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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

التمهيد
يسر مركز الدراسات االستراتيجية أن يضع دراسة العائد االقتصادي على التعليم في األردن بني يدي أصحاب القرار والباحثني 
واألكادمييني واملهتمني بالشأن العام، وتأتي هذه الدراسة انطالقاً من حرص املركز على املساهمة في معاجلة القضايا االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية املؤثرة في االقتصاد األردني.

أن  حيث  واالقتصادية،  البشرية  التنمية  معالم  من  هاماً  معلماً  العالي  التعليم  وخاصة  باألردن  بالتعليم  التطور  كان  لقد 
الرأسمال البشري عنصراً أساسياً في عملية التنمية االقتصادية. ويعتبر العائد على التعليم من أهم املؤشرات التي توضح 

مدى إسهام التعليم في عملية التنمية االقتصادية.

االستخدام  مسح  قسم  ورئيس  العام  مبديرها  ممثله  العامة  اإلحصاءات  لدائرة  اجلزيل  بالشكر  أتوجه  فأنني  املقام،  هذا  وفي 
تعاونهم من خالل تزويد املركز بالبيانات لكافة السنوات التي مت استخدامها بهذه الدراسة.

االقتصادية على جهوده في معاجلة هذه  والدراسات  املرصد  العساف من شعبة  للسيد علي  بالشكر  بالتقدم  كما يسرني 
الزمالء الدكتور عالء الطراونة، األستاذ املساعد  الدراسة، كذلك الشكر موصول لكل من  البيانات واملساهمة في إجناز هذه 
في قسم اقتصاد األعمال في اجلامعة األردنية، والدكتور احمد اجملالي، األستاذ املساعد في قسم اقتصاديات املال واألعمال في 

جامعة مؤتة على جهودهم مبراجعة هذه الدراسة واملالحظات القيمة حول منهجية الدراسة.
 

املعاجلة  الدين، والفاضلة إسالم بشايرة على مساعدتهم في  وليد اخلطيب، والسيد أحمد سعد  للدكتور  والشكر موصول 
رانيا  والسيدة  الدراسة،  لهذه  اللغوية  املراجعة  على  سالمة  محمد  السيد  من  بالشكر  أتقدم  كذلك  للبيانات.  اإلحصائية 

مشعل على تصميمها. 

الدكـــتور موســى شــــــتيوي
مدير مركز الدراسات االستراتيجية

اجلامعة األردنية 



3

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

امللخص التنفيذي

يعد التعليم من أهم عناصر التطوير لقدرات الدول، وذلك للدور الذي يلعبه في زيادة وحتسني مستوى اإلنتاجية، وحتسني معدل 
منو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج اخملتلفة، مبا يؤدي إلى حتسني معدل النمو االقتصادي، حيث يعتبر العائد االقتصادي من 

أحدى املؤشرات الهامة التي توضح مدى إسهام التعليم في التنمية االقتصادية.

ففي هذه الدارسة مت العمل على حساب العائد االقتصادي على التعليم العام للمملكة لألعوام )1999-2012(، وكذلك 
مت إحتسابه على أساس اجلنس والقطاع )العام واخلاص( ومستويات املهن لكافة الفترة الزمنية، وهذا ما كانت تفتقر إليه 
الدراسات السابقة في قياس العائد على  التعليم في األردن. لقد مت استخدام منوذج مينسر لتقدير معدالت العائد االقتصادي، 

وخلصت الدراسة إلى النتائج الرئيسية التالية:

أوالً: تشير النتائج إلى أن العائد االقتصادي على التعليم في األردن قد حتسن حتسناً ملحوظاً ولكنه طفيف في الفترة من 
العام )2012-1999( ومبقدار نقطة واحدة فقط، إذ لم تتجاوز معدالت العائد االقتصادي لكال اجلنسني حّد )5.95%(، فقد 
بلغ معدل العائد خالل الفترة الزمنية للدراسة باملتوسط نحو )5.45%(، وقد لوحظ أن هنالك تفاوت في معدالت العائد 
على التعليم للذكور على اإلناث، إذ بلغ معدل العائد خالل الفترة الزمنية للدراسة باملتوسط للذكور واإلناث نحو: )%5.5( 

و )5.24%( على التوالي، ويعود هذا التفاوت إلى ارتفاع أعداد العاملني من الذكور في سوق العمل األردني.

أن  بالذكر  اجلدير  تصاعدي، ومن  اجتاه  في  االقتصادي  العائد  معدالت  أن  إلى  النتائج  أشارت  القطاعي،  املستوى  ثانياً: على 
معدالت العائد في نهاية التسعينيات سجلت ارتفاعاُ في القطاع العام للذكور، بينما تشير النتائج مع نهاية العام 2012 

أن معدل العائد االقتصادي للذكور أصبح أعلى في القطاع اخلاص منه للقطاع العامة.

هذه  تراوحت  حيث  العليا،  اإلدارة  وموظفو  املشرعني  مهن  في  للعائد  معدالت  أعلى  بلغ  فقد  املهن،  مستويات  على  ثالثاً: 
املعدالت بني )5%-6%( خالل األعوام من )1999-2012(، إذ أن معدالت العائد للذكور أفضل من اإلناث حسب مستويات 
املهن، فقد بلغت املعدالت في مهن املشرعني وموظفو اإلدارة العليا نحو )6.88%( خالل العام 2012، ويدل انخفاض العائد 

لإلناث حسب مستويات املهن على تدني مشاركة النساء العامالت في تلك املهن مقارنة مع الذكور.

رابعاً: في إضافة نوعية للدراسة، فقد مت احتساب معدالت العائد حسب مستويات التعليم، إذ أظهرت النتائج أن معدالت 
التعليم )+16( أعلى من املستويات األخرى، إذ تراوحت املعدالت ما بني )5.47%-6.30%( خالل األعوام  العائد ملستويات 
هنالك  أن  أظهرت  التعليم،  مستويات  حسب  العائد  معدالت  فأن  والقطاع،  اجلنس  مستوى  وعلى   .)2012-1999( من 
فروقات لصالح الذكور لعائد مستوى التعليم )+16( وأعلى بكثير من املستويات األخرى، في حني شهدت معدالت العائد 
حسب مستويات التعليم للقطاع العام واخلاص تطوراً، فقد سجلت هذه املعدالت ارتفاعاً ملحوظاً في القطاع العام للذكور 
في مستويات التعليم )+16(، بينما جاءت معدالت العائد لإلناث في القطاع اخلاص افضل من القطاع العام في مستويات 

التعليم )+16( خالل األعوام من )2012-1999(.



4

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

خامساً: في مقارنة معدالت العائد االقتصادي مبتوسط دخل الفرد في األردن، لوحظ أن هنالك عالقة طردية بينهما، إذ أنه كلما 
كان مستوى دخل الفرد مرتفعاً فأن معدل العائد ترتفع أيضاً، وتتضارب هذه النتيجة مع التوقعات النظرية الذي تستند على 
نظرية راس املال البشري بوجود عالقة عكسية بني معدل العائد ومتوسط دخل الفرد، وميكن تفسير ذلك أن نصيب دخل الفرد 
من الناجت احمللي اإلجمالي قليل مقارنة مع الدول العربية والعاملية األخرى، باإلضافة إلى أن معدل التغير في نصيب الفرد يكون 

اكثر من معدل التغير في العائد.

ووفقاً لهذه النتائج، فإن التوصية الهامة في هذا الصدد التركيز على تطوير املنظومة التعليمية والتي ستساهم على تطوير 
العاملني في األردن، وأن يكون ذلك من خالل حتسني شروط إنتاج العاملني وخاصة في املؤسسات التعليمية، باإلضافة إلى أن 
معدالت العائد االقتصادي تزداد بازدياد املستوى التعليمي، فألبد من االهتمام بالتعليم العالي ودعمه والتركيز على التخصصات 
ذات االرتباط املباشر بسوق العمل، خصوصاً أن العديد من مؤسسات التعليم العالي تعاني من أزمات مالية كبيرة، فمساندة 
تلك املؤسسات سيكون له األثر اإليجابي بازدياد عدد العاملني املتعلمني ورفع مستويات املهارات في سوق العمل، مما سينعكس 

ذلك بشكل افضل على معدالت األجور وانخفاض نسب الفقر والبطالة.

باإلضافة إلى ذلك فإنه يجب العمل على تكثيف االستثمار في التكنولوجيا املتقدمة والرفيعة، على اعتبار حتسني املستوى 
اخلاص.  القطاع  في  سيما  وال  اجلامعيني  اخلريجني  على  الطلب  زيادة  على  يؤدي  سوف  األردني  االقتصاد  في  التكنولوجي 
أهم  الدولة، وإن  إلى خارج  الكفاءات  واحلد من ظاهرة هجرة  األردن  في  األردنيني  العاملني  توطني  اإلجراء إلى  وسيساهم هذا 
التوصيات املتعلقة بعوائد التعليم تنطلق من احلاجة إلى تعظيم هذه العوائد بزيادة الفوارق بني أجور الفئات التعليمية، بهدف 

حتسني شروط االنخراط في املراحل التعليمية األعلى وعدم االكتفاء بالتعليم األساسي.
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املقدمة

الزيادة في أعداد املدراس احلكومية  ملحوظني، والذي يؤكده  ومنواً  التعليم خالل العقدين السابقني تطوراً  شهد قطاع 
العام 2013 نحو )5600(  املدراس خالل  بلغ عدد  والثانوية، إذ  واألساسية  االبتدائية  املراحل  بتعليم  اخملتصة  واخلاصة 
مدرسة، مقسمة إلى )3549( مدرسة حكومية و )1055( مدرسة خاصة، في حني بلغ عدد طلبة املدارس احلكومية 
ما يقارب مليون ونصف طالب وطالبة، واملدارس اخلاصة )860( الف طالب وطالبة، ورياض األطفال اخلاصة )80( الف 
فان  باملدراس  التعليم  مراحل  في  التطور  والتعليم، ومبوازاة هذا  التربية  وزارة  الصادرة عن  للبيانات  وفقاً  وطالبة  طالب 
قطاع التعليم العالي لم يكن مبنأى عن هذا النمو، فقد بلغ عدد اجلامعات الرسمية عشر جامعات وثمانية عشر جامعة 
وهذا  العالي،  التعليم  وزرارة  قبل  من  املنشورة  اإلحصائيات  بحسب  متوسطة  مجتمع  كلية  وخمسني  وواحد  خاصة 
التطور في أعداد اجلامعات صاحبه زيادة في إعداد الطلبة الدراسيني فيها إذ تقدر أعداد الطلبة امللتحقني في اجلامعات 
األردنية الرسمية واخلاصة خملتلف البرامج والدرجات بحوالي )236( ألف طالب وطالبة، منهم )28( ألف طالب وطالبة 

من دول عربية وأجنبية.

ونتيجة لهذا التوسع السريع والهائل في التعليم في اململكة فقد أدى ذلك إلى اهتمام متجدد في العوائد االقتصادية 
لالستثمار في التعليم. وعلى الرغم من أن العالقة بني التعليم ودخل الفرد هي واحدة من املواضيع األكثر شيوعاً في 
دراسات األدب واالقتصاد، إال أنها افتقرت لتقدير العوائد على التعليم للسلسلة زمنية طويلة. فهنالك العديد من الدول 
العربية واألجنبية سعت لقياس العائد االقتصادي على التعليم لسنة معينة من اجل بيان مدى إسهام التعليم في 
التنمية االقتصادية، وكان هنالك إهمال بشكل كبير في الهدف االقتصادي للنظام التعليمي لتلك الدول، واملتمثل في 
توجيه موارد الدولة لدعم التعليم بشكل امثل، مما سينعكس ذلك إيجاباً على دخل األفراد ومستوى الرفاهية االقتصادية 

على اجملتمع ككل.

ستعتمد هذه الدراسة على املنهج التحليلي والقياسي لتقدير العائد االقتصادي على التعليم في األردن، ولإلجابة عن 
سؤال رئيسي يتمحور حول أن هل هنالك فروق في العائد االقتصادي على التعليم تعزى إلى مستويات التعليم، واجلنس 
)ذكورا وإناث( والقطاع، واملهن ونظرا حملدودية الدراسات السابقة لقياس العائد االقتصادي للتعليم على اململكة، فتأتي 

هذه الدراسة كمحاولة تقدير  لسد هذه الثغرة من خالل معدالت العائد على التعليم لألعوام من 2012-1999.



6

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

1- الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات في العقود املاضية موضوع العائد على التعليم املنبثق من نظرية رأس املال البشري، فقد 
استدرك االقتصاديون إلى أهمية االستثمار في رأس املال البشري من خالل التعليم منذ القرن الثامن عشر، إذ أكد آدم 
سميث وغيره على أهمية التعليم، إال أنها كانت لم تأخذ البعد التطبيقي إال منذ اخلمسينيات والستينيات من القرن 
 Schultz, 1961( وتشولتز ،)Jacob Mincer, 1958( مينسر بها جاكوب  قام  التي  الدراسات  العشرين. ولعل 
and 1962(، وبلوج  )Blaug,1965(، وكارد )Card,1995 and 1998( من أهم تلك الدراسات، ولعله من املهم 
استذكار أن احلافز لتقدير العائد على التعليم في العديد من الدراسات قد كان محاولة لفهم الدور الذي تلعبه القرارات 
الفردية على أساس من السلوك االقتصادي الراشد في تفسير التفاوت املشاهد في األجور، وذلك مقابل نظريات توزيع 

الدخل التي تعتبر مثل هذا السلوك خارجاً عن نطاق التحليل .

وتعّد دراسة والش )Walsh,1935( أول دراسة حديثة هدفت إلى قياس عوائد التعليم، وتوصلت إلى أن ما يحصل عليه 
 Psacharopoulos( أموال. ويعّد ساكاروبولوس ينفق عليه من  األحوال، ما  يتجاوز، في كل  للتعليم  نتيجة  الفرد 
ركز  فقد  العالم  على مستوى  التعليم  معدالت  رصد  في مجال  املثابرين  and 1994 ,1985 ,1981 ,1973 ) من 
التعليم. وقد أظهرت  لتمويل  بالنسبة  املفهوم  باستخدام هذا  املضامني اخلاصة  املوضوع محلالً  أبحاثه حول هذا  في 
دراساته أن العائد من االستثمار في التعليم أعلى وأكثر إيجابية من االستثمار في القطاعات األخرى، وكان لدراساته أثر 

كبير في صياغة عدد من السياسات التعليمية في الدول النامية.

دخل  كان  إذ  واإلناث،  الذكور  بني  تايوان  في  األجور  اختالف  على  دراسة   )k.Gannicott,1982( جانيكوت أجرى  وقد 
الذكور في املتوسط )275( دوالراً شهرياً، بينما لم يتجاوز دخل اإلناث ثلثي هذا املبلغ، وقد استند الباحث في دراسته إلى 
بيانات قام بجمعها باحثني ميدانيني شملت )16200( أسرة في مختلف نواحي تايوان. وبينت الدراسة أن فروق األجور 
بني الذكور واإلناث هي أحد املالمح الرئيسية لسوق العمل التايواني، وحتققت الدراسة من أن الفروق في األجور هذه تعود 
إلى الفروق في اإلنتاجية، والتي بدورها تعود إلى خصائص أخرى مثل: التعليم، واخلبرة. وخلصت الدراسة إلى أن الذكور 
العلمي  التحصيل  كان سببها  األجور  في  الفروقات  واحد، وأن  أجور  ُسّلم  أجورهم حسب  يتقاضون  تايوان  في  واإلناث 
واحلالة العملية، وساعات العمل، والقطاع الصناعي، واملهنة، وخرج جانكيوت بالنتيجة التالية: إن الرجال أكثر تعليماً، 
وأن تعليمهم أكثر في تخصصات ذات أجور أعلى، وأنهم يتمتعون بخبرات أكثر، سواء كان في عملهم احلالي أو السابق، 

ويعملون في صناعات متتاز بدفعها ألجور أعلى.

وكذلك توصلت دراسة املؤسسة األوروبية للتدريب املهني )2005: 15( إلى أن معدالت العائدات بالنسبة لإلناث أعلى 
نتيجة  هي  واخلاص  العام  القطاعني  في  اإلناث  بني  التعليم  مردود  في  الكبيرة  االختالفات  وإن  للذكور،  بالنسبة  منها 
الختالفات أكبر بني معدالت األجور لإلناث األميات واملتعلمات في القطاع العام مما هو موجود في القطاع اخلاص. وبينت 
نتائج الدراسة، باستخدام بيانات عام 2002، أن عائد التعليم االبتدائي يقع ضمن اجملال )0-4%( في حني أن معدل عائد 
التعليم الثانوي قد بلغ )4%(. كما توصلت الدراسة إلى أن عائد التعليم في القطاع اخلاص للذكور هو أعلى منه للذكور 
في القطاع العام، بينما النتائج معكوسة بالنسبة لعائد التعليم لإلناث بني القطاعني. والنتيجة الالفتة للنظر أن عائد 

التعليم للمستوى املتوسط )املعاهد املتوسطة( يبلغ صفراً للذكور في القطاع اخلاص.
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 Silles,( وفي أحدث الدراسات األجنبية التي استخدمت دالة مينسر لتقدير العائد على االستثمار في التعليم، أكد
411 :2007( في دراسة عن عوائد التعليم في اململكة املتحدة، أن عوائد التعليم قد ارتفعت من )9%( إلى )%17( 
للمستوى  من )17%(  أكثر  بلغ  كما  اخلامس.  التعليمي  املستوى  إلى  الرابع  التعليمي  املستوى  من  باالنتقال  تقريباً 
توصل )Huitfeldt and Kabbani 2005( إلى  قدرها 18 سنة. فيما  دراسية  يتطلب سنوات  الذي  التعليمي 
الدراسة  وبينت  أيضاً.  وخاص(  امللكية )عام  وقطاعات  التعليمي،  واملستوى  اجلنس،  بحسب  يختلف  التعليم  عائد  أن 
أن معدل العائد يراوح بالنسبة لإلناث ضمن اجملال أقل من 1% بالنسبة للذكور في القطاع العام، و)6%( لإلناث في 

القطاع العام.

بينما حاولت العديد من الدراسات العربية العمل على قياس العائد ومنها دراسة للمصبح )2005( استخدمت بيانات 
املكتب املركزي لإلحصاء وتوصلت إلى أن معدل العائد على االستثمار في التعليم في سورية يراوح بني )0.8-1%(. وفي 
دراسة أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )2012(  حول العائد على التعليم للذكور واإلناث في 
الرقم  أما  للذكور،   )%2.8-%1.8( بني  ما  تراوح  التعليم  على  اخلاص  العائد  أن  إلى  النتائج  وأشارت  احملتلة،  األراضي 
املرداف لإلناث فيتراوح ما بني )12-6%(، وان العائد اخلاص يزداد بازدياد املستوى التعليمي، وتتناسق هذه النتيجة مع تنازل 
معدالت االلتحاق في التعليم العالي، كما دلت النتائج على وجود فروق في متوسطات األجور للذكور بني املهن اخملتلفة.

أما على الصعيد احمللي، فإن الدراسات اخلاصة بالعائد محدودة، فقد أجرى الطليب )Altaleb,1991( دراسة حول بيان 
العائد االقتصادي لتعليم بعض التخصصات برنامج املهن الطبية في كليات اجملتمع باألردن للعام الدراسي 1990/1998، 
كان  إذ  بني )%11.97-%31.72(  تراوحت  قد  للتخصصات  العام  الداخلي  العائد  معدالت  إن  إلى  الدراسة  فتوصلت 
اخلاص  الداخلي  العائد  الطبية، وأن معدالت  اخملتبرات  لتخصص  الصحية، وأعلى معدل  املراقبة  لتخصص  أدنى معدل 
وأعلى  األسنان،  مختبرات  لتخصص  داخلي  عائد  معدل  أدنى  وكان   ،)%15.41-%4.58( بني  تراوحت  للتخصصات 
معدل داخلي لتخصص األشعة، وتراوحت معدالت العائد الداخلي الكلي لهذه التخصصات بني )%3.56-%9.27(، 

وكان أدنى معدل لتخصص مختبرات األسنان، وأعلى معدل لتخصص اخملتبرات الطبية.

إضافة إلى ذلك، توصل شعبان )shaban,1995( في دراسته حول العائد االقتصادي على التعليم للعاملني في جامعة 
اليرموك انه مرتفع نسبياً مقارنة بالعائد على التعليم في مؤسسات أخرى، كما أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع الرواتب 
واألجور حلملة الدراسات العليا مثل الدكتوراه في مجموعة أعضاء هيئة التدريس وانخفاضها نسبياً في اجلامعة من 

حملة الشهادات العلمية الدنيا، وكذلك ارتفاع العائد االقتصادي على اخلبرة.

2- واقع العمالة واألجور في األردن

اعتمدت هذه الدراسة على بيانات مسح االستخدام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة للفترة الزمنية 1999 لغاية 
2012، إال أنه مت استثناء بيانات العام 2003 في التحليل، وذلك الختالف منهجية املسح في ذلك العام عن بقية األعوام، 
الذين  األشخاص  املسح  يشمل  ولم  فوق  فما  سنة   15 أعمارهم  تراوحت  الذين  باجر  العاملني  األشخاص  اختيار  ومت 
يعملون لصاحلهم الشخصي أو لصالح العائلة في هذه الدراسة. وسيتم في هذا القسم استعراض بعض املتغيرات 
في مسوح االستخدام، من أجل بيان صورة شبه أولية ملؤشر اجتاهات العمالة والتعليم واألجور في األردن، حسب: اجلنس؛ 

والقطاع؛ واملهن.

يشير الشكل رقم )1( إلى أعداد العاملني بأجر ومعدالت النمو حسب اجلنس، ويالحظ أن أعداد العاملني في اجتاه تصاعدي 
في أغلب السنوات لكال اجلنسني، إذ شهدت أعداد العاملني خالل العامني 2001  و2006 انخفاضاً ، فقد بلغ معدل النمو 
في العامني املذكورين على التوالي ما يقارب )1.6-( و)0.6-(. وقد بلغت نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل باملتوسط 
خالل األعوام من )2000-2012( نحو )25.3%(، وبالرغم من أنها متدنية إال أن حصة العامالت كانت في اجتاه تصاعدي 

خالل تلك الفترة،



8

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

العمل  في سوق  الذكور  نسبة مشاركة  بلغت  األخيرة، بينما  اآلونة  في  العمل  على  املرأة  إقبال  تزايد  على  يدل   وهذا 
باملتوسط  ما يقارب )74.7%( خالل الفترة نفسها، وجتدر اإلشارة هنا أن ال تشمل كل سوق العمل األردني بل فقط 

املنشأت االقتصادية اخلاضعة للدراسة.

الشكل رقم )1(: أعداد العاملون بأجر ومعدالت النمو حسب اجلنس

وبالنظر إلى أعداد العاملني بأجر ومعدالت منوها في القطاعني العام واخلاص كما يالحظ في الشكلني رقم )2( و)3(، 
نحو  بلغت  العام  القطاع  األعوام من )2000-2012( في  باملتوسط خالل  العمل  املرأة في سوق  نسبة مشاركة  فإن 
)32.7%(. أما في القطاع اخلاص، فقد سجلت ما نسبته )20.6%( من إجمالي أعداد العاملني خالل الفترة نفسها، 
مما يدل على تركز املرأة في العمل بالقطاع العام أكثر من القطاع اخلاص. في حني بلغت نسبة مشاركة الذكور في سوق 
من  نسبتهم  بلغت  أنه  إال  العام،  القطاع  في  يقارب )%67.3(  ما  باملتوسط  نفسها  الفترة  خالل  باملتوسط  العمل 
إجمالي العاملني بالقطاع اخلاص ما يقارب )79.4%( مما يدل على تركز أعلى للذكور في القطاع اخلاص أكثر منه في 

القطاع العام.

الشكل رقم )2(: أعداد العاملون بأجر في القطاع العام حسب اجلنس
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الشكل رقم )3(: أعداد العاملون بأجر في القطاع اخلاص حسب اجلنس

ويلقي اجلدول رقم )1( في امللحق الضوء على نسبة العاملني بأجر، موزعني حسب اجلنس، واملهن. وميكن مالحظة أن 
نسبة الذكور في سوق العمل تتمركز في املهن األولية، في حني يتركز العاملون في احلرف وما لها من املهن، واخلدمات 
والباعة في احملال واألسواق، ومشغلي اآلالت ومجمعيها، وقد بلغت نسبة الذكور العاملني في هذا املهن خالل األعوام 
)1999-2012( باملتوسط نحو )14%، 11.2%، 9.7%، ،9.1%( على التوالي، وهنالك تركز متساٍو لكال اجلنسني في 
مهنة املتخصصني، إذ بلغت نسبة العاملني في تلك املهنة للذكور واإلناث خالل الفترة نفسها باملتوسط نحو )%12.8، 
املشرعني  مهن  في  اإلناث  تركز  كان  الزراعة، بينما  بقطاع  العمل  في  اجلنسني  كال  تركز  تراجع  أنه  10.6%(، ويالحظ 

وموظفو اإلدارة العليا األقل، بينما كانت مهن الفنيني واملتخصصني املساعدين هو األكثر على مستوى اإلناث.

وعلى املستوى القطاعني، كان العاملون من الذكور األكثر تركزاً في جميع املهن في القطاع العام)أنظر إلى اجلدول رقم 
)2( في احمللق(، فقد بلغت نسبة العاملني من الذكور في املهن املتخصصني، واألولية، والفنيني واملتخصصني املساعدين، 
والكتبة، ومشغلي اآلالت ومجمعيها خالل العام )2012( نحو )16.15%،13.43%،11.73%،9.04%،7.16%( على 
التوالي. أما العامالت من اإلناث فقد بلغت نسبتهن في املهن املتخصصني، والفنيني، واملتخصصني املساعدين والكتبة 

نحو )10.28%،10.77%،4.78%( على التوالي.

الذكور  من  العاملني  نسبة  ارتفاع  يالحظ  امللحق(،  في  رقم )3(  اخلاص )اجلدول  القطاع  في  العاملني  لنسب  وبالنظر 
واملتخصصني  الفنيني  املتخصصني  مهن  في  اإلناث  عمالة  تركزت  حيث  في  العام،  بالقطاع  مقارنة  املهن،  جميع  في 

املساعدين والكتبة، إذ بلغت نسبتهن باملتوسط نحو )5.7%، 3.2%( على التوالي خالل األعوام من )2012-1999(.

وعلى مستوى األجور، يالحظ أن مستوياتها في اجتاه تصاعدي خالل األعوام من )1999-2012( كما هو مبني في الشكل 
)4(، وأن أجور اإلناث متدنية مقارنة بالذكور، وقد يعزى السبب في ذلك إلى تركز عمالة اإلناث في وظائف وأعمال متدنية 

األجر، وارتفاع مستوى املهارات للذكور مقارنة لإلناث.



10

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

الشكل رقم )4(: متوسط األجر الشهري للعاملني بأجر حسب اجلنس )بالدينار األردني(

ويتضح من الشكل رقم )5( املبني الحقاً أن متوسط األجر الشهري في القطاعني العام واخلاص عند الذكور هو أعلى من 
اإلناث، وعلى خالف ما هو متوقع، يالحظ ارتفاع معدالت األجور في القطاع العام مقارنة مع القطاع اخلاص سواء أكان 
ذلك للذكور أو لإلناث على حد سواء، وقد يرجع هذا االرتفاع الظاهر جزئياً إلى أن األرقام املتعلقة باألجور املفصح عنها 
في مسوح االستخدام متحيزة لألسفل في حالة القطاع اخلاص مقارنة بالقطاع العام أو أن األجور فعلياً في القطاع 

اخلاص أقل من القطاع العام.

الشكل رقم )5(: متوسط األجر الشهري للعاملني بأجر للقطاعني العام واخلاص حسب اجلنس )بالدينار األردني(

وبالنظر إلى مستويات األجور حسب املستوى التعليمي في الشكل رقم )6( للذكور، والشكل رقم )7(، جند أن الفرق 
في األجور بني فئة +16 سنة، وفئة 12-15 سنة دراسية، اعلى من الفرق في األجور بني الفئة 12-15 سنة والفئة 
بازدياد املستوى  إليه الدراسات السابقة بأن العائد اخلاص على التعليم يزداد  0-11 سنة دراسية، ما يؤكد ما توصلت 
التعليمي، وقد يكون مرد ذلك إلى  ازدياد املستوى  الذكور واإلناث تقل مع  أن الفجوة في األجور بني  التعليمي. ويالحظ 

تشابه املهن مع ازدياد املستوى التعليمي.



11

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

الشكل رقم )6(: متوسط األجر الشهري للعاملني بأجر من الذكور حسب عدد سنوات التعليم )بالدينار األردني(

الشكل رقم )7(: متوسط األجر الشهري للعاملني بأجر من اإلناث حسب عدد سنوات التعليم )بالدينار األردني(

ولتفسير الفروق في العائد على التعليم وفي األجور بني الذكور واإلناث، يالحظ  من اجلدول رقم )1( حيث يبني متوسط 
األجر الشهري للعاملني بأجر للجنسني حسب املهنة أن اإلناث أكثر عمالً في مهن اخلدمات، في حني أن الذكور يعملون 
اإلدارة  اجلنسني في مهن: املشرعني، وموظفو  لكال  املهن  أعلى في  التركز  أكثر نسبة  أن  املهن، ويتضح  باقي  في  أكثر 
العليا، واملتخصصني، والفنيني واملتخصصني املساعدين، والكتبة، وهي باجتاه تصاعدي مع الزمن لدى كال اجلنسني في 

كل الفئات.
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اجلدول رقم )1(: متوسط األجر الشهري للعاملني بأجر للجنسني حسب املهنة )بالدينار األردني(

املشرعون اجلنسالسنة
وموظفو 

اإلدارة العليا

فنييون املتخصصون
ومتخصصون 

مساعدون

العاملون في الكتبة
اخلدمات

العمال املهرة 
في الزراعة

العاملون في 
احلرف

مشغلو 
اآلالت 

ومجمعوها

ملهن األولية

1999
599362242227134142168192130الذكور

3602531931891402489093135اإلناث

2000
171186138-710385266229142الذكور

100105131-368260192191124اإلناث

2001
799389262241144170172184144الذكور

6422641921991530105100137اإلناث

2002
863408276238140121170187147الذكور

7322741932051400100100143اإلناث

2003
780409269240157153172189148الذكور

12699161-429266234192133اإلناث

2004
182181145-854449268234159الذكور

140107140-431261228205148اإلناث

2005
193194158-953462287260176الذكور

117111143-468279236225165اإلناث

2006
197211168-953485308267185الذكور

121130158-564301275221181اإلناث

2007
231220191-1062513325282200الذكور

152148172-569334283221218اإلناث

2008
267251224-1246584373337220الذكور

184141196-756367298280207اإلناث

2009
275255228-1327586428354234الذكور

149152207-776378326288239اإلناث

2010
293269239-1422611429387244الذكور

158133229-818424335324258اإلناث

2011
322298258-1390647455401250الذكور

177150246-846436359316248اإلناث

2012
324315275-1407657499431277الذكور

202186244-879460369346272اإلناث

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، مسوح االستخدام للسنوات 2012-1999.
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3- املنهجية املتبعة في الدراسة
مت بناء النموذج القياسي لتقدير العائد على التعليم استناداً على دالة مينسر، إذ قامت األدبيات احلديثة في نظرية النمو 
االقتصادي، ويعود  النمو  املتغير في مناذج  وإدخال هذا  البشري  املال  رأس  للتعليم في شكل  االقتصادي بصياغة متغير 
البشري  املال  رأس  العائد على  قياس معدل  تطبيقها في مجال  راج  التي  البشري  املال  رأس  نظرية  تطوير  الفضل في 
مثل: عدد  املتغيرات  من  التابع( مبجموعة  األجور )املتغير  بني  مينسر  منوذج  مينسر )1958(،  ويربط  “التعليم” إلى 

سنوات التعليم؛ والعمر؛ وقطاع العمل كما هو مبني في املعادلة رقم )1(.

احلصول على نسبة  نتمكن من  الطبيعي )lnW( كي  اللوغاريتم  ثم نستخدم  الشهري، ومن  األجر  وترمز )W( إلى 
التغير في األجر الشهري، وتدل )S( على عدد سنوات التعليم، وتدل )X( على العمر، وسيتم افتراض مدة الثبات في 
العمر أو العمل أو اخلبرة املمكنة، فقد توصلت دراسة )Daoud, 2005( أن معامل R-squared ال يختلف كثيراً عن 

( على اخلطأ العشوائي  النموذج في معادلة رقم )1(، وعادة ما يكون مع العمر معامل   R-squared أعلى. وتدل )
املعادلة رقم )1( بالعادة مجموعة  الى  بأن املعامالت )β_0,β_1,α_1,α_2( ثابتة ال تتغير. ويضاف  للنموذج، علماً 
من املتغيرات )Control Variables( مثل قطاع العمل واملهنة، ومبا أن هذه املتغيرات نوعية )البيانات لها عبارة عن 
فئات(، لذا سنقوم بإدخال متغيرات وهمية )Dummy Variables( على النموذج تدل على الفئة لكل متغير. وعليه، 

فأن الصيغة املعدلة للنموذج في املعادلة رقم )1( تصبح على النحو التالي:

إذ تشير )Wi( إلى األجر الشهري، و)Si( إلى عدد سنوات التعليم، و)Si2( إلى مربع عدد سنوات التعليم و)δimdi( إلى 

( على  متغير وهمي يأخذ قيمة 1 لكل فئة من فئات املهن والقطاع، وصفر لباقي الفئات املوجود في النموذج، وتدل )
اخلطأ العشوائي للنموذج، علماً بأن املعامالت )β_0,β_1,α_1,α_2( ثابتة ال تتغير. وللتأكد من عدم وجود ارتباط عال 
وتداخل بني املتغيرات املستقلة، فقد مت احتساب VIF) Variance Inflation Factor(، إذ يجب أن ال تكون معامالت 
 )Variance Inflation Factor(VIF( ارتباط املتغيرات املستقلة بعضها ببعض مرتفعة، فإذا كانت قيم معامل
تتجاوز )10( فهذا يدل على أن هناك مشكلة ارتباط بني املتغيرات املستقلة، والتي من شأنها التأثير على نتائج حتليل 

.)Cooper and Schindler,2003( االنحدار

ويالحظ من اجلدول رقم )4( في امللحق أن نتائج VIF) Variance Inflation Factor( أظهرت عدم وجود ارتباط عال 
التعليم والقطاع  وتداخل بني املتغيرات املستقلة، إذ تراوحت قيم هذا املعامل في األجور لكال اجلنسني ولعدد سنوات 
النتائج  النموذجني وكانت  تقدير معلمات  العادية مت  الصغرى  املربعات  واملهن ما بني )1.7-1.06(، وباستخدام طريقة 

كما هو مبني في اجلداول باحمللق.

يالحظ من نتائج النموذج البسيط لدالة مينسر )املعادلة رقم )1(( أن معامل التحديد املعدل لكال اجلنسني تراوحت 
األجور  في  االختالفات  من  تفسر %5-%33  مينسر  دالة  أن  أي  من 2012-1999،  األعوام  خالل  بني 0.330-0.050 
التحديد  قيمة معامل  تراوحت  األعوام 1999-2012. في حني  األردني خالل  العمل  اجلنسني في سوق  لكال  الشهرية 
دالة مينسر تفسر 6.5%-24% من االختالفات  أن  الفترة نفسها، مما يعني  املعدل للذكور بني 0.065-0.240 خالل 
في األجور الشهرية للذكور في سوق العمل األردني خالل الفترة نفسها. ولقد بلغ معامل التحديد املعدل لإلناث نحو 

0.034-0.194 خالل الفترة نفسها،
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أي أن دالة مينسر تفسر 3.4%-19.4% من االختالفات في األجور الشهرية لإلناث في سوق العمل األردني خالل ذات 
الفترة. ويعود تفسير ما تبقى إلى عوامل أخرى لم يتم إدراجها في النموذج، كما بينت النتائج أن معامل التحديد معنوي 
بدرجة ثقة 95%. كما أن جميع معلمات النموذج معنوية بدرجة ثقة 95% تقريًبا. وهو ما يعطي أهمية تفسيرية 

لهذه املعلمات )الثوابت(.
بينما أظهرت نتائج التقدير للنموذج املوسع لدالة مينسر )املعادلة رقم )2((  أن معامل التحديد املعدل لكال اجلنسني 
تراوحت بني 0.623-0.788 خالل األعوام من 1999-2012، أي أن دالة مينسر تفسر 62.3%-78.8% من االختالفات 
في األجور الشهرية لكال اجلنسني في سوق العمل األردني خالل األعوام من 2012-1999. في حني تراوحت قيمة معامل 
من   %79.8-%63.3 تفسر  مينسر  دالة  أن  أي  نفسها،  الفترة  خالل   0.798-0.633 بني  للذكور  املعدل  التحديد 
االختالفات في األجور الشهرية للذكور في سوق العمل األردني خالل نفس الفترة. وبلغ معامل التحديد املعدل لإلناث نحو 
0.396-0.850 خالل نفس الفترة ، أي أن دالة مينسر تفسر 39.6%-85% من االختالفات في األجور الشهرية لإلناث 
في سوق العمل األردني خالل الفترة نفسها. ويعود تفسير ما تبقى إلى عوامل أخرى لم يتم إدراجها في النموذج، كما 
بينت النتائج أن معامل التحديد معنوي بدرجة ثقة 95%. كما أن جميع معلمات النموذج معنوية بدرجة ثقة %95 
تقريًبا. وهو ما يعطي أهمية تفسيرية لهذه املعلمات )الثوابت(، والحتساب معدل العائد االقتصادي على التعليم، فقد 

مت تعويض قيم املتغيرات املستقلة في معادلة مينسر البسيطة واملوسعة الستخالص قيم معدل العائد.

4- نتائج تقدير العائد االقتصادي على التعليم

1-4: املعدل العام العائد االقتصادي على التعليم حسب اجلنس
بتطبيق معادلة النموذج البسيط ملينسر لتقدير العائد االقتصادي على التعليم، سنحصل على الشكل رقم )8( والذي 
يوضح نتائج حساب معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب اجلنس، إذ يالحظ أن معدالت العائد لكال اجلنسني قد 
شهدت حتسناً طفيفاً بني العام 1999 حيث كان العائد )5( وأصبح )6( تقريباً إال أن النسبة بقيت منخفضة جدا 
حيث بلغ معدل العائد خالل الفترة الزمنية للدراسة باملتوسط نحو 5.45%. ويالحظ التفاوت في معدالت العائد على 
التعليم للذكور على اإلناث، إذ بلغ معدل العائد خالل الفترة الزمنية للدراسة باملتوسط للذكور واإلناث على التوالي نحو 
%5.5 و5.24%، وميكن تفسير هذا التفاوت إلى ارتفاع أعداد العاملني من الذكور في سوق العمل األردني، ومن اجلدير 
بالذكر أن انخفاض معدل العائد في األردن يأتي نتيجة السياسة األجرية املطبقة خصوصاً في ظل قانون العمل الذي لم 
يالحظ ضرورة وجود فوراق حقيقية بني مستويات األجور بحسب املستوى التعليمي. وبالتالي فقد أدى ذلك إلى انخفاض 
إنتاجية عنصر العمل وعدم تأثر هذه اإلنتاجية باملستوى التعليمي للعامل، واملساعدة في ارتفاع معدالت الهجرة إلى 

اخلارج، وبخاصة ذوى الكفاءات العلمية والتأهيلية العالية.

الشكل رقم )8(:معدل العام  للعائد االقتصادي على التعليم حسب اجلنس
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2-4: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب القطاع
بالنظر إلى العائد االقتصادي على التعليم على مستوى القطاع، يالحظ املؤشرات في صعود لكال اجلنسني في القطاعني، 
كما هو موضح في اجلدول رقم )2(، فإن العائد االقتصادي للتعليم كان أعلى في القطاع العام منه في القطاع اخلاص 
في العام 1999، ولكنه مع نهاية العام 2012 فقد اقتربت نسب العائد إلى حد التطابق وهذا يُدل على أن نسبة الزيادة 
على العائد كانت أعلى منها في القطاع اخلاص مقارنة مع القطاع العام، فقد سجلت أعلى معدالت للعائد خالل العام 
2012 في القطاع اخلاص في الذكور، فقد بلغت قيمة معدل العائد نحو )6.09%(، في حني كانت هذه املعدالت في 
القطاع العام )5.58( في نفس الفترة، أما في ما يتعلق باالناث فقد كانت نسبة العائد االقتصادي على التعليم لإلناث 

أقل من العائد على الذكور في القطاعني في كل الفترة الزمنية.

اجلدول رقم )2(: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب القطاع و اجلنس

اإلناثالذكورلكال اجلنسنياجلنس

اخلاصالعاماخلاصالعاماخلاصالعامالقطاع

19995.255.075.355.195.104.84

20005.315.045.375.235.084.76

20015.345.065.415.204.954.66

20025.425.145.505.315.224.93

20045.485.175.565.325.234.76

20055.465.235.555.395.345.10

20065.505.315.595.495.345.08

20075.655.445.725.615.525.10

20085.715.475.795.635.555.37

20095.815.695.895.845.625.33

20105.755.675.855.855.605.36

20115.905.855.955.975.595.49

20126.056.036.056.095.585.62
*املصدر: الباحث

3-4: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب املهن
تشير نتائج العائد االقتصادي على التعليم على مستوى املهن، أن املؤشرات في صعود لكال اجلنسني في جميع املهن، 
وميكن مالحظة ذلك من خالل اجلداول رقم )3(، وسجلت اعلى معدالت للعائد في مهن املشروعون وموظفو اإلدارة العليا 
فقد تراوحت معدالت العائد ما بني 5-6 خالل األعوام من 1999-2012. ومن اجلدير أن معدالت العائد االقتصادي للذكور 
حسب مستويات املهن افضل من اإلناث، إذ بلغت معدالت العائد في مهن املشرعني وموظفو اإلدارة العليا حوالي 6.88 
خالل العام 2012، ويدل انخفاض معدالت العائد لإلناث حسب مستويات املهن لقلة مشاركة عدد النساء العامالت في 

تلك املهن مقارنة مع الذكور.
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اجلدول رقم )3(: معدل العائد االقتصادي على التعليم للمهن لكال اجلنسني

املشرعون 
وموظفو 
اإلدارة 
العليا

الفنيون املتخصصون
واملتخصصون 

املساعدون

العاملون الكتبة
في اخلدمات 

والباعة 
في احملالت 
واألسواق

العمال املهرة 
في الزراعة 

وصيد 
األسماك

العاملون في 
احلرف وما 
إليها من 

املهن

مشغلو
اآلالت 

ومجمعوها

املهن
األولية

19995.985.075.004.844.784.645.005.094.00

20005.945.015.044.894.65-4.864.883.93

20016.175.385.035.024.894.844.904.954.18

20026.385.375.195.055.004.364.914.974.23

20046.205.235.205.035.09-4.964.744.28

20056.295.205.065.095.02-4.984.894.30

20066.325.305.105.045.07-4.945.064.36

20076.495.495.295.185.39-4.965.214.64

20086.495.485.135.285.23-5.185.284.61

20096.735.675.595.515.29-5.325.294.93

20106.685.685.455.435.16-5.425.354.84

20116.815.985.645.655.36-5.585.575.12

20126.946.285.835.875.565.745.795.40

4-4: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب سنوات التعليم لكال اجلنسني
من ناحية أخرى، فقد مت توسيع التحليل في الدارسة بشكل أكثر فائدة، إذ مت العمل على حساب معدل العائد االقتصادي 
حسب عدد سنوات التعليم، يالحظ من الشكل رقم )9( الذي يبني معدالت العائد االقتصادي على التعليم حسب عدد 
التعليم )16+( أعلى من املستويات األخرى خالل األعوام  العائد ملستويات  أن معدالت  التعليم لكال اجلنسني  سنوات 
من 1999-2012، إذ تراوحت املعدالت بني 5.74%-6.30% خالل األعوام من 1999-2012، وبالرغم من وجود فروقات 
واضحه في العائد االقتصادي على التعليم حسب عدد سنوات الدراسة)0-11(، إال أن الفوارق ليست كبيرة جداً سيما 
بني مستوى التعليم)+16( ومستوى التعليم )12-15( من جهة بني األخيرة ومستويات التعليم )5-11( من جهة 

أخرى
الشكل رقم )9(: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب عدد سنوات التعليم لكل اجلنسيني
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5-4: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب سنوات التعليم واجلنس
وجود  أظهرت  واجلنس  التعليم  عدد سنوات  التعليم حسب  على  االقتصادي  العائد  أن معدالت  أخر، يالحظ  جانب  من 
فروقات بني املعدالت لصالح الذكور ملستويات التعليم )+16(  و )12-15( من املستويات األخرى خالل األعوام من1999

 -2012  ولكن املعدالت متثل  لصالح اإلناث ملستويات التعليم )5+11( كما هو مبني في الشكل رقم )10(.

الشكل رقم )10(: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب عدد سنوات التعليم واجلنس

6-4: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب سنوات التعليم واجلنس والقطاع
شهدت معدالت العائد االقتصادي على التعليم حسب عدد سنوات التعليم والقطاع تطوراً خالل األعوام من -1999

2012، فقد سجلت هذه املعدالت ارتفاعاً ملحوظاً في القطاعيني للذكور واإلناث في كافة مستويات التعليم، إال أن 
معدالت العائد االقتصادي للتعليم كانت أعلى للذكور للقطاعني وعلى كافة املستويات التعليمية ، بينما كانت معدالت 
العائد لإلناث في القطاع العام أفضل من معدالت العائد في القطاع اخلاص، خاصة في مستويات التعليم )+16( و 

)12+15( خالل األعوام من 1999-2012 كما هو مبني في اجلدول رقم )4(.
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عدداجلنسالقطاع
سنوات 
التعليم

1999200020012002200420052006200720082009201020112012

كال العام
اجلنسني

0-115.225.335.425.455.625.495.495.555.735.735.776.076.26

12-155.445.545.615.665.685.705.755.885.985.956.036.066.12

16+5.895.925.935.955.986.006.016.096.256.226.266.236.36

115.245.335.445.475.665.505.525.565.755.745.786.086.26-0الذكور

12-155.465.565.615.685.735.795.815.916.035.996.076.086.15

16+5.955.945.975.986.036.036.026.106.306.276.306.276.41

115.045.235.145.385.185.325.415.455.525.625.605.535.60-0اإلناث

12-155.265.355.435.645.575.535.665.775.825.845.875.956.04

16+5.395.425.615.495.935.755.785.875.925.986.026.046.19

كال اخلاص
اجلنسني

0-115.095.205.295.395.415.395.415.565.605.755.705.936.02

12-155.365.415.475.505.495.555.625.715.845.885.966.026.04

16+5.805.835.875.885.925.996.026.066.236.216.306.286.34

115.115.245.325.445.445.415.435.595.625.785.835.956.02-0الذكور

12-155.425.515.525.565.605.695.745.815.935.966.036.066.11

16+5.815.875.915.925.996.056.066.126.316.286.386.356.42

114.784.894.935.245.215.415.335.305.565.505.425.595.89-0اإلناث

12-155.045.135.225.355.295.265.405.505.635.645.715.765.83

16+5.425.515.705.665.755.745.825.815.955.986.036.076.13

5- العائد االقتصادي على التعليم ومتوسط دخل الفرد في األردن
يتضح من الشكل رقم )11( أن هنالك عالقة طردية بني مستوى دخل الفرد ومعدل العائد االقتصادي على التعليم في 
األردن، إذ أنه كلما كان مستوى دخل الفرد مرتفعاُ فأن معدل العائد يرتفع أيضاً، وتتضارب هذه النتيجة مع التوقع النظري 
الذي يستند على نظرية راس املال البشري بوجود عالقة عكسية بني معدل العائد االقتصادي على التعليم ومتوسط 
دخل الفرد، إذ أن نصيب دخل الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي قليل مقارنة مع الدول العربية والعاملية األخرى، ومعدل التغير 
في نصيب دخل الفرد يكون اكثر من معدل التغير في العائد، وكذلك بسبب ارتفاع حجم حتويالت العاملني من اخلارج 

ونسبتها من الناجت احمللي اإلجمالي.

اجلدول رقم )4(: معدل العائد االقتصادي على التعليم حسب عدد سنوات التعليم واجلنس والقطاع
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الشكل رقم )11(: معدل العائد االقتصادي على التعليم ومتوسط دخل الفرد في األردن

6- مقارنة دولية للعائد االقتصادي على التعليم ومتوسط دخل الفرد في األردن
يبني اجلدول رقم )6( متوسط دخل الفرد بالدوالر األمريكي ومعدل العائد االقتصادي على التعليم لبعض الدول العربية 
واألجنبية،أننا نالحظ وبالرغم من أنه ال يوجد دراسات حديثة لهذه الدول وهناك تفاوت بالسنوات التي مت احتساب معدالت 
العائد االقتصادي لها، إال  أن هنالك تفاوت واضح بني الدول العربية واألجنبية فيما يتعلق بالعائد على التعليم مقارنة 
في  إلى )%11.4(  يرتفع  فإنه  اليمن )%1.8(،  في  معدالته  أدنى  إلى  ليصل  العائد  هذا  ينخفض  فبينما  األردن،  مع 
من  كل  في  و)%6.9(  نحو )%5.95(  يبلغ  حني  في  املغرب،  في  و )%8.2(  عمان  سلطنة  في  و)%10.3(  الكويت 
والبرتغال وروسيا وسنغافورة نحو  والنرويج  العائد في كل من هندوراس  بلغ معدل  التوالي. وقد  األردن وموريتانيا على 
فإن  األردن،  باستثناء  أنه،  إلى  التفاوت  هذا  ويشير  التوالي.  على   )%13.10 ،%7.20 ،%8.60 ،%5.50 ،%7.00(
معدل العائد على التعليم يرتفع بارتفاع متوسط دخل الفرد، ويعود تفسير ذلك إلى أن نصيب الدخل الفرد من الناجت 
ارتفاع حجم حتويالت العاملني من اخلارج  الدول العربية والعاملية األخرى، وبسبب  احمللي اإلجمالي منخفض مقارنة مع 

ونسبتها من الناجت احمللي اإلجمالي.

اجلدول رقم )6(: مقارنة متوسط دخل الفرد بالدوالر األمريكي ومعدل العائد االقتصادي على التعليم لبعض الدول العربية واألجنبية

معدل العائد االقتصادي على التعليم %متوسط دخل الفرد )دوالر األمريكي(الدولة

48435.95األردن )2012(*

1367411.40الكويت)1997( **

702010.30سلطنة عمان)1996( **

11648.20املغرب)1998( **

4406.90موريتانيا)1996( **

4111.80اليمن)1999( **

8457.00هندراوس )1995( ***

340785.50النرويج )1995( ***

116038.60البرتغال )1995( ***

26427.20روسيا )1996( ***

2164713.10سنغافورة )1998( ***

*. حسب بيانات تقديرات الباحثني في الدراسة.         **. حسب تقديرات دراسة الباحث علي عبد القادر، قياس معدالت العائد على التعليم في الدول العربية، املعهد 
 George Psacharopoulos & Harry Anthony Patrino، Returns to العربي للتخطيط، الكويت، 2003.         **. حسب تقديرات دراسة الباحث

.Investment in Education , A Further Update, The World Bank, 2002
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التوصيات
استناداً لنتائج قياس العائد االقتصادي على التعليم، فإن التوصية الرئيسة في هذا الصدد تكمن بضرورة التركيز على 
تطوير املنظومة التعليمية والتي ستساهم على تطوير العاملني في األردن، وال يكون ذلك إال من خالل حتسني شروط 
إنتاج العاملني، باإلضافة إلى أن معدالت العائد االقتصادي تزداد بازدياد املستوى التعليمي، فعلى احلكومة أن تعمل على 
تقدمي الدعم بشكل اكثر قطاع التعليم العالي، خصوصاً أن العديد من مؤسسات التعليم العالي تعاني من أزمات مالية 
كبيرة، فمساندة هذه املؤسسات سيكون له األثر اإليجابي على ازدياد عدد العاملني املتعلمني ورفع مستويات املهارات في 

سوق العمل، مما سينعكس ذلك بشكل افضل على معدالت األجور وانخفاض نسب الفقر والبطالة.

حتسني  اعتبار  على  والرفيعة،  املتقدمة  التكنولوجيا  في  االستثمار  تكثيف  على  العمل  يجب  فإنه  ذلك  إلى  باإلضافة 
املستوى التكنولوجي في االقتصاد األردني سوف يؤدي على زيادة الطلب على اخلريجني اجلامعيني وال سيما في القطاع 
اخلاص. وسيساهم هذا اإلجراء إلى توطني العاملني األردنيني في األردن واحلد من ظاهرة هجرة الكفاءات إلى خارج الدولة. 
وإن من أهم التوصيات املتعلقة بعوائد التعليم تنطلق من احلاجة إلى تعظيم هذه العوائد بزيادة الفوارق بني أجور الفئات 
التعليمية، وذلك بهدف حتسني شروط االنخراط في املراحل التعليمية األعلى وعدم االكتفاء بالتعليم األساسي، ولكن 
الدعم املالي لوحده لن يكون حيث يجب إصالح املنظومة التعليمية من خالل التركيز على التخصصات ذات االرتباط 
املباشر باحتياجات سوق العمل والتركيز على تطوير نوعية التعليم وتزويد اخلريجيني باملهارات الالزمة ورفع كفاءاتهم 

حسب مجاالت التعليم اخلاصه بهم.

املراجع
العربية

- حمدان، سهيل  اجلدوى االقتصادية للتعليم، دراسة التكلفة والعائد ملراحل التعليم في اجلمهورية العربية السورية، 
أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، 2007.

السياسات  أبحاث  معهد  احملتلة،   األراضي  في  واإلناث  للذكور  التعليم  على  العائد  طارق،  وصادق،  يوسف،  داوود،   -
االقتصادية الفلسطيني )ماس( ، القدس، فلسطني، 2012

- شعبان، محمد، العائد االقتصادي على التعليم للعاملني في جامعة اليرموك، أطروحة ماجستير، جامعة اليرموك، 
اربد، األردن، 1995.

للعام  باألردن  اجملتمع  كليات  في  الطبية  املهن  برنامج  التخصصات  بعض  لتعليم  االقتصادي  العائد  علي،  الطليب،   -
الدراسي 1990/1998، أطروحة ماجستير، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، 1991.

- عبد القادر، علي، قياس معدل العائد على التعليم، املعهد العربي للتخطيط،، الكويت، 2009.
- املالكي، عبد اهلل، وبن عبيد، أحمد، العائد االقتصادي لالستثمار في التعليم اجلامعي في اململكة العربية السعودية، 

جامعة امللك سعود، الرياض السعودية، 2003.
- املصبح، عماد الدين، رأس املال البشري في سورية، قياس عائد االستثمار في التعليم، بحث مقدم ملؤمتر االقتصاديني 

الشباب برعاية جمعية العلوم االقتصادية السورية، دمشق حزيران، 2005. 
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امللحق اإلحصائي
اجلدول رقم )1(: نسبة العاملني بأجر للمهن حسب اجلنس

املشرعون اجلنسالسنة
وموظفو 

اإلدارة العليا

فنييون املتخصصون
ومتخصصون 

مساعدون

العاملون في الكتبة
اخلدمات

العمال املهرة 
في الزراعة

العاملون
في احلرف

مشغلو 
اآلالت 

ومجمعوها

املهن 
األولية

4.0711.199.177.818.650.1713.588.4612.61الذكور1999

1.120.211.79-0.846.737.584.531.51اإلناث

17.3010.2014.80-3.985.978.006.5214.80الذكور2000

1.680.611.90-0.822.734.234.701.88اإلناث

2.957.916.296.3916.740.0317.6510.2813.73الذكور2001

1.851.111.42-0.373.644.183.871.62اإلناث

16.6410.7413.24-3.367.465.826.7616.17الذكور2002

1.241.322.06-0.394.854.224.501.26اإلناث

15.4510.3514.28-3.587.566.895.5816.33الذكور2003

1.051.911.48-0.686.122.674.151.89اإلناث

12.2610.9720.98-3.086.636.785.6013.08الذكور2004

1.423.931.57-0.705.652.732.801.83اإلناث

13.7510.7815.17-3.146.697.376.4614.17الذكور2005

1.004.161.69-0.726.262.853.302.47اإلناث

15.039.5915.21-3.517.288.115.1413.92الذكور2006

4.801.461.56-0.715.982.323.292.08اإلناث

14.0412.7413.29-3.068.027.774.4114.19الذكور2007

0.924.332.28-0.696.502.803.111.87اإلناث

14.2012.1414.65-3.258.237.424.8613.57الذكور2008

0.564.311.35-0.697.363.561.702.14اإلناث

16.4712.5012.27-3.488.695.985.1514.89الذكور2009

1.014.031.13-0.766.772.792.131.95اإلناث

16.6411.7511.94-3.519.815.395.8114.34الذكور2010

1.383.861.04-0.827.332.132.301.95اإلناث

14.1911.9911.54-3.6710.585.615.9216.19الذكور2011

0.773.590.85-0.807.952.521.951.87اإلناث

15.5811.8110.96-3.7110.125.905.3916.15الذكور2012

0.603.200.99-0.877.963.021.901.84اإلناث

املصدر: الباحث
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اجلدول رقم )2(: نسبة العاملني بأجر في القطاع العام للمهن حسب اجلنس

املشرعون اجلنسالسنة
وموظفو 

اإلدارة العليا

فنييون املتخصصون
ومتخصصون 

مساعدون

العاملون الكتبة
في

 اخلدمات

العمال 
املهرة في 

الزراعة

العاملون
في

 احلرف

مشغلو 
اآلالت 

ومجمعوها

املهن
 األولية

4.3316.1511.739.041.600.336.257.1613.43الذكور1999

0.060.001.82-0.9310.2810.774.781.32اإلناث

5.696.4015.44-1.8719.1311.318.711.07الذكور2000

0.060.002.80-0.1512.879.774.380.34اإلناث

3.896.8515.88-1.9519.3710.719.820.79الذكور2001

0.010.002.68-0.1614.428.274.460.36اإلناث

1.8118.7110.9810.040.710.344.216.9415.45الذكور2002

0.050.013.10-0.1514.717.714.860.23اإلناث

3.956.8014.68-2.1121.3410.419.060.71الذكور2003

0.200.022.18-0.7519.273.364.770.37اإلناث

4.085.6814.86-2.0521.5210.418.360.80الذكور2004

0.060.002.06-0.7619.055.034.340.93اإلناث

4.165.3413.28-2.2421.6310.038.700.89الذكور2005

0.060.012.27-0.9320.014.564.631.24اإلناث

3.895.5814.57-2.2421.528.968.530.72الذكور2006

0.040.012.10-0.9520.705.314.250.62اإلناث

4.085.1914.43-2.2021.939.098.300.72الذكور2007

0.040.021.96-0.9321.655.173.700.59اإلناث

4.605.1910.93-2.2121.768.388.054.21الذكور2008

0.050.012.00-1.0121.344.664.181.43اإلناث

3.966.229.91-2.2822.338.487.604.01الذكور2009

0.040.011.98-1.0922.463.924.391.32اإلناث

3.635.1910.71-2.6222.617.797.104.23الذكور2010

0.060.011.96-1.2723.274.414.410.72اإلناث

3.304.1611.51-2.9622.897.106.604.45الذكور2011

0.080.011.94-1.4524.084.904.430.12اإلناث

4.3316.1511.739.041.600.336.257.1613.43الذكور2012

0.060.001.82-0.9310.2810.774.781.32اإلناث

املصدر: مت احتسابها من قبل الباحثني.
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اجلدول رقم )3(: نسبة العاملني بأجر في القطاع اخلاص للمهن حسب اجلنس

املشرعون اجلنسالسنة
وموظفو 

اإلدارة العليا

فنييون املتخصصون
ومتخصصون 

مساعدون

العاملون الكتبة
في

 اخلدمات

العمال 
املهرة في 

الزراعة

العاملون
في احلرف

مشغلو 
اآلالت 

ومجمعوها

املهن
األولية

3.816.356.686.6015.510.0120.719.7211.81الذكور1999

2.150.421.75-0.763.284.464.291.70اإلناث

17.2510.1914.78-3.985.978.006.5214.76الذكور2000

1.680.611.90-0.822.734.234.701.88اإلناث

17.6510.2813.73-2.957.916.296.3916.74الذكور2001

1.851.111.42-0.373.644.183.871.62اإلناث

16.6410.7413.24-3.367.465.826.7616.17الذكور2002

1.241.322.06-0.394.854.224.501.26اإلناث

3.587.566.895.5816.330.0315.4510.3514.28الذكور2003

1.051.911.48-0.686.122.674.151.89اإلناث

12.2610.9720.98-3.086.636.785.6013.08الذكور2004

1.423.931.57-0.705.652.732.801.83اإلناث

13.7510.7815.17-3.146.697.376.4614.17الذكور2005

1.004.161.69-0.726.262.853.302.47اإلناث

15.039.5915.21-3.517.288.115.1413.92الذكور2006

4.801.461.56-0.715.982.323.292.08اإلناث

14.0412.7413.29-3.068.027.774.4114.19الذكور2007

0.924.332.28-0.696.502.803.111.87اإلناث

14.2012.1414.65-3.258.237.424.8613.57الذكور2008

0.564.311.35-0.697.363.561.702.14اإلناث

16.4712.5012.27-3.488.695.985.1514.89الذكور2009

1.014.031.13-0.766.772.792.131.95اإلناث

16.6411.7511.94-3.519.815.395.8114.34الذكور2010

1.383.861.04-0.827.332.132.301.95اإلناث

14.1911.9911.54-3.6710.585.615.9216.19الذكور2011

0.773.590.85-0.807.952.521.951.87اإلناث

11.7412.2311.14-3.8311.355.836.0318.04الذكور2012

0.163.323.83-0.788.572.911.601.79اإلناث
 

املصدر: مت احتسابها من قبل الباحثني.
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Variance Inflation Factor (VIF( نتائج تقدير :)اجلدول رقم )4

R-SquareToleranceVariance Inflation Factor (VIF)السنة

األجور لكال
اجلنسني

األجور لكالاألجور لإلناثاألجور للذكور
اجلنسني

األجور لكالاألجور لإلناثاألجور للذكور
اجلنسني

األجور لإلناثاألجور للذكور

1999

عدد سنوات 
التعليم

.338.249.2040.6620.7510.7961.5111.3321.256

338.250.2090.6620.7500.7911.5111.3331.265.القطاع

436.354.3540.5640.6460.6461.7741.5481.549.املهن

2000

عدد سنوات 
التعليم

.235.224.1710.7650.7760.8291.3071.2881.207

235.224.1750.7650.7760.8251.3071.2881.213.القطاع

393.413.3650.6070.5870.6351.6461.7051.576.املهن

2001

عدد سنوات 
التعليم

.180.187.1870.8200.8130.8131.2191.2301.230

180.187.1870.8200.8130.8131.2201.2301.231.القطاع

393.413.3100.6070.5870.6901.6471.7051.450.املهن

2002

عدد سنوات 
التعليم

.116.117.0450.8840.8830.9551.1311.1331.047

116.118.0460.8840.8820.9541.1311.1331.048.القطاع

382.410.3030.6180.5900.6971.6181.6951.434.املهن

2004

عدد سنوات 
التعليم

.152.157.1490.8480.8430.8511.1801.1871.175

153.157.1510.8470.8430.8491.1801.1871.177.القطاع

389.413.2650.6110.5870.7351.6361.7051.360.املهن

2005

عدد سنوات 
التعليم

.188.185.0630.8120.8150.9371.2321.2271.067

188.185.0640.8120.8150.9361.2321.2271.068.القطاع

393.430.3110.6070.5700.6891.6461.7551.452.املهن

2006

عدد سنوات 
التعليم

.184.168.1380.8160.8320.8621.2261.2031.160

184.169.1380.8160.8310.8621.2261.2031.161.القطاع

371.398.3280.6290.6020.6721.5901.6611.488.املهن

2007

عدد سنوات 
التعليم

.125.123.1340.8750.8770.8661.1431.1401.155

125.123.1390.8750.8770.8611.1431.1401.162.القطاع

351.387.3160.6490.6130.6841.5421.6311.461.املهن

2008

عدد سنوات 
التعليم

.194.203.0830.8060.7970.9171.2411.2551.091

194.203.0840.8060.7970.9161.2411.2551.092.القطاع

352.374.353.6480.6260.6471.5431.5971.546.املهن

2009

عدد سنوات 
التعليم

.098.103.1390.9020.8970.8611.1091.1151.161

098.104.1400.9020.8960.8601.1091.1161.163.القطاع

345.362.3930.6550.6380.6071.5271.5681.648.املهن
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سنوات 2010 عدد 
التعليم

.172.133.2020.8280.8670.7981.2081.1531.253

173.133.2020.8270.8670.7981.2091.1541.254.القطاع

378.383.4250.6220.6170.5751.6091.6211.738.املهن

سنوات 2011 عدد 
التعليم

.064.079.1220.9360.9210.8781.0691.0861.139

064.079.1230.9360.9210.8771.0691.0861.140.القطاع

387.386.3640.6130.6140.6361.6311.6291.573.املهن

سنوات 2012 عدد 
التعليم

.062.086.0260.9380.9140.9741.0661.0941.027

062.086.0270.9380.9140.9731.0661.0941.028.القطاع

320.344.2480.6800.6560.7521.4711.5251.331.املهن

املصدر: الباحث

اجلدول رقم )5(: النتائج اإلحصائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى)OLS( لدالة مينسر )النموذج البسيط( لكال اجلنسني

BtSig.Adjustedالسنة
R-Square

1999)Constant(63.3602.155.034.330

85.6386.434.000عدد سنوات التعليم

2000)Constant(86.6872.366.021.225

80.7014.829.000عدد سنوات التعليم

2001)Constant(106.9012.773.007.225

78.3494.367.000عدد سنوات التعليم

2002)Constant(133.5292.931.004.105

70.2763.332.001عدد سنوات التعليم

2004)Constant(129.2702.907.005.141

74.9683.697.000عدد سنوات التعليم

2005)Constant(105.0772.073.042.177

92.4674.085.000عدد سنوات التعليم

2006)Constant(109.8542.061.043.173

95.9024.030.000عدد سنوات التعليم

2007)Constant(155.2822.555.013.113

87.0333.207.002عدد سنوات التعليم

2008)Constant(129.3391.968.053.183

122.1414.162.000عدد سنوات التعليم

2009)Constant(199.1002.642.010.183

94.3332.803.007عدد سنوات التعليم

2010)Constant(159.1342.191.032.183

125.5753.871.000عدد سنوات التعليم

2011)Constant(280.0153.337.001.050

80.1322.145.036عدد سنوات التعليم

2012)Constant(301.6733.691.000.049

80.7662.201.031عدد سنوات التعليم
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اجلدول رقم )6(: النتائج اإلحصائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى)OLS( لدالة مينسر )النموذج البسيط( للذكور

BtSig.Adjustedالسنة 
R-Square

1999)Constant(71.7701.996.049.240

84.4635.189.000عدد سنوات التعليم

2000)Constant(94.9922.421.018.214

83.7904.681.000عدد سنوات التعليم

2001)Constant(108.4102.723.008.178

82.8844.473.000عدد سنوات التعليم

2002)Constant(143.4713.092.003.178

72.1553.359.001عدد سنوات التعليم

2004)Constant(128.8702.596.011.146

85.2523.766.000عدد سنوات التعليم

2005)Constant(109.3801.931.057.174

102.2194.041.000عدد سنوات التعليم

2006)Constant(120.7492.054.044.157

100.2753.818.000عدد سنوات التعليم

2007)Constant(161.8552.427.018.110

94.4763.172.002عدد سنوات التعليم

2008)Constant(121.1171.665.100.192

139.1504.282.000عدد سنوات التعليم

2009)Constant(198.2992.372.020.091

107.6382.883.005عدد سنوات التعليم

2010)Constant(194.8442.297.025.121

125.9203.324.001عدد سنوات التعليم

2011)Constant(267.9562.919.005.065

97.9382.396.019عدد سنوات التعليم

2012)Constant(284.6333.252.002.073

102.8372.617.011عدد سنوات التعليم

املصدر: الباحث
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اجلدول رقم )7(: النتائج اإلحصائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى)OLS(  لدالة مينسر )النموذج البسيط( لإلناث
 

Btالسنة 
Sig.

Adjusted
R-Square

1999)Constant(56.9302.147.035.194

54.6254.551.000عدد سنوات التعليم

2000)Constant(67.0792.094.040.160

57.8733.962.000عدد سنوات التعليم

2001)Constant(47.2181.225.224.177

80.1624.470.000عدد سنوات التعليم

2002)Constant(131.5292.505.014.034

48.7932.007.048عدد سنوات التعليم

2004)Constant(97.5152.417.018.138

67.0433.644.000عدد سنوات التعليم

2005)Constant(143.8042.938.004.050

48.0222.197.031عدد سنوات التعليم

2006)Constant(117.1372.616.011.126

67.9023.396.001عدد سنوات التعليم

2007)Constant(122.9602.690.009.122

68.1033.336.001عدد سنوات التعليم

2008)Constant(174.9493.067.003.071

65.1532.557.013عدد سنوات التعليم

2009)Constant(150.8432.959.004.127

77.5593.407.001عدد سنوات التعليم

2010)Constant(120.5912.378.020.191

96.6544.268.000عدد سنوات التعليم

2011)Constant(174.1282.864.006.109

82.5713.050.003عدد سنوات التعليم

2012)Constant(279.5393.326.001.013

53.1131.407.164عدد سنوات التعليم

املصدر: الباحث
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اجلدول رقم )8(: النتائج اإلحصائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى)OLS( لدالة منيسر )النموذج املوسع( لكال اجلنسني

BtSig.Adjusted السنة
R-Square

1999

)Constant(86.2222.958.004

0.716

74.0428.377.000عدد سنوات التعليم

233.8126.988.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

019.985.-556.-املتخصصون

416.679.-12.333-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.131.262-33.556-الكتبة

1.382.171-41.000-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.598.114-56.475-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

386.701.-11.444-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

2.444.082.935مشغلو االالت ومجمعوها

3.562.001-105.667-املهن االولية

30.4031.788.078القطاع العام

079.938.-1.321-القطاع اخلاص

2000

)Constant(79.0792.055.044

.629

80.9806.907.000عدد سنوات التعليم

220.8895.680.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

220.826.-9.657-املتخصصون

140.889.-5.444-الفنيون واملتخصصون املساعدون

709.481.-27.556-الكتبة

1.420.160-55.222-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

791.432.-30.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

740.462.-28.778-مشغلو االالت ومجمعوها

2.812.006-109.333-املهن االولية

41.7691.826.072القطاع العام

257.798.-5.885-القطاع اخلاص

2001

)Constant(92.8402.360.012

.666

77.1276.764.000عدد سنوات التعليم

310.3337.526.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

46.5561.129.262املتخصصون

428.670.-17.667-الفنيون واملتخصصون املساعدون

445.658.-18.333-الكتبة

908.367.-37.444-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.024.309-43.599-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسمال

876.384.-36.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

711.479.-29.333-مشغلو االالت ومجمعوها

2.530.013-104.333-املهن االولية

38.0671.686.096القطاع العام

527.600.-12.013-القطاع اخلاص
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2002

)Constant(113.2253.212.002

.788

70.2766.838.000عدد سنوات التعليم

404.22210.956.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

31.111.843.402املتخصصون

133.895.-4.889-الفنيون واملتخصصون املساعدون

753.454.-27.778-الكتبة

937.352.-34.556-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

2.531.014-105.543-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

1.298.198-47.889-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.078.284-39.778-مشغلو االالت ومجمعوها

3.108.003-114.667-املهن االولية

41.5332.055.043القطاع العام

596.553.-12.530-القطاع اخلاص

2004

)Constant(109.0272.716.008

0.696

75.0516.136.000عدد سنوات التعليم

308.2227.598.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

2.475.054.957املتخصصون

071.943.-2.889-الفنيون واملتخصصون املساعدون

759.451.-30.778-الكتبة

518.606.-21.000-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.005.318-40.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.709.092-69.333-مشغلو االالت ومجمعوها

2.750.008-111.556-املهن االولية

56.6922.375.202القطاع العام

338.736.-8.077-القطاع اخلاص

2005

)Constant(102.9282.369.021

.713

86.8896.319.000عدد سنوات التعليم

351.4427.931.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

185.854.-8.945-املتخصصون

680.499.-32.945-الفنيون واملتخصصون املساعدون

624.535.-26.778-الكتبة

888.378.-38.111-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.023.310-43.889-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.331.188-57.111-مشغلو االالت ومجمعوها

2.705.009-116.111-املهن االولية

45.7191.755.084القطاع العام

3.840.736.882-القطاع اخلاص
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2006

)Constant(111.3782.295.025 

.674

89.6425.837.000عدد سنوات التعليم

356.0667.194.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

023.981.-1.266-املتخصصون

691.492.-37.432-الفنيون واملتخصصون املساعدون

955.343.-45.778-الكتبة

867.389.-41.556-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.266.210-60.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

895.374.-42.889-مشغلو االالت ومجمعوها

2.566.013-123.000-املهن االولية

42.5041.460.149القطاع العام

1.840.364.949القطاع اخلاص

2007

)Constant(154.5283.036.004 

.704

79.1104.912.000عدد سنوات التعليم

426.1738.210.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

9.056.160.874املتخصصون

636.527.-36.111-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.116.269-56.111-الكتبة

296.768.-14.889-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.804.076-90.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

992.325.-49.889-مشغلو االالت ومجمعوها

2.584.012-129.889-املهن االولية

50.7421.663.101القطاع العام

143.887.-4.320-القطاع اخلاص

2008

)Constant(121.8811.883.064 

.623

116.3135.679.000عدد سنوات التعليم

420.9896.378.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

1.677.023.982املتخصصون

951.345.-68.657-الفنيون واملتخصصون املساعدون

667.507.-42.667-الكتبة

815.418.-52.111-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

951.345.-60.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

643.523.-41.111-مشغلو االالت ومجمعوها

2.155.035-137.778-املهن االولية

62.7161.616.111القطاع العام

006.995.-240.-القطاع اخلاص
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2009

)Constant(210.1263.578.001

.736

83.6024.498.000عدد سنوات التعليم

544.4369.090.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

064.949.-4.190-املتخصصون

450.687.-26.523-الفنيون واملتخصصون املساعدون

818.471.-47.444-الكتبة

1.642.106-95.222-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.548.127-89.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.647.105-95.556-مشغلو االالت ومجمعوها

2.680.009-155.444-املهن االولية

39.7571.129.263القطاع العام

2.920.084.933القطاع اخلاص

2010

)Constant(163.2832.734.008

.731

116.2576.152.000عدد سنوات التعليم

516.3278.478.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

12.816.192.848املتخصصون

706.483.-47.017-الفنيون واملتخصصون املساعدون

863.392.-50.889-الكتبة

1.790.078-105.556-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

893.375.-52.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.185.241-69.889-مشغلو االالت ومجمعوها

2.588.012-152.667-املهن االولية

35.078.980.331القطاع العام

10.200.288.774القطاع اخلاص

2011

)Constant(258.1574.144.000

.764

81.2624.101.000عدد سنوات التعليم

571.1119.433.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

57.071.469.519املتخصصون

659.512.-57.929-الفنيون واملتخصصون املساعدون

910.367.-55.111-الكتبة

2.089.041-126.444-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.237.221-74.889-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.259.213-76.222-مشغلو االالت ومجمعوها

2.856.006-172.889-املهن االولية

24.391.664.522القطاع العام

8.565.226.822القطاع اخلاص
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2012

)Constant(260.5513.766.000

.686

82.5333.810.000عدد سنوات التعليم

558.7788.157.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

15.289.198.844املتخصصون

233.816.-18.044-الفنيون واملتخصصون املساعدون

780.438.-53.444-الكتبة

1.476.145-101.111-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

814.419.-55.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.010.316-69.222-مشغلو االالت ومجمعوها

2.514.015-172.222-املهن االولية

72.1201.755.084القطاع العام

2.360.057.954القطاع اخلاص

املصدر: الباحث

اجلدول رقم )9(: النتائج اإلحصائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى)OLS( لدالة مينسر )النموذج املوسع( للذكور

BtSig.Adjusted السنة
R-Square

1999

)Constant(99.6972.706.009

.656

75.4426.753.000عدد سنوات التعليم

244.9465.792.000املشرعون وموظفو اإلدارة العليا

3.556.095.925املتخصصون

430.669.-16.111-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.165.248-43.667-الكتبة

1.322.191-49.556-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واألسواق

3.946.000-176.203-العمال املهرة في الزراعة وصيد األسماك

794.430.-29.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

409.684.-15.333-مشغلو االالت ومجمعوها

3.334.001-125.000-املهن االولية

36.2901.688.096القطاع العام

4.964.234.816القطاع اخلاص

2000

)Constant(103.2652.618.011

.655

81.5156.781.000عدد سنوات التعليم

231.1115.797.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

24.576.546.587املتخصصون

309.758.-12.333-الفنيون واملتخصصون املساعدون

936.352.-37.333-الكتبة

2.177.033-86.778-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.274.207-50.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.240.219-49.444-مشغلو االالت ومجمعوها

3.316.001-132.222-املهن االولية

29.1151.241.219القطاع العام

2.000.085.932القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2001

)Constant(108.0842.634010.

.662

.81.5686.860000عدد سنوات التعليم

.295.5566.873000املشرعون وموظفو االدارة العليا

.58.2221.354180املتخصصون

.748-.13.889323-الفنيون واملتخصصون املساعدون

.491-.29.778692-الكتبة

.1.556124-66.889-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

.1.494139-66.322-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

.1.328188-57.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

.1.258212-54.111-مشغلو االالت ومجمعوها

.2.982004-128.222-املهن االولية

.33.3671.417161القطاع العام

.726-.8.363352-القطاع اخلاص

2002

)Constant(136.1803.655000.

.772

.72.1556.644000عدد سنوات التعليم

.379.7789.740000املشرعون وموظفو االدارة العليا

.66.1111.696094املتخصصون

.834-.8.222211-الفنيون واملتخصصون املساعدون

.1.077285-42.000-الكتبة

.1.607112-62.667-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

.2.930005-129.123-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

.1.844069-71.889-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

.1.624109-63.333-مشغلو االالت ومجمعوها

.3.630001-141.556-املهن االولية

.35.2671.651103القطاع العام

.797-.5.737258-القطاع اخلاص

2004

)Constant(128.2032.960.004

.718

80.8696.127.000عدد سنوات التعليم

332.0007.584.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

68.3431.384.171املتخصصون

538.592.-23.556-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.112.270-48.667-الكتبة

1.480.144-64.778-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.571.121-68.778-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.927.058-84.333-مشغلو االالت ومجمعوها

3.188.002-139.556-املهن االولية

51.6152.004.049القطاع العام

185.854.-4.769-القطاع اخلاص



35

مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2005

)Constant(128.8892.892.005

.757

91.1006.461.000عدد سنوات التعليم

385.7798.489.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

67.0611.349.182املتخصصون

1.035.305-51.439-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.005.319-44.222-الكتبة

1.805.076-79.444-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.583.119-69.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.795.078-79.000-مشغلو االالت ومجمعوها

3.340.001-147.000-املهن االولية

36.2401.356.180القطاع العام

160.006.995.القطاع اخلاص

2006

)Constant(148.9313.047.003

.723

87.8305.680.000عدد سنوات التعليم

381.8487.662.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

83.9181.539.129املتخصصون

1.072.288-58.415-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.294.201-62.444-الكتبة

2.033.046-98.111-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.826.073-88.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.448.153-69.889-مشغلو االالت ومجمعوها

3.158.002-152.444-املهن االولية

31.0251.059.294القطاع العام

5.200.180.858القطاع اخلاص

2007

)Constant(185.9963.796.000

.772

81.4195.252.000عدد سنوات التعليم

468.5739.378.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

70.4021.288.202املتخصصون

1.042.302-56.932-الفنيون واملتخصصون املساعدون

.1.453151-70.333-الكتبة

1.633.108-79.000-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

2.523.014-122.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.614.112-78.111-مشغلو االالت ومجمعوها

3.304.002-159.889-املهن االولية

36.1661.231.223القطاع العام

5.000.172.864القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2008

)Constant(147.6252.074.042

.633

127.3045.653.000عدد سنوات التعليم

431.5355.946.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

75.070.946.348املتخصصون

1.185.240-94.096-الفنيون واملتخصصون املساعدون

956.343.-67.222-الكتبة

1.657.103-116.444-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.404.165-98.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

972.335.-68.333-مشغلو االالت ومجمعوها

2.604.012-183.000-املهن االولية

51.3531.203.233القطاع العام

4.280.101.919القطاع اخلاص

2009

)Constant(242.2103.759.000

.744

90.8454.456.000عدد سنوات التعليم

572.2748.710.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

53.077.739.463املتخصصون

588.-.39.089544-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.193.238-75.889-الكتبة

2.453.017-156.111-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

2.029.047-129.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

2.055.044-130.778-مشغلو االالت ومجمعوها

3.119.003-198.444-املهن االولية

28.139.728.469القطاع العام

9.160.240.811القطاع اخلاص

2010

)Constant(225.4943.822.000

.798

111.6115.979.000عدد سنوات التعليم

618.11310.274.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

52.306.795.430املتخصصون

839.405.-55.194-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.123.266-65.444-الكتبة

2.769.007-161.333-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.556.125-90.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.651.104-96.222-مشغلو االالت ومجمعوها

3.305.002-192.556-املهن االولية

9.801.277.783القطاع العام

9.720.278.782القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2011

)Constant(283.2544.090.000

.760

94.9294.309.000عدد سنوات التعليم

587.0008.722.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

92.294.945.349املتخصصون

765.448.-74.706-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.123.266-75.556-الكتبة

2.749.008-185.000-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.758.084-118.333-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.649.105-111.000-مشغلو االالت ومجمعوها

3.241.002-218.111-املهن االولية

6.043.144.886القطاع العام

11.957.284.777القطاع اخلاص

2012

)Constant(274.9113.696.000

.692

99.8784.289.000عدد سنوات التعليم

567.4447.705.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

53.061.638.526املتخصصون

206.838.-17.106-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.023.310-75.333-الكتبة

2.227.030-164.000-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.279.205-94.222-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.225.225-90.222-مشغلو االالت ومجمعوها

2.894.005-213.111-املهن االولية

58.2401.318.192القطاع العام

5.760.130.897القطاع اخلاص

املصدر: الباحث

اجلدول رقم )10(: النتائج اإلحصائية باستخدام طريقة املربعات الصغرى)OLS( لدالة مينسر )النموذج املوسع( لإلناث 

 BtSig.Adjusted R-Square السنة 

1999

)Constant(95.1923.168.002

.553

48.9515.372.000عدد سنوات التعليم

134.0243.885.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

4.222.138.891املتخصصون

3.667.120.905الفنيون واملتخصصون املساعدون

058.954.-1.778-الكتبة

1.588.117-48.556-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

3.033.003-110.468-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

2.638.010-80.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

2.885.005-88.222-مشغلو االالت ومجمعوها

2.220.030-67.889-املهن االولية

20.4661.167.247القطاع العام

1.024.309-17.750-القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2000

)Constant(77.7622.036.046

.481

57.1214.907.000عدد سنوات التعليم

140.1113.629.001املشرعون وموظفو االدارة العليا

1.051.024.981املتخصصون

9.222.239.812الفنيون واملتخصصون املساعدون

012.991..444الكتبة

150.881.-5.778-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.592.116-61.444-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

2.708.009-104.556-مشغلو االالت ومجمعوها

.2.075042-80.111-املهن االولية

25.7311.133.261القطاع العام

796.429.-18.077-القطاع اخلاص

2001

)Constant(45.9931.066.290

.601

76.4746.116.000عدد سنوات التعليم

263.2225.821.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

28.556.632.530املتخصصون

307.760.-13.889-الفنيون واملتخصصون املساعدون

5.333.118.906الكتبة

21.778.482.631العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

4.125.000-192.509-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

334.739.-15.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

499.619.-22.556-مشغلو االالت ومجمعوها

506.614.-22.889-املهن االولية

19.333.781.437القطاع العام

659.512.-16.486-القطاع اخلاص

2002

)Constant(103.4163.150.002

.850

48.7935.098.000عدد سنوات التعليم

489.00014.231.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

6.222.181.857املتخصصون

191.849.-6.556-الفنيون واملتخصصون املساعدون

1.111.032.974الكتبة

29.778.867.389العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

5.599.000-217.469-العمال املهرة في الزراعة وصيد االسماك

2.694.009-92.556-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

847.400.-29.111-مشغلو االالت ومجمعوها

1.487.141-51.111-املهن االولية

32.9331.750.084القطاع العام

678.500.-13.274-القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2004

)Constant(63.2291.234.222

.396

68.5764.391.000عدد سنوات التعليم

199.7783.857.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

893.-.7.899135-املتخصصون

878.-.8.000154-الفنيون واملتخصصون املساعدون

879..7.889152الكتبة

361..47.667920العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

435..40.667785العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.126.264-58.333-مشغلو االالت ومجمعوها

1.304.197-67.556-املهن االولية

54.5771.791.078القطاع العام

615.-.15.385505-القطاع اخلاص

2005

)Constant(135.2782.681.009

.521

41.4362.596.012عدد سنوات التعليم

313.0416.084.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

6.726.120.905املتخصصون

.19.393.345732الفنيون واملتخصصون املساعدون

.3.000.060952الكتبة

.31.222.627533العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

.1.086282-54.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

.1.327189-66.111-مشغلو االالت ومجمعوها

1.525.132-76.000-املهن االولية

31.6151.045.300القطاع العام

415.680.-12.400-القطاع اخلاص

2006

)Constant(104.5842.107.039

.490

62.4353.976.000عدد سنوات التعليم

262.5475.188.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

001.999.--.051املتخصصون

15.116.273.786الفنيون واملتخصصون املساعدون

097.923.-4.778-الكتبة

34.667.707.482العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.070.289-52.444-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

809.421.-39.667-مشغلو االالت ومجمعوها

1.594.116-78.111-املهن االولية

42.3571.423.160القطاع العام

228.820.-6.720-القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2007

)Constant(129.3242.575.012

.496

60.9293.833.000عدد سنوات التعليم

208.3004.066.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

11.591.207.837املتخصصون

7.424.133.895الفنيون واملتخصصون املساعدون

555.581.-27.556-الكتبة

81.3331.639.106العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.592.116-79.000-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.960.055-97.222-مشغلو االالت ومجمعوها

1.841.070-91.333-املهن االولية

60.1481.997.050القطاع العام

886.379.-26.360-القطاع اخلاص

2008

)Constant(169.4283.456.001

.674

57.1153.681.000عدد سنوات التعليم

400.8158.016.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

19.554.358.722املتخصصون

023.981.-1.280-الفنيون واملتخصصون املساعدون

223.825.-10.778-الكتبة

35.667.737.464العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

2.072.042-100.333-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

2.324.023-112.556-مشغلو االالت ومجمعوها

1.044.301-50.556-املهن االولية

31.9731.088.281القطاع العام

388.699.-11.280-القطاع اخلاص

2009

)Constant(151.9313.327.001

.667

69.3434.798.000عدد سنوات التعليم

335.5657.205.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

6.718.132.896املتخصصون

3.218.063.950الفنيون واملتخصصون املساعدون

047.963.-2.111-الكتبة

2.556.057.955العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

1.633.108-73.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

2.500.015-112.778-مشغلو االالت ومجمعوها

1.875.066-84.556-املهن االولية

53.2431.944.056القطاع العام

582.562.-15.760-القطاع اخلاص
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مركز الدراسات االستراتيجية- اجلامعة األردنيةالعائد االقتصادي على التعليم في األردن

2010

)Constant(134.6732.779.007

.649

87.2265.689.000عدد سنوات التعليم

297.5946.022.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

621..26.832496املتخصصون

.835-.11.335210-الفنيون واملتخصصون املساعدون

935.-.3.889081-الكتبة

.787-.13.000272-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

.1.860068-89.000-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

3.220.002-154.111-مشغلو االالت ومجمعوها

1.618.111-77.444-املهن االولية

49.8541.716.091القطاع العام

298.767.-8.560-القطاع اخلاص

2011

)Constant(174.0052.584.012

.506

.82.3333.844000عدد سنوات التعليم

325.8894.980.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

.29.778.313755املتخصصون

237.813.-22.556-الفنيون واملتخصصون املساعدون

397.693.-26.000-الكتبة

253.801.-16.556-العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

613.542.-40.111-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

.1.878066-122.889-مشغلو االالت ومجمعوها

1.672.100-109.444-املهن االولية

10.174.249.805القطاع العام

330.742.-13.522-القطاع اخلاص

2012

)Constant(251.4002.602.012

.399

54.3001.795.078عدد سنوات التعليم

483.3335.052.000املشرعون وموظفو االدارة العليا

31.183.289.774املتخصصون

2.683.025.980الفنيون واملتخصصون املساعدون

.193848.-18.444-الكتبة

.26.333.275784العاملون في اخلدمات والباعة في احملالت واالسواق

.718476.-68.667-العاملون في احلرف وما اليها من املهن

1.176.244-112.556-مشغلو االالت ومجمعوها

1.182.242-113.111-املهن االولية

12.160.212.833القطاع العام

247.806.-14.160-القطاع اخلاص

املصدر: الباحث
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اجلدول رقم )11(: نتائج حساب معدل العائد االقتصادي على التعليم في األردن للمهن والقطاع للذكور

املشرعون السنة
وموظفو االدارة 

العليا

الفنيون املتخصصون
واملتخصصون 

املساعدون

العاملون الكتبة
في اخلدمات 

والباعة 
في احملالت 
واالسواق

العمال 
املهرة في 

الزراعة وصيد 
االسماك

العاملون في 
احلرف وما اليها 

من املهن

مشغلو االالت 
ومجمعوها

املهن
االولية

19996.045.195.074.884.834.594.985.073.91

20006.035.345.154.994.58-4.904.913.96

20016.185.515.175.074.814.814.894.914.12

20026.385.615.305.114.984.374.924.984.20

20046.295.635.225.084.97-4.944.834.24

20056.415.665.135.174.95-5.014.954.29

20066.435.775.185.164.93-5.005.124.43

20076.605.825.355.285.24-4.985.244.68

20086.565.865.205.345.07-5.175.334.52

20096.815.965.685.555.18-5.325.314.90

20106.865.965.645.605.17-5.515.484.97

20116.876.155.725.715.26-5.565.595.08

20126.886.345.805.825.35-5.615.705.19

املصدر: الباحث

اجلدول رقم )12(: نتائج حساب معدل العائد االقتصادي على التعليم في األردن للمهن والقطاع لإلناث

املشرعون السنة
وموظفو االدارة 

العليا

الفنيون املتخصصون
واملتخصصون 

املساعدون

العاملون الكتبة
في اخلدمات 

والباعة 
في احملالت 
واالسواق

العمال 
املهرة في 

الزراعة وصيد 
االسماك

العاملون في 
احلرف وما اليها 

من املهن

مشغلو االالت 
ومجمعوها

املهن 
 االولية

19995.635.005.004.964.563.524.154.024.33

20005.624.914.974.914.86-4.303.414.00

20015.965.024.694.854.973.404.684.604.60

20026.465.074.985.035.204.904.094.814.62

20045.804.824.824.945.19-5.154.304.16

20056.195.215.285.195.34-4.814.714.61

20066.065.125.205.095.31-4.744.854.49

20075.995.315.295.095.60-4.714.534.59

20086.445.515.425.375.57-4.844.745.17

20096.325.435.415.395.41-4.994.694.92

20106.255.525.355.385.34-4.894.224.97

20116.375.665.455.445.48-5.384.894.99

20126.495.805.555.505.62-5.875.565.01

املصدر: الباحث
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