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Presentation Notes
تستخدم المؤشرات في قياس قضايا النوع الاجتماعي وتجمع بين المفاهيم والمتغيرات والسكان لاستحداث مقياس معين. تستند مؤشرات النوع الاجتماعي إلى المفاهيم والتعاريف التي تعكس بشكل وافٍ التباين بين المرأة والرجل في جميع جوانب حياة كل منهما. والمفهوم الإحصائي هو أحد سمات السلاسل الزمنية أو المشاهدات. وتتضمن الأمثلة على المفاهيم الإحصائية البطالة، والولادة، والزواج، والتعليم. ولقياسها بدقة وبشكل دوري، يجب أن تكون لهذه المفاهيم تعريفات واضحة. وتأخذ طرق جمع البيانات في الاعتبار الأنماط والعوامل الاجتماعية والثقافية التي قد تتسبب في التحيُّز القائم على الجنس.كما تُحتسب مؤشرات النوع الاجتماعي من البيانات المصنّفة حسب الجنس، وهي ترددات مشاهدات حول مجموعة من السكان.  والسكان، أي النساء والرجال، هي مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوفر لها المعلومات والتقديرات الإحصائية المطلوبة مثل العدد الإجمالي للأشخاص في بلد أو مدينة، الشباب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة)، المتزوجات (يتراوح عمرهنّ بين 15 و49 سنة) لمتغيرات عدة. والمتغير هو أحد سمات الوحدة التي يتم رصدها.  وقد ينطوي على عدة مجموعات من القيم يُعتمَد مقياس عددي أو تصنيفي لتحديدها مثل الدخل، والعمر، والوزن، والصناعة، وسبب الوفاة. 
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Presentation Notes
تعدّ النسب والنسب المئوية والقيم النسبية والمعدلات من الأدوات الإحصائية الأساسية.  وتستخدم هذه المؤشرات بصفة عامة للدلالة على كيفية اختلاف مجموعة معينة، من حيث أدائها، عن مجموعة أخرى، مثل النساء مقابل الرجال؛ أو الاختلاف بين مجموعة مرجعية مثل النساء في بلد معيّن أو منطقة معينة مقارنة بالنساء في بلد آخر أو منطقة أخرى.  كما يتمّ استخراج مؤشرات أخرى من الأدوات الإحصائية الأساسية، مثل مؤشرات الفوارق في النّسب المئوية المستخدمة لقياس التقدّم المحرز، بالإضافة إلى المؤشرات المستخدمة لقياس التكافؤ والمساواة بين الجنسين وقياس فجوة النوع الاجتماعي.  وينبغي عدم إجراء قياسات لمؤشرات ذات عدد قليل من المشاهدات.  ففي هذه الحالة، يفضّل تقديم البيانات الخام أو توزيعها بحسب تواترها.
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وتحسب بقسمة . ھي العالقة الحسابیة بین مجموعة فرعیة من السكان ومجموعة فرعیة أخرى:تعریف
مجموعة على أخرى 

نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة:  مثال
نسبة الطبیبات إلى األطباء

نسبة اإلناث إلى الذكور
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Presentation Notes
-	تعريف هي العلاقة الحسابية بين مجموعة فرعية من السكان ومجموعة فرعية أخرى، وتُحسب بقسمة مجموعة على أخرى، مثل: نسبة النساء الملمات بالقراءة والكتابة في سنّ 20+ (إلى عدد الرجال الملمين بالقراءة والكتابة من نفس الفئة العمريّة)، نسبة الطبيبات إلى الأطباء، نسبة الإناث إلى الذكور في مجموعات عمرية مختارة، نسبة الذكور إلى الإناث. وأحياناً يُعبر عن هذه العلاقة كنسبة مئوية (مثال 1)، أو لكل 1000 أو 100 ألف من السكان (مثال 2).  وسنتناول عدة أمثلة حول مؤشرات محتسبة بطريقة النسب مثل: نسبة وفيات الأمهات، نسبة الإجهاض، نسبة الجنس، دليل تكافؤ النوع الاجتماعي.



(Sex Ratio)الجنس نسبة -مثال 
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:طریقة االحتساب
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Presentation Notes
المثال الثالث: نسبة الجنس (Sex Ratio) هذه النسبة هي نسبة الذكور إلى الإناث في مجتمع معين، ويعبَّر عنها عادة بحساب عدد الذكور لكل 100 من الإناث، أي بقسمة عدد الذكور على عدد الإناث وضرب الحاصل بـ 100.  وتبلغ نسبة الجنس عند الولادة في معظم الدول نحو 105 من الذكور لكل 100 أنثى؛ فمثلاً في مصر في عام 2014، بلغت هذه النسبة 104 من الذكور لكل 100 أنثى، أي 104 في المائة.  أما في تونس في عام 2013، فقد بلغت نسبة الجنس 99 ذكراً لكل 100 أنثى، أي 99 في المائة.   غير أنّ هذه النسبة تتفاوت بعد الولادة، نتيجة لاختلاف أنماط الوفيات والهجرة لكل من الذكور والإناث داخل المجتمع.  ففي دول الخليج العربي مثلاً، يُلاحظ أن نسبة الذكور تتجاوز نسبة الإناث، أحياناً بأضعاف، ضمن الفئة العمرية 25-49 على وجه الخصوص، وذلك بسبب العمالة الوافدة التي يكون أغلبها من الذكور. ففي العام 2013، بلغت نسبة الجنس 170 من الذكور لكل 100 أنثى في البحرين. وفي فلسطين، في عام 2013 مثلاً، بلغت نسبة الجنس 103 ذكور لكل 100 أنثى، أي 103 في المائة.



(Gender Parity Index)دلیل تكافؤ النوع االجتماعي : مثال

عادة لتقییم الفوارق بین الجنسین لنفس القطاع (GPI)یُستخدم مؤشر دلیل تكافؤ النوع االجتماعي:تعریف
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المثال الرابع: دليل تكافؤ النوع الاجتماعي (Gender Parity Index)يُستخدم مؤشر دليل تكافؤ النوع الاجتماعي (GPI) عادة لتقييم الفوارق بين الجنسين لنفس القطاع، ويُحتسب بقسمة قيمة مؤشر الإناث على قيمة مؤشر الذكور كقسمة الأعداد أو المعدلات أو الحصص النسبية. ويتراوح حاصل القسمة، عادةً، بين صفر وواحد.  وكلّما اقتربت قيمة المؤشر من واحد، كان مستوى التكافؤ أو المساواة بين الجنسين مرتفعاً.  وإذا كان مؤشر التكافؤ أقل من واحد، يعني ذلك وجود اختلاف بين الجنسين لصالح الذكور.  وفي بعض الحالات، يكون المؤشر دليل التكافؤ أعلى من 1، ما يعني أن الاختلاف بين الجنسين لصالح الإناث.  في فلسطين، مثلاً، أصبح دليل تكافؤ النوع الاجتماعي في التعليم العالي يميل لصالح الإناث، حيث بلغ 1.48 في العام الدراسي 2012/2013. 
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Presentation Notes
يتناول الجدول المعدلات الإجمالية لالتحاق الفتيات والفتيان بالمراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية في اليمن في أواخر الألفية الثانية.  ويُحتسب مؤشر دليل التكافؤ النوع الاجتماعي بقسمة النسبة المئوية للفتيات الملتحقات على النسبة المئوية للفتيان الملتحقين.  وفي المراحل الثلاث، يتبيّن أنّ ناتج القسمة أقل من 1، ما يعني أن نتيجة المؤشر هي لصالح الفتيان.
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النسبة المئویة ھي العالقة بین مجموعة فرعیة من السكان وإجمالي السكان:تعریف
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100یبلغ مجموع نسب المشاھدات في كل فئة من فئات المتغیر 

:طریقة االحتساب
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Presentation Notes
النسبة المئوية هي العلاقة بين مجموعة فرعية من السكان وإجمالي السكان.  وتُحتسب هذه النسبة بقسمة عدد السكان ضمن مجموعة سكانية فرعية معيّنة على مجموع السكان.  ويجب أن يبلغ مجموع نسب المشاهدات في كل فئة من فئات المتغيّر 100.  ونسبة الجزء مقسومة على الكل مضروباً بـ 100 تسمّى نسبة مئوية.  ويجب التمييز بين نوعين من النسب المئوية في قياسات مؤشرات النوع الاجتماعي، هما القيمة النسبية (Proportion) والحصة (Share).
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Presentation Notes
النسبة المئوية هي العلاقة بين مجموعة فرعية من السكان وإجمالي السكان.  وتُحتسب هذه النسبة بقسمة عدد السكان ضمن مجموعة سكانية فرعية معيّنة على مجموع السكان.  ويجب أن يبلغ مجموع نسب المشاهدات في كل فئة من فئات المتغيّر 100.  ونسبة الجزء مقسومة على الكل مضروباً بـ 100 تسمّى نسبة مئوية.  ويجب التمييز بين نوعين من النسب المئوية في قياسات مؤشرات النوع الاجتماعي، هما القيمة النسبية (Proportion) والحصة (Share).
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ةتُستخدم القیم النسبیة للمقارنة بین النساء والرجال فیما یتعلّق بالخاصیّة المحّدد:تعریف
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:طریقة االحتساب
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Presentation Notes
القيمة النسبية (Proportion)تسمّى القيمة النسبية أيضاً توزيع النسب المئوية (percentage distribution)، وهي نسبة مجموعة فرعية من السكان على المجموع الإجمالي للمجموعات الفرعية نفسها، كالقيمة النسبية للنساء المتعلمات أو غير المتعلمات من إجمالي عدد النساء (المتعلمات وغير المتعلمات) كمقام؛ أي توزيع كل من الجنسين وفق خاصية محددة.



2011سنة فأكثر، حسب القوى العاملة، 15السكان في قطر، : مثال
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أمثلةالمثال الأول:   نسبة النساء الملتحقات بعمل يتناول الجدول مجموع القوى العاملة في بلد ما، وهو مجموع عدد الملتحقون بعمل والسكان العاطلون عن العمل والسكان خارج القوى العاملة.  وفي هذا الجدول، يصنَّف النساء والرجال من عمر 15 سنة وأكثر بحسب نشاطهم الاقتصادي في عام 2011.  ويُظهر توزيع النسب المئوية أن نسبة 52 في المائة هي نتيجة القيمة النسبية للنساء الناشطات اقتصادياً:  	النساء الناشطات اقتصادياً (158,188 امرأة)  		  * 100	= 52 في المائة	عدد النساء الناشطات وغير الناشطات اقتصادياً (303,491 امرأة) ويخلص هذا الحساب إلى أن القيمة النسبية لغير الناشطات اقتصادياً تساوي 48 في المائة، والمجموع الإجمالي للناشطات وغير الناشطات هو مائة في المائة.  كذلك، تمثّل نسبة 96 في المائة القيمة النسبية للناشطين اقتصادياً من الرجال مقابل 4 في المائة فقط من غير الناشطين.يمكن احتساب توزيع النسب المئوية لكلا الجنسين حسب العلاقة بقوة العمل:يُستخدم مجموع النساء (الناشطات وغير الناشطات) أو مجموع الرجال (الناشطون وغير الناشطين) كمقام (denominator) لاحتساب القيمة النسبية لكلّ جنس على حِدة في مختلف الخاصيات؛تُستخدم القيم النسبية للمقارنة بين النساء والرجال فيما يتعلّق بالخاصيّة المحدّدة؛ وفيما بين النساء أو فيما بين الرجال في مختلف الخاصيات؛تبلغ الفجوة بين الجنسين 44 في المائة لصالح الرجال، مما يعني أنه على النساء رفع مساهمتهن في النشاط الاقتصادي بمقدار 44 في المائة لردم الفجوة بينهنّ وبين الرجال.



2015-2017سنة حسب المھنة، +15اتاألردنیللمشتغالت التوزیع النسبي: مثال



.II الحصة)Sex Distribution or Share  (

حصة النساء من مقاعد البرلمان، حصة النساء من مجموع المزارعین:مثالً 

     100مجموعة فرعیة من السكانالحصة
)الرجال والنساء(إجمالي عدد السكان 

:طریقة االحتساب
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الحصة، تسمّى الحصة أيضاً توزيع الجنس (sex distribution).  وهي العلاقة بين مجموعة فرعية من السكان كالنساء أو الرجال، مثلاً، وبين إجمالي عدد السكان، أي مجموع النساء والرجال.  ومثال على ذلك حصةُ النساء من مقاعد البرلمان؛ وحصة النساء من مجموع المزارعين؛ وحصة النساء الكبيرات السن اللواتي يعشن وحدهنّ. المثال الثاني: توزيع الجنس للناشطين اقتصادياًفي الجدول 4 أدناه، يتألف توزيع الجنس للناشطين اقتصادياً من النسبة المئوية للنساء من مجموع الناشطين اقتصادياً، أي حصة النساء من فئة الناشطين اقتصادياً، وهي 12 في المائة: 		      		 158,188 		    * 100				  (158,188+ 1,119,257)  أما حصة الرجال من فئة الناشطين اقتصادياً، فهي 88 في المائة.



2011سنة فأكثر، حسب القوى العاملة، 15السكان في قطر، : مثال 

ادیاً حصة النساء من فئة الناشطین اقتص
2011في قطر للعام 

الناشطون 
اقتصادیاً 

158,1881,119,5752961288100

غیر الناشطین 
اقتصادیاً 

145,30350,0074842674100

303,4911,169,2641001002179100مجموع 

النسب المئویةنساءالقوى العاملة
نساء       رجال  توزیع الجنسرجال

نساء      رجال         المجموع 

12 0

50

100

Presenter
Presentation Notes
يمكن احتساب توزيع الجنس حسب العلاقة بقوة العمل: تُستخدم المجموعات الفرعية للخاصية المحدّدة (مجموع الناشطين اقتصادياً من النساء والرجال معاً) كمقام؛ وتحتسب النسب المئوية لكلّ من النساء والرجال إلى مجموع النساء والرجال ضمن الفئة المحدّدة.  ويمكن أن تُستخدَم أيضاً لتبيان التمثيل المتدنيّ أو الفائض للنساء والرجال ضمن مجموعة فرعية معينة من السكان؛ تُستخدم عادةً لمجموعات مختارة حيث النساء يشكّلن أقليّة، مثل حصة النساء في البرلمان، المديرات، رئيسات البلديات أو الباحثات.  وهي تُستخدم أحياناً لاحتساب مؤشر دليل التكافؤ: لتقييم الفوارق بين الجنسين في مختلف القطاعات، وذلك بقسمة قيمة مؤشر الإناث على قيمة مؤشر الذكور. ويتراوح حاصل القسمة عادةً بين صفر وواحد.  وفي هذا المثال، يبلغ دليل التكافؤ 0.14، أي أنّ هناك تقريباً امرأة واحدة مقابل كل سبعة رجال ناشطين اقتصادياً؛ تُستخدَم أيضاً مجموعة من الأدوات لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي المستمدّة من النسب المئوية، من أهمها الفوارق في القيمة المئوية ضمن الجنس نفسه؛ والفوارق في القيمة المئوية بين الجنسين (فجوة النوع الاجتماعي)؛ وفجوة النوع الاجتماعي في الأجور؛ وقياس التغيير النسبي. 



2017سنة فأكثر، حسب القوى العاملة، 15، االردنالسكان في : مثال 

الحصص حسب الجنس
المجموع ذكور اناث القوى العاملة

المجموع ذكور اناث

100 80 20 1.484.472 1.210.020 274.452 الناشطون اقتصادیا

100 60 40 333.348 208.799 124.549 غیر الناشطین اقتصادیا



أدوات قیاس مؤشرات أخرى مستمدة من النسب المئویة



قیاس الفوارق ضمن الجنس نفسھ

(Percent Difference)الفوارق في القیمة المئویة 

مئویة طنقا4ھنالك 
لصالح النساء 

الناشطات مقارنة مع 
النساء غیر الناشطات

الحصص حسب الجنس النسب المئویة
القوى العاملة

المجموع ذكور اناث ذكور اناث

100 88 12 96 52 االناشطون اقتصادی

100 74 26 4 48
غیر النشیطین 

اقتصادیا

100 79 21 100 100 المجموع

Presenter
Presentation Notes
يمكن قياس الفوارق ضمن الجنس نفسه بطرح نسب مجموعتين فرعيتين من السكان.  مثلاً، وحسب الجدول ، تبلغ القيمة النسبية للنساء الناشطات اقتصادياً 52 في المائة، والقيمة النسبية للنساء غير الناشطات اقتصادياً 48 في المائة، أي أن هناك أربع نقاط مئوية لصالح النساء الناشطات مقارنة بغير الناشطات اقتصادياً.



 (Gender Gap)فجوة النوع االجتماعي 

ال القیمة النسبیة للرج نساءالقیمة النسبیة للفجوة النوع االجتماعي

:طریقة االحتساب

الرجال
مجموع الرجال

النساء
مجموع النساء

Presenter
Presentation Notes
تستخدم الفوارق في النسبة المئوية في إحصاءات النوع الاجتماعي لحساب فجوة النوع الاجتماعي، وذلك بطرح القيمة النسبية للنساء من القيمة النسبية للرجال ضمن الفئة نفسها.  على سبيل المثال، يبلغ حجم الفجوة بين النساء والرجال في فئة الناشطين اقتصادياً في الجدول السابق 44 نقطة مئوية لصالح الرجال (وهي الفرق بين القيمة النسبية 96 في المائة للرجال و52 في المائة للنساء).  وهذا يعني أن ردم فجوة النوع الاجتماعي بين النساء والرجال الناشطين اقتصادياً يستدعي رفع النسبة المئوية للنساء الناشطات بمقدار 44 في المائة.



- 52= فجوة النوع االجتماعي في فئة الناشطین اقتصادیاً  96  =44%

فجوة النوع االجتماعي: مثال

ع وفجوة الن
االجتماعي

النسب المئویة
ذكور ناثإ القوى العاملة

ذكور ناثإ

44 96 52 111.957 158.188 ان اقتصادیوالناشط

-44 4 48 50.007 145.303
شطین اغیر الن

اقتصادیا
0 100 100 1.169.264 303.491 المجموع

Presenter
Presentation Notes
تستخدم الفوارق في النسبة المئوية في إحصاءات النوع الاجتماعي لحساب فجوة النوع الاجتماعي، وذلك بطرح القيمة النسبية للنساء من القيمة النسبية للرجال ضمن الفئة نفسها.  على سبيل المثال، يبلغ حجم الفجوة بين النساء والرجال في فئة الناشطين اقتصادياً في الجدول السابق 44 نقطة مئوية لصالح الرجال (وهي الفرق بين القيمة النسبية 96 في المائة للرجال و52 في المائة للنساء).  وهذا يعني أن ردم فجوة النوع الاجتماعي بين النساء والرجال الناشطين اقتصادياً يستدعي رفع النسبة المئوية للنساء الناشطات بمقدار 44 في المائة.
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فجوة النوع االجتماعي للعمر المتوقع عند الوالدة في بلدان عربیة مختارة: مثال

Presenter
Presentation Notes
يبين  هذا الشكل فجوة النوع الاجتماعي للعمر المتوقع عند الولادة لكل من الإناث والذكور في سنوات مختارة.  وتبلغ أكبر فجوة في توقع الحياة بين الجنسين في الجمهورية العربية السورية، حيث بلغت 12.3 سنة، أي أكثر من المعدل العالمي بثلاث مرات تقريباً والمقدّر بـ 4.4 سنوات.  ووصلت إلى أدنى مستوياتها في البحرين، حيث بلغت 1.8 سنوات.



 (Gender Gap)فجوة النوع االجتماعي
)Sex Ratio(نسبة الجنس 

100عدد الذكور  = نسبة الجنس
عدد اإلناث

!!!  خطأ شائع
نسبةالخلط بین 

ومؤشر الجنس 
فجوة النوع 
االجتماعي

الرجال
مجموع الرجال

النساء
مجموع النساء

= فجوة النوع االجتماعي 

-

Presenter
Presentation Notes
خطأ شائع: الخلط بين مؤشر دليل التكافؤ ومؤشر فجوة النوع الاجتماعي لا تزال منشورات عديدة عن المرأة والرجل تتضمن خطأ شائعاً حول هذين المؤشرين.  ولذلك، يقتضي التوضيح أن هناك فرقاً أساسياً بينهما، هو المجموعة السكانية المستخدمة في مقام المؤشرات المعتمدة في احتسابهما.  ولتحديد ما إذا كان الجنسان يتكافآن في بلوغ المساواة في الحصول على فرصة معينة، مثل الصحة أو التعليم أو العمل، يُستخدم مؤشر دليل التكافؤ الذي يُستخرج من قسمة توزيع الجنس للمرأة على توزيع الجنس للرجل.دليل التكافؤ= 	%النساء                      %الرجال أما توزيع الجنس، فهو نسبة المجموعة الفرعية من السكان كالنساء أو الرجال إلى إجمالي عدد السكان، أي مجموع النساء والرجال، وذلك لكلا التوزيعين.  (توزيع الجنس للنساء     %النساء =        النساء         X 100      		النساء والرجال فبلوغ مستوى الذكور في اختصاصات العلم والتكنولوجيا، مثلاً، لتضييق نطاق فجوة النوع الاجتماعي بين الجنسين، يستدعي تضييق نفس المدى في مجموع القطاعات الأخرى التي تتوزع فيها النساء، مثل اختصاصات العلوم الاجتماعية واللغات وإدارة الأعمال.  فالمقام في القيمة النسبية للإناث في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي هو مجموع النساء في جميع الاختصاصات.  والأمر سيان في حالة الرجال. فجوة النوع الاجتماعي= 	     الرجال   -   النساء        		مجموع الرجال    مجموع النساء



(Gender Pay Gap)فجوة النوع االجتماعي في األجور 

من أھم مؤشرات إحصاءات النوع االجتماعي، وتنتج عن التقالید واألنماط والذھنیات، وھي تمثل ت:تعریف
الفجوة اإلنتاجیة الناتجة عن استخدام قدرات النساء وإمكانیاتھن بشكل كامل

       100متوسط أجور النساء -متوسط أجور الرجال فجوة النوع االجتماعي في األجور 
متوسط أجور الرجال 

:طریقة االحتساب

Presenter
Presentation Notes
يعتبر مؤشر فجوة النوع الاجتماعي في الأجور من أحد المؤشرات المهمة في إحصاءات النوع الاجتماعي، والناتجة عن تقاليد وصور نمطية تؤثر على اختيار التعليم والمهن والمسارات الوظيفية والتدريب.  فحسب تقديرات الباحثين، من شأن انحسار الفجوة في الأجور بين الجنسين أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي، نظراً إلى أن هذه الفجوة لا تمثّل في الواقع مجرد فجوة في الأجور، بل هي تمثل الفجوة الإنتاجية الناتجة من عدم استخدام قدرات النساء وإمكانياتهن بشكل كامل.  ويحتسب مؤشر الفجوة في الأجور بطرح معدل (متوسط) أجور النساء من معدل أجور الرجال، وقسمة الناتج على معدل أجور الرجال، وضربه في مائة.  ويمكن احتسابه كنسبة متوسط الدخل السنوي بين الإناث والذكور من العاملين، أو وفقًا لمتوسط الدخل الأسبوعي في الوقت العادي للموظفين بدوام كامل.



2016وفجوة األجر الشھري حسب الجنس والمھنة، ) بالدینار األردني(نسبة العاملین ومتوسط األجر الشھري : مثال

المھنة
بالدینار (متوسط األجر الشھري 

)األردني
نساء               رجال 

فجوة األجر الشھري نسبة العاملین
نساء               رجال

35.8= 100*374) /240-374= (للحرفیونفجوة األجر 

23.876.21,0301,46629.7المشرعون وكبار الموظفین والمدیرون

48.751.351772228.4االختصاصیین

33.766.343455321.5الفنیون ومساعدو االختصاصیین

35.364.739148118.7الموظفون المكتبیین المساندون

11.5-10.689.4358321عاملو البیع والخدمات

9.790.324037435.8الحرفیون والمھن المرتبطة بھم

22.577.523034633.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجمیع

13.786.33263465.8المھن األولیة

Presenter
Presentation Notes
هناك تباين جوهري في حجم فجوة الأجر الشهري بين مجموعات المهن في الأردن.  فحسب الجدول 5 أدناه، سُجلت أعلى قيمة لفجوة الأجر الشهري في مهنة الحرفيين والمهن المرتبطة 35.8 في المائة، أي أن مقابل كل مائة دينار يكسبها الرجل كأجر شهري في هذه المهنة، تكسب المرأة ستين ديناراً فقط.  وعند تحليل هذه المهنة حسب الجنس، تُلاحظ هيمنة الرجال عليها بنسبة 90.3 في المائة.  وهذا الأمر يشير إلى ظاهرة الفصل المهني العمودي، وهي مشكلة سائدة على نطاق واسع في الأردن، ودليل على عزوف النساء عن العمل في المهن الحرفية، وإقبالهن على المهن المكتبية الإدارية.



(Percent Change)قیاس التغییر النسبي

ع مرور قیاس التغییر النسبي ھو طریقة أخرى الحتساب التغیُّر لدى المجموعة الفرعیة نفسھا م:تعریف
"التغییر النسبي على مدار الوقت"الوقت، والُمعبّر عنھ بعبارة 

100)  األساس) (ت(القیمة في زمن -) 1+ت (القیمة في زمن التغییر النسبي        :طریقة االحتساب
)األساس) (ت(القیمة في زمن 
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Presentation Notes
قياس التغيير النسبي هو طريقة أخرى لاحتساب التغيُّر لدى المجموعة الفرعية نفسها مع مرور الوقت، والمُعبّر عنه بعبارة "التغيير النسبي على مدار الوقت".  ويتمّ هذا القياس بطرح القيمة في زمن "ت" الأساس من القيمة في زمن "ت+1" وقسمة الناتج على القيمة في زمن "ت" الأساس، للتوصل إلى التغيُّر كنسبة مئوية من قيمة الأساس. 



عمریة ضمن الفئة الاالردنیاتمعدل البطالة لدى الشابات، بلغ ألردنفي ا: المثال األول 
.2011في عام % 47، مقابل 2017عام ل% 49.8ھسن24إلى 15

في الفترة من عام % 6یدل ھذا الرقم على أن ّمعدل بطالة الشابات ارتفع بنسبة : مثالً 
2017إلى عام 2011

 100 = 6*47- 49.8=التغییر النسبي 
47

:طریقة االحتساب



العامفي 16.3انخفضت معدالت الخصوبة الكلیة في فلسطین بنسبة : المثال الثاني
.2013لعام  في ا% 4.1تراجعت إلى ثم،1999في العام % 4.9بلغت حیث 2013

1999من %  16.3معدالت الخصوبة الكلیة في فلسطین انخفضت بنسبة إن : مثالً 
2013إلى 

-16.3*4.9- 4.1=التغییر النسبي  = 100 
4.9

:طریقة االحتساب



:املئ الفراغات حسب الجدول أدناه/امأل

تمرین

________________في المائة لصالح ________________ في القطاع الثالث، تقدر فجوة النوع االجتماعي 1.

في المائة_____________ في المائة وحصة الرجال ________________ في القطاع الثاني، تقدر حصة النساء 2.

في المائة______________ في المائة والرجال __________ في القطاع األول، تكون القیمة النسبیة للنساء 3.

)مرتبة عشریة واحدة(________________ في القطاع الثاني، یقدر دلیل تكافؤ النوع االجتماعي 4.

نقاط مئویة لصالح النساء في القطاع األول مقارنة بالنساء في القطاع الثالث________________ ھناك 5.

_____________والثالث _______________ الثاني ______________ فجوة األجور في القطاع األول 6.

فجوة 
االجور

متوسط الدخل 
السنوي

توزیع الجنس الرجال النساء المجموع قطاع

الرجال النساء الرجال
ةبالنسب(

)المئویة

النساء
ةبالنسب(

)المئویة

النسبة
المئویة

العدد النسبة
المئویة

العدد النسبة
المئویة

العدد

322 177 4 8 30 12 األول

298 150 14 6 50 20 الثاني

258 246 5 3 20 8 الثالث

23 17 100 40



 (Rates)المعدالت-3

المعدالت ھي شكل خاص من أشكال النسب المئویة تمثل احتمال حدوث الظاھرة:تعریف

معدالت الخصوبة والطالق والنشاط االقتصادي:مثالً 

عدد المشاھدات لظاھرة معینة خالل فترة زمنیة محددةالمعدالت 
ھاعدد األشخاص المعنیین بھذه الظاھرة خالل الفترة الزمنیة نفس

:طریقة االحتساب
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Presentation Notes
المعدلات هي شكل خاص من أشكال النسب المئوية تمثل احتمال حدوث الظاهرة. فالبسط (numerator) هو عدد المشاهدات لظاهرة معينة خلال فترة زمنية محددة، والمقام (denominator) هو عدد الأشخاص المعنيين بهذه الظاهرة خلال الفترة الزمنية نفسها.  وهناك العديد من المعدلات ذات العلاقة بالنوع الاجتماعي، مثل معدلات الخصوبة ومعدلات الطلاق.  وفيما يلي عرض لمعدل النشاط الاقتصادي ومعدل الإجهاض.



(Economic Activity Rate)معدل النشاط االقتصادي : 1المثال 

100)العاملین والمتعطلین من العمل(عدد الناشطین اقتصادیاً معدل النشاط االقتصادي 
+)15(عدد السكان 

%53.1=       100*196.357=معدل النشاط االقتصادي لإلناث في قطر  مثالً 
369.782

:طریقة االحتساب

Presenter
Presentation Notes
المثال الأول: معدل النشاط الاقتصادي (Economic Activity Rate)معدل النشاط الاقتصادي هو عدد الناشطين اقتصادياً (الذين يعملون حالياً والمتعطلون من العمل) في فئة معينة من السكان على عدد الأشخاص المعنيين بهذه الظاهرة والمنتمين إلى نفس الفئة من السكان (15 سنة فأكثر).  وبلغ عدد الإناث الناشطات اقتصادياً في قطر 196,357 امرأة في عام 2013، فيما كان إجمالي عدد السكان الإناث في سن العمل (15 سنة فأكثر) نحو 369,782 امرأة في نفس العام، أي أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث هو



شكراً 
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