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 نبذة عن حملة صداقة

كبیرة من  ، وبعد عام واحد تم تسجیلھا كمنظمة غیر ربحیة تُعنى بحشد مجموعات2011انطلقت حملة صداقة في عام 
ألردني، وذلك بھدف من قانون العمل ا 72الناشطین الذین ینادون بضرورة توفیر بیئة عمل مناسبة بما یتوافق مع المادة 

 زیز مشاركة المرأة على الصعید االقتصادي في األردن.تع

 72المادة  -1 الصندوق من قانون العمل األردني

 

 

 

 

ي تمكین ، وأسھمت ف72سنوات الماضیة في رفع مستوى الوعي حول أھمیة المادة  الخمسوقد نجحت صداقة على مدى 
لى أن ه المادة إوجود ھذبالنساء العامالت لم یُكّن على علم النساء ومساعدتھم على المطالبة بھذا الحق. ویُذكر أن غالبیة 

 اعیة للجنسیئة مربانطلقت جھود صداقة. وقد اتبعت الحملة منھجیة استراتیجیة واستباقیة ونجحت في إثبات أھمیة توفیر 
 اآلخر في مكان العمل بما یعود بالنفع على النساء األردنیات.

تمل على جیة تشف إلى تأیید النساء األردنیات العامالت ومناصرتھن، وھذه المنھتعتمد صداقة على منھجیة شاملة تھد
 العناصر الثالثة التالیة:

من قانون  72. رفع مستوى الوعي لدى الموظفات من جھة وأرباب العمل من جھة أخرى فیما یتعلق بالمادة 1
 ام،العمل، إلى جانب تأكید أھمیة توفیر بیئة عمل مناسبة للمرأة بشكل ع

 قة بخدماتة متعل. مساعدة وزارة العمل في اتخاذ إجراءات إنفاذ القوانین ذات العالقة وإصدار توجیھات محدد2
 رعایة األطفال والحضانات في مكان العمل،

یة التقن . الضغط على الشركات ونشر المعرفة حول أھمیة توفیر خدمات رعایة األطفال وتقدیم المساعدة3
 دلیًال  نات في مؤسسات القطاع الخاص األردنیة. وبھذا الخصوص، طورت منظمة صداقةلتسھیل إنشاء الحضا

 شامًال یشرح كیفیة إنشاء حضانة وإدارتھا وتشغیلھا.

 

 

 

 

 

 

 

  

 عاملة عشرین عن یقل ال ما یستخدم الذي العمل صاحب"على 
 اطفال یةلرعا مؤھلة مربیة عھدة في یكون مناسب مكان تھیئة

 یقل ال ان على سنوات، اربع عن اعمارھم تقل الذین العامالت
 " اطفال عشرة عن عددھم
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 تمھید

العالم؛ األمر  وھي من بین النسب األقل على مستوى %13٫3ال تتجاوز مشاركة النساء في االقتصاد األردني ما نسبتھ 
ین ھادات ویحظحملن شاھل االقتصاد األردني ال سیّما وان العدید من النساء الشابات والناشطات اقتصادیًا یالذي یثقل ك

ون ن ینادبمستویات تعلیمیة عالیة. وھكذا جاءت انطالقة صداقة عبر حشد جھود مجموعة واسعة من الناشطین الذی
ف تحفیز مشاركة من قانون العمل األردني وذلك بھد 72بضرورة توفیر بیئة عمل مناسبة للمرأة بما یتناسب مع المادة 

لمادة ھمیة االمرأة على الصعید االقتصادي في األردن. ومنذ خمس سنوات على إطالقھا، في رفع مستوى الوعي حول أ
لم على ُكّن عیت لم ، وأسھمت في تمكین النساء ومساعدتھم على المطالبة بھذا الحق. ویُذكر أن غالبیة النساء العامال72

 بوجود ھذه المادة إلى أن انطلقت جھود صداقة.

ر على  تقتصالاألبحاث االقتصادیة إلى أن المنفعة الناتجة عن تأسیس دور رعایة األطفال أو الحضانات  خلُصت لقد
، جزئیةذه الل مع ھزیادة إنتاجیة المرأة في العمل فحسب؛ وإنما تساعدھا أیًضا على االحتفاظ بعملھا. وفي حال التعام

مسیرة  ي حققنسیؤدي ھذا إلى تعزیز مشاركة المرأة في القطاع االقتصادي األردني. ومن اجل مساعدة النساء اللوات
. 72لمادة فعیل امھنیة مرموقة واكتسبن خبرة واسعة ومساندتھن لعیش حیاة ناجحة في مكان العمل والمنزل، ال بد من ت

ھات على یر من األمر الكثدني مستوى الوعي أو لربما عدم االمتثال لھذه المادة یجبإال أن االفتقار إلى إنفاذ القوانین أوت
 ترك مسیرتھن المھنیة لرعایة أطفالھن. 

 عمل. وقد، أجرت صداقة دراسة من خالل مجموعة تركیز حول أھمیة خدمات رعایة األطفال في مكان ال2011في عام 
دمات زایا خما الحضانات لألمھات العامالت وأصحاب العمل. وتتمثل برھن البحث على المزایا المتعددة التي تمنحھ

ي یتعرضن یة الترعایة األطفال والحضانة بالنسبة للنساء العامالت بقدرتھن على تجاوز الضغوطات االجتماعیة والنفس
جازة إن إلى أخذ والدیال لھا نتیجة لترك أطفالھن للذھاب إلى العمل. باإلضافة إلى أنھا تزید من دخل األسرة لعدم احتیاج

ائع خارج قت الضغیر مدفوعة لرعایة أطفالھم في المنزل. تقلل خدمات رعایة األطفال والحضانة من تكالیف النقل والو
مقدمة ایة الالمكتب والطرقات. وفي الوقت نفسھ، یزید القرب الجغرافي لخدمة رعایة األطفال لألھل من جودة الرع

 ي.جتماعن دور الحضانة نفسھا تزید من استقاللیة األطفال واستقرارھم العاطفي وااللألطفال، باإلضافة إلى أ

ول اء في الحصص النسبشكل عام، تساھم بیئات العمل األكثر تناسبًا مع المرأة في تطویر األداء واإلنتاجیة وترفع من فر
دة ل إنھا مفیحسب؛ بع على المرأة العاملة فعلى الترقیات وشغل المناصب القیادیة. وال تعود خدمة رعایة األطفال بالنف

وتساعد في  بالنسبة لصاحب العمل كونھا تسھم في تحسین نفسیة الموظفین ورفع معنویاتھم وزیادة رضاھم الوظیفي،
 ماء للشركةاالنت تطویر المھارات الشخصیة، وتقلیل مستویات التوتر في العمل. كما تعمل ھذه الخدمة على تعزیز إحساس

 لى استغاللضافة إترك العمل، باإلن العالقات ما بین الموظفین. ناھیك عن أنھا تقلل من معدل تغیّب الموظفین ووتحسی
 نطاق أوسع من مھارات الموظفین ورفع إنتاجیتھم.

مات رعایة قد كشف عن الكثیر من المزایا والفوائد المتحققة من خد 2011ورغم أن البحث الذي أجرتھ صداقة عام 
ال أنھ إاتھم؛ للموظفین وبالتالي ساعد صداقة على إقناع الكثیر من أصحاب العمل بتأسیس الحضانات في شرك األطفال

خدمات  توفیر ومنذ تاریخ إصدار الدراسة قبل خمس سنوات تبیّن بأن الكثیر من أصحاب العمل ال یزالوا ینظرون إلى
یر ات توفحد سواء. ویعتمد أصحاب العمل على صعوب رعایة األطفال والحضانات على أنھا عبء مالي ومسؤولیة على

 الحضانات كحجة للوقوف ضدھا وتجنبھا.

العمل  ي مكانفوانطالقًا من ھذا، استشعرت منظمة صداقة الحاجة إلى إجراء دراسة تعرض قیمة خدمات رعایة األطفال 
 أة في االقتصاد. وذلك إلقناع صناع القرارات والسیاسات بأھمیة الحضانات لزیادة مشاركة المر

ملیار دوالر  2قدار وحسب منظمة العمل الدولیة، فإن تعزیز مشاركة المرأة االقتصادیة یرفع الناتج المحلي اإلجمالي بم
س قیمة دف قیاأمریكي سنویًا. وفي اقتصاد یعاني من انخفاض نسب مشاركة النساء، برزت الحاجة إلى إجراء دراسة بھ

 انة.خدمات رعایة األطفال والحض
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طفال او یة األلم یكن واضًحا في الدراسات األخرى التي أجریت في مواقع مختلفة في العالم، ما إن كان لخدمات رعا
 یمتلكھ من لي لماالحضانات تأثیًرا مالیًا على العمل. وقد ارتأت منظمة صداقة تكلیف الباحث االقتصادي یعقوب الشوم

بب ذلك بسوذه الدراسة. ویركز البحث على قطاع االتصاالت في األردن مصداقیة وكفاءات ومھارات تؤھلھ إلجراء ھ
ل ایة األطفامات رعارتفاع نسبة الموظفات من النساء فیھ. ورغم صغر العینة، إال أننا خرجنا بنتائج ھامة حول قیمة خد
ل ألطفاات رعایة وتمكنّا من إعداد دراسة جدوى تتمحور حول تحلیل التكلفة والمنافع المتأتیة من تأسیس خدما

 والحضانات في مكان العمل.

ھد نیة وجغوھنا تتقدم منظمة صداقة من السید یعقوب الشوملي بالشكر والتقدیر لما قدمھ من عمل متمیز ومعرفة 
 السیدة ریموزان وبموصول بذلھ إلجراء ھذه الدراسة. كما أننا ممتنون لمنظمة العمل الدولیة وخاصة السیدة إیمانویال 

تواصل. ھا المعلى أفكارھن المفیدة ودعمھن الفاعل. كما یسرنا أن نشكر السفارة النرویجیة في األردن لدعم أصالن
ساعدة في ة والمعالوة على ذلك، فإننا نتقدم بالشكر الجزیل لشركتي أورانج وزین على قبول المشاركة في ھذه الدراس

لسیدة اى جانب نغاوي والسیدة غالیة حمصي من شركة زین، إلنشر االستبیان، خاصة السیدة رشا بركات والسیدة مدینة 
خالت فرت مدورنا أبو لوحة من شركة أورانج. وال ننسى شركائنا الذین كانوا جزًءا من جلسات العصف الذھني التي 

سن ة لینا حیدة والسھامة وأفكار نیّرة للبحث بمن فیھم الدكتور عمر رزاز والدكتورة سوسن المجالي والسیدة لیلى حمارن
 والسیدة نور مغربي والدكتورة إیمان العكور.

 لسید حمادةصبة واعأخیًرا ولیس آخًرا، نود أن نشكر أسرة صداقة على دعمھا القیّم خالل مسیرتنا بمن فیھم أسماء أبو 
 أبو نجمة والسیدة سحر عالول والسیدة وداد السعودي والسید محمود سمحان.

 

 ،نیابة عن فریق صداقة

 الرا أیوب  نفاع رندة
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 وتقدیر شكر

 دعم من قدموه لما ةالدولی العمل منظمة من أصالن وریم صداقة حملة من نفاع رندة من لكل والتقدیر بالشكر الكاتب یتقدم
 ھذا في شمولةالم الحمالت في شاركتا اللتین وأورانج زین شركتي الكاتب یشكر كما. المشروع ھذا مدة طوال ومساندة
 لتعاونھم لتقدیرا بكل منھم ویتقدم أورانج، شركة من لوحة أبو ورنا زین شركة من بركات رشا من بكل ممثلتان المشروع

 .المشروع ھذا نجاح في ومساھمتھم

 المساواة" عنوان تتح العربیة للدول اإلقلیمي والمكتب الدولیة العمل منظمة من مستمر ودعم تعاون ثمرة البحث ھذا جاء
  .النرویج حكومة من سخي وبتمویل" األردن في األطفال رعایة ومرافق جوراأل في
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 ملخص تنفیذي

رب في التقا یعاني االقتصاد األردني من تدني مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بمشاركة الرجل على الرغم من
 %60نة مع مقار 2015في عام  %13٫3مستویات التعلیم ما بین الجنسین، حیث  بلغت مشاركة المرأة في سوق العمل 

قد  ین الجنسینلعمل باللرجل في العام نفسھ . وتشیر الدراسات إلى أن الفائدة المتأتیة من إغالق فجوة المشاركة في سوق 
ركة دة نسبة مشابذلت وال زالت تُبذل جھود عدة لزیا من قیمة الناتج المحلي اإلجمالي. ولذلك،  %46تصل إلى حوالي 

 لقطاع االقتصادي.المرأة في ا

 ووق العمل. سأة في تشیر األدبیات االقتصادیة إلى أن عبء رعایة األطفال یعد من أھم العقبات أمام زیادة مشاركة المر
لك إلى ظروف من النساء اللواتي ینسحبن من سوق العمل یعزین ذ %45تبین  دراسة للمجلس األعلى للسكان أن حوالي 

 1996) لسنة 8(من قانون العمل األردني رقم  72ولمعالجة ھذه المشكلة، تشیر المادة  عائلیة وعبء رعایة األطفال.
ث تنص مل، حیوتعدیالتھ إلى وجوب توافر خدمة رعایة األطفال في موقع العمل عند توافر خصائص معینة في موقع الع

یة مؤھلة دة مربمناسب یكون في عھ المادة أنھ "على صاحب العمل الذي یستخدم ما ال یقل عن عشرین عاملة تھیئة مكان
 لرعایة اطفال العامالت الذین تقل اعمارھم عن اربع سنوات، على ان ال یقل عددھم عن عشرة اطفال" .

رأة، ظھرت نحو بیئة عمل صدیقة للم -على أرض الواقع من قبل حملة صداقة 72مع ذلك، عند معاینة تطبیق المادة 
ي بعض أدت ف ھدف األساسي من المادة وھو رفع مشاركة المرأة االقتصادیة، التيالعدید من العقبات أمام تحقیق ال

ن قانون العمل. م 72األحیان إلى عدم إقبال أصحاب العمل على توظیف النساء في مواقع عملھم لتجنب االمتثال للمادة 
ل ألطفال بشكعایة النسبة لخدمات روبناء علیھ،  تسعى ھذه الدراسة إلى تقدیم فھم أفضل لرغبات العامالت والعاملین با

ظفات خاص وخصائص بیئة العمل األمثل بشكل عام. إضافة الى ذلك، تضع ھذه الدراسة قیمة رقمیة وضعھا المو
تي تنسجم ئمة الوالموظفون على خدمة رعایة األطفال في موقع العمل، وتقدم مقترحات على بعض السیاسات العامة المال

 تحفیز مشاركة المرأة في سوق العمل.مع نتائج الدراسة بھدف 

 Contingent Valuation( المشروطوتماشیًا مع األدبیات االقتصادیة، استخدمت ھذه الدراسة منھجیة التقییم 
Method لتحدید قیمة خدمات رعایة األطفال في مواقع العمل من قبل العامالت والعاملین. وأجریت ھذه المنھجیة عن (

ني ضم أسئلة تھدف الى استطالع المستجیبین حول الخصائص المفضلة لھم في موقع العمل وخدمة طریق استبیان إلكترو
رعایة األطفال. كما  اشتمل االستبیان على أسئلة تھدف الى استطالع رأي المستجیبات والمستجیبین عن القیمة النقدیة 

في موقع عملھم وذلك على شكل  سیناریو التي ھم على استعداد لدفعھا من أجل تمویل إنشاء خدمة رعایة ألطفال 
 افتراضي یتماشى مع أفضل الممارسات العالمیة لھذه المنھجیة.

ذا امالت في ھاء العاخترنا في ھذه الدراسة أن نوجھ استبیان إلى قطاع االتصاالت كدراسة حالة وذلك الرتفاع نسبة النس
كنولوجیا نیات تكترونیة لموظفات وموظفي ھذا القطاع  بتقالقطاع (مقارنة مع قطاعات أخرى) إضافة الى المعرفة االل

 المعلومات المختلفة والتي سھلت من عملیة جمع نتائج اإلستبیان إلكترونیا.

یمة عالیة ضعون قیتبین ھذه الدراسة أن العامالت والعاملین في قطاع االتصاالت، وضمن العینة التي شملتھا الدراسة، 
ألطفال عایة اري موقع عملھم. إضافة الى ذلك، فإن العامالت والعاملین أختاروا خدمات على خدمات رعایة األطفال ف

ألجر أطول فوعة التكون السمة األھم واألكثر تفضیال  التي تمیز بیئة العمل مقارنة بسمات أخرى مثل إجازة أمومة مد
 المرنة. من المنصوص علیھا قانونیًا، والتكافؤ باألجور بین الجنسین، وساعات العمل

عات نفس سابكما وجدت الدراسة أن العامالت والعاملین یفضلون وجود خدمة رعایة األطفال قرب موقع العمل وتعمل 
املین امالت والعأن العبالدوام للعاملة والعامل، وتتمتع بمستوى نظافة وسالمة ممتاز.األمر الذي  یعزز االستنتاج السابق 

 في موقع عملھم.یفضلون وجود خدمة رعایة األطفال 

غالبیة المستجیبات والمستجیبین أشاروا إلى أن القیمة النقدیة التي ھم على استعداد لوضعھا لخدمة رعایة األطفال في 
دینار  52٫2دینار للفرد الواحد شھریًا، حیث یقدر متوسط ھذه القیمة بمعدل  100دینار و  51موقع عملھم ھي ما بین 

دینار لكل موظفة وموظف سنویًا. تمثل ھذه القیمة فائدة مباشرة لصاحب العمل  627یعادل للفرد الواحد شھریًا أو ما 
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ویمكن اعتبارھا بمثابة زیادة غیر نقدیة على أجور العاملین أو منفعة غیر نقدیة لموظفیھا. نتیجة لذلك، وبشرط وجود 
ایة األطفال في موقع العمل إن كانت تكلفة سیاسات عامة مالئمة، یمكن لصاحب العمل أن یجني فائدة من توفیر خدمة رع

الرعایة للطفل الواحد أقل من القیمة أعاله.  ومن المھم إإلشارة إلى أن ھذه القیمة ال تعكس الفوائد المتأتیة من زیادة 
متأتیة من  إنتاجیة الموظفات والموظفین كنتیجة حتمیة النخفاض نسبة الغیابات، كما أن الرقم ال یعكس الوفورات المالیة ال

 انخفاض معدل الدوران الوظیفي نتیجة لتوفیر خدمة رعایة األطفال في موقع العمل.

ت دى العاماللأعلى  وجاءت القیمة المالیة التي قدرھا المستجیبات والمستجیبون على خدمة رعایة األطفال في موقع العمل
ت مرتفعة ما جاءكلحاجة الى خدمة رعایة األطفال)، والعاملین الذین لدیھم أطفال تحت سن الرابعة (والذین ھم بأمس ا

یمة ضعوا قولدى العامالت والعاملین الحاصلین على درجة الماجستیر. وعلى عكس التوقعات، فإن العاملین الذكور 
 دینار لكل موظف شھریًا مقابل وجود خدمة رعایة األطفال في موقع عملھم. 49٫8

ق العمل في سو المقترحات للسیاسات العامة المالئمة لتحفیز مشاركة المرأة في ضوء ھذه النتائج، تضع الدراسة بعض
 مع القطاع لتعاونباعتبار أن خدمة رعایة األطفال ھي منفعة عامة.  وبناء علیھ، ینبغي بالحكومة أن تبدي استعدادا ل

 لحوافزاق العمل. ھذه الخاص لتوفیر حوافز لضمان توفر خدمات رعایة األطفال بما یسھل مشاركة المرأة في سو
 یة األطفالمة رعاالمقترحة تشمل اإلعفاءات الضریبیة أو التحویالت النقدیة المباشرة لصاحب وصاحبة العمل لتوفیر خد

تشغیل ونشاء في أماكن العمل من منطلق وجوب تحمل الحكومة لجزٍء من التكلفة المترتبة على أصحاب العمل نتیجة إل
 موقع العمل.مكان لرعایة األطفال في 
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 . مقدمة1

 نطاق التقریر 1٫1

ى أن عبء ادیة إلأة في سوق العمل األردني. وتشیر األدبیات االقتصلمرمشاركة اتتعدد العقبات التي تحول دون زیادة 
تدني معدل ظًرا لرعایة األطفال وتربیتھم یعدُّ أحد األسباب الرئیسیة النسحاب المرأة من سوق العمل في األردن. ون

 من الجھود لعدیدذلت امشاركة المرأة في سوق العمل األردني، الذي یعتبر من أدنى المعدالت على مستوى العالم، فقد ب
لنصوص فعیل اتالعامة لتذلیل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في القطاع االقتصادي، ومن أبرز ھذه الجھود 

 من قانون العمل األردني.  72القانونیة التي توفر بیئة عمل صدیقة للمرأة مثل المادة 

، الذي وني الذي یتضمن شروًطا تفرض على صاحب العملمن قانون العمل األردني األساس القان 72وتضع المادة 
ضانة في أطفال تقل أعمارھم عن أربع سنوات، إنشاء ح 10یستخدم ما ال یقل عن عشرین عاملة لدیھن ما مجموعھ 

ي لخاص فاموقع العمل. ومع ذلك، بعد أربع سنوات من الرصد الذي قامت بھ مبادرة "صداقة" بشأن تطبیق القطاع 
 من قانون العمل، برزت إشكاالت متعددة، منھا: 72مادة األردن لل

ساء بعض الشركات ال توظف النساء، أو النساء المتزوجات، في حین لجأت شركات أخرى إلى توظیف الن �
 مل.ان العبأعداد أقل من الحد القانوني الذي یلزم القانون عنده بتوفیر حضانة ألطفال العامالت في مك

لموارد ستوى امضانات في مكان العمل عبئًا إضافیًا على المستوى المالي وأیًضا على تعتبر الشركات إنشاء ح �
 بحیث ال یدخل ھذا العبء ضمن خط العمل الرئیسي الذي تتبعھ الشركة.

أن دفع ركات بتفضل الشركات منح العامالت لدیھا بدالت ومنافع نقدیة على توفیر الحضانات، وتتذرع ھذه الش �
  فائدة لألمھات العامالت. البدل النقدي أكثر

دینار،  500و 300، والتي تتراوح بین 72ال تعتبر الغرامة المنخفضة المفروضة على من یخالف أحكام المادة  �
ن أن مسؤولیحافًزا كافیًا للشركات إلنشاء حضانة في مكان العمل. وعالوة على ذلك، فقد صرح عدة مدراء و

 ة بالنسبة للشركة نفسھا.إنشاء حضانة في مكان العمل لیس لھ قیم
، وبالتالي فإن  1من الشركات العاملة في األردن ضمن المشاریع الصغیرة والمتوسطة %97تصنف حوالي  �

ال تنطبق إال على نسبة ضئیلة من الشركات، مما یؤدي إلى تحجیم الھدف الرامي لتحفیز فرص  72المادة 
 العمل للنساء في األردن. 

ت في مكان لعامالاة سابقًا، برزت الحاجة إلجراء دراسة حول طبیعة توفر خدمات رعایة أطفال ونظًرا للتحدیات المذكور
ت في ھذا لعامالاالعمل في األردن. وقد تم اختیار قطاع االتصاالت كدراسة حالة كونھ یحتضن نسبة مرتفعة من النساء 

من  ونیًا كجزءإلكتر لى أسئلة المسح الذي تم جمعھالقطاع، باإلضافة إلى معرفتھن التكنولوجیة التي ساعدت في اإلجابة ع
 ھذا البحث.

 أھداف البحث 2٫1

تسعى ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على تفضیالت الموظفین بشأن وجود خدمة رعایة أطفال أو حضانة في مكان 
ع رقم یحدد القیمة العمل بشكل خاص والصفات المفضلة لدیھم لمكان العمل بشكل عام. كما یھدف ھذا البحث إلى وض

                                         

 

 

 .0122 فبرایر ،"والمتوسطة الصغیرة مشاریعلل تمویل على العثور: األردن ،" )جروب بزنس لألعمال (أكسفورد أكسفوردمجموعة   1
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التي یضعھا الموظفون في حال توفر حضانة في مكان العمل. وتعتبر ھذه القیمة فائدة غیر مالیة للعاملین في شركة 
 أتي على شكل زیادات في الرواتب. معینة، فضًال عن الوفورات في التكالیف لرب العمل والتي ت

ألردني، وكیف یمكن امن قانون العمل  72النتائج المتعلقة بالمادة یتضمن ھذا البحث أیًضا تعقیب حول مضامین التحلیل و
وضع  تحسینھا. كما یحتوي على توصیات للتشجیع على توفیر خدمات حضانة األطفال في القطاع الخاص من خالل

 السیاسات وتقدیم الحوافز المناسبة من قبل الحكومة.

 ھیكلیة التقریر 3٫1

ما مل األردني. أحیث یقدم القسم الثاني منھا لمحة عامة عن وضع المرأة في سوق العأقسام،  9تتألف ھذه الدراسة من 
قبات التي لك العالقسم الثالث، فیستعرض األدبیات االقتصادیة السابقة بشأن قیمة إنشاء حضانات في مكان العمل، وكذ

 .ستخدمة في ھذا البحثتواجھ المرأة األردنیة في سوق العمل، بینما یقدم القسم الرابع المنھجیة الم

رض ي، وتعوتتناول الدراسة في القسمین الخامس والسادس مخطًطا توضیحیًا للمسح المستخدم في ھذا الجھد البحث
امن نتائج القسم الث یناقش البیانات التي تم جمعھا، على التوالي. ویعرض القسم السابع تحلیل البیانات التي تم جمعھا، بینما

الدراسة  سین فيثار المترتبة على السیاسات. أما القسم التاسع، فیسلط الضوء على مجاالت التحالدراسة في سیاق اآل
 ومحدودیاتھا.
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 سوق العمل األردني في. المرأة 2

 لمحة عامة 1. 2

یھدف ھذا القسم إلى تسلیط الضوء على وضع المرأة في سوق العمل األردني. وقد تم الحصول على البیانات الواردة في 
 .2الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة األردنیة 2015ذا القسم من نتائج مسح العمالة والبطالة السنوي لعام ھ

ر ممن الذكو بشكل عام، تتقارب نسبة توزیع الذكور واإلناث في األردن من حیث المستوى التعلیمي، وإن كانت نسبة
الختالف الة ھذا من اإلناث ضمن نفس المجموعة. ویمكن معادلدیھم مستویات متفاوتة من التعلیم المدرسي أكبر نسبیًا 

ارنة مع كثر مقأبحقیقة أن عدد اإلناث الحاصالت على تعلیم عال (دبلوم متوسط وشھادات جامعیة) أو اإلناث األمیات 
لف بشكل تضع مخالذكور. وعلى الرغم من التقارب الموجود في المستوى التعلیمي بین الجنسین في األردن، إال أن الو

 كبیر عند النظر إلى إحصاءات القوى العاملة في األردن.

 توزیع السكان األردنیین حسب الجنس ومستوى التعلیم -1الشكل 

 

 

 معدالت المشاركة في سوق العمل 2. 2

قتصاد على الرغم من تقارب مستویات التعلیم بین الذكور واإلناث في األردن، إال أن مشاركتھم في القوى العاملة واال
، 2015في عام  %36٫7الرسمي في األردن تتباین إلى حد كبیر.  فقد بلغت نسبة المشاركة اإلجمالیة في سوق العمل 

 . ,4، 3%13٫3بالمقارنة مع معدل مشاركة اإلناث الذي لم یتجاوز  %60ولكن معدل مشاركة الذكور وصل إلى 
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ئات مختلف الف أكبر في سوق العمل بالمقارنة مع اإلناث في )، یتمتع الذكور بمعدالت مشاركة2وحسبما یوضح الشكل (
 39و 25ین بعمریة العمریة. كما أن كال الذكور واإلناث یبلغون ذروة نشاطھم ومشاركتھم االقتصادیة وھم ضمن الفئة ال

 لإلناث. %24٫7مقارنة مع  %93عاًما، حیث تبلغ نسبة المشاركة للذكور في ھذه الفئة 

ت لفئاا فعند مقارنة المشاركة في القوى العاملة باالنخفاض بشكل أكبر بالنسبة لإلناث مقارنة بالذكور.ھذا ویبدأ معدل 
ینما ب، %20عاًما، نالحظ أن معدل المشاركة في سوق العمل لدى الذكور ینخفض بنحو  54-40و 39-25العمریة 

 .%48ض إلى ینخفض معدل مشاركة اإلناث أكثر من ذلك بكثیر؛ إذ تصل نسبة االنخفا

، ة أخرىوھكذا، تبرز مشكلة ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل واضح عبر مختلف الفئات العمریة. ومن جھ
تي حققتھا اسب التجد المرأة نفسھا أمام مفترق طرق عند وصولھا سن األربعین حیث تتالشى امامھا كل اإلنجازات والمك

لعمل بعد سن فھم یتمتعون في المقابل بمعدالت مشاركة عالیة في سوق ا. أما الرجال، 39-25في الفئة العمریة من 
 األربعین.

 معدالت المشاركة في سوق العمل حسب العمر والجنس- 2الشكل 

 

 األجور واإلنتاجیة 3. 2

جور بین ، كما یظھر فجوة األ2014و 2000أدناه متوسط األجر الشھري للرجال والنساء بین عامي  3یبین الشكل 
ة في ل أن الفجوح الشكنسین، والتي یعبر عنھا بالقیمة النسبیة ألجور اإلناث الشھریة مقارنة بالذكور. وبالمجمل، یوضالج

من  %93 حوالي 2014األجور بین الجنسین تشھد انخفاًضا في األردن، حیث بلغ نصیب النساء من األجور في عام 
 .2000من مجموع أجور الذكور في عام  %86مجموع ما یتقاضاه الذكور، مقارنة مع حصولھن على 

                                                                                                                               

 

 

تتراوح أعمارھم بین  لألشخاص الذین یةردناألالعامة  دائرة اإلحصاءات القوى العاملة المأخوذة من احصائیاتمعدالت المشاركة في تُحسب   3
 اللواتي النساء ألنظ بشكل ملحو فھي أقلھذه الفئة العمریة، بحسب  العاملة،نسبة لمشاركة المرأة في القوى أما بالسنة من العمر.  64و  15

في ناث اإل نسبة مشاركة(كن في القوى العاملة في النظام التعلیمي، وبالتالي ال یشار ھن مسجالتمن العمر  عاًما 19و 15بین  نتتراوح أعمارھ
معدالت  ترتفع، ليعاًما من اإلجما 19-15بین   نتتراوح أعمارھلمن السنوات  تم خصم). إذا %0٫7الفئة العمریة ھي  القوى العاملة لھذه

 سنة من العمر. 64-20على التوالي للفئة العمریة  %15٫5و  %67٫9لرجال والنساء إلى لمشاركة في القوى العاملة ال
 
 یةاألردنالعامة  الذي أجرتھ دائرة اإلحصاءات 2015 لعام السنوي والبطالة العمالة سحم 4
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ألجور ازدادت اومع ذلك، فقد شھدت أجور اإلناث زیادة أسرع بالمقارنة الشاملة مع الذكور. ففي الفترة المدروسة، 
توسط عدد مسنویًا للذكور. وعند النظر في  %5٫1سنویًا مقارنة بنسبة  %5٫7الشھریة لإلناث في المتوسط بنسبة 

وتان عن ن الخطانت النساء تتمتع بأجور متزایدة مع تناقص عدد ساعات العمل في الشھر. وأسفرت ھاتاساعات العمل، ك
 .2010زیادة إنتاجیة اإلناث بشكل واضح مقارنة الرجال في عام 

 الفجوة في األجور بین الجنسین -3الشكل 

 

ادت ة عمل، قد زبر عنھا بالدینار لكل ساع) أدناه، فإن إنتاجیة كل من الذكور واإلناث، المع4وحسبما یظھر الشكل (
، فقد 2000 من نظیرتھا للذكور في عام %93٫7. وعلى الرغم من أن إنتاجیة اإلناث بلغت 2000بشكل مطرد منذ عام 

كور في تلك في إنتاجیة الذ %6٫7سنویًا في المتوسط مقارنة مع نمو بنسبة  %7٫6نمت إنتاجیتھن بمعدل أسرع بلغ 
سن بإطراد منذ على الرجال، وھي تتح 2010ا لالختالف في معدل النمو، تفوقت إنتاجیة النساء في عام الفترة. ونظرً 

 ذلك الحین.

 

 

 

 

 

 

 

 

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

األ
ي 

ة ف
جو

الف
>

ین
نس

لج
ن ا

 بی
ور

ریة
شھ

ر ال
جو

األ

األجور الشھریة للذكور األجور الشھریة لإلناث فجوة األجور



 
 

- 17 - 

 

 مستویات البطالة 4. 2

صادیة في سوق العمل، . ومع ذلك، وعلى نحو شبیھ بنسب المشاركة االقت2015في عام  %13بلغ المعدل العام للبطالة 
 .5%22٫5أي بأقل من نصف نسبة البطالة في صفوف اإلناث، والبالغة  %11بلغت نسبة البطالة للذكور 

ت معدال وتعكس معدالت البطالة موزعة حسب الجنس ومستوى التعلیم صورة أوضح وأعمق من ذلك الفارق البسیط في
طرد كلما حصلت )، فإن معدل البطالة بین النساء یزید بشكل م5(البطالة بین الذكور واإلناث؛ فكما یتضح في الشكل 

نظر عن صرف الالنساء على مستویات أعلى من التعلیم، أما الرجال، فلدیھم في المقابل معدل بطالة مستقر نسبیًا ب
 مستوى التعلیم.
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 تباین اإلنتاجیة بحسب الجنس- 4الشكل 
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ن متعطلین عبة المتعطلین عن العمل حسب الجنس ومستوى التعلیم. ویتضح أن غالبیة الذكور التركی 1یظھر الجدول 
 عمل ھّن منعن ال العمل ممن لدیھم مستویات متفاوتة من التعلیم المدرسي، لكن الغالبیة العظمى من النساء المتعطالت

 الحاصالت على درجة البكالوریوس أو أكثر.

 حسب الجنس ومستوى التعلیمتركیبة البطالة – 1الجدول 

 إناث ذكور المستوى التعلیمي

 %0.0 %0.7 أمي

مستویات متفاوتة من 
 التعلیم المدرسي

60.8% 4.7% 

 %3.2 %8.1 التعلیم الثانوي

 %16.6 %6.0 دبلوم متوسط

 %75.5 %24.4 بكالوریوس أو أكثر

 %100.0 %100.0 المجموع

 

مل وق العسزیع المتعطلین عن العمل حسب الجنس ومستوى التعلیم، نجد أن وبالنظر إلى ھیكلیة معدل البطالة وتو
ن یكون أیمكن  األردني في الوقت الحالي یعاقب النساء عموًما، وحملة الشھادات العلیا منھن على وجھ الخصوص. وال

 %46ل بحوالي العم في سوق ھذا التوّجھ مستدام أو یُكتب لھ االستمرار، ال سیّما مع تقدیر كلفة انخفاض مشاركة النساء
 ).2015(منتدى االستراتیجیات األردني،  2013من الناتج المحلي اإلجمالي في األردن في عام 
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 . مراجعة األدبیات3

 تعظیم مشاركة المرأة في سوق العمل 3٫1

 ة بمثل ھذامرتبطد الیعتمد الخیار النظري للنساء بدخول سوق العمل أو العودة إلیھ على مدى فھمھن للتكالیف والفوائ
ي ئد العمل فلى عواالقرار. وبشكل أساسي ومن الناحیة النظریة، تقارن النساء العوائد من األعمال المنزلیة ونسبتھا إ

لتعلیم ، ومستوى المنزليامعظم المجتمعات. ویتمثل العامالن األساسیان المحفزان لتلك العوائد بعدد األطفال بالنسبة للعمل 
 عمل.لدخول سوق ال

، كانت نسبة اإلناث ممن یحملن 2001یتزاید عدد اإلناث الالتي یتلقین التعلیم في األردن مع مرور الوقت. ففي عام 
. كما انخفض معدل 62013 في عام %14٫1فقط؛ ولكن ھذه النسبة ارتفعت لتصل إلى  5٫8درجة البكالوریوس 

د خالل الفترة نفسھا. وبذلك، یبدو أن التغییرات الھیكلیة تسیر مولو 3٫5موالید لكل سیدة إلى  4الخصوبة من متوسط یبلغ 
في صالح زیادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل مع مرور الوقت. لكن بیانات دائرة اإلحصاءات العامة األردنیة 

، وھو ما 2010م منذ عا –أو ثابتة في أحسن األحوال  –تظھر أن نسبة المشاركة االقتصادیة للمرأة آخذة في االنخفاض 
یجعل من المھم للغایة استكشاف العوامل التي تعیق مشاركة النساء في سوق العمل، والسیاسات العامة التي یمكن 

 اعتمادھا لزیادة مشاركتھن في القطاع االقتصادي.

اء لیس للنسة في دراسة حول مشاركة المرأة االقتصادیة في أوروبا، یجد كریستیانسن وآخرون أن قرار العمل بالنسب
لمرأة وافع امجرد مسألة اختیار شخصي، حیث یمكن للسیاسات العامة المؤثرة على عملیة صنع القرار أن تؤثر على د

فقة ریبیة المتسة الضللعمل. وعلى سبیل المثال، كان أحد العوامل الرئیسیة وراء تفكیر النساء في دخول سوق العمل السیا
 ).2016آخرون، مع دخل األسرة ككل (كریستیانسن و

عدل رفع م وبحسب الورقة البحثیة، فإن إضافة شخص عامل ثان إلى الدخل المركب لألسرة في معظم الدول یؤدي إلى
 ن السیاساتورقة أالضریبة الھامشیة، مما یقلل من العوامل المحفزة لمشاركة المرأة في سوق العمل. ومع ذلك، وجدت ال

بیر ر كیكان لھا تأث ات الضریبیة على خدمات رعایة األطفال وبرامج التعلیم المبكر،العامة التي تھدف إلى إنفاق العائد
 على احتمال عودة النساء إلى سوق العمل. 

 تسھم بشكل لمجتمعاویرى فرناندیز أن المعتقدات أو االتجاھات الخاصة بالنوع االجتماعي والتي ترتبط بدور المرأة في 
و األعراف قدات أدد جوانب عدم المنفعة من عمل السوق نتیجة لالنتھاك الشخصي للمعتكبیر في ھذه المسألة ، ألنھا تح

 ). 2013االجتماعیة (فرناندیز، 

قد القتصاد. فعلى ا وقد خلُص كم ھائل من الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل یعود بقیمة ھائلة
ي لتنوع فأكبر من اإلناث في سوق العمل یمھد الطریق أمام تزاید اتوصل كریستیانسن وآخرون إلى أن وجود عدد 

ت مؤسسة ). وفي األردن، وجد2014المناصب المتقدمة في الشركات وبالتالي تطور أدائھا (كریستیانسن وآخرون، 
فقط من مقاعد  %6ن من القوى العاملة في األردن، إال أنھن یشغل %16التمویل الدولیة أنھ رغم تشكیل النساء ما نسبتھ 

مقارنة  إلدارةامجالس اإلدارات. كما الحظت الدراسة تفوق أداء الشركات التي تزداد فیھا مشاركة المرأة في مجالس 
س ى مجالبغیرھا وذلك بتحقیقھا عائدات أكبر على األصول تقارب ثالثة أضعاف الشركات التي یستحوذ الذكور عل

 ).2014إدارتھا (مؤسسة التمویل الدولیة، 
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وق العمل سأة في وقد توصل منتدى االستراتیجیات األردني إلى أن القیمة االقتصادیة النابعة من انخفاض مشاركة المر
دني (منتدى ملیار دینار أر 11؛ أي ما یعادل 2013من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن عام  %46في األردن بلغت 

ي األردن منذ عام ) أنھ مع تباطؤ النمو االقتصادي ف2015زاناتوس (). وأخیًرا، یعتقد ت2015االستراتیجیات األردني، 
 .ملًحا ، وھجرة الكفاءات التي تقدر بنصف ملیون عامل، أصبحت زیادة مشاركة المرأة في االقتصاد أمًرا2008

 قیمة خدمات رعایة األطفال 3٫2

خرون. حیث نلي وآا في مكان العمل من قبل كوأُعدت الورقة البحثیة الرئیسیة حول تأثیر خدمات رعایة األطفال وقیمتھ
صالح لعمل لتستخدم الورقة أسلوب التقییم االحتمالي لحساب قیمة مراكز رعایة األطفال المدفوعة من قبل صاحب ا
حالھا حال  – موظفیھ. واعتمد األساس المنطقي الستخدام ھذا األسلوب على حقیقة مفادھا أن خدمات رعایة األطفال

یر مالیة د بمنافع غا أن تعویمكنھ  -االحتمالي حة البیئیة التي غالبًا ما یستخدم في احتساب قیمتھا أسلوب التقییم وسائل الرا
 ).2004لمستخدمیھا، وفي ھذه الحالة موظفي الشركة (كونلي وآخرون، 

ة یمة إیجابیقراسة جدت الد، ووبناء على تحلیل البیانات المجّمعة من ثالث شركات تعمل في الوالیات المتحدة األمریكیة
ار. كما فال صغكبیرة لخدمات رعایة األطفال في الشركات على مستوى العاملین وخاصة على أولئك الذین لیس لدیھم أط
الشركات  توفیر توصلت الدراسة إلى أن العاملین األكثر أقدمیة في الشركة وكذلك الجدد یضعون تقدیرات كبیرة لقیمة

 ).2004تعتبر أكثر من متوسط التقییم االعتیادي (كونلي وآخرون،  لخدمات رعایة األطفال

بل توفیر خدمة رعایة دوالًرا أمریكیًا مقا 225و 125وبحسب الدراسة، أفاد غالبیة العاملین برغبتھم بدفع ما معدلھ بین 
من ضي یقع أدنى نظراألطفال في مكان العمل؛ مما یدل على أن متوسط قیمة خدمات رعایة األطفال للموظفین لھ حد 

ان طفال في مكیة األالنطاق المذكور سابقًا. وعالوة على ذلك، بالنظر إلى ھذه القیم، تجد الدراسة أن توفیر خدمات رعا
عة لیف المدفوالتكا العمل كان أمًرا مربًحا بالنسبة للشركات الخاضعة للتحلیل، حیث تترجم القیمة بشكل مباشر إلى خفض

إلى أنھ  البحث واتب السابقة باإلضافة إلى رفع معنویات الموظفین وتعزیز إنتاجیتھم. وقد خلُصعلى شكل عالوات الر
نویًا دوالر أمریكي س 200٬000و 150٬000من بین الشركات التي تمت دراستھا، یمكن لكل شركة توفیر ما بین 

 ).2004(كونلي وآخرون، 

 لماذا تنسحب النساء األردنیات من سوق العمل 3٫3

ر ھذه ى تفسیدعى انخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل األردني إجراء العدید من الدراسات التي تھدف إلاست
توصل ھدف البالظاھرة. وأجرى المجلس األعلى للسكان دراسة مبنیة على بیانات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

صلت الدراسة ). وتو2015لعمل (المجلس األعلى للسكان، إلى األسباب التي تدفع األردنیات إلى االنسحاب من سوق ا
 إلى ما یلي:

 ًما.عا 34و 25أكثر من نصف النساء الالتي انسحبن من سوق العمل یقعن ضمن الفئة العمریة ما بین  �
 امین.من النساء المنسحبات من سوق العمل متزوجات؛ وثلثھن تزوجن خالل أقل من عام أو ع %80حوالي  �
 ساء المنسحبات من سوق العمل شھادة الثانویة العامة فما فوق.تحمل معظم الن �
كن  منھن %9) في القطاع الخاص، مقارنة بنسبة %86عملت غالبیة النساء المنسحبات من سوق العمل ( �

 یعملن في القطاع العام.
لتي اطفال كان السبب الرئیسي وراء انسحاب ھؤالء النساء من سوق العمل الظروف العائلیة وعبء رعایة األ �

 من النساء لترك العمل. %45دفعت 
ینما فالھن، بمن النساء العامالت الالتي لدیھن أطفال بأنھن یعتمدن على الوالدین في رعایة أط %54أفادت  �

 منھن إنھن یلجأن للحضانة لتلبیة احتیاجات أطفالھن. %22قالت ما نسبتھ 
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 إضافة إلى األدبیات 3٫4

لین فیما العام مة إلى األدبیات المنشورة في ھذا المجال من خالل بحثھا حول تفضیالتتضیف ھذه الورقة معلومات قیّ 
ت موضوع قد أثبویتعلق بخدمات رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل، وقیمة مثل ھذه الخدمات بالنسبة للعاملین. 

 جة إلى فھمز الحاسوق العمل. لذلك تبر رعایة األطفال أھمیتھ كعامل ھام في دفع النساء إلى ترك عملھن واالنسحاب من
ب منھ النسحادور خدمات رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل في اتخاذ القرار المتعلق بدخول سوق العمل أو ا

 بالنسبة للنساء.

ن. ي األردد فاع محدوتأتي ھذه الورقة مكّملة للورقة التي أعدھا كونلي وآخرون من خالل تنفیذ ھذا الجھد البحثي في قط
 وحسب معرفة الباحث، تعتبر ھذه الورقة األولى من نوعھا في البالد والمنطقة.
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 المنھجیة 4

 مقدمة 4٫1

 اقتصادیة. و  جھةنھدف في قسم المنھجیة إلى تطویر نموذج مفاھیمي لقیاس قیمة خدمات رعایة األطفال ألسرة تقلیدیة أ
خاللھا   ادل منتلك السلعة او الخدمة في السوق وذلك عبر آلیة یتب وتتضح قیمة أیة سلعة أو خدمة من خالل تبادالت

 التجار والمستھلكین السلع أو الخدمات مقابل مبلغ معین من المال. 

ة دنى من قیمحد األوبموجب آلیة السوق، فإن السعر الذي یدفعھ الزبون أو المستھلك مقابل سلعة أو خدمة معینة یمثل ال
 ة، فسیتعرضو الخدمبالنسبة لھ. وفي حال كان السعر الذي دفعھ المستھلك أعلى من قیمة السلعة أتلك السلعة أو الخدمة 

سبة یمتھا بالنل من قللخسارة وھو ما ال یحبذه المشتري بحسب منطقیة تفكیره. لذلك، طالما كان سعر السلعة أو الخدمة أق
لة، ت مكتماقبة ھذه الخیارات بشكل حر وبمعلوماللمستھلك، فإن ذلك سیدفعھ لشرائھا عن طیب خاطر. وإن أمكن مر

 فسیمكننا التوصل إلى قیمة السلع والخدمات بالنسبة للزبائن والمستھلكین.

 النموذج النظري 4٫2

=لنفرض أن أسرة ما تستھلك مجموعة من السلع  { 1, 2, … ,  Xحیث نعبر عن أي سلعة في المجموعة   {
∋ي (أ بالمتغیر  {1,2, … , . كما تنفق األسرة كامل دخلھا في كل فترة Yاألسرة دخل  وفي كل فترة، تجني). {

=تخضع األسرة لمجموعة من أسعار السوق  7لذلك فإنھا ال توفر أیًا من دخلھا الیوم إلنفاقھ في المستقبل.
{ 1, 2, … ,  .ھو سعر  أي أن  {

)نظریة المنفعة لرة األس تمتثل ) = ( 1, 2, … ,  وبالتالي یكون: (

> 0 

 .ویتطلب ھذا الشرط أن تزداد المنفعة مع ازدیاد السلع المستھلكة

یود بما یتناسب مع ق ةفي كل فتر   Xوبما أن األسرة ال توفر أیًا من دخلھا، فإن كامل الدخل ینفق على السلع في مجموعة 
 المیزانیة:

Y = ∑ = 1 1 + 2 2 + ⋯+
=1

 

}حسب قیود المیزانیة. لذلك تختار األسرة الكمیات  U(X)تزید األسرة من منفعتھا  1, 2, … , الستھالكھا بھدف  {
. ویرمز والدخل  في ضوء مجموعة أسعار السوق  تحقیق أقصى حد من المنفعة أو الرضا (اإلشباع) لدى األسرة

 لسلوك اإلنفاق ھذا بمعادلة اإلنفاق:

E( , , ) = ( , , ( )) 

ونظریة المنفعة  حسب مجموعة من أسعار السوق  كمیة السلع المستھلكة من المجموعة  تحتسب معادلة اإلنفاق 
)لألسرة  ). 

، وعلى مقابل سعر    راء خدمات رعایة األطفال (وضع أطفالھا في حضانة) وبفرض أن األسرة تسعى إلى ش
معبًرا عن قیمة خدمات رعایة األطفال بالنسبة  فرض عدم وجود قیود على آلیة تحدید األسعار في األسرة، فیكون 

 لألسرة.
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= دلة مالحظة: نعبر عن مرحلة عدم االستفادة من خدمات رعایة األطفال بمعا ومرحلة االستفادة خدمات رعایة  0
= األطفال بمعادلة   لم یتغیر. Y. ونفترض مرة أخرى أن الدخل 1

، على األسرة أن تختار كمیات مختلفة للسلع من وبعد حصول األسرة على خدمات رعایة األطفال، مع عدم تغیر دخلھا 
عة مختلفة من الكمیات المشتراة نظًرا إلى انخفاض دخل األسرة بسبب معادلة اإلنفاق التي تنتج اآلن مجمو المجموعة 

′. ویتم التعبیر عن الكمیات المشتراة بعد المراجعة بالمعادلة بمقدار  = { 1
′ , 2

′ , … , ′ }. 

ات رعایة األطفال أو عدمھ. على أنھ السعر الذي ال تمانع على أساسھ األسرة الحصول على خدم  ویتم تعریف السعر 
)السعر الذي یساوي قیمة خدمة رعایة األطفال بالنسبة لألسرة بالنظر إلى تفضیالتھا  وبناًء على ذلك، یكون  ) .
 وبدًال من ذلك نستخدم:

U( ′ : = 1) = ( : = 0) 

 یتم تمثیل كل مجموعة من الخیارات من خالل معادالت اإلنفاق التالیة:

=لنسبة لمعادلة با 0: 

Y = ( , , ( )) 

=بالنسبة لمعادلة  1: 

Y − = ( , ′ , ( ′)) 

 یؤدي الدمج ما بین معادلتي اإلنفاق إلى العالقة التالیة:

= ( , , ( )) − ( , ′ , ( ′)) 

=ألسرة حتى ال تتغیر منفعتھا ما بین الحالتین لدفع" لل االستعداد" ووفقًا للمعادلة أعاله، یمثل  = و 1 0. 

 التفضیالت المكتشفة مقابل المعلنة 4٫3

 السوق، جريتالتي  التداوالتیمكننا مراقبة األسعار والكمیات التي یشتریھا األفراد من سلعة أو خدمة معنیة بناء على 
 الل قراراتخا، من بالتالي القیمة المدركة لسلعة أو خدمة موھكذا یمكن للعناصر االقتصادیة "الكشف" عن التفضیالت، و

ا تي یقوم بھرات الالشراء والخیارات في تبادالت السوق. ویمكن تعریف التفضیالت المكتشفة بأنھا منھجیة لتحلیل الخیا
 لیة اتخاذفھم آل األفراد في السوق وذلك للتوصل إلى قیمة سلعة أو خدمة بالنسبة لفرد أو مجموعة األفراد عبر تكوین

 القرارات لدى الفرد أو المجموعة (بما معناه؛ إطار اتخاذ القرار الذي یزید من المنفعة).

لتحلیل راسة وایمكن مراقبتھ حیث یمكن إجراء الد لسلعة أو خدمة یعتمد استخدام التفضیالت المكتشفة على وجود سوق
 ن الصعبمحالة خدمات رعایة األطفال والحضانات، یكون . وفي للفرد فیھ للتوصل إلى قیمة سلعة أو خدمة معینة

دام نماذج ى استخاستخدام التفضیالت المكتشفة بسبب صعوبات مراقبة قرارات المستھلك وخاصة في األردن. لذلك نلجأ إل
 التفضیالت المعلنة. 

آلیات  ن خاللریبیة ولیس متستخدم منھجیة التفضیالت المعلنة لفھم الخیارات التي یقوم بھا األفراد ضمن ظروف تج
ر تھم عبالسوق. وفي ھذه الظروف، یطلب من المستھلكین (أو الجھات االقتصادیة بشكل عام) اإلعالن عن تفضیال

ة أو خدمة لى سلععاختیاراتھم من خالل األسئلة التي تطلب من المستجیبین التعبیر عن مدى "االستعداد للدفع" للحصول 
 أو المحافظة علیھا.
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 ألفراد بعدؤالء اھر ھذه الظروف التجریبیة عبر استبیان یوزع على مجموعة من األفراد المھتمین. ویتم الطلب من وتتوف
ن مبع مباشرة لذي ینذلك توضیح القیمة التي یمنحونھا لسلعة أو خدمة معینة. وتعرف ھذه المنھجیة بالتقییم االحتمالي ا

 نموذج التفضیالت المعلنة.

 المشروط نموذج التقییم 4٫4

یعتبر نموذج التقییم االحتمالي أسلوبًا اقتصادیًا یقوم على أساس المسوحات، ویتم استخدامھ الستخالص أو حساب قیمة 
سلعة أو خدمة ال یتم تداولھا في السوق في العادة. وتعتبر أكثر استخدامات نموذج التقییم االحتمالي شیوًعا في عملیات 

ئل الراحة أو تأثیر التلوث. وحیث ال یعتبر توفیر خدمات رعایة األطفال في مكان العمل تقییم السلع غیر السوقیة كوسا
خدمة یتم تبادلھا في السوق، نلجأ إلى استخدام نموذج التقییم االحتمالي لتقدیر قیمة مثل ھذه الخدمات حسب طریقة كونلي 

لدفع من طرف المستجیب. كما تستخدم األسئلة التي تحتسب من خالل قیاس مدى االستعداد ل وآخرون، أي قیمة 
 أو االستعداد للدفع من خالل التحلیل االقتصادي اإلحصائي. النوعیة الكتشاف العوامل الدافعة وراء تحدید 

 مزایا نموذج االنحدار:

=تعبر  { 1, 2, … , عنصًرا  یة) حیث یمثل (أو المتغیرات النوع عن قائمة من المتغیرات المستقلة  {
 من خالل المعادلة التالیة: ∋للمستجیب  . سیتم شرح قیمة . وبفرض أن لدینا مالحظات تحكمیًا في 

= + ∑
=

=1

+  

. إذا كان في قیمة  ر فھو یظھر تأثیر المتغیر المستقل مھًما ألغراض التحلیل في ھذا التقری یعتبر المعامل 
> >بینما إذا كان  یرتبط بزیادة في  فإن  0 سیتم تقدیر المعادلة  .یرتبط بانخفاض في  فإن  0

 .7، وكما یظھر في القسم 6٫4لمذكورة في القسم المذكورة سابقًا من خالل استخدام المتغیرات المستقلة المناسبة، ا
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 . االستبیان5

 الھیكلیة 5٫1

ركتي شتم إعداد استبیان ونشره عبر اإلنترنت من خالل خدمة "جوجل فورمز" لمجموعة من عینات الموظفین في 
 االتصاالت: زین وأورانج. وتكّون االستبیان من ثالثة أقسام:

 . أسئلة التفضیالت النوعیة1

 المشروطقسم التقییم . 2

 . قسم أسئلة السمات الشخصیة3

لتي ار المالیة افع غیتھدف مجموعة األسئلة النوعیة إلى اكتشاف التفضیالت المختلفة التي یمتلكھا المستجیبون حیال المن
لتوافر  مفضیلھیقدمھا مكان العمل كساعات العمل المرنة وخدمات رعایة األطفال والحضانة باإلضافة إلى قیاس مدى ت

كان مال في خدمات رعایة األطفال. وقد ُطلب من المستجیبین التعبیر عن مدى تفضیلھم لتوفیر خدمات رعایة األطف
 (األكثر أھمیة). 5(األقل أھمیة) إلى  1عملھم بتعبیر عددي حسب مقیاس من 

 ول التقییملجوي ححیطات والغالف اأما قسم التقییم االحتمالي فقد ُصمم بما یتناسب مع توجیھات اإلدارة الوطنیة للم
ایة ). ویحتوي ھذا القسم على نص یصف شركة افتراضیة تدرس توفیر خدمات رع1993االحتمالي (آرو وآخرون، 

العمل األردني  من قانون 72األطفال لموظفیھا. وقد ُوصفت خدمة رعایة األطفال بشكل یتوافق مع المطلوب في المادة 
 تھ.وتعدیال 1996لعام  8رقم 

 ل موظفتم وصف الشركة بأنھا تسعى إلى دعم تكالیف توفیر خدمات رعایة األطفال من خالل مبلغ ثابت یدفعھ ك
ن یع الموظفیلزم جم(بصرف النظر إن كان یستخدم الخدمة أم ال). ثم على الشركة أن تحدد ھذا المبلغ من خالل استفتاء ی

ن یتم ي مبلغ، فلدفع أ لذي یدفعھ كل موظف. وإن اختار معظم الموظفین عدمبااللتزام بخیار األغلبیة فیما یتعلق بالمبلغ ا
مم الجوي، صُ  الغالفتوفیر خدمة رعایة األطفال. وبناًء على ذلك، وبما یتوافق مع توجیھات اإلدارة الوطنیة للمحیطات و

مكن أتھم أینما خیارا جابات لتفسیرالسؤال على شكل استفتاء. وأخیًرا، تم توفیر مساحة للمستجیبین حیث یمكنھم إدخال اإل
 ذلك.

المستوى  تضمن القسم الثالث واألخیر األسئلة الخاصة بالسمات الشخصیة التي تھدف إلى اكتشاف الجنس، العمر،
 التعلیمي، الحالة االجتماعیة، وعدد األطفال لكل من المستجیبین.

 یر.من ھذا التقر 1یمكن االطالع على كامل االستبیان في الملحق 

 قیود تصمیم االستبیان ونشره 5٫2

 خضع تصمیم االستبیان إلى القیود التالیة:

ى بناء على طلب محدد تقدمت بھ الشركات المشاركة، تم حذف بعض أسئلة السمات الشخصیة حول مستو �
على  دخلثیر الالدخل للمستجیب بھدف الحفاظ على سریة ھذه البیانات. لھذا لم یتمكن االستبیان من معرفة تأ

م ت. وقد الخیارات التي یقوم بھا المستجیبون بحسب توجیھات اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي
یجني  ستبیانالتعویض عن ھذا األثر العكسي جزئیًا من خالل ذكر أن الموظف في قسم التقییم االحتمالي لال

 دینار أردني شھریًا. 1000دخًال یبلغ 
رنت، بدًال من االلتزام بأفضل الممارسات إلجراء االستبیان من خالل المقابالت نُشر االستبیان عبر اإلنت �

الشخصیة، وذلك بسبب قیود التكالیف المتعلقة بنطاق ھذه الدراسة. إلى ذلك، كان النشر اإللكتروني لھذا 
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وجیة للموظفین في االستبیان وسیلة مفضلة بسبب اختیار قطاع االتصاالت كدراسة حالة نظًرا إلى الثقافة التكنول
 ذلك المجال.

 النشر 5٫3

 رة أسبوعینالل فتخأُطلق االستبیان عبر خدمة "جوجل فورمز" بلغتین: العربیة واإلنجلیزیة. وجمع االستبیان اإلجابات 
 . 2016یونیو  21إلى  2016یونیو  7ابتداًء من 

 فیھا.لى موظإستجیبة والتي بدورھا أرسلتھ أرسلت "صداقة" االستبیان إلى أقسام الموارد البشریة في الشركات الم

 . البیانات6

 معدل االستجابة 6٫1

 كما یلي: %4٫2إجابة بمعدل استجابة بلغ  98جمع االستبیان 

 حسب الشركة    االستجابة معدل -2 الجدول

 االستجابةمعدل  عدد الموظفین عدد اإلجابات ةالشرك

 %4.0 71,250 50 زین

 %4.4 81,100 48 أورانج

 %4.2 2,350 98 العدد الكلي

 

ب تحلیلھا لتي یجونظًرا لطبیعة تصمیم ھذا االستبیان، أجاب كل مستجیب على كل سؤال وبناًء على ذلك تكونت العینة ا
 .98والتي شملت كافة اإلجابات البالغ عددھا 

 سمات وخصائص العینة 6٫2

من  42) و %57من المستجیبین من اإلناث (أو  56شملت العینة المجّمعة غالبیة ضئیلة من النساء حیث كانت 
 ).%43المستجیبین من الذكور (

على  استحوذوا توزیعا للمستجیبین حسب عدد األطفال. ومن ذلك نجد أن المستجیبین الذین لدیھم طفالن 6یظھر الشكل 
 ھم طفل واحدطفال أو لدیمن إجمالي أفراد العینة. أما المستجیبون الذین لیس لدیھم أ %28٫6الحصة األكبر بنسبة 

حت سن الرابعة تبأنھم لیس لدیھم أطفال  98من المستجیبین الـ %43لكل منھم. وأفاد ما نسبتھ  %24٫5فتساووا بنسبة 
 بأن لدیھم أطفال تحت ھذا السن. %57من العمر، بینما أفاد ما نسبتھ 

 

                                         

 

 

 ل تبادل الرسائل اإللكترونیة مع موظفي الشركة.  توصلنا إلى عدد الموظفین في شركة زین من خال  7
 .2016یونیو  24تم احتساب عدد موظفي أورانج من خالل بحث عبر موقع لینكدإن أجري في   8
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 العینة حسب عدد األطفال -6الشكل 

 

 

ر المتزوجین. لغی %17٫3، مقابل نسبة %80٫6ستجیبین كانوا من المتزوجین بنسبة بلغت وأظھرت النتائج أن معظم الم
 أما البقیة، فكانوا إما من المطلقین أو المنفصلین.

عاًما)  29 – 20عاًما)، تلیھا فئة ( 39 – 30منھم من الفئة العمریة ( %59٫2وعلى صعید أعمار المستجیبین، فكان 
، أفاد %13٫3ا) عامً  49 – 40ستجیبین. وبینما بلغت نسبة المستجیبین في الفئة العمریة (من إجمالي الم %25٫5بنسبة 

 ).7عاًما)، حسبما یوضح الشكل ( 59 – 50اثنان من المستجیبین فقط بأن أعمارھم تقع في الفئة (

  الفئات العمریةحسب  توزیع العینة -7الشكل 

 

لعینة یحملون درجة من أفراد ا %82٫7ستوى التعلیمي، فأظھرت النتائج أن أما الجزء األخیر من ھذا القسم المتمثل بالم
ال قتوراه، بینما شھادة الماجستیر. وأفاد واحد من المستجیبین بأنھ یحمل شھادة الدك %14٫3البكالوریوس بینما تحمل 

 اثنان منھم إنھما من حملة شھادة الدبلوم.

25%

24%29%

18%

4%

ال یوجد أطفال طفل واحد 2طفل  أطفال3 أطفال4

26%

59%

13%

2%

سنة20-29 سنة30-39 سنة40-49 سنة50-59
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 صیلیة ألفراد العینة المستجیبین لالستبیان.من ھذا التقریر السمات التف 2ویعرض الملحق 

 البیانات تنقیح 6٫3

وا یتسمون ین كانولغایات إجراء التحلیل اإلحصائي االقتصادي، تم حذف سبع إجابات من التحلیل ألن سبعة من المستجیب
اعیة خاصة ة اجتمة. حیث كان ھؤالء إما المستجیبین الوحیدین على حالبسمات فریدة ال تنطبق على بقیة أفراد المجموع

ن یما بیف(طالق أو انفصال) أو مستوى تعلیمي خاص (درجة دكتوراة أو درجة دبلوم) وھي السمات لم تكن مشتركة 
 اإلجابات.

 قائمة المتغیرات 6٫4

یبین للدفع مقابل نص الكامل) حول استعداد المستجلالطالع على ال 1تمحور السؤال الخامس من االستبیان (انظر الملحق 
ا. فعھا شھریً دمكنھم یتوفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة في موقع عملھم واالختیار من بین فئات مختلفة للمبالغ التي 
 الل احتسابخال من لذلك تعتبر اإلجابات على ھذا السؤال منوطة بالفئات ومتغیرة. وقد تشّكل متغیر مستمر من ھذا السؤ

 متوسط القیمة من كل فئة كما یلي:

 

 9لالستعداد للدفع إلى متغیر مستمر المنوط بالفئاتتحویل المتغیر  -3الجدول 

 متوسط القیمة الفئة

 13 دینار أردني شھریًا 25إلى  1

 38 دینار أردني شھریًا 50إلى  26

 75.5 دینار أردني شھریًا 100إلى  51

 125.5 ردني شھریًادینار أ 150إلى  101

 175.5 دینار أردني شھریًا 200إلى  151

 
 تتوزع المتغیرات والقیم المنقحة التي تم استخدامھا في التحلیل كما یلي:

لجدول اوضح في متغیر مستمر مستخلص من المتغیر الفئوي لالستعداد للدفع كما ھو ممستمر:  -االستعداد للدفع �
 أعاله. 3
 

 :5ط بالفئات: متغیر منوط بالفئات تم بناؤه من اإلجابات على السؤال منو -االستعداد للدفع �
o 0 :0 دینار أردني شھریًا 
o 1 :1  دینار أردني شھریًا 25إلى 
o 2 :26  دینار أردني شھریًا 50إلى 

                                         

 

 

 أو أكثر دینار أردني شھریًا في االستبیان، ولكن لم یختر أي من المستجیبین تلك الفئة لذلك تم إسقاطھا.  201تم وضع فئة إضافیة   9



 
 

- 29 - 

o 3 :51  دینار أردني شھریًا 100إلى 
o 4 :101  دینار أردني شھریًا 150إلى 
o 5 :151  دینار أردني شھریًا 200إلى 

 
 د األطفال: عدد األطفال لكل لمستجیب.عد �

 
 ي مكانفأھمیة خدمات رعایة األطفال والحضانة: تم قیاس أھمیة توفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة  �

 (مھمة جًدا). 5(لیست مھمة على اإلطالق) إلى  1العمل بالنسبة لكل عامل على مقیاس من 
 

 إن كان ذكًرا. 0تجیب أنثى و" إن كان المس1الجنس: متغیر ثنائي یتخذ قیمة " �
 

الرابعة  " إن كان المستجیب لدیھ طفل تحت سن1األطفال تحت سن الرابعة: متغیر ثنائي حیث یتخذ قیمة " �
 " في الحاالت األخرى.0و"
 

 لمستجیب عازبًا.ا" إن كان 0" إن كان المستجیب متزوًجا و"1الحالة االجتماعیة: متغیر ثنائي حیث یتخذ قیمة " �
 

 لیة:العمریة: متغیر منوط بالفئات یشیر إلى الفئة العمریة للمستجیب، ضمن المستویات التاالفئة  �
o 0 عاًما 29و 20: بین 
o 1 عاًما 39و 30: بین 
o 2 عاًما 49و 40: بین 
o 3 عاًما 59و 50: بین 
o 4 عاًما 60: أكثر من 

 عاًما. 60مالحظة: لم ترد إجابات ألشخاص تزید أعمارھم عن 
 

" إن 0ستیر و"" إن كان المستجیب حائًز على شھادة الماج1: متغیر ثنائي حیث یتخذ قیمة "المستوى التعلیمي �
 كان المستجیب یحمل درجة البكالوریوس.

 ملخص اإلحصائیات  6٫5

كورة فریدة المذبات الیظھر الجدول أدناه ملخًصا إلحصائیات العینة التي تم استخدامھا في تحلیل االنحدار بعد حذف اإلجا
 ا.سابقً 
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 ملخص اإلحصائیات -4الجدول 

 الحاالت المتغیر
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعیاري
الحد 

 األدنى
الحد 

 األقصى

  175.50  0.00  46.31  53.48 91 االستعداد للدفع: مستمر

  5.00  0.00  1.29  2.19 91 منوط بفئةاالستعداد للدفع: 

  4.00  0.00  1.14  1.44 91 عدد األطفال

  5.00  3.00  0.60  4.65 91 أھمیة خدمات رعایة األطفال

  1.00  0.00  0.50  0.56 91 الجنس

  1.00  0.00  0.50  0.57 91 األطفال تحت سن الرابعة

  1.00  0.00  0.39  0.81 91 الحالة االجتماعیة

  2.00  0.00  0.61  0.85 91 العمریة الفئة

  1.00  0.00  0.35  0.14 91 المستوى التعلیمي

 

ر شھریًا أي ما یعادل دینا 53٫5، بلغ المتوسط الحسابي لالستعداد للدفع في العینة المنقّحة حوالي 4حسبما یظھر الجدول 
 2.19الحسابي  لمتوسطادیناًرا لكل موظف سنویًا. أما بالنسبة للمتغیر المنوط بالفئات لالستعداد للدفع، تظھر قیمة  642

 دینار شھریًا. 100و 51فئة من المستجیبین أبدت استعدادھا لدفع ما بین أن أكبر 

 كما یمكننا مالحظة السمات التالیة للعینة من خالل الجدول:

 طفل 1٫4بالمعدل، لدى كل مستجیب  �
 من أفراد العینة التي خضعت للتحلیل ھن من اإلناث. 56% �
 تحت سن الرابعة.من أفراد العینة التي خضعت للتحلیل لدیھم أطفال  57% �
 من أفراد العینة التي خضعت للتحلیل متزوجون. 81% �
 من أفراد العینة التي خضعت للتحلیل حاصلون على شھادة الماجستیر. 14% �
 عاًما. 39و 30الفئة العمریة األكثر شیوًعا بین أفراد العینة ھي ما بین  �
متوسط یمة القاألطفال والحضانة حیث بلغت  یعتقد أغلبیة المستجیبین باألھمیة البالغة لوجود خدمات رعایة �

، فإن أیًا من 5من  3. وبما أن الحد األدنى لقیم اإلجابات في ھذا المتغیر بلغ 4٫65الحسابي لھذا المتغیر 
 المستجیبین ال یعتقد بعدم أھمیة خدمة رعایة األطفال والحضانة.
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 . التحلیل7

 لمحة عامة 7٫1

 ذا التقریر على ثالثة مكونات ھي:یشتمل تحلیل البیانات في ھ

ف ھذه . حیث تھدستبیان. المكون األول من تحلیلنا ھو إظھار إجابات العینة على األسئلة النوعیة من القسم األول في اال1
طفال ایة األاألسئلة إلى الكشف عما تفضلھ العینة من المزایا والخصائص المختلفة لمكان العمل وخصائص خدمات رع

 المختلفة.

لدفع لالستعداد تغیر ا. أما المكون الثاني من تحلیلنا فیرّكز على إظھار قوائم المتوسط الحسابي المصنفة ضمن جداول لم2
ي إظھار تمثل فحسب سمات مختلفة سواء من خالل ترتیب جداول ذات بعد واحد أو ذات بعدین. أما غایة ھذا التحلیل فت

 دیرھم لھا بصرف النظر عن سماتھم المختلفة.القیم المختلفة التي یبدي المستجیبون تق

بالنسبة  ألطفالا. ویھدف القسم األخیر من تحلیلنا إلى استكشاف العوامل المختلفة التي تزید من قیمة خدمة رعایة 3
 للمستجیبین. ویستخدم ھذا التحلیل تحلیًال إحصائیًا اقتصادیًا لثالثة متغیرات:

 ستعداد للدفع.أ. االنحدار في المتغیر المستمر لال

 ب. االنحدار اللوجستي متعدد الحدود في المتغیر المنطوي على فئات لالستعداد للدفع.

 ج. االنحدار في متغیر أھمیة خدمات رعایة األطفال.

 الخصائص المفضلة لمكان العمل  7٫2

مھم وما،  مھم إلى حد تم الطلب من المستجیبین ترتیب الخصائص التالیة حسب المقیاس التالي: "غیر مھم، حیادي،
 للغایة":

 وجود خدمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل. �
 سیاسة الشركة التي تضمن المساواة في األجور لطبیعة العمل نفسھا ما بین الذكور واإلناث. �
 تقدیم الشركة لخدمات التنقل ما بین مكان العمل ومنازل المستجیبین. �
 یوًما التي یحددھا القانون. 70وعة لفترة تزید عن مدة الـمنح الشركة إجازة األمومة المدف �
 سماح الشركة للموظفین بالعمل من المنزل. �
 اعتماد الشركة لنظام ساعات العمل المرنة. �

 حسب تفضیالتھم وخصائص مكان العمل. 98نسبة توزیع المستجیبین الـ 6و 5یظھر الجدوالن 

ة في مكان من المستجیبین وجود خدمة رعایة األطفال والحضان %87٫8، یعتبر ما نسبتھ 5وحسبما یظھر في الجدول 
 قابل العملمألجور االعمل أمًرا ھاًما للغایة، وھو نفس مستوى الدعم الذي حصل علیھ متغیر تحقیق الشركة للمساواة في 

مة إلى حد ما. أو مھمن العینة أن مثل ھذه المیزة مھمة جًدا  %84٫7المتساوي على المستوى نفسھ، حیث اعتبرت نسبة 
، حیث أعاله أما میزة توفیر خدمات النقل من وإلى مكان العمل فقد حصل على ترتیب أدنى من المیزتین المذكورتین

 من أفراد العینة بمثابة خدمة مھمة جًدا أو مھمة إلى حد ما بالنسبة لھم. %56٫1اعتبره 

 

 

 



 
 

- 33 - 

 2من  1مكان العمل:  لخصائص المستجیبین تتفضیال -5الجدول 

 الفئة (% من اإلجابات)
وجود خدمات رعایة 

 األطفال
 خدمات النقل في األجور ةالمساوا

 %24.5 %31.6 %34.7 جًدا مھم

 %31.6 %53.1 %53.1 إلى حد ما مھم

 %17.3 %5.1 %5.1 حیادي

 %26.5 %10.2 %7.1 غیر مھم

 

 70ن أكثر م(: تمدید إجازة األمومة المدفوعة ویعرض الجدول أدناه بقیة التفضیالت للخصائص الثالث الباقیة وھي
المستجیبین  من %85٫7یوًما)، وإمكانیة العمل من المنزل، وساعات العمل المرنة. وحسب الجدول، اعتبر ما نسبتھ 

 من %63٫2ین رأى حیوًما حسب القانون) امًرا مھًما جًدا أو مھًما إلى حد ما، في  70تمدید إجازة األمومة (أكثر من 
اعات العمل المرنة بأن س %79٫6راد العینة إمكانیة العمل من المنزل مھمة جًدا أو مھمة إلى حد ما، وأخیًرا، أفاد أف

 مھمة جًدا أو مھمة إلى حد ما.

 2من  2مكان العمل:  لخصائصین مستجیبتفضیالت ال -6الجدول 

 تمدید إجازة األمومة ین)مستجیبالفئة (% من ال
إمكانیة العمل من 

 زلالمن
 ساعات العمل المرنة

 %35.7 %31.6 %36.7 جًدا مھم

 %43.9 %31.6 %49.0 إلى حد ما مھم

 %5.1 %12.2 %5.1 حیادي

 %15.3 %24.5 %9.2 غیر مھم

 

ة) الذي ألولویوتم إجراء مقارنة لألھمیة النسبیة لكل من الخصائص الست المذكورة سابقًا عبر تطویر مؤشر (درجة ا
اس من لى مقیعزیع اإلجابات لكل واحدة من الخصائص في درجة واحدة. ویتم تحدید درجة األولویة یھدف إلى توحید تو

، من الخصائص (مھمة جًدا)، علًما بأنھ تم احتساب ھذه الدرجة من خالل معدل مرجح لكل واحدة 4(غیر مھمة) إلى  1
 حیث منحت الخیارات القیم التالیة: 

 1غیر مھم:  �
 2حیادي:   �
 3ما:  مھم إلى حد �
 4مھم جًدا:  �

األولویة لخصائص مكان العمل الست المختلفة. وكان وجود خدمات رعایة األطفال أكثر  أدناه درجات 8ویظھر الشكل 
، في حین جاءت خدمات النقل من وإلى مكان العمل في ذیل المقیاس بدرجة 3٫2الخصائص أھمیة بحصولھ على درجة 

 .2٫5أولویة بلغت 
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 العمل الست المختلفة  لخصائصلویة األو درجة -8الشكل 

 

 خصائص خدمة رعایة األطفال المفضلة 7٫3

عایة دمات رخطلب السؤال الرابع من المستجیبین اختیار الخصائص الخمس األكثر أھمیة بالنسبة لھم عند البحث عن 
 98بلغ عددھم ذین یمستجیبون الاألطفال ألبنائھم. وقد ُسمح لھم باختیار ما یصل إلى خمس إجابات. وباإلجمال، اختار ال

ة خیار "غیر من خصائص خدمات رعایة األطفال باإلضافة إلى إتاح 13خیاًرا من بین  477مستجیبًا ومستجیبة حوالي 
 مھم".

اصیة على حصة األصوات التي اكتسبتھا كل خاصیة لخدمات رعایة األطفال. وبالمعدل، حصلت كل خ 7ویظھر الجدول 
ة األطفال . أما الخصائص الثالث األكثر أھمیة لخدمة رعای%5٫1كلیة بانحراف معیاري یبلغ من األصوات ال 7٫1%

 من االنحراف المعیاري للمتوسط) فھي: 1(الخصائص التي نالت حصًصا فوق 

 من األصوات %15٫5. القرب الجغرافي لمكان العمل بنسبة 1

 من األصوات %14. السالمة والنظافة بنسبة 2

 من األصوات %13٫2طفال خالل ساعات عمل شركة المستجیب بنسبة . استقبال األ3

د كادر ن ووجووقد اعتبرت الخصائص األخرى مھمة بالنسبة للمستجیبین وھي توفیر برامج تعلیمیة والموظفین المرخصی
من  طفالألاطبي في الموقع. أما الخصائص األقل أھمیة فكانت خدمات رعایة األطفال في المنزل وقرب خدمة رعایة 

 منازل المستجیبین.
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 ین لخدمة رعایة األطفال مستجیبتفضیل ال -7الجدول 

 الحصة خدمة رعایة األطفال خصائص

 %15.5 القرب الجغرافي لمكان العمل

 %14.0 السالمة والنظافة

 %13.2 ساعات عمل شركتك استقبال االطفال خالل

 %10.3 توفیر برامج تعلیمیة ممتازة

 %9.0 المرخصون أو المعتمدون الموظفون

 %8.6 وجود كادر طبي في الموقع

 %8.4 توفیر ساحة للعب

 %7.8 الترخیص كخدمة رعایة أطفال متخصصة من الحكومة

 %6.3 سنوات 4توفیر خدمات رعایة األطفال لألوالد الذین تقل أعمارھم عن 

 %2.3 توفیر الخدمات الخاصة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

 %2.1 مركز یتبع سیاسة الباب المفتوح لألھالي

 %1.3 خدمة رعایة األطفال في المنزل

 %1.0 القرب الجغرافي إلى المنزل

 %0.2 غیر مھم

 %100.0 النسبة الكلیة

 مستجیب 98صوت أدلى بھ  477تمثل الحصة نسبة المیزة من أصل *

 

 االستعداد للدفع حسب الخاصیة 7٫4

یم قدول، تظھر جأدناه قیم االستعداد للدفع للمستجیبین اإلناث والذكور على التوالي. في كل  9و 8یتضمن الجدوالن 
لذي الستبیان اتوسط ااالستعداد للدفع مقابل خاصیة معینة حسب فئة الجنس. كما تظھر كل قیمة لالستعداد للدفع مقارنة بم

حد وذات البعدین أما الجدولة المفصلة ذات البعد الوا مستجیبًا). 98شھریًا لكل موظف (احتسب المتوسط لـ 52٫2یبلغ 
 من ھذا التقریر. 3لالستعداد للدفع مقابل الخصائص فھي ورادة بالكامل في الملحق 

 قیمة خدمات رعایة األطفال لدى المستجیبات اإلناث:

ا شھریًا لكل دینارً  54ھ قیّمت المستجیبات اإلناث توافر خدمات رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل بما معدل
 %8٫4سبة فع، أكثر بندیناًرا أردنیًا لكل موظفة سنویًا. وكانت ھذه القیمة، أو االستعداد للد 648موظفة، أي ما یساوي 

 من متوسط القیمة لدى الذكور.

 وتمثلت دوافع زیادة القیمة للمستجیبات اإلناث لالستعداد للدفع بما یلي:
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سبة ا یزید بندني شھریًا للموظفات اإلناث الالتي یحملن شھادات الماجستیر. وھذدینار أر 98٫9متوسط قیمة  �
لى لیم أععلى متوسط القیمة التي قدمتھا المستجیبات اإلناث، وھو أمر متوقع ألن الحائزات على تع 83%

ھذه ون مفیًدا لسیكیر یتوقعن مردوًدا أكبر مقابل تعلیمھن. وبناًء على ذلك، فإن االستعداد لدفع ھذا المبلغ الكب
 المجموعة الثانویة كونھا ستحصل على أجور أكبر  بفضل لتعلیمھا المتقدم.

ھریًا. وتعود دینار أردني ش 65٫3عاًما  39و 30وبلغ متوسط القیمة لكل موظفة ممن تتراوح أعمارھن ما بین  �
فال الیة وجود أطى ارتفاع احتمعن معدل القیمة التي قدمتھا المستجیبات اإلناث، إل %20٫9ھذه الزیادة بنسبة 

 ضمن ھذه الفئة العمریة التي تحتاج إلى خدمات رعایة األطفال. 
 %14٫3بة شھریًا. وھذه الزیادة بنس 61٫8بلغ متوسط القیمة لكل موظفة ممن لدیھن طفل تحت سن الرابعة  �

اسب نة تنطفال والحضاعن معدل القیمة التي قدمتھا المستجیبات اإلناث قد تعود إلى أن خدمات رعایة األ
 رسة.سنوات بشكل أفضل، بینما یذھب األطفال األكبر سنًا إلى المد 4األطفال ممن تقل أعمارھم عن 

 دوافع تخفیض القیمة للمجموعة الثانویة من اإلناث ھي:

بنسبة  فة أي أقلدینار أردني شھریًا لكل موظ 32٫9عاًما مبلغ  49إلى  40قیّمت اإلناث في الفئة العمریة من  �
لنساء في لبیة امن متوسط القیمة التي قدمتھا المستجیبات من اإلناث. وقد یعزى ھذا السلوك إلى أن غا 39٫1%

 ھذه الفئة العمریة لیس لدیھن أطفال تحت سن الرابعة.
ي أقل بنسبة أدینار أردني شھریًا لكل موظفة  38٫7عاًما مبلغ  29إلى  20قیّمت النساء في الفئة العمریة  �

إلناث الى أن إمن متوسط القیمة التي قدمتھا المستجیبات اإلناث. وقد یعود ھذا االنخفاض في القیمة  28٫5%
 ال.في ھذا العمر لیس لدیھن أطفال أو لسن متزوجات، لذلك وضعن قیمة منخفضة لخدمات رعایة األطف

ا لكل موظفة أي ینار أردني شھریً د 44٫5أما النساء الالتي لیس لدیھن أطفال تحت سن الرابعة فقد حددن قیمة  �
حقیقة أن  على متوسط القیمة التي قدمتھا اإلناث. ویعزى ھذا االنخفاض في القیمة إلى %17٫7أقل بنسبة 

 شكل عام.بة أقل النساء في ھذه الفئة لم یحتجن إلى خدمات رعایة األطفال في فترة االستبیان ولذلك وضعن قیم
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 الخصائصات اإلناث حسب مستجیبتعداد للدفع للاالس -8الجدول 

 فئات اإلناث
 متوسط االستعداد للدفع 

 شھریًا) أردني(دینار 
 نسبة إلى متوسط االستبیانال

 %9.2- 47.4 لیس لدیھن أطفال

 %8.6 56.7 طفل واحد على األقل

 %5.4- 49.4 عازبة

 %5.7 55.2 متزوجة

 %9.0- 47.5 درجة البكالوریوس

 %89.5 98.9 ماجستیردرجة ال

 %14.8- 44.5 ال یوجد أطفال تحت سن الرابعة

 %18.3 61.8 وجود أطفال تحت سن الرابعة

 %25.9- 38.7 عاًما 29إلى  20

 %25.1 65.3 عاًما 39إلى  30

 %37.0- 32.9 عاًما 49إلى  40

 %3.5 54.0 المتوسط لجمیع اإلناث

 

 ن الذكور:قیمة خدمة رعایة األطفال لدى المستجیبی

ي دینار أردن 49.8بلغ معدل القیمة التي حددھا المستجیبون الذكور لخدمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل 
 لدفع، بالنسبةلدیناًرا أردنیًا لكل موظف سنویًا. وھذه القیمة، أو االستعداد  598شھریًا لكل موظف أي ما یعادل 

 متوسط القیم لدى المستجیبات من اإلناث. من %7٫8للمستجیبین الذكور أقل بنسبة 

 دوافع زیادة قیمة االستعداد للدفع لدى المستجیبین من الذكور ھي:

ر شھریًا. لكل موظف ذك 100٫5أبدى المستجیبون الذكور من حملة شھادات الماجستیر استعداًدا لدفع مبلغ  �
ر كانت الذكو أن ھذه القیمة للمستجیبین وھذه القیمة تمثل ضعف متوسط القیمة لدى الذكور. وتجدر المالحظة

 من القیمة التي وضعتھا النساء الالتي یحملن درجة الماجستیر. %1٫6أعلى بنسبة 
 54٫1ین لدفع عاًما فكانوا مستعد 39و 30عاًما وما بین  29و 20أما الذكور الذین تتراوح أعمارھم ما بین  �

ط على التوالي عن متوس %7٫9و %8٫5دة بنسبة دینار أردني شھریًا لكل موظف مما یمثل زیا 53٫8و
ن أكثر بنسبة عاًما كا 29و 20الذكور. وقد الحظنا أن متوسط القیمة للذكور الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

ھم ما بین أعمار من المستجیبات اإلناث في الفئة العمریة نفسھا. وبالمقابل، حدد الذكور الذین تتراوح 39٫8%
 بات اإلناث.من الفئة نفسھا للمستجی %17٫6ة لخدمة رعایة األطفال والحضانة أقل بنسبة عاًما قیم 39و 30
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 الخاصیةین الذكور حسب مستجیباالستعداد للدفع لل -9الجدول 

 فئات الذكور
 متوسط االستعداد للدفع 

 (دینار أدرني شھریًا)
 النسبة إلى متوسط االستبیان

 %6.3- 48.9 لیس لدیھم أطفال

 %4.0- 50.1 احد على األقلطفل و

 %8.0- 48.0 أعزب

 %4.0- 50.1 متزوج

 %19.1- 42.2 درجة البكالوریوس

 %92.5 100.5 درجة الماجستیر

 %7.7- 48.2 ال یوجد أطفال تحت سن الرابعة

 %2.4- 51.0 وجود أطفال تحت سن الرابعة

 %3.6 54.1 عاًما 29إلى  20

 %3.1 53.8 عاًما 39إلى  30

 %24.3- 39.5 عاًما 49لى إ 40

 %4.5- 49.8 المتوسط لجمیع الذكور

 

 مالحظة حول المتغیرات المستقلة: 7٫5

فة المستجیبین من مشاھدات تضمنت قیًما فریدة ال یتشارك فیھا كا 7من ھذا التقریر، تم استبعاد  6حسبما یوضح القسم 
ثل یر مستقل ما لمتغات. وكان لھذه المشاھدات سمات تنفرد بھأفراد العینة، لغایات تنفیذ تحلیل إحصائي اقتصادي للبیان

قد تم إسقاط ھذه عاًما). و 59 – 50التعلیم (مستجیب یحمل درجة الدكتوراه)، أو العمر (مستجیبات في الفئة العمریة 
ي فھي معروضة ار فحدالوقائع الفریدة كونھا تؤثر على دقة نتائج االنحدار. أما النتائج المنقحة التي استخدمت في االن

 ). 6في القسم  4جدول ملخص اإلحصائیات (الجدول 

 العوامل التي تحفز االستعداد للدفع 7٫6

من خالل  العمل وفقًا لكونلي وآخرون، یمكن تحدید العوامل التي تحفز قیمة خدمات رعایة األطفال والحضانة في مكان
 إجراء تحلیل االنحدار بطریقتین:

 االستعداد للدفع المستمر باستخدام المتغیرات المستقلة للخصائص.. االنحدار لمتغیر 1

 قلة.عیة المستت النو. االنحدار اللوجستي متعدد الحدود لمتغیر االستعداد للدفع المنطوي على فئات باستخدام المتغیرا2

طفال دون سن الرابعة، نتائج االنحدار لمتغیر االستعداد للدفع من خالل المتغیرات المستقلة: األ 10ویظھر الجدول 
. وتظھر نتائج االنحدار بالمجمل أن التعلیم كان المتغیر الوحید المھم من 12الجنس، الحالة االجتماعیة، العمر، والتعلیم 
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عند تحدید وجود أطفال تحت سن الرابعة، الجنس، الحالة االجتماعیة، والعمر. ویشیر معامل  %1ناحیة إحصائیة بنسبة 
إلى أن جمیع األفراد الذین یحملون درجة الماجستیر حددوا قیمة أكبر   -مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة   -متغیر التعلیم

دینار أردني لكل موظف شھریًا من تلك التي حددھا األفراد الذین یحملون درجة  56٫8لخدمة رعایة األطفال بمقدار 
 البكالوریوس.

ل جود األطفاوغیرات ات المستقلة األخرى، إال أن المعامالت اإلیجابیة لمتورغم غیاب الداللة اإلحصائیة لجمیع المتغیر
یة ات رعاتحت سن الرابعة، والجنس والعمر تظھر أن األفراد الذین یملكون ھذه الخصائص یولون قیمة أكبر لخدم

 األطفال من األفراد الذین ال یمتلكونھا.
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 (متغیر مستمر)حول االستعداد للدفع  االنحدارنتائج  -10الجدول 

 االنحدار على االستعداد للدفع (متغیر مستمر)

 االنحدارمعامل  متغیر مستقل

 11.75 األطفال تحت سن الرابعة (نعم)

 

(10.93) 

 5.006 الجنس (إناث)

 

(9.105) 

 1.787- الحالة االجتماعیة (متزوج)

 

(14.29) 

 14.75 عام 39و 30العمر: بین 

 

(10.39) 

 6.004 عام 49و 40العمر: بین 

 

(16.19) 

 ***56.79 التعلیم (درجة الماجستیر)

 

(12.72) 

 **27.67 ثابت

 

(13.74) 

 91 المالحظات

 0.241 االنحدارمربع معامل 

 0.187 مربع معامل االنحدار المعدل

 1.34 والتباین عامل التضخم 

 ***4.45 قیاس دقة االختبار

 األخطاء المعیاریة بین أقواس

  ، %5عند مستوى ذو داللة إحصائیة  ** ؛ %10عند مستوى  ذو داللة إحصائیة *
  %1عند مستوى ذو داللة إحصائیة  ***
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ویشیر غیاب الداللة اإلحصائیة للكثیر من المتغیرات المستقلة في االنحدار المذكور سابقًا إلى الحاجة الستخدام منھجیة 
نتائج  11یمة خدمة رعایة األطفال في مكان العمل بالنسبة لفرد ما. ویظھر الجدول مختلفة لتحدید العوامل التي تزید من ق

. والحالة األساسیة أو 10االنحدار اللوجستي متعدد الحدود الذي أجري على متغیر االستعداد للدفع المنطوي على فئات
دني شھریًا لكل موظف (وھو األكثر دینار أر 100إلى  51مستوى التفضیل في االنحدار ھو مستوى االستعداد لدفع مبلغ 

من ھذا التقریر تعلیقات حول فھم معامالت االنحدار اللوجستي متعددة  4شیوًعا ما بین المستجیبین). ویتضمن الملحق 
 الحدود.

ر إلى ظبین. وبالنلمستجیاتوفر نتائج االنحدار اللوجستي متعدد الحدود فھًما أوضح للعوامل التي تحفز االستعداد للدفع لدى 
تجیب تقال المسدینار شھریًا كمستوى مرجعي، تظھر المعامالت التي تمثل االحتماالت، إمكانیة ان 100إلى  51مستوى 

 من المستوى المرجعي إلى مستوى مختار.

دینار، نجد أن المعامل، أو االحتماالت  0بالنظر إلى حالة المستجیبین الذین یبتعدون عن المستوى المرجعي إلى مستوى 
. وتشیر ھذه %5مستوى (ذو داللة إحصائیة) عند  وھو مؤثر إحصائیًا 2.47-لوجود أطفال تحت سن الرابعة یساوى 

دینار مقابل خدمة  0القیمة إلى أنھ من غیر المحتمل بتاتًا لمستجیب لدیھ طفل تحت سن الرابعة أن یكون مستعًدا لدفع 
 .)11فقط %7٫7حتمالیة المرتبطة رعایة األطفال في مكان العمل (في الواقع، تبلغ اال

كور غیر المتزوجین دیناًرا أردنیًا لكل موظف من الذ 25إلى  1وكانت غالبیة المستجیبین الذین اختاروا الدفع ما بین 
داللة اإلحصائیة عاًما. ویظھر من خالل قیمة المتغیر ذات ال 29و 20ممن یحملون درجة البكالوریوس وأعمارھم ما بین 

ل موظف بدًال من دیناًرا شھریًا لك 25إلى  1لدفع  %90٫4أن الفئة المذكورة سابقًا مستعدة بنسبة  2٫24 والتي تبلغ
ن ممن یحملون دینار أردني شھریًا لكل موظف. وكذلك كان الذكور المتزوجو 100إلى  51الحالة األساسیة التي تبلغ 

ریًا لكل موظف وكانوا دیناًرا أردنیًا شھ 25إلى  1ًال لدفع عاًما أقل احتما 29و 20شھادة البكالوریوس ما بین األعمار 
منح احتمالیة یللحالة االجتماعیة والذي  -2٫95یمیلون لدفع مبلغ مساٍو للمستوى المرجعي بوجود معامل ثابت یبلغ 

 دینار أردني لكل موظف شھریًا بدًال من المستوى المرجعي. 25و 1لدفع ما بین  %5مرتبطة تبلغ 

ة حت سن الرابعتدینار أردني شھریًا لكل موظف، وجدنا أن المستجیبین الذین لدیھم أطفال  50إلى  26ة لفئة وبالنسب
ردني شھریًا لكل دینار أ 100إلى  51كانوا أقل قابلیة لدفع المبلغ المذكور المتناسب مع مستوى التفضیل الذي یبلغ 

ئیة عند ) ولھ داللة إحصا%22رتبط باحتمالیة نسبتھا (م 1.24-موظف. ویظھر ھذا من خالل المعامل الذي یبلغ 
 .%10مستوى نسبة 

ردني شھریًا لكل أدینار  150و 101أما فیما یتعلق بالمبالغ التي ارتفعت عن مستوى التفضیل؛ أي التي تتراوح ما بین 
ھذه  لیة لدفعأكثر قاب دینار، وجدنا أن المستجیبین الذین یحملون شھادة الماجستیر كانوا 200و 151موظف وما بین 

 على 4٫37و 3.18(أي استعداد أقرب إلى الكلي) على التوالي (ما یعادل قیم المعامالت  %98٫8و %96المبالغ بنسبة 
 دینار شھریًا لكل موظف. 100إلى  51الترتیب) وما یتناسب مع مستوى التفضیل الذي یبلغ 

طفال رعایة األ ل خدماتالتعلیم دافع مھم لرفع االستعداد للدفع مقاببشكل عام، یثبت االنحدار اللوجستي متعدد الحدود أن 
یما یخص اد للدفع فالستعدفي مكان العمل. باإلضافة إلى تحقیق المستجیبین الذین لدیھم أطفاًال تحت سن الرابعة قیًما أقل ل

 دینار أردني شھریًا لكل موظف.  100إلى  51المجموعة بمتوسط 

 

                                         

 

 

 .%1بمستوى  داللة إحصائیةأظھر اختبار مربع كاي أن النموذج ذو  10
 لمعادلة تحویل المعامالت إلى االحتماالت المرتبطة بھا. 4انظر الملحق  11
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 ) منطوي على فئاتر اللوجستي متعدد الحدود حول االستعداد للدفع (متغیر االنحدا -11الجدول 

 )منطوي على فئاتاالنحدار اللوجستي متعدد الحدود حول االستعداد للدفع (متغیر 

 

 معامالت االنحدار

  200- 151 دینار دینار  150 - 101 دینار  50 - 26 دینار  25 - 1  0 دینار المتغیر المستقل

ل تحت سن الرابعة األطفا
 0.0808- 1.215- *1.240- 0.246- **2.477- (نعم)

 

(1.02) (0.879) (0.72) (1.628) (1.583) 

الحالة االجتماعیة 
 2.596- **4.061- 0.0995- **2.951- 15.08 (متزوج)

 

(1986) (1.352) (1.394) (2.05) (2.189) 

 ***4.372 **3.178 0.36- 0.995 16.58- التعلیم (درجة الماجستیر)

 

(6,106) (1.025) (1.287) (1.502) (1.405) 

 39و 30العمر: بین 
 15.25 1.188 0.085 0.0149 0.615 عاًما

 

(1.262) (0.717) (0.678) (1.479) (948.1) 

 49و 40العمر: بین 
 2.119 *4.169 0.492 1.277 1.359 عاًما

 

(1.548) (1.128) (1.115) (2.31) (2499) 

 15.66- 0.159- 0.665 **2.239 15.48- تالثاب

 

(1986) (1.1) (1.265) (1.586) (948.1) 

   دینار أردني؛ تمثل االحتماالت لكل متغیر مستقل 100-51الحالة األساسیة: 

 91 91 91 91 91 المشاھدات

متوسط االحتمالیة اختبار 
 ***62.21 مربع كاي 

 االنحدارمربع معامل 
 0.2148 الوھمي

 خطاء المعیاریة بین أقواس األ

 %1مستوى  لھ داللة إحصائیة عند *** ؛ %5لھ داللة إحصائیة عند مستوى ؛ **  %10* لھ داللة إحصائیة عند مستوى 
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 من یفضل خدمات رعایة األطفال والحضانة؟ 7٫7

یر أھمیة توف بّر عنتیار القیمة التي تعاستُحدث متغیر أھمیة خدمات رعایة األطفال والحضانة من خالل الطلب من المستجیبین اخ
تائج االنحدار ن 12(أكثر أھمیة). ویظھر الجدول  5(أقل أھمیة) إلى  1خدمات رعایة األطفال في مكان العمل حسب مقیاس من 

 الذي أجري على متغیر أھمیة رعایة األطفال والحضانة حسب متغیراتنا النوعیة.

ایة خدمة رعلاألطفال والحضانة لألطفال تحت سن الرابعة تزید من القیمة المنظورة أظھرت النتائج أن وجود خدمات رعایة 
 .7٫6األطفال والحضانة كما ھو متوقع ویتضح ذلك من خالل النتائج الموجودة في القسم 

ة عددیة لیست ذات داللت عاًما والتعلیم كان لھما معامل سلبي، إال أن قیم ھذه المعامال 39و 30بالرغم من أن المتغیر لألعمار بین 
طفال والحضانة عند ، فإنھ من المتوقع أن یحدد المستجیب أھمیة خدمة رعایة األ4٫6كبیرة. وبالنظر إلى قیمة الثابت التي تبلغ 

بقاء  جستیر، مع، وذلك مع اإلبقاء على جمیع المتغیرات األخرى كما ھي. كما أن المستجیب الذي یحمل شھادة الما4٫3القیمة 
لمستجیبین الذین ینتمون إلى أیًضا. وبناًء على ذلك، فإن ا 4٫3بلغ قیمة أھمیة رعایة األطفال بالنسبة لھ المتغیرات، یتوقع أن تجمیع 

 ل.ن العمالمجموعات المذكورة سابقًا یولون أھمیة كبیرة وتقدیر واضح لتوافر خدمات رعایة األطفال والحضانة في مكا
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 ر أھمیة خدمات رعایة األطفال والحضانةاالنحدار في متغی -12الجدول 

 االنحدار في متغیر أھمیة خدمات رعایة األطفال والحضانة

 معامل االنحدار المتغیر المستقل

 ***0.608 األطفال تحت سن الرابعة

 

(0.139) 

 0.175 الجنس (أنثى)

 

(0.116) 

 0.242- الحالة االجتماعیة (متزوج)

 

(0.181) 

 **0.265- عاًما 39و 30العمر: بین 

 

(0.132) 

 0.032 عاًما 49و 40العمر: بین 

 

(0.206) 

 *0.291- التعلیم (درجة الماجستیر)

 

(0.161) 

 ***4.597 ثابت

 

(0.174) 

 91 المشاھدات

 0.28 مربع معامل االنحدار الوھمي

 0.23 مربع معامل االنحدار المعدل

 1.34 عامل التضخم والتباین 

 ***5.43 الختبارقیاس دقة ا

   

 أخطاء المعیاریة بین أقواس                    

 %1ستوى مداللة إحصائیة عند لھ *** ،  %5داللة إحصائیة عند مستوى  لھ ** ؛ %10داللة إحصائیة عند مستوى *لھ 
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 . النتائج وتداعیات السیاسة8

 ملخص النتائج  8٫1

عایة دمات رخاالتصاالت وضمن العینة التي جرى مسحھا یولون أھمیة كبیرة لتوفیر  أظھر ھذا البحث بأن الموظفین في قطاع
عمل إلى كان الاألطفال والحضانة في مكان عملھم. وقد وجد أن خدمات رعایة األطفال والحضانة من أكثر المزایا أھمیة في م

 العمل المرنة.جانب تمدید إجازة األمومة والمساواة في األجور مقابل العمل نفسھ وساعات 

المختلفة  لمزایاعالوة على ذلك، فقد خلُص البحث إلى أن القرب الجغرافي من مكان العمل كان المیزة األكثر أھمیة من بین ا
خیارات ل. وھذه الن العمالممكن توافرھا في خدمة رعایة األطفال او الحضانة تتبعھا السالمة والنظافة وساعات العمل المماثلة لمكا

 ى تفضیل غالبیة المستجیبین لتوفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل.تؤكد عل

رر لبحث ك. لذا وقد حاول البحث حساب القیمة التي منحھا المستجیبون لتوفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة في مكان عملھم
 جیبین بشكلالمست حتمالي الذي یتضمن عرض أسئلة علىالمنھجیة التي اتبعھا كونلي وفریقھ من خالل استخدام أسلوب التقییم اال

 لوصف لخدمةھذا ا استفتاء یطلب منھم منح القیمة التي یولونھا لخدمة رعایة األطفال الموصوفة في المسح. وقد روعي أن یحاكي
المستجیبین قد  إلى أن من قانون العمل األردني. وقد توصلت البحث 72رعایة األطفال والحضانة ما ھو منصوص علیھ في المادة 
 ي سنویًا.دینار أردن 627لكل موظف شھریًا أي ما یساوي  52٫2قیموا توفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة بما یقارب 

ترتبط قیمة خدمة رعایة األطفال والحضانة المذكورة أعاله نظریًا بالمزایا التي تقدم للموظفین على شكل عالوات األجور بالقدر 
دینار أردني  737٬000ى ذلك، فقد تبیّن بأن الشركتان الخاضعتان للمسح في ھذا البحث تتمتعان بادخار سنوي یبلغ نفسھ. إل

سنویًا، وھو ما توصلنا إلیھ عبر ضرب متوسط قیمة خدمات رعایة األطفال والحضانة للشخص الواحد سنویًا بمتوسط عدد 
تعبّر ھذه القیمة عن تحسن إنتاجیة الموظفین كنتیجة لتقلیل الغیاب فحسب،  . وال12الموظفین في الشركتین المشمولتین في البحث

وإنما تعبر أیًضا عن إمكانیة تحقیق مدخرات نتیجة النخفاض معدل تغییر الموظفین الذي قد یكون نتیجة لتوفیر خدمة رعایة 
 األطفال والحضانة في مكان العمل.

إلى خدمة  حتاجونین الرابعة قیمة أكبر لخدمة رعایة األطفال والحضانة (ألنھم لقد منح المستجیبون الذین لدیھم أطفال تحت س
نح الرجال ئعة، مرعایة األطفال والحضانة) أو المستیجبین الذین یحملون درجة الماجستیر. وبعكس التوقعات واالعتقادات الشا

المتزوجین ھذه  ف. كما قیم الرجال والنساء غیردینار أردني شھریًا لكل موظ 49٫8خدمة رعایة األطفال والحضانة قیمة تبلغ 
 ركة.ع موظفي الشدینار أردني شھریًا لكل موظف مما یدل على أن توفیر ھذه الخدمة لھ قیمة كبیرة لدى جمی 49الخدمة بمقدار 

 األحكام القانونیة المتعلقة بخدمة رعایة األطفال والحضانة: أفضل الممارسات العالمیة  8٫2

ائدة أجرتھا منظمة العمل الدولیة كیفیة تحدید أحكام رعایة األطفال والحضانة في عدد من الدول حول العالم. فعلى تعرض دراسة ر
سبیل المثال في دول مثل األردن والبرازیل وتشیلي والھند ینبغي على من یوظف عدًدا معینًا من النساء توفیر خدمات رعایة 

ھذه السیاسة، تظھر المخاوف حیال قلة النساء اللواتي یحصلن على وظائف في مثل ھذه األطفال والحضانة. ولكن عند تنفیذ مثل 
الشركات كما ھو الحال في األردن. باإلضافة إلى أن مثل ھذه القوانین تزید من مخاوف أصحاب الشركات تجاه توظیف النساء 

 ).2010(منظمة العمل الدولیة، 

                                         

 

 

وي القیمة بما أن قیمة خدمة رعایة األطفال یمكن أن تتساوى مع ادخار الراتب لصاحب العمل، فالمجموع الكلي للمدخرات التي یتمتع بھا الموظف ستسا 12
موظف في  1٬250(متوسط  1٬175المتوسطة (أو المدخرات) لكل موظف ضرب عدد الموظفین. والشركات في دراستنا لدیھا متوسط عدد موظفین یبلغ 

 1٬250توسط (م 1٬175حسب عدد الموظفین. فإن الشركات المشاركة في دراستنا تشمل متوسط عدد من الموظفین یبلغ موظف في أورانج) 1000زین و
 موظف من أورانج) 1٬100موظف من زین، و
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على أصحاب الشركات توفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة آثار سلبیة علیھم وعلى لذلك قد یكون للسیاسات العامة التي تفرض 
). عالوة على ذلك، فال ینبغي بالحكومات تحمیل الشركات كامل العبء 2010الموظفین على حد سواء (منظمة العمل الدولیة، 

ظى باستحسان شعبي، فإن توفیر مثل ھذه الخدمات المادي لتوفیر ھذه الخدمة، ونظًرا إلى أن خدمات رعایة األطفال والحضانة تح
 ال یمكن أن یتحقق دون إنشاء شراكة ناجحة ما بین القطاعین العام والخاص وتقاسم الطرفین العبء واالستفادة من المزایا.

ما ھو مكبر أ توجد طرق بدیلة للتشجیع على توفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة على نطاق واسع، وقد أثبتت نجاحھا بشكل
 ):2010متبع في األردن  والبرازیل وتشیلي (منظمة العمل الدولیة، 

شرط أن یكون  من التكلفة بینما تدعم الحكومة بقیة التكالیف على %17في ھولندا، یساھم أصحاب الشركات بما نسبتھ  �
 المستفیدون من خدمات رعایة األطفال والحضانة من األسر ذات الدخل المنخفض.

 5حتى فترة  من التكالیف الكلیة %55ا، تدعم الحكومة تكالیف إدارة خدمات رعایة األطفال بنسبة تصل إلى في فرنس �
وظفین بة للمسنوات. كما تعتبر الحكومة الفرنسیة خدمات رعایة األطفال والحضانة تكالیف معفیة من الضرائب بالنس

یع من جم %25تقدم فرنسا رصید ضرائب یعادل وتضعھا ضمن فئة النفقات التي تختصم من الضرائب. وأخیًرا، 
 لتعلیمي أوالنظام االتكالیف مما یسھل إقامة التوازن ما بین العمل والحیاة على شرط أن یكون كال الوالدین یعمالن في 

 یدرسان فیھ.
بت أن یث في المملكة المتحدة، تعفي الحكومة الموظفین من الضرائب ومساھمات التأمین االجتماعي للموظفین شرط �

اھم بتحمل ائم تسالموظف استخدام خدمات الحضانة، أو الدفع لمزود خدمة رعایة األطفال مسجل، أو أنھ یقدم لموظفیھ قس
 تكالیف رعایة األطفال.

مریكي من دوالر أ 5000في الوالیات المتحدة األمریكیة، یمنح الموظفون میزة استرجاع الضرائب تصل إلى مقدار  �
یع التكالیف التي من جم %25برعایة األطفال. باإلضافة إلى أن الموظفین یتلقون رصید ضرائب بنسبة  التكالیف المتعلقة

 وضعوھا لتوفیر خدمة رعایة األطفال.

 في قانون العمل األردني: مكامن التحسین 72المادة  8٫3

 من قانون العمل األردني: 72تنص المادة 

رعایة ؤھلة لعشرین عاملة متزوجة تھیئة مكان مناسب لیكون في عھدة مربیة م "على صاحب العمل الذي یستخدم ما ال یقل عن
 أطفال العامالت الذین تقل أعمارھم عن أربع سنوات، على أن ال یقل عددھم عن عشرة أطفال"

ضانة على والح من قانون العمل األردني العبء المادي لتوفیر خدمة رعایة األطفال 72، تضع المادة 8٫2كما یظھر في القسم 
في  تزوجاتصاحب العمل. وھذا الشرط یرفع المخاوف حیال نجاعتھا نظًرا إلى أن بعض أصحاب العمل یترددون في توظیف الم

ھا ھذا القانون ). كما أن الشركات التي ینطبق علی2010األردن وفي دول أخرى مثل البرازیل وتشیلي (منظمة العمل الدولیة، 
ءات ائرة اإلحصاالشركات في األردن وذلك بناًء على بیانات من التعداد المؤسسي الذي أجرتھ د من جمیع %1٫8تشكل ما نسبتھ 

 زیز مشاركةمثلة في تع.  وعلیھ، فإن إمكانیة تطبیق ھذه المادة وقدرتھا على تحقیق األھداف المرجوة منھا والمت2011العامة عام 
 المرأة في سوق العمل تبقى محل شك.

لنظر عن الجنس أن خدمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل تحظى بقیمة كبیرة بغض ا 7نا في القسم وتظھر نتائج تحلیل
ة رعایة األطفال من توفیر خدم 72حسب الجنس). وقد تدل ھذه النتیجة إلى أن ما تنص علیھ المادة  %8(رغم أنھا تختلف بنسبة 

ویؤدي ول. ھذا االستمتاع بخدمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمھو حق حصري للموظفات اإلناث فقط ویمنع الرجال من 
تناسب باٍل ال ی معتقد مثل ھذا التمییز بناء على الجنس إلى ترسیخ االعتقاد بأن النساء فقط ھن المسؤوالت عن رعایة أطفالھن وھو

 مع القرن الحادي والعشرین. 

دینار أردني  52دمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل مقابل حوالي وباعتبار أن الشركات تحظى بمزایا بفضل توفیر خ
لكل موظف شھریًا كنتیجة لعالوات األجور، یصبح من المھم دراسة آلیة اتخاذ القرار حیال الجدوى االقتصادیة لشركة تنظر في 

تقدیم مثل ھذه الخدمات، یجب أن تُصاغ  تأسیس خدمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل. ومن أجل تشجیع الشركات على
 السیاسات العامة بشكل یركز على المزایا ولیس على التكالیف.
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في  ذا التغییرمل. وھیمكن تنفیذ السیاسة العامة من أجل تقلیل التكالیف وإدارة خدمة رعایة األطفال والحضانة من قبل صاحب الع
لتكلفة اتقاسم تضانة أمر یصب في الصالح العام، وبالتالي على الحكومة أن السیاسة مھم جًدا نظًرا إلى أن توفیر خدمة الح

 االقتصادیة التي یحتاجھا توفیر ھذه الخدمات من أجل تحقیق ھدف

 زیادة مشاركة النساء في القوى العاملة.

أن قانون  ة إلى، باإلضافھناك حالة من الغموض حول آلیة تقاسم التكلفة ما بین الحكومة وصاحب العمل في ظل القانون الحالي
خدمة رعایة  ال ینص بوضوح على اختصام الضریبة. ویمكن أن تدعم الحكومة تكلفة إنشاء وإدارة 2014لعام  24الضریبة رقم 

 األطفال من خالل العدید من الخیارات التالیة:

. لضریبةاطفال تختصم من التصریح بشكل واضح في قانون ضریبة الدخل أن التكالیف المنفقة على خدمات رعایة األ �
اب العمل ا ألصحویمكن للقانون أن ینص على أن مثل ھذه التكالیف خاضعة الختصام مضاعف مما یوفر حافًزا مادیًا قویً 

 دخل.تجاه تأسیس خدمة رعایة األطفال ألنھا ستوفر إعفاًء من الضریبة (توفیر ضریبي) یعادل ضعف ضریبة ال
من قبل الشركة.  من النفقات التي یتطلبھا توفیر خدمات رعایة األطفال %50-25ا یبلغ قد تقدم الحكومة رصیًدا ضریبیً  �

بة الضری وھذا الرصید من شأنھ أن یقلل ضریبة الدخل المفروضة على الشركة ویزید من الدخل الصافي بعد اختصام
 وبالتالي حساباتھا الربحیة.

كن أن خل. ویمباإلعفاء اإلضافي لألسر بھدف تقلیل ضریبة الدقد تسمح الحكومة بتضمین نفقات خدمات رعایة األطفال  �
 تشمل ھذه المیزة أیة نفقات إضافیة تتكبدھا األسرة من أجل تحقیق التوازن بین العمل والحیاة.

في مكان  ألطفالاقد تقدم الحكومة الدعم المالي المباشر أو التحویالت المالیة للموظفین الذین یختارون خدمة رعایة  �
 م وفق سقف معین.عملھ

 مل اإلنفاقلتي تشتفرض كل من االستجابات المذكورة سابقًا تكالیف اقتصادیة كبیرة على الحكومة. وضمن اإلجراءات التقشفیة ا
ل شرة من خالیر مباغالحالي، قد یبدو من الصعب تنفیذ سیاسة زیادة النفقات الحكومیة (سواء مباشرة من خالل زیادة النفقات أو 

ضم إلى سوق العمل بما ، تساھم كل امرأة تن2015السابقة). ووفقًا لدراسة قام بھا منتدى االستراتیجیات األردني في عام العوائد 
ة ھا المساعدتجاوز فیدینار أردني من الناتج المحلي اإلجمالي في األردن. لذلك یمكننا تصمیم السیاسات التي ال ت 13٬000یقارب 

 ه الحالة یحصل المجتمع ككل على میزة صافیة.الحكومیة ھذه القیمة. وفي ھذ

 . التحسینات والبحث المتعمق9

 التحسینات على البحث 9٫1

 رئیسي: ھي بشكلالتي یمكن التعامل معھا بشكل أكبر ضمن أنماط أو امتدادات لھذه الدراسة؛ و القیودخضعت الدراسة لعدد من 

ة انة بالنسبوالحض لتي یمكن أن تبین الدوافع لقیمة خدمة رعایة األطفال. استكشاف مجموعة أكثر غنى من المتغیرات النوعیة ا1
 للموظف ومثال ذلك مستوى الدخل.

حث على ئج الب. عینة أكبر حجًما تشمل قطاعات متعددة للمساعدة في توحید النتائج وجعلھا أكثر متانة من أجل تطبیق نتا2
 االقتصاد األردني ككل.

لشخصیة اابالت تفق مع توجیھات اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي، وذلك من خالل المق. یمكن إجراء المسح، بما ی3
 بدًال من نشره عبر اإلنترنت بھدف التحكم بالعوامل الخارجیة والحصول على المعلومات العمیقة.

 المجاالت التي تستدعي توسیع نطاق البحث  9٫2

 یمكن توسیع ھذا البحث من خالل طریقتین:
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لمساعدة وفیر ا. تطویر دراسة تھدف إلى صیاغة السیاسة العامة التي تزید من مشاركة المرأة في القوى العاملة من خالل ت1
 قریر.من ھذا الت 7الحكومیة المالیة وتحدید نطاقھا إما للموظفین أو األسر في ضوء المعلومات المحتسبة بالقسم 

رعایة  خدمات لتعامل مع عبء رعایة األطفال من خالل توفیر أنواع مختلفة من. تطویر دراسة تتعلق بالجدوى االقتصادیة ل2
 األطفال والحضانة مثل:

 أ. الرعایة بعمر المدرسة: خدمات الرعایة لألطفال المسجلین في المدارس.

أو العمل  ألسرةبا ب. الرعایة االحتیاطیة: خدمات رعایة األطفال والحضانة للموظفین الذین قد یواجھون حاالت طارئة متعلقة
 وبالتالي یحتاجون إلى خدمة طارئة لرعایة أطفالھم.

 ج. رعایة األطفال المرضى: خدمات رعایة األطفال المرضى التي قد تبرز الحاجة إلیھا بشكل غیر متوقع.

ملھم غیر عاعات ن سد. رعایة األطفال ضمن ساعات العمل غیر االعتیادیة: خدمات رعایة األطفال والحضانة للموظفین الذین تكو
 منتظمة أو تتجاوز یوم العمل النموذجي.

 .ن المدفوعةلوالدیه. إجازة الوالدین المدفوعة: زیادة إجازة األمومة المدفوعة المنصوص علیھا في القانون األردني بإجازة ا
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 . المراجع10

للمحیطات  لوطنیةلتقییم االحتمالي" اإلدارة ا. آرو وفریقھ، "تقریر لجنة اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي حول ا1
 1993والغالف الجوي، 

 ,Vol 43, No. 4 "،  العالقات االقتصادیة،قیمة خدمات رعایة األطفال التي یقدمھا صاحب العمل للموظفین. كونلي وفریقھ، "2
October 2004 . 

 .2016دولي، نقد الروبا: الدوافع والممیزات"، صندوق ال. كریستیانسن وفریقھ، "إطالق العنان الحتماالت توظیف المرأة في أو3

سة ان"، الدران الزم. فیرناندیز، آر "التغیر الثقافي: التحّوالت التي طرأت على مشاركة المرأة في سوق العمل على مدى قرن م4
 .2013، 103األمریكیة االقتصادیة النسخة 

 .2010"، منظمة العمل الدولیة، مل لرعایة األطفالل مكان الع. ھاین، كاثرین، كاسیریر، نایومي، "حلو5

 .2015ي"، . المجلس األعلى للسكان، "انسحاب المرأة من سوق العمل األردني باستخدام بیانات مؤسسة الضمان االجتماع6

 "للشركات قتصاديتأثیر التنوع الجنسي على األداء اال، "JIoD. مؤسسة التمویل الدولیة، بیت الحوكمة األردني للتدریب 7
2015. 

 .2015"، مسح العمالة والبطالة. دائرة اإلحصاءات العامة األردنیة، "8

 .2012"، تعداد المنشآت األردني. دائرة اإلحصاءات العامة األردنیة، "9

 .www.dos.gov.jo. الموقع اإللكتروني لدائرة اإلحصاءات العامة األردنیة: 10

 .2015حث في تكلفة انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل"، أكتوبر . منتدى االستراتیجیات األردني، "ب12

. 2015ا". جاباتھ. تزاناتوس، زافیریس. "آثار عدم المساواة بین الجنسین في التوظیف واألجور في األردن: ثالثة أسئلة وإ12
 عرض تقدیمي.
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 أ. الملحقات

 نص االستبیان 1أ.

 : مقدمة1الصفحة 

 ى تخصیص جزء من وقتك إلتمام ھذا االستبیان!مرحبًا وشكًرا عل

 اسمي یعقوب الشوملي وأنا عضو في حملة صداقة التي تسعى لتوفیر بیئة عمل مناسبة للمرأة.

یة مة رعانحن نطلب من موظفین في شركات مختلفة إتمام ھذا االستبیان حتى نتمكن من فھم رأي الموظفین حیال توفیر خد
 عملھم وما إن كانوا سیستفیدون من وجودھا أم ال.  األطفال والحضانة في مكان

ت ستكون إلجابااجمیع اإلجابات في ھذا االستبیان سریة. ولن نطلب منك أیة معلومات تكشف عن ھویتك. باإلضافة إلى أن جمیع 
 مجّمعة ولن یتم الكشف عن ھویة أي فرد.

 دقائق. 10الوقت المقدر إلتمام ھذا االستبیان ھو 

 خصیص وقت لإلجابة عن أسئلتنا. إن إجاباتك مھمة جًدا ومفیدة لنا ولجودة عملنا.نشكرك على ت

 : األسئلة النوعیة2الصفحة 

 في ھذه الصفحة، سنطرح علیك عدًدا من األسئلة النوعیة حول ما تفضلھ في بیئة العمل.

 قیاس یتكون من:الرجاء ترتیب الخصائص التي تھمك عند التفكیر في العمل لدى شركة معینة ضمن م: 1س

 مھم جًدا، مھم إلى حد ما، مھم، حیادي 

 توفیر الشركة مرافق رعایة األطفال في مكان العمل �
 اتباع الشركة سیاسة عدم التسامح حیال التمییز ما بین الرجال والنساء �
 تأمین الشركة للمواصالت للموظفین من وإلى مكان سكنھم �
 یوم) 70ثر من تمدید الشركة إلجازة األمومة المدفوعة (أك �
 سماح الشركة للموظفین بالعمل من المنزل �
 تمتع الشركة بساعات عمل مرنة و/ أو وظائف بدوام جزئي �
 أخرى (اذكرھا) �

 
 
 

 من بین الخیارات التالیة، ما ھي الشركة التي تفضل العمل بھا؟: 2س

 الشركة التي تحتوي على مرافق لرعایة األطفال والحضانة في مكان العمل �
ة لخدمات المالی التي ال تحتوي على مرافق لرعایة األطفال والحضانة ولكنھا تقدم إعانة مالیة تغطي التكالیفالشركة  �

 رعایة األطفال والحضانة التي یختارھا الموظف 
 ال شيء مما ذكر �

 في حال اختیار "ال شيء مما ذكر"، یجب على المستخدم إعطاء إجابة مكتوبة.

 لمناسبة والتي تعكس موافقتك على الجمل التالیة:الرجاء اختیار اإلجابة ا :3س
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 فیھا""أعتقد أنھ على كل شركة توفیر خدمة رعایة األطفال والحضانة في مبانیھا كإحدى المزایا التي تقدمھا لموظ

 (ال أوافق بشدة إلى أوافق بشدة) 5إلى  1حسب مقیاس من  �

 نة:التي تبحث عنھا في مرافق رعایة األطفال والحضاالرجاء االختیار من بین المزایا الخمس األكثر أھمیة : 4س

 القرب الجغرافي من مكان العمل �
 القرب الجغرافي من المنزل �
 امتالك ترخیص حكومي كخدمة رعایة أطفال متخصصة  �
 خدمة رعایة األطفال من المنزل �
 تقدیم خدمات خاصة لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة �
 تقدیم مساحة للعب �
 ة األطفال تحت سن الرابعةتقدیم خدمات رعای �
 وجود كادر طبي في الموقع �
 تقدیم برامج تعلیمیة ممتازة �
 مركز یتبع سیاسة الباب المفتوح أمام األھل �
 موظفین مرخصین أو معتمدین �
 السالمة والنظافة �
 العمل بنفس ساعات عمل شركتك �
 أخرى: (اكتب اإلجابة) �

 : سیناریو افتراضي3الصفحة 

 .افتراضي بالكامل. نرجو منك قراءة الوصف أدناه واإلجابة على األسئلة التي تتبعھالسیناریو الوارد أدناه 

مرافق  تأسیس شركة ألفا بیتا تكنولوجي ھي شركة تُعني بتقدیم حلول البرمجیات للشركات في الشرق األوسط. وھي اآلن بصدد
 التالیة:  لرعایة األطفال والحضانة في مكاتبھا. وتتمتع المرافق المقترحة بالمزایا

 م.و جنسھیتمتع جمیع الموظفین الذین لدیھم أطفال بخیار استخدام مرافق رعایة األطفال بغض النظر عن عددھم أ �
 یتم قبول األطفال تحت سن الرابعة في مرافق رعایة األطفال والحضانة فقط. �
 تعمل المرافق من الساعة الثامنة صباًحا إلى الخامسة مساءً  �
 رافق مجموعة من الموظفین المتخصصین المؤھلین والمرخصین.یُشرف على إدارة الم �

كة من رة الشرمن خالل مساھمات الموظفین. حیث ستطلب إدا جزء من تكالیف رعایة األطفال والحضانةتدرس الشركة تمویل 
 من المال لتمویل مرافق رعایة األطفال والحضانة. لدفع مبلغ شھريالموظفین التعبیر عن مدى استعدادھم 

 مرافق رعایة األطفال والحضانة. فلن یتم توفیر، عدم دفع أي مبلغ ثابتإن اختار معظم الموظفین 

مبلغ ین بھذا الع الموظفوسیساھم جمی توفیر خدمات رعایة األطفال والحضانة، سیتم دفع مبلغ ثابتوإن اختارت غالبیة الموظفین 
 شھریًا على شكل اختصام من الراتب. 

 شركة ألفا بیتا تكنولوجي. وطلبت منك إدارة الشركة اإلجابة على األسئلة التالیة:تخیل أنك موظف في 

 ما ھو المبلغ الذي یمكنك دفعھ للمساعدة في تأسیس مرافق رعایة األطفال في مكاتب الشركة؟: 5س

 ال شيء �
 دینار أردني شھریًا 25إلى  1 �
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 دینار أردني شھریًا 50إلى  26 �
 ادینار أردني شھریً  100إلى  51 �
 دینار أردني شھریًا 150إلى  101 �
 دینار أردني شھریًا 200إلى  151 �
 دینار أردني شھریًا أو أكثر. 201 �

 إن اختار المستجیب "ال شيء" فسیتم توجیھھ/ توجیھھا إلى صفحة تطرح األسئلة التالیة:

 لماذا اخترت اإلجابة السابقة؟: 6س

 ي مكان العمل أمر مھمال أعتقد أن وجود خدمة رعایة األطفال والحضانة ف �
 أعتقد أن على الشركة أن تدفع مقابل خدمة رعایة األطفال والحضانة ولیس الموظفین �
 ال أعرف �
 أخرى (إدخال في مربع النص) �

 في حال اإلجابة بأي خیار ما عدا "ال شيء" سیتم توجیھھ/ توجیھھا إلى صفحة تطرح األسئلة التالیة:

 تجاه توفیر خدمة رعایة األطفال في مكان العمل بالشكل األفضل:ما ھي الجملة التي تعكس موقفك : 7س

 .مھم جًدا ومفید بالنسبة ليأعتقد أن توفیر خدمة رعایة األطفال والحضانة  �
 .مھم ومفید للشركة وجمیع الموظفینأعتقد أن توفیر خدمة رعایة األطفال والحضانة  �
 الخیاران أ و ب �
 أخرى (إدخال في مربع النص) �

 أسئلة المعرفة: 4الصفحة 

 من قانون العمل المتعلقة بخمات رعایة األطفال في مكان العمل؟ 72كیف تصف معرفتك بأحكام المادة : 8س

 ال أعرف �
 أعرف إلى حد ما �
 أعرف كلیًا �

 ھل تفضل أن تحتوي شركتك على مرافق خدمة رعایة األطفال والحضانة في مكان العمل؟: 9س

 نعم �
 ال �

 خصیة: أسئلة السمات الش5الصفحة 

 في ھذه الصفحة، سنطرح علیك بعض األسئلة التي تھدف إلى فھم سماتك الشخصیة، عائلتك ومنزلك.

 ھل أنت:: 10س

 أنثى �
 ذكر �

 كم طفل لدیك حالیًا؟: 11س

� 0 
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� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
 أو أكثر 5 �

 ھل لدیك أطفال تحت سن الرابعة؟: 12س

 نعم �
 ال �

 ما ھي حالتك االجتماعیة؟: 13س

 أعزب/ عزباء، لم أتزوج قط �
 زوج/ متزوجةمت �
 أرمل/ أرملة �
 مطلق/ مطلقة �
 منفصل/ منفصلة �
 ال إجابة �

 كم عمرك؟: 14س

 عام 19إلى  15 �
 عام 29إلى  20 �
 عام 39إلى  30 �
 عام 39إلى  30 �
 عام 49إلى  40 �
 عام 59إلى  50 �
 عام أو أكثر 60 �

 : ما ھي أعلى درجة دراسیة وصلتھا؟15س

 إتمام أحد صفوف الثانویة �
 شھادة ثانویة عامة �
 تجاري/ تقني/ مھنيتدریب  �
 درجة البكالوریوس �
 درجة الماجستیر �
 درجة الدكتوراة �
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 سمات العینة المفصلة 2أ.

  سمات العینة المفصلة -13الجدول 

 عدد المشاھدات المتغیر

 الجنس
 

 

 56 أنثى

 

 42 ذكر

 عدد األطفال
 

 

 24 ال یوجد أطفال

 

 24 طفل واحد

 

 28 طفل 2

 

 18 أطفال 3

 

 4 أطفال 4

 ھل لدیك أي طفل تحت سن الرابعة؟ 

 

 42 ال

 

 56 نعم

 الحالة االجتماعیة
 

 

 1 مطلق/ مطلقة

 

 79 متزوج/ متزوجة

 

 1 منفصل/ منفصلة

 

 17 أعزب/ عازبة

 المجموعة العمریة
 

 

 25 عام 29إلى  20

 

 58 عام 39إلى  30

 

 13 عام 49إلى  40

 

 2 عام 59إلى  50

 المستوى التعلیمي
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 81 رجة البكالوریوسد

 

 1 درجة الدكتوراة

 

 14 درجة الماجستیر

 2 دبلوم مھني  

  

 جداول االستعداد للدفع المجدولة 3أ.

 مالحظات:

 ع ترمز إلى عدد اإلجابات �
 االستعداد للدفع یكون بالدینار األردني شھریًأ �
 ا.لكل موظف شھریً  52٫2بمتوسط  نسبة متوسط االستعداد للدفع تقارن قیمة االستعداد للدفع في االستبیان �

 الجدولة ذات البعد الواحد:

 االستعداد للدفع حسب الجنس  -14الجدول 

 ع النسبة لمتوسط االستعداد للدفع االستعداد للدفع الجنس

 56 %3.4 54.0 أنثى

 42 %4.6- 49.8 ذكر

 98 %0.0 52.2 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 56 - 

 طفال االستعداد للدفع حسب عدد األ -15الجدول 

 ع النسبة لمتوسط االستعداد للدفع االستعداد للدفع عدد األطفال

0 47.9 -8.3% 24 

1 66.6 27.5% 24 

2 46.4 -11.2% 28 

3 49.1 -6.1% 18 

4 47.4 -9.3% 4 

 98 %0.0 52.2 المجموع

 

 االستعداد للدفع حسب وجود أطفال تحت سن الرابعة  -16الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع عةوجود أطفال تحت سن الراب

 42 %12.0- 46.0 ال

 56 %9.0 56.9 نعم

 98 %0.0 52.2 المتوسط

 

 االستعداد للدفع حسب الحالة االجتماعیة  -17الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع الحالة االجتماعیة

 1 %27.3- 38.0 مطلق/ مطلقة

 79 %1.1 52.8 متزوج/ متزوجة

 1 %44.5 75.5 منفصل/ منفصلة

 17 %6.2- 49.0 أعزب/ عازبة

 98 %0.0 52.2 المتوسط
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 االستعداد للدفع حسب العمر  -18الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع العمر

 25 %17.7- 43.0 عام 29إلى  20

 58 %15.2 60.2 عام 39إلى  30

 13 %29.3- 37.0 عام 49إلى  40

 2 %27.7- 37.8 عام 59إلى  50

 98 %0.0 52.2 المتوسط

 

 االستعداد للدفع حسب التعلیم  -19الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع التعلیم

 81 %13.5- 45.2 درجة البكالوریوس

 1 %75.1- 13.0 درجة الدكتوراة

 14 %90.7 99.6 درجة الماجستیر

 2 %51.2- 25.5 دبلوم مھني

 98 %0.0 52.2 المتوسط
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 الجدولة ذات البعدین:

 االستعداد للدفع حسب الجنس والعمر  -20الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع الجنس والعمر

 56 %3.4 54.0 أنثى

 18 %26.0- 38.7 عام 29إلى  20

 32 %25.0 65.3 عام 39إلى  30

 5 %37.0- 32.9 عام 49إلى  40

 1 %44.5 75.5 عام 59إلى  50

 42 %4.6- 49.8 ذكر

 7 %3.5 54.1 عام 29إلى  20

 26 %3.0 53.8 عام 39إلى  30

 8 %24.4- 39.5 عام 49إلى  40

 1 %100.0- 0.0 عام 59إلى  50

 98 %0.0 52.2 المتوسط

 

 االستعداد للدفع حسب الجنس والتعلیم  -21الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح الستعداد للدفعا الجنس والتعلیم

 56 %3.4 54.0 أنثى

 46 %9.1- 47.5 درجة البكالوریوس

 8 %89.4 98.9 درجة الماجستیر

 2 %51.2- 25.5 دبلوم مھني

 42 %4.6- 49.8 ذكر

 35 %19.2- 42.2 درجة البكالوریوس

 1 %75.1- 13.0 درجة الدكتوراة

 6 %92.4 100.5 درجة الماجستیر

 98 %0.0 52.2 المتوسط
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 االستعداد للدفع حسب الجنس وعدد األطفال -22الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع الجنس وعدد األطفال

 56 %3.4 54.0 أنثى

0 47.4 -9.3% 16 

1 67.1 28.5% 18 

2 48.8 -6.7% 15 

3 46.9 -10.2% 7 

 42 %4.6- 49.8 ذكر

0 48.9 -6.3% 8 

1 65.1 24.6% 6 

2 43.7 -16.4% 13 

3 50.4 -3.5% 11 

4 47.4 -9.3% 4 

 98 %0.0 52.2 المتوسط

 

 االستعداد للدفع حسب الجنس ووجود أطفال تحت سن الرابعة -23 الجدول

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع الجنس ووجود األطفال تحت سن الرابعة

 56 %3.4 54.0 أنثى

 25 %14.9- 44.5 ال

 31 %18.2 61.8 نعم

 42 %4.6- 49.8 ذكر

 17 %7.7- 48.2 ال

 25 %2.5- 51.0 نعم

 98 %0.0 52.2 المتوسط
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 االستعداد للدفع حسب عدد األطفال والعمر -24الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح االستعداد للدفع عدد األطفال والعمر

0 47.9 -8.3% 24 

 12 %31.3- 35.9 عام 29إلى  20

 12 %14.6 59.9 عام 39إلى  30

1 66.6 27.5% 24 

 10 %8.2- 48.0 عام 29إلى  20

 12 %64.4 85.9 عام 39إلى  30

 2 %15.3- 44.3 عام 49إلى  40

2 46.4 -11.2% 28 

 3 %4.6 54.7 عام 29إلى  20

 21 %4.7- 49.8 عام 39إلى  30

 4 %57.4- 22.3 عام 49إلى  40

3 49.1 -6.1% 18 

 13 %2.2 53.4 عام 39إلى  30

 3 %27.6- 37.8 عام 49إلى  40

 2 %27.7- 37.8 عام 59إلى  50

4 47.4 -9.3% 4 

 4 %9.3- 47.4 عام 49إلى  40

 98 %0.0 52.2 المتوسط
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 االستعداد للدفع حسب الجنس والحالة االجتماعیة  -25الجدول 

 ع النسبة لمتوسط المسح دفعاالستعداد لل الجنس والحالة االجتماعیة

 56 %3.4 54.0 أنثى

 1 %27.3- 38.0 مطلق/ مطلقة

 42 %5.7 55.2 متزوج/ متزوجة

 1 %44.5 75.5 منفصل/ منفصلة

 12 %5.3- 49.5 أعزب/ عازبة

 42 %4.6- 49.8 ذكر

 37 %4.1- 50.1 متزوج/ متزوجة

 5 %8.1- 48.0 أعزب/ عازبة

 98 %0.0 52.2 المتوسط
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 فھم معامالت االنحدار اللوجستي متعدد الحدود 4أ.

ا على ستقل مؤثرً یر المتمثل المعامالت في كل عمود خاص باالنحدار االحتماالت أو اإلمكانیة المحتملة للسمات المكتشفة عبر المتغ
لغ مختلف من ختلف (مبدینار لكل موظف شھریًا إلى مستوى فئات م 100إلى  51استعداد المستجیب لدفع مستوى یتراوح ما بین 

 االستعداد للدفع).

 :ولتحقیق فھم أفضل لھذه المعامالت، لجأنا إلى تحویلھا إلى احتماالت متتالیة باستخدام معادلة االحتماالت

= log (
1 −

) 

یب من مستوى نسبي معین إلى مستوى ھنا احتمالیة انتقال المستج . وتمثل القیمة المعامل للمتغیر المستقل  حیث یمثل 
 :التفضیل بشرط أن یكون المستجیب راضیًا عن قیمة المتغیر المستقل. وینتج عن 

p =
1 +

 

 . 2.718ھو الثابت الریاضي الذي یساوي حوالي  نالحظ أن 

 شكل أدناه:تظھر العالقة بین االحتماالت واألرجحیات المرتبطة بھا من خالل ال

 العالقة بین االحتماالت واألرجحیات المرتبطة بھا -9الشكل 

 

 یوفر الشكل الوارد أعاله بعض القواعد المتبعة في فھم ھذه المعامالت:

 ).50-50(أو  %50، تصبح األرجحیة المرتبطة 0إن كانت قیمة المعامل  .1

 .%50و 0إن كان المعامل سالبًا، تتراوح األرجحیة المرتبطة ما بین  .2

 .%100و %50إن كان المعامل موجبًا، تتراوح األرجحیة المرتبطة ما بین  .3
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