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�إ�صـدار رقـم 10
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النوع والعمل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا
�سل�سلة �أوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �سوق العمل

جودة العمل يف الأردن:
نحو م�ؤ�شر �إح�صائى لقيا�س نوعية العمل
�إبراهيم الهوارين ،ممدوح ال�سالمات

ملخ�ص:
م�ستخدمة جمموعة من م�صادر البيانات اجلزئية ,قامت الدرا�سة احلالية بتكوين رقما
قيا�سيا جلودة الوظائف (( )JQI( Job Quality Indexللعمال الأردنيني ب�أجر للفرتة ما بني
 .2007-2000وقد اخذت الدرا�سة بعني االعتبار اربعة من ابعاد جودة الوظائف لتكوين
الرقم القيا�سي و الذي مت با�ستخدام التحليل العاملي (  )Factor Analysisوهي :كفاية الأجور
و املرتبات ،التوظيف ل�ساعات عمل اقل (التوظيف املتدين) والتوظيف ل�ساعات عمل اكرث
( التوظيف الزائد) ,واللذان ميثالن مع ًا مدى تنا�سب و مالئمة �ساعات العمل ,وال�ضمان
االجتماعي .وكانت النتائج الرئي�سية للدرا�سة كالتايل:
 ) 1طر�أ حت�سن على الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIيف  2007باملقارنة ب�أوا�سط فرتة
الدرا�سة ،حيث و�صل �إىل م�ستويات م�شابهة لتلك التي كانت �سائدة يف عام .2000
 ) 2توجد فجوة م�ستمرة بني اجلن�سني ت�صب يف �صالح العمال الذكور ،حيث �إن وظائف الذكور
تتمتع مب�ستوى �أعلى من اجلودة .ومل تتغري تلك النتيجة �أي�ض ًا حتى عند الأخذ يف االعتبار
بع�ض املتغريات املهمة الأخرى وخا�صة ال�سن .وقد انحدرت ن�سبة الوظائف اجليدة التي
ت�شغلها الإناث من بني املجموع الكلي للوظائف يف  ،2007على عك�س الذكور ،الذين
زادت ن�سبة �شغلهم للوظائف اجليدة يف نف�س العام .ولذلك ال تبدو هناك �أي عالمة تقارب
من حيث جودة العمل بني الذكور والإناث.
 ) 3يتغري الرقم القيا�سي جلودة الوظائف (� )JQIأي�ض ًا ح�سب م�ستويات التعليم ،ولكن ب�شكل
اقل و�ضوحا من حالة متغري اجلن�س .وجدت الدرا�سة �أن العمال احلا�صلني على التعليم
الأ�سا�سي فما دون يح�صلون على وظائف تتميز مب�ستويات منخف�ضة من اجلودة مقارنة مع
م�ستويات التعليم االخرى.
 ) 4ويختلف الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIح�سب املراحل العمرية املختلفة ،فالوافدون
اجلدد �إىل �سوق العمل و�أي�ض ًا العمال الذين على و�شك التقاعد يكونون �أكرث احتما ً
ال

3

للح�صول على جودة �أقل للوظيفة مقارنة بالعمال الآخرين الذين يكونون يف مرحلة
متو�سطة من حياتهم العملية.
 ) 5وجدت الدرا�سة ان متو�سط جودة الوظائف يف الأن�شطة الزراعية �أقل منه يف الأن�شطة
الأخرى .وعلى اجلانب الآخر ،ح�صلت االن�شطة العقارية على م�ستويات اعلى من حيث
معدالت اجلودة ب�شكل يفوق القطاعات الأخرى ،وخا�صة يف عام .2007

 -1مقدمة:
قامت منظمة العمل الدولية ( )ILOبتطوير مفهوم «العمل الالئق» منذ عام  ،1999م�ؤكدة
على �أنه عن�رص ا�سا�سي يف �سيا�سة �سوق العمل لكل من الدول املتطورة والنامية .لذلك �أ�صبح
حق احل�صول على وظائف �إنتاجية يف بيئة متنح العمال – مبا فيهم الن�ساء والوافدون اجلدد �إىل
�سوق العمل -احلرية وامل�ساواة واالمان والكرامة� ،أ�صبح ذا �أولوية عاملية .وبالتايل حازت
اهتماما متزاي ًدا ،ركز ب�شكل رئي�سي على تو�ضيح و تطوير
الق�ضايا التي تتعلق بالعمل الالئق
ً
مفهومه  ،وركز �أي�ض ًا على تطوير وجتميع امل�ؤ�رشات ذات ال�صلة التي من املمكن �أن ت�ستخدم
يف تقييم م�ستويات جودة العمل داخل �أي اقت�صاد.
وقد �شهدت الأردن ،باعتبارها دولة نامية ذات �إقت�صاد �صغري ،تغريات وا�ضحة منذ
عام  ،1989عندما قررت �إعادة بناء وحترير اقت�صادها مب�ساعدة البنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل .ويف عام  ،2000ان�ضمت الأردن �إىل منظمة التجارة العاملية ( ،)WTOتبعه
التوقيع على بع�ض اتفاقيات التجارة احلرة الأخرى مع العديد من ال�رشكاء التجاريني ،من
�أبرزهم الواليات املتحدة الأمريكية يف  .2000بالإ�ضافة �إىل تنفيذ تعديالت متعددة على
م�ستوى القوانيني وعلى م�ستوى �سيا�سات �سوق العمل .فعلى �سبيل املثال ،مت تعديل قانون
العمل و احلد االدنى للأجور عدة مرات منذ عام  .1990بالرغم من ذلك ما زال االقت�صاد
يعاين من م�ستويات البطالة العالية والتي و�صلت �إىل حوايل ( ,)%14حيث ال يواكب عدد
الوظائف التي يخلقها االقت�صاد كل عام والتي و�صلت �إىل  36000يف عام ( 2006دائرة
االح�صاءات العامة )2007 ,املعدل املتزايد من الوافدين اجلدد �إىل �سوق العمل� .إ�ضافة �إىل
تركيزها على البطالة توجه تركيز الدولة نحو التخفيف من حدة الفقر والتقليل من �آثار معدالت
نتائج الت�ضخم املرتفع الذي �رضب االقت�صاد العاملي خالل ال�سنوات ال�سابقة لعام .2007
وبالرغم من الرتكيز الوا�ضح على درا�سة �سوق العمل الأردين ،من جانب الباحثني
املحليني وامل�ؤ�س�سات الدولية مثل البنك العاملي ،يف جماالت مثل منو العمالة و البطالة� ،إال �أنه
ال توجد حتى االن اي درا�سة علمية حول جودة الوظائف داخل االقت�صاد.
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وفيما يتعلق بالأردن ،ت�أتي الدرا�سة احلالية ك�أول حماولة لفح�ص جودة العمل يف
الأردن ،مع الأمل يف �أن جتذب املزيد من االنتباه �إىل هذا املو�ضوع اجلديد .يف الواقع ف�إنه من
ال�رضوري وجود مزيد من االهتمام و االبحاث التي تركز على هذا اجلانب املهم للوظائف،
وخا�صة فيم يتعلق بت�صميم وتنفيذ م�سوح منتظمة تقدم املزيد من البيانات الدقيقة وال�شاملة
املتعلقة بجودة الوظائف .ومما ال �شك فيه �أن نق�ص البيانات من العوائق اخلطرية التي تواجه
بحوث مالءمة العمل وجودته  ،وخا�صة يف الدول النامية (.)Bazillire,2008
با�ستخدام جمموعات متعددة من البيانات للفرتة ( ،)2007-2000يهدف هذا البحث
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تكوين رقم قيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIللعمال ب�أجر وراتب يف �سوق
العمل الأردين .وحتاول الدرا�سة من خالل ذلك �أن جتيب عن الأ�سئلة التالية:
 ) 1هل الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIي�سوء مبرور الوقت؟
 ) 2هل هناك فرق يف الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ما بني العامالت والعمال؟ و�إذا كان
هناك فرق ،هل الفجوة ت�سوء مبرور الوقت؟
 ) 3ما ت�أثريات التعليم وال�سن والن�شاط االقت�صادي على الرقم القيا�سي جلودة الوظائف
يف الأردن؟
بعد تناول االقت�صاد الأردين و�سوق العمل يف الأردن يف اجلزء الثاين ،يبني اجلزء الثالث
البيانات واملنهجية التي ت�ستخدم يف الدرا�سة .وبعد ذلك �سوف يتم حتليل النتائج الرئي�سية
للدرا�سة يف اجلزء الرابع ،يتبعها خامتة الدرا�سة يف اجلزء اخلام�س.

 -2حقائق عامة حول االقت�صاد الأردين و�سوق العمل
الأردن دولة �رشق �أو�سطية �صغرية احلجم �إقت�صاديا ،و�صل حجم الناجت املحلي االجمايل
اال�سمي فيها �إىل ( )15,532.6مليون دوالر يف عام ( 2007البنك املركزي االردين،
 .)2007وتتميز الأردن باملوارد الطبيعية املحدودة واالعتماد امللحوظ على التدفقات املالية
اخلارجية ،وخا�صة امل�ساعدات الأجنبية والدين الأجنبي وحتويالت العمالة .وعلى امل�ستوى
الدويل ي�صنف اقت�صاد الأردن من حيث الدخل �ضمن ال�رشيحة االدنى للدول متو�سطة الدخل.
ومنذ عام  1989قامت الأردن بتنفيذ برنامج طموح للإ�صالح االقت�صادي بدعم من �صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل ،من �أجل �إعادة بناء اقت�صادها بهدف تدعيم النمو االقت�صادي
وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد.
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ومن �أجل حتقيق هذا الهدف مت اتخاذ العديد من اخلطوات الإ�ضافية الهامة (على �سبيل
املثال ،مراجعة قوانني اال�ستثمار والت�صديق على قوانني حقوق امللكية الفكرية وبع�ض القوانني
الهامة الأخرى ،و التوقيع على اتفاقات التجارة احلرة مع عدد من ال�رشكاء التجاريني) .ولكن
بالرغم من امل�ساعي التي اتخذت من �أجل تخفيف التحديات االجتماعية االقت�صادية امل�ستمرة،
�إال �أن الدولة ما زالت تعاين من م�شاكل عدة ترتكز ب�شكل رئي�سي يف الفقر والبطالة.
فيما يتعلق بالفقر ،تعي�ش ن�سبة كبرية من ال�سكان حتت خط الفقر ،وي�صل معدل البطالة
التي تنت�رش ب�شكل حاد بني ال�شباب والفتيات �إىل حوايل ( ,)%14حيث �إن قدرة االقت�صاد
على �إيجاد وظائف يف الفرتة الأخرية مل يتوافق مع الأعداد الكبرية من طالبي الوظائف.
وميثل خريجو اجلامعات و الكليات الن�سبة الأكرب من الوافدين اجلدد ل�سوق العمل؛ حيث تزايد
عدد خريجي التعليم العايل ب�شكل �رسيع منذ عام  ،1990ومن املتوقع �أن يوا�صل ارتفاعه
خالل العقد القادم  )UNESCO Institute for Statistics & OECD, 2005(.يو�ضح
اجلدول ( )1متو�سط معدالت البطالة لكل العمال ،ح�سب اجلن�س للفرتة (.)2007-2000
بالرغم من الرتاجع الب�سيط يف �سنة � ،2007إال �أن معدالت البطالة ارتفعت ن�سبي ًا باملقارنة
باملعدالت ال�سائدة على امل�ستوى الدويل والإقليمي .ومن الوا�ضح �أي�ض ًا ارتفاع معدالت البطالة
بني الإناث يف �سوق العمل).

جدول  : 1معدل البطالة يف الأردن ح�سب اجلن�س للفرتة ()2007-2000
ال�سنة

الذكور

الإناث

الكلي

2000

12.3%

21.0%

13.7%

2001

13.7%

20.5%

14.7%

2002

14.0%

21.9%

15.3%

2003

13.4%

20.8%

14.5%

2004

11.8%

16.5%

12.5%

2005

12.8%

25.9%

14.8%

2006

11.9%

25.0%

14.0%

2007

10.3%

25.6%

13.1%

بناء على م�سح البطالة و العمالة .EUS
امل�صدر :قاعدة بيانات م�رشوع املنار ً

6

مثل هذه املعدالت العالية للبطالة ت�ؤ�رش �إىل عدم كفاءة �سوق العمل ،وت�ؤدي اىل زيادة
ن�سبة الفقر وانخفا�ض م�ستويات املعي�شة .ويعترب توفر فر�ص العمل من بني احلقوق الأ�سا�سية
ال�رضورية للإن�سان ،والتي من بينها �أي�ض ًا توفري العمل الالئق للأفراد (.انظر,2003 :
.)Anker et al
ي�صل متو�سط معدل م�شاركة القوة العاملة يف الأردن �إىل ما يقرب من ( )%38.4يف الفرتة
ما بني ( 2007-2000انظر اجلدول  .)2بينما و�صل حجم القوة العاملة �إىل ( )1.312مليون
عامل يف �سنة  2007مع وجود تفاوت كبري ح�سب اجلن�س ,حيث �إن �سوق العمل الأردين
يعترب من �أ�سواق العمل التي ت�شهد معدالت منخف�ضة من امل�شاركة االقت�صادية للإناث مقارنة
مع امل�ستويات العاملية .ومتثل املر�أة ( )%49من عدد ال�سكان يف الأردن ( 5.8مليون ن�سمة يف
 )2008مع وجود ن�سبة م�شابهة من �أعداد الطالبات يف امل�ستويات التعليمية املختلفة .ويف الوقت
الذي ال يتعدي فيه معدل امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء حوايل ( )%15يف عام  ،2007و�صل
معدل م�شاركة الرجال �إىل م�ستوى عال حوايل (. )%64

جدول  : 2معدل امل�شاركة يف �سوق العمل ح�سب اجلن�س ()2007-2000
ال�سنة

الذكور

الإناث

الكلي

2000

66.1

12.3

39.4

2001

65.5

11.7

38.8

2002

64.2

12.3

38.4

2003

63.2

11.2

37.4

2004

63.7

10.4

37.4

2005

64.4

11.7

38.3

2006

63.1

11.9

37.7

2007

64.4

14.7

39.8
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-3م�صادر البيانات واملنهجية
�إن مو�ضوع جودة �أو مدى مالئمة الوظائف هي ق�ضية متعددة الأبعاد .لذلك ،ف�إن
الدرا�سات التي جرت حول جودة العمل �أو العمل الالئق �أخذت بعني االعتبار العديد من
امل�ؤ�رشات .بالإ�ضافة �إىل مدى توفر الفر�ص الوظيفية والدخل للجميع � ،إعتربت منظمة
العمل الدولية �أن احرتام احلقوق الأ�سا�سية للعمال والت�أمني االجتماعي واحلوار االجتماعي
بني �أطراف العمل الثالثة العنا�رص الأ�سا�سية التي حتدد العمل الالئق (.)Somavia, 2004
لذلك ف�إن املرتبات والأجور ال ميكنها �أن تقي�س مبفردها مدى جودة الوظائف (2001
 .)Acemoglu,ومن بني امل�ؤ�رشات واجلوانب اجلوهرية الأخرى جلودة العمل التي
ا�ستخدمت يف الدرا�سات يف هذا املجال :الأمان الوظيفي والت�أمني ال�صحي وال�سالمة املهنية
والإجازات مدفوعة الأجر والإجازات املر�ضية مدفوعة الأجر و�ساعات العمل و العمل
الإجباري ومدى او ن�سبة العمالة ذات الأجور املنخف�ضة و الوقت الذي يق�ضية العامل للو�صول
للعمل( ,انظر على �سبيل امليثال,Leschke et al ]2008[ ,Anker et al ]2003[ ( :
[]2007[ ,Enchautegui ]2008[,Green ]2006[ ,Howell and Diallo ]2007
.)Lower-Basch
فيما يتعلق بحالة الأردن ف�إن هنالك نق�ص يف بيانات و م�ؤ�رشات جودة الوظائف على
امل�ستوى الكلي و اجلزئي للتحليل .تفتقد م�صادر البيانات الأردنية -لأغرا�ض تكوين الرقم
وعموما فلي�س هناك م�صدر
القيا�سي جلودة الوظائف� -إىل العديد من العوامل الأ�سا�سية.
ً
منفرد من البيانات ي�ستطيع �أن يقدم احلد الأدنى من املتغريات التي ميكن �أن ت�ستخدم لتكوين
رقم قيا�سي ممثل جلودة الوظائف .وت�شتمل كل البيانات اجلزئية املقطعية التي �أمكن الو�صول
�إليها ككل على عدد حمدود من امل�ؤ�رشات ذات ال�صلة بهذا املو�ضوع .وتلك امل�ؤ�رشات هي:
الأجور واملرتبات و ال�ضمان االجتماعي و التوظيف ل�ساعات عمل اقل ( التوظيف املتدين)
و �ساعات عمل �أكرث ( التوظيف الزائد) .وقد مت دمج ثالث م�صادر من البيانات اجلزئية
يف الدرا�سة لتكوين جمموعة واحدة من البيانات حتتوي على امل�ؤ�رشات الأربعة التي ذكرت
�ساب ًقا .وتلك امل�صادر كالتايل:
م�سح العمالة والبطالة ( )EUSللفرتة ما بني  :2007-2000هذا امل�صدر هو م�سح
منتظم يتم على م�ستوى وا�سع ب�شكل ربع �سنوي� ،أي �أربع جوالت يف العام ،ما عدا م�سح عام
 2004عندما قامت دائرة االح�صاءات الأردنية بتنفيذ جولة واحدة فقط.
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ويتم من خالل م�سح  EUSجتميع البيانات حول اخل�صائ�ص الدميوغرافية املختلفة
وخ�صائ�ص �سوق العمل .وب�شكل ا�سا�سي يوفر هذا امل�صدر بيانات حول العمر والنوع
االجتماعي والتعليم و االجور (يف فئات) ،والقطاع االقت�صادي (العام واخلا�ص) ،والن�شاط
االقت�صادي (الزراعة ،ال�صناعة � ،إلخ ،)..والعمالة (هل هي ن�شيطة اقت�صاد ًّيا �أم خاملة،
وحالة العمالة والبطالة) ،واحلالة االجتماعية ومكان الإقامة .يلخ�ص اجلدول ( )3م�سح
البطالة والعمالة يف الفرتة امل�ستخدمة يف الدرا�سة من حيث العدد الكلي للم�شاركني وعدد العمال
ب�أجر ح�سب اجلن�س.
جدول  : 3عينات و حجم العمالة ب�أجر يف م�سح البطالة والعمالة للفرتة ()2007-2000
ال�سنة

العينة الكلية

الذكور

الإناث

عمال الأجور والرواتب �إجمايل العمال

2000

196,057

100,366

95,691

(33,752)15%

40,678

2001

193,413

98,867

94,546

(32,270)15%

38,646

2002

223,921

114,548

109,373

(37,222)15%

44,385

2003

220,636

112,856

107,780

(37,325)15%

43,883

2004

78,731

40,524

38,207

(13,696)14%

16,162

2005

21,6636

110,097

106,539

(36,751)16%

42,977

2006

212,608

107,970

104,638

(37,117)15%

42,877

2007

265,275

135,616

129,659

(49,865)17%

57,930

الإجمايل

1,607,277

820,844

786.433

(277,998)15%

327,538

متثل عالمة ( )%ن�سبة الإناث للعدد الكلي لعمال الأجور والرواتب.

م�سح الدخل والإنفاق ( )IESللعام  :2006يختلف م�سح الدخل والإنفاق عن م�سح
العمالة والبطالة ،حيث �إنه يهدف مبدئي ًا �إىل جتميع معلومات عن م�صادر الدخل املنزيل
وقنوات الإنفاق ،بالرغم من �أنه ي�شتمل على بيانات م�شابهة لتلك التي يقدمها م�سح العمالة
والبطالة  ،EUSحيث يتم جتميع بيانات حول نف�س الأبعاد الدميوغرافية والوظيفية تقريب ًا,
�إال انه وبالنظر �إىل االجور و املرتبات ،ف�إن مل�سح الدخل والإنفاق ميزة تكمن يف �س�ؤال العمال
عن مرتباتهم ال�سنوية الفعلية والأجور بد ً
ال من �أن يدعوهم �إىل تو�ضيح فئة الأجر املنا�سبة
ملوقفهم .يو�ضح اجلدول ( )4عدد الأفراد امل�شاركني يف م�سح  ،2006بالإ�ضافة �إىل عدد
العمال ب�أجر ح�سب اجلن�س.
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جدول  : 4عينة م�سح الدخل والإنفاق وعدد العمال ب�أجر يف م�سح  IESلعام 2006
ال�سنة

العينة الكلية

الذكور

الإناث

2006

73,949

36,905

37,044

عمال الأجور والرواتب �إجمايل العمال
15017

(12,521)20%

متثل عالمة ( )%ن�سبة الإناث للعدد الكلي لعمال الأجور والرواتب.

�سجالت �إدارة ال�ضمان االجتماعي ( :)SSRحتتفظ م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
ب�سجالت لكل الأفراد الذين ي�شاركون يف او ي�ستفيدون من �صندوق ال�ضمان االجتماعي.
وتبني تلك ال�سجالت تفا�صيل العمر والنوع والقطاع والن�شاط االقت�صادي ،و�أي�ض ًا الرواتب
ال�شهرية .على اجلانب االخر ال حتتوي �سجالت ال�ضمان  SSRعلى بيانات حول التعليم
كما هو احلال يف امل�صادر ال�سابقة .يو�ضح اجلدول رقم ( )5عدد ال�سجالت لكل �سنة ح�سب
اجلن�س.
جدول  : 5تو�ضيح �سجالت الت�أمني االجتماعي ا�ستنادً ا �إىل النوع يف 2007-2000
ال�سنة

ال�سجالت ال�شخ�صية الكلية

الذكور

الإناث

2000

366,330

287,461

78,869

2001

381,898

291,626

90,272

2002

416,374

312,802

103,572

2003

467,044

349,832

117,212

2004

519,372

358,766

133,606

2005

592,230

440,388

151,842

2006

661,651

492,399

169,252

2007

724,167

541,080

183,087

الإجمايل

4,1290,66

3,101,354

1,027,712
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وفيما يلي �سوف نعر�ض ملتغريات جودة الوظيفة التي ا�ستخدمت يف الدرا�سة:
�أ .الأجور والرواتب احلقيقية
�إن من اخل�صائ�ص الرئي�سية للم�سوح املتعددة و ال�شاملة التي تنفذ بوا�سطة دائرة
االح�صاءات العامة يف االردن هي ت�صنيف املرتبات ال�شهرية والأجور �إىل عدد حمدود من
الفئات االجرية .ي�ؤثر هذا الإجراء بالطبع على قدرة الباحثني على القيام ب�إختبار موثوق
لدور املرتبات والأجور يف جودة الوظائف .وت�أتي بيانات  EISلعام  2006ك�إ�ستثناء مفيد
لهذه القاعدة حيث تقدم معلومات مف�صلة عن الأجر ال�سنوي الفعلي واملرتبات على م�ستوى
كل عامل� .أما فيما يتعلق مب�سوح  EISال�سابقة ف�إنها تقدم معلومات م�شابهة فيما يتعلق باالجور
والرواتب واملتغريات الأخرى ,ولكن على م�ستوى اال�رسة فقط (يتم جتميع كل املرتبات
والأجور ال�شهرية لأع�ضاء الأ�رسة يف رقم واحد ميثل دخل اال�رسة ككل) .وعلى اجلانب
الآخر ،متتلك م�سوحات  EUSفائدة تقدمي بيانات مقطعية مف�صلة على عك�س  .IESولأهمية
امتالك مثل تلك املعلومات املف�صلة لكل عامل على مدار �سنوات خمتلفة لغر�ض تكوين رقم
قيا�سي جلودة الوظائف ,فلقد مت بناء التحليل مبدئ ًّيا على بيانات  EUSوجزئ ًّيا على بيانات IES
حيث ا�ستخدمت م�سح  IESلت�سهيل ادماج متغري الأجور واملرتبات الفعلية لبيانات .EUS
ت�ستخدم معظم الدرا�سات التطبيقية لتقدير االجور ر�ؤية من�رس ( )Mincerملعادالت
الأجر .وقد مت تقدير النموذج املن�رسي التايل يف درا�سة بيانات :IES

InY = a + βi S + γ E+ dE2 +θi Z + e
حيث ترمز (� )Sإىل امل�ستويات املختلفة من التعليم ،بينما ترمز (� )InYإىل اللوغريتم
الطبيعي للأجور واملرتبات ال�شهرية.
ولتحويل بيانات الأجر اىل بيانات �شهرية ،مت تق�سيم بيانات االجور يف  IESعلى (.)12
(  )Eمتثل اخلربة يف العمل والتي تقا�س با�ستخدام عمر العامل )E2( .هي احلد الرتبيعي للخربة
«وي�ستخدم هذا احلد للأخذ بعني االعتبار طبيعة دالة االجور املت�صفة بانها غري خطية ()Z
 )Harmon et al,2003( ,هي جمموعة من املتغريات الأخرى (القطاع االقت�صادي،
النوع ،الن�شاط االقت�صادي) ،و( )εهي حد اخلط�أ الع�شوائي .امللحق ( )1يورد نتائج تقدير
بيانات االجور امل�أخوذة من .IES
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وحل�سن احلظ ف�إن جمموعة بيانات  EUSحتتوي على نف�س املتغريات التف�سريية امل�ستخدمة يف
تقدير الأجور من بيانات  .IESولذلك فقد مت �إعادة ترميز و �إدخال فئات املتغريات التف�سريية
بطريقة م�شابهة لت�سهيل عملية تقدير متغري االجور ( متغري مت�صل و لي�س على �شكل فئات)
لـبيانات  .EUSوبعد ذلك و حلل م�شكلة ح�ساب معدل النمو ال�سنوي يف االجور والرواتب,
ا�ستخدمت املعادلة يف االعلى لعمل انحدار خطي لبيانات االجور اال�صلية يف ( EUSوالتي هي
عبارة عن فئات اجرية و لي�س متغري مت�صل)  ،ب�إ�ستخدام متو�سط الأجور لكل فئة ،على نف�س
املتغريات التف�سريية ،بالإ�ضافة �إىل متغريات وهمية ( )dummy variablesمتثل ال�سنوات
من  2000حتى ( ,2007ملحق  2يو�ضح النتائج) .وقد ا�ستخدمت معامالت تلك املتغريات
الوهمية لتمثل معدالت النمو يف الأجور واملرتبات اال�سمية .وقد ا�ستخدم برنامج ،STATS
اال�صدار  9.1لتنفيذ كل التحليالت املبدئية للدرا�سة .وقد �سهل برنامج  STATAعملية تقدير
قيم اللوغريتم الطبيعي للمرتبات والأجور لبيانات  EUSبناء على بيانات  .IESوقد مت تعديل
بناء على بيانات االجور
تلك القيم لت�أخذ بعني االعتبار معدالت النمو ال�سنوي التي مت قيا�سها ً
يف .EUS
وللح�صول على القيم الفعلية لالجور واملرتبات مت �إجراء عملية ح�ساب عك�س
اللوغاريتم الطبيعي (اال�س الطبيعي) ،والتي حولت فيما بعد �إىل قيم حقيقية
(  )real wages and salaiesبا�ستخدام الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ( )CPIوالذي مت
قيا�سه �سنويا بوا�سطة دائرة االح�صاءات .و اخريا مت تغري متغري الأجور واملرتبات احلقيقي
بحيث ي�أخذ ال�شكل املعياري با�ستخدام املعدلة التالية:
القيمة املعيارية = (القيمة – احلد الأدنى) \ (احلد الأق�صى – احلد الأدنى).

ب .تغطية الت�أمني االجتماعي
يعترب ال�ضمان االجتماعي من بني اخل�صائ�ص اجلوهرية للوظائف اجليدة .وحيث �إن
م�سوح  EUSو امل�سوح االخرى التي تنفذها دائرة االح�صاءات ال تقدم معلومات حول تغطية
ال�ضمان االجتماعي على م�ستوي العامل ,فقد مت ا�ستخدام بيانات  SSRيف الدرا�سة لتقدير
احتمالية التغطية بال�ضمان االجتماعي.
وقد مت �إتباع خطوات م�شابهة لتلك التي مت تطبيقها يف حالة املرتبات والأجور اال�سمية
للح�صول على متغري جديد ميثل احتمالية تغطية العامل بال�ضمان االجتماعي.
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وتعترب م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي الهيئة الأردنية الرئي�سية امل�سئولة عن التغطية
االجتماعية للعمال .لذلك رمبا باالمكان �إىل حد كبري افرتا�ض �أن بيانات  SSRحتتوي على
معلومات كافية عن العمال الذين يح�صلون على ال�ضمان االجتماعي يف الأردن .وبالإ�ضافة
اىل ذلك ف�إن بيانات كلٍ من  SSRو  EUSمتاحة لنف�س الفرتة ( ،)2007-2000و ت�أخذ
هذه البيانات يف االعتبار متغريات مت�شابهة حول العمال والتي ت�شتمل على العمر والقطاع
االقت�صادي والن�شاط االقت�صادي والنوع .واملتغريات الأخرية مت ترميزها ب�شكل م�شابه
يف كلتا جمموعتي البيانات .وعن طريق ا�ستخدام برنامج  STATAمت تق�سيم البيانات �إىل
جمموعات خمتلفة ،حيث تتوافق كل جمموعة يف  SSRمع جمموعة م�شابهة لها يف .EUS
متثل البيانات يف  EUSكل العمال يف االقت�صاد ،بينما ت�شتمل  SSRفقط على العمال الذين
يتمتعون بال�ضمان االجتماعي .ومت دمج البيانات امل�ستخرجة من املجموعتني يف جمموعة
واحدة حتتوي على متغريات املجموعة بالإ�ضافة �إىل متغريين �إ�ضافيني ،وهما العدد الكلي
للعمال يف جمموعة معينة ،والذي مت احل�صول عليه من  ،EUSوعدد العمال الذين يح�صلون
على �ضمان اجتماعي ،والتي مت احل�صول عليه من  .SSRوبق�سمة عدد العمال الذين يح�صلون
على �ضمان اجتماعي على العدد الكلي للعمال ف�سوف يعطي مقدار احتمالية العامل من كل
جمموعة للح�صول على �ضمان اجتماعي ( وهذا يعرب عن متغري احتمالية احل�صول على
ال�ضمان االجتماعي) .و اخريا وللتنب�ؤ ب�شكل �أقوى مبدى احتمالية ح�صول العامل على ال�ضمان
االجتماعي  ,مت �إجراء تقدير انحدار خطي ملتغري احتمالية ال�ضمان االجتماعي على متغريات
املجموعة (ملحق  3يو�ضح النتائج و املتغريات) .و ا�ستنادا لذلك االجراء ،متت عملية تقدير
احتمالية التغطية بال�ضمان االجتماعي على م�ستوى كل عامل يف بيانات .1 SUE

ج .التوظيف املتدين والزائد
عند فح�ص جودة الوظائف لعامل �أو جمموعة من العمال يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار مدى
وجود التوظيف الزائد �أو املتدين ،حيث �إنهما يعك�سان مدى مالئمة �ساعات العمل التي يتمتع بها
املوظف .يف الدرا�سة احلالية مت ا�ستخدم بيانات �ساعات العمل الأ�سبوعية لكل عامل و املتوفرة
يف  EUSلتحديد التوظيف الزائد او الناق�ص .فالعامل الذي يق�ضي �أكرث من � 40ساعة عمل يف
الأ�سبوع مت �إعتبار وظيفته مت�صفة بالتوظيف الزائد  ،بينما مت ت�صنيف العامل الذي يعمل �أقل
من � 40ساعة يف الأ�سبوع على انه يعمل يف وظيفة او عمل مت�صف بالتوظيف الناق�ص.
 1كما هو معروف يف حالة تقدير االنحدار اخلطي  ,ب�إ�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى ملتغري ي�أخذ قيما ما بني ( 0و  ,)1ينتج ان ت�أخذ بع�ض
القيم املقدرة قيما اكرث من  1او اقل من  .0للتغلب على هذه امل�شكلة مت تعديل تلك القيم لت�صبح �أي قيمة اقل من ال�صفر �صفرا و اي قيمة اكرب
من واحد واحدا .لذلك مل يكن هنالك حاجة حل�ساب القيم املعيارية ملتغري �إحتمالية ال�ضمان االجتماعي.
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وبالتايل مت ح�ساب متغريين �آخرين ميثالن التوظيف الزائد والناق�ص .وقد مت ح�ساب القيم
املعيارية لهذين املتغريين كما مت يف حالة املرتبات والأجور احلقيقية.
بناء على
وللح�صول على القيم التي متثل الرقم القيا�سي جلودة الوظائف يف الأردنً ،
املتغريات الأربعة ال�سابقة ،مت ا�ستخدام التحليل العاملي ( )Factor Analysisوالذي يعترب
وعموما تعترب هذه الطريقة �أكرث مالءمة
من الطرق االكرث ا�ستخدما يف مثل هذه الدرا�سات.
ً
من الطرق الأخرى مثل حتليل املكونات املبدئية ( )Principal Componentsيف حالة
ما �إذا كان �إنتاج عدد حمدود من العوامل اعتمادا على املتغريات امللحوظة يرتبط بنظرية
معينة ( .)Tabachnick and Fidell,2001وبالطبع ف�إن عالقة املتغريات امل�ستخدمة يف
هذه الدرا�سة بجودة الوظائف وبالتايل بالرقم القيا�سي جلودة الوظائف ميكن توقعها نظريا.
بالن�سبة ملتغريي الأجور ال�ضمان االجتماعي فهما ي�ؤثران �إيجاب ًّيا على جودة الوظائف .وعلى
اجلانب الآخر ،يرتبط متغريا التوظيف الزائد والتوظيف املتدين عك�س ًّيا مع جودة الوظائف.
يو�ضح امللحق ( )3نتائج التحليل العاملي الذي مت �إجرا�ؤه يف الدرا�سة ،حيث تتوافق النتائج مع
التنب�ؤات املبدئية ال�سابقة حول دور املتغريات االربعة يف جودة الوظائف .النتائج اي�ضا تبني
دور كل متغري من املتغريات يف قيم الرقم القيا�سي.

 -4النتائج الرئي�سية:
 4-1ملحق جودة الوظائف يف الأردن يف الفرتة ما بني 2007- 2000
من املمكن �أن تتغري جودة الوظائف من �سنة اىل اخرى� ،سواء الوظائف اجلديدة �أو
املوجودة من قبل ،وذلك ا�ستجابة للظروف االقت�صادية وديناميكيات �سوق العمل .وبالنظر
�إىل ال�شكل (� ،)1سوف جند من الوا�ضح �أن الرقم القيا�سي جلودة الوظائف يف الأردن قد
�شهد تراجعا ،وخا�صة يف الفرتة ما بني  2001و  .2005والتف�سري املمكن لهذا االجتاه هو �أن
االقت�صاد الأردين يتفاعل مع و يت�أثر ب�شكل كبري بال�صدمات االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجية.
فمن املمكن �أن تكون حرب اخلليج الأخرية (غزو العراق عام  )2003مقرتنة بالزيادة يف
�أ�سعار البرتول قد �أثرت على املتغريات املكونة للملحق .وكما ذكر �ساب ًقا ،ف�إن ال�سيا�سات
االقت�صادية الأردنية قد عملت تدريجي ًا على دمج االقت�صاد الأردين مع االقت�صاد العاملي .على
�سبيل املثال ،كان من نتيجة توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية واملتعددة ،منو ال�صادرات
ب�شكل وا�ضح.
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وكانت املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ( )QIZsم�صدر ًا خا�ص ًا لزيادات الت�صدير ،حيث
ارتفعت ال�صادرات بن�سبة  %56.8يف  ( 2004الن�رشة ال�سنوية لوزارة ال�صناعة والتجارة
الأردنية .) 2004 ،بالطبع ،كان هناك املزيد من الوظائف اجلديدة نظر ًا لال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف االقت�صاد ،وخا�صة يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة .و قد رافق مثل هذه الزيادة يف
الناجت و التوظيف بع�ض ال�سلبيات حيث اثريت بع�ض االدعاءات حول �أن �إجراءات امل�صانع
يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ال تتوافق مع القوانني واللوائح الأردنية املتعلقة بالتوظيف.2
وعلى اجلانب االخر نالحظ وجود بع�ض التح�سن يف الرقم القيا�سي بعد عام  .2005حيث
�شهدت املرتبات والأجور زيادات ملحوظة يف ال�سنوات الأخرية ،وخا�صة يف عامي 2006
و  .2007حيث قرر كل من القطاع اخلا�ص والعام رفع املرتبات والأجور ا�ستجابة الرتفاع
�أ�سعار البرتول التي �شاركت يف ت�آكل الدخول احلقيقية يف االقت�صاد .وقد �أعلنت احلكومة عن
خطة لتعديل املرتبات والأجور يف القطاع العام لت�أخذ باحل�سبان الزيادات يف معدل الت�ضخم
ال�سنوي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن احلد الأدنى لالجور ارتفع حتى و�صل  3110دنانري يف عام
 .2007وقد �رشعت م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي يف عام  2007يف برامج جديدة لتو�سيع
مظلة ال�ضمان االجتماعي .من املمكن ان تكون هذه التطورات �ساهمت يف الزيادة امللحوظة
التي متت يف الرقم القيا�سي يف عام  .2007و من االهمية مبكان التنبيه اىل ان �سلوك الرقم
القيا�سي قد يتغري �إذا مت ت�ضمني متغريات اخرى غري املتغريات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة
(انظر اجلزء ال�سابق من الدرا�سة).
�شكل رقم  : 1متو�سط الرقم القيا�سي املعياري  JQIيف الأردن للفرتة ( 2007- 2000كل
العمال ب�أجر و مرتب).

الرقم القيا�سى جلودة

 2هذا يطرح ا�سئلة مهمة حول ت�أثري العوملة على االقت�صاد االردين ,و خا�صة �سوق العمل.
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�شكل رقم  : 2توزيع الكثافة االحتمالية ( )kernelللرقم القيا�سي املعياري جلودة الوظائف
لعامي(.)2007-2000
جيد

رديء

متو�سط

الكثافة

الرقم القيا�سى جلودة

�شكل رقم  : 3تطور ن�سبة الوظائف اجليدة واملتو�سطة والرديئة للفرتة ( 2007-2000لكل
العمال ب�أجر و راتب).

وظائف جيد

وظائف متو�سطة
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وظائف

لتو�ضيح تطور جودة الوظائف مبرور الوقت يف الأردن ما بني عامي ,2007 - 2000
يظهر ال�شكل ( )2توزيع الكثافة االحتمالية ( )kernelللرقم القيا�سي لكل عمال الأجور واملرتبات
لكلتا ال�سنتني .ومن الوا�ضح �أن كال التوزيعني يت�شابهان يف التعدد املنوايل ،ولكن التوزيع ا�صبح
�ضيقا اكرث قلي ً
ال يف  ،2007مما �أدى �إىل زيادة ن�سبة الوظائف التي تتميز مب�ستوى متو�سط من
اجلودة .ومن �أجل تو�ضيح تلك الإمكانية ،مت تق�سيم املنطقة التي توجد حتت منحنيات التوزيع
�إىل ثالث فئات ،متثل الفئة الأوىل الوظائف اجليدة ،والتي من املفرت�ض �أن متتلك متو�سط
�أكرب من املرتبات والأجور احلقيقية ،وم�ستويات �أقل من التوظيف الزائد و التوظيف املتدين،
واحتمالية اكرب للتغطية بال�ضمان االجتماعي .ومت ت�صنيف الوظائف التي متتلك قيم من الرقم
القيا�سي �أعلى من  0.5على انها �ضمن الوظائف اجليدة ،وعلى النقي�ض متثل الوظائف التي
يكون فيها الرقم القيا�سي بني  0.5 -و 0.5الوظائف املتو�سطة (متو�سطة اجلودة) .وبالتايل من
امل�ؤكد �أن ت�سجل الوظائف املتو�سطة قيما �أقل من الوظائف اجليدة فيما يتعلق باملتغريات املكونة
مللحق جودة الوظيفة وقيما �أعلى من الوظائف الردئية (فقرية اجلودة) ،والتي يف املقابل يكون
الرقم القيا�سي فيها ممث ً
ال ب�أقل من  . 0.5 -ويو�ضح ال�شكل ( )3منو كل فئة من الوظائف للفرتة
مابني ( )2007 - 2000كن�سبة من الوظائف الكلية .ومن الوا�ضح �أنه يف  ،2007اكت�سب
�سوق العمل تقري ًبا نف�س ن�سبة الوظائف اجليدة التي توجد يف عام  .2000وارتفعت �أي�ض ًا ن�سبة
الوظائف املتو�سطة يف عام  2007مل�ستوى �أعلى من املوجود يف  .2007بالإ�ضافة �إىل �أنه يف
 2007انحدرت ن�سبة الوظائف الفقرية مقارنة مع �سنة .2000

 4-2ملحق جودة الوظائف يف الأردن ح�سب اجلن�س
تقع ق�ضايا النوع االجتماعي يف �صميم ال�سيا�سة العامة واهتمامات املجتمع املدين يف الأردن.
وترتكز اجلهود على تدعيم املر�أة اقت�صاد ًّيا واجتماع ًّيا و�سيا�س ًّيا ودجمها يف �سوق العمل .ولقد
حت�سن و�ضع املر�أة يف الأردن على عدة م�ستويات وخا�صة من حيث التعليم وم�ؤ�رشاته .ولكن
حتى الآن ال تزال م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل �أقل من ال�شكل املرغوب ،بالرغم من النمو
الذي حتقق يف ال�سنوات الأخرية .و ب�شكل عام يوجد فجوات يف معدالت البطالة واملرتبات و
االجور ل�صالح العمال الذكور مقارنة مع الن�ساء يف �سوق العمل( .انظر الباب  2وامللحق .)2
يو�ضح ال�شكل ( )4منو الرقم القيا�سي جلودة الوظائف للفرتة ( )2007-2000لكل من
العمال والعامالت ب�أجر و راتب يف الأردن.
 3لكن النقابات و ممثلي العمال ي�ؤكدون ان احلد االدنى لالجور غري و كايف و انه فقد قيمته مع مرور الوقت و انه البد من زيادته .على كل
االحوال ,قامت احلكومة م�ؤخرا بتعديل احلد االدنى لالجور لي�صبح ( )150دينار ًا اعتبار ًا من كانون ثاين ل�سنة 2009
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ومن الوا�ضح ان االناث يتمتعن مبتو�سط من الرقم القيا�سي هو ادنى دائما من الرجال,
حتى انه ي�صل اىل م�ستوى اقل من ال�صفر يف منت�صف الفرتة .وت�ضيف هذه النتيجة املتعلقة
بالفجوة بني اجلن�سني يف جودة الوظائف يف هذه الدرا�سة بع ًدا جدي ًدا للتمييز املوجود �ضد املر�أة
يف �سوق العمل الأردين .و نالحظ اخريا ان الرقم القيا�سي جلودة وظائف الن�ساء بد�أ بالتح�سن
من عام  2005ف�صاعد ًا متوافقا مع االجتاه العام للرقم القيا�سي جلميع العمال ب�أجر و راتب,
كما ذكر �سابق ًا.
ومن النتائج ذات الأهمية الكبرية و التي ال بد من اال�شارة اليها ,هي �سلوك الفجوة بني
اجلن�سني على م�ستوى الرقم القيا�سي جلودة الوظائف مع مرور الوقت .يبني ال�شكل ()4
االختالف او الفجوة بني العمال الذكور و االناث ،والذي ي�شري �إىل عدم وجود �أي دليل على
ان هذه الفجوة تقل مع مرور الزمن بل على العك�س ف�إن الر�سم يدلل على �إت�ساع هذه الفجوة
يف عام  .2007وجند �أن متو�سط الرقم القيا�سي اخلا�ص بالرجال يف عام  2007تخطى الرقم
اخلا�ص بالن�ساء حيث انه منى ب�شكل اكرب مما �أدى �إىل ات�ساع فجوة اجلودة ل�صالح الذكور
(ازدادت الفجوة من  0.056يف عام � 2006إىل  0.094يف عام .)2007
ومن املفيد بوجه خا�ص �أن نبني االجتاهات املتعلقة بالوظائف اجليدة والرديئة ن�سبة لإجمايل
الوظائف يف كل �سنة من �سنوات الدرا�سة .من الوا�ضح انه ال يزال �سوق العمل مييز العمال
من الذكور يف توزيع الوظائف اجليدة والرديئة .يف كل �سنة من ال�سنوات ،كما هو ثابت يف
ال�شكل ( ،)5متثل الوظائف اجليدة التي ي�ستحوذ عليها الرجال ن�سبة �أعلى من �إجمايل الوظائف
التي يعملون بها �أكرث من الوظائف اجليدة التي تعمل بها الن�ساء .يف عام  2007زادت الن�سبة
املتعلقة بالرجال �إىل  %31بعد �أن كانت  %25عام  .2006بينما انحدرت قليال ن�سبة الن�ساء من
� %23إىل  .%21وكما هو ثابت من ال�شكل ( )5فهناك انخفا�ض يقرتب من � %2سنويا باملتو�سط
بالن�سبة للوظائف الرديئة التي يعمل بها الرجال.
ولقد تدنت ن�سبة الوظائف الرديئة اخلا�صة بالن�ساء ب�شك وا�ضح (من  %19يف عام 2006
�إىل  %16عام  .)2007وبرغم كل هذا جند �أن العمال من الن�ساء ي�شغلون ن�سبة �أعلى من
الوظائف الرديئة مقارنة بالرجال يف عام  %16( 2007و %11بالن�سبة للن�ساء والرجال على
التوايل).

18

ال�شكل  : 4متو�سط الرقم القيا�سي املعياري جلودة الوظائف بالأردن جلميع العاملني ب�أجر
و حب اجلن�س للفرتة (.)2007-2000

 JQIللإناث

اختالف  JQIللإناث والذكور

 JQIللذكور

ال�شكل  : 5تطور الن�سب املئوية لكل من الوظائف اجليدة والرديئة (مقارنة ب�إجمايل
الوظائف) ح�سب اجلن�س.
وظائف رديئة
وظائف رديئة
وظائف جيدة (ذكور)
وظائف جيدة (�إناث)

 4-3ملحق جودة الوظائف يف الأردن ح�سب م�ستويات التعليم
يعترب التعليم من القنوات الرئي�سية التي ميكن للفرد من خاللها �أن يدعم جناحه يف �سوق
العمل .و ت�ؤكد نظرية ر�أ�س املال الب�رشي  ,وهي النظرية االقت�صادية الرائدة حول دور
التعليم يف االقت�صاد ,على ان التعليم ا�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي ينتج عنه زيادة يف االنتاجية
ويف املقابل مزيد من العوائد اخلا�صة و االجتماعية.
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و لذلك من املفرو�ض �أن التعليم يزيد من االجور و بالتايل ي�ؤثر �إيجابي ًا يف جودة الوظائف
على الرغم من �أن العالقة ما بني التعليم واملتغريات االخرى جلودة الوظائف الأخرى
امل�ستخدمة بهذه الدرا�سة وعلى اخل�صو�ص التوظيف الزائد واملتدين غري وا�ضحة كما هو احلال
بالن�سبة للعالقة مع االجور.
تو�صلت هذه الدرا�سة ,كما هو مبني يف ال�شكل (� ,)6إىل �أن العمال ذوي التعليم الأ�سا�سي
فما دون يكونون اكرث احتما ً
ال يف �أن يتقلدوا وظائف ذات م�ستوى �أقل يف اجلودة مقارنة
مب�ستويات التعليم الأخرى .اما فيما يتعلق مب�ستويات التعليم االخرى (املهني والثانوي والتعليم
العايل) ف�إن االختالف يف الرقم القيا�سي جلودة الوظائف غري وا�ضح .ومن املمكن �أن ي�شري
هذا �إىل وجود ظاهرة م�شهورة ج ًدا ومنت�رشة يف الكثري من �أ�سواق العمل وهي ق�ضية الت�أهيل
او التعليم الزائد ( .)Over-qualificationوعلى الرغم من كل هذا ،يت�ضح �أن مزيدا من
التعليم يحقق نتائج �أف�ضل يف م�ستويات جودة الوظائف يف نهاية فرتة الدرا�سة حيث كان التعليم
العايل �أعلى من امل�ستويات التعليمية االخرى يف عام .2007
يحلل ال�شكالن ( )7و ( )8دور التعليم بخ�صو�ص ن�سب الوظائف اجليدة والرديئة املرتبطة
ب�إجمايل الوظائف التي ي�شغلها العمال .و ي�ؤكد ال�شكالن �إىل حد بعيد االجتاه العام مل�ؤ�رشات
�إجمايل جودة الوظائف املبينة يف ال�شكل ( .)6وباملثل ،باملتو�سط جند �أن العمال احلا�صلني على
التعليم الأ�سا�سي فما دون يكونون �أقل احتمالية يف �أن يتم توظيفهم بوظائف جيدة عن رفقائهم
الذي يتمتعون مب�ستويات اعلى من التعليم.

ال�شكل  : 6متو�سط الرقم القيا�سي املعياري جلودة الوظائف بالأردن جلميع العاملني ب�أجر
ح�سب التعليم للفرتة .2007-2000

تعليم مهنى

تعليم عايل

تعليم �أ�سا�سى

تعليم ثانوى
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ال�شكل  : 7تطور الن�سب املئوية للوظائف الرديئة (مقارنة ب�إجمايل الوظائف) ح�سب
التعليم.

وظائف رديئة (تعليم مهنى)

وظائف رديئة (تعليم عاىل)

وظائف رديئة (تعليم �أ�سا�سي)

وظائف رديئة (تعليم ثانوى)

ال�شكل  : 8تطور الن�سب املئوية للوظائف اجليدة (مقارنة ب�إجمايل الوظائف) ح�سب
التعليم.
وظائف جيدة (تعليم عاىل)
وظائف �ضعيفة (تعليم مهنى)
وظائف جيدة (تعليم ثانوى)
وظائف جيدة (تعليم �أ�سا�سي)

 4-4ملحق جودة الوظائف يف الأردن ح�سب الفئة العمرية
لدرا�سة الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ح�سب الفئة العمرية و درا�سة تطور جودة العمل
عرب الأجيال �أهمية بحد ذاتها و بالن�سبة للق�ضايا الأخرى املتعلقة ب�سوق العمل وعلى الوجه
الأخ�ص عدم العدالة بني الأجيال املتالحقة .بالن�سبة للبيانات املتوفرة عن الأردن و امل�ستخدمة
ومبعنى �آخر ،ال
يف هذه الدرا�سة فهي ال حتتوي على معلومات عن التاريخ الوظيفي للعامل.
ً
ميكن للباحث حتديد ما �إذا كانت وظيفة �أحد العاملني هي �أول وظيفة له وال ميكن حتديد متى
تاريخ ح�صول العامل على الوظيفة احلالية.
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وعلى الرغم من هذا العيب ،ف�إن حتليل الرقم القيا�سي للجودة املبني على �سن العامل يظل
مهما يف حالة الأردن ومن املمكن �أن يقدم بع�ض النتائج املهمة .وللقيام بذلك ،فقد مت ح�ساب
ً
متو�سطات الرقم القيا�سي ح�سب املجموعات العمرية وبالن�سبة للرجال والن�ساء على حدة.
ال�شكالن ( )9و ( )10يعر�ضان الفروق يف املتو�سطات ح�سب املجموعات العمرية لكل
جن�س يف عام  2000وعام  2007ب�شكل متتال .و ب�شكل وا�ضح يبني ال�شكالن �أن العمال من
االناث يتمتعون مب�ستوى اقل من جودة الوظائف مقارنة مع العمال الذكور يف كل من عامي
 2000و  .2007وت�أتي هذه النتيجة مطابقة و م�ؤكدة للتحليل الذي تناولناه �ساب ًقا عن الفجوة
بني االناث و الذكور يف جودة الوظائف .ومن خالل مقارنة ال�سنتني (بداية ونهاية فرتة
الدرا�سة) ميكن القول انه من املحتمل ان �سبب زيادة الفجوة بني اجلن�سني لعام  2007يرجع
�إىل زيادة الفروق يف الرقم القيا�سي للداخلني ال�شباب من كال اجلن�سني �إىل �سوق العمل ,حيث
ات�سع الفارق بالن�سبة للفئات العمرية الأ�صغر �سن ًا ( �أعمار  ) 37-15يف عام  2007مقارنة
بعام  2000كما هو مو�ضح بال�شكلني.
وما يدعو للت�سا�ؤل هو �أن �شكل منحنيات الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ح�سب العمر لكل
من الذكور والإناث حمدب .من اال�سباب املحتملة ملثل هذه احلالة هو العالقة ما بني االجور
و العمر (والذي ميثل اخلربة) و التي تت�صف بانها غري خطية وحمدبة .باال�ضافة لذلك ,ميكن
ان يكون لنوع البيانات امل�ستخدمة يف حالة ال�ضمان االجتماعي دورا يف �شكل هذه املنحنيات.
�أكدنا باجلزء الثالث ان منهجية الدرا�سة تت�ضمن ا�ستخدام ال�سجالت الفردية لل�ضمان االجتماعي
لتمثيل متغري الت�أمني و ال�ضمان االجتماعي املتاح للعمال.
وتعد دائرة ال�ضمان االجتماعي اجلهاز الرئي�سي بالدولة الذي يتحمل م�سئولية التغطية
االجتماعية بالن�سبة للعمال يف كل من القطاعني العام واخلا�ص .لكن ال بد من التنويه انه من
املمكن ان بيانات ال�ضمان ال متثل ب�شك جيد بع�ض العمال او املوظفني الذين ينتمون للفئات
العمرية الأكرب و ذلك خل�ضوعهم لنظام اخلدمة املدنية و التقاعد املدين و الذي كان يغطي
موظفي القطاع العام احلا�صلني على التعليم الثانوي فما فوق .ويف عام  1995قررت احلكومة
�أن يتم تغطية املوظفني اجلدد بغ�ض النظر عن التعليم مب�ضلة قانون ال�ضمان االجتماعي الذي
يتم تنفيذه من خالل دائرة ال�ضمان االجتماعي .ومبعنى �آخر ،من املمكن �أن تكون امل�ستويات
الأقل من الرقم القيا�سي جلودة الوظائف للعمال الأكرب �سن ًا ,كما هو مبني بال�شكلني ,قد نتجت
عن ق�صور البيانات التي مت توظيفها يف تقدير الرقم القيا�سي.
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�شكل  : 9متو�سط الرقم القيا�سي املعياري جلودة الوظائف بالأردن جلميع العاملني ب�أجر
بالن�سبة للعاملني من الذكور والإناث ح�سب الفئة العمرية لعام .2000

متو�سط  JQIللإناث

متو�سط  JQIللذكور

�شكل  : 10متو�سط الرقم القيا�سي املعياري جلودة الوظائف بالأردن جلميع العاملني ب�أجر
بالن�سبة للعاملني من الذكور والإناث ح�سب الفئة العمرية لعام .2007

متو�سط  JQIللإناث

متو�سط  JQIللذكور

 4-5ملحق جودة الوظائف يف الأردن ح�سب الأن�شطة االقت�صادية
ت�ؤدي عملية التطور االقت�صادي وخا�صة يف االقت�صاد العاملي احلديث وال�رسيع على
�إحداث تغريات هيكلية يف الكثري من النواحي .بع�ض الأن�شطة االقت�صادية تنمو ب�شكل �أ�رسع
من الأخرى بينما تظهر طرق انتاج جديدة و�أنواع من املهن وتتال�شى الأخرى.
وباملثل جند �أن االجور وظروف العمل الأخرى مثل �ساعات العمل من املحتمل ان تتذبذب
يف بع�ض الأن�شطة االقت�صادية عرب الزمن .و�أي�ض ًا من املمكن �أن تختلف جودة الوظائف ح�سب
الأن�شطة االقت�صادية.
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ومن النتائج املهمة املتعلقة بالرقم القيا�سي جلودة الوظائف بالأردن عندما اخذنا بعني
االعتبار الأن�شطة االقت�صادية هي �أن وظائف القطاع الزراعي تتمتع مب�ستوى ادنى من
اجلودة مقارنة مع الأن�شطة االخرى ,ثم ت�أتي بعدها وظائف ان�شطة البناء .وهذه النتيجة ثابتة
خالل فرتة الدرا�سة جميعها .ولقد تو�صلنا �إىل �أن العمال مبجاالت التعليم وال�صحة يح�صلون
على وظائف بجودة وظيفية متو�سطة تكون �أعلى من الن�شاطني ال�سابقني ولكنها �أقل بكثري
من معظم القطاعات الأخرى .ويو�ضح ال�شكل ( )11مقارنة الرقم القيا�سي جلودة الوظائف
ح�سب الأن�شطة االقت�صادية بالأردن لعامي  2000و .2007ومن املالحظ ت�شابه ال�سنتني حلد
بعيد مما ي�ؤيد النتيجة التي ذكرناها �ساب ًقا وهي �أن م�ؤ�رشات جودة الوظائف قد انتع�شت يف عام
 .2007ونالحظ �أي�ض ًا �أن متو�سط الرقم القيا�سي للأن�شطة التي تنتمي �إىل قطاع العقارات قد
ازدادت يف عام  2007مقارنة بعام  ،2000بينما كان هناك انخفا�ض ملحوظ بالن�سبة الن�شطة
الكهرباء و املاء.
ترتكز غالبية العامالت من الن�ساء يف بع�ض الأن�شطة مثل الزراعة والتعليم والتمري�ض.
ومن املمكن �أن ي�رشح هذا بع�ض الأ�سباب للم�ستويات املنخف�ضة من الرقم القيا�سي يف �أعمال
الزراعة والتعليم وال�صحة .بالن�سبة للتعليم ,فهنالك جدل دائر حول مرتبات املعلمني التي
�ساءت مقارنة بالوظائف الأخرى .ومن املعروف اي�ضا ان بع�ض املدار�س اخلا�صة تعطي
املدر�سني مرتبات و�أجور منخف�ضة �إىل جانب عدم توافر التغطية ال�صحية واالجتماعية ,على
وجه اخل�صو�ص يف ريا�ض الأطفال.
م�ؤ�رشات جودة الوظيفة املنخف�ضة يف الزراعة تتوافق مع او�ضاع �سوق العمل االردين.
مبرور الوقت انخف�ضت م�ساهمة الزراعة يف �إجمايل الناجت املحلي يف الأردن حتى و�صلت �إىل
م�ستوى منخف�ض ج ًدا حويل ( )%4يف عام  2007مما يعك�س االهتمام املتناق�ص بهذا الن�شاط
مقارنة بالأن�شطة الأخرى وخا�صة اخلدمات و ال�صناعة� .أي�ض ًا عقود العمل يف قطاع الزراعة
ال تخ�ضع النظمة ولوائح مهمة يف قانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي وباالخ�ص احلد
االدنى للأجور وم�ساهمات التقاعد عن العمل.
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�شكل  : 11متو�سط الرقم القيا�سي املعياري جلودة الوظائف بالأردن جلميع العاملني ب�أجر
ح�سب الأن�شطة االقت�صادية يف عام  2000وعام .2007
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مالحظة  :بع�ض الفئات املوجودة بال�شكل مت و�ضع اخت�صارات لها .ويو�ضح ال�شكل رقم  3فئات الأن�شطة االقت�صادية بالتف�صيل.

 -5اخلامتة
قامت هذه الدرا�سة بتقييم جودة الوظائف يف الأردن بالن�سبة ملن يعملون مبرتب و�أجر من
خالل تكوين رقما قيا�سيا جلودة الوظائف ( )JQIللفرتة  .2007-2000وقد �أخذت الدرا�سة
بعني االعتبار اربعة من ابعاد جودة الوظائف لتكوين الرقم القيا�سي و الذي مت با�ستخدام
التحليل العاملي ( :)Factor Analysisكفاية الأجور و املرتبات ،التوظيف ل�ساعات عمل اقل
معا مدى تنا�سب و مالئمة
(املتدين) والتوظيف ل�ساعات عمل اكرث(الزائد) ( واللذان متثالن ً
�ساعات العمل) والت�أمني االجتماعي .وكانت النتائج الرئي�سية للدرا�سة كالتايل:
( )1طر�أ حت�سن على الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIيف  2007باملقارنة ب�أوا�سط
فرتة الدرا�سة ،حيث و�صل �إىل م�ستويات م�شابهة لتلك التي كانت �سائدة يف عام .2000
( )2توجد فجوة م�ستمرة بني اجلن�سني ت�صب يف �صالح العمال الذكور ،حيث �إن وظائف
الذكور تتمتع مب�ستوى �أعلى من اجلودة .ومل تتغري تلك النتيجة �أي�ض ًا حتى عند الأخذ يف
االعتبار بع�ض املتغريات املهمة الأخرى وخا�صة ال�سن .وقد انحدرت ن�سبة الوظائف اجليدة
التي ت�شغلها الإناث من بني املجموع الكلي للوظائف يف  ،2007على عك�س الذكور ،الذين
زادت ن�سبة �شغلهم للوظائف اجليدة يف نف�س العام .ولذلك ال تبدو هناك �أي عالمة تقارب من
حيث جودة العمل بني الذكور والإناث.

25

( )3تغري الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIاي�ضا ح�سب م�ستويات التعليم ،ولكن
ب�شكل اقل و�ضوحا من حالة متغري اجلن�س .وجدت الدرا�سة �أن العمال احلا�صلني على التعليم
الأ�سا�سي فما دون يح�صلون على وظائف تتميز مب�ستويات منخف�ضة من اجلودة مقارنة مع
م�ستويات التعليم االخرى.
( )4ويختلف الرقم القيا�سي جلودة الوظائف ( )JQIح�سب املراحل العمرية املختلفة،
فالوافدون اجلدد �إىل �سوق العمل و�أي�ض ًا العمال الذين على و�شك التقاعد يكونون �أكرث احتما ً
ال
للح�صول على جودة �أقل للوظيفة مقارنة بالعمال الآخرين الذين يكونون يف مرحلة متو�سطة
من حياتهم العملية.
( )5وجدت الدرا�سة ان متو�سط جودة الوظائف يف الأن�شطة الزراعية �أقل منه يف الأن�شطة
الأخرى .وعلى اجلانب الآخر ،ح�صلت االن�شطة العقارية على م�ستويات اعلى من حيث
معدالت اجلودة ب�شكل يفوق القطاعات الأخرى ،وخا�صة يف عام .2007
و اعتمد هذا التحليل ب�شكل �أ�سا�سي على املعلومات امل�ستخل�صة من بيانات  .EUSباال�ضافة,
ا�ستخدمت الدرا�سة معلومات �أخذت من م�صادر بيانات جزئية اخرى تتمثل يف  IESو SSR
للح�صول على الأبعاد الأ�سا�سية جلودة الوظائف غري املتاحة يف بيانات  .EUSوهذا الإجراء
املنهجي ال بد من �أن يو�ضع يف االعتبار عند النظر اىل نتائج هذه الدرا�سة .لهذا يعد البحث
احلايل خطوة �أوىل جتاه املزيد من الدرا�سة و التقييم املنهجي و امل�ستمر جلودة الوظائف يف
الأردن .ال بد من الت�أكيد على حقيقة �أن ال م�صدر من البيانات اجلزئية املقطعية املتوفرة يف
االردن يوفر حدا ادنى من متغريات جودة الوظائف .لذلك مت جتميع متغريات هذه الدرا�سة
من اكرث من م�صدر كمال ذكر �آنفا� .أي�ض ًا ال حتتوي م�صادر البيانات يف الأردن بع�ض �أالبعاد
املهمة جلودة الوظيفة و العمل الالئق .على �سبيل امليثال ال توفر هذه امل�صادر بيانات عن
معدالت االنت�ساب للنقابات ومدى ت�أثري ر�أي العامل فيما يتعلق ببيئة العمل والإجازات
املر�ضية و العر�ضية مدفوعة الأجر ،و مدى وجود عقود عمال موثقة ور�سمية ومدى انتظام
و ا�ستمرارية العامل يف العمل.
و اخري ًا ,تو�صي الدرا�سة دائرة االح�صاءات العامة والهيئات احلكومية امل�سئولة الأخرى
بتنظيم و �إجراء م�سح منتظم و منهجي جلودة الوظائف و الذي يجب ان ي�أخذ يف االعتبار
طبيعة الأبعاد املتعددة الالزمة لقيا�سها.
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و�أي�ض ًا من املمكن �أن تعمل دائرة االح�صاءات العامة على حت�سني عمليات امل�سح املوجودة
حال ًيا عن طريق تعديل اال�ستبانات امل�ستخدمة يف جمع البيانات لت�صبح اكرث مالئمة الغرا�ض
قيا�س جودة الوظائف .من خالل القيام بهذا �ست�صبح عملية فح�ص االرقام القيا�سية جلودة
الوظائف �أكرث �سهولة ويدعم دقتها وجدوى مقارنتها عرب الزمن و ح�سب جمموعات العمال
املختلفة.
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ملحق  : 1نتائج االنحدار اخلطي املتعدد (متغري تابع = )ln wagesبا�ستخدام بيانات IES
املتغريات امل�ستقلة

املعامالت

t

p>t

اجلن�س (ذكر=)0

-0.21

-37.62

0.00

القطاع االقت�صادي
(القطاع العام = )0

-0.05

-14.11

0.00

م�ستوى التعليم (الفئة
املرجعية=�أمي)
يقر�أ و يكتب

0.05

1.64

0.00

�إبتدائي

0.13

4.08

0.00

�إعدادي

0.13

7.62

0.00

�أ�سا�سي

0.23

9.32

0.00

مهني

0.29

9.18

0.00

ثانوي

0.32

12.22

0.00

دبلوم متو�سط

0.37

16.24

0.00

بكالوريو�س

0.50

24.89

0.00

درا�سات عليا

0.76

32.72

0.00

اخلربة

1.08

40.46

0.00

مربع اخلربة

0.0003

-19.49

0.00

احلد الثابت

4.85

151.49

0.00

R-squared = 0.3392
Adj R-squared= 0.3389
F = 1208.09
Prob > F =0.000
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ملحق  : 2نتائج االنحدار اخلطي املتعدد (متغري تابع=  )ln wagesبا�ستخدام بيانات
EUS
املتغريات امل�ستقلة

املعامالت

t

p>t

اجلن�س ( ذكر = ) 0

-0.21

-98.40

0.00

-0.05

-37.15

0.00

القطاع االقت�صادي
(القطاع العام = ) 0

م�ستوى التعليم ( الفئة املرجعية = �أمي )
يقر�أ و يكتب

0.07

6.74

0.00

�إبتدائي

0.15

14.49

0.00

�إعدادي

0.25

24.75

0.00

�أ�سا�سي

0.31

30.35

0.00

مهني

0.34

29.59

0.00

ثانوي

0.40

39.64

0.00

دبلوم متو�سط

0.52

51.16

0.00

بكالوريو�س

0.81

79.39

0.00

درا�سات عليا

1.11

101.69

�سنة امل�سح ( الفئة مرجعية = ) 2006
2000

-0.10

-47.72

0.00

2001

-0.09

-34.98

0.00

2002

-0.07

-34.13

0.00

2003

-0.05

-26.19

0.00

2004

-0.04

-12.23

0.00

2005

0.06

-13.11

0.00

2007

0.03

25.79

0.00

اخلربة

0.0004

128.69

0.00

مربع اخلربة

-0.0004

-69.97

0.00

احلد الثابت

4.79

438.91

0.00

R-squared = 0.4009
Adj R-squared= 0.4008
F = 7632.86
Prob > F =0.00
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ملحق  : 3نتائج االنحدار اخلطي املتعدد (متغري تابع  :احتمالية التغطية بال�ضمان
االجتماعي) با�ستخدام بيانات SSR
املتغريات امل�ستقلة (املجموعة)

املعامل

t

p>t

-0.89

0.37

القطاع االقت�صادي (القطاع العام = )0

0.052

34.17

0.00

املجموعة العمرية (الفئة مرجعية = )19 - 15

-0.02

-0.49

0.63

اجلن�س (ذكر=)0

-0.01

20-24

-0.01

-0.42

0.68

25-29

-0.01

-0.30

0.77

30-34

-0.02

-0.68

0.50

35-39

-0.02

-0.67

0.50

40-44

-0.02

0.71

0.48

45-49

-0.02

-0.71

0.48

50-54

-0.18

-5.58

0.00

60-64

-0.54

-15.11

0.00

الن�شاط االقت�صادي ( الفئة املرجعية=الزراعة و ال�صيد )
التعدين و املحاجر

0.19

6.09

0.00

ال�صناعة

0.26

7.75

0.00

الكهرباء واملياه

0.33

9.15

0.00

االن�شاءات

0.16

5.19

0.00

التجارة والفنادق واملطاعم

0.15

4.90

0.00

املوا�صالت والتخزين واالت�صال والتمويل

0.15

4.95

0.00

العقارات وخدمات جتارة الأعمال

0.58

19.84

0.00

التعليم وال�صحة

0.17

5.64

0.00

الإدارة العامة واخلدمات الأخرى

0.14

4.79

0.00

�سنة امل�سح ( الفئة مرجعية = ) 2000
2001

0.01

0.48

0.63

2002

-0.05

-1.96

0.05

2003

-0.04

-1.48

0.14

2004

0.20

6.40

0.00

2005

-0.03

-1.01

0.31

2006

-0.02

-0.76

0.45

2007

-0.02

-0.79

0.43

احلد الثابت

-0.34

-7.45

0.00

R-squared = 0.492
Adj R-squared= 0.486
F = 86.75
Prob > F =0.00
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امللحق  : 4نتائج التحليل العاملي  ( Factor analysisاملتغريات :املرتبات والأجور
احلقيقية� ،إحتمالية التغطية بال�ضمان االجتماعي ،التوظيف الزائد والتوظيف الناق�ص)
( Factorالعامل)

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

1

1.57

1.560

1.0194

1.0194

2

0.189

0.234

0.11

1.1294

3

-0.452

0.132

-0.263

1.103

4

-0.177

0

-0.0103

1.000

Factor loadings

)Factor retained (JQI

Uniqueness

العمالة املعيارية الزائدة

-0.4121

0.8302

العمالة املعيارية الناق�صة

-0.1627

0.9735

املرتبات والأجور املعيارية احلقيقية

0.9044

0.1821

الت�أمني االجتماعي

0.8565

0.2664
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