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أهداف الوحدة التدريبية

قياس قضايا النوع االجتماعي•

هااستخدامات مؤشرات النوع االجتماعي ومعايير اختيار•

تقييم تصنيف المؤشرات المستخدمة في عملية الرصد وال•

وخصائصها

األدوات اإلحصائية المستخدمة لقياس مؤشرات النوع •

.االجتماعي



مقدمة

اتباع منهجية دولية إلنتاج إحصاءات قابلة للمقارنة

رصد اتجاهات التغيّر مع مرور الوقت

.رصد التقدم ال محرز نحو تحقيق أهداف السياسات

التحليل الوصفي 

إلحصاءات النوع 

االجتماعي

نوعيةكمية

بيانات 

المساواة بين 

الجنسين وتمكين 

المرأة

تصنيف متغيرات حسب الجنس



؟ما هي–المؤشرات 

المؤشر
وهو. المؤشر هو المقياس الذي يشير إلى حالة أو مستوى شيء ما

.  يدّل على زمن البيانات اإلحصائية ومكانها وخصائص أخرى

(متوسط عدد األطفال لكل امرأة)معدل الخصوبة اإلجمالي •

النسبة المئوية لميزانية الحكومة التي تنفَق على التعليم•

(بالساعة)الفجوة في األجور بين الجنسين •

نسبة مشاركة النساء في البرلمان الوطني•

مستوى الرضا عن الحدمات الصحية في وزارة الصحة•



هذه المؤشرات 

جل تقيس التفاوتات بين المرأة والر

وتغيرها مع الوقت

تبين أداء المرأة مقارنة بالرجل في

العديد من المجاالت

ينترصد تحقيق المساواة بين الجنس

ساواة تقييم مدى االلتزام بقيم وأهداف الم

وفعالية البرامج والسياسات

أدوات فعالة االستنتاجات



تصنيف البيانات والمؤشرات

البيانات المصنفة حسب 

الجنس

مؤشرات النوع 

االجتماعي

مؤشرات خاصة بجنس 

محدد

مشاهدات تجمع وتحلل بطريقة 

(ذكر، انثى)مفصلة حسب الجنس

ترة تأخذ في االعتبار متغيرات أخرى خالل ف

وترتكز ،زمنية معينة لقياس التغيُّرات فيها

لتباين على المفاهيم والتعاريف التي تعكس ا

بين المرأة والرجل

عينة تشير إلى التغير في قضية م

العنف ضد : مثل.. لجنس واحد

المرأة، سرطان البروستات 

...  للرجال



المؤشراتخصائص : ثانيا  

أدوات لتوضيح ظاهرة معينة واتجاهها عبر الزمن▪

ضوحا  تركز على جوانب معينة فتبسطها لتكون أكثر و▪

أداة حيوية لتحل البيانات ونشرها▪
المؤشرات



الكمية النوعية

المؤشرات



المؤشرات النوعية والكمية

تتأثر 

باالعتبارات 

الشخصية

تُعبر عن عدة 

ابعاد لظاهرة 

معينة

يُعبر عنها على

شكل عبارات 

إسمية

وصف 

خصائص غير 

ملموسة 

المؤشرات النوعية



المؤشرات النوعية: تمرين

أهم ... من وجهة نظرك، باعتقادك، برأيك

القضايا الواجب معالجتها من خالل النوع 

االجتماعي؟ 



: تمرين

ما الذي قد ... من وجه نظرك/ باعتقادك/برأيك

يقتل أو يحد من التفوق لدى الطالبة؟ 

كذلك إن جو المدرسة من أهم األمور التي تحافظ على استمرارية التفوق وعدم قتله و: اإلجابة

فوق تهيئة الجو المناسب في المنزل للطالبة وخاصة وقت االستذكار في عدم الحد من الت

...واستمراريته



المؤشرات النوعية والكمية

تحتسب أحيانا  من 

مؤشرات أخرى لقياس 

ظواهر مميزة

تستخدم األرقام لرصد 

ظاهرة معينة

المؤشرات الكمية
في بعض الحاالت قد تكون 

المقاييس الكمية غير فّعالة،

فتستخدم المؤشرات النوعية 

ي للحصول على نتائج تساعد ف

.  القياس

!



وثيقة الصلة 

بالسياسات 

والتدخالت

قابلة للمقارنة بين 

مجموعات مختلفة
التوزيع وفق المناطق )

(الجغرافية، العمر، 

خصائص المؤشرات الكمية

متسقة مع 

البيانات 

المتوفرة

مقترنة 

بمقياس معلن 

للتباين 

ووصف ألي 

تحيّز

موثوقة

مباشرة



قةالمؤشرات الكمية التي يمكن استخراجها من االسئلة الساب

معدل القراءة 

والكتاية
معدل االمية

نسبة االناث االتي 

مستواهن التعليمي 

اساسي

نسبة االناث االتي 

مستواهن التعليمي 

ثانوي

نسبة االناث االتي 

مستواهن التعليمي 

الثانوي

نسبة االناث االتي 

مستواهن التعليمي 

بكالوريوس فأكثر



دوات احإحصائية لقيا  مؤشرات النو  االجتماعياأل-ثالثا  

النسب

القيم النسبية

النسب المئوية

المعدالت

تستخدم هذه 

المؤشرات للداللة 

على

كيفية اختالف مجموعة معينة من أدائها عن

مجموعة أخرى

االختالف بين مجموعة مرجعية مثل مقارنة 

النساء على صعيد  المناطق

استخراج مؤشرات أخرى مثل مؤشرات الفوارق 

افؤ في النسب المئوية، والمؤشرات لقياس التك

والمساواة بين الجنسين



(Ratio)النسب 

ة وتحسب بقسمة مجموع. هي العالقة الحسابية بين مجموعة فرعية من السكان ومجموعة فرعية أخرى

على أخرى

نسبة الطبيبات إلى 

األطباء

إلى المتعلماتنسبة اإلناث

المتعلمينالذكور
: مثال

1001000100.000(:من السكان)يعبر عنها 



م نسبة الطلبات الى الطالب في مرحلتي التعلي: مثال

االساسي والثانوي، االردن



(Maternal Mortality Ratio)نسبة وفيات األمهات 

تشير هذه النسبة إلى عدد وفيات األمهات نتيجة مضاعفات الحمل

.والدة حية100.000والوالدة لكل 
تعريف

طريقة االحتساب
عدد وفيات األمهات

والدة حية100.000

نسبة وفيات األمهات

والدة حية100.000لكل وفاة 25مثال نسبة وفيات األمهات في 

(2015)االردن



(Abortion Ratio)نسبة احإجهاض 

من المواليد األحياء في سنة 1000تشير هذه النسبة إلى الرقم التقديري لعدد حاالت اإلجهاض لكل :تعريف

معينة

58.6والدة حية1000(10.400)عدد حاالت اإلجهاضنسبة اإلجهاض: مثال  
 (177.503)عدد المواليد األحياء

1000عدد حاالت اإلجهاضنسبة اإلجهاض

عدد المواليد األحياء

:طريقة االحتساب



(Sex Ratio)نسبة الجن  

حساب عدد تشير إلى نسبة الذكور إلى اإلناث في مجتمع معين، ويعبَّر عنها عادة ب

من اإلناث100الذكور لكل  تعريف

عدد الذكورطريقة االحتساب

عدد اإلناث

نسبة الجنس 
100

.إناث100ذكور لكل 105عالمياً تبلغ نسبة الجنس عند الوالدة ▪

تختلف هذه النسبة مع العمر وأحياناً تتجاوز بأضعاف▪



على نسبة الجنسلامث

  ذكر 120( = 49-25)االردن نسبة الجنس في : مثال

أنثى100لكل 

(وذلك يعود الرتفاع نسبة الذكور في االردن حيث

اضافة الى أن نسبة الذكور غير % ( 52.9بلغت 

غير بالتالي ارتفاع نسبة الجنس ل57.5االردنيين بلغت  

االردنيين في نفس الفئه العمريه 



(Gender parity Index)دليل تكافؤ النو  االجتماعي 

عادة لتقييم الفوارق بين  (GPI)يُستخدم مؤشر دليل تكافؤ النوع االجتماعي

الجنسين لنفس القطاع
تعريف

طريقة االحتساب

اإلناثقيمة مؤشر
مؤشر دليل التكافؤ

قيمة مؤشر الذكور

األعداد

المعدالت

الحصص النسبية

شاركة كالقراءة والكتابة، الم)يستخدم مؤشر التكافؤ إلظهار الالمساواة 
...(في النشاط االقتصادي



د اقل من واحد صحيح واكثر من واحيتراوح حاصل القسمة بين ▪
فهذا يعني التكافؤ بين الذكور 1صحيح واذا كان الناتج 

.وواحدفي الظاهرة المراد قياسهاواالناث 

.، يكون االختالف لصالح اإلناث1ر من بأكإذا كان الحاصل ▪

 Gender parity)دليل تكافؤ النو  االجتماعي 

Index)



دليل التكافؤفتيان فتيات المستوى التعليمي

34.635.60.97(الروضة)قبل االساسيالتعليم
97.397.31.00االساسيالتعليم 
81.667.81.20الثانويالتعليم 

(أواخر األلفية الثانية)االردنإجمالي معدل االلتحاق بالتعليم بحسب الجن  في 

(Gender parity Index)دليل تكافؤ النو  االجتماعي  :مثال



(percentage)المئوية نسبةال

عدد السكان ضمن مجموعة معينة

مجموع السكان
100النسبة المئوية

.  النسبة المئوية هي العالقة بين مجموعة فرعية من السكان وإجمالي السكان تعريف

(Share)الحصة (Proportion)القيمة النسبية

النسبة المئوية

100يبلغ مجموع نسب المشاهدات في كل فئة من فئات المتغير 



.يّة المحّددةتُستخدم القيم النسبية للمقارنة بين النساء والرجال فيما يتعلّق بالخاص

 Proportion/القيمة النسبية 

عدد السكان ضمن مجموعة معينة

المجموع اإلجمالي للمجموعة الفرعية 

نفسها 

100القيمة النسبية

ير القيمة النسبية للنساء المتعلمات أو غ: مثالً 

المتعلمات وغير)المتعلمات من إجمالي عدد النساء 
(...المتعلمات



سنة حسب +15اتاألردنيللمشتغالت التوزيع النسبي: مثال

2017-2015المهنة، 



الحصة 

مجموعة فرعية من السكان

الرجال )إجمالي عدد السكان 

(والنساء

100(Share)الحصة  



ة سنة فأكثر مستخدمي االنترنت حسب حال15توزيع االفراد : مثال

النشاط االقتصادي، االردن   

المجموع 

100%



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

الحصص حسب الجنس
المجموع ذكور اناث القوى العاملة

المجموع ذكور اناث

100 80 20
1484472

1,210,020 274,452 الناشطون اقتصاديا

100 60 40 333348 208,799 124,549 غير الناشطين اقتصاديا



أدوات قياس مؤشرات أخرى مستمدة من النسب المئوية

قياس الفوارق ضمن 

الجنس نفسه

(Percent Difference)الفوارق في القيمة المئوية 

مئوية طهنق38هنالك 

لصالح النساء الناشطات

مقارنة مع النساء غير 

الناشطات

الحصص حسب الجنس النسب المئوية
القوى العاملة

المجموع ذكور اناث ذكور اناث

100 80 20 85.3 68.8 االناشطون اقتصادي

100 60 40 14.7 31.2
غير النشيطين 

اقتصاديا

100 80 20 100.0 100 المجموع



 (Gender Gap)فجوة النوع االجتماعي 

ال القيمة النسبية للرج
اءالقيمة النسبية للنسفجوة النوع االجتماعي

فجوة النوع االجتماعي
النسب المئوية

القوى العاملة

ذكور اناث

16.5 85.3 68.8 الناشطون اقتصاديا

16.5- 14.7 31.2 غير النشيطين اقتصاديا

0.0 100.0 100 المجموع



5.6

4.7

1.8

4.5

3.3

2.6

12.3

74.4

77.0

77.4

71.4

75.5

79.7

76.3

68.8

72.3

75.6

67.0

72.2

77.1

64.0

60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0

ليبيا

تونس

البحرين

العراق

األردن

قطر

سوريا

فجوة النوع االجتماعي اإلناث الذكور

فجوة النو  االجتماعي للعمر المتوقع عند الوالدة في بلدان عربية مختارة



!!!  خطأ شائع
الخلط بين مؤشر دليل التكافؤ ومؤشر فجوة النو  االجتماعي

هو المجموعة السكانية المستخدمة في مقام المؤشرات المعتمدة في الفرق األساسي 

احتسابهما

دليل التكافؤ

يستخدم لقياس مدى تكافؤ الجنسين في

.بلوغ المساواة

مؤشر فجوة النوع االجتماعي

قيمة مؤشر اإلناث
مؤشر دليل التكافؤ

قيمة مؤشر الذكور

لنوع المقام في القيمة النسبية لإلناث في مؤشر فجوة ا

، وكذلك األمر بالنسبة االجتماعي هو مجموع النساء

.للرجال

القيمة النسبية

للرجال 
فجوة النوع 

االجتماعي

القيمة النسبية

للنساء



ارق فالناتجة عن لنقديةمن أهم مؤشرات إحصاءات النوع االجتماعي، وتمثل الفجوة ا

.الرجال للعمل الواحدالنساء وإاالجر بين 
تعريف

متوسط أجور الرجال

متوسط أجور الرجال 

فجوة النوع االجتماعي في 

100األجور
متوسط أجور النساء

(Gender Pay Gap)فجوة النوع االجتماعي في األجور 



حسب الجن  والمهنة، وفجوة األجر الشهري( بالدينار األردني)نسبة العاملين ومتوسط األجر الشهري :مثال

2016

23.876.21,0301,46629.7نالمشرعون وكبار الموظفين والمديرو

48.751.351772228.4االختصاصيين

33.766.343455321.5الفنيون ومساعدو االختصاصيين

35.364.739148118.7الموظفون المكتبيين المساندون

11.5-10.689.4358321عاملو البيع والخدمات

9.790.324037435.8الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

مشغلو المصانع واآلالت وعمال 

التجميع
22.577.523034633.5

13.786.33263465.8المهن األولية

المهنة
(بالدينار األردني)متوسط األجر الشهري 

رجال نساء      
فجوة األجر الشهري

نسبة العاملين

نساء            رجال

35.8= 100*374( /240-374)=فجوة األجر 



(Percent Change)قياس التغيير النسبي

ة الفرعية قياس التغيير النسبي هو طريقة أخرى الحتساب التغيُّر لدى المجموع

"ار الوقتالتغيير النسبي على مد"نفسها مع مرور الوقت، والُمعبّر عنه بعبارة  تعريف

1+القيمة في زمن ت 

(األساس)القيمة في زمن ت 

100بيالتغيير النس القيمة في زمن ت



:المثال 

49.8هسن24إلى15العمريةالفئةضمناالردنياتالشاباتلدىالبطالةمعدلبلغ،ألردنافي

.2011عامفيالمائةفي47مقابل،2017عاملالمائةفي

49.8-47

47
1006.0التغيير النسبي

عارتفالشاباتبطالةمعدل ّأنعلىالرقمهذايدل

إلى2011عاممنالفترةفيالمائةفي6بنسبة

.2017عام



 (Rates)المعدالت

المعدالت هي شكل خاص من أشكال النسب المئوية فالبسط 

(numerator ) هو عدد المشاهدات لظاهرة معينة خالل فترة زمنية

هو عدد األشخاص المعنيين بهذه ( denominator)محددة، والمقام 

الظاهرة خالل الفترة الزمنية نفسها

تعريف

...معدالت الخصوبة والطالق والنشاط االقتصادي:مثالً 



(Economic Activity Rate)معدل النشاط االقتصادي :المثال األول

عدد الناشطين اقتصاديا  

(العاملين والمتعطلين من العمل)

+(15)عدد السكان 

100المنقحمعدل النشاط االقتصادي

اناث +( 15)عدد السكان
معدل النشاط االقتصادي لإلناث

المنقح
100

عدد الناشطين اقتصاديا  

(االناث( )العاملين والمتعطلين من العمل)

ي المنقح فمعدل النشاط االقتصادي لإلناث

االردن

124.549+ 274.452

2302976

10017.3%



!!!  خطأ شائع
نسبة وفيات األمهات ومعدل وفيات األمهاتالخلط بين 

في اختالف المقام عند احتساب هذين هو الفرق األساسي 

المؤشرين

معدل وفيات األمهات

المقام هو عدد النساء في 

سن اإلنجاب

(امرأة1000)

نسبة وفيات األمهات

ات المقام في نسبة وفيات األمه

هو عدد المواليد األحياء 

(والدة حيّة100.000)

قياس جودة نظام الرعاية الصحية 

اإلنجابية

يعكس مخاطر وفيات األمهات في فترة الحمل أو 

مستوى الخصوبة بين السكان والوالدة 



(Economic Activity Rate)معدل اإلجهاض : الثانسالمثال 

1000* عدد حاالت احإجهاض=معدل احإجهاض  

(15-49)عدد النساء في سن احإنجاب 

:طريقة االحتساب

10.400           1000         3.5%=     2007معدل اإلجهاض في تونس لعام :مثال  

2.952.600

سنة في 49و15امرأة تتراوح أعمارهن بين 1000لكل 2007حاالت إجهاض في عام 4مما يعني حدوث نحو 

تونس



!!!  خطأ شائع
نسبة احإجهاض ومعدل احإجهاضالخلط بين 

في اختالف المقام عند احتساب هذين هو الفرق األساسي 

المؤشرين

معدل اإلجهاض

هو عدد حاالت اإلجهاض مقسوما  على 

عدد النساء في سن اإلنجاب

(15-49)

نسبة اإلجهاض

هو عدد حاالت اإلجهاض مقسوما  على 

عدد المواليد األحياء

(والدة حيّة1000)

قياس جودة نظام الرعاية الصحية 

اإلنجابية

يعكس مخاطر وفيات األمهات في فترة الحمل أو الوالدة 

مستوى الخصوبة بين السكان و



األدلة المركبة 
لقياس الفوارق 
بين الجنسين 
(Indices)

دليل التنمية 
البشرية 
  المرتبط بالنو
االجتماعي

مقيا  
تمكين 
المرأة

دليل عدم 
المساواة بين 
الجنسين

المؤشر 
العالمي 
ن للفجوة بي
الجنسين



مقياس تمكين المرأة

Gender Empowerment Measure (GEM)

ي ، تقاس على أساس حصة المرأة فالمشاركة السياسية
المقاعد البرلمانية

، تقاس على أساس حصة المرأة من المشاركة االقتصادية
المناصب الرفيعة المستوى والمناصب المهنية

، يُقاس على أساس فجوة الدخلامتالك الموارد االقتصادية

دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع االجتماعي

Gender-related Development Index (GDI)

:اليةالتفي االبعاد قياس الفوارق بين المرأة والرجل

قع المتوتقاس بواسطة العمر حياة طويلة وصحية، -
عند الوالدة

قراءة تقاس بواسطة معدل إلمام البالغين بالالمعرفة، -
والكتابة

درتقاس بواسطة الدخل المقمستوى معيشة الئق،-



المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

Global Gender Gap Index

اركة معدالت الرواتب ومستوى المش: الفرص االقتصادية
هارات االقتصادية وفرص الحصول على وظائف تتطلب م

عليا

ساسي فرص الحصول على التعليم األ: التحصيل العلمي
والعالي

نع معدالت التمثيل في دوائر ص: المشاركة السياسية
القرار

نسينمتوسط األعمار والتناسب بين الج: الرعاية الصحية

دليل عدم المساواة بين الجنسين

The Gender Inequality Index (GII)

الصحة احإنجابية-

التمكين -

المشاركة في سوق العمل-

.  يعطي صورة أكثر تكامالً لحالة المساواة

لدليل ال يرتبط أي عنصر من العناصر األساسية لهذا ا
بالمستوى العام للتنمية في البلد



شكرا لحسن استماعكم


