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 تقديم
  

ةلتنمية املوارد  الوطنيّ يطيب لي وأسرة املركز  العرض والطلب في  بين جانبي فجوةالأن نضع بين أيديكم دراسة  البشري 

منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة اصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم دراسة ، وهي التجميل وتصفيف الشعرقطاع 

 ،التقنيّ ّو املنهيّ مجلس التشغيل والتدريب والتعليم على تنفيذه  ُيشرفاملدعوم من االتحاد األوروبي، والذي  التقنيّ ّو املنهيّ 

ساتوبمشاركة العديد من  ةة الحكوميّ  املؤس  على ضرورة وجود دراسات مسحية املشروع  ويركز  .والقطاع الخاص املعني 

ةة لسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية املوارد قطاعيّ   فتعرّ ضمن هذه القطاعات، وذلك بغرض املساعدة في  البشري 

ات لدى الباحثين عن العمل على تطوير هذه اإلمكانيّ  ة من املؤهالت واملهارات، ومن ثم ّة والنوعيّ ة الكميّ القطاعيّ االحتياجات 

ةللموارد في االستخدام األمثل  همعمل؛ األمر الذي سيسا ةسواء من خالل  البشري  تطوير االستراتيجيات  التخطيط، أم عملي 

ّ.التقنيّ ّو املنهيّ وصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة، وبشكل خاص في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم 

ّاإّل، إذ يتضمن الفصل األول رئيسة فصوّل ستة إلىوتنقسم هذه الدراسة  الخاص بالدراسة من حيث  طار النظري 

بعة،صادر م إلىوأهدافها وأهميتها وأسئلتها، باإلضافة مشكلتها 
 
ن الفصل الثاني في حين  البيانات واملنهجية املت تحليل يتضم 

يتم ، ثم  تحليل جانب العرض في القطاع املستهدفويتناول الفصل الثالث  ،التجميل وتصفيف الشعرجانب الطلب في قطاع 

ن على نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ليبيّ  الفصل الرابع والذي ُيقدر فجوة العرض والطلب، وبناءّ استخالص 

ةولتنمية املوارد  ،الخطط التي تم وضعها لجسر هذه الفجوة  الفصل السادس  البشري 
 
العاملة في القطاع املستهدف. وأخيرا

ّوالذي يعرض أبرز النتائج والتوصيات.

في   نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتم  االستفادة منها حق استفادة، وأن تخدم توجهات املركزوإننا إذ 

ةتعزيز جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد  . راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن البشري 

ّاألغلى.

ّ
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ّعبابنةأ.د. عبد هللا 
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 ي  الملخص التنفيذ

 توّظفوهي  ,2014( منشأة لغاية النصف األول من عام 8,533) التجميل وتصفيف الشعربلغ عدد المنشآت في قطاع 

الشمال, وما  إقليمي %( ف24 الوسط, ونحو) إقليم%( في 68( عامالً وعاملة, وقد توزعت المنشآت بواقع )14,628نحو )

 نّ إحيث  ,فردّيةمنشآت  التجميل وتصفيف الشعرالمنشآت العاملة في قطاع  غالبّية وُتعتبرالجنوب.  إقليم%( في 8نسبته )

%( منشآت ذات 0.1%(, ونحو )4ما نسبته ) التضامنّيةالمنشآت  وتشّكل, القانونيّ وفقاً لكيانها  فردّيةمنشآت  %(95قرابة )

 محدودة. مسؤولّية

المنشآت الصغيرة الحجم ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي:  التجميل وتصفيف الشعرتصنيف المنشآت في قطاع  وقد تمّ 

 11-6ا المنشآت متوسطة الحجم )%(, تليه98والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة ) ,عمال( 1-5)

%( من المنشآت العاملة في هذا 55) وُيذكر أنّ وأكثر(.  عامالً  11الحجم )المنشآت الكبيرة  , ثمّ %(1.3ل( وبنسبة )ماع

توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام  كما, 3115نتاجها في العام إنت انخفاض الطلب على القطاع بيّ 

(3112-3116.) 

بشكل عام,  العلمّيةف مؤهالت العاملين تعرّ . وباً ناثإ%( 66مقابل )ذكوراً %( 32)ن في القطاع بواقع وع العامليتوزّ 

, %(36بنسبة ) العاّمة الثانوّية ثمّ  ,%(51وبنسبة ) الثانوّيةأقل من  اً ميّ عل مؤهالً يحملون الذكور العاملين  غالبّية أنّ  يتبّين

. الثانوّيةأقل من %( 36ونحو ) ,العاّمة الثانوّية مؤهليحملن العامالت في القطاع  اإلناث%( من 25) أنّ  يظهربينما 

 إقليمفي  الثانوّيةأقل من  مؤهالً يحملون %( 21) أنّ  يظهرعلى مستوى المحافظات,  العلمّيةوبتحليل مؤهالت العاملين 

يحملون %( 26نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) نّ إالشمال ف إقليم%(, أما 55وبنسبة ) العاّمة الثانوّية حملةالوسط, يليهم 

أقل من م ته%( مؤهال53) أنّ  تبّين, الجنوب قليم. وباالنتقال إلالعاّمة الثانوّيةيحملون %( 36ونحو ) ,الثانوّيةمن  أقلّ  مؤهالً 

 .الثانوّية

 مصّففتجميل )ممكيج(, ومساعد  أخصائيّ شعر نسائي, و مصّفف, وشعر رجاليّ  مصّففمهن  راسة أنّ وقد أظهرت الدّ 

شغاالً إهي المهن األكثر  العناية باألظافر والقدم, وفني العناية بالبشرة أخصائيّ و ,شعر رجاليّ  مصّففشعر نسائي, ومساعد 

ات العاملين وبالحديث وبشكل عام عن جنسيّ  .جميع أقاليم المملكة تقريباً  . وكذلك الحال فيالتجميل وتصفيف الشعرفي قطاع 

%( من 13ة مقابل )ي هذا القطاع هم أردنيو الجنسيّ %( من العاملين ف33ما نسبته ) نّ إفي قطاع التجميل وتصفيف الشعر, ف

 .ينغير األردنيّ 

%( من المنشآت العاملة في القطاع تفضل تدريب عامليها 65) نحو جمعها عن أنّ  كشفت نتائج تحليل البيانات التي تمّ 

مراكز لدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً وتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريب ,المهنيّ لدى مؤسسة التدريب 

 %(.11وبنسبة ) ات المجتمع التابعة لجامعة البلقاءكليّ %(, ثم 13وبنسبة ) التدريب التابعة للقطاع الخاص



 ي 
 

( 531مقارنة مع ) ,الوسط إقليم( في 1161) قرابة (3116-3112)بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع لألعوام 

 .(3116-3112لألعوام )( 1615بلغ ) إجماليّ وبحجم طلب الجنوب,  إقليم( في 323و ) ,الشمال إقليمفي 

 أخصائيّ شعر رجال, و مصّففشعر نساء, و مصّففعلى مهن  (3116-3112)لألعوام  اً هناك طلب نّ إوبشكل عام ف

 إلى اإلشارة. وتجدر العناية باألظافر والقدم أخصائيّ شعر نساء, وفني عناية بالبشرة, و مصّففتجميل )ممكيج(, ومساعد 

ارتفاع حجم الطلب على العاملين في  بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعة, األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 

 %( أكثر من كونه مجرد دوران  61 -%51ع بنسبة تراوحت بين )توسّ  عملّيةهو ناشئ عن (3116-3112) األعوام

 .وظيفيّ 

التجميل وتصفيف راسة, من خالل سؤال أصحاب العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع وكشفت نتائج الدّ 

, عمل تسريحات جديدة, ومهارة السشوار , ومهارةقص الشعر قصات جديدةمهارة  :هيعن أّن أكثر مهارة مطلوبة  ,الشعر

 .وضع مكياج مواكب للموضة, ومهارة (خصل بيرم, تمليس, صبغة,) اتالكيماويّ  مع التعامل مهاراتو

المهن التي  أهمّ  أنّ  إلىضمن هذا القطاع,  اإلناثالمهن التي تعمل بها  عنجمعها  تشير نتائج تحليل البيانات التي تمّ و

 العناية باألظافر والقدم, أخصائيّ العناية بالبشرة, و أخصائيّ تجميل, و أخصائيّ و ,شعر نساء مصّففمهن  :يعملن بها هي

 المملكة.ليم اقأ في جميعطلب  عليها وهي نفس المهن التي يوجد

لون ويشكّ  ,عامالً في القطاع (12.633)من أصل  ( عامالً 62) اإلعاقاتعدد العاملين من ذوي بلغ  ,من ناحية أخرى

شعر  مصّففو(, 53شعر رجالي ) مصّفف :أهمهامختلفة في القطاع فنية مهن  أربع%( فقط, وهم يعملون في 1.5ما نسبته )

ليم اقأفي  اإلعاقات من ذوي ( عامالً 332كبيرة لتعيين نحو )فرصة  هناكو .ة((, وثالث مهن مساندة )مهن اداريّ 31نسائي )

 مصفّفو( فرصة, 55شعر رجالي ) مصّفف :دة نذكر منهاالوسط, وذلك في مهن متعدّ  إقليمالمملكة المختلفة مع التركز في 

 .( فرصة35تجميل ) أخصائيّ و( فرصة, 131شعر نسائي )

%( من 11)تواجه %( من المنشآت ال تواجه أية صعوبات في التعيين, بينما 31ما نسبته ) راسة عن أنّ كشفت نتائج الدّ 

م المهارات النقص في العمالة ممن لديه إلىعزى هذه الصعوبات ( صعوبات في التعيين, وتُ فردّيةالمنشآت )معظمها منشآت 

صل بالطرق المستخدمة وفيما يتّ  .ة نحو العمليجابيّ إقيم واتجاهات  ضافة للنقص في العمالة ممن لديهمإالمطلوبة بشكل رئيس, 

%(, 65ة )بة هو األكثر استخداماً وبنسالتعيين المباشر من خالل االتصاالت الشخصيّ  راسة بأنّ في التعيين, فقد أظهرت الدّ 

التعيين عن طريق مكاتب التشغيل وبنسبة  %(, ثمّ 31وبنسبة ) لكترونّيةعالنات الصحف والمواقع االإيليه التعيين من خالل 

أجاب قطاع التجميل وتصفيف الشعر, ف سئل أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجهقد كما و %(.11)

 ضعف الترويج لالستثمار. إلىمنهم %( 33) أشار%( منهم بأن ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع, بينما 55)

خريجاً  (15.363), وبلغ عدد خريجيها قرابة تدريبّية( برامج 5ة بهذا القطاع نحو )الخاصّ  تدريبّيةبلغ عدد البرامج ال

شعر رجال  مصّففبرنامج  , ثمّ شعر نساء مصّففبرنامج من %( 55) منهم جتخرّ  ,(3115-3111)خالل األعوام 

فقط )البرامج التي  المهنيّ عداد ية أخرى, بلغ عدد خريجي برامج اإلمن ناح .%(16تجميل ) أخصائيّ , يليه برنامج %(32)

 .تدريبّية( برامج 5( خريجاً يمثلون حجم العرض الحقيقي ضمن )11.1566تزيد مدتها عن أربعة أشهر( نحو )



 ك 
 

( خريج خالل األعوام 5.315ة بهذا القطاع الذكور نحو )الخاصّ  تدريبّيةمن ناحية أخرى, بلغ عدد خريجي البرامج ال

في  تدريبّيةفي المقابل, بلغ عدد خريجات البرامج ال شعر رجالي. مصّفف برنامجمن  جميعهم. تخرجوا (3111-3115)

منهن تخرجن من  العظمىنسبة ال. (3115-3111)خريجة خالل األعوام  (11.165)قرابة  التجميل وتصفيف الشعرقطاع 

 .تجميل أخصائيّ , ثم برنامج شعر نساء مصّففبرنامج 

الوسط,  إقليم%( في 15نحو )ياً على إقليمب في قطاع التجميل وتصفيف الشعر ع خريجو الجهات المزودة للتدريتوزّ 

من ناحية أخرى توزع خريجو الجهات المزودة للتدريب في هذا والشمال والجنوب على التوالي.  يّ إقليم%( في 3%( )5)و

% في 6الوسط و  إقليم% في 11اً )ناث%( إ66الوسط(, ونحو ) إقليم% في 111)  اً %( ذكور32اً بواقع )القطاع جندريّ 

 % في الجنوب(.3الشمال و 

من  المهنيّ قد تلقوا التعليم  (3115-3111)خريجي الجهات المزودة للتدريب لألعوام  غالبّية راسة أنّ كما أظهرت الدّ 

%(, وقرابة 16) ليالفنون والتكتيك الفرنسية للتجم أكاديمّية وخريج تالهم%(, 55وبنسبة ) المهنيّ مؤسسة التدريب 

 .التابعة لوزارة التربية والتعليم المهنيّ %( من مراكز التعليم 11)حبول, و أكاديمّيةمركز %( من 12)

 كشفت النتائج عن أنّ  فقدودور الجهات المزودة للتدريب في تدريبهم ورفع كفاءتهم,  اإلعاقاتصل بذوي ا فيما يتّ أمّ 

شعر  مصّففتوزعوا بواقع ستة متدربين في برنامج  ,اإلعاقاتاً من ذوي ( ُمتدّرب161ُتدّرب ) تدريبّيةثالثة برامج  وجود

%(, و تسعة متدربين في برنامج 65شعر نساء وبنسبة ) مصّفف%(, و ثمانية متدربين في برنامج 55رجالي وبنسبة )

 . %(3تجميل ونسبة ) أخصائيّ 

مهارات قص هي: دورة  تدريبّيةبرامج  سبعةضمن  مة من الجهات المزودة للتدريبدورات رفع الكفاءة المقدّ  عتتنوّ 

بواقع مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل( ودورة , اً ( متدرب111واقع )بالشعر )قصات جديدة( 

, متدربين (11, ودورة مهارة السشوار بواقع )اً ( متدرب335ودورة مهارات التسريحات الجديدة بواقع ) اً,( متدرب361)

( متدرب, 311ودورة مهارة رسم األظافر بواقع ), اً ( متدرب161ودورة مهارات وضع المكياج )مواكب للموضة( بواقع )

ساعة  51و  11وقد تراوحت مدد هذه الدورات بين  .(3115-3111) للفترة اً ( متدرب111ودورة تنظيف البشرة بواقع )

 ساعة. 31%( لدورات مدتها 35ساعة, و ) 21ها %( لدورات مدتّ 55وذلك بنسبة )

بشكل حصري وكانت موجهة والشمال, الوسط  يإقليمفي بشكل حصري  هذه الدورات موجودة أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

 أكاديمّيةالموناليزا, و أكاديمّيةفايز عمر للتجميل, و أكاديمّية نتل(. وقد أع3115-3111( متدربة لألعوام )1336لإلناث )

 .مهارات مختلفة 5موزعين ضمن  اً متدرب (551)مستقبالً لتدريب  دورات رفع كفاءةقدم تسأنها  حبول

السوق قادر على  ( كفائض عرض, مما يعني أنّ 3.662ة كبيرة جداً تقدر بنحو )وجود فجوة عدديّ  إلىمما سبق نخلص 

 ,. وبالتاليم%( في السوق غير المنظّ 3وكذلك يمكن استيعاب ما نسبته ) ,%( فقط من حجم العرض16استيعاب ما نسبته )

ما يدل نّ إوهذا . عاطالً عن العمل %(65) قرابةويشكلون  %(, وباقي النسبة للعاطلين عن العمل35يستوعب السوق قرابة )

 جيد للعرض لدى مزودي التدريب وفي مختلف مجاالت البرامج المطلوبة.غير تخطيط على 



 ل 
 

البرامج  في حين أنّ  ,يداً وتخصيصاً المطلوبة من قبل أصحاب العمل هي أكثر تحد تدريبّيةالبرامج ال ويالحظ أنّ 

 اً تدريبيّ  اً المقدمة من مزودي التدريب عامة نوعاً ما. فعلى سبيل المثال ال الحصر, يطلب أصحاب العمل برنامج تدريبّيةال

لكن  ,لبالطخدم في تلبية يقد  اً عام اً امجنمزودي التدريب يقدمون بر وهو برنامج محدد جداً, بينما نجد أنّ  للمكياج السينمائي

 .تجميل أخصائيّ  امجنبر وهوبشكل غير مباشر 

التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  الفنّيةق بالمهارة وفيما يتعلّ 

اسة ينبغي التوصية وفي ضوء نتائج هذه الدر  ,المقدمة. ولذلك تدريبّيةالبرامج ال في مضّمنةها في غالبها غير تعيينهم, فإنّ 

مهارات قص الشعر  يجازها في اآلتي:إالمطلوبة والتي يمكن  الفنّيةر هذه  المهارات توفّ  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 إزالةومهارة مهارة التعامل مع الكريمات, وة, مهارة تركيب األظافر الصناعيّ ومهارة وضع المكياج السينمائي, والطويل, 

ويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج التدريب المستمر ودورات رفع الكفاءة والتي . الشعر غير المرغوب فيه بالليزر

 ,هذا الطلب إلىالتفات الجهات المزودة للتدريب  كد الدراسة على ضرورةؤتكما عتبر مخصصة ومحددة بشكل أكبر. ت

وهي برامج يمكن دمجها في البرامج الحالية  ,إقليملعمل ولكل وبة من أصحاب االمطل تدريبّيةوالحرص على توفير البرامج ال

 ة.أو تنفيذها على شكل دورات/ برامج رفع كفاءة فنيّ 

للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  اإلناثعلى  اً مستقبليّ  اً أن هناك طلب اإلناثالفجوة بين العرض والطلب على  يبين تحليل

هناك  ع هذا الطلب ضمن مهن ادارية وفنّية مختلفة. وكذلك نجد أنّ توزّ  (3116-3112)فرصة عمل لألعوام  (1.135)

متدربة من الجهات المزودة للتدريب المختلفة  (11.165)تخريج  تمّ قد ه أنّ  إلى, حيث أشارت بيانات المسح اإلناثمن  اً عرض

ة بين ما هو ة األوليّ . وهنا نالحظ الفجوة الرقميّ (المهنيّ عداد امج اإلمتدربة من بر 6.652)قرابة  والمشمولة بمسح الدراسة

 .م ضمن قطاع التجميل وتصفيف الشعرال يوجد طلب يحتويهوبناًء عليه,  ,اإلناثمن ( 6.611معروض وما هو مطلوب )

( منشأة 13هناك ) أنّ , فقد أظهرت البيانات التي شملها المسح اإلعاقاتة لفجوة العرض والطلب على ذوي أما بالنسب

ن من امن ناحية أخرى, أعلنت جهتو ,( فرصة عمل332على استعداد لتوفير ) التجميل وتصفيف الشعرعاملة في قطاع 

( 3هناك ) , وأنّ يتدربون في ثالثة برامج مختلفة اإلعاقاتمن ذوي  اً ( متدرب161هناك ) الجهات المزودة للتدريب عن أنّ 

ات الجهات كد الدراسة على ضرورة التفؤوت .مستقبالً  تدريبّية( فرص 551جهات مزودة للتدريب على استعداد لتوفير )

 المطلوبة من أصحاب العمل. تدريبّيةهذا الطلب والحرص على توفير البرامج ال إلىالمزودة للتدريب 

ة تشكيل فرق وطنيّ  المهنيّ يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم  ضرورة أن  بتوصي الدراسة  ,على ما سبق وبناءً 

 . وأن  التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  األردنّيةة في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة القطاعيّ تتولى رسم السياسات 

ة ة والرياديّ دماج المهارات الحياتيّ إالمطلوبة في القطاع, و تدريبّيةتتولى الجهات المزودة للتدريب مراجعة وتطوير البرامج ال

غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع.  تدريبّيةية برامج ألغاء إ, وتدريبّيةوالداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها ال

 الوافدة.مكان العمالة  األردنّية ةللعمال حالل التدريجيّ تولي وزارة العمل تطبيق سياسة اإلكما توصي الدراسة بضرورة 
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 ةاالطار العام للدراس
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 المقدمة 1.1

 الفنّيةومن خالل مشروع المنار تطوير النظم واألدوات  ,3111منذ عام  البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ تولى المركز 

ة المفتاحيّ  الدولّيةمجموعة من المؤشرات  وتقديم في األردن, حيث قام بتكييف البشرّيةلبناء نظام معلومات الموارد  ؛والتنفيذية

لتحديد التحديات والفرص لنظام  ؛ةوإنتاج اللبنات البنائية الضروريّ  ,األردنّيةالبيئة  إلى البشرّيةة بنظم معلومات الموارد قالمتعلّ 

 .ّيةالبشرمعلومات الموارد 

موضوع المسوح   أنّ اّل إاآلن,  إلى البشرّيةعلى نظام معلومات الموارد  م واإلصالحات المهمة التي طرأتالتقدّ ورغم 

وتحديد المهارات  ,ة من األيدي العاملةاالحتياجات الكميّ  فلتعرّ دة ة التي تركز على جمع معلومات عن قطاعات محدّ القطاعيّ 

ة عدم تطوير خطط تنمية موارد بشريّ  إلى يؤّديقد  األمر الذين في هذا القطاع مازالت ضعيفة, وة التي يحتاجها العاملالنوعيّ 

, المهنيّ رشاد اإل عملّيةفاعلية  ضعف ,وبالتالي .وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات ,فاعلة للقطاعات المهمة في سوق العمل

 سوق العمل.  حدوث اختالالت في كفاءة التشغيل في  إلىوالتي قد تقود 

ة مبادرة إجراء دراسات دورية للقطاعات ذات األولويّ  التقنيّ و المهنيّ ى مجلس التشغيل والتعليم والتدريب تبنّ  ,ومن هنا

قام المجلس بتحديد ثالثة  ,عليه وبناءً  .انبي العرض والطلب للقوى العاملة, وقد اشتمل ذلك على مسح جفي االقتصاد األردنيّ 

هي: قطاع تحديد ستة قطاعات  الحقاً, تمّ  ثمّ  عدادها.االنتهاء من إ وتمّ  ,ة كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرةقطاعات ذات أولويّ 

التركيبات  وقطاعة وأنشطة التأمين, الوساطة الماليّ  وقطاعصناعة المالبس, , وقطاع صناعة األثاث, وقطاع الزراعة

تمويلها من صندوق التشغيل  وقد أوكلت مهمة تنفيذ هذه الدراسات, والتي تمّ . , وقطاع التجميل وتصفيف الشعرةالكهروميكانيكيّ 

, والذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة اإلحصاءات البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  إلى, التقنيّ و المهنيّ والتعليم والتدريب 

اف على هذه المتابعة واإلشر عملّية ن العام والخاص فيالقطاعيّ في  المعنّيةمشاركة ممثلين عن الجهات   ,ذلك إلى. أضف العاّمة

 لت لهذه الغاية. ستشارية شكّ الدراسات عبر لجان ا

 التقنيّ و المهنيّ وتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة اصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم 

ويركز  ,المعنّيةة الحكوميّ  المؤّسساتتنفيذه وزارة العمل وبمشاركة العديد من , والذي ُتشرف على حاد األوروبيّ المدعوم من االتّ 

طاعات, وذلك ضمن هذه الق البشرّيةة لسوق العمل, وتطوير خطط لتنمية الموارد ة قطاعيّ على ضرورة وجود دراسات مسحيّ 

العمل على تطوير هذه  والمهارات, ومن ثمّ ة من المؤهالت ة والنوعيّ ة الكميّ القطاعيّ االحتياجات ف تعرّ بغرض  المساعدة في 

 مطيط, أالتخ عملّيةسواء من خالل  البشرّيةفي االستخدام األمثل للموارد  األمر الذي سيساهم ؛ات لدى الباحثين عن عملاالمكانيّ 

 المهنيّ عليم تطوير االستراتيجيات وصنع القرار لبرامج سوق العمل الفعالة, وبشكل خاص في قطاع التشغيل والتدريب والت

 .التقنيّ و

 .التجميل وتصفيف الشعرويغطي هذا التقرير قطاع 
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 أهمية الدراسة 1.1

تسعى لتقدير ي فه ,ى الوطن العربيتعتبر الدراسة األولى من نوعها على مستوة هذه الدراسة في كونها تكمن أهميّ 

ة الكميّ  وذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل األردنيّ  ,التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  الفجوة في سوق العمل األردنيّ 

مع الطلب  ,الكمية والنوعية التقنيّ و المهنيّ استنباط مدى تجانس العرض متمثالً بمخرجات مزودي التدريب والتعليم ة, ووالنوعيّ 

  من خالل المسح الميداني. ةة والنوعيّ اجات سوق العمل الكميّ ل في حوالمتمثّ 

المدعوم  التقنيّ و المهنيّ صالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم إدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع تأتي هذه الكما 

وبمشاركة العديد  ,التقنيّ و المهنيّ , والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل/ مجلس التشغيل والتدريب والتعليم من االتحاد األوروبيّ 

تتميز هذه الدراسة في كونها ستضع الخطوط العريضة لخطط تنمية ومن ناحية أخرى,  .المعنّيةالحكومية والخاصة  المؤّسساتمن 

, والتي من شأنها أن تسهم في جسر الفجوة وتحقيق التوازن, األمر الذي التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع   البشرّيةالموارد 

المتمثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض والطلب,  البشرّيةسيقلل من مقدار االختالالت في منظومة تنمية واستثمار الموارد 

مع األخذ بعين االعتبار   ,تعزيز التنافسيةفي ويسهم  ,على معدل النمو االقتصادي في األردن اً وهذا بدوره  سيترك أثراً ايجابيّ 

 الفروقات النسبية على مستوى أقاليم المملكة.

 أهداف الدراسة 1.1

 يجازها في اآلتي:إق مجموعة من األهداف يمكن تحقي إلىتسعى الدراسة الحالية 

 تحديد مسميات المهن/ األعمال المطلوبة ضمن القطاع. .1

 نتاج القطاع.إيم الطلب الحالي والمستقبلي على تقي .3

 مهنة من المهن الموجودة في القطاع. ة من العمالة لكلّ ة المستقبليّ تحديد االحتياجات الكميّ  .5

 مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. ة لكلّ ة والمستقبليّ الحاليّ  تدريبّيةتحديد االحتياجات ال .2

 تحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج تدريب رفع الكفاءة للعاملين. .5

عداد وتدريب إن العام والخاص في القطاعيّ يب في اتجاهات أصحاب العمل نحو االستفادة والتعاون مع مزودي التدرف تعرّ  .6

 العاملة ضمن القطاع.القوى 

 ضمن منشآتهم. اإلناثأصحاب العمل نحو تشغيل  اتاتجاهات واستعدادف تعرّ  .6

 ضمن منشآتهم. اإلعاقاتأصحاب العمل نحو تشغيل ذوي  اتاداتجاهات واستعدف تعرّ  .3

 العمالة المطلوبة.ن العام والخاص إلعداد وتدريب القطاعيّ ة واستعداد الجهات المزودة للتدريب في التحقق من جاهزيّ  .1

 لجسر هذه الفجوة. المعنّيةتحديد مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات  .11

وفعال باعتباره من العناصر األكثر  ءفي القطاع لخلق رأس مال بشري كف البشرّيةتطوير خطة وبرامج لتنمية الموارد  .11

 توفراً في األردن.
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 أسئلة الدراسة 1.1

 جابة على األسئلة اآلتية:ألهداف السابقة الذكر من خالل اإلتحاول الدراسة تحقيق ا

 ؟ميّ يعلتوالمستوى ال ,والجنس ,المهنة :ن حيثم التجميل وتصفيف الشعرخصائص العاملين الحاليين في قطاع  ما .1

ومواقع  ,للملتحقين ميّ يوالمستوى التعل ,المدة :من حيث التجميل وتصفيف الشعرخصائص البرامج المقدمة لمهن قطاع  ما .3

 وعدد الخريجين؟ ,التدريب

 ؟(3116-3112)لألعوام  التجميل وتصفيف الشعرة في قطاع ة والنوعيّ احتياجات سوق العمل الكميّ ما  .5

 مهنة من مهن القطاع؟ من المهارات في كلّ  التجميل وتصفيف الشعراحتياجات المنشآت في قطاع ما  .2

 ؟التجميل وتصفيف الشعربرنامج من برامج التدريب التي تخدم قطاع  يقدمها مزودو التدريب في كلّ  المهارات التيما  .5

 ؟التجميل وتصفيف الشعرة لتوظيف المرأة في قطاع الفرص الحالية والمستقبليّ ما  .6

 ؟التجميل وتصفيف الشعرة لتدريب المرأة وتمكينها في قطاع الفرص الحالية والمستقبليّ ما  .6

 ؟التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  اإلعاقاتة لتوظيف ذوي الحالية والمستقبليّ الفرص ما  .3

 ؟التجميل وتصفيف الشعرلدخول سوق العمل في قطاع  اإلعاقاتة لتدريب ذوي الفرص الحالية والمستقبليّ ما  .1

 ؟التجميل وتصفيف الشعرالصعوبات التي تواجهها المنشآت في التعيين في قطاع ما  .11

 ؟التجميل وتصفيف الشعرالتي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع أهم المزايا ما  .11

 

 ة الدراسةمنهجي   1.1

عبر مسح احتياجاتها الحالية  التجميل وتصفيف الشعرتغطي الدراسة جانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع 

وجانب العرض الذي توفره جهات تزويد التدريب من  ,من القوى العاملة والتدريب (3116-3112)ة لألعوام والمستقبليّ 

 ة للتدريب ضمن القطاع المستهدف.الخريجين وبرامج التدريب عبر مسح إلمكانيات هذه الجهات الحالية وتوجهاتها المستقبليّ 

 

 نة الدراسةمجتمع وعي   1.1.1

 مسح احتياجات الشركات )جانب الطلب( 1.1.1.1

قاليم رات الرئيسة للمسح على مستوى المحافظات واألموثوقة للمتغيّ تم تصميم عينة المسح للحصول على تقديرات 

 ,العاّمةالذي نفذته دائرة اإلحصاءات  3111 االقتصادّيةاطار التعداد العام للمنشآت  إلىنة هذا المسح استناداً مت عيّ الثالثة. وصمّ 

 حدة.  لألمم المتISIC4 الرابع  الدوليّ  تصنيفه حسب التصنيف الصناعيّ  والذي تمّ 



6 
 

 ة:ويندرج تحت هذا القطاع مجموعة صناعات فرعيّ 

  ّة.أنشطة النوادي الرياضي 

 تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى 

 

 ؛طبقات إلىمن خالل تقسيم مجتمع الدراسة  ,خذ باالعتبار المهن التي يقوم بها هذا القطاعاأل ولغايات هذا المسح تمّ 

ن توزيع مجتمع يبيّ  1لضمان التجانس والتمثيل للمجتمع بشكل جيد حسب المحافظات والمهن وفئة العاملين في المنشأة. والجدول 

 .3111 االقتصادّيةراسة حسب فئة العاملين من بيانات التعداد العام للمنشآت الدّ 

 

ة: المنشآت 1جدول   1111حسب فئة العاملين والمحافظة  التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  االقتصادي 

 المجموع
 فئة العاملين

 المحافظة
+100 99-50 49-10 9-5 4-1 

 العاصمة 3688 3 3 23 80 3579

 البلقاء 525 0 0 1 1 523

 الزرقاء 1385 0 0 0 9 1376

 مأدبا 235 0 0 0 0 235

 ربدإ 1404 1 1 3 10 1389

 المفرق 234 0 0 0 0 234

 جرش 219 0 0 0 1 218

 عجلون 152 0 0 0 0 152

 الكرك 299 0 0 0 5 294

 الطفيلة 100 0 0 0 1 99

 معان 139 0 0 2 0 137

 العقبة 153 0 0 1 5 147

 المجموع 8533 4 4 30 112 8383

 

إجراء مسح شامل  تمّ  ,وهو الحصول على تقديرات ومؤشرات على مستوى المحافظة ,ولغايات تحقيق أهداف هذا المسح

نة توزيع عيّ  3ل الجدون . ويبيّ ل فأكثر في جميع المحافظاتامع 5عدد العاملين فيها بلغ التي و االقتصادّيةلجميع المنشآت 

 في هذا القطاع حسب فئة العاملين والمحافظة. االقتصادّيةالمنشآت 
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ةنة المنشآت : توزيع عي  1جدول   حسب فئة العاملين والمحافظة التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  االقتصادي 

 المجموع
 فئة العاملين

 المحافظة
+100 99-50 49-10 9-5 4-1 

 العاصمة 622 3 3 23 80 513

 البلقاء 152 0 0 1 1 150

 الزرقاء 266 0 0 0 9 257

 مأدبا 121 0 0 0 0 121

 ربدإ 269 1 1 3 10 254

 المفرق 120 0 0 0 0 120

 جرش 121 0 0 0 1 120

 عجلون 152 0 0 0 0 152

 الكرك 159 0 0 0 5 154

 الطفيلة 100 0 0 0 1 99

 معان 139 0 0 2 0 137

 العقبة 153 0 0 1 5 147

 المجموع 2328 1 1 19 103 2204

 

 

 العرض(مسح مزودي التدريب )جانب  1.1.1.1

 ن في المملكة متمثالً بـاآلتي:رئيسيال التقنيّ و المهنيّ ن مجتمع الدراسة لهذا المسح من كافة مزودي التدريب والتعليم تكوّ 

  المهنيّ وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم. 

 .وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين/ مراكز التدريب التابعة للوكالة 

 

الفنون  أكاديمّيةو مسار للتجميل, أكاديمّية)خرى تابعة للقطاع الخاص أمجموعة من معاهد ومراكز تدريب  إلىباإلضافة 

ا م خدمات تدريب مهني ضمن مهن القطاع المستهدف. أمّ تقدّ  ,(ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمّية, ووالتكنيك الفرنسية للتجميل

معاهد/ مراكز/  5تغطية  إلىن باإلضافة ة مزودي التدريب الرئيسيت كافّ حيث غطّ نة المسح فقد كانت عينة شاملة بالنسبة لعيّ 

عدم توفر معلومات دقيقة عن جهات التدريب العاملة في مجاالت  أمكن حصرها, وذلك رغم مواقع تدريب من القطاع الخاص

 .اً ع أن يكون عددها محدودمهنية/ حرفية ضمن القطاع الخاص, وبالتالي يتوقّ 
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 الدراسة أدوات 1.1.1

ر بشكل رئيس االستبانة األولى تغطي جانب الطلب )أصحاب العمل(, وتوفّ  ,استبانتين لتحقيق أهداف الدراسة تصميم تمّ 

 الفنّيةة من العمالة في المهن المختلفة والمهارات , واحتياجات المؤسسة الكميّ تدريبّيةعداد العاملين واحتياجاتهم الأبيانات عن 

وطبيعة  ,اإلعاقاتالستبانة بيانات عن تشغيل ذوي ر اكما وتوفّ مطلوبة لممارسة المهن المختلفة. للتشغيل( ال)الداعمة  العاّمةو

ب العمل ها, وكذلك بيانات عن تشغيل المرأة وفي أي المهن, وأيضا عن الصعوبات التي يواجهها أصحالاشغإ هممكنتي يهن الالم

 والمزايا المقدمة للعاملين.ق المتبعة في التعيين في تعيين العمالة والطر

 تدريبّيةر بشكل رئيس بيانات حول البرامج ال, فتغطي جانب العرض )مزودي التدريب(, حيث توفّ أما االستبانة الثانية

وأعداد الملتحقين والخريجين وخصائصهم, ودورات رفع الكفاءة  ,المتاحة لدى مزودي التدريب ضمن مهن القطاع المستهدف

هات مزودي التدريب نحو توجّ  إلىوأيضا للمرأة, باإلضافة  اإلعاقاتعن فرص التدريب المتوفرة لذوي ن, وللعمال الممارسي

استخدام نفس االستبانة  تمّ  قده أنّ  إلى اإلشارةوينبغي  الفئات المستهدفة بالتدريب. مأ تدريبّيةة سواء في البرامج العات المستقبليّ التوسّ 

 منها.  ة الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن كلّ ويّ ات األولوفي دراسات القطاعات ذ

ها عرض , وتمّ البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ ة من قبل الباحثين في المركز تطوير االستبانتين بصورتهما األوليّ  ولقد تمّ 

األخذ بالتعديالت المقترحة, وبخاصة تلك  وعلى أعضاء اللجنة االستشارية, وتمّ  ,العاّمةحصاءات الحقاً على خبراء من دائرة اإل

  .على مالحظاتهمبناًء اجراء التعديالت المناسبة  التعديالت/المالحظات التي حظيت باإلجماع من قبل هؤالء الخبراء. وتمّ 

 جمع البيانات وتجهيزها 1.1

 

 مسح الشركات )جانب الطلب( 1.1.1

 تنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق اإلجراءات اآلتية: تمّ 

  ّن التوضيحات الالزمة لكل أسئلة االستبانة.إعداد دليل لتعبئة االستبانة للباحث الميداني )جامع البيانات( يتضم 

 .إعداد دليل بشروط وتعليمات إدخال بيانات المسح الواردة من خالل االستبانات 

  إلىتقسيمهم  , تمّ مشرفين 5تابعهم ي اإلناث)جامع بيانات( من الذكور و اً ميدانيّ  اً باحث 31اختيار وتدريب ما مجموعه 

التدريب في مركز التدريب  حيث تمّ  ,مجموعة مجموعتين وتدريبهم على إجراء المسح وتعبئة االستبانة بواقع يومين لكلّ 

 اإلحصائي.

/ ورش ساتالمؤسّ تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية للباحثين الميدانيين )جامعي البيانات( مع المعنيين في  -

 . 5/6/3112_  3/2/3112سناد من شمولة بالمسح, وذلك خالل فترة اإلالعمل الم

 .العاّمةف بذلك من موظفي دائرة اإلحصاءات ة وترميزها من قبل الفريق المكلّ أتدقيق االستبانات المعب -

 عداد جداول البيانات الخام.إالحاسوب, و إلىإدخال البيانات  -
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 )جانب العرض(مسح مزودي التدريب  1.1.1

 تنفيذ جمع بيانات مسح مزودي التدريب وفق اإلجراءات اآلتية: تمّ 

  ّبيانات المسح  لجمع ؛الرئيسة في األردن التقنيّ و المهنيّ ممثلي جهات التعليم والتدريب سبعة من  تكليف فريق عمل ضم

 .الالزمة

  خاللها تعريف المشاركين  تمّ  16/6/3115بتاريخ  البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز

 بأداة المسح ومتطلبات تعبئتها, وتدريبهم على آلية تعبئة االستبانات.

  ّن لدى جهات تعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت الشخصية ألعضاء الفريق )جامعي البيانات( مع الموظفين المعنيي

 .1/6/3112_   1/5/3112لفترة من التدريب المشمولة بالمسح, وذلك خالل ا

  البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ تدقيق االستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق المكلف بذلك من موظفي المركز. 

  عداد جداول البيانات الخام.إسوب, والحا إلىإدخال البيانات 

 

 تبويب البيانات ونشرها 1.1

ة والرسومات البيانية الالزمة لعرض الدراسة بعد اقراراها من أعضاء اللجنة تحديد التقاطعات والجداول التكراريّ  تمّ 

 , وتمّ ProClarityاالستشارية, وقام اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخام الستخراجها وعرضها باستخدام برنامج 

 تضمينها بهذا التقرير الذي اشتمل أيضا على ملخص ألهم نتائج الدراسة والتوصيات المنبثقة عنها.
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 الفصل الثاني 

التجميل تحليل جانب الطلب في قطاع 

 وتصفيف الشعر
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 التجميل وتصفيف الشعرانتاج منشآت قطاع  1.1

ناداً للمسح است 3112( منشأة لغاية النصف األول من عام 3.555) التجميل وتصفيف الشعربلغ عدد المنشآت في قطاع 

( %3الشمال, وما نسبته ) إقليم%( في 32الوسط, ونحو) إقليم%( في 63, توزعت بواقع )العاّمةحصاءات الذي أجرته دائرة اإل

 (.1كل والش 5الجنوب )أنظر الجدول  إقليمفي 

 / المحافظةقليمحسب اإل التجميل وتصفيف الشعر:توزيع المنشآت في قطاع 3جدول 

 عدد المنشآت / المحافظةقليماإل

 5833 الوسط إقليم

 3688 عمان

 525 البلقاء

 1385 الزرقاء

 235 مأدبا

 2009 الشمال إقليم

 1404 ربدإ

 234 المفرق

 219 جرش

 152 عجلون

 691 الجنوب إقليم

 299 الكرك

 100 الطفيلة

 139 معان

 153 العقبة

 8533 المجموع

 

  

 / المحافظةقليمحسب اإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 1شكل 
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نهاية النصف األول و 1151حيث نشأتها ما بين العام عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من  أنّ  وأظهرت الدراسة

المنشآت التي شملها المسح بدأت نشاطها منذ العام  غالبّية نّ إ(, لكن وبشكل عام ف2كما يوضح الجدول ) 3112من العام الحالي 

وهي  ,1116%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بدأت بتقديم الخدمة منذ العام 35) قرابةأن  إلىحيث تشير البيانات  1116

 ( عامالً وعاملة.12.633العاملين في القطاع والبالغ ) إجماليّ %( من 61نحو ) توّظف

 

 حسب سنة بدء تقديم الخدمة التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 4جدول 

 عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء

1950 5 137 1988 46 61 

1952 2 267 1989 66 114 

1954 3 19 1990 189 276 

1955 2 254 1991 54 89 

1957 1 10 1992 107 145 

1961 2 5 1993 91 167 

1962 8 15 1994 114 172 

1963 8 23 1995 124 183 

1965 10 12 1996 54 108 

1967 8 8 1997 117 160 

1968 14 34 1998 117 212 

1970 22 32 1999 183 278 

1971 9 9 2000 497 852 

1972 20 27 2001 167 274 

1973 2 2 2002 290 558 

1974 3 16 2003 267 528 

1975 36 64 2004 567 896 

1976 7 15 2005 387 738 

1977 3 3 2006 549 748 

1978 15 15 2007 638 1010 

1979 14 83 2008 573 850 

1980 40 83 2009 781 1152 

1981 10 11 2010 766 1328 

1982 36 198 2011 468 674 

1984 39 62 2012 392 560 

1985 51 76 2013 333 509 

1986 46 87 2014 138 241 

1987 46 177       

 14,628 مجموع العاملين 8533 مجموع المنشآت
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 حسب سنة بدء تقديم الخدمة التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 1شكل 

 

هي  التجميل وتصفيف الشعرما يزيد على النصف بقليل من المنشآت العاملة في قطاع  أنّ  إلى( 5ويشير الجدول )

%(, ونحو 2ما نسبته ) التضامنّيةالمنشآت  وتشّكل, القانونيّ وفقاً لكيانها  فردّية%( هي منشآت 15قرابة ) حيث أنّ  ,فردّيةمنشآت 

 .جمعيات خيرية%( 1)

 قليمواإل القانوني  حسب الكيان  التجميل وتصفيف الشعر:  توزيع المنشآت في قطاع 5جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم للمنشأة القانوني  الكيان 

 8136 642 1999 5495 فردي ةمؤسسة 

 342 30 4 309 تضامنشركة 

 5 4   1 محدودة مسؤولي ةشركة ذات 

 3     3 تعاونية جمعية

 37 15 3 19 جمعية تعاونية

 10   3 7 حكومي

 8533 691 2009 5833 المجموع

 

  

 القانوني  حسب الكيان  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 3شكل 
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ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي:  التجميل وتصفيف الشعرواستناداً لنتائج المسح يمكن تصنيف المنشآت في قطاع 

%(, تليها المنشآت 13والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة ) ,عمال( 5-1المنشآت الصغيرة الحجم )

 %(. 1.2وبنسبة )وأكثر(  عامالً  11)الحجم  كبيرة%(, ثم المنشآت 1.5وبنسبة ) (عمال 11-6) الحجم المتوسطة

 

 قليمحسب حجم المنشأة واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 6جدول 

الوسط إقليم المنشأة حجم الشمال إقليم  الجنوب إقليم   المجموع 

 8388 684 1983 5721 صغيرة

 111 7 22 82 متوسطة

 24   2 23 كبيرة

 9   2 7 غير معرف

 8533 691 2009 5833 المجموع

 

  

  

 قليمحسب حجم المنشأة واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 4شكل 
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عدد  والجنس, ويالحظ أنّ  قليمحسب حجم المنشأة واإل التجميل وتصفيف الشعر( توزيع المنشآت في قطاع 6ويبين الجدول )

 الوسط.  إقليموذلك في  ,وكذلك المتوسطة والكبيرة ,العاملين الذكور أكبر في المنشآت صغيرة الحجم

 

 والجنس قليمحسب حجم المنشأة واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 7جدول 

المنشأةحجم   
الوسط إقليم الشمال إقليم  الجنوب إقليم   

 المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى

 0     189 122 67 694 84 609 غير معرف

 641 319 641 2550 744 1806 9066 3802 5264 صغيرة

 20 30 20 175 110 66 581 295 286 متوسطة

 0     23 23 0 340 158 182 كبيرة

 661 349 661 2937 998 1939 10681 4340 6341 المجموع

 

  

  

 والجنس قليمحسب حجم المنشأة واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 5شكل 

 

0

2000

4000

6000

8000

 كبيرة متوسطة صغيرة

 اإلجمالي

 إناث ذكور

0

2000

4000

6000

 كبيرة متوسطة صغيرة

 إقليم الوسط

 إناث ذكور

0

500

1000

1500

2000

 كبيرة متوسطة صغيرة

 إقليم الشمال

 إناث ذكور

0

200

400

600

800

 متوسطة صغيرة

 إقليم الجنوب

 إناث ذكور



18 
 

هذا القطاع عن انخفاض الطلب %( من المنشآت في 55وحول تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم, فقد أعلنت )

%( من 21) وُيذكر أنّ  .(3116-3112)توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام  كما, 3115نتاجها في العام إعلى 

 .3115نتاجها في العام بيرة قد أعلنت ارتفاع الطلب على إالمنشآت الك

حسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  : توزيع المنشآت والعاملين8جدول 

 1113لعام 

 عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب
عدد المنشآت 
 الصغيرة

عدد المنشآت 
 المتوسطة

عدد المنشآت 
 الكبيرة

 31 11 19 2,181 61 ارتفاع

 11 4 11 302 36 ال يوجد تغيير

 12 14 91 3,005 125 انخفاض

 2 5 1 48 11 غير معرف

 60 32 030 5,536 233 المجموع
 

  

  

حسب تقييم أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت والعاملين في قطاع 6شكل 

 1113وحسب حجم المنشأة لعام 

 ارتفاع
12% 

 اليوجد تغيير
35% 

 انخفاض
53% 

 اإلجمالي

 ارتفاع
12% 

 اليوجد تغيير
35% 

 انخفاض
53% 

 المنشآت الصغيرة

 ارتفاع
23% 

 اليوجد تغيير
45% 

 انخفاض
32% 

 المنشآت المتوسطة

 ارتفاع
49% 

 اليوجد تغيير
28% 

 انخفاض
23% 

 المنشآت الكبيرة
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ع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لألعوام حسب توق   التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 9جدول 

(1114-1116) 

 1111 1111 1111 تقييم الطلب

 881 818 1065 ارتفاع

 3734 3818 2943 ال يوجد تغيير

 3693 3686 4494 انخفاض

 226 212 31 غير معرف
 

 

حسب توقع أصحاب العمل لحجم الطلب على منتجاتهم لألعوام  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 7شكل 

(1114-1116) 

 

على تنبؤات أصحاب العمل  االقتصادّيةة وة السياسيّ انعكاس الظروف الحاليّ ضرورة األخذ بعين االعتبار  إلى اإلشارةوتجدر 

 سلبياً.ة المستقبليّ 

 

 التجميل وتصفيف الشعرة للعاملين في قطاع ة والنوعي  الخصائص الكمي   1.1

عامالً وعاملة لعام  (12.633)قد بلغ  التجميل وتصفيف الشعرعدد العاملين في قطاع  كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

 بشكل عام, نجد أنّ  العلمّيةف مؤهالت العاملين تعرّ ناث. وبلإل%( 51%( مقابل )61للذكور بواقع ) غالبّية, توزعوا ب3115

, بينما نجد %(36وبنسبة ) العاّمة الثانوّيةحملة , يليه %(51وبنسبة ) الثانوّيةأقل من  اً ميّ عل مؤهالً يحملون الذكور العاملين  غالبّية

 .الثانوّيةأقل من %( 36ونحو ) العاّمة الثانوّيةمؤهل يحملن العامالت في القطاع  اإلناث%( من 25أن )
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 والجنس مي  حسب المؤهل العل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العاملين في قطاع 11جدول 

 المجموع نثىأ ذكر المؤهل التعليمي

 240 48 191 أمي / ملم

 6028 1564 4463 أقل من ثانوي

 1828 813 1015 تلمذة مهنية

 4735 2424 2311 ثانوية عامة

 1046 542 504 دبلوم متوسط

 675 256 419 بكالوريوس

 76 38 38 على من بكالوريوسأ

 14628 5687 8941 المجموع
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 والجنس مي  والهرم العمالي حسب المؤهل العل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العاملين في قطاع 8شكل 

 

 إقليمفي  الثانوّيةأقل من  مؤهالً يحملون %( 21) على مستوى المحافظات, فإننا نجد أنّ  العلمّيةوبتحليل مؤهالت العاملين 

أقل من %( مؤهلهم 26نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) نّ إالشمال ف إقليما %(, أمّ 55وبنسبة ) العاّمة الثانوّيةحملة الوسط, يليهم 

%( ثانوية 36, ونحو )الثانوّيةن عمؤهلهم قل ي%( 53) الجنوب, نجد أنّ  قليم. وباالنتقال إلثانوية عامة%( 36ونحو ) ,الثانوّية

 .عامة

 قليمواإل مي  حسب المؤهل العل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العاملين في قطاع 11جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم ميالمؤهل العل

 240 64 61 114 أمي / ملم

 6028 386 1339 4303 أقل من ثانوي

 1828 54 364 1409 تلمذة مهنية

 4735 263 796 3677 ثانوية عامة

 1046 172 196 678 دبلوم متوسط

 675 55 143 477 بكالوريوس

 76 16 38 23 اعلى من بكالوريوس

 14628 1010 2937 10681 المجموع

 

   

 قليمواإل مي  حسب المؤهل العل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 9شكل 
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تجميل  أخصائيّ وشعر نسائي,  مصّففوشعر رجالي,  مصّفف( أن مهن 13وقد أظهرت الدراسة كما يشير الجدول )

هي المهن  العناية باألظافر والقدم )بديكير ومنيكير( أخصائيّ شعر رجالي, و مصّففوشعر نسائي,  مصّففمساعد و)مكياج(, 

 جميع أقاليم المملكة.وكذلك الحال في  . التجميل وتصفيف الشعراألكثر اشغاالً في قطاع 

 قليمحسب المهنة والجنس واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العاملين في قطاع 11جدول 

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

 6967 3 594 16 1780 27 4546 )حالق رجالي(شعر رجالي  مصفّف

 191   3   2 23 164 شعر رجالي )مساعد حالق رجالي( مصفّفمساعد 

 34     2 8 2 22 شعر أطفال ) حالق أطفال ( مصفّف

 2206 251 5 666 26 3066 441 )حالق نسائي(شعر نساء  مصفّف

 505 79   22   301 103 شعر نساء )مساعد حالق نسائي ( مصفّفمساعد 

 8           8 شعر/ شعر مستعار مصفّف

 680 6   209   403 62 )ممكيج عام(تجميل  أخصائيّ 

 43     18   25   تجميل )مساعد ممكيج ( أخصائيّ مساعد 

 122 3   1   116 2 العناية باألظافر والقدم أخصائيّ 

 21 4 6     11   تدليك أخصائيّ 

 2         2   وشم أخصائيّ 

 87 1   5   74 7 فني عناية بالبشرة

 1512 3 53 58 124 289 986 المهن المساندة في القطاع

 14628 349 661 998 1939 4340 6341 المجموع

  

  

 حسب المهن األكثر اشغاالا  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11شكل 
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 قليمحسب المهن األكثر اشغاالا واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11شكل 

 

%( من العاملين في هذا 33ما نسبته ) نّ إ, فوتصفيف الشعرالتجميل ات العاملين في قطاع وبالحديث وبشكل عام عن جنسيّ 

لكن  ,الشمال والوسط يّ إقليمفي  حد ما إلى%( من غير األردنيين, وتعتبر النسبة قريبة 13ة مقابل )القطاع هم أردنيو الجنسيّ 

 .%(25لغير األردنيين ) الجنوب إقليمفي  كثيراً النسبة مرتفعة 
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 ة حسب الجنسي   التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العاملين في قطاع 13جدول 

 الجنسية
 ذكر

 مجموع الذكور
 انثى

 المجموع اإلناثمجموع 

 الشمال إقليم الوسط إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 5,236 242 1 241 4,994 3 835 4,156 أردني

 300 4 2 4 296 2 43 253 غير أردني

 5,536 246 1 245 5,290 3 878 4,410 المجموع

 

  

  

 قليمة العاملين واإلحسب جنسي   التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11شكل 
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  التجميل وتصفيف الشعرة للمؤسسات في قطاع الحالية والمستقبلي   تدريبي ةاالحتياجات ال 1.1

المنشآت العاملة في قطاع  غالبّيةلدى  تدريبّيةمرافق أو أقسام  ةأير فّ تو عدمجمعها عن  تحليل البيانات التي تمّ كشفت نتائج 

ها تفضل تدريب عامليها لدى مؤسسة التدريب %( من المنشآت العاملة في القطاع بأنّ 65), وأفاد حواليالتجميل وتصفيف الشعر

للقطاع  مراكز التدريب التابعةلدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً وتفضل تعيين عاملين تلقوا تدريب ,المهنيّ 

 .%(11البلقاء التطبيقية وبنسبة )كليات المجتمع/ جامعة  %(, ثمّ 13الخاص بنسبة )

 حسب جهة التدريب المفضلة وتصفيف الشعرالتجميل : توزيع المنشآت في قطاع 14جدول 

 عدد المنشآت جهة التدريب

 64 كليات المجتمع/ جامعة البلقاء التطبيقية

 3 / وزارة التربية والتعليمالمهني  التعليم 

 404 المهني  مؤسسة التدريب 

 9 المهني  ة للتشغيل والتدريب الوطني  الشركة 

 128 مراكز تدريب/ قطاع الخاص

 33 البالدخارج 

 640 المجموع

 

 

 حسب جهة التدريب المفضلة التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 13شكل 
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(, على تدريب العاملين في برامج  3116-3112في طلب أصحاب العمل لألعوام ) اً هناك ارتفاع ويلحظ  من النتائج أنّ 

 ( وفي أقاليم المملكة الثالثة: 15) نة في الجدولالتدريب المبيّ 

 

 حسب برامج التدريب األكثر طلباا  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 15جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 مهارات قص الشعر الطويل مهارات قص الشعر الطويل مهارات قص الشعر الطويل

 مهارات قص الشعر )قصات جديدة( مهارات قص الشعر )قصات جديدة( مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة، 

 تمليس، بيرم، خصل(

مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة، 

 تمليس، بيرم، خصل(

مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة، 

 تمليس، بيرم، خصل(

 مهارة التسريحات الجديدة مهارة التسريحات الجديدة التسريحات الجديدة مهارة

 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة( مهارة السشوار

 
 مهارة السشوار

   مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

   مهارة المكياج السينمائي

   ةظافر الصناعي  مهارة تركيب األ

   مهارة رسم االظافر

   مهارة تنظيف البشرة

   الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة
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 المطلوبة تدريبي ةحسب جهة التدريب المفضلة للبرامج ال التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 14شكل 

 

 

 العاملين وخصائصهمة من الكمي   التجميل وتصفيف الشعراحتياجات مؤسسات قطاع  1.1

ع الطلب على يتوزّ والوظائف األخرى المساندة(, و الفنّية( على العمالة )في الوظائف 1615) جماليّ حجم الطلب اإلبلغ 

تركز الطلب على . كما وي%(56) اإلناث%( و25)الذكور  متقارب جندرياً,بشكل  التجميل وتصفيف الشعرقطاع  العمالة في

 إقليم( في 1161حوالي ) (3116-3112)بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع لألعوام  الوسط, حيث إقليمالعمالة أكثر في 

مقابل  ,لذكورى الع( 663بلغ ) إجماليّ وبحجم طلب الجنوب,  إقليم( في 325و )الشمال  إقليم( في 531الوسط مقارنة مع )

 .اإلناث( من 1135)

ن أن مؤهل , حيث تبيّ (3116-3112)المطلوبة لألعوام  العلمّيةمستوى المؤهالت  ح( يتضّ 16وباالطالع على الجدول )

المنشآت هي  غالبّية ة أنّ اً خاصّ ة, ويبدو هذا منطقيّ المهنيّ التلمذة , ثم العاّمة الثانوّيةمؤهل أقل من ثانوي هو األكثر طلباً يليه 

 العمالة الماهرة مطلوبة أكثر للعمل خارج المملكة.  ذلك أنّ  إلىصغيرة الحجم, أضف 

-1114)والجنس لألعوام  مي  حسب المؤهل العل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 16جدول 

1116) 

 مي  المؤهل العل
 1111عدد الفرص لعام  1111عدد الفرص لعام  1111عدد الفرص لعام 

 المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكر

 7 0 7 7 0 7 37 15 22 أمي / ملم

 135 18 117 170 33 137 314 90 224 أقل من ثانوي

 94 86 8 119 103 16 280 202 78 تلمذة مهنية

 109 97 12 146 129 16 262 199 64 ثانوية عامة

 10 2 8 36 26 10 29 8 21 دبلوم متوسط

 0 0 0 2 0 2 30 9 21 بكالوريوس

 0 0   0 0   8 8   أعلى من بكالوريوس

 354 203 151 480 292 188 959 530 429 المجموع

مهارة 
التسريحات 
 الجديدة

62% 
مهارات قص 

قصات )الشعر 
 (جديدة

19% 

مهارة تنظيف 
 البشرة

14% 

 مهارة السشوار
2% 

مهارات وضع 
مواكب )المكياج 

 (للموضة
1% 

مهارة تركيب 
االظافر 
 الصناعية

1% 

ازالة الشعر غير 
المرغوب به 

 بالليزر
1% 

 القطاع الخاص/ مراكز التدريب

مهارة 
التسريحات 
 الجديدة

46% 

 مهارة السشوار
23% 

مهارة تنظيف 
 البشرة

23% 

مهارات التعامل 
مع الكيماويات 

صبغة, تمليس, )
 (بيرم, خصل

8% 

 خارج البالد
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 (1116-1114)لألعوام  مي  حسب المؤهل العل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 15شكل 

 

شعر نسائي, ومساعد  مصّففشعر رجالي, و مصّففعلى مهن  (3116-3112)لألعوام  اً هناك طلب نّ إف وبشكل عام

 على إقليم ( تفصيل الطلب في كلّ 16. ويوضح  الجدول )تجميل )ممكيج(, وفني العناية بالبشرة أخصائيّ شعر نسائي, و مصّفف

 .المهن المختلفة

 

 

 (1116-1114)حسب المهنة لمجموع لألعوام  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع مجموع الطلب على العمالة في قطاع 16شكل 

 

 

 ملم/ أمي 
أقل من  4%

 ثانوي
33% 

تلمذة 
 مهنية
29% 

ثانوية 
 عامة
27% 

دبلوم 
 متوسط

3% 

بكالوريو
 س
3% 

أعلى من 
بكالوريو
 س
1% 

2014 

 ملم/ أمي 
1% 

أقل من 
 ثانوي
36% 

تلمذة 
 مهنية
25% 

ثانوية 
 عامة
30% 

دبلوم 
 متوسط

7% 

بكالوريو
 س
1% 

2015 

 ملم/ أمي 
2% 

أقل من 
 ثانوي
38% 

تلمذة 
 مهنية
26% 

ثانوية 
 عامة
31% 

دبلوم 
 متوسط

3% 

2016 
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مساعد مصفف 
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مساعد حالق )
 (نسائي

فني عناية 
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مساعد مصفف 
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 1113لعام  قليمحسب المهنة واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع الطلب على العمالة في قطاع 17جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 شعر نساء )حالق نسائي( مصفّف شعر نساء )حالق نسائي( مصفّف شعر نساء )حالق نسائي( مصفّف

 شعر رجالي )حالق رجالي( مصفّف شعر رجالي )حالق رجالي( مصفّف شعر رجالي )حالق رجالي( مصفّف

شعر نساء )مساعد حالق  مصفّفمساعد  تجميل )ممكيج عام( أخصائيّ  تجميل )ممكيج عام( أخصائيّ 
 نسائي(

شعر نساء )مساعد حالق  مصفّفمساعد 
 نسائي(

 شعر نساء )مساعد حالق نسائي( مصفّفمساعد 
شعر رجالي )مساعد  مصفّفمساعد 

 حالق رجالي(

  فني عناية بالبشرة فني عناية بالبشرة

  العناية باألظافر والقدم أخصائيّ  العناية باألظافر والقدم أخصائيّ 

شعر رجالي )مساعد حالق  مصفّفمساعد 
 رجالي(

شعر رجالي )مساعد حالق  مصفّفمساعد 
 رجالي(

 

  تجميل )مساعد ممكيج( أخصائيّ مساعد  شعر نساء )حالق نسائي( مصفّف

  شعر نساء )حالق نسائي( مصفّف 

 

عدد سنوات خبرة تتراوح بين السنة  ز الطلب علىفقد تركّ  ,ا من حيث الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبةوأمّ 

 (.13الجدول )ح ذلك من ضباعتبارها فترة كافية للقيام بمتطلبات العمل في هذا القطاع. ويتّ  ,الواحدة والسنتين

 

-1114)عوام حسب سنوات الخبرة المطلوبة والجنس لأل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 18جدول 

1116) 

 سنوات الخبرة
1111عدد الفرص لعام  1111عدد الفرص لعام    1111عدد الفرص لعام  

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر

1 73 90 17 27 14 17 

0 179 160 112 84 103 22 

4 68 120 17 84 14 84 

3 9 65 10 39 0 8 

2 27 27 5 17 5 8 

0 43 64 15 38 2 61 

7 9 
     

01 10 
     

04 12 4 12 4 12 4 

 203 151 292 188 530 429 المجموع
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 (1116-1114)حسب سنوات الخبرة المطلوبة لألعوام  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 17شكل 

 

ارتفاع حجم  أعمال التوسعة, األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ ( بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس 11ن الجدول )ويبيّ 

%( أكثر من كونه 61 -%51توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةهو ناشئ عن  3116-3112الطلب على العاملين في األعوام 

 .وظيفيّ  مجرد دوران  

-1114)حسب أسباب توفرها )دوران/ توسع( لألعوام  الشعر التجميل وتصفيف: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 19جدول 

1116) 

 
 1111عدد الفرص لعام  1111عدد الفرص لعام  1111عدد الفرص لعام 

 124 118 201 دوران

 178 309 668 توسع

 91 52 52 

 354 480 959 المجموع

 

 
 

 

-1114)لألعوام  حسب أسباب توفرها )دوران/ توسع( التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العمالة المطلوبة في قطاع 18شكل 

1116) 
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,  التجميل وتصفيف الشعروكشفت نتائج الدراسة, من خالل سؤال أصحاب العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع 

, قص الشعر قصات جديدةمهارة  :رئيسة وهي مهارات خمسن أن هناك والذي يبيّ الجدول الموجود أدناه,  عن النتائج المبينة في

وضع , ومهارة (خصل بيرم, تمليس, صبغة,) الكيماويات مع التعامل مهاراتو, عمل تسريحات جديدة, ومهارة السشوارومهارة  

 .مكياج مواكب للموضة

حسب المهنة وأكثر مهارة مطلوبة لها وال تتوفر لدى العاملين  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع العمالة في قطاع 11جدول 

 (1116-1114)لألعوام 

المطلوبة الفني ةالمهارة  المهنة  
 عدد الفرص

4102 4100 4106 

 (رجالي حالق) رجالي شعر مصف ف

 28 28 107 مهارات قص الشعر الطويل

 49 80 172 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 50 50 45 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة، تمليس، بيرم، خصل(

     1 مهارة التسريحات الجديدة

 (نسائي حالق) نساء شعر مصف ف

     2 مهارات قص الشعر الطويل

 50 64 87 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 10 10 31 خصل( الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, التعامل مع ةمهار

 50 31 113 مهارة التسريحات الجديدة

 29 60 99 مهارة السشوار

     1 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

     8 مهارة رسم االظافر

   8   مهارة تنظيف البشرة

شعر رجالي )مساعد حالق  مصف فمساعد 
 رجالي(

     12 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 حالق مساعد) نساء شعر مصف ف مساعد
 (نسائي

 5 5 5 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 3 3 3 خصل( الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, التعامل مع ةمهار

 3 10 18 مهارة التسريحات الجديدة

 8 8 18 مهارة السشوار

 2 3 5 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

     8 مهارة تركيب االظافر الصناعية

     8 الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة

 (عام ممكيج) تجميل أخصائي  

 10 20 52 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

 8 8 28 مهارة المكياج السينمائي

 0 8 0 التعامل مع الكريمات

 2 2 4 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة( (تجميل )مساعد ممكيج أخصائي  مساعد 

 2 12 6 مهارة رسم االظافر العناية باألظافر والقدم أخصائي  

 فني عناية بالبشرة
 2 11 11 مهارة تنظيف البشرة

 0 0 8 التعامل مع الكريمات
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ةالمهارات  1.1   التجميل وتصفيف الشعرالمطلوب توافرها لدى العاملين في قطاع  العام 

الداعمة للتشغيل في  العاّمةمهارة من المهارات  جداول تبين درجة أهمية كلّ  يةبعد  تحليل البيانات التي اشتملت عليها ثمان  

مهنة  ة لكلّ الضروريّ  العاّمةن المهارات (, والذي يبيّ 31استخالص الجدول ) , تمّ التجميل وتصفيف الشعرمهنة من مهن قطاع  كلّ 

 .تدريبّيةرامجها الدماج تلك المهارات في بإمر الذي يتطلب من مزودي التدريب من المهن, األ

ة: المهارات 11جدول   ة الداعمة للتشغيل للمهن المطلوبةالضروري   العام 

ةالمهارات  المهنة  الضرورية العام 

 )حالق رجالي(شعر رجالي  مصف ف

واالبتكار/ مهارات  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب/ مهارة 

االتصال والعمل مع الفريق/ مهارات عددية/ مهارات التحليل وحل 

دارة الوقت/ مهارة التواصل إشكالت/ مهارة التخطيط والتنظيم والم

 باللغة االنجليزية

 شعر رجالي )مساعد حالق رجالي( مصف فمساعد 

 واالبتكار/ مهارات االتصال والعمل مع الفريق/ اإلبداعمهارة 

شكالت/ مهارة التخطيط مهارات عددية/ مهارات التحليل وحل الم

 دارة الوقت/ مهارة التواصل باللغة االنجليزيةإوالتنظيم و

 )حالق نسائي(شعر نساء  مصف ف

واالبتكار/ مهارات  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب/ مهارة 

االتصال والعمل مع الفريق/ مهارات عددية/ مهارات التحليل وحل 

المشكالت/ مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوقت/ مهارة التواصل 

 باللغة االنجليزية

 شعر نساء )مساعد حالق نسائي ( مصف فمساعد 

 واالبتكار/ مهارات االتصال والعمل مع الفريق/ اإلبداعمهارة 

مهارات عددية/ مهارات التحليل وحل المشكالت/ مهارة التخطيط 

 والتنظيم وادارة الوقت/ مهارة التواصل باللغة االنجليزية

 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي  

واالبتكار/ مهارات  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب/ مهارة 

االتصال والعمل مع الفريق/ مهارات عددية/ مهارات التحليل وحل 

المشكالت/ مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوقت/ مهارة التواصل 

 باللغة االنجليزية

 تجميل )مساعد ممكيج ( أخصائي  مساعد 

واالبتكار/ مهارات االتصال والعمل مع الفريق/  اإلبداعمهارة 

ت التحليل وحل المشكالت/ مهارة التخطيط والتنظيم وادارة مهارا

 الوقت

 العناية باألظافر والقدم أخصائي  

واالبتكار/ مهارات االتصال والعمل مع الفريق/  اإلبداعمهارة 

مهارات التحليل وحل المشكالت/ مهارة التخطيط والتنظيم وادارة 

 الوقت

 فني عناية بالبشرة

واالبتكار/ مهارات  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب/ مهارة 

االتصال والعمل مع الفريق/ مهارات عددية/ مهارات التحليل وحل 

المشكالت/ مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوقت/ مهارة التواصل 

 باللغة االنجليزية
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  التجميل وتصفيف الشعرتشغيل المرأة في قطاع  1.1

ال يرغبون  التجميل وتصفيف الشعرمن المنشآت العاملة في قطاع  العديد أنّ  إلىجمعها  البيانات التي تمّ تشير نتائج تحليل 

في هذا القطاع ال طبيعة العمل  أنّ  إلىذلك  يعود  وبشكل رئيس  نّ إ( ف33ن الجدول )ناث في هذا القطاع, وكما يبيّ إفي تعيين 

في  اإلناثعمل  وبالتالي من الطبيعي أنّ  ,صالونات ومنشآت تجميل للرجال وللنساءنة اشتملت على العيّ  , حيث أنّ تناسب المرأة

 .صالونات الرجال غير رائج وغير مقبول مجتمعياً 

 اإلناثحسب سبب عدم تعيين  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11جدول 

 عدد المنشآت اإلناثأسباب عدم تعيين 

 4990 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 2905 عدم الحاجة

 23 عدم رغبة صاحب العمل

 73 الدين ال يسمح

 85 الكلفة المادية العالية

 458 غير معرف

 8533 المجموع

 

 

 اإلناثحسب سبب عدم تعيين  التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 19شكل 

 

طبيعة العمل ال تناسب 
 المرأة

59% 

 عدم الحاجة
34% 

 عدم رغبة صاحب العمل
0.3% 

 الدين ال يسمح
1% 

 الكلفة المادية العالية
 غير معرف 1%

5% 
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 ,شعر نساء مصفّفأهم المهن التي يعملن بها هي مهن  ن أنّ ضمن هذا القطاع, يتبيّ  اإلناثراسة  المهن التي تعمل بها وعند د

ليم اقأ وفي جميعطلب  عليها وهي نفس المهن التي يوجد العناية باألظافر والقدم, أخصائيّ العناية بالبشرة, و أخصائيّ تجميل, و أخصائيّ و

 الجدول أدناه.المملكة كما يظهر في 

 

 قليمحسب المهنة واإل التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  فرص العمل: توزيع 13جدول 

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم إجمالي   المهنة

 121 124 402 648 شعر نساء )حالق نسائي( مصف ف

 0 1 0 1 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف

 0 54 80 133 تجميل )ممكيج عام( أخصائي  

 55 12 44 111 شعر نساء )مساعد حالق نسائي( مصف فمساعد 

 0 14 15 29 فني عناية بالبشرة

 0 12 8 20 العناية باألظافر والقدم أخصائي  

 0 0 0 0 شعر رجالي )مساعد حالق رجالي( مصف فمساعد 

 0 8 0 8 تجميل )مساعد ممكيج( أخصائي  مساعد 

 4 12 59 74 مساندة أخرىمهن 

 181 237 607 1025 المجموع

 

 التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  اإلعاقاتتشغيل ذوي  1.1

( عامالً في القطاع ويشكلون 12.633من أصل ) ( عامالً 62قد بلغ ) اإلعاقات( أن عدد العاملين من ذوي 32يبين الجدول )

ثالث مهن مساندة (, و53شعر رجالي ) مصّفف :أهمهافي القطاع مختلفة فنية مهن  أربع%( فقط, وهم يعملون في 1.5ما نسبته )

 .دناه توزيع العاملين ضمن المهن في القطاع وفي جميع أقاليم المملكةن الجدول أ. ويبيّ )مهن ادارية(

 حسب المهنة التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  اإلعاقات: توزيع العاملين من ذوي 14جدول 

 المهنة

 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم
 إجمالي  
ن من والموظف العاملين

 عاقةذوي اإل
عدد 
 المنشآت

ن من والموظف
 عاقةذوي اإل

عدد 
 المنشآت

ن من والموظف
 عاقةذوي اإل

عدد 
 المنشآت

 2         2 2 عموم كتبة الدوائر

 1         1 1 السكرتيرون

 32 1 1 11 13 18 18 شعر رجالي )حالق رجالي( مصفّف

 8         8 8 شعر رجالي مصفّفمساعد 

 20 4 4     15 15 شعر نساء )حالق نسائي( مصفّف

 1     1 1     شعر نساء مصفّفمساعد 

 1         1 1 المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب

 64 5 5 12 14 45 45 المجموع
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 حسب المهنة التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  اإلعاقاتذوي  : توزيع العمالة من11شكل 
 

 

نظراً لطبيعة  اإلعاقات, فعلياً, ال تفضل توظيف ذوي التجميل وتصفيف الشعرالمنشآت في قطاع  ن نتائج الدراسة أنّ تبيّ 

المملكة المختلفة مع ليم اقأفي  اإلعاقات من ذوي ( عامالً 332لتعيين نحو )كبيرة فرصة  هناكالقطاع ومتطلبات العمل فيه, لكن 

( 131شعر نسائي ) مصّفف( فرصة, 55شعر رجالي ) مصّفف :الوسط, وذلك في مهن متعددة نذكر منها إقليمالتركز في 

 .( فرصة35تجميل ) أخصائيّ فرصة, 

 

 وطرق التعيين التجميل وتصفيف الشعرصعوبات تعيين العاملين في قطاع  1.2

%( من المنشآت 11%( من المنشآت ال تواجه أية صعوبات في التعيين, بينما )31ما نسبته ) كشفت نتائج الدراسة عن أنّ 

م المهارات المطلوبة النقص في العمالة ممن لديه إلى( تواجه صعوبات في التعيين, وتعزى هذه الصعوبات فردّية)معظمها منشآت 

 (.35ة نحو العمل )انظر الجدول يجابيّ إالعمالة ممن لديهم قيم واتجاهات قص في ضافة للنإبشكل رئيس, 

 

 

 

 

 

مصفف شعر رجالي  
 (حالق رجالي)

50% 

مساعد مصفف شعر    
مساعد حالق )رجالي 

 (رجالي
12% 

مصفف شعر نساء  
 (حالق نسائي)

30% 

مساعد مصفف شعر  
مساعد حالق )نساء 

 (نسائي
2% 

 المهن المساندة األخرى
6% 
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 حسب صعوبات التعيين التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم صعوبات التعيين

 470 30 100 340 كاديمياأالنقص في العمالة المؤهلة 

 1112 89 271 751 النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

يجابية نحو العمل إالعمالة ممن لديهم قيم واتجاهات النقص في 
 ومهارات داعمة للتشغيل

660 272 77 1008 

 19 7   13 جر المطلوبارتفاع األ

 172 4 29 139 بالدوامعدم االلتزام 

 20 13   8 ترك العمل بعد تعلم المهنة

 2802 219 672 1911 المجموع

 

  

  

 حسب صعوبات التعيين التجميل وتصفيف الشعرتوزيع المنشآت في قطاع  :11شكل 

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 اكاديميا
17% 

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
 المطلوبة

39% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
 داعمة للتشغيل

36% 

ارتفاع االجر 
 المطلوب

1% 

عدم االلتزام 
 بالدوام

6% 

ترك العمل بعد 
 تعلم المهنة

1% 

 جميع األقاليم

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 اكاديميا
18% 

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
 المطلوبة

39% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
 داعمة للتشغيل

35% 

ارتفاع االجر 
 المطلوب

1% 

عدم االلتزام 
 بالدوام

7% 

 إقليم الوسط

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 اكاديميا
15% 

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
 المطلوبة

40% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
 داعمة للتشغيل

41% 

عدم االلتزام 
 بالدوام

4% 

 إقليم الشمال

النقص في 
العمالة المؤهلة 

 اكاديميا
13% 

النقص في 
العمالة ممن 

لديهم المهارات 
 المطلوبة

41% 

النقص في 
العمالة ممن 
لديهم قيم 
واتجاهات 
ايجابية نحو 

العمل و مهارات 
 داعمة للتشغيل

35% 

ارتفاع االجر 
 المطلوب

3% 

عدم االلتزام 
 بالدوام

2% 

ترك العمل بعد 
 تعلم المهنة

6% 

 إقليم الجنوب
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التعيين المباشر من خالل  أنّ ( 36الجدول )وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين, فقد أظهرت الدراسة وحسب 

وبنسبة  لكترونّيةعالنات الصحف والمواقع االإ%(, يليه التعيين من خالل 65بة )ة هو األكثر استخداماً وبنسصاالت الشخصيّ االتّ 

 %(.11%(, ثم التعيين عن طريق مكاتب التشغيل وبنسبة )31)

 

 قليمحسب طرق التعيين واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11جدول 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم ق التعيينطر

 238 12 10 216 مكاتب التشغيل

 17     17 المدنية الخدمة ديوان

 346 9 9 328 لكتروني ةالصحف والمواقع اال

 5657 372 477 4809 الشخصيةمباشرة من خالل االتصاالت 

 15 3 10 2 عرض خدمات

 16 8 5 4 المهني  مراكز التدريب 
 

  

  

 قليمحسب طرق التعيين واإل التجميل وتصفيف الشعر: توزيع المنشآت في قطاع 11شكل 

 

 مكاتب التشغيل
3.8% 

ديوان الخدمة 
 المدنية

0.3% 
الصحف و 
المواقع 
 االلكترونية

5.5% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
 الشخصية

90% 

مراكز التدريب 
 المهني

0.3% 

 جميع األقاليم

 مكاتب التشغيل
4% 

ديوان الخدمة 
 المدنية

0.3% 
الصحف و 
المواقع 
 االلكترونية

6% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
 الشخصية

90% 

 إقليم الوسط

 مكاتب التشغيل
2% 

الصحف و 
المواقع 
 االلكترونية

2% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
 الشخصية

93% 

 عرض خدمات
2% 

مراكز التدريب 
 المهني

1% 

 إقليم الشمال

 مكاتب التشغيل
3% 
الصحف و 
المواقع 
 االلكترونية

2% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
 الشخصية

92% 

 عرض خدمات
1% 

مراكز التدريب 
 المهني

2% 

 إقليم الجنوب
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 %( منهم بأنّ 55أجاب )ف, وتصفيف الشعر التجميلكما وسئل أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع 

 ويج لالستثمار.ضعف التر إلى%( 33)أشار ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع, بينما 

 قليمواإل قطاعال تواجه التي الصعوبات حسب التجميل وتصفيف الشعر قطاع في المنشآت توزيع:  17 جدول

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم التجميلالصعوبات التي تواجه قطاع 

 1834 160 282 1392 القوانين والتشريعات الناظمة للعمل

 3167 221 473 2473 ارتفاع الضرائب

 1024 56 239 729 اإلجراءات التي تعيق االستثمار

 2489 148 401 1941 لالستثمارضعف الترويج 

ارتفاع تكاليف مدخالت االنتاج )ايجار، أجور العاملين، الماء 
 والكهرباء والوقود، المواد الخام األولية(

213 205 18 436 

العالمية  االقتصادي ةزمة عات األبتأثر الطلب على االنتاج سلباا بت
 زمات السياسية في دول الجوارواأل

13   54 67 

 17   17   ضعف أداء النقابات
 

  

  

  قليمواإل القطاع تواجه التي الصعوبات حسب التجميل وتصفيف الشعرقطاع  في المنشآت توزيع:  11 شكل

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

20% 

ارتفاع 
 الضرائب

35% 

اإلجراءات التي 
 تعيق االستثمار

11% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

28% 

ارتفاع تكاليف 
 مدخالت االنتاج 

5% 

تأثر الطلب على 
االنتاج سلباً 

بتيعات االزمات 
االقتصادية 
والسياسية في 

 الجوار
1% 

 جميع األقاليم

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

21% 

ارتفاع 
 الضرائب

36% 

اإلجراءات التي 
 تعيق االستثمار

11% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

29% 

ارتفاع تكاليف 
 مدخالت االنتاج 

3% 

 إقليم الوسط

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

18% 

ارتفاع 
 الضرائب

اإلجراءات التي  29%
 تعيق االستثمار

15% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

25% 

ارتفاع تكاليف 
 مدخالت االنتاج 

13% 

 إقليم الشمال

القوانين 
والتشريعات 
 الناظمة للعمل

24% 

ارتفاع 
 الضرائب

24% 

اإلجراءات التي 
 تعيق االستثمار

9% 

ضعف الترويج 
 لإلستثمار

22% 

ارتفاع تكاليف 
 مدخالت االنتاج 

3% 

تأثر الطلب على 
االنتاج سلباً 

بتيعات االزمات 
االقتصادية 
والسياسية في 

 الجوار
8% 

 إقليم الجنوب
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 الفصل الثالث

التجميل تحليل جانب العرض في قطاع 

 وتصفيف الشعر
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 التجميل وتصفيف الشعرأهم الجهات المزودة للتدريب في قطاع  1.1

منها تتبع  اثنتانرئيسة,  ةجه (16) في األردن فيفي قطاع التجميل وتصفيف الشعر تنحصر أبرز الجهات المزودة للتدريب 

)اشتملت هذه  تدريبّيةوالذي يضم مجموعة مراكز  والجهات التابعة للقطاع الخاص الدولّيةوواحدة لوكالة الغوث  ,للقطاع العام

 دمة.( توزيع هذه الجهات حسب سنة بدء تقديم الخ33) منها(. ويبين الجدول جهة 12الدراسة على 

 المهني  : الجهات المزودة للتدريب حسب سنة بدء تقديم خدمات التدريب/ التعليم  18جدول  

 سنة بدء تقديم الخدمة مزودي التدريب

 1957 / وزارة التربية والتعليمالمهني  التعليم 

 1976 المهني  مؤسسة التدريب 

 1963 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 2013 ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 1992 مسار للتجميل أكاديمي ة

 2002 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 2010 النسمة للتجميل أكاديمي ة

 2010 نورسين أكاديمي ة

 9999 فايز عمر للتجميل أكاديمي ة

 9999 الكابتن للتجميل أكاديمي ة

 2002 الشمائل أكاديمي ة

 1994 األناقة الفرنسية

 2011 أماليد للتجميل أكاديمي ة

 2002 النجمة للتجميل أكاديمي ة

 1984 النجاح الثقافي أكاديمي ة

 2010 الموناليزا أكاديمي ة

 1990 حبول أكاديمي ة

 

 التجميل وتصفيف الشعروالتي تخدم قطاع  تدريبّيةالبيانات الواردة من مزودي التدريب بأن الملتحقين بالجهات الوتكشف 

الفنون والتكنيك الفرنسية  أكاديمّيةفي  %(31وبنسبة ) للقطاع الخاصمراكز التابعة القد تركزوا في  (3115-3111)لألعوام 

ها , وقد كانت هي نفس%(11بنسبة ) األناقة الفرنسية أكاديمّية, ثم %(36وبنسبة ) حبول أكاديمّيةب, يليهم الملتحقون للتجميل

ة وأعداد الملتحقين والخريجين لألعوام ( الطاقة االستيعابيّ 33ويوضح الجدول ) ها أيضاً. الجهات التي تركز الخريجون في

 1.الجهات المزودة للتدريب المختلفةحسب  (3111-3115)

 

 
                                                           

1
 التجميل.أعداد الملتحقين والخريجين هي لجميع البرامج التدريبية المقدمة من الجهات التدريبية وليست مقصورة فقط على البرامج التي تخدم قطاع   
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 (1113-1111)ة وأعداد الملتحقين والخريجين لألعوام : الجهات المزودة للتدريب حسب الطاقة االستيعابي  19جدول 

 جهة التدريب

4100 4104 4103 

الطاقة 
 االستيعابية

 نالملتحقو نالخريجو
الطاقة 
 االستيعابية

 نالملتحقو نالخريجو
الطاقة 
 االستيعابية

 نالملتحقو نالخريجو

 13592 11053 15209 15069 12843 15209 14066 11511 13701 / وزارة التربية والتعليمالمهني  التعليم 

 10811 7130 11000 8169 7535 12000 10087 6462 12000 المهني  مؤسسة التدريب 

 1311 1205 2500 1065 984 2500 869 838 2500 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 10 50 120 0 0 0 0 0 0 ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 315 300 500 230 255 500 210 200 500 مسار للتجميل أكاديمي ة

الفنون والتكنيك الفرنسية  أكاديمي ة
 للتجميل

1700 600 610 1700 715 730 1700 835 850 

 117 102 130 96 77 0 100 72 0 النسمة للتجميل أكاديمي ة

 39 38 97 27 27 97 22 20 90 نورسين أكاديمي ة

 فايز عمر للتجميل أكاديمي ة
 

130 133 
 

165 170 
 

162 175 

 47 44 400 49 46 400 48 45 400 الشمائل أكاديمي ة

 265 257 500 276 273 500 264 260 500 األناقة الفرنسية

 181 179 500 129 126 500 125 110 500 أماليد للتجميل أكاديمي ة

 23 20 500 22 20 500 49 45 500 النجمة للتجميل أكاديمي ة

 37 35 100 25 25 100 35 35 100 النجاح الثقافي أكاديمي ة

 42 42 500 35 35 500 35 30 500 الموناليزا أكاديمي ة

 691 686 2600 689 675 2500 591 585 2500 حبول أكاديمي ة

 28506 22138 36356 26781 23801 37006 27244 20943 35491 المجموع
 

 

 

 (1113-1111)حسب أعداد الملتحقين والخريجين لألعوام في القطاع الخاص : الجهات المزودة للتدريب 14 شكل
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 (1113-1111)لألعوام  في القطاع الخاص : توزيع الملتحقين والخريجين حسب الجهات المزودة للتدريب15 شكل

 

أعداد الملتحقين في جميع الجهات المزودة للتدريب كانت أقل من الطاقة االستيعابية باستثناء  ( أنّ 51ويالحظ من الجدول )

 .تحديداً  3111للعام أعداد الملتحقين الطاقة االستيعابية  تقاف, فقد لوزارة التربية والتعليمالتابعة  المهنيّ عليم مراكز الت
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 (1113-1111): الجهات المزودة للتدريب حسب نسبة الملتحقين للطاقة االستيعابية لألعوام 31جدول 

 4103 4104 4100 مزودي التدريب

 %89 %99 %103 / وزارة التربية والتعليمالمهني  التعليم 

 %98 %68 %84 المهني  مؤسسة التدريب 

 %52 %43 %35 التدريب/ وكالة الغوثمراكز 

 %8 %0 %0 ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 %63 %46 %42 مسار للتجميل أكاديمي ة

 %50 %43 %36 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 %90 %0 %0 النسمة للتجميل أكاديمي ة

 %40 %28 %24 نورسين أكاديمي ة

 %12 %12 %12 الشمائل أكاديمي ة

 %53 %55 %53 األناقة الفرنسية

 %36 %26 %25 أماليد للتجميل أكاديمي ة

 %5 %4 %10 النجمة للتجميل أكاديمي ة

 %37 %25 %35 النجاح الثقافي أكاديمي ة

 %8 %7 %7 الموناليزا أكاديمي ة

 %27 %28 %24 حبول أكاديمي ة

 

 

 (1113-1111): الجهات المزودة للتدريب حسب نسبة الملتحقين للطاقة االستيعابية لألعوام 16 شكل
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 (1113-1111): الجهات المزودة للتدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية لألعوام 31جدول  

 4103 4104 4100 مزودي التدريب

 %73 %84 %84 التربية والتعليم/ وزارة المهني  التعليم 

 %65 %63 %54 المهني  مؤسسة التدريب 

 %48 %39 %34 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 %42 %0 %0 ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 %60 %51 %40 مسار للتجميل أكاديمي ة

 %49 %42 %35 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 %78 %0 %0 النسمة للتجميل أكاديمي ة

 %39 %28 %22 نورسين أكاديمي ة

 %11 %12 %11 الشمائل أكاديمي ة

 %51 %55 %52 األناقة الفرنسية

 %36 %25 %22 أماليد للتجميل أكاديمي ة

 %4 %4 %9 النجمة للتجميل أكاديمي ة

 %35 %25 %35 النجاح الثقافي أكاديمي ة

 %8 %7 %6 الموناليزا أكاديمي ة

 %26 %27 %23 حبول أكاديمي ة

 

 
 (1113-1111): الجهات المزودة للتدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة االستيعابية لألعوام 17 شكل
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 التجميل وتصفيف الشعرقة في قطاع المطب   تدريبي ةالبرامج ال 1.1

( خريجاً خالل 15.363, وبلغ عدد خريجيها قرابة )تدريبّية( برامج 5الخاصة بهذا القطاع نحو ) تدريبّيةبلغ عدد البرامج ال

شعر  مصّفف%(, ثم برنامج 55)شعر نساء  مصّففبرنامج من  تمنهم قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(3115-3111)األعوام 

فقط )البرامج  المهنيّ عداد عدد خريجي برامج اإلمن ناحية أخرى, بلغ  .%(16)تجميل  أخصائيّ , يليه برنامج %(32)رجال 

 .تدريبّية( برامج 5( خريجاً يمثلون حجم العرض الحقيقي ضمن )11.566التي تزيد مدتها عن أربعة أشهر( نحو )

 

ة: البرامج ال31جدول   (1113-1111)لألعوام  التجميل وتصفيف الشعرقة في قطاع المطب   تدريبي 

 المجموع الكلي 2013 2012 2011 البرنامج التدريبي

 3205 949 1149 1107 شعر رجالي )حلق رجالي( مصف ف 

 7098 2552 2366 2180 شعر نساء )حلق نسائي( مصف ف 

 2275 830 689 756 تجميل )ممكيج عام( أخصائي   

 120 40 50 30 *العناية باألظافر والقدم أخصائي   

 580 237 198 145 *فني عناية بالبشرة 

 13278 4608 4452 4218 المجموع

 * برامج رفع كفاءة ومدتها ال تتجاوز األربعة شهور.
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ةالجهات المزودة للتدريب حسب البرامج ال ي: توزيع خريج18 شكل واألعوام  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي 

(1111-1113) 

 

( خريج خالل األعوام 5.315الخاصة بهذا القطاع الذكور نحو ) تدريبّيةخريجي البرامج المن ناحية أخرى, بلغ عدد 

في قطاع  تدريبّيةفي المقابل, بلغ عدد خريجات البرامج الو شعر رجالي. مصّفف برنامجمن تخرجوا  جميعهم. (3111-3115)

من برنامج  تمنهن تخرج العظمىنسبة ال. (3115-3111)خريجة خالل األعوام  (11.165)قرابة  التجميل وتصفيف الشعر

 .تجميل أخصائيّ , ثم برنامج شعر نساء مصّفف

 

  

ةالجهات المزودة للتدريب ضمن البرامج ال ي: توزيع خريج19 شكل حسب  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي 

 (1113-1111)الجنس لألعوام 
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 ذكور
24% 

 اناث
76% 
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 التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي ة: خريجو الجهات المزودة للتدريب الذكور حسب أبرز البرامج ال31 شكل

 (1113-1111)لألعوام 

 

 

لألعوام  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي ة: خريجات الجهات المزودة للتدريب حسب أبرز البرامج ال31 شكل

(1111-1113) 

 

%( 5الوسط, و ) إقليم%( في 15ياً بنحو )إقليم التجميل وتصفيف الشعرتوزع خريجو الجهات المزودة للتدريب في قطاع 

جندرياً ع خريجو الجهات المزودة للتدريب في هذا القطاع توزّ  ,ي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية أخرىإقليم%( في 3)

% في 3% في الشمال و 6الوسط و  إقليم% في 11) اً ناث%( إ66, ونحو )الوسط( إقليم% في 111)  اً %( ذكور32بواقع )

 .الجنوب(
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 قليمواإل التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي ة: خريجو الجهات المزودة للتدريب حسب أبرز البرامج ال31 شكل

 (1113-1111)لألعوام 

 

وأعداد  إقليم في كلّ  تدريبّيةن البرامج ال( يبيّ 55الجدول ) نّ إعلى حدة, ف إقليممة في كل صل بالبرامج  المقدّ أما فيما يتّ 

 تدريبّيةبرامج  خمسةتوزعوا ضمن  ,الوسط إقليمفي  ( متدرب  11.611. وبشكل عام تخرج )(3115-3111)خريجيها لألعوام 

العناية بالقدم واألظافر,  أخصائيّ , وشعر رجال مصّففوبرنامج  شعر نساء, مصّففتجميل, وبرنامج  أخصائيّ برنامج  وهي

( 656الشمال قرابة ) إقليمفي  (3115-3111)في المقابل, بلغ عدد خريجي مزودي التدريب لألعوام و. وفني العناية بالبشرة

من  جميعهم( خريجاً 331الجنوب فقد بلغ عدد الخريجين ) إقليما في أمّ شعر نسائي.  مصّففو, تجميل أخصائيّ برنامج في خريجاً 

 .تجميل أخصائيّ برنامج 
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ةالبرامج ال ي: توزيع خريج33جدول  لألعوام  قليمحسب البرنامج واإل التجميل وتصفيف الشعرقة في قطاع المطب   تدريبي 

(1111-1113) 

التدريبي البرنامج  

 الوسط إقليم

 المجموع

 الشمال إقليم

 المجموع

 الجنوب إقليم

 المجموع

4
1
0
0

 

4
1
0
4

 

4
1
0
3

 

4
1
0
0

 

4
1
0
4

 

4
1
0
3

 

4
1
0
0

 

4
1
0
4

 

4
1
0
3

 

 3205 949 1149 1107 شعر رجالي مصف ف
        

شعر نساء )حالق  مصف ف
 نسائي(

2100 2311 2490 6901 80 55 62 197       
 

 221 73 69 79 460 165 123 172 1594 592 497 505 تجميل )ممكيج عام( أخصائي  

العناية باألظافر  أخصائي  
 والقدم

30 50 40                   

                   237 198 145 فني عناية بالبشرة 

 221 73 69 79 657 227 178 252 11700 4308 4205 3887 المجموع
 

 

 ثالثة شهور, حيث تراوحت بين التجميل وتصفيف الشعرعت مدد البرامج المقدمة من قبل مزودي التدريب في قطاع تنوّ 

 13البرامج التي مدتها  ثمّ  ,(%55)وبنسبة بلغت  تدريبّيةر وشه (6-5)من البرامج كانت مدتها  ىكبراً. لكن النسبة الشهر 32و

 .%(55وبنسبة ) اً شهر

 

 
ة: البرامج ال33 شكل  1111حسب مدة البرنامج باألشهر لعام  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي 
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ة: البرامج ال34 شكل  1111حسب مدة البرنامج باألشهر لعام  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي 

 

 
ة: البرامج ال35 شكل  1113حسب مدة البرنامج باألشهر لعام  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي 
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 أنّ فقد كشفت نتائج الدراسة عن  ,التجميل وتصفيف الشعرفي قطاع  تدريبّيةوفيما يتعلق بالمؤهل العلمي لخريجي البرامج ال

( أدنى 52ن الجدول )(, ويبيّ الثانويساسي( و )األأقل من البرامج  قد تراوح بين )الحد األدنى للمؤهل العلمي للمقبولين في هذه 

وفي كل برنامج تدريبي. وبشكل عام بلغ عدد الخريجين ممن  (3115-3111)للخريجين لمجموع األعوام  العلمّيةالمؤهالت 

كحد  أساسي( خريجاً مؤهلهم العلمي 11.656, وقرابة )(3115-3111)( خريجاً لألعوام 166أساسي )أقل من  مؤهالً يحملون 

 ( خريجاً. 3.556) الثانوّية مؤهليحملون أدنى, بينما كان عدد خريجي مراكز التدريب ممن 

حسب البرنامج التدريبي والمؤهل العلمي  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي ة: خريجو البرامج ال34جدول 

 (1113-1111)األدنى لألعوام 

 المجموع ثانوي اساسي أقل من اساسي البرنامج التدريبي

 3205 505 2534 166 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف

 7098 912 6188 0 شعر نساء )حالق نسائي( مصف ف

 2275 433 1842 0 تجميل )ممكيج عام( أخصائي  

 120 19 101 0 العناية باألظافر والقدم أخصائي  

 580 489 91 0 فني عناية بالبشرة

 13278 2356 10756 166 المجموع

 

  

  
حسب المؤهل العلمي األدنى لألعوام  التجميل وتصفيف الشعرالمطبقة في قطاع  تدريبي ة: توزيع خريجي البرامج ال36 شكل

(1111-1113) 
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التجميل وتصفيف الخاصة بقطاع  تدريبّيةمن البرامج ال (3115-3111)( أعداد الخريجين لألعوام 55ن الجدول )ويبيّ 

 شعر نساء مصّفف( ضمن برنامج 6.133موزعين حسب المؤهل العلمي, حيث لوحظ أن عدد الخريجين قد بلغ ) الشعر

( خريجاً ضمن 1.323, ثم )شعر رجال مصّفف( خريجاً ضمن برنامج 3.552للحاصلين على مرحلة التعليم األساسي, ثم )

 .تجميل )مكياج( أخصائيّ برنامج 

 (1113-1111):خريجو مزودي التدريب حسب البرنامج التدريبي والمؤهل العلمي األدنى لألعوام 35جدول 

 الخريجون ثانوي الخريجون اساسي الخريجون أقل من اساسي

 505 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف 2534 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف 166 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف

 912 شعر نساء )حالق نسائي( مصف ف 6188 شعر نساء )حالق نسائي( مصف ف    

 433 تجميل )ممكيج عام( أخصائي   1842 تجميل )ممكيج عام( أخصائي      

 19 العناية باألظافر والقدم أخصائي   101 العناية باألظافر والقدم أخصائي      

 489 فني عناية بالبشرة 91 فني عناية بالبشرة    
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2013 

  

 (1113-1111): توزيع خريجي مزودي التدريب حسب المؤهل العلمي األدنى والجنس لألعوام 37 شكل

 

قد تلقوا  (3115-3111)خريجي الجهات المزودة للتدريب لألعوام  غالبّية ( أنّ 56كما أظهرت الدراسة وحسب الجدول )

%(, 16) ليتيك الفرنسية للتجمالفنون والتك أكاديمّية%(, ثم خريجي 55وبنسبة ) المهنيّ مؤسسة التدريب من  المهنيّ التعليم 

 .التابعة لوزارة التربية والتعليم المهنيّ %( من مراكز التعليم 11حبول, و ) أكاديمّيةمركز %( من 12وقرابة )

 (1113-1111): توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة المزودة للتدريب لألعوام 36جدول 

 المجموع 2013 2012 2011 الجهات المزودة للتدريب

 1448 494 445 509 التربية والتعليم/ وزارة المهني  التعليم 

 4398 1422 1480 1496 المهني  مؤسسة التدريب 

 122 52 28 42 مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 50 50 0 0 ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 765 300 255 210 مسار للتجميل أكاديمي ة

 2175 835 730 610 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 85 38 27 20 نورسين أكاديمي ة

 455 160 165 130 فايز عمر للتجميل أكاديمي ة

 313 125 108 80 الكابتن للتجميل أكاديمي ة

 138 47 46 45 الشمائل أكاديمي ة

 790 257 273 260 األناقة الفرنسية

 416 180 126 110 أماليد للتجميل أكاديمي ة

 85 20 20 45 النجمة للتجميل أكاديمي ة

 95 35 25 35 النجاح الثقافي أكاديمي ة

 112 42 35 35 الموناليزا أكاديمي ة

 1831 551 689 591 حبول أكاديمي ة

 13278 4608 4452 4218 المجموع
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 (1113-1111): توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة المزودة للتدريب لألعوام 38 شكل

 

 (1113-1111):توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة المزودة للتدريب والجنس لمجموع األعوام 37جدول 

 المجموع أنثى ذكر الجهات المزودة للتدريب

 1448 1448   التربية والتعليم/ وزارة المهني  التعليم 

 4398 2991 1407 المهني  مؤسسة التدريب 

 122 122   مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 50 50   ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 765 599 166 مسار للتجميل أكاديمي ة

 2175 1670 505 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 85 85   نورسين أكاديمي ة

 455 339 116 فايز عمر للتجميل أكاديمي ة

 313 138 175 الكابتن للتجميل أكاديمي ة

 138   138 الشمائل أكاديمي ة

 790 655 135 األناقة الفرنسية

 416 317 99 أماليد للتجميل أكاديمي ة

وزارة / التعليم المهني
 التربية والتعليم

11% 

 مؤسسة التدريب المهني

33% 

 وكالة الغوث/ مراكز التدريب

1% 

 اكاديمية مسار للتجميل

6% 

اكاديمية الفنون والتكنيك 
 الفرنسية للتجميل

16% 

 اكاديمية نورسين

1% 

 أكاديمية فايز عمر للتجميل

3% 

 أكاديمية الكابتن للتجميل

2% 

 أكاديمية الشمائل

1% 

 األناقة الفرنسية

6% 

 أكاديمية أماليد للتجميل

3% 

 أكاديمية النجمة للتجميل

1% 

 أكاديمية النجاح الثقافي

1% 

 أكاديمية الموناليزا

1% 

 أكاديمية حبول

14% 
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 85 85 0 النجمة للتجميل أكاديمي ة

 95 95 0 النجاح الثقافي أكاديمي ة

 112 112 0 الموناليزا أكاديمي ة

 1831 1367 464 حبول أكاديمي ة

 13278 10073 3205 المجموع

 
 

 

 
 (1113-1111): توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة المزودة للتدريب والجنس لمجموع األعوام 39 شكل

 

 مؤسسة التدريب المهني

44% 

 اكاديمية مسار للتجميل

5% 

اكاديمية الفنون والتكنيك 
 الفرنسية للتجميل

16% 

أكاديمية فايز عمر 
 للتجميل

4% 

 أكاديمية الكابتن للتجميل

5% 

 أكاديمية الشمائل

4% 

 األناقة الفرنسية

4% 

 أكاديمية أماليد للتجميل

3% 

 أكاديمية حبول

15% 

 ذكور

وزارة / التعليم المهني
 التربية والتعليم

14% 

 مؤسسة التدريب المهني

30% 

وكالة / مراكز التدريب
 الغوث

1% 
 اكاديمية مسار للتجميل

6% 

اكاديمية الفنون والتكنيك 
 الفرنسية للتجميل

17% 

 اكاديمية نورسين

1% 

 أكاديمية فايز عمر للتجميل

3% 

 أكاديمية الكابتن للتجميل

1% 

 األناقة الفرنسية

7% 

 أكاديمية أماليد للتجميل

3% 

 أكاديمية النجمة للتجميل

1% 

 أكاديمية النجاح الثقافي

1% 

 أكاديمية الموناليزا

1% 

 أكاديمية حبول

14% 

 اناث
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التي تقدمها وعدد خريجي كل  تدريبّيةالمزودة للتدريب لالطالع على البرامج الوبالتعمق أكثر في كل جهة من الجهات 

 .أدناهعلى النحو المبين استخراج الجدول  تمّ  ,برنامج

 (1113-1111)مزودي التدريب حسب الجهة المزودة للتدريب والبرنامج التدريبي لألعوام  و: خريج38جدول 

 عدد الخريجين البرنامج التدريبي للتدريبالجهات المزودة 

 1448 تجميل أخصائي    / وزارة التربية والتعليمالمهني  التعليم 

 111 تجميل أخصائي    مراكز التدريب/ وكالة الغوث

 52 شعر نساء مصف ف  ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 المهني  مؤسسة التدريب 
 1422 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 1991 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 مسار للتجميل أكاديمي ة

 111 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 543 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 51 فني عناية بالبشرة 

 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 505 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 910 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 335 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   

 19 العناية باألظافر والقدم أخصائي     

 406 فني عناية بالبشرة 

 85 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف  نورسين أكاديمي ة

 فايز عمر للتجميل أكاديمي ة

 116 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 268 نسائي()حلق شعر نساء  مصف ف 

 71 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   

 الكابتن للتجميل أكاديمي ة

 175 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 116 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 22 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   

 138 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف  الشمائل أكاديمي ة

 األناقة الفرنسية

 715 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 655 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 491 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   

 أماليد للتجميل أكاديمي ة

 99 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 190 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 92 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   

 35 فني عناية بالبشرة 

 85 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف  النجمة للتجميل أكاديمي ة

 95 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف  النجاح الثقافي أكاديمي ة

 112 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف  الموناليزا أكاديمي ة

 حبول أكاديمي ة

 464 )حلق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 

 1073 )حلق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

 110 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   

 101 العناية باألظافر والقدم أخصائي   

 83 فني عناية بالبشرة 
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مصفف شعر  
حالق )رجالي 

 (رجالي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

 فني عناية بالبشرة 

166 

543 

56 

 أكاديمية مسار للتجميل

مصفف  
شعر 
رجالي 

حالق )
 (رجالي

مصفف  
شعر نساء 

حالق )
 (نسائي

اخصائي  
تجميل 

ممكيج )
 (عام

أخصائي    
العناية 
باألظافر 
 والقدم

فني عناية  
 بالبشرة

505 

910 

335 

19 

406 

 أكاديمية الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل

مصفف شعر  
حالق )رجالي 

 (رجالي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

اخصائي تجميل  
 (ممكيج عام)

116 

268 

71 

 أكاديمية فايز عمر للتجميل

مصفف  
شعر رجالي 

حالق )
 (رجالي

مصفف  
شعر نساء 

حالق )
 (نسائي

اخصائي  
تجميل 

 (ممكيج عام)

فني عناية  
 بالبشرة

99 

190 

92 

35 

 أكاديمية أماليد للتجميل

مصفف شعر  
حالق )رجالي 

 (رجالي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

اخصائي تجميل  
 (ممكيج عام)

175 

116 

22 

 أكاديمية الكابتن للتجميل

مصفف  
شعر رجالي 

حالق )
 (رجالي

مصفف  
شعر نساء 

حالق )
 (نسائي

اخصائي  
تجميل 

ممكيج )
 (عام

أخصائي    
العناية 
باألظافر 
 والقدم

فني عناية  
 بالبشرة

464 

1073 

110 101 83 

 أكاديمية حبول
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 (1113-1111): توزيع خريجي مزودي التدريب حسب الجهة المزودة للتدريب والبرنامج التدريبي لألعوام 41 شكل

 

خريجي  برنامج, وجد أنّ  البيانات الواردة من الجهات المزودة للتدريب من حيث نسبة المحتوى التطبيقي في كلّ وبمراجعة 

 إلىة خريجي الجهات المزودة للتدريب ق بنسبوفيما يتعلّ  .(%51-55) نسبة المحتوى التطبيقي فيه اً مراكز التدريب قد تلقوا تدريب

دون نسبة ال , فنالحظ أنّ التجميل وتصفيف الشعرالتي تقدمها في قطاع  تدريبّيةالطاقة االستيعابية لهذه الجهات ضمن البرامج ال

111%. 

 

 

مصفف شعر  
حالق )رجالي 

 (رجالي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

اخصائي تجميل  
 (ممكيج عام)

715 
655 

491 

 األناقة الفرنسية

مصفف شعر رجالي  
 (حالق رجالي)

مصفف شعر نساء  
 (حالق نسائي)

1407 

2991 

 مؤسسة التدريب المهني
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اخصائي  
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اخصائي  
 تجميل

مصفف شعر  
 نساء

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

مصفف شعر  
حالق )رجالي 

 (رجالي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

مصفف شعر  
حالق )نساء 

 (نسائي

/  التعليم المهني
وزارة التربية 

 والتعليم

مراكز 
وكالة / التدريب

 الغوث

اكاديمية 
الفصول 
االربعة 
 للتجميل

اكاديمية 
 نورسين

أكاديمية 
 الشمائل

أكاديمية النجمة 
 للتجميل

أكاديمية النجاح 
 الثقافي

أكاديمية 
 الموناليزا

1448 

122 50 85 138 
85 95 112 
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الوسط  إقليمستيعابية والبرنامج التدريبي في :توزيع خريجي مزودي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة اال 39جدول 

 (1113-1111)لألعوام 

 البرنامج التدريبي
 الطاقة

 االستيعابية
4100 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية
4104 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية
4103 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية

 %20.5 949 %24.9 1149 %24.0 1107 4620 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف

 %46.9 2490 %43.5 2311 %39.5 2100 5310 شعر نساء )حالق نسائي( مصف ف

 %23.8 592 %20.0 497 %20.3 505 2490 تجميل )ممكيج عام( أخصائي  

 %8.0 40 %10.0 50 %6.0 30 500 العناية باألظافر والقدم أخصائي    

 %25.8 237 %21.5 198 %15.8 145 920 فني عناية بالبشرة
 

 

 

الوسط لألعوام  إقليمستيعابية والبرنامج التدريبي في : توزيع خريجي مزودي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة اال41 شكل

(1111-1113) 

 

 الشمال  إقليم ستيعابية والبرنامج التدريبي في: توزيع خريجي مزودي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة اال41 جدول

 البرنامج التدريبي
 الطاقة

 االستيعابية
4100 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية
4104 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية
4103 

نسبة الخريجين 

 للطاقة االستيعابية

 %6.9 62 %6.1 55 %8.9 80 900 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف

 %30.0 165 %22.4 123 %31.3 172 550 شعر نساء )حالق نسائي( مصف ف
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 الشمال لألعوام  إقليمستيعابية والبرنامج التدريبي في : توزيع خريجي مزودي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة اال41 شكل

 

 

 الجنوب إقليمستيعابية والبرنامج التدريبي في اال : توزيع خريجي مزودي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة41 جدول

 البرنامج التدريبي
 الطاقة

 االستيعابية
4100 

نسبة الخريجين 
 للطاقة االستيعابية

4104 
نسبة الخريجين 
 للطاقة االستيعابية

4103 
نسبة الخريجين 
 للطاقة االستيعابية

 %44.2 73 %41.8 69 %47.9 79 165 شعر رجالي )حالق رجالي( مصف ف

 

 

 الجنوب إقليمستيعابية والبرنامج التدريبي في : توزيع خريجي مزودي التدريب حسب نسبة الخريجين للطاقة اال43 شكل
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ناك ه كشفت النتائج عن أنّ  فقدودور الجهات المزودة للتدريب في تدريبهم ورفع كفاءتهم,  اإلعاقاتصل بذوي أما فيما يتّ 

شعر رجالي وبنسبة  مصّففتوزعوا بواقع ستة متدربين في برنامج  اإلعاقاتاً من ذوي ( ُمتدّرب161ُتدّرب ) تدريبّيةثالثة برامج 

تجميل ونسبة  أخصائيّ تسعة متدربين في برنامج %(, و65شعر نساء وبنسبة ) مصّففثمانية متدربين في برنامج %(, و55)

(3)% . 

 

 حسب مزودي التدريب والبرنامج التدريبي   اإلعاقاتمن ذوي  الحاليين توزيع المتدربين:  41 جدول

 المجموع تجميل أخصائي   شعر نساء مصف ف شعر رجالي مصف ف التدريبي البرنامج

 100 50 المهني  مؤسسة التدريب 
 

150 

 للتجميل ربعةاأل الفصول أكاديمي ة
 

1 
 

1 

 2 2 للتجميل مسار أكاديمي ة
 

4 

 12 4 3 5 للتجميل الفرنسية والتكنيك الفنون أكاديمي ة

 3  1 2 حبول أكاديمي ة

 170 4 107 59 المجموع

 

 

 

 حسب مزودي التدريب والبرنامج التدريبي اإلعاقاتمن ذوي  الحاليين توزيع المتدربين:  44 شكل

 

ثالثة لتقديم  اً استعداد جهات ثمانيأبدت وبسؤال مزودي التدريب عن فرص التدريب المستقبلية لهذه الفئة من المجتمع, 

 ن في الجدول أدناه.كما هو مبيّ  تدريبّيةبرامج 
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 اخصائي تجميل مصفف شعر نساء مصفف شعر رجالي
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 التدريب والبرنامج التدريبي  ع تدريبهم مستقبالا حسب مزودي المتوق   اإلعاقات: توزيع المتدربين من ذوي 43 جدول

 المجموع تجميل أخصائي   شعر نساء مصف ف شعر رجالي مصف ف البرنامج التدريبي

 150   100 50 المهني  مؤسسة التدريب 

 20   20   ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 60 20 20 20 مسار للتجميل أكاديمي ة

 80 30 30 20 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 2   2   نورسين أكاديمي ة

 5     5 الشمائل أكاديمي ة

 10   10   النجاح الثقافي أكاديمي ة

 12   7 5 حبول أكاديمي ة

 339 50 189 100 المجموع

 
 

 

 ع تدريبهم مستقبالا حسب مزودي التدريب والبرنامج التدريبي  المتوق   اإلعاقات: توزيع المتدربين من ذوي 45 شكل

 

 التجميل وتصفيف الشعرعداد العاملين في مهن قطاع إبرامج  1.1

 

ةهارات الم 1.1.1  عداد العاملينإنة في برامج المتضم   العام 

قة لدى الجهات بّ المط تدريبّيةفي البرامج ال والمتوافرة بشكل كاف  الداعمة للتشغيل  العاّمة( المهارات 22ن الجدول )يبيّ 

ة في المهارات الداعمة للتشغيل مع محدوديّ  العاّمةقة التي تركز على المهارات البرامج المطبّ حيث تظهر قلة  المزودة للتدريب.

 المتوفرة نفسها.

50 

20 20 

5 5 

100 

20 20 

30 

2 
10 7 

20 

30 

0

20

40

60

80

100

120

مؤسسة التدريب 
 المهني

اكاديمية الفصول 
 االربعة للتجميل

اكاديمية مسار 
 للتجميل

اكاديمية الفنون 
والتكنيك الفرنسية 

 للتجميل
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ة: المهارات 44 جدول ةالداعمة للتشغيل والتي توفرها البرامج ال العام   بشكل كاف   تدريبي 

ةالمهارات  البرنامج التدريبي  الداعمة للتشغيل والمتوافرة بشكل كافي العام 

 )حالق رجالي(شعر رجالي  مصف ف 
واالبتكار, مهارات االتصال والعمل مع الفريق, مهارة التحليل وحل المشكالت,  اإلبداعمهارة 

 مهارة التخطيط وتنظيم الوقت

 )حالق نسائي(شعر نساء  مصف ف 

واالبتكار, مهارات االتصال والعمل مع الفريق,  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب , مهارة 

مهارة التحليل وحل المشكالت, مهارة التخطيط وتنظيم الوقت, مهارة التواصل باللغة 

 االنجليزية, مهارات عددية

 )ممكيج عام(تجميل  أخصائي   
واالبتكار, مهارات االتصال والعمل مع الفريق, مهارة التحليل وحل المشكالت,  اإلبداعمهارة 

 مهارة التخطيط وتنظيم الوقت

 واالبتكار, مهارات االتصال والعمل مع الفريق, مهارة التخطيط وتنظيم الوقت اإلبداعمهارة  العناية باألظافر والقدم أخصائي   

 واالبتكار, مهارات االتصال والعمل مع الفريق, مهارة التخطيط وتنظيم الوقت اإلبداعمهارة  فني عناية بالبشرة 
 

 

 

 التجميل وتصفيف الشعرمة في قطاع برامج رفع الكفاءة المقد   1.1.1

مهارات قص هي: دورة  تدريبّيةبرامج  سبعةضمن  مة من الجهات المزودة للتدريبدورات رفع الكفاءة المقدّ  عتتنوّ 

( 361بواقع )مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل( ودورة , اً ( متدرب111بواقع )الشعر )قصات جديدة( 

(, ودورة مهارات وضع 11, ودورة مهارة السشوار بواقع )اً ( متدرب335ودورة مهارات التسريحات الجديدة بواقع ) اً,متدرب

( متدرب, ودورة تنظيف البشرة بواقع 311مهارة رسم األظافر بواقع ), ودورة اً ( متدرب161المكياج )مواكب للموضة( بواقع )

%( لدورات مدتها 55ساعة وذلك بنسبة ) 51و  11وقد تراوحت مدد هذه الدورات بين  .(3115-3111) للفترة اً ( متدرب111)

 ساعة. 31%( لدورات مدتها 35ساعة, و ) 21

 المتدربين حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها والعام الذي تدربوا فيه : توزيع 45 جدول 

 تدريبي ةال  الدورة
 عدد المتدربين

 المجموع
1211 1211 1213 

 190 65 65 60 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 260 115 45 100 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة، تمليس، بيرم، خصل(

 285 140 75 70 الجديدة مهارة التسريحات

 10 10 0 0 مهارة السشوار

 170 79 49 42 مواكب للموضة(مهارات وضع المكياج )

 210 90 60 60 مهارة رسم االظافر

 101 36 35 30 مهارة تنظيف البشرة

 1226 535 329 362 المجموع
 

بشكل حصري وكانت موجهة والشمال, الوسط  يّ إقليمفي هذه الدورات موجودة بشكل حصري  أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

 (.3115-3111( متدربة لألعوام )1336لإلناث )
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 (1113-1111): توزيع المتدربين حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها لألعوام 46 شكل

 

-1111): توزيع المتدربين حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها وجهات التدريب المزودة لهذه الدورات لألعوام 46 جدول

1113) 

 عدد الخريجين البرنامج التدريبي الجهات المزودة للتدريب

 مهارة التسريحات الجديدة المهني  مؤسسة التدريب 
 

25 

 ربعة للتجميلالفصول األ أكاديمي ة

 15 التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(مهارات 

 15 مهارة التسريحات الجديدة

 10 مهارة السشوار

 20 مهارات وضع المكياج )مواكب للموضة(

 الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل أكاديمي ة

 65 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(

 115 الجديدةمهارة التسريحات 

 112 مهارات وضع المكياج )مواكب للموضة(

 مهارات وضع المكياج )مواكب للموضة( نورسين أكاديمي ة
 

7 

 فايز عمر للتجميل أكاديمي ة
 55 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 35 مهارة رسم االظافر

 الكابتن للتجميل أكاديمي ة
 15 مهارة التسريحات الجديدة

 10 االظافرمهارة رسم 

 حبول أكاديمي ة

 135 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 180 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(

 65 مهارة التسريحات الجديدة

 31 مهارات وضع المكياج )مواكب للموضة(

 165 مهارة رسم االظافر

 101 مهارة تنظيف البشرة

 135 )قصات جديدة(مهارات قص الشعر 
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 (1113-1111)لألعوام  حسب دورات رفع الكفاءة التي تلقوها  المهني  : توزيع المتدربين في مؤسسة التدريب 47 شكل

135 

180 

65 

31 

165 

101 

 أكاديمية حبول

مهارات 
التعامل مع 
الكيماويات 

صبغة, )
تمليس, بيرم, 

 (خصل

مهارة 
التسريحات 
 الجديدة

مهارة 
 السشوار

مهارات وضع 
المكياج 

مواكب )
 (للموضة

15 15 

10 

20 

 أكاديمية الفصول األربعة للتجميل

مهارات التعامل مع 
الكيماويات 

صبغة, تمليس, )
 (بيرم, خصل

مهارة التسريحات 
 الجديدة

مهارات وضع 
مواكب )المكياج 

 (للموضة

65 

115 112 

 أكاديمية الفنون والتكنيك الفرنسية

مهارات قص الشعر 
 (قصات جديدة)

 مهارة رسم االظافر

55 

35 

 أكاديمية فايز عمر للتجميل

 أكاديمية الكابتن للتجميل اكاديمية نورسين مؤسسة التدريب المهني

مهارات وضع المكياج  مهارة التسريحات الجديدة
 (مواكب للموضة)

 مهارة رسم االظافر مهارة التسريحات الجديدة

75 

7 
15 

10 
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 رفع كفاءة دوراتقدم تس حبول أكاديمّيةالموناليزا, و أكاديمّية, وللتجميل فايز عمر أكاديمّية أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

 ن في الجدول أدناه.مهارات مختلفة كما هو مبيّ  5موزعين ضمن  اً,متدرب (551)مستقبالً لتدريب 

 

 ة لدورات رفع الكفاءة المزمع تنفيذها مستقبالا حسب مسمى الدورة والجهة المزودة: الطاقة االستيعابي   47 جدول

 البرنامج التدريبي
فايز عمر  أكاديمي ة

 للتجميل
 المجموع حبول أكاديمي ة الموناليزا أكاديمي ة

 150   100 50 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(

 20   20   مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

 60 20 20 20 مهارة تركيب االظافر الصناعية

 80 30 30 20 مهارة رسم االظافر

 2   2   مهارة تنظيف البشرة

 339 50 189 100 المجموع

 

 

 ة لدورات رفع الكفاءة المزمع تنفيذها مستقبالا حسب مسمى الدورة والجهة المزودة: الطاقة االستيعابي  48 شكل
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 الفصل الرابع

تقدير فجوة العرض والطلب في قطاع 

 الشعرالتجميل وتصفيف 
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 المتوفرة لهذه المهن تدريبي ةوبين البرامج المهنة  لكل   تدريبي ةالفجوة بين االحتياجات ال 1.1

التي يطلبها أصحاب العمل في العاملين المراد استخدامهم في  تدريبّيةيتناول هذا الفصل من الدراسة مقارنة البرامج ال

التي وفرتها الجهات المزودة للتدريب خالل  تدريبّية, مع البرامج ال(3116-3112)لألعوام  التجميل وتصفيف الشعرقطاع 

 , وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو معروض.(3115-3111)األعوام 

خلل في وجود من المؤشرات التي تدلل على حقيقة  ,وفي األردن بشكل خاص ,يعتبر ارتفاع معدالت البطالة بشكل عام

الفجوة بين  من خالل هذه الدراسة, تقصي مقدار تمّ جود فجوة بين العرض والطلب. وقد و اً بديهيبالتالي, وقوى سوق العمل, و

ومجاالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة في هذا  التجميل وتصفيف الشعرالعرض والطلب في قطاع 

لألعوام  جماليّ ملة. وبشكل عام بلغ حجم الطلب اإلوعا ( عامالً 12.633بلغ ) إجماليّ ( منشأة بحجم عمالة 3.555القطاع )

( لألعوام 11.566) جماليّ لعرض اإل( فرصة عمل ضمن هذا القطاع, في حين بلغ حجم ا1.615نحو ) (3112-3116)

السوق قادر  ( كفائض عرض, مما يعني أنّ 3.662نحو )ة كبيرة تقدر بوجود فجوة عدديّ  إلى, األمر الذي يشير (3111-3115)

 ,. وبالتاليم%( في السوق غير المنظّ 3وكذلك يمكن استيعاب ما نسبته ) ,%( فقط من حجم العرض16على استيعاب ما نسبته )

تخطيط ما يدل على نّ إوهذا . بطالة %(65ويشكلون حوالي ) وباقي النسبة للعاطلين عن العمل %(,35يستوعب السوق قرابة )

 جيد للعرض لدى مزودي التدريب وفي مختلف مجاالت البرامج المطلوبة.غير 

 اً كونه قطاعأقل مما هو عليه هنا نظراً للعاطلين عن العمل لي الفعلحجم الوبالتالي  ,الفجوة الفعلية أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

ومن ناحية أخرى, على مهن التجميل وتصفيف الشعر في دول الخليج العربي.  اً مرتفع اً هناك طلبإّن للعمالة, حيث  اً ومصّدر اً حيويّ 

م وغير مشمول لكن فعلياً هناك قطاع آخر غير منظّ  ,مالمنظّ  تقديره في ظل القطاع الرسميّ  حجم الفجوة تمّ  أنّ  إلى اإلشارةتجدر 

وقد . 2مةالعمالة الرسمية المنظّ  إجماليّ %( من 22تقدر بنحو ) كبيرة من العاملين اً وهو يستوعب أعداد ,ضمن هذه الدراسة

ب طبيعة العرض بسب إجماليّ جم العرض يجب استثناؤه وطرحه من من ح اً كبير اً جزء مجموعة من أصحاب العمل بأنّ  تحصرّ 

لزواج و ترك سوق العمل, : السوق العمل لعدة أسباب, منها من الخريجات ال يذهبن اً كبير اً عدد نّ ظروف عمل المرأة من حيث إ

عض المهن مثل المنكير والبدكير وجود ثقافة العيب لبوالشخصية وليس للعمل,  احتياجاتهنلتلبية  اإلناثجزء كبير من ب تدرّ و

 جزء كبير من خريجي وزارة التربية و التعليم ال يدخلون سوق العمل بلف للتعليم الجامعي النتقواالالعناية باألظافر والقدم(, )

انعكاس الظروف  إلىياسات في مجال التشغيل االلتفات ب على راسمي السمن ناحية أخرى, يتوجّ . يتوجهون للتعليم الجامعي

  .صحاب العملّية ألسلبالة المستقبليّ ؤات تنبالعلى سواء  ة على حدّ واالجتماعيّ  ,االقتصادّيةو ,الحالية السياسية

التي طلب  تدريبّيةن البرامج ال( والذي يبيّ 23انظر الجدول ) تدريبّيةجوانب العرض والطلب ضمن البرامج ال فتعرّ ول

 التدريب. ويقدمها مزود تدريبّيةوما يقابلها من برامج  ,أصحاب العمل توافرها

 

 

                                                           

2
 http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf 

 

http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf
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ة: البرامج ال 48 جدول  التجميل وتصفيف الشعرالمطلوبة والمعروضة في قطاع  تدريبي 

 البرنامج التدريبي المعروض البرنامج التدريبي المطلوب

 شعر نساء مصفّف مهارات قص الشعر الطويل

 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(
 شعر نساء مصفّف

 شعر رجال مصفّف

 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(
 شعر نساء مصفّف

 شعر رجال مصفّف

 مهارة التسريحات الجديدة
 شعر نساء مصفّف

 شعر رجال مصفّف

 مهارة السشوار
 شعر نساء مصفّف

 شعر رجال مصفّف

 تجميل )ممكيج( أخصائيّ  مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

 تجميل )ممكيج( أخصائيّ  مهارة المكياج السينمائي

 العناية باألظافر والقدم أخصائيّ  مهارة تركيب االظافر الصناعية

 العناية باألظافر والقدم أخصائيّ  مهارة رسم االظافر

 مهارة تنظيف البشرة
 فني عناية بالبشرة

 

 فني عناية بالبشرة الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة

 

في حين  ,المطلوبة من قبل أصحاب العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً  تدريبّيةالبرامج ال ويالحظ من الجدول أعاله أنّ 

 اً مة من مزودي التدريب عامة نوعاً ما. فعلى سبيل المثال ال الحصر, يطلب أصحاب العمل برنامجالمقدّ  تدريبّيةالبرامج ال أنّ 

لب خدم في تلبية الطيقد  اً عام اً امجنب يقدمون برمزودي التدري وهو برنامج محدد جداً, بينما نجد أنّ   للمكياج السينمائي اً تدريبيّ 

 .تجميل أخصائيّ  امجنبر وهولكن بشكل غير مباشر 

رفع  ( دورات6)هناك  ن أنّ ( الذي يبيّ 21ن كانت دورات رفع الكفاءة تلبي الطلب الموجود انظر الجدول )إولمعرفة 

نة ال يلبيها ما هو معروض وهي مبيّ مطلوبة و تدريبّيةبرامج  أربعةمن برامج التدريب المطلوبة, لكن تبقى هناك  سبعةتلبي كفاءة 

 أعاله.في الجدول 
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ة: البرامج ال49 جدول  التجميل وتصفيف الشعرة من خالل دورات رفع الكفاءة المعروضة في قطاع الب  المطلوبة الم   تدريبي 

ةال  الدورة المطلوبة تدريبي ةالبرامج ال  المعروضة تدريبي 

 مهارات قص الشعر )قصات جديدة( مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة، تمليس، بيرم، خصل( مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(

 مهارة التسريحات الجديدة مهارة التسريحات الجديدة

 السشوارمهارة  مهارة السشوار

 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة( مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

 مهارة رسم االظافر مهارة رسم االظافر

 مهارة تنظيف البشرة مهارة تنظيف البشرة

 

 تدريبّيةوالحرص على توفير البرامج ال ,هذا الطلب إلىالتفات الجهات المزودة للتدريب  كد الدراسة على ضرورةؤوت

المطلوب  تدريبّيةن البرامج ال( والذي يبيّ 51( أدناه, وكذلك الجدول )51نة في الجدول )والمبيّ  ,المطلوبة من أصحاب العمل

 .إقليم توفيرها لكلّ 

ة: البرامج ال 51 جدول  وال تتوفر لدى مزودي التدريب (1116-1114)المطلوبة لألعوام  تدريبي 

 عدد األفراد المطلوب تدريبهم المطلوب البرنامج التدريبي  

 44 مهارات قص الشعر الطويل

 234 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 48 مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل(

 160 مهارة التسريحات الجديدة

 25 مهارة السشوار

 54 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

 8 مهارة المكياج السينمائي

 1 مهارة تركيب االظافر الصناعية

 4 مهارة رسم االظافر

 32 مهارة تنظيف البشرة

 9 الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة
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ة: البرامج ال 51 جدول  وال تتوفر لدى مزودي التدريب إقليمفي كل  (1116-1114)المطلوبة لألعوام  تدريبي 

 المطلوب البرنامج التدريبي  
العدد المطلوب تدريبه 

 الوسط إقليمفي 
العدد المطلوب تدريبه 

 الشمال إقليمفي 
العدد المطلوب تدريبه 

 الجنوب إقليمفي 

 2 2 40 مهارات قص الشعر الطويل

 19 26 189 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, مهارات التعامل مع 
 خصل(

23 15 10 

 20 40 100 مهارة التسريحات الجديدة

 8   18 مهارة السشوار

   23 30 مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة(

     8 مهارة المكياج السينمائي

     1 مهارة تركيب االظافر الصناعية

     4 مهارة رسم االظافر

     32 البشرةمهارة تنظيف 

     9 الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة

 

 

 لهذه المهن تدريبي ةمهنة وبين المهارات التي توفرها البرامج ال الفجوة بين المهارات المطلوبة لكل   1.1

ن جانبي العرض والطلب. م الداعمة للتشغيل في كل   العاّمةالمهارات  سابقاً, في الفصل الثاني والثالثبينت الدراسة 

العمل  الجهات المزودة للتدريب توفر جميع المهارات التي طلبها أصحاب جراء مقارنة بين الجدولين اتضح أنّ إومن خالل 

التجميل الداعمة للتشغيل في قطاع  العاّمةق بالمهارات وجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلّ توبدرجة كافية. وعليه, ال 

 .وتصفيف الشعر

التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  الفنّيةوفيما يتعلق بالمهارة 

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية   ,المقدمة. ولذلك تدريبّيةها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التعيينهم, فإنّ 

 يجازها في اآلتي:إالمطلوبة والتي يمكن  الفنّيةالمهارات  ر هذهتوفّ  تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 .مهارات قص الشعر الطويل -

 .مهارة وضع المكياج السينمائي -

 .مهارة تركيب األظافر الصناعية -

 .مهارة التعامل مع الكريمات -

 .الشعر غير المرغوب فيه بالليزر إزالةمهارة  -
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  اإلناثالعرض والطلب على العمالة من  الفجوة بين 1.1

فرصة عمل  (1.135)للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  اإلناثعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب أنّ عن  الدراسةنتائج كشفت  

ث , حياإلناثمن  اً هناك عرض نجد أنّ  ,دارية وفنّية مختلفة. وكذلكإع هذا الطلب ضمن مهن توزّ  ,(3116-3112)لألعوام 

 متدربة من الجهات المزودة للتدريب المختلفة والمشمولة بمسح الدراسة (11.165)تخريج  تمّ  قد أنه إلىأشارت بيانات المسح 

وما هو مطلوب  ,ة بين ما هو معروضة األوليّ نالحظ الفجوة الرقميّ  ,. وهنا(المهنيّ عداد متدربة من برامج اإل 6.652)قرابة 

 (.وتصفيف الشعرالتجميل ضمن قطاع  نهال يوجد طلب يحتويإذ  اإلناثمن ( 6.611)

( أدناه, حيث 53وتخصصات الخريجات المعروضة والمبينة في الجدول ) ,ويمكن االطالع على تفصيل المهن المطلوبة

فجوة في  وجودوافق بين العرض والطلب,  ود تووجحظ وعمل هذا القطاع. حيث لفي سوق  اً وواضح اً كبير هناك خلالً  ن أنّ يبيّ 

وهي تشير للتخصصات القادرة على خلق  ,فجوة أخرى لصالح الطلبوجود و ,ؤشر بطالة(صات لصالح العرض )مبعض التخصّ 

 .(3116-3112)لإلناث خالل األعوام  التجميل وتصفيف الشعرفرص عمل في قطاع 

 

ة: الفجوة بين البرامج ال51 جدول   (1116-1114)المطلوبة والمعروضة لإلناث لألعوام  تدريبي 

 العرض
العدد 
 المعروض

 الطلب
العدد 
 المطلوب

 الفجوة

 فائض عرض 648 شعر نساء ) حلق نسائي ( مصف ف 2100 شعر نساء )حلق نسائي( مصف ف

 فائض عرض 133 تجميل ) ممكيج عام ( أخصائي   505 تجميل )ممكيج عام( أخصائي  

 فائض عرض 20 العناية باألظافر والقدم أخصائي   30 العناية باألظافر والقدم أخصائي  

 فائض عرض 29 فني عناية بالبشرة 145 فني عناية بالبشرة

 طلبفائض  234 مهارات قص الشعر )قصات جديدة( 60 مهارات قص الشعر )قصات جديدة(

 فائض عرض 48 يماوياتمهارات التعامل مع الك 100 مهارات التعامل مع الكيماويات

 طلبفائض  160 مهارة التسريحات الجديدة 70 الجديدة مهارة التسريحات

 طلبفائض  25 مهارة السشوار 0 مهارة السشوار

 طلبفائض  54 مهارات وضع مكياج مواكب للموضة( 42 مواكب للموضة(مهارات وضع مكياج 

 عرضفائض  4 مهارة رسم االظافر 60 مهارة رسم االظافر

 طلبفائض  32 البشرةمهارة تنظيف  30 مهارة تنظيف البشرة

 طلبفائض  40 مهارات قص الشعر الطويل 2 ال يوجد عرض

 فائض طلب 8 مهارة المكياج السينمائي 2 ال يوجد عرض

 فائض طلب 1 مهارة تركيب االظافر الصناعية 2 ال يوجد عرض

 فائض طلب 9 الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة 2 ال يوجد عرض

 1,697فائض عرض =  1,445 المجموع 3,142 المجموع
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 مة لهمالمقد   تدريبي ةوبين البرامج ال اإلعاقاتبين الطلب على العمالة من ذوي الفجوة  1.1

ويشكلون ما نسبته  ,( عامالً في القطاع12.633من أصل ) ( عامالً 62)نت الدراسة سابقاً في الفصل الثاني أن هناك بيّ 

شعر  مصّففلكن أكثر المهن التي يتركزون فيها هي مهنة  ,مهن مختلفة في القطاع نفسه سبع%( فقط, وهم يعملون في 1.2)

  . شعر رجالي مصّففشعر نساء, ومساعد  مصّففورجالي, 

 

( فرصة 332على استعداد لتوفير ) التجميل وتصفيف الشعر( منشأة عاملة في قطاع 13هناك ) كشفت نتائج المسح أنّ 

يتدربون في  اإلعاقاتمن ذوي  اً ( متدرب161هناك ) دة للتدريب عن أنّ ن من الجهات المزوّ اأعلنت جهتمن ناحية أخرى, وعمل. 

 .مستقبالً  تدريبّية ة( فرص551( جهات مزودة للتدريب على استعداد لتوفير )3هناك ) , وأنّ ثالثة برامج مختلفة

 

ة: الفجوة بين البرامج ال53 جدول   اإلعاقاتي والمعروضة لذو (1116-1114)المطلوبة لألعوام  تدريبي 

 

 

قطاع في  اإلعاقاتلذوي  تدريبّيةهناك فجوة بين ما هو مطلوب وما هو معروض من برامج  عليه, تجد الدراسة أنّ 

 ( لهذه الفئة من المجتمع.55المطلوبة في الجدول ) تدريبّية, وتؤكد على ضرورة توفير البرامج الالتجميل وتصفيف الشعر

 

 

 

 

 العرض
العدد 

 المعروض
 الطلب

العدد 

 المطلوب
 الفجوة

 فائض عرض 35 شعر رجالي مصف ف 59 شعر رجالي مصف ف

 طلبفائض  112 شعر نساء مصف ف 122 شعر نساء مصف ف

 طلبفائض  13 تجميل )ممكيج( أخصائي   4 تجميل )ممكيج( أخصائي  

 فائض طلب 2 شعر رجالي مصف فمساعد  2 ال يوجد عرض

 فائض طلب 2 شعر نساء مصف فمساعد  2 ال يوجد عرض

 فائض طلب 2 فني العناية بالبشرة 2 ال يوجد عرض

 02=  طلبفائض  002 المجموع 071 المجموع
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 الخامسالفصل 

في قطاع  البشري ةخطة تنمية الموارد 

 التجميل وتصفيف الشعر

 (التقني  و المهني  عداد السيد أحمد البدارين/ أمانة سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم )إ
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 (5102-5102) الشعر وتصفيف التجميللقطاع  البشري ةموارد عداد خطة الإة منهجي  

 الشعر وتصفيف التجميل لقطاع القطاعي  أوال: تشكيل الفريق 

 التقنيّ و المهنيّ بموجب كتاب مجلس التشغيل والتدريب والتعليم  الشعر وتصفيف لقطاع التجميل القطاعيّ تشكل الفريق 

, أصحاب الصالونات ممثلين من( 2)( برئاسة ممثل من القطاع الخاص وعضوية 51/01/5102( بتاريخ )5/0/58رقم )أس

نت تضمّ قد و. عتماد وضبط الجودةممثل عن مركز االو, التقنيّ و المهنيّ أمانة سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم ممثل عن و

ة ات, وتطوير خطة تنمية موارد بشريّ هداف الفريق دراسة هموم وقضايا القطاع على مستوى السياسات واالستراتيجيّ أمهام و

 .التقنيّ و المهنيّ له لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم اة للقطاع, ورفع جميع نتاجات أعمالمهنيّ المعايير  ةساللقطاع, ودر

 الشعر وتصفيف التجميل لقطاعة ة أولي  ة وخطة موارد بشري  مكتبي  ثانيا: إعداد دراسة 

 المهنيّ التشغيل والتدريب والتعليم صالحات قطاع )جوبا( إل وروبيّ لدعم األخدمات امشروع عبر  القطاعيّ الفريق قام 

 من اً عدد القطاعيّ ردن, وعقد الفريق في األ الشعر وتصفيف التجميلدراسة مكتبية تناولت واقع قطاع  بتطوير التقنيّ و

ة دة أوليّ إعداد مسوّ  إلى, وخلص القطاع قضايامختلف شؤون ول مفصالً  جرى تحليالً وأ ,الدراسةمناقشة جتماعات قام عبرها باال

ة بناًء على األوليّ دة الخطة االتفاق على مراجعة وتطوير مسوّ  , وتمّ الشعر وتصفيف التجميللقطاع ة بشريّ لخطة تنمية موارد 

 بإعدادها. البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب التي كلف المركز 

 الشعر وتصفيف التجميلقطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب  الوطني  ثالثا: دراسة المركز 

التحليلية دراسة نة الهداف وعيّ ة وأبتطوير منهجيّ  البشرّيةلتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  بالتعاون مع القطاعيّ الفريق  قام

بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات  تنفيذ مسح ميدانيّ  حيث تمّ , الشعر وتصفيف قطاع التجميل فيللفجوة بين جانبي العرض والطلب 

ر من ضمن كما قام فريق مصغّ  دريب في القطاع.شمل منشآت ممثلة للقطاع, وتعبئة استمارات من قبل مؤسسات تزويد الت العاّمة

 في مختلف مراحل الدراسة. الوطنيّ  العمل مع المركزمتابعة ب القطاعيّ الفريق 

ةالموارد تنمية رابعا: تطوير خطة   الوطني  بناءا على نتائج دراسة المركز  الشعر وتصفيف التجميلة لقطاع القطاعي   البشري 

 الشعر وتصفيف التجميلقطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب 

 تم: ,الشعر وتصفيف التجميلقطاع في للفجوة بين جانبي العرض والطلب  الوطنيّ بناًء على نتائج دراسة المركز 

  ّالشعر وتصفيف التجميل ة لقطاعالقطاعيّ  البشرّيةدة خطة الموارد مراجعة وتطوير مسو. 

  ّوأخذ  ,ة للدراسةاالستشاريّ  جنةاللّ على  الشعر وتصفيف التجميل ة لقطاعالقطاعيّ  البشرّيةدة خطة الموارد عرض مسو

 مالحظاتهم على الخطة وتضمينها.

  ّالتجميللقطاع  القطاعيّ على الفريق  الشعر وتصفيف التجميلة لقطاع القطاعيّ  البشرّيةة الموارد دة خطّ عرض مسو 

 وأخذ مالحظاتهم على الخطة وتضمينها. ,الشعر وتصفيف

  ّالشعر بشكلها النهائي. وتصفيف ة لقطاع التجميلالقطاعيّ  البشرّيةة تنمية الموارد إقرار خط 

  



 

 (1111-1111) لألعوام الشعر وتصفيف التجميللقطاع  البشري ةة تنمية الموارد خط  دة مسو  

 (البشري ةلتنمية الموارد  الوطني  هذه الخطة بناءا على نتائج دراسة المركز  ت)وضع

 :  (1) االستراتيجي   الهدف

 والمستقبلية الحالية االحتياجات تلبي مؤهلة عاملة قوة إلنتاج ؛الشعر وتصفيف التجميل قطاعفي  التقني  و المهني  والتعليم  التدريببخدمات  االرتقاء
  للقطاع

 : 1االستراتيجي  داء للهدف)مؤشر األ 

 1111في عام  الشعر وتصفيف التجميل في قطاع التقني  و المهني  صحاب العمل عن خريجي مؤسسات التدريب والتعليم مستوى رضا أ

   :(1النتيجة )

  .الشعر وتصفيف التجميلقطاع تستجيب الحتياجات  التقني  و المهني  التدريب والتعليم برامج 

 مؤشر األداء النشاط
اإلطار 
 الزمني

 وسيلة التحقق
 مسؤولي ة
 التنفيذ

 الجهات ذات العالقة

لتنمية  الوطني  الفريق  تشكيل 1.1
 التجميل لقطاع البشري ةالموارد 
 الشعر وتصفيف

  القطاع غير الحكومي يمثل ما ال يقل عن
) فريق  القطاعيّ % من تشكيلة الفريق 65

 وتصفيف التجميل لقطاع البشرّيةالموارد 
 الشعر(

 

 ول وانتخاب رئيس الفريق قد االجتماع األع
  .القطاعيّ 
 

  يعقد اجتماعاته بانتظام. القطاعيّ الفريق 

اجتماااااااااااااع 
دوري 

للفرياااااااااااااق 
 القطاااااااااعيّ 
بواقااااااااااااااااع 
اجتماااااااااااااع 
واحااااد كاااال 

 شهرين

   كتاب إعادة تشكيل
 .القطاعيّ الفريق 

   محاضر اجتماعات
 .القطاعيّ الفريق 

مجلاااااااااااااس 
التشااااااااااغيل 
والتاااااادريب 
والتعلااااااااااايم 
 المهنااااااااااااايّ 

 .التقنيّ و

 

والتعلااايم التااادريب مؤسساااات 
ن القطااعيّ من  التقنيّ و المهنيّ 

 العام والخاص.

 وزارة العمل

 المعنّيةات والجهات النقاب



 

ة تحليل نتائج الدراسة المسحي  
 الوطني  ذها المركز الميدانية التي نف  

ةلتنمية الموارد  لقطاع  البشري 
 التجميل وتصفيف الشعر

   تقرير جانبي العرض والطلب 

  توصيات الدراسة 

الربااااااااااااااااع 
الثالاااث مااان 

 3112عام 

  ّدة الدراسة مسو
ة لقطاع القطاعيّ 

التجميل وتصفيف 
 الشعر

المركاااااااااااز 
 الاااااااااااوطنيّ 
لتنمياااااااااااااااة 
الماااااااااااوارد 

 البشرّية

  القطاعيّ الفريق 

ة لتطوير ة عمل تنفيذي  عداد خط  إ 1.1
 التجميل لقطاع البشري ةالموارد 
 الشعر  وتصفيف

  ّ3116-3115ة لألعاوام خطة العمل التنفيذي-
 معدة وقابلة للتنفيذ 3116

 دوار والمساااؤوليات علاااى الجهاااات توزياااع األ
 في تنفيذ الخطة  القطاعيّ والفريق  المعنّية

  الرباااااااااااع
الراياااااااااع 
مااان عاااام 

3112 
 

   وثيقاااااااااااة الخطاااااااااااة
التنفيذيااااااااة للفريااااااااق 

لألعااااااوام  القطاااااااعيّ 
3115-3116-
3116 

   تقااااااااارير المتابعااااااااة
 والتقييم الربعية.

   التقرير السنوي 

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

مجلااااس التشااااغيل والتاااادريب 
 .التقنيّ و المهنيّ والتعليم 

 

  التواصل مع الجهات الممولة والداعماة
 لتبناااي تمويااال خطاااة العمااال التنفيذياااة لقطااااع

 الشعر وتصفيف التجميل

  الرباااااااااااع
االول 

والثااااااااني 
مااان عاااام 

3115 
 

   ميزانيااااااااة الخطااااااااة
التنفيذيااااااااة للفريااااااااق 

لألعااااااوام  القطاااااااعيّ 
3115-3116-
3116 

   تقااااااااارير المتابعااااااااة
 والتقييم الربعية.

   التقرير السنوي 

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

  مجلااااااس التشااااااغيل
والتاادريب والتعلاايم 

 . التقنيّ و المهنيّ 

  الجهاااااات الممولاااااة
 والداعمة

 

مراجعة وتطوير المعايير  1.1
ة للمهن المطلوبة في القطاع المهني  

وبما ينسجم مع نتائج دراسة المركز 
ةلتنمية الموارد  الوطني       البشري 

ة لمهااان وأعماااال المهنّيااادلاااة المعاااايير وثاااائق وأ
 القطاع التالية محدثة ومطورة  ومنشورة

 شعر رجالي ) حالق رجالي( مصّفف 
  شعر رجالي )مساعد حاالق  مصّففمساعد

 رجالي(
 شعر أطفال ) حالق أطفال ( مصّفف 
 شعر نساء ) حالق نسائي ( مصّفف 
  شااعر نساااء )مساااعد حااالق  مصااّففمسااعد

الربااااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع مان 

 3115عام 

دلاااة المعاااايير وثاااائق وأ
ة المهنّيااااااااااالمعااااااااااايير 

  المحدثة

الفرياااااااااااااق 
  القطاعيّ 

مركااااااز االعتماااااااد وضاااااابط 
 الجودة



 

 نسائي (
 شعر/ شعر مستعار مصّفف 
  ّتجميل ) ممكيج عام ( أخصائي 

  تجميل )مساعد ممكيج ( أخصائيّ مساعد 

  ّالعناية باألظافر والقدم أخصائي 

  ّتدليك أخصائي 

  ّوشم أخصائي 

 فني عناية بالبشرة 

  المساااااندة فااااي واالعمااااال االخاااارى المهاااان
 القطاع

قابلية البرامج إلدمااج ذوي االحتياجاات الخاصاة 
 المعوقين ( .) 

    

ووووووووةتطوووووووووير البوووووووورامج ال 1.1  تدريبي 
ة والمناهج للقطاع التوي تنفوذها التقني  و

 المهنوووي  مؤسسوووات التووودريب والتعلووويم 
 . التقني  و

ة التاليااااة  مراجعااااة التقنّيااااو تدريبّيااااةالباااارامج ال
 ومطورة ومحدثة  :

 

  ,مهااارات التعاماال مااع الكيماويااات )صاابغة
 تمليس, بيرم, خصل(

  المكياج ) مواكب للموضة(مهارات وضع 

 مهارة 

  تركيب االظافر الصناعية 

 مهارة رسم االظافر 

 مهارة تنظيف البشرة 

 )مهارات قص الشعر )قصات جديدة 

  ,مهااارات التعاماال مااع الكيماويااات )صاابغة
 تمليس, بيرم, خصل(

 مهارة التسريحات الجديدة 

 مهارة السشوار 

 )مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة 

 االظافر مهارة رسم 

 مهارة تنظيف البشرة 

الربع االول 
والثاااني ماان 

 3116عام 

   تقاااااارير مؤسسااااااات
التااااااادريب والتعلااااااايم 
لمراجعااااااة وتطااااااوير 

 تدريبّيااااااةالباااااارامج ال
 ة التقنيّ و

   وثااااااااائق الباااااااارامج
ة التقنّيااااااو تدريبّيااااااةال

 المطورة

مؤسسااااااات 
التااااااااادريب 

 والتعليم 

 

القطااااااااااااااع 
 الخاص

 

 القطاعيّ الفريق 

 



 

لرفع كفواءة  تدريبي ةتنفيذ دورات  1.1
بين وووووو/المعلمين الموووووودر  ين فووووووي  المهني 

 المهنوووي  مؤسسوووات التووودريب والتعلووويم 
علووى المهووارات التووي يتطلبهووا  التقنووي  و

بمووا ينسووجم مووع نتووائج و سوووق العموول
لتنميوة المووارد  الوطني  دراسة المركز 

   البشري ة

للماادربين   الفنّيااة( دورات لرفااع الكفاااءة 2عقااد )
ين العااااملين فاااي القطااااع لااادى  المهنّيااا/المعلماااين 

فااي  التقناايّ و المهناايّ مؤسسااات التاادريب والتعلاايم 
 المجاالت االتية :

 شعر رجالي مصفّف  شعر نساء مصفّف 

 شعر نساء مصفّف   ّتجميل أخصائي 
 

الربااااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع مان 

 3115عام 

وثاااااااااااائق الااااااااااادورات 
 .تدريبّيةال

  الفريااااااااق
 القطاعيّ 

 

  مؤسسات التدريب والتعلايم
مااااااان  التقنااااااايّ و المهنااااااايّ 
 ن العام والخاص القطاعيّ 

  المانحة. الدولّيةالجهات 

ن القطووواعي  شوووراكات بوووين  إنشووواء 1.1
العام والخاص فوي مجوال تنفيوذ وتقيويم 

 لقطووووواع التجميوووووول التوووووودريب بووووورامج
الشوووووعر فوووووي مؤسسوووووات  وتصوووووفيف

 التقنووووي  و المهنووووي  التوووودريب والتعلوووويم 
وبحيووث تشوومل علووى تغطيووة متطلبووات 

 المعوقين

التعاون ومذكرات التفاهم  الموقعة  اتفاقّياتعدد  
ن العاام الخااص القطاعيّ بين مزودي التدريب في 

  تدريبّيةلإلدارة المشتركة للمرافق والبرامج ال

الربع االول 
ماااااان عااااااام 

3116 

تنفيااااااذ   اتفاقّيااااااةوثيقااااااة 
  التدريب

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

   مؤسسااااااااااات التاااااااااادريب
 التقناااايّ و المهناااايّ والتعلاااايم 

 ومؤسسات القطاع الخاص

  وزارة العمل 

دراسااات مكتبيااة ومسااوحات ميدانيااة تنفااذ حااول 
رضاااا اصاااحاب العمااال عااان بااارامج ومؤسساااات 

 التدريب والتعليم  

الربع الثاني 
ماااااان عااااااام 

3116 

وثااااااااااائق الدراسااااااااااات 
 والمسوح  

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

   مؤسسااااااااااات التاااااااااادريب
 التقناااايّ و المهناااايّ والتعلاااايم 

 ومؤسسات القطاع الخاص

دراسااات مكتبيااة ومسااوحات ميدانيااة تنفااذ حااول 
رضا الطلباة والخاريجين عان بارامج ومؤسساات 

   التقنيّ و المهنيّ التدريب والتعليم 

الربع الثاني 
ماااااان عااااااام 

3116 

    

بادرات تعاون فوي مجوال م إطالق 1.1
التشوووووووووووووغيل و/ أو و التووووووووووووودريب و/أ

وووووةإقليمجهوووووات   االستشوووووارات موووووع  ي 
ووة  وتصووفيف فووي قطوواع التجميوول ودولي 
 الشعر

  والجهااااات  المؤّسساااااتب سااانوّياً قائماااة محدثااااة
 المستهدفة بالتعاون, الدولّيةو ّيةقليماإل

  ,التواصل مع هذه الجهات 

  الدولّياةو ّياةقليماإلللجهات  استطالعّيةزيارات 
 المستهدفة بالتعاون

  أي أو" توأماااة"التعااااون او / و اتفاقّيااااتعااادد 
 الدولّياة المؤسساة  ماع للتعااون أخرى ترتيبات

 المختارة 

الربااااااااااااااااع 
الثالاااث مااان 

 3116عام 

   قائماااااااااااة اساااااااااااماء
 المؤسسة والجهات

   وثاااائق التراسااال ماااع
 ّياااااااةقليماإلالجهاااااااات 

 .الدولّيةو

 تقرير زيارة العمل 

   اتفاقّياااااااااااةوثيقاااااااااااة 
 التعاون.

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

   مجلس التشاغيل والتادريب
 .التقنيّ و المهنيّ والتعليم 

   المانحة. الدولّيةالجهات 

متابعوة تورخيص موزودي التودريب 1.2
الشوووعر  وتصووفيف فووي قطوواع التجميوول
 تدريبي ةال واعتماد برامجهم

مان عادد مازودي  سنوّياً % 5زيادة تقدر بحوالي 
الشاااعر  وتصااافيف التااادريب فاااي قطااااع التجميااال

 تدريبّيااةال ترخيصااهم واعتماااد باارامجهمالااذين تاام 
   سنوّياً.

3115-
3116- 
3116 

الفرياااااااااااااق  تقارير المتابعة والتقييم
 القطاعيّ 

مركااااااز االعتماااااااد وضاااااابط 
 الجودة

 



 

 :(1) االستراتيجيالهدف 

 .الشعر وتصفيف التجميلفي قطاع  االستثماروالعمل بيئة  تحسين

 :1االستراتيجي  مؤشر االداء للهدف

 (1111الشعر في عام  وتصفيف التجميلقطاع ارتفاع معدالت االستثمار في 

 :(1النتيجة )

 الشعر وتصفيف التجميلالعمل في وظروف بيئة  تطوير 

 النشاط
 مؤشر األداء

 

اإلطار 
 الزمني

 وسيلة التحقق
 مسؤولي ة
 التنفيذ

 الجهات ذات العالقة

قطوواع تعريووف العوواملين فووي مهوون 1.1
الشوووعر بحقووووقهم  وتصوووفيف التجميووول
 .  العمالي ةوواجباهم 

تعقد بواقع ورشة واحدة لكال  تدريبّيةورشة   13
قطاااع محافظااة  لتعريااف العاااملين فااي  منشااآت ال

 بالنواحي التالية:

 ة يّ هم العمالتتعريفهم بحقوقهم وواجبا 

   ّة والساالمة تعريفهم بماا يتعلاق بناواحي الصاح
 وتصاافيف للعاااملين فااي مهاان التجمياال العاّمااة
 الشعر.

الرباااااااااااااااع 
الثاااااااااااااااني 
والثالااااااااااث 
والرابع من 
عاااااااااااااااااااام 

3115 

الفرياااااااااااااق  وثائق ورش العمل  
 القطاعيّ 

 .وزارة العمل 

  المهنيّ مؤسسة التدريب. 

  الدولّيةمنظمة العمل 

 النقابات 

 

فووووي تحسووووين ظووووروف  اإلسووووهام 1.1
 التجميولقطاع وبيئة العمل في منشآت 

 .الشعر وتصفيف

 

  ميدانياااة حاااول واقاااع  تقييمّياااةتنفياااذ دراساااة
وبيئاااة وظاااروف  العاّماااةالصاااحة والساااالمة 

 الشعر  وتصفيف العمل في منشآت التجميل

  توصيات الدراسة 

الرباااااااااااااااع 
الثالااث ماان 
عاااااااااااااااااااام 

3115 

الفريااااااااق   تقييمّيةالدراسة ال
 القطاعيّ 

  المركااااااز
 الاااااوطنيّ 
لتنميااااااااااة 
الماااااوارد 
  البشرّية

 وزارة العمل 

  النقابات 
 

  حاول واقاع التشاريعات  تقييمّياةتنفيذ  دراسة
 التجميااااال قطااااااعوسياساااااات العمااااال فاااااي 

 الشعر  وتصفيف

 توصيات الدراسة 

الرباااااااااااااااع 
االول 

والثاني مان 
عاااااااااااااااااااام 

3116 

الفريااااااااق   تقييمّيةالدراسة ال
 القطاعيّ 

  المركااااااز
 الاااااوطنيّ 
لتنميااااااااااة 
الماااااوارد 
  البشرّية

 وزارة العمل 

  النقابات 

 



 

واالفاااراد  المنشاااأةآلياااات التفتااايش علاااى  تطاااوير 
 وتصاافيف التجمياالقطاااع ين فااي المهنّيااالفنيااين / 

 .الشعر

 

الرباااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع من 
عاااااااااااااااااااام 

3116 

الفريااااااااق   اليات التفتيش
 القطاعيّ 

 

 وزارة العمل 

  المهناايّ مؤسساة التاادريب  /
مديريااااااة تنظاااااايم العماااااال 

  المهنيّ 

  النقابات 

تصوووميم وتنفيوووذ وتقيووويم  دورات  1.1
وووة وووةبهووودف  رفوووع الكفووواءة  تدريبي   الفني 

 التجميوولقطوواع للعوواملين فووي  منشووآت 
الشعر لزيوادة تنافسويتهم فوي  وتصفيف

 سوق العمل

تعقااد بواقااع دورة واحاادة لكاال  تدريبّيااةدورة  13
قطاااااع محافظااااة  لرفااااع كفاااااءة العاااااملين فااااي  ال

 لتدريبهم على المهام التالية:

 مهارات قص الشعر الطويل 

  قصات جديدة(مهارات قص الشعر( 

  ,مهااارات التعاماال مااع الكيماويااات )صاابغة
 تمليس, بيرم, خصل(

 مهارة التسريحات الجديدة 

 مهارة السشوار 

 )مهارات وضع المكياج ) مواكب للموضة 

 مهارة المكياج السينمائي 

 مهارة تركيب االظافر الصناعية 

 مهارة رسم االظافر 

 مهارة تنظيف البشرة 

 الشعر غير المرغوب به بالليزر إزالة 

الرباااااااااااااااع 
الرابااع ماان 
عاااااااااااااااااااام 

3116  

وثاااااااااااائق الااااااااااادورات 
 .تدريبّيةال

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

  مؤسسات التدريب والتعلايم
مااااااان  التقنااااااايّ و المهنااااااايّ 
 ن العام والخاص القطاعيّ 

  النقابات 
 

 

تصوووميم وتنفيوووذ وتقيووويم  دورات  1.1
ووووووووة بهوووووووودف  دورات  علووووووووى   تدريبي 
ووةالمهووارات  الضوورورية للعوواملين  العام 

الشووعر  وتصووفيف التجميوولقطوواع فووي  
 لزيادة تنافسيتهم في سوق العمل

تعقااد بواقااع دورة واحاادة لكاال  تدريبّيااةدورة  13
قطاع محافظة  لرفع كفاءة العاملين في  منشآت ال

 لتدريبهم على المهارات التالية:

 الحاسوب, استخدام مهارة  

 واالبتكار, اإلبداع مهارة   

 الفريق, مع والعمل االتصال مهارات  

 المشكالت, وحل التحليل مهارة  

 الوقت, وادارة والتنظيم التخطيط مهارة 

 االنجليزية, باللغة التواصل مهارة  

 عددية مهارات  

الرباااااااااااااااع 
االول مااااان 
عاااااااااااااااااااام 

3116 

وثاااااااااااائق الااااااااااادورات 
 .تدريبّيةال

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

  مؤسسات التدريب والتعلايم
مااااااان  التقنااااااايّ و المهنااااااايّ 
 ن العام والخاص القطاعيّ 

  النقابات 
 



 

تحوووديث وتطووووير قاعووودة بيانوووات  1.1
الشعر تغطوي  وتصفيف التجميلقطاع ل

معلومات جانب الطلب في سوق العمل 
 الووووطني  بنووواءا علوووى دراسوووة المركوووز 

 .  البشري ةلتنمية الموارد 

قاعدة بيانات فعالة ومتاحة تضم معلومات الطلاب 
 الحالية والمستقبلية حول:

 فرص العمل 

 المنشآت 

 العاملين 

 ( الفنّياةالمهارات المطلوبة فاي ساوق العمال 
 (.العاّمةو

 

الفريااااااااق   قاعدة البيانات مستمر
 القطاعيّ 

  المركااااااز
 الااااااوطنيّ 
لتنميااااااااااة 
الماااااوارد 
 البشرّية

  غاااااااااارف الصااااااااااناعة
 والتجارة

 امانة عمان 

 االتحادات والنقابات 

  التمويلّيةالصناديق 

 البلديات 

 وزارة العمل 

  التوظيااااااااااف مكاتااااااااااب
 الخاصة

ووةصووفحة  إنشوواء 1.1 قطوواع ل الكتروني 
 الشعر وتصفيف التجميل

قطااااع قطااااع منشاااأة وفعالاااة ل الكترونّياااةصااافحة 
الشاااعر علاااى موقاااع مجلاااس  وتصااافيف التجميااال

 التقنيّ و المهنيّ التشغيل والتدريب والتعليم 

الرباااااااااااااااع 
الثااااني مااان 
عاااااااااااااااااااام 

3116 

عاااااااااادد الزيااااااااااارات   -
 الكترونّيةللصفحة 

تقااارير المتابعااة نشاار  -
والتقياااااااايم والتقااااااااارير 
الربعياااااااااة والتقريااااااااار 
السااانوي للقطااااع علاااى 

 لكترونّيةالصفحة اال

 

 

 

الفرياااااااااااااق 
 ,القطاعيّ 

مجلاااااااااااااس 
التشااااااااااغيل 
والتاااااادريب 
والتعلااااااااااايم 
 المهنااااااااااااايّ 

 التقنيّ و

  مؤسساااااااات التااااااادريب
   التقنيّ و المهنيّ والتعليم 

  مؤسساااااااااات القطااااااااااع
 الخاص

 التجميوووووووول التوووووووورويج لقطوووووووواع 1.1
 الشعر وتصفيف

معرض واحد على األقل يعقد خالل الفترة من 
 التجميل لقطاعللترويج   3115-3116

 أو خارجيا داخلّياً الشعر  وتصفيف

الرباااااااااااااااع 
الثالااث ماان 
عاااااااااااااااااااام 

3116 

 الّدعائّيااااااااااااةالماااااااااااواد 
  والترويحّية

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

مؤسسات التدريب والتعليم 
ومؤسسات  التقنيّ و المهنيّ 

القطاع الخاص الجهات 
 المانحة. الدولّية

 لكترونّيةاالتبث عبر الصفحة  رسائل دعائية
 الشعر   وتصفيف التجميل لقطاع لترويج ل

 

الرسااااااااااائل والمااااااااااواد  مستمر
 والترويحّية الّدعائّية

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

مجلااااس التشااااغيل والتاااادريب 
 التقنيّ و المهنيّ والتعليم 

 



 

التنسووووووووووويق موووووووووووع الجهوووووووووووات  1.2
سوواتو ووة المؤس  بالتمويوول لزيووادة  المعني 

انتفوووووووواع القطوووووووواع موووووووون برامجهووووووووا 
 .  التمويلي ةومشاريعها 

 

  

قابلاااة للتقاااديم للجهاااات  تطويرّياااةوثاااائق مشااااريع 
لزياااادة انتفااااع القطااااع مااان برامجهاااا   التمويلّياااة

 في مجاالت مختلفة منها :  التمويلّيةومشاريعها 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة إنشاء , 

  للمنشآت القائمةأعمال التوسعة 

الرباااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع من 
عاااااااااااااااااااام 

3116 

  وثااااااااااااااااااااائق
 مشاريع

  اوراق العمل 

  التقااااارير ذات
 العالقة

الفرياااااااااااااق 
 القطاعيّ 

  مثال  التمويلّيةالصناديق
 صندوق التنمية والتشغيل  

  األردنّيااااااااةالمؤسسااااااااة 
لتطااااااااااااوير المشاااااااااااااريع 

 . االقتصادّية

  الدولّياااااااااااةالجهاااااااااااات 
 المانحة.
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 الفصل السادس

 النتائـج والتوصيــات

  



90 
 

 

  



91 
 

 النتائج 1.1

 توّظفو ,3112( منشأة لغاية النصف األول من عام 3.555) التجميل وتصفيف الشعربلغ عدد المنشآت في قطاع 

الشمال, وما  إقليم%( في 32 الوسط, ونحو) إقليم%( في 63المنشآت بواقع ) تتوزع( عامالً وعاملة, 12.633نحو )

%( وفقاً 15) فردّيةمنشآت  التجميل وتصفيف الشعرالمنشآت العاملة في قطاع  غالبّيةوُتعتبر الجنوب.  إقليم%( في 3نسبته )

 محدودة. مسؤولّية%( منشآت ذات .1.1%(, ونحو )2ما نسبته ) التضامنّيةالمنشآت  وتشّكل, القانونيّ لكيانها 

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي:  التجميل وتصفيف الشعرتصنيف المنشآت في قطاع  المسح تمّ واستناداً لنتائج 

المنشآت %(, تليها 13والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقاليم المملكة وبنسبة ) ,عمال( 5-1المنشآت الصغيرة الحجم )

 وأكثر(.  عامالً  11)المنشآت الكبيرة الحجم  , ثمّ %(1.5ل( وبنسبة )امع 11-6متوسطة الحجم )

, وكذلك 3115نتاجها في العام إخفاض الطلب على نت ان%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بيّ 55) وُيذكر أنّ 

 .(3116-3112)توقعوا انخفاض الطلب على منتجاتهم خالل األعوام 

%( مقابل 32وبواقع ) ,هم من الذكور التجميل وتصفيف الشعرالعاملين في قطاع  غالبّية كشفت نتائج تحليل البيانات أنّ 

 الثانوّيةأقل من  ميّ الذكور العاملين مؤهلهم العل غالبّية بشكل عام, نجد أنّ  ف مؤهالت العاملين العلمّيةتعرّ . وبثاً انإ%( 66)

العامالت في القطاع مؤهلهن العلمي  %( من اإلناث25) , بينما نجد أنّ %(36بنسبة ) العاّمة الثانوّيةثم %( 51وبنسبة )

 ة على مستوى المحافظات, فإننا نجد أنّ ميّ . وبتحليل مؤهالت العاملين العلةأقل من الثانويّ %( 36ونحو ) ثانوية عامة

الشمال  إقليم%(, أما 55وبنسبة ) ةعامّ الة ثانويّ ال مؤهليحملون الوسط, يليهم من  إقليمفي  ةثانويّ الأقل من %( مؤهلهم 21)

الجنوب,  قليم. وباالنتقال إلةة عامّ ثانويّ %( 36ونحو ) ةثانويّ الأقل من %( مؤهلهم 26نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) نّ إف

 .ثانويالأقل من %( مؤهلهم 53) نجد أنّ 

 مصّففتجميل )ممكيج(, ومساعد  أخصائيّ شعر نسائي, و مصّففشعر رجالي, و مصّففمهن  وقد أظهرت الدراسة أنّ 

شغاالً إهي المهن األكثر  العناية باألظافر والقدم, وفني العناية بالبشرة أخصائيّ شعر رجالي, و مصّففشعر نسائي, ومساعد 

 .جميع أقاليم المملكة تقريباً  . وكذلك الحال فيالتجميل وتصفيف الشعرفي قطاع 

%( من العاملين في 33ما نسبته ) نّ إ, فالشعرالتجميل وتصفيف ات العاملين في قطاع وبالحديث وبشكل عام عن جنسيّ 

 هالكن ,ي الشمال والوسطإقليمين, وتعتبر النسبة قريبة جداً في %( من غير األردنيّ 13ة مقابل )هذا القطاع هم أردنيو الجنسيّ 

 .ردنيين(% غير األ25) الجنوب إقليممرتفعة أكثر في 

ل تدريب عامليها %( من المنشآت العاملة في القطاع تفضّ 65حوالي ) جمعها عن أنّ  كشفت نتائج تحليل البيانات التي تمّ 

مراكز لدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً ل تعيين عاملين تلقوا تدريبوتفضّ  ,المهنيّ لدى مؤسسة التدريب 

 %(.11وبنسبة ) البلقاءات المجتمع التابعة لجامعة كليّ  %(, ثمّ 13وبنسبة ) التدريب التابعة للقطاع الخاص

كما ويتركز الطلب على العمالة أكثر  ,بشكل عام اإلناثبشكل رئيس على توظيف  التجميل وتصفيف الشعريركز قطاع 

الوسط  إقليم( في 1161حوالي ) (3116-3112)الوسط, حيث بلغ حجم الطلب على مهن هذا القطاع لألعوام  إقليمفي 

-3112لألعوام )( 1615بلغ ) إجماليّ وبحجم طلب الجنوب,  إقليم( في 323و ) ,الشمال إقليم( في 531مقارنة مع )

كثر طلباً يليه مؤهل أقل من ثانوي هو األ نّ إ, ف(3116-3112)ة المطلوبة لألعوام أما مستوى المؤهالت العلميّ  .(3116

 .ةالمهنيّ التلمذة 



92 
 

 أخصائيّ شعر رجال, و مصّففشعر نساء, و مصّففعلى مهن  (3116-3112)لألعوام  اً هناك طلب نّ إوبشكل عام ف

 إلى اإلشارة. وتجدر العناية باألظافر والقدم أخصائيّ شعر نساء, وفني عناية بالبشرة, و مصّففتجميل )ممكيج(, ومساعد 

ارتفاع حجم الطلب على العاملين في  بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعة, األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ 

 %( أكثر من كونه مجرد دوران  61 -%51ع بنسبة تراوحت بين )توسّ  عملّيةهو ناشئ عن ( 3116-3112)األعوام 

 .وظيفيّ 

التجميل وتصفيف أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع أّن وكشفت نتائج الدراسة, من خالل سؤال أصحاب العمل عن 

 مع التعامل مهاراتو, عمل تسريحات جديدة, ومهارة السشوار , ومهارةالشعر قصات جديدةقص هي مهارة  الشعر

 .وضع مكياج مواكب للموضة, ومهارة (خصل بيرم, تمليس, صبغة,) الكيماويات

ال  التجميل وتصفيف الشعرمن المنشآت العاملة في قطاع  العديد أنّ  إلىجمعها  تشير نتائج تحليل البيانات التي تمّ 

, حيث في هذا القطاع ال تناسب المرأةطبيعة العمل  أنّ  إلىيعود  وبشكل رئيس  ذلكوناث في هذا القطاع, إيرغبون في تعيين 

في صالونات الرجال  اإلناثعمل  من الطبيعي أنّ  ,وبالتالي ,نة اشتملت على صالونات ومنشآت تجميل للرجال وللنساءالعيّ  نّ إ

أهم المهن التي يعملن بها  ن أنّ ضمن هذا القطاع, يتبيّ  اإلناثالمهن التي تعمل بها  دراسةبو .اً غير رائج وغير مقبول مجتمعيّ 

وهي نفس  العناية باألظافر والقدم, أخصائيّ العناية بالبشرة, و أخصائيّ تجميل, و أخصائيّ و ,شعر نساء مصّففهي مهن 

 المملكة.ليم اقأ وفي جميعطلب  عليها يوجدالمهن التي 

لون ما ( عامالً في القطاع ويشكّ 12.633من أصل ) ( عامالً 62) اإلعاقاتعدد العاملين من ذوي بلغ  ,من ناحية أخرى

شعر  مصّففو(, 53شعر رجالي ) مصّففأهمها  ,مختلفة في القطاعة فنيّ مهن  أربع%( فقط, وهم يعملون في 1.5نسبته )

 .(, وثالث مهن مساندة )مهن ادارية(31نسائي )

نظراً لطبيعة  اإلعاقات, فعلياً, ال تفضل توظيف ذوي التجميل وتصفيف الشعرالمنشآت في قطاع  ن نتائج الدراسة أنّ تبيّ 

لمملكة المختلفة اليم اقأفي  اإلعاقاتمن ذوي  ( عامالً 332كبيرة لتعيين نحو )فرصة  هناكالقطاع ومتطلبات العمل فيه, لكن 

شعر نسائي  مصّففو( فرصة, 55شعر رجالي ) مصّفف :دة نذكر منهاالوسط, وذلك في مهن متعدّ  إقليممع التركز في 

 .( فرصة35تجميل ) وأخصائيّ ( فرصة, 131)

%( من 11ال تواجه أية صعوبات في التعيين, بينما ) %( من المنشآت31ما نسبته ) كشفت نتائج الدراسة عن أنّ 

م النقص في العمالة ممن لديه إلىعزى هذه الصعوبات ( تواجه صعوبات في التعيين, وتُ فردّيةالمنشآت )معظمها منشآت 

صل بالطرق وفيما يتّ  .ة نحو العمليجابيّ إقيم واتجاهات  ضافة للنقص في العمالة ممن لديهمإالمهارات المطلوبة بشكل رئيس, 

بة ة هو األكثر استخداماً وبنسصاالت الشخصيّ التعيين المباشر من خالل االتّ  ت الدراسة بأنّ المستخدمة في التعيين, فقد أظهر

التعيين عن طريق مكاتب  %(, ثمّ 31وبنسبة ) لكترونّيةعالنات الصحف والمواقع اإلإ%(, يليه التعيين من خالل 65)

التي تواجه قطاع التجميل وتصفيف الشعر, وقد ئل أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات سُ كما  %(.11التشغيل وبنسبة )

 ضعف الترويج لالستثمار. إلى%( أشاروا 33ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع, بينما ) %( منهم بأنّ 55أجاب )
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( خريجاً 15.363, وبلغ عدد خريجيها قرابة )تدريبّية( برامج 5ة بهذا القطاع نحو )الخاصّ  تدريبّيةبلغ عدد البرامج ال

برنامج  %(, ثمّ 55شعر نساء ) مصّففبرنامج من  تمنهم قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(3115-3111)خالل األعوام 

عداد ية أخرى, بلغ عدد خريجي برامج اإلمن ناح .%(16تجميل ) أخصائيّ , يليه برنامج %(32)شعر رجال  مصّفف

( 5( خريجاً يمثلون حجم العرض الحقيقي ضمن )11.1566فقط )البرامج التي تزيد مدتها عن أربعة أشهر( نحو ) المهنيّ 

 .تدريبّيةبرامج 

( خريج خالل األعوام 5.315ة بهذا القطاع الذكور نحو )الخاصّ  تدريبّيةمن ناحية أخرى, بلغ عدد خريجي البرامج ال

في  تدريبّيةفي المقابل, بلغ عدد خريجات البرامج ال شعر رجالي. مصّفف برنامجمن  جميعهم. تخرجوا (3111-3115)

منهن تخرجن من  العظمىنسبة ال. (3115-3111)خريجة خالل األعوام  (11.165)قرابة  التجميل وتصفيف الشعرقطاع 

 .تجميل أخصائيّ , ثم برنامج شعر نساء مصّففبرنامج 

 إقليم%( في 15) اآلتي: نحواً على اليّ إقليمطاع التجميل وتصفيف الشعر دة للتدريب في قع خريجو الجهات المزوّ توزّ 

دة للتدريب ع خريجو الجهات المزوّ ي الشمال والجنوب على التوالي. من ناحية أخرى توزّ إقليم%( في 3%( )5الوسط, و )

الوسط و  إقليم% في 11) اً ناث%( إ66الوسط(, ونحو ) إقليم% في 111)  اً %( ذكور32اً بواقع )في هذا القطاع جندريّ 

 % في الجنوب(.3% في الشمال و 6

توزعوا ضمن  ,الوسط إقليم( متدرباً في 11.611تخرج )فقد على حدة,  إقليم مة في كلّ المقدّ  صل بالبرامجا فيما يتّ أمّ 

 أخصائيّ شعر رجال, و مصّففوبرنامج  شعر نساء, مصّففتجميل, وبرنامج  أخصائيّ برنامج  وهي تدريبّيةبرامج خمسة 

في  (3115-3111). في المقابل, بلغ عدد خريجي مزودي التدريب لألعوام العناية بالقدم واألظافر, وفني العناية بالبشرة

الجنوب فقد بلغ عدد  إقليما في أمّ شعر نسائي.  مصّففو, تجميل أخصائيّ برنامج في ( خريجاً 656الشمال قرابة ) إقليم

 .تجميل أخصائيّ من برنامج  جميعهم( خريجاً 331الخريجين )

من  المهنيّ قد تلقوا التعليم  (3115-3111)دة للتدريب لألعوام خريجي الجهات المزوّ  غالبّية كما أظهرت الدراسة أنّ 

%( 12%(, وقرابة )16) ليالفنون والتكتيك الفرنسية للتجم أكاديمّيةخريجي  %(, ثمّ 55وبنسبة ) المهنيّ مؤسسة التدريب 

 .التابعة لوزارة التربية والتعليم المهنيّ %( من مراكز التعليم 11حبول, و ) أكاديمّيةمركز من 

 وجودكشفت النتائج عن  فقدودور الجهات المزودة للتدريب في تدريبهم ورفع كفاءتهم,  اإلعاقاتصل بذوي أما فيما يتّ 

 شعر رجاليّ  مصّففتوزعوا بواقع ستة متدربين في برنامج  ,قاتاإلعامن ذوي  اً ( ُمتدّرب161ُتدّرب ) تدريبّيةثالثة برامج 

 أخصائيّ %(, و تسعة متدربين في برنامج 65شعر نساء وبنسبة ) مصّفف%(, و ثمانية متدربين في برنامج 55وبنسبة )

 . %(3تجميل ونسبة )

مهارات قص هي: دورة  تدريبّيةبرامج  سبعةضمن  مة من الجهات المزودة للتدريبدورات رفع الكفاءة المقدّ  عتتنوّ 

بواقع مهارات التعامل مع الكيماويات )صبغة, تمليس, بيرم, خصل( ودورة , اً ( متدرب111بواقع )الشعر )قصات جديدة( 

, متدربين (11, ودورة مهارة السشوار بواقع )اً ( متدرب335ودورة مهارات التسريحات الجديدة بواقع ) اً,( متدرب361)

( متدرب, 311, ودورة مهارة رسم األظافر بواقع )اً ( متدرب161وضع المكياج )مواكب للموضة( بواقع )ودورة مهارات 

ساعة  51و  11وقد تراوحت مدد هذه الدورات بين  .(3115-3111) للفترة ( متدرب111ودورة تنظيف البشرة بواقع )

 اعة.س 31%( لدورات مدتها 35ساعة, و ) 21%( لدورات مدتها 55وذلك بنسبة )
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بشكل حصري وكانت موجهة والشمال, الوسط  يإقليمفي هذه الدورات موجودة بشكل حصري  أنّ  إلى اإلشارةوتجدر 

 أكاديمّيةالموناليزا, و أكاديمّيةفايز عمر للتجميل, و أكاديمّية نتل(. وقد أع3115-3111( متدربة لألعوام )1336لإلناث )

 .مهارات مختلفة 5موزعين ضمن  اً متدرب (551)مستقبالً لتدريب  دورات رفع كفاءةقدم تسأنها  حبول

السوق قادر على  ( كفائض عرض, مما يعني أنّ 3.662بنحو )ة كبيرة جداً تقدر وجود فجوة عدديّ  إلىمما سبق نخلص 

 ,وبالتالي. %( في السوق غير المنظم3وكذلك يمكن استيعاب ما نسبته ) ,%( فقط من حجم العرض16استيعاب ما نسبته )

على  ما يدلّ نّ إوهذا . بطالة %(65لون حوالي )ويشكّ  %(, وباقي النسبة للعاطلين عن العمل35يستوعب السوق قرابة )

 جيد للعرض لدى مزودي التدريب وفي مختلف مجاالت البرامج المطلوبة.غير تخطيط 

 تدريبّيةالبرامج ال تحديداً وتخصيصاً في حين أنّ أكثر المطلوبة من قبل أصحاب العمل هي  تدريبّيةالبرامج ال ويالحظ أنّ 

للمكياج  اً تدريبيّ  اً مة من مزودي التدريب عامة نوعاً ما. فعلى سبيل المثال ال الحصر, يطلب أصحاب العمل برنامجالمقدّ 

لكن بشكل  ,لبة الطخدم في تلبييقد  اً عام اً امجنمزودي التدريب يقدمون بر وهو برنامج محدد جداً, بينما نجد أنّ  السينمائي

 .تجميل أخصائيّ  امجنبر وهوغير مباشر 

التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توفرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  الفنّيةق بالمهارة وفيما يتعلّ 

وفي ضوء نتائج هذه الدراسة ينبغي التوصية  ,مة. ولذلكالمقدّ  تدريبّيةها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التعيينهم, فإنّ 

مهارات قص الشعر  المطلوبة والتي يمكن ايجازها في اآلتي: الفنّيةالمهارات  توفر هذه تدريبّيةبضرورة توفير برامج 

 لةإزامهارة ومهارة التعامل مع الكريمات, ومهارة تركيب األظافر الصناعية, ومهارة وضع المكياج السينمائي, والطويل, 

ودورات رفع الكفاءة والتي  ,ويمكن تلبية الطلب الموجود من خالل برامج التدريب المستمر. الشعر غير المرغوب فيه بالليزر

هذا الطلب والحرص  إلىكد الدراسة على ضرورة التفات الجهات المزودة للتدريب ؤعتبر مخصصة ومحددة بشكل أكبر. وتت

. وهي برامج يمكن دمجها في البرامج الحالية أو تنفيذها إقليم المطلوبة من أصحاب العمل ولكلّ  تدريبّيةعلى توفير البرامج ال

 على شكل دورات/ برامج رفع كفاءة فنية.

للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  اإلناثعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب أنّ  اإلناثن تحليل الفجوة بين العرض والطلب على يبيّ 

هناك  ة وفنّية مختلفة. وكذلك نجد أنّ ع هذا الطلب ضمن مهن اداريّ توزّ  (3116-3112)فرصة عمل لألعوام  (1.135)

دة للتدريب المختلفة متدربة من الجهات المزوّ  (11.165)تخريج  تمّ  قد هأنّ  إلى, حيث أشارت بيانات المسح اإلناثمن  اً عرض

ة بين ما هو ة األوليّ . وهنا نالحظ الفجوة الرقميّ (المهنيّ عداد برامج اإلمتدربة من  6.652)قرابة  والمشمولة بمسح الدراسة

 ضمن قطاع التجميل وتصفيف الشعر(. نال يوجد طلب يحتويهإذ  اإلناثمن ( 6.611معروض وما هو مطلوب )

( منشأة 13) هناك , فقد أظهرت البيانات التي شملها المسح أنّ اإلعاقاتا بالنسبة لفجوة العرض والطلب على ذوي أمّ 

ن من اة عمل. من ناحية أخرى, أعلنت جهت( فرص332على استعداد لتوفير ) التجميل وتصفيف الشعرعاملة في قطاع 

( 3هناك ) , وأنّ يتدربون في ثالثة برامج مختلفة اإلعاقاتمن ذوي  اً ( متدرب161هناك ) دة للتدريب عن أنّ الجهات المزوّ 

كد الدراسة على ضرورة التفات الجهات ؤوت .مستقبالً  تدريبّية ة( فرص551لتوفير )دة للتدريب على استعداد جهات مزوّ 

 المطلوبة من أصحاب العمل. تدريبّيةهذا الطلب والحرص على توفير البرامج ال إلىدة للتدريب المزوّ 
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 التوصيات 1.1

 على ما سبق تؤكد الدراسة على ضرورة تبني التوصيات اآلتية: وبناءً 

ة في مجال تدريب القطاعيّ رسم السياسات للتجميل وتصفيف الشعر المساهمة في  القطاعيّ ق يفرالتولى يأن  .1

 في قطاع التجميل وتصفيف الشعر. األردنّيةوتشغيل القوى العاملة 

على  االقتصادّيةة وة السياسيّ انعكاس الظروف الحاليّ  إلىب على راسمي السياسات في مجال التشغيل االلتفات يتوجّ  .3

 ة سلبياً.تنبؤات أصحاب العمل المستقبليّ 

جازة مزاولة المهنة, ة بمنح الرخص وإالعمل على تحسين القوانين والتشريعات الناظمة للعمل وتلك الخاصّ  .5

 ووزارة الصحة.   CAQAما بين والتضارب ومعالجة التداخل 

 ما يلي : بالتنسيق مع القطاع الخاص وأصحاب العمل ن تتولى الجهات المزودة للتدريبأ .2

 صحاب العملبالتنسيق مع أ التجميل وتصفيف الشعرالمطلوبة في قطاع  تدريبّيةمراجعة وتطوير البرامج ال. 

 تدريبّيةة في البرامج الة والداعمة للتشغيل كحقيبة الزاميّ ة والرياديّ دماج المهارات الحياتيّ إ. 

 ة لتمويل مثل هذه الدراسات.ة سنويّ مع تقديم حوافز ماليّ  ةجراء دراسات تتبعيّ إ 

ضمن هذه الدراسة وهو  مشموالً  م والذي لم يكنالمنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظّ  جراء دراسات تضمّ إ .5

 .كبيرة من العاملين اً يستوعب أعداد

 .مهنيّ  ة القطاع للخضوع لضريبة المبيعات بحيث يعامل كقطاع خدميّ مراجعة شموليّ  .6

قة بشروط السالمة صحاب الصالونات والعاملين في مختلف اهتمامات وشؤون القطاع المتعلّ نشر الوعي بين أ .6

 دة للتدريب في المملكة من ناحية أخرى.من ناحية, وتعريفهم بالجهات المزوّ  العاّمةوالصحة 

 ع.العاملة في القطا العمالّيةة وزيادة وتيرة التنسيق بين الجهات النقابيّ  .3
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