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 مؤسسة التدريب األوروبية ل الشريكة الدول في المهارات تطابق عدم

 (2022في عام  مرتقب)على مستوى الدولة  تقرير

 1األردن في المهارات تطابق عدم  بشأن األولية النتائج ملخص

 

 ة ـ دم ــ قـ م

. وتأتي عام بشكل البشري المال رأس وتنمية  العمل سوق  وعمل  التعليم أهمية لتحليل أساسي مفهوم   هو المهارات تطابق عدم

معظم هذه    تعرض ت  حيث  األوروبية  التدريب لمؤسسة   الشريكة  البلدان  في  المهارات  تطابق  عدمسياسات    راألهمية الكبيرة لتأثي

. وفي عام  والتوظيف  التعليممتأصلة في السياق االجتماعي واالقتصادي المتغير أثناء موائمة مهارات    عميقة  الختالالتالدول  

  العملهذا   يغطي. ووتصنيفها   المهارات  تطابق  عدم  حاالت  حساب  ةلدراس  مبادرة األوروبية  التدريب  مؤسسة  طلقتأ  2020

 . الوسطى وآسيا  المتوسط األبيض البحر وشرق وجنوب الشرقية وأوروبا  أوروبا  شرق جنوب من مختارةدوال 

الخاصة بالمنهجية.    2012لعام    األوروبية   التدريب  مؤسسة  ذكرةم  علىفي هذه الدراسة بناءا    المستخدمة   لمنهجيةتطوير ا  مت

،  Kriechel  Vetter)  األوروبية  التدريب  لمؤسسة  الشريكة  البلدانفي    المهارات  تطابق  عدماخرى حول    حديثةودراسة  

(    Cedefop،2015)( و Flisi et al.  ،2014)   بواسطة  المهارات  تطابق  عدم  حول  أخرى  دراسات  إلى  باإلضافة(  2019

 (.2016األوروبي ) اإلحصائي والمكتب 2015) ،األوروبية المفوضيةو)  2014)، الدولية العمل منظمة )و

 :الدراسةهذه  في المهارات تطابق عدمأبعاد من  تم األخذ باالعتبار اثنين

  لمهمة   المناسبة  المهارات  الشخص  يمتلكأن    آخر  بمعنى.  تعليميال  مستوى مع ال  /مهارةال  تطابق  عدممسألة    :رأسيالبعد ال .1

 طابق الت  عدم   أنهب  هذا ل  يشارو  . حددةمال  مهمة ال  أو   لمهنةل  عادة  مطلوب   هو   مما   أقل  المهارة  مستوى   لكن   معينة،   مهنة   أو

 المهارات   تطابق  عدم   يكون  أن  يمكن و.  المهاراتفي    قص ن  أوزيادة    أو   /و  التعليمفي  نقص    وأ  التعليم  فيزيادة    أو  الرأسي،

 المتاح  الوحيد المقياس عادة   هي  المؤهالت أن. وحيث المهارات أو ( المؤهالت) بالتعليم إما  يتعلقان نوعينعلى  الرأسي

  التعليم   في  التطابق  عدم   ينعكس  ال. وللمهارات  كنماذج  استخدامها   المضلل  من  يكون  فقد  العاملة،  القوىمسوحات    في

دراسة    كشفت عنه  كما   المؤهالت،  تطابق  عدم  في  ينعكس  المهارات  تطابق  عدم  أو  ،المهارات  تطابق  عدم  في  ا دائم

(JRC 2014  .) 

 

  األوروبية  التدريب بمؤسسة الخاصة  التالية الويب  صفحة مراجعة تطابق المهارات يرجىلمزيد من المعلومات حول نتائج عدم 1

 (europa.eu)المهارات ) مؤسسة التدريب األوروبية،   تطابق عدم  حول  البالد عبر فعالية ( العربية باللغة الوثائق أيضا)تتوفر 

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/cross-country-event-skills-mismatch
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  هذا و.  كافي  بشكل  يتطابق  ال  التأهيل  مجال  أو   نوع  لكن  ،كافيا   التأهيل  مستوى   يكون  عندما   يحدث  :فقياأل  تطابقال  عدم .2

  الرياضيات دارسي  و  الكمبيوتر  مبرمجي مثل  صلة، ذي   مجال  في  يعمل   الشخص  كان   إذا  - إشكالية  وأقل -  ا شيوع  أكثر

 .  كبير بشكل تختلف والعمل التعليم مجاالت  كانت إذا إشكالية أكثريكون و والمهندسين،

شاركت    الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  ألن  السابقة  الدراسات  التقريرعن  هذا  في  المؤشرات  لحسابا  اتبعناه  يية التنهجمال  ختلفتو

.  العاملة  القوى  مسح  باستخدام  المهارات  تطابق  عدم  تحليل  كيفية  بتعلما  هل  يسمح  مما المؤشرات    بناء  في  الحاالتفي معظم  

 المتوسط   والتعليم  المهنيوالتدريب    التعليم  من  لكل حسابها   تمأي    ضيق،أ  فئات  حسب   الدراسة  هذهب  المؤشرات  تقسيماضافة الى  

  الدراسة  هذهب  اربتكاال   آخرعلى  مثال.  المهني  التدريب  مؤهالت  فعاليةات الخاصة بسياستوفير رؤى لل  أجل  منالمهني    غير

  األفراد نسبة  بين والتمييز العمرية الفئات من لكلوالتدريب عاطلين عن العمل وخارجين عن التعليم من هم نسبة  حساب هو

  لمجموعات المؤشرات بناء لنا  سمح. والعمل عن  لعاطلينا ونسبة (NEET ) خارج التعليم والتدريب والعمل  النشطين غير

 يات.  السياسأكثر نفعا لصنع  نتائج على بالحصول األفراد من مختلفة

  المؤشرات  هذه. وتستند  المهارات  تطابقعدم    لحساب  الدراسة  هذه  في  المستخدمة  المؤشراتعن    عامة  لمحة  التالي  الجدوليقدم  

 .  األوروبية التدريب لمؤسسة  الشريكة البلدان  جميع في واسع نطاقعلى  المتاحة العاملة القوى مسح بيانات لىع

 موجز   وصف: التطابق عدم مؤشرات 

 الوصف /  الحساب  مؤشر ال

 بطالة()تعليم+ بطالة ( الكالم  سياق) البطالة  معدالت 

 ( سياقال) النسب 
بطالة  سكان/ليسوا في التعليم، سكان/ في التعليم، )، تعليم /بطالةمثال 

 تعليم... يوجد تعليم/  يوجد + ال

  و  التعليم  و العمل خارج من هم  نسبة

 التدريب 
 العمل والتعليم والتدريب  مجموعة خارج

 المهني  التطابق  عدم

 (  عموديال  تطابقال عدم) 

 (ISCED) معين تعليمي مستوى على الحاصلين األشخاص نسبة

  الدولي  بالتصنيف ا قاسم)  مناسب غير مهارة  بمستوى يعملون الذين

  مستوى هذا ال ضمن العاملين جميع إلى( ISCO - للمهن الموحد

 .   (ISCED)من

 فقياأل تطابق ال عدم
  غيرل المئوية النسبة: أفقي تطابق عدم بوجودالعاملين  نسبة حساب

 تهم  دراس مجال  مع المتطابقة المهن فيعاملين ال

  التعليم األدنى ذوي  ، ذوي التعليم الزائد 

  توصيةحسب  التجريبية؛ الطريقة )

 ( الدولية العمل منظمة 

 معياري انحراف األقل على واحد  مستوىتعليم ب مع  المئوية النسبة

 ( مجموعة) المهنة في التعليم نمط فوق واحد

 التباين  معامل 

 ( اختياري)

  توزيع ةقارنم مثال المتوسط، إلى المعياري االنحراف نسبة

  بينتباين ال تحديد محاولة في مختلفة مجموعات ضمن المهارات

 التوزيعين 

   بطالة  شغل/ال لل  النسبية معدالت ال  تباين

 ( اختياري)

  مختلفة لمجموعات )البطالة( الشغل معدالت في التباين حساب

 المجموعات  هذه بين )البطالة( الشغل معدالت  اختالف مدىيوضح 

  التحصيل   مستويات  حسب  بطالة ال مدة

 ( اختياري ) العلمي 
 العلمي  التحصيل مستويات من مستوى  كل حسب بطالةال مدة
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   المهارات عدم تطابق   لتقييم   األولية النتائج - األردن

 الجزئية  البيانات)  2016   العاملة  القوى  مسح  أساس على  المهارات  تطابق  عدم   مؤشرات  من  عددتم حساب  

 تم   وبالتالي الدولة،   تصنيفات  علىبناء   التعليم مجال مواءمة  تمتمسح  هذا ال(. في  اإلنترنت  علىالمتوفرة  

 . ISCED-F  تصنيفبحسب  ترميزه إعادة

 التعطل  و البطالة -1

 ثمانية كل من واحد حوالي وكان% 50  من  أعلى البالد في لتعطال معدلكان ، 2016  عام في •

 العمل عن عاطال  أشخاص

 التعطل  أوللبطالة ما إ كثرعرضةأ اعام 24 و 15من أعمار الشباب كان •

ضعف  اتقريب  النساءكان احتمال تعطل  حيثالتعطل  معدل في أقوى الجنسين بين الفروقكانت  •

 . الرجالاحتمال تعطل 

 عال  تعليم على الحاصلين بين أعلى البطالة معدل كان •

 متوسط أو منخفض مهني تعليم على الحاصلين بين أعلى لالتعط معدل كان •

 طويلة للبطالة عرضة أكثر النساء كانت%،  5.3 األجل طويلة البطالة معدل كان، 2016 عام في •

 الرجال  من  األمد

 السن  كبار من للبطالة عرضة أكثر هم سنة 24الى  15أعمارمن  الشباب •

  2016 ، درالجن حسبوالتعطل  بطالةمعدالت ال

 األردن

 ( العاملة القوى  من  % ) البطالة معدل

 12.5 المجموع

 11.8 روذك

 16.1 اناث 

 ( السكان من % ) التعطل  معدل

 59.1 المجموع

 36.5 روذك

 84.8 اناث 

   .  سنة  15 فوقممن  هم همالمشار الي السكان: مالحظات

 .  العاملة لقوىالوطني ل مسحال علىالمبنية  المؤلفين حسابات: المصدر

 2016 العمرية،  الفئات سبوالتعطل ح بطالةمعدالت ال

 األردن 

 (العاملة القوى من  %) البطالة معدل

15+ 12.5 

15-24 33.4 

25-49 8.4 
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50+ 3.6 

 ( السكان من % ) لالتعط معدل

15+ 59.1 

15-24 72.9 

25-49 41.9 

50+ 82.7 

   .  سنة  15 فوقممن  مه هماليالمشار  السكان: مالحظات

   العاملة لقوىالوطني ل مسحالالمبنية على  المؤلفين حسابات: المصدر

 

 2016، التعليمي المستوى حسب والتعطل بطالةمعدالت ال

 األردن 

 (العاملة القوى من  %) البطالة معدل

 11.4 قليل 

 8.0 البيطري  التدريب متوسط

 GEN 11.6 متوسطة 

 21.0 متوسط 

 ( السكان من % ) لتعطال معدل

 62.4 منخفض

 62.2 متوسط  -تعليم وتدريب مهني  

 19.4 متوسط   -تعليم عام 

 37.7 عالي 

 . سنة  15 فوق ممن  همشار اليهم الم السكان: مالحظات

   العاملة لقوىالوطني ل مسحالالمبنية على  المؤلفين حسابات: المصدر
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 التدريب  أو  التعليم  أومل الع الذين ليسوا في   الشباب -2

 كانوا خارج العمل والتعليم والتدريب ا عام 29و 15 أعمارهمممن  الشباب ثلث من أكثر كان •

 . الرجالتعرض  ضعفمن ليكن خارج العمل أو التعليم أو التدريب كانت أكثر  النساءاحتمالية تعرض  •

 عاما.   29 الى 25 أعمارهممن  بين أعلىنسبة من هم خارج العمل والتعليم والتدريب هي  •

تهم  سنة أعلى من نسب  29الى    15ممن أعمارهم  غير النشطين  من هم خارج العمل والتعليم والتدريب  كانت نسبة   •

 .  البطالةبين من هم في 

 . 2016االجتماعي، نسبة من هم خارج العمل والتعليم والتدريب حسب النوع 

 األردن 

 (عام 29-15ممن أعارهم )نسبة من هم خارج العمل والتعليم والتدريب 

 36.5 المجموع

 22.8 روذك

 52.1 أناث 

 ( سنة 24-15ممن أعمارهم )نسبة من هم خارج العمل والتعليم والتدريب 

 33.1 المجموع

 24.6 ذكور

 43.2 اناث 

 ( سنة 19-15ممن أعمارهم )نسبة من هم خارج العمل والتعليم والتدريب 

 25.2 المجموع

 22.5 ذكور

 28.2 اناث 

 ( سنة 24-20ممن أعمارهم )نسبة من هم خارج العمل والتعليم والتدريب 

 41.2 المجموع

 26.7 ذكور

 59.4 اناث 
 

 العاملة لقوىالوطني ل مسحالالمبنية على ين المؤلفات حساب : المصدر
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 المهني   التطابق عدم -3

 .التعليم األدنى  ذوي  العمال نسبة ضعف من أكثر 2016  عامذوي التعليم الزائد نسبة العمال كانت  •

شتغلين الم  نسبة  من  أعلى أوليةمهن    فيالعاملين    ثانوي   تعليم على  الحاصلين  ذوي التعليم الزائد  شتغلين  الم  نسبة  كانت •

 ي. عال تعليم على الحاصلين

 كان ينما بين الرجال، ب منها  لنساءبين ا أعلى ثانوي تعليم على الحاصلين ذوي التعليم الزائد المشتغلين  نسبة كانت •

 .العالي التعليم ذوي مشتغلينلل بالنسبة ا صحيح العكس

 2016الجندر،  حسب  المهني  التطابق  عدم

 األردن

 *  ابتدائية وظائف   في ن العاملي ثانوي  تعليم   على الحاصلون المشتغلون 

 10.5 المجموع 

 36.9 ذكور 

 8.9 اناث 

 ** المهرة  شبه  مهن في  نعالي والعاملي تعليم   على الحاصلون المشتغلون 

 8.3 المجموع 

 12.3 ذكور 

 1.9 اناث 

  النسبة )**(  :ثانوي تعليم على الحاصلين األشخاص لجميع المئوية  النسبة)*(  :التعليم في ليسواممن  المشتغلون: مالحظات

  عالي. تعليم على الحاصلين األشخاص لجميع المئوية

 العاملة لقوىالوطني ل المسحالمبنية على حسابات المؤلفين : المصدر

 2016، العمرية  الفئة حسب المهني   التطابق عدم

 األردن 

 2019 ،*  ابتدائية وظائف   فيالعاملين  ثانوي  تعليم   على الحاصلون المشتغلون 

15 + 10.5 

15-24 9.2 

25-49 10.7 

50 + 8.9 

 2019 ، **هرة م  شبه  مهن  في عالي العاملين  تعليم   على الحاصلين للموظفين  المئوية النسبة 

15 + 8.3 

15-24 10.2 

25-49 8.6 

50 + 5.4 

  المئوية النسبة)**(  ثانوي تعليم على الحاصلين لجميع المئوية  النسبة)*(  التعليم في ليسواممن  المشتغلون: مالحظات

  .العالي التعليم على لحاصلينا لجميع

 العاملة لقوىالوطني ل المسحالمبنية على حسابات المؤلفين : المصدر
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 التجريبية  الطريقة -4

 ذوي التعليم الزائد.  المشتغلين نسبة من أعلى، 2016  عام في التعليم األدنى ذوي كانت نسبة المشتغلين  •

بالنسبة  صحيحا  العكس كان بينما  الرجال، بين منها  النساء بين أعلىذوي التعليم الزائد  المشتغلين نسبة كانت •

 .  التعليم األدنى ذوي  مشتغلينلل

 2016 ، درالجن حسب ةالتجريبي الطريقة

 األردن

 ذوي التعليم الزائد   المشتغلين نسبة

 14.1 المجموع 

 8.3 ذكور 

 15.2 اناث 

 التعليم األدنى  بة المشتغلين ذوي نس

 7.3 المجموع 

 17.9 ذكور 

 5.2 اناث 

على مستوى   ISCO-08 لـ ا وفق المحددة المهنة ضمن التعليم طريقة هي العتبة. التعليم في ليسواممن  المشتغلون :مالحظات

 . واحدرقم 

 . العاملة لقوىالوطني ل المسحالمبنية على حسابات المؤلف : المصدر

 2016 العمرية،  الفئة حسب التجريبية الطريقة

 األردن

 ذوي التعليم الزائد   المشتغلين نسبة

15 + 14.1 

15-24 7.4 

25-49 14.7 

50 + 18.3 

 المتعلمين  غير المشتغلين  من  نسبة

15 + 7.3 

15-24 5.3 

25-49 7.0 

50 + 11.8 

  مستوى على ISCO-08 ا وفق المحددة المهنةضمن  التعليم طريقة هي العتبة، التعليم في ليسواممن  المشتغلون: مالحظات

 . واحدرقم 

   العاملة لقوىالوطني ل المسحالمبنية على حسابات المؤلفين : المصدر
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 فقي األ  تطابقال عدم -5

 .2016عام  للنساء بالنسبة منها  للرجال بالنسبة أعلى ا أفقي طابقينالم غير المشتغلين نسبة كانت •

 عالي  تعليم على الحاصلينكانت من  طابقينالم غير المشتغلين من أقل نسبةأن  المؤشر ظهري •

 

 2016 الجنس،  حسب فقياأل  تطابقال عدم
 

 األردن

 86.2 المجموع 

 88.3 ذكور 

 77.6 اناث 

   . التعليم في ليسواممن  المشتغلون: مالحظات

 العاملة لقوىالوطني ل المسحالمبنية على حسابات المؤلفين : المصدر

 

 2016 ، العمرية الفئة حسب أفقي تطابق عدم

 األردن

 تعليمي   مستوى  أي من  للموظفين  المئوية النسبة 

15 + 86.2 

20-34 85.7 

25-49 86.3 

 المتوسطالعام  التعليم  ذوي  للموظفين  المئوية النسبة 

15 + 76.6 

20-34 77.4 

25-49 77.5 

  متوسطوتدريب مهني   تعليم   على الحاصلين للموظفين  المئوية النسبة 

 متاح  غير + 15

 متاح  غير 20-34

 متاح  غير 25-49

 عال   تعليم   على الحاصلين للموظفين  المئوية النسبة 

15 + 53.5 

20-34 50.4 

25-49 54.6 

 .  التعليم في ليسوا ممن المشتغلون: مالحظات

 العاملة لقوىالوطني ل المسحالمبنية على حسابات المؤلفين : المصدر
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 ( 2016القوى العاملة،  مسح)األردن : الملحق

 جمعتالمستوى الم 
 دولة ال

 ( وطنيال تصنيف ال )األردن 

 منخفض

 ين أمي

 قراءة وكتابة

 اساسي

 اعدادي 

 ثانوي أدنى 

 مهني غير  - متوسط 
 ثانوي أكاديمي 

 ما بعد الثانوية أو ما يعادلها 

 مختص /مهني مهني  - متوسط 

 جامعي  

 عالي دبلوم  متوسط 

 ماجستير   

 دكتوراه  

 

 

 


