادلعرردل بررني االردنيررني لتصررل قيمتررو اىل  %99.9االردن سررجل قيمررة 
. ومرررن اجلررردير ابلرررذكر ان البيررراانت اشرررارت اىل ان العالقرررة برررني %89.7الردنيرررني لتصرررل اىل قيمترررو برررني غرررري ا

فررأكثر كانررت عكسررية وىررذا يعررين انررو كلمررا زاد سررنة  36معرردالت االلتحرراق والفئررات العمريررة الرريت تبرردأ ابلعمررر 
كافرررة   علرررى أيضرررا اطلفضرررت معررردالت االلتحررراق. كمرررا يالحررر  ان ىرررذه العالقرررة انطبقرررت سرررنة 36العمرررر عرررن 



 

3. 

 

سررنة  38-36السرركان بغررض النظررر عررن جنسرريتهم فقررد سررجل معرردل االلتحرراق لسرركان االردن ابلفئررة العمريررة 
لغررري االردنيررني. اضررافة اىل مررا سرربق،  %43و %69ردنيررني فقررد سررجل قيمررة بلغررت مررا بررني األأو  %63.6قيمررة 

وكانرت برني االردنيرني  %3.6.برني سركان االردن سنة  .2-39فقد بلغت قيمة معدل االلتحاق للفئة العمرية 
فقررررد سررررجل معرررردل االلتحرررراق سررررنة  29-24لغررررري االردنيررررني. وفيمررررا يتعلررررق ابلفئررررة العمريررررة  22.4و  5.7%.

علررى الترروايل. وامررا عررن معرردل االلتحرراق  %4و %4.3وبلررغ بررني االردنيررني وغررري االردنيررني  %4سرركان االردن ل
لسرركان  %9.6تراوحررت قيمتهرا بررني  حيرث عرردالتفررأكثر فقرد كانررت االقرل بررني كرل ادل سرنة 9.للفئرة العمريررة 

 .(.دول )اجل، لألردنيني %9.5واالردن وغري االردنيني 

سنوات فأكثر حسب اجلنس واجلنسية والفئات العمرية،  :معدالت االلتحاق للسكان الذين أعمارهم : 9جدول 
811; 

الفئات 
 العمرية

 ادلملكة اجلنسية 
 غري أردين ردينأ
 اجملموع اجلنس اجملموع اجلنس اجملموع اجلنس

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر
5-4 50.1 50.1 50.1 31.0 30.9 30.9 44.1 44.1 44.1 

<-1; 95.0 95.3 95.1 79.5 81.8 80.7 90.4 91.3 90.9 

1<-1> 65.2 73.3 69.1 37.8 45.5 41.3 57.5 66.0 61.6 

1?-89 33.4 38.2 35.7 22.8 21.9 22.4 29.8 33.8 31.6 

8:-8? 5.1 3.0 4.1 4.7 2.9 4.0 4.9 3.0 4.0 

91+ 0.6 0.5 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 

 33.0 34.3 31.8 26.6 30.4 23.8 35.8 35.8 35.9 المجموع

 ني أدانهالشكلىل معدالت االلتحاق وعالقتها ابجلنس واجلنسية يالح  من البياانت الواردة يف إوعند النظر 
مل تظهر أي فروقات معنوية حسب اجلنس سنة  35-4ان معدالت االلتحاق يف االعمار الصغرية من 

ت عنها للذكور واجلنسية. يف ادلقابل اشارت النتائج اىل ارتفاع معدالت االلتحاق لإلانث من كافة اجلنسيا
ىل ما سبق، فقد أشارت النتائج اىل ارتفاع معدالت االلتحاق بني إ. إضافة سنة38-36يف الفئة العمرية 

عنها للذكور يف حني ان النتائج بينت ارتفاع معدالت االلتحاق سنة  .2-39االانث االردنيات من االعمار 
. ومن اجلدير ابلذكر ان سنة .2-39للذكور غري االردنيني عن االانث غري األردنيات يف الفئة العمرية 
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، الشكالن فأكثر كانت لصاحل الذكور من كافة اجلنسياتسنة  24معدالت االلتحاق اليت تبدأ ابلعمر 
(5،6). 

 

 ;811سنة حسب اجلنس والفئات العمرية،  ?8- :معدالت االلتحاق للسكان االردنيني الذين أعمارهم : ;شكل 
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فراد ادللتحقني يف مرحلة رابع األأن حوايل ثالثة أىل إتشري نتائج التعداد وحبسب ادلرحلة التعليمية للملتحقني ف
ن أملتحقني مبؤسسات تعليمية خاصة و  ردنيني وغري االردنيني كانواردن األطفال من سكان األرايض األ
لتحقني مبؤسسات ساسي كانوا ملة األحتحقني مبر ردنيني ادللردن األاأل فراد من سكانأربعة أكل بني  ثالثة من 

ساسي كانوا ملتحقني ردنيني ادللتحقني مبرحلة األفراد من غري األأكل ثالثة بني  ن اثنني من أتعليمية حكومية و 
ن غالبية ادللتحقني من أذة ادلهنية،  فتدل البياانت على مبؤسسات تعليمية حكومية. وفيما يتعلق مبرحلة التلم

إضافة اىل ما سبق، ردنيني كانوا ملتحقني مبؤسسات تعليمية حكومية. ردنيني وغري األردن، األسكان األ
فراد من سكان األردن بغض النظر عن جنسيتهم من ادللتحقني أربعة من كل مخسة أن أىل إتشري النتائج 

من سكان  %53.6ن أ ظهرت النتائجأني مبؤسسات تعليمية حكومية. كما مبرحلة الثانوية العامة كانوا ملتحق
ردنيني ادللتحقني مبرحلة الدبلوم ادلتوسط كانوا ملتحقني مبؤسسات تعليمية حكومية من األ %69.8ردن واأل

ردنيني كانوا ملتحقني رحلة الدبلوم ادلتوسط من غري األمن ادللتحقني مب %65يف ادلقابل اظهرت النتائج أن 
ردن من سكان األ %68.9ن أىل إالبكالوريوس، فتشري النتائج رحلة دل ابلنسبةما أو مبؤسسات تعليمية خاصة. 

ردنيني كانوا ملتحقني مبؤسسات تعليمية حكومية بينما تدل من غري األ %.4ردنيني ومن األ %76.9و
من غري االردنيني ادللتحقني  8.9.ردنيني و من األ %64.7ردن ومن سكان األ %54.9النتائج على ان 

ة كل ثالثبني  ن اثنني من أية حكومية. ومن ادللفت لالنتباه ابلدبلوم العايل كانوا ملتحقني مبؤسسات تعليم
ردنيني فراد من األأربعة أتقريبا ثالثة من كل ردنيني ادللتحقني مبرحلة ادلاجستري و ردن األفراد من سكان األأ

ردنيني ادللتحقني مبرحلة ادلاجستري كانوا كل اثنني من غري األبني  وواحد من  ادللتحقني مبرحلة ادلاجستري
قني مبرحلة أن أكثر من نصف ادللتحأيضا نتباه ت تعليمية حكومية. ومن ادللفت لإلملتحقني مبؤسسا

 ردنيني كانوا ملتحقني مبؤسسات تعليمية حكومية. ردنيني وغري األردن األالدكتوراه من سكان األ
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ؤسسات تعليمية حسب نوع مبسنوات فأكثر ادللتحقني حالياً  :لسكان الذين أعمارهم ل النسيب توزيعال: =شكل 
 ;811ادلؤسسة التعليمية* وادلرحلة التعليمية، 

  أخرى تشمل خارج األردن ووكالة الغوث وال أعر * 
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 سنوات فأكثر ادللتحقني حالياً مبؤسسات تعليمية حسب نوع :لسكان الذين أعمارهم ل النسيب توزيعال ::جدول 
 ;811، ادلؤسسة التعليمية وادلرحلة التعليمية واجلنسية

 التعليمية واجلنسية ادلرحلة ادلؤسسة التعليمية نوع
 اجملموع حكومية خاصة الغوث وكالة األردن خارج ال أعر 

 ادلملكة
 رايض أطفال 188908 26.3 72.8 0.2 0.1 0.6
 أساسي 2007539 73.9 17.9 7.9 0.1 0.2
 تلمذة مهنية 7040 85.6 7.5 5.9 0.1 0.9
 اثنوي 277773 86.0 13.4 0.0 0.2 0.4
 دبلوم متوسط 28364 51.6 42.6 4.5 0.6 0.7
 بكالوريوس 322894 68.9 29.2 0.5 1.2 0.2
 دبلوم عايل 1333 54.9 43.7 0.0 0.9 0.5
 ماجستري 12155 65.2 29.6 0.0 4.8 0.3
 دكتوراه 3910 60.1 26.9 0.0 12.0 1.0
 اجملموع 2849916 71.1 22.6 5.7 0.3 0.3

 أردنيون
 رايض أطفال 147959 28.0 71.8 0.1 0.0 0.2
 أساسي 1483374 76.2 18.0 5.7 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 5554 87.8 7.1 4.1 0.0 0.8
 اثنوي 229919 87.6 12.1 0.0 0.1 0.3
 دبلوم متوسط 21180 60.8 35.1 3.7 0.1 0.3
 بكالوريوس 247228 76.9 21.6 0.3 1.1 0.1
 دبلوم عايل 827 64.7 34.7 0.0 0.6 0.0
 ماجستري 7732 70.3 23.9 0.0 5.4 0.4
 دكتوراه 2581 56.2 26.6 0.0 16.2 1.0
 اجملموع 2146354 74.0 21.7 4.1 0.2 0.1

نيأردني غري  

 رايض أطفال 40949 20.4 76.4 0.5 0.4 2.3
 أساسي 524165 67.4 17.5 14.1 0.2 0.8
 تلمذة مهنية 1486 77.1 9.1 12.4 0.2 1.1
 اثنوي 47854 78.6 19.8 0.0 0.5 1.0
 دبلوم متوسط 7184 24.5 65.0 6.9 1.8 1.8
 بكالوريوس 75666 43.0 54.1 0.8 1.7 0.4
 دبلوم عايل 506 38.9 58.3 0.0 1.4 1.4
 ماجستري 4423 56.3 39.7 0.0 3.8 0.2
 دكتوراه 1329 67.6 27.4 0.0 3.9 1.1
 اجملموع 703562 62.3 25.7 10.7 0.5 0.9

 



 

38 

 

11.1 
3 

34.5 33.1 

73.4 

11.2 

8.8 

20.5 

52.7 

23.7 

67 
76.8 

45 

14.2 
3 

10.7 11.3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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30+

ردنيني ادللتحقني مبرحلة رايض وغري األردنيني األان كافة االفراد ( 3ادللحق رقم )تشري النتائج ادلبينة يف 
وأن غالبية االفراد ادللتحقني مبرحلة التعليم االساسي ىم من االعمار  سنة 5-4االطفال كانوا يف االعمار من 

-36عمار من راد ادللتحقني ابلتلمذة ادلهنية كانوا يف األفرابع األأالثة ن ثأعام. كما أظهرت النتائج  6-35
يف  سنة 38-36عمار حلة الثانوية العامة كانوا من األفراد من ادللتحقني مبر أربعة من كل مخسة أوأن  سنة 38

ضافة إ. سنة 38-36عمار حلة الثانوية العامة كانوا يف األردنيني ادللتحقني مبر من غري األ %78.9ن إادلقابل ف
حلة الدبلوم سكان ادللتحقني مبر فراد من أثالثة  كل  بني ثنني منإن أظهرت النتائج أىل ما سبق، فقد إ

من  %73.4ردنيني ومن األ %78.5فراد ومن األ %76.8وأن  سنة .2-39عمار من ادلتوسط كانوا يف األ
قل من أن أىل إتشري النتائج . و سنة .2-39عمار مبرحلة البكالوريوس كانوا يف األ غري االردنيني ادللتحقني

ن أو  سنة .2-39عمار رحلة الدبلوم العايل كانوا يف األادللتحقني مبفراد االردنيني وغري االردنيني نصف األ
نصف  أقل منن أىل إشارت البياانت أفقد  ذكره فأكثر. عالوة على ما سبق سنة 9.عمار ثلثهم كانوا يف األ

ردنيني األمن فراد أربعة أن ثالثة من كل أو  سنة 29-24عمار ني مبرحلة ادلاجستري كانوا يف األفراد ادللتحقاأل
ردنيني ادللتحقني كثر يف ادلقابل بلغت نسبة غري األفأ سنة 9.عمار اليت تبدأ دللتحقني مبرحلة الدكتوراه يف األا

ي فروقات معنوية أن النتائج مل تظهر أدللفت لالنتباه . ومن ا%79.4هبذه ادلرحلة من ذات الفئة العمرية 
 . (8،9) نالشكال، حسب اجلنس وادلرحلة العمرية والعمر

 ;811حسب ادلرحلة التعليمية والفئات العمرية،  ابلدبلوم ادلتوسط فأعلىالتوزيع النسيب للسكان ادللتحقني : <شكل 
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 ;811التوزيع النسيب للسكان ادللتحقني ابلتعليم ادلدرسي حسب ادلرحلة التعليمية والفئات العمرية، : ?شكل 

 ادلنتظمني يف الدراسةغري  9.8
توزيع السكان ادلوجودين يف االردن غري ادلنتظمني ابلدراسة حسب احملافظات، حيث  (39)يبني الشكل 

، واحتلت %66.8أظهرت النتائج أن نسبة السكان ادلوجودين يف االردن غري ادلنتظمني ابلدراسو كانت 
، وأظهرت النتائج ايضا أن %69.5زلافظة ادلفرق أعلى نسبة للسكان غري ادلنتظمني ابلدراسة حيث بلغت 

  3%62.6حيث بلغت  كانت يف زلافظة عجلون  ةبة للسكان غري ادلنتظمني ابلدراسدىن نسأ
 ;811سنوات فأكثر غري ادلنتظمني يف الدراسة حسب احملافظة،  :: التوزيع النسيب للسكان الذين أعمارهم 11شكل 
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سنة  .3والذين أعمارىم غري ادلنتظمني يف الدراسة توزيع السكان ادلوجودين يف األردن  أدانهيبني الشكل 
الثانوي شكل النسبة األعلى بني ادلستوى التعليمي ن أأظهرت النتائج فأكثر حسب ادلستوى التعليمي حيث 
، فيما  %3436وتلتها مرحلة البكالوريوس حيث بلغت النسبة  ،%2335ادلستوايت التعليمية بنسبة بلغت 

للمستوايت التعليمية ، وابلنظر %934بلغت العايل بنسبة الدبلوم  للمستوى التعليميكانت أدىن نسبة 
(، تالمها %3.)حوايل ثلث السكان غري األردنيني مستواىم التعليمي أمي أو ملم حسب اجلنسية صلد أن 

الثانوي، وقد يكون ىذا مؤشرًا على نوعية التعليم للسكان غري األردنيني والذين قد يكون من حيملون 
األردنيني حيملون  فقط من غري %8تواجدىم يف األردن لغاايت العمل أو اللجوء، كما بينت النتائج أبن 

ن واحد من بني  حيملون الثانوية العامة، يف حني أما األردنيني فقد أظهرت النتائج أبن ربعهم البكالوريوس، أ
فقط من األردنيني حيملون مؤىل ادلاجستري،  %3أفراد مستواه التعليمي بكالوريوس وحوايل  ةكل مخس
 (.33الشكل )

 ادلستوى التعليميسنة فأكثر وغري منتظمني يف الدراسة حسب  19عمارهم أ: التوزيع النسيب للسكان الذين 11شكل 
 ;811، واجلنسية
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 ذكور إانث

أعلى نسبة، حيث كانت ىي الثانوية كانت  السكان الذين كانت حالتهم التعليمية أبنكما أشارت النتائج 
التعليمية  يف احلاالتارتفعت  التعليمية لالانث قدان احلالة  يتبنيجندرية ، وبنظرة %2335نسبة الذكور 

التالية مقارنة مع الذكور حيث ارتفعت يف الدبلوم العايل، البكالوريوس، الدبلوم ادلتوسط، واألمية، فيما 
التالية مقارنة مع اإلانث حيث ارتفعت يف الدكتوراة،  يف احلاالت التعليمية احلالة التعليمية للذكورارتفعت 
، ري، الثانوي، التلمذة ادلهنية، األساسي، اإلعدادي، وادللم، فيما تساوت النسبة يف ادلرحلة االبتدائيةادلاجست
 .(32الشكل )

 ;811واجلنس،  ادلستوى التعليميحسب فأكثر وغري منتظمني يف الدراسة سنة فاكثر  19: التوزيع النسيب للسكان الذين أعمارهم 18شكل 

على يف أنالح  أبن اإلانث كانت نسبتهن  لألردنيني حسب اجلنس التعليمية ادلستوايت توزيع ىلوابلنظر إ

ارق أربع فسبتهن اعلى يف الدبلوم ادلتوسط بالبكالوريوس بفارق نقطة مئوية واحدة، وكذلك كانت ن مستوى

األساسي واإلعدادي  مستوييالتعليمية خاصة يف  ادلستوايتنقاط مئوية، يف حني تفوق الذكور يف غالبية 

نقاط مئوية على التوايل، وبلغ الفارق نقطة مئوية واحدة لصاحل الذكور يف كل من ادلاجستري  2، 4بفارق 

  (. .3والدكتوراة، الشكل )

 



 

22 

 

 أنثى
 

 ذكر
 

 ادلملكة

10.4 

8.1 
9.2 

غري ادلنتظمني يف الدراسة حسب ادلستوى سنة فاكثر  13 التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين أعمارهم: 13 شكل
 2012، التعليمي واجلنس

 

 األمية معدل 8.:

عام فأكثر حسب  .3األمية للسكان ادلوجودين يف األردن الذين أعمارىم  تمعدال (34)يبني الشكل 
وكان بني اإلانث أعلى منو بني  %9.2قد بلغ يف ادلملكة األمية  معدلاجلنس، حيث أظهرت النتائج أن 

  (.34( للذكور واإلانث على التوايل، الشكل )%39.4، %8.3بفارق نقطتني ) الذكور 

 ;811سنة فأكثر حسب اجلنس،  19: معدالت األمية للسكان الذين أعمارهم :1شكل 
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 إانث ذكور



 

2. 

 

معدالت األمية بني األردنيني وغري األردنيني متفاوتة جدا، حيث بلغ ادلعدل لغري أن  (35)يبني الشكل و 
، ومن اجلدير ابلذكر ان معدالت األمية لغري األردنيني بني %6.8يف حني كان لألردنيني  %34.7األردنيني 

ب اجلنس حيث الذكور واإلانث مل تظهر فيها فوارق جوىرية، يف حني يبدو الفرق واضحا بني األردنيني حبس
 (.35، الشكل )%9يف حني كان معدل األمية بني اإلانث  %4.6بلغ معدل األمية للذكور 

 ;811سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية،  19معدالت األمية للسكان الذين أعمارهم : ;1شكل 

 
سنة  55احتلت الفئة العمرية حيث ردنيني حسب الفئات العمرية، ت األمية بني األمعدال (36)يبني الشكل 

ميني، من األع حيث أن كبار السن ىم غالبيتهم وىذا أمر متوق %.273 حيث بلغ ؛ميةلألمعدل على فأكثر أ
تتناسب بشكل طردي مع العمر؛ حيث ترتفع مع تزايد العمر، وجتدر اإلشارة  األميةن معدالت ونالح  أ

نظام إلزامية التعليم لسنة قد كانت متدنية جدا وىذا يعود  39إىل أن معدل األمية للفئات العمرية دون سن 
 (.  36يف األردن للمراحل األساسية، الشكل )
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 ;811سنة فاكثر حسب الفئات العمرية،  19معدالت األمية للسكان األردنيني الذين أعمارهم : >1شكل 

 

على أن زلافظة ادلفرق قد سجلت أوابلنظر إىل معدالت األمية بني سكان ادلملكة حبسب احملافظة، صلد 
ادلفرق واليت غالبا ة يف يوىذا قد يربره وجود بعض ادلناطق النائ %3734معدالت لألمية حيث بلغت فيها 

كما قد يربره أيضا تواجد عدد كبري من الالجئيني   يكون االجتاه للتعليم فيها أقل من غريه من احملافظات
زلافظات ، وقد سجلت %34.8مية بلغ والذين ترتفع نسب األمية فيما بينهم، تالىا زلافظة معان مبعدل أ

 (.37أقل من ادلعدل العام يف ادلملكة، الشكل )العاصمة واربد والزرقاء وجرش وعجلون معدالت أمية 
البلقاء، تلتها زلافظة مية لغري األردنيني كانت يف األوحبسب احملافظة واجلنسية، فقد تبني أن أعلى معدالت 

زلافظة ادلفرق مث زلافظات اجلنوب مجيعها، يف حني كانت معدالت األمية لدى األردنيني مًتكزة يف زلافظة 
على التوايل، وقد سجلت زلافظة  %32.5، %8..3مبعدل بلغ الوىل تلتها زلافظة ادلفرق معان ابلدرجة ا

 (.38، الشكل )%..5العاصمة أدىن معدل لألمية بني األردنيني حيث بلغ 
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 غري أردنيني أردنيون

 ;811، حسب احملافظةسنة فاكثر  19الذين أعمارهم معدالت األمية للسكان : =1شكل 

 
 ;811، حسب احملافظة واجلنسيةللسكان  األمية معدالت :<1شكل 
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 مل يلتحق هنائيا سبق لو االلتحاق ملتحق حاليا
 ليس لديهم صعوابت لديهم صعوابت

 التعليم والصعوابت الوظيفية 8.;

سنوات فأكثر من حيث حالة االلتحاق  5عند حتليل بياانت التعليم للسكان األردنيني الذين أعمارىم 
الرؤية ابلتعليم وحالة وجود صعوبة وظيفية أاي  كان نوعها أو درجة صعوبتها واليت تشمل الصعوابت يف 

كل مخس أفراد لديهم بني  ثالث من ىناك ، تبني أن التذكر والعناية الشخصية والتواصلو وادلشي  والسمع
مخسو منهم مل يلتحق هنائيا كل صعوابت وظيفية سبق ذلم االلتحاق ابدلؤسسات التعليمية وواحد من بني  

أبن نسبة  التايلابلتعليم وواحد من مخسة منهم ملتحق حاليا ابلتعليم، ابدلقابل نالح  من خالل الشكل 
ومل يلتحقوا هنائيا مبؤسسات تعليمية بلغت حوايل  السكان األردنيني الذين ال يعانون من صعوابت وظيفية

نقطة مئوية  .3وىذا يعين وجود فجوة كبرية بينهم وبني من يعانون صعوابت وظيفية بلغ حجمها حوايل  9%
شلا يعين ضرورة توجيو السياسات لتحقيق التعليم ذلذه الفئة من السكان األردنيني، اما عن الفجوة لألفراد 

نقطة  39حبسب حالة وجود صعوابت وظيفية؛ فنالح  أهنا أيضا كانت كبرية وبلغت حوايل ادللتحقني حاليا 
 (.39مئوية لصاحل من ليس لديهم صعوابت، الشكل )

سنوات فأكثر حسب حالة االلتحاق وحالة الصعوابت  ;: التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين أعمارهم ?1شكل 
 ;811الوظيفية، 

 
سنوات فأكثر ويعانون من صعوابت وظيفية حسب  5وبدراسة نسب انتشار السكان األردنيني شلن اعمارىم 

من السكان ادللتحقني حاليا لديهم صعوابت وظيفية وكانت نسبة الذكور  %5حالة االلتحاق تبني أن حوايل 
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من السكان األردنيني الذين أعمارىم  %32حوايل أن على التوايل(، يف حني  5.2، 5.7منها لإلانث )أعلى 
سنوات فاكثر وسبق ذلم اإللتحاق مبؤسسات تعليمية لديهم صعوابت وظيفية، وكانت الفجوة بني الذكور  5

 فراد ذوي الصعوابت الوظيفيةنقاط مئوية لصاحل الذكور، كما تبني أن ىناك انتشار كبري لأل .واإلانث حوايل 
، وكانت لدى اإلانث اكثر %29هنائيا ابلتعليم، حيث بلغت النسبة حوايل  بني فئة السكان الذين مل يلتحقوا

نقاط مئوية، وىذا قد يعترب مؤشرا على أن وجود صعوابت وظيفية لدى األفراد  .منها بني الذكور بفارق بلغ 
الدراسات واألحباث للتحقق  قد يعطي مؤشرا على ضرورة اجراء ادلزيد منحيول دون التحاقهم ابلتعليم، وىذا 

 (. 29، الشكل )ىذا ادلوضوعمن 

سنوات فأكثر  ويعانون من صعوابت وظيفية حسب  ;:النسبة ادلئوية للسكان األردنيني الذين أعمارهم 81شكل 
 ;811حالة االلتحاق واجلنس، 
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 اجملموع بكالوريوس فأعلى دبلوم متوسط اثنوي أقل من اثنوي (يقرأ ويكتب)ملم  أمي

 : العالقة بني قوة العمل والتعليمالثالثالفصل 

ة، يالتعليم ابحلالةليس ابإلمكان دراسة مؤشرات سوق العمل وعالقة األفراد ابلنشاط االقتصادي دون ربطها 
إذ ال بد من وجود بياانت حتدد مدى موائمة سلرجات التعليم حلاجة سوق العمل من حيث التخصصات 

ن البياانت ني األفراد ادلتعطلني، وحيث أبلني وتلك األكثر ركودا وادلنتشرة العلمية األكثر انتشارا بني العام
 ستتيح لنا دراسة ىذه العالقة كان ال بد من ختصيص جزء يعرض ىذه ادلؤشرات. 

ومت يف ىذا الفصل دراسة مؤشرات سوق العمل لألفراد الذين حيملون مؤىل تعليمي فقط ومل يتم احتسابو دلن 
يف مؤسسات تعليمية، حيث أن الفرد الذي أهنى مستوى تعليمي ىو من أصبح مؤىال  ىم ملتحقني حاليا

 ابلدرجة األوىل للدخول لسوق العمل.

 وادلستوى التعليميمؤشرات سوق العمل  1.9

ن وغري منتظمني يف الدراسة، تبني أ سنة فأكثر 35ابحتساب معدالت البطالة بني السكان الذين اعمارىم 
بكالوريوس فأعلى، وىذا امر متوقع حيث  مستواىم التعليميان الذين كادلعدالت قد كان بني السأعلى ىذه 

أن الفرد حني ديتلك مستوى تعليميا عاليا ال يرضا أبية ظرو  للعمل شلا يدفعو للبحث عن العمل ضمن 
بطالة ذلذه الت مواصفات تناسبو وتناسب مؤىلو التعليمي بشكل أكرب، ويظهر الشكل أدانه أن أدىن معدال
الشكل  %،36الفئة كانت بني األفراد األميني، كما قد بلغ معدل البطالة بني غري ادلنتظمني ابلدراسة حوايل 

(23 .) 
 ;811، ادلستوى التعليميسنة فأكثر غري ادلنتظمني ابلدراسة حسب  ;1معدالت البطالة للسكان الذين أعمارهم : 81شكل 
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ادلستوى سنة فأكثر ادلشتغلني وغري ادلنتظمني يف الدراسة حسب  35وبدراسة توزيع السكان الذين أعمارىم 

، تبني تركز ادلشتغلني بني األفراد الذين مستواىم التعليمي أقل من اثنوي حيث أن واحد من بني التعليمي

ن مؤشرا على نوع ادلهن اليت يشغلها ثالث أفراد مشتغلني كان مستواه التعليمي أقل من اثنوي وىذا قد يكو 

، ويظهر أيضا ان %22ىؤالء األفراد، تالىم األفراد الذين حيملون مؤىل البكالوريوس فأعلى بنسبة بلغت 

 (.22، الشكل )%8نسبة ادلشتغلني األميني كانت األقل بنسبة بلغت حوايل 
سنة فأكثر ادلشتغلني وغري ادلنتظمني يف الدراسة حسب  ;1: التوزيع النسيب للسكان الذين أعمارهم 88شكل 

 ;811، ادلستوى التعليمي

 
سنة فأكثر غري النشيطني اقتصاداي وغري ادلنتظمني يف الدراسة، فقد  35أما توزيع السكان الذين اعمارىم 

(، وىذا قد يفسر أبن %9...أقل من اثنوي ) ادلستوى التعليميتبني أن النسبة األكرب منهم كانت لذوي 

نسبة السكان شلن حيملون مؤىل تعليمي أقل من اثنوي ىي من أعلى النسب بني احلاالت التعليمية 

من غري النشيطني اقتصاداي مستواىم التعليمي اثنوي، ومن اجلدير  %22ىناك ما نسبتو حوايل و ادلختلفة، 

البكالوريوس فأعلى، الشكل مؤىل بني كل عشر أفراد غري النشيطني اقتصاداي حيملون ابلذكر أن واحد من 

(2..) 
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سنة فأكثر غري النشيطني اقتصاداي وغري ادلنتظمني يف الدراسة  ;1التوزيع النسيب للسكان الذين أعمارهم : 89شكل 

 ;811، ادلستوى التعليميحسب 

 
سنة فأكثر  35ًتكيز على السكان األردنيني، تبني أن معدل البطالة للسكان األردنيني الذين أعمارىم لواب

وقد بلغ ذروتو بني األفراد األميني، كما كان مرتفعا أيضا بني  %،3737وغري منتظمني يف الدراسة قد بلغ 

 (.24الذين حيملون البكالوريوس فأعلى، الشكل )
سنة فأكثر غري ادلنتظمني يف الدراسة حسب  ;1: معدالت البطالة للسكان األردنيني الذين أعمارهم :8شكل 

 ;811، ادلستوى التعليمي
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سنة فأكثر وغري منتظمني يف الدراسة، صلد  35وبنظرة جندرية دلعدالت البطالة بني األردنيني الذين أعمارىم 

الثانوي، وأدانىا كان يف  ادلستوى التعليميأن الفجوة بدت واضحة وكبرية بني اجلنسني، وبلغت ذروهتا يف 

 (.25مرحلة البكالوريوس فأعلى، الشكل )
سنة فأكثر غري ادلنتظمني يف الدراسة حسب  ;1: معدالت البطالة للسكان األردنيني الذين أعمارهم ;8شكل 

 ;811واجلنس،  ادلستوى التعليمي

 
 وادلستوى التعليمي للسكان األردنيني الذين أما من حيث العالقة بني حالة النشاط االقتصادي 

د بني األفراسنة فأكثر وغري منتظمني يف الدراسة، فقد اظهرت النتائج تركز النشيطني اقتصاداي  35عمارىم أ

، وادىن نسبة كانت لدى األميني %9.حيملون مؤىل تعليمي بكالوريوس فأعلى بنسبة بلغت حوايل  الذين

(، اما غري النشيطني اقتصاداي فقد تركزوا بني األفراد الذين حيملون ادلؤىل التعليمي اثنوي فأقل بنسبة 2.9%)

الذين حيملون مؤىل تعليمي دبلوم متوسط كان تركز النشيطني  األفراد، ويالح  أبن %57بلغت حوايل 

 (.  26وغري النشيطني اقتصاداي بينهم متدن يف احلالتني، الشكل )
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ادلستوى سنة فأكثر غري ادلنتظمني يف الدراسة حسب  ;1: التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين أعمارهم >8شكل 
 ;811وحالة النشاط االقتصادي،  التعليمي

 

 ادلستوى التعليميسنة فأكثر ادلشتغلني وتوزيعهم حسب  35أما ابلنسبة للسكان األردنيني الذين أعمارىم 

مستواىن التعليمي حبيث أن ثالث من بني  مع واجلنس فيالح  أبن توزيع اإلانث ادلشتغالت يتناسب طرداي 

كل مخس من اإلانث ادلشتغالت كن حيملن البكالوريوس فأعلى، أما ابلنسبة للذكور فيبدو األمر سلتلفا 

فثلث الذكور ادلشتغلني تعليمهم كان أقل من اثنوي وىي النسبة األكرب بني الذكور ادلشتغلني، تالىم من 

، وتظهر الفجوة اجلندرية واضحة بني من حيملون البكالوريوس %27يل حيملون الثانوية بنسبة بلغت حوا

 (.27نقطة مئوية لصاحل اإلانث، الشكل ) 6.فأعلى بني الذكور واإلانث حيث بلغت حوايل 
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سنة فأكثر ادلشتغلني وغري ادلنتظمني ابلدراسة حسب  ;1: التوزيع النسيب للسكان األردنيني الذين اعمارهم =8شكل 
 ;811واجلنس،  ادلستوى التعليمي

 

 التخصصات العلمية األكثر ركودا يف سوق العمل 8.9

مت إجراء حتليل مبسط ليقيس مدى موائمة التعليم لسوق العمل األردين، من خالل دراسة التخصصات 

فأعلى  دبلوم متوسط سنة فأكثر الذين حيملون مؤىل تعليمي 35العلمية للسكان األردنيني الذين أعمارىم 

حسب بعض مؤشرات سوق العمل، واليت من شاهنا ان تضع صورة أولية من شأهنا توجيو سياسات التعليم 

 ين.ردضلو طرح التخصصات اليت تليب احتياجات السوق األ

ات اخلاصة ابلذكور األردنيني حسب التخصص العلمي ذلم، حيث أظهرت ( يوضح بعض ادلؤشر 5اجلدول )

، الصناعات االستخراجية والتعدينالنتائج أبن التخصصات األكثر ركودا بني الذكور األردنيني كانت 

، الصحافة والتقارير الصحفية، الفنون التصويرية السمعية/ البصرية واإلنتاج اإلعالمي ،السياحة والسفر

، الصناعات النسيجية واجللدية وتصنيع ادلالبس واألحذية، التسويق واإلعالن، الفين )اجلمايل(التصميم 

، حيث تراوحت معدالت البطالة ذلذه التخصصات اذلندسة ادلدنية والبناء، العلوم السياسية وادلدنية، الرايضة

                  .3732-3239بني 
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ل حسب التخصص العلمي لإلانث األردنيات، حيث برزت ( يوضح أيضا مؤشرات سوق العم6واجلدول )

رلموعة من التخصصات العلمية واليت ظهرت فيها معدالت بطالة مرتفعة جدا وحتتاج مزيدا من الدراسة 

لبحث وتقدًن طرق ختفيض ىذه ادلعدالت سواء بتوفري فرص عمل ذلن أو بوقف طرح التخصص يف 

صات التالية كأكثر التخصصات ركودا يف سوق العمل مؤسسات التعليم، ونستطيع ان نلخص التخص

الصناعات النسيجية واجللدية وتصنيع ، الصناعات االستخراجية والتعديناألردين بني اإلانث األردنيات وىي 

، إعداد ادلعلمني دلرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، اخلدمة االجتماعية، اخلدمات ادلنزلية، ادلالبس واألحذية

 .السياحة والسفر، الرعاية االجتماعية، التصويرية السمعية/ البصرية واإلنتاج اإلعالميالفنون 
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سنة فأكثر ومستواهم التعليمي دبلوم متوسط فأعلى  ;1: توزيع السكان األردنيون الذكور الذين أعمارهم ;جدول 
 ;811حسب مؤشرات سوق العمل والتخصص العلمي، 

العلمي التخصص  غري النشيطنينسبة  ادلشتغلنينسبة   نسبة ادلتعطلني 
 اقتصاداي

 رلموع اخلرجيني معدل البطالة

 791 17.2 28.1 59.5 12.4 الصناعات االستخراجية والتعدين                       

 2661 17.0 9.9 74.8 15.3 السياحة والسفر                                      

 658 14.9 20.7 67.5 11.9 اخلدمة االجتماعية                                   

 4537 14.9 8.4 78.0 13.6 الفنون التصويرية السمعية/ البصرية واإلنتاج اإلعالمي 

 3502 14.7 18.4 69.6 12.0 الصحافة والتقارير الصحفية                           

 1776 14.4 10.8 76.4 12.9 التصميم الفين )اجلمايل(                             

 7293 14.4 11.3 75.9 12.8 التسويق واإلعالن                                    

 29 14.3 27.6 62.1 10.3 الصناعات النسيجية واجللدية وتصنيع ادلالبس واألحذية  

 6427 14.1 16.4 71.9 11.7 الرايضة                                             

 6324 13.1 21.7 68.1 10.2 العلوم السياسية وادلدنية                            

 14099 12.9 17.5 71.8 10.7 اذلندسة ادلدنية والبناء                             

 1919 12.7 20.2 69.7 10.1 إعداد ادلعلمني دلرحلة ما قبل التعليم االبتدائي      

 811 12.5 16.0 73.5 10.5 ادلوسيقى والتمثيل                                   

 23966 12.4 16.8 72.9 10.3 العلوم ادلالية وادلصرفية والتأمني                   

 1073 11.8 21.2 69.4 9.3 محاية األشخاص وادلمتلكات                            

 18607 11.8 12.4 77.3 10.3 اذلندسة اإللكرتونية واالتصاالت واألدتتة             

 40999 11.7 9.4 80.0 10.6 علوم احلاسوب وتكنولوجيا ادلعلومات                   

 3539 11.7 21.2 69.6 9.2 علم النفس                                           

 4260 11.6 16.4 74.0 9.7 خدمات النقل                                         

 2061 11.3 12.9 77.3 9.8 اذلندسة الصناعية                                    

 32432 11.2 14.4 75.9 9.6 اإلدارة العامة وإدارة األعمال                       

 22875 11.1 16.9 73.9 9.2 اذلندسة وادليكانيكية واشغال ادلعادن                 

 49481 11.1 14.3 76.2 9.5 احملاسبة والرسوم الضريبية                           

 4511 10.8 17.4 73.6 9.0 إعداد ادلعلمني دلرحلة التعليم األساسي               

 8999 10.7 21.3 70.2 8.4 العمارة وختطيط ادلدن                                

 832 10.7 12.5 78.1 9.4 الصناعات الغذائية                                   

 4359 10.7 17.5 73.7 8.8 هندسة السيارات والسفن والطائرات                     

 2295 10.3 20.8 71.0 8.2 الفنون اجلميلة                                      

 3653 10.3 8.7 81.9 9.4 اخلدمات الفندقية وخدمات الطعام والشراب              

 1936 10.0 21.4 70.7 7.9 العلوم البيئة                                       

 7898 9.9 27.2 65.6 7.2 التاريخ واآلاثر                                     

 16742 9.8 23.6 69.0 7.5 العلوم الرتبوية                                     

 2308 9.7 15.1 76.6 8.3 ادلكتبات وادلعلومات والتوثيق                        

 16806 9.7 16.3 75.6 8.1 اذلندسة الكهرابئية                                  
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 4129 9.6 18.0 74.1 7.9 اذلندسة الكيماوية                                   

 9466 9.6 19.0 73.3 7.7 العلوم االقتصادية                                   

 2530 9.5 23.4 69.3 7.3 إعداد ادلعلمني لتدريس موضوع دراسي معني              

 20369 9.1 19.2 73.4 7.3 اللغات األجنبية                                     

 2328 9.0 28.1 65.4 6.5 علوم األرض                                          

 765 8.8 9.5 82.5 8.0 اإلنتاج احليواين                                    

 1313 8.7 15.2 77.5 7.4 ادلعاجلة احلكمية والتأهيل                           

 5143 8.6 25.8 67.9 6.4 علم االجتماع والدراسات الثقافية                     

 13992 8.6 14.1 78.6 7.4 الطب                                                

 3536 8.5 16.2 76.7 7.2 علم األحياء والكيمياء احليوية                       

 7191 8.4 19.0 74.2 6.8 اإلنتاج النبايت                                     

 3074 8.3 22.7 70.9 6.4 إعداد ادلعلمني لتدريس ادلوضوعات ادلهنية             

 1957 8.2 17.4 75.8 6.7 السكراتراي وأعمال ادلكاتب                           

 820 7.8 20.7 73.0 6.2 اإلحصاء                                             

 508 7.7 10.2 82.9 6.9 تصنيع اخلشب والورق واللدائن والزجاج                 

 1033 7.4 34.2 61.0 4.8 الفلسفة واألخالق                                    

 2164 7.1 16.6 77.4 5.9 خدمات الصحة العامة                                  

 3412 7.0 14.1 80.0 6.0 الفيزايء                                            

 22670 6.9 14.1 79.9 6.0 القانون                                             

 4415 6.4 15.7 78.9 5.4 الكيمياء                                            

 18940 6.4 29.2 66.3 4.5 اللغة العربية                                       

 4850 6.3 35.0 60.9 4.1 العلوم العسكرية والدفاعية                           

 14533 6.1 9.9 84.6 5.5 التمريض والعناية والقبالة                           

 11925 5.9 17.0 78.1 4.9 الدين                                               

 5033 5.5 12.3 82.8 4.8 العلوم الطبية ادلساندة                              

 7145 5.3 13.7 81.8 4.5 الصيدلة                                             

 3783 4.9 9.4 86.1 4.4 الدراسات السنية                                     

 7849 4.7 19.7 76.5 3.8 الرايضيات                                           

 167 4.1 12.0 84.4 3.6 خدمات العناية ابلشعر والبشرة والتجميل               

 691 3.5 17.4 79.7 2.9 الطب البيطري                                        
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سنة فأكثر ومستواهن التعليمي دبلوم متوسط فأعلى  ;1: توزيع السكان األردنيون اإلانث اللوايت أعمارهن >جدول 
 ;811حسب مؤشرات سوق العمل والتخصص العلمي، 

نسبة غري النشيطني  نسبة ادلتعطلني نسبة ادلشتغلني التخصص العملي
 اقتصاداي

 رلموع اخلرجيني معدل البطالة

 196 57.3 25.0 30.1 22.4 الصناعات االستخراجية والتعدين                       

 208 51.5 51.4 16.8 15.9 الصناعات النسيجية واجللدية وتصنيع ادلالبس واألحذية  

 1224 50.2 37.8 20.8 20.7 اخلدمات ادلنزلية                                    

 3513 46.5 36.6 19.2 22.1 اخلدمة االجتماعية                                   

 47912 45.2 42.8 16.7 20.3 إعداد ادلعلمني دلرحلة ما قبل التعليم االبتدائي      

 5178 44.3 41.2 16.7 21.0 الفنون التصويرية السمعية/ البصرية واإلنتاج اإلعالمي 

 152 44.3 19.1 23.0 28.9 الرعاية االجتماعية                                  

 2219 44.1 33.0 19.0 24.0 السياحة والسفر                                      

 4399 42.9 49.3 13.9 18.4 التصميم الفين )اجلمايل(                             

 240 41.5 18.8 21.3 30.0 اإلنتاج احليواين                                    

 10454 40.5 22.6 19.7 28.9 اذلندسة اإللكًتونية واالتصاالت واألدتتة             

 9705 39.5 38.4 15.1 23.2 ادلكتبات وادلعلومات والتوثيق                        

 1302 39.2 34.4 16.0 24.8 اإلحصاء                                             

 6812 39.1 46.0 13.1 20.4 الفنون اجلميلة                                      

 4297 37.2 30.0 16.0 27.0 علوم األرض                                          

 10458 36.9 33.9 14.9 25.6 علم النفس                                           

 50349 36.6 30.3 15.6 27.1 علوم احلاسوب وتكنولوجيا ادلعلومات                   

 11805 36.5 33.1 14.9 26.0 التاريخ واآلاثر                                     

 6214 36.4 30.4 15.5 27.1 اإلنتاج النبايت                                     

 2339 36.2 57.2 9.4 16.7 خدمات العناية ابلشعر والبشرة والتجميل               

 30842 35.4 42.1 12.5 22.7 الدين                                               

 49384 34.4 38.4 12.8 24.4 العلوم الًتبوية                                     

 114 34.1 36.0 13.2 25.4 ىندسة السيارات والسفن والطائرات                     

 28056 33.9 37.8 12.7 24.8 العلوم ادلالية وادلصرفية والتأمني                   

 5159 33.7 23.5 15.5 30.5 اذلندسة الكيماوية                                   

 30059 33.6 23.6 15.5 30.5 إعداد ادلعلمني دلرحلة التعليم األساسي               

 15130 33.6 37.2 12.7 25.1 علم االجتماع والدراسات الثقافية                     

 30941 33.6 36.4 12.8 25.4 احملاسبة والرسوم الضريبية                           

 10924 32.8 32.4 13.2 27.2 إعداد ادلعلمني لتدريس ادلوضوعات ادلهنية             

 3687 32.8 30.8 13.6 27.8 الصناعات الغذائية                                   

 39455 32.2 36.6 12.2 25.6 اإلدارة العامة وإدارة األعمال                       
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 450 32.1 41.8 11.1 23.6 خدمات النقل                                         

 3622 31.4 34.0 12.3 26.8 الصحافة والتقارير الصحفية                           

 8832 31.3 36.4 11.8 25.9 العلوم االقتصادية                                   

 2855 31.3 23.6 14.2 31.1 اذلندسة الكهرابئية                                  

 4193 30.7 32.1 12.3 27.8 العلوم السياسية وادلدنية                            

 9650 30.6 26.7 13.2 30.1 الكيمياء                                            

 6277 30.4 17.9 14.7 33.7 اذلندسة ادلدنية والبناء                             

 65440 30.3 32.2 12.1 27.8 اللغات األجنبية                                     

 6812 30.2 24.2 13.5 31.2 الفيزايء                                            

 3630 30.1 37.7 11.0 25.6 العلوم البيئة                                       

 4854 30.1 30.7 12.3 28.5 اذلندسة وادليكانيكية واشغال ادلعادن                 

 687 29.5 36.0 11.1 26.5 اخلدمات الفندقية وخدمات الطعام والشراب              

 51292 29.3 36.5 10.9 26.3 اللغة العربية                                       

 261 29.2 30.7 11.9 28.7 محاية األشخاص وادلمتلكات                            

 8325 28.1 27.1 11.9 30.5 الرايضة                                             

 12442 26.6 32.6 10.3 28.5 علم األحياء والكيمياء احليوية                       

 5792 26.0 30.7 10.3 29.5 التسويق واإلعالن                                    

 1257 25.9 46.5 8.0 22.8 الفلسفة واألخالق                                    

 6951 25.8 24.9 11.1 32.0 العمارة وختطيط ادلدن                                

 11878 24.4 30.3 9.7 30.0 العلوم الطبية ادلساندة                              

 12450 24.4 43.7 7.8 24.3 السكراتراي وأعمال ادلكاتب                           

 3574 24.3 34.1 9.1 28.4 خدمات الصحة العامة                                  

 928 23.7 30.3 9.4 30.2 ادلوسيقى والتمثيل                                   

 2582 23.6 27.0 9.8 31.6 ادلعاجلة احلكمية والتأىيل                           

 21369 23.6 33.6 8.9 28.8 الرايضيات                                           

 11587 22.9 25.4 9.6 32.5 القانون                                             

 1935 21.5 15.3 10.2 37.3 اذلندسة الصناعية                                    

 4850 20.9 32.1 7.9 30.0 إعداد ادلعلمني لتدريس موضوع دراسي معني              

 18782 17.2 27.6 6.8 32.8 الصيدلة                                             

 41879 14.7 19.7 6.4 37.0 التمريض والعناية والقبالة                           

 4517 14.4 19.2 6.3 37.3 الدراسات السنية                                     

 367 13.5 17.2 6.0 38.4 الطب البيطري                                        

 6097 11.1 13.3 5.1 40.8 الطب                                                

 268 8.5 15.7 3.7 40.3 العلوم العسكرية والدفاعية                           
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 ادلالحق
 ( 1ملحق )
العمرية  سنوات فأكثر ادللتحقني حالياً مبؤسسات تعليمية حسب الفئات :: توزيع السكان الذين أعمارهم =جدول 

 ;811، وادلرحلة التعليمية واجلنس واجلنسية
 ادلرحلة التعليمية  العمرية الفئات 

 المجموع 4-5 6-15 16-18 19-23 24-29 30+  واجلنسية واجلنس 

Total 

 األردن       

 رايض أطفال 188908 100.0 0 0 0 0 0
 أساسي 2007539 1.1 95.6 3.0 0.3 0 0
 تلمذة مهنية 7040 0.0 9.7 71.1 18.4 0.8 0
 اثنوي 277773 0.0 4.7 83.9 11.0 0.3 0

 دبلوم متوسط 28364 0.0 0.0 10.7 67.0 11.2 11.1
 بكالوريوس 322894 0.0 0.0 11.3 76.8 8.8 3.0
 دبلوم عايل 1333 0.0 0.0 0.0 45.0 20.5 34.5
 ماجستري 12155 0.0 0.0 0.0 14.2 52.7 33.1
 دكتوراه 3910 0.0 0.0 0.0 3.0 23.7 73.4
 اجملموع 2849916 7.4 67.9 11.8 10.8 1.4 0.7

أردين -األردن   
 رايض أطفال 147959 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 1483374 1.1 95.5 3.1 0.3 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 5554 0.0 10.0 70.6 18.7 0.7 0.0
 اثنوي 229919 0.0 4.5 84.9 10.3 0.3 0.0
 دبلوم متوسط 21180 0.0 0.0 9.9 68.6 10.1 11.4
 بكالوريوس 247228 0.0 0.0 11.6 78.5 7.1 2.7
 دبلوم عايل 827 0.0 0.0 0.0 45.8 20.1 34.1
 ماجستري 7732 0.0 0.0 0.0 17.2 55.3 27.5
 دكتوراه 2581 0.0 0.0 0.0 4.0 25.8 70.2
 اجملموع 2146354 7.7 66.5 12.9 11.1 1.2 0.6

غري أردين -األردن   
 رايض أطفال 40949 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 524165 1.1 95.9 2.7 0.2 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 1486 0.0 9.0 73.0 17.1 0.9 0.0
 اثنوي 47854 0.0 5.9 78.9 14.5 0.6 0.0
 دبلوم متوسط 7184 0.0 0.0 12.8 62.2 14.7 10.2
 بكالوريوس 75666 0.0 0.0 10.4 71.4 14.4 3.9
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 دبلوم عايل 506 0.0 0.0 0.0 43.7 21.1 35.2
 ماجستري 4423 0.0 0.0 0.0 9.0 48.0 43.0
 دكتوراه 1329 0.0 0.0 0.0 1.1 19.5 79.4
 اجملموع 703562 6.7 71.9 8.8 9.6 2.1 1.0

ذكر -األردن   
 رايض أطفال 97161 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 1025076 1.1 95.7 2.9 0.3 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 6054 0.0 8.4 74.0 17.0 0.6 0.0
 اثنوي 136907 0.0 4.7 82.7 12.1 0.4 0.0
 دبلوم متوسط 15797 0.0 0.0 11.3 66.5 12.2 10.0
 بكالوريوس 166134 0.0 0.0 9.1 75.2 12.1 3.6
 دبلوم عايل 788 0.0 0.0 0.0 44.5 22.8 32.6
 ماجستري 6813 0.0 0.0 0.0 9.9 51.4 38.7
 دكتوراه 2779 0.0 0.0 0.0 2.6 22.4 75.0
 اجملموع 1457509 7.5 67.8 11.3 10.8 1.9 0.9

أنثى -األردن   
 رايض أطفال 91747 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 982463 1.1 95.6 3.0 0.2 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 986 0.0 18.2 53.5 26.6 1.7 0.0
 اثنوي 140866 0.0 4.8 85.0 9.9 0.2 0.0
 دبلوم متوسط 12567 0.0 0.0 9.9 67.6 10.1 12.5
 بكالوريوس 156760 0.0 0.0 13.7 78.6 5.3 2.3
 دبلوم عايل 545 0.0 0.0 0.0 45.7 17.1 37.2
 ماجستري 5342 0.0 0.0 0.0 19.7 54.2 26.0
 دكتوراه 1131 0.0 0.0 0.0 4.1 26.7 69.2
 اجملموع 1392407 7.4 68.0 12.4 10.7 0.9 0.5

أردين -األردن   
 رايض أطفال 147959 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 1483374 1.1 95.5 3.1 0.3 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 5554 0.0 10.0 70.6 18.7 0.7 0.0
 اثنوي 229919 0.0 4.5 84.9 10.3 0.3 0.0
 دبلوم متوسط 21180 0.0 0.0 9.9 68.6 10.1 11.4
 بكالوريوس 247228 0.0 0.0 11.6 78.5 7.1 2.7
 دبلوم عايل 827 0.0 0.0 0.0 45.8 20.1 34.1
 ماجستري 7732 0.0 0.0 0.0 17.2 55.3 27.5
 دكتوراه 2581 0.0 0.0 0.0 4.0 25.8 70.2
 اجملموع 2146354 7.7 66.5 12.9 11.1 1.2 0.6
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 ذكر
 رايض أطفال 75963 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 759822 1.1 95.6 3.0 0.3 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 4745 0.0 8.5 73.6 17.1 0.7 0.0
 اثنوي 113922 0.0 4.5 83.9 11.2 0.4 0.0
متوسطدبلوم  11164 0.0 0.0 10.8 68.6 10.6 10.0  
 بكالوريوس 118701 0.0 0.0 9.3 77.2 10.1 3.3
 دبلوم عايل 417 0.0 0.0 0.0 45.6 23.0 31.4
 ماجستري 3804 0.0 0.0 0.0 11.9 55.9 32.2
 دكتوراه 1780 0.0 0.0 0.0 3.7 24.4 71.9
 اجملموع 1090318 7.7 67.1 12.3 10.6 1.5 0.7

 أنثى
 رايض أطفال 71996 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 723552 1.1 95.5 3.1 0.2 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 809 0.0 18.3 52.9 27.9 0.9 0.0
 اثنوي 115997 0.0 4.5 85.9 9.3 0.2 0.0
 دبلوم متوسط 10016 0.0 0.0 8.9 68.6 9.5 13.0
 بكالوريوس 128527 0.0 0.0 13.8 79.7 4.3 2.2
 دبلوم عايل 410 0.0 0.0 0.0 46.1 17.1 36.8
 ماجستري 3928 0.0 0.0 0.0 22.4 54.7 22.9
 دكتوراه 801 0.0 0.0 0.0 4.5 28.8 66.7
 اجملموع 1056036 7.6 65.9 13.4 11.7 0.9 0.5

غري أردين -األردن   
 رايض أطفال 40949 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 524165 1.1 95.9 2.7 0.2 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 1486 0.0 9.0 73.0 17.1 0.9 0.0
 اثنوي 47854 0.0 5.9 78.9 14.5 0.6 0.0
 دبلوم متوسط 7184 0.0 0.0 12.8 62.2 14.7 10.2
 بكالوريوس 75666 0.0 0.0 10.4 71.4 14.4 3.9
 دبلوم عايل 506 0.0 0.0 0.0 43.7 21.1 35.2
 ماجستري 4423 0.0 0.0 0.0 9.0 48.0 43.0
 دكتوراه 1329 0.0 0.0 0.0 1.1 19.5 79.4
 اجملموع 703562 6.7 71.9 8.8 9.6 2.1 1.0

 ذكر
 رايض أطفال 21198 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 265254 1.1 95.9 2.7 0.3 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 1309 0.0 7.8 75.2 16.7 0.3 0.0
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 اثنوي 22985 0.0 5.7 76.9 16.7 0.7 0.0
 دبلوم متوسط 4633 0.0 0.0 12.4 61.4 16.1 10.2
 بكالوريوس 47433 0.0 0.0 8.4 70.1 17.0 4.4
 دبلوم عايل 371 0.0 0.0 0.0 43.4 22.6 34.0
 ماجستري 3009 0.0 0.0 0.0 7.5 45.7 46.8
 دكتوراه 999 0.0 0.0 0.0 0.5 18.8 80.7
 اجملموع 367191 6.6 69.7 8.2 11.2 2.9 1.3

 أنثى
 رايض أطفال 19751 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 أساسي 258911 1.1 96.0 2.7 0.2 0.0 0.0
 تلمذة مهنية 177 0.0 17.5 56.5 20.3 5.6 0.0
 اثنوي 24869 0.0 6.2 80.8 12.5 0.4 0.0
 دبلوم متوسط 2551 0.0 0.0 13.7 63.7 12.2 10.3
 بكالوريوس 28233 0.0 0.0 13.6 73.5 9.9 2.9
 دبلوم عايل 135 0.0 0.0 0.0 44.4 17.0 38.5
 ماجستري 1414 0.0 0.0 0.0 12.2 53.0 34.8
 دكتوراه 330 0.0 0.0 0.0 3.0 21.5 75.5
 اجملموع 336371 6.8 74.3 9.3 7.8 1.2 0.6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


