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املـقـدمـــة

كثيرة هي الدرا�سات التي تحلل الفجوة ما بين التعليم والعمل. في الوقت الذي ال تتوقف الحكومة 
العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارتي  في  وخا�سة  والع�سرية  الخم�سية  الخطط  اإ�سدار  عن 
اأوائل الت�سعينيات ت�سعى خطط االإ�سالح وعلى جميع االأ�سعدة اإلى تح�سين م�ستوى  والعمل. ومنذ 
التعليم والمتعلمين ما ي�سمح لهم بالمناف�سة على الفر�ص االقت�سادية المتجددة في �سوء االنفتاح 
التعليم،  ومنظومة  المناهج،  على  الدول  تدفعها  التي  الميزانيات  زيادة  مع  خا�سة  االقت�سادي، 

وا�ستحداث فر�ص العمل.
المطلوبين،  والتطوير  التغيير  الإحداث  الجهود  هذه  مع  متما�سياً  يبدو  ال  الحقيقي  الواقع  اأن  اإال 
فالدرا�سات والم�سوحات في المدار�ص وفي الجامعات خا�سة على م�ستوى امتحانات الكفاءة للتعيين 
في �سوق العمل تعك�ص نتائج ُمقلقة ومغايرة لما ُي�سمى اإ�سالح. فم�ستوى التعليم المدر�سي والجامعي 
م�ستوى  على  ينعك�ص  وهذا  متوا�سع،  االأكاديمي  الخريجين  م�ستوى  وبالتالي  م�ستمر،  انحدار  في 
اأو  للكفاءة  تقييمية  معايير  على  باال�ستناد  يتم  ال  فالتعيين  العمل.  �سوق  في  والمهنية  االنتاجية 
القدرة. والتخ�س�ص الذي يختاره الطالب ي�سعى من خالله للبحث عن عمل فهو مجرد مفتاح الإيجاد 
كيان اجتماعي. ومن النادر اأن يكون ال�سغف واالهتمام بالتخ�س�ص وال�سعي الإثبات الجدارة والقدرة 

هو المحفز للبحث عن عمل.
المعلوماتية  مجال  في  اأبنائه  بكفاءات  متميزاً  يكون  الأن  االأردن  فيه  ي�سعى  الذي  الوقت  وفي 
 knowledge based( والتكنولوجيا لرفد ال�سوق المحلي واالقليمي بالموارد الب�سرية والمتخ�س�سة
economy(، اأ�سبح هنالك خلل في تعليم المواد االأ�سا�سية، واأ�سبحت التخ�س�سات االأ�سا�سية للمهن 
اأبعدت الطالب عن المهن التي ت�سير الحياة اليومية  اأن التكنولوجيا  التعليمية غير مرغوبة. كما 
وت�سمن التقدم. وجراء ذلك ظهر الخلل بوجود بع�ص التخ�س�سات التي اأ�سبع منها �سوق العمل مع 

وجود تخ�س�سات اأخرى ال يوجد لها عدد كاف من المتخ�س�سين فيها.
كذلك، فاإن ن�سب البطالة ال تنخف�ص، فمعدل المتعطلون عن العمل من الذكور )من عمر 15 عاماً 
فما فوق( لفترات زمنية تتراوح ما بين �سهر حتى �سنتين يتراوح من 21.5%– 15.6%، ولالإناث تتراوح 
اإيجاد فر�سة عمل  اأن متو�سط الفترة الزمنية من تاريخ التخرج حتى  ما بين 16.6%– 23.3%. كما 
الموؤ�س�سات  زيارة  على  العمل  عن  بحثهم  في  الذكور  من  العمل  طالبي  ويعتمد  �سهراً.   33 م�ستقرة 
واأماكن العمل في المرتبة االأولى، ثم م�ساعدة االأهل واالأ�سدقاء والم�سوؤولين في المرتبة الثانية، 
اأما االإناث فيعتمدن على تقديم طلبات التوظيف لديوان الخدمة المدنية اأواًل ثم زيارة الموؤ�س�سات 

واأماكن العمل ثانياً.
ثقافة  هي  فاالأولى  اجتماعية،  ثقافة  العامة  االح�ساءات  دائرة  اأ�سدرتها  التي  المعطيات  هذه  وتعك�ص 
اال�ستناد اإلى العالقات االجتماعية في اإيجاد وظيفة ال ي�سترط بها اأن تكون �سمن االخت�سا�ص )الراأ�سمال 
الحكومية  الوظيفة  في  الحق  هي  والثانية  واالأ�سدقاء.  المعارف  حقل  �سمن  ولكن  االجتماعي(، 
)اال�ستحقاق(، ذات ال�سمان والحماية. ولكن مع مرور الوقت، اأثر هذا االأمر على الكفاءة في الوظائف، 

وعلى القدرة االنتاجية، اإ�سافًة اإلى اأثره على مدى قبول الفرد للعمل في قطاع اآخر غير القطاع العام.
م�ساركة  على  بها  اأثرت  التي  والطريقة  االجتماعية  الثقافة  هذه  تف�سير  اإلى  الدرا�سة  هذه  وت�سعى 
االأفراد في القطاع الخا�ص والعام وغير المنظم. حيث تهدف الدرا�سة اإلى فهم الظاهرة التي اأدت اإلى 

اإحداث فجوة ما بين خريجي المنظومة التعليمية والمتقدمين لفر�ص العمل المتاحة.
الباحثان
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ملخ�ص تنفيذي
اأحدثت �سيا�سة االنفتاح االقت�سادي وال�سيا�سي في االأردن، 
التي بداأت منذ اأواخر عام 1989، تغييرات على الم�ستوى 
االقت�سادي واالجتماعي لحياة المواطنين. وقد اأدى رفع 
الدعم الحكومي عن بع�ص ال�سلع والخدمات اال�ستهالكية 
القطاع  اأمام  ال�سوق  فتح  اأن  كما  اال�سعار،  ارتفاع  اإلى 
الخا�ص اأوجد تحديات اأمام المواطنين على نطاقات عدة 
منها التعليم والعمل. ومن ذلك اأن ازدياد عدد المدار�ص 
االأردن  اإلى  االأردنيين  المغتربين  عودة  بعد  الخا�سة 
التعليم في  " في نوعية  "ارتباكاً اأحدث  بداية عام 1990، 
المدار�ص، بدالً من اأن يكون ذلك حافزاً اإيجابياً للتطور، 
برواتب  الموؤهلين  الخا�سة  المدار�ص  ا�ستقطبت  فقد 
مرتفعة وحوافز مغرية، وقدمت اأ�ساليب تدري�ص حديثة 

بطرق تربوية متقدمة. 
دفع  في  اإيجابية  نتائج  الظاهرة  اأعطت هذه  البداية  في 
في  االأ�ساليب  وتحديث  التطور  اإلى  الحكومي  التعليم 
والتي  الخا�سة،  المدار�ص  ازدياد  ومع  ولكن  التعليم. 
الربح،  وراء  ي�سعون  للذين  ا�ستثمار  م�ساريع  اأ�سبحت 
وحداثة  �سعرها  يختلف  �سلعة  وكاأنه  التعليم  اأ�سبح 
المالية  القدرة  ح�سب  فيها،  والتربية  التدري�ص  اأ�ساليب 
للم�ستري. هذا اأثر على نوعية التعليم، واأثر على نوعية 

والتناف�ص  التجاري  التعليم  منظومة  و�سمن  المعلمين. 
االأجر  عن  يبحث  المعلم  اأ�سبح  المدار�ص  بين  ال�سديد 
االأعلى والفر�سة التي �ستدر عليه دخالً اأكبر، وعو�ساً عن 
التركيز على اأ�ساليب التعليم المحفز، اأ�سبحت المادة هي 
المهيمنة على نظام التعليم، �سواء في المدار�ص الخا�سة 

.)2003 Carroll( اأو المدار�ص الحكومية
اأما في �سوق العمل، فمع االنفتاح االقت�سادي وال�سيا�سي 
الذي  الوقت  ففي  تتغير،  العمل  �سوق  احتياجات  بداأت 
�سوق  على  المهيمنة  هي  الحكومية  الوظيفة  فيه  كانت 
اأ�سبح هناك بدائل بتو�سع القطاع  العمل داخل المملكة، 
دخول  اأن  اإلى  اإ�سافة  المنظم،  غير  والقطاع  الخا�ص 
اإلى احتياج خريجين  اأدى  ال�سركات الدولية الم�ستثمرة، 
من الجامعات بتخ�س�سات تلبي حاجة هذا ال�سوق الوا�سع 

.)2005 Knowles(
لدرا�سة  وا�سحاً  توجهاً  هنالك  اأن  يالحظ،  كما 
التخ�س�سات التي توؤهل للعمل في القطاع الخا�ص، مثل 
الحا�سوب  وعلم  الهند�سة  ثم  االعمال،  واإدارة  التجارة 
في  تعمل  التي  التخ�س�سات  لدرا�سة  وتوجهاً  للذكور، 
والدينية  االإن�سانية  العلوم  لالإناث، مثل  التدري�ص  قطاع 
وعلوم التربية، واإعداد المعلم، اإ�سافة اإلى المهن الطبية.
جديدة،  اقت�سادية  فر�ص  اإيجاد  اإلى  الدولة  �سعت  كما 
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القطاع  في  ال�سريك  اأمام  المجاالت  بتو�سيع  وذلك 
الخا�ص، ودخول ال�سركات الدولية الم�ستثمرة في االأردن. 
معايير  اأوجد  العمل  �سوق  في  االإيجابي  التناف�ص  هذا 
العلمي  التح�سيل  في  �سواء  للتوظيف،  عالية  تناف�سية 
واأحدث  والفكرية.  واالجتماعية  المهنية  المهارات  اأو 
الوقت  ذات  وفي  العمل  �سوق  في  نوعية  نقلة  االأمر  هذا 
�سمن  االإنتاجية  قدرتهم  الإثبات  لالأفراد  تحد  اأحدث 
ريادية  بقدرات  وال�سعي  والتناف�سي،  الوا�سع  ال�سوق  هذا 
وتاأمين  عمل  فر�ص  اإيجاد  اإلى   )entrepreneurship(

دخل ثابت.
لقد �سكلت الدولة الريعية، التي كان يرفدها الدعم المالي 
ال�سخم ومدخرات اأبناء االأردن في الخارج خالل �سنوات 
1960-1980، عقلية المواطن للعمل بتوقع الدور االأكبر 
التقاعدي  الراتب  وتاأمين  العمل  توفير  في  الدولة  من 
والجدارة،  الحاجة  الإثبات  داع  دون  ال�سحي  والتاأمين 
لها  ت�سمح  الوقت  ذلك  في  الدولة  ميزانية  كانت  حيث 
 Knowles( العام  القطاع  في  التعيينات  في  بالتو�سع 
2005(، كما �سمح الو�سع االقت�سادي وتوافر الم�ساعدات 
الدولية )من الغرب ومن دول الخليج، التي كانت تعي�ص 
طفرة اقت�سادية ب�سبب النفط( للدولة االأردنية بالتو�سع 
في خدماتها والتو�سع في تعيين مواطنيها. ومع الوقت، 
 rentierism( الريعية  بالعقلية  ُي�سمى  ما  ت�سكلت 
الدولة  موؤ�س�سات  في  العمل  تعتبر  التي   )mentality

 sense of entitlement)( والوالء  للمواطنة  ا�ستحقاق 
 .)1992 (Brynen

�ساهم  قد  الفترة  تلك  في  بالتعيين  الت�ساهل  وكان 
على  يعتمدون  االأفراد  فاأ�سبح  العقلية،  هذه  دعم  في 
عالقاتهم واأقاربهم في الح�سول على الوظائف والترقية 
االجتماعي  الن�سيج  اأن  اإلى  اإ�سافًة  العمل،  مجاالت  في 
اأحد  منها  الخروج  واأ�سبح  العقلية،  هذه  عزز  الع�سائري 

تحديات االإ�سالح في �سنوات 1990 وما تبعها.
وعلى الرغم من اأن هناك اكتفاء في عدد موظفي القطاع 
العام، لكن معظم الخريجين ي�سعون اإلى التقدم اإلى ديوان 
وم�ستقرة،  اآمنة  على وظيفة  للح�سول  المدنية  الخدمة 
ال�ساملة.  والتاأمينات  والحوافز  الم�ستمر  الراتب  ت�سمن 
الخا�ص،  القطاع  يقدمها  التي  المتجددة  الفر�ص  اأما 
ال  فر�ص  اأنها  اأو  تناف�سية،  وقدرات  مهارات  اإلى  فتحتاج 
يكون لديها الحوافز وال�سمانات للمدى البعيد. ولذلك 
ا�ستغالل  هو  الخا�ص  بالقطاع  العمل  اأن  البع�ص  يعتبر 
مثل:  م�سطهدة،  وبحقوق  زهيد  باأجر  العاملة  للطاقة 
الحامل  المراأة  و�سع  اأو  المدفوع،  غير  االإ�سافي  الوقت 
بين  التنقل  اإلى  الفرد  يدفع  ذلك  كل  توظيفها(.  )بعدم 
له  ي�سمن  عمل  عن  للبحث  الخا�ص،  القطاع  �سركات 
الجزء االأكبر من حقوقه العمالية. وذلك اأي�ساً ما يدفع 
االأفراد للبحث عن عمل في القطاع العام، باعتباره م�ستقر 

وحقوق العمل فيه م�سمونة، حتى لو كان راتبه اأقل.
وفي �سوء هذه الحقائق، تكمن الفجوة في العدد الكبير 
من الطلبة الذين يختارون التعليم االأكاديمي، �سواء في 
الكليات المتو�سطة اأو الجامعات �سمن تخ�س�سات محددة 
العر�ص  ازدياد  العمل. ومع  �سوق  فعاًل حاجات  ال تغطي 
نوعية  تاأثرت  االأكاديمية،  ال�سلعة  هذه  على  والطلب 
التعليم وبالتالي نوعية الخريجين. بالمقابل تو�سع �سوق 
المحليين  �سركائه  بتعدد  الخا�ص  القطاع  و�سمل  العمل 
بالكفاءة  تتعلق  �سروط  التو�سع  لهذا  فكان  والدوليين، 
العقود  كانت  ال�سروط  هذه  تتوافر  لم  واإن  واالإبداع. 

محدودة الفترة الزمنية، بال اأي مميزات اأو مكافاآت. 
وقد اأحدث هذا االأمر خلالً في العر�ص والطلب، فبينما 
اأ�سبح  يوجد عدد من الخريجين والباحثين عن العمل، 
هنالك �سروط ومتطلبات على الباحث عن العمل الإثبات 
جدارته وذاته في العمل المتاح في ال�سوق. اأظهرت االأدبيات 
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اأن االأولوية عند البحث عن العمل لدى الخريجين تكمن 
في  تحقيقها  للفرد  يمكن  التي  االجتماعية  المكانة  في 
القطاع  في  للوظيفة  االأهمية  تعطى  وكذلك  المجتمع، 
اال�ستقرار  في  الأهميتها  العمل  عن  البحث  عند  العام 
واالأمن الوظيفي. وبذلك ي�سبح البحث عن العمل �سمن 

معايير اال�ستمرارية واال�ستقرار وال�سمان.
الخريجين  نوعية  بين  الفجوة  الدرا�سة  هذه  وتحلل 
المتاحة  والوظائف  واإعدادهم  التعليمية  المنظومة  من 
الح�سول  تم  الذي  والتخ�س�ص  التاأهيل  �سمن  اأمامهم 
عليه. وفي هذه الدرا�سة �سيتم تحليل عدة معطيات على 
اإ�سافة  والمهني،  والجامعي  المدر�سي  التعليم  م�ستوى 

اإلى قدرة �سوق العمل على ا�ستيعاب هذه المخرجات:
النظام التعليمي املدر�سي والبيئة املحيطة.  -

الثانوية العامة )التوجيهي(.  -
التدريب املهني.  -

اأ�س�ص القبول يف اجلامعات والتخ�س�سات املختارة.  -
البيئة اجلامعية والقدرة على التناف�ص.  -

العمل وحتدياته.  -
البيئة املحفزة.  -

ال�صتنتاجات 
التدريب  واملحا�سر، �سعف  املعلم  التعليم، �سعف  �سعف 
�سعيف  خريج  اإىل  يوؤدي  انعدامه،  اأو  الدرا�سة  اأثناء 
الذين  ون�سبة  واالإبداع.  للعمل  حافز  اأي  وبال  القدرات 
رغباتهم  مع  يتطابق  بحيث  درا�ستهم  جمال  يختارون 
هو  فال�سائع  جداً،  قليلة  ميلكونها،  التي  القوة  وم�سادر 
اختيار التخ�س�سات الكال�سيكية، والتي تتما�سى مع ال�سورة 
احتياجات  تلبي  التي  التخ�س�سات  ثم  املثلى،  االجتماعية 
التخ�س�ص  مطابقة  اأن  كما  اخلا�ص/احلكومي.  القطاع 
البطالة، فاخلريجون يبحثون  بالعمل ال يعالج م�سكلة 

عن الراتب االأعلى واملكان االأف�سل، واملكانة االجتماعية 
االأعلى حتى لو كان يف تخ�س�ص خمتلف. ومما ال �سك 
اأبداً االرتقاء  اأن النجاح يف الدرا�سة واملهنة ال يعني  فيه 
االنتاج/ بني  عالقة  يوجد  فال  الوظيفة،  اأو  باملن�سب 
التناف�ص  اأن  اإىل  باال�سافة  واملكافاأة/الرتقية.  التميز،  
املختلفة  العملية  اخللفية  ذوي  وخا�سة  الطلبة  بني 
حمفزة،  اإيجابية  بيئة  اأوجد  ال�سوريني(  )الالجئني 
املحا�سرين  االأ�ساتذة  قبل  من  املبذول  باجلهد  ظهرت 
والطلبة الثبات قدراتهم. لقد وجد باأن التعليم اجلامعي 
عن  بعيدة  جامدة،  مادة  باعتباره  التلقني  على  يعتمد 
على  يعتمد  فالنجاح  التفكري،  على  حتفز  وال  الواقع، 
يف  التلقائي  الرتفيع  كذلك  االجتماعية.  العالقات 
التعليم املدر�سي اأ�سر بالطلبة، ويف حتفيز الطالب على 
نوعية  على  وبالتايل  االإيجابي،  والتناف�ص  العلم  حب 
املخرجات من املنظمومة التعليمية املدر�سية. والتدريب 
املهني مهم�ص اجتماعياً، ومطلوب مهنياً، وتكمن اأهميته 
يف تاأهيل االأفراد الذين مل يوفقوا يف الدرا�سة االأكادميية، 
فاأخذوا فر�ستهم يف التدريب املهني، فالنظرة املجتمعية 
الدونية لهذا املجال توؤثر على االإقبال على هذا القطاع.
اإن  الوظيفة توؤمن فقط بالوا�سطة، وهذا انطباع الطلبة 
والتعليم  املحاولة.  قبل  حتى  العمل  عن  والباحثني 
اجلامعي ال يخدم الطالب يف حياته العملية، فقلما يكون 
هنالك ربط بني النظرية واحلياة امليدانية، حيث ال يوجد 
تدريب ميداين قبل التخرج يف معظم التخ�س�سات. كما 
التي  اال�ستحقاق  ثقافة  نتيجة  العنف اجلامعي هو  واأن 
تغذت بثقافة النجاح بدون تعب، "النجاح التلقائي، القوة 
وهكذا  االجتماعية"،  والعالقات  للع�سائرية،  واجلاه 
هذه  يتحدى  فرد  اأي  �سد  والعنف  القوة  عقلية  تعززت 
التعليمية  بالعملية  اأ�سرت  الكوتا  فاإن  كذلك  الثقافة. 
التناف�سي  بالنظام  فااللتزام  خمرجاتها.  ويف  اجلامعية 
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مرتبط  الدعم  ويكون  اأحد،  ظلم  عدم  ي�سمن  احلر 
فقط بالذين ح�سلوا على املقاعد اجلامعية بجدارتهم. 
ميكن  �سلعة،  التعليم  من  جعل  الذي  الواقع  �سوء  ففي 
املايل  املبلغ  على  بناء  اجلامعية  ال�سهادة  على  احل�سول 
مدعوم  مقعد  على  احل�سول  على  والقدرة  املدفوع، 
املعدل  يتحكم  ما  فغالباً  اجلامعة.  يف  للدرا�سة  )كوتا( 
يف الثانوية العامة بالتخ�س�ص الذي �سيدر�سه الطالب، 
اإىل  ي�سعى  ال  التخرج  عند  بالتايل  به،  اهتمامه  ولي�ص 
يف  الوظيفة  كذلك  تخ�س�سه.  �سمن   وظيفة  اإيجاد 
القطاع  العام اآمنة وم�ستقرة وموؤمنة )�سمان اجتماعي، 
ففيها  اخلا�ص  القطاع  يف  الوظيفة  اأما  �سحي(  تاأمني 
ا�ستغالل لقدرات وطاقات العاملني، فالرواتب قليلة وال 
يوجد تاأمني �سحي يف اأغلب االأحيان، مما يدفع االأفراد 
للتنقل بني وظائف عدة باحثني عن الظروف االأن�سب. 
اأحياناً  تكون  اخلا�ص  القطاع  مع  العمل  �سروط  اأن  كما 
�سروط  والربجميات(.  احلا�سوب  علم  )اللغات،  �سعبة 
وحتتاج  خماطر  فيها  املنظم  غري  القطاع  يف  العمل 
اإىل  حتتاج  ذلك  من  واالأهم  املال،  راأ�ص  من  القليل  اإىل 
على  االعتماد  من  بدالً  للمخاطرة  م�ستعد  ريادي  فكر 
االتكالية  العقلية  فتعترب  الوظيفة.  تاأمني  احلكومة يف 
 ،)1980-1960( الداعم  االقت�ساد  �سيا�سة  اأوجدتها  التي 
العمل  �سوق  يف  اإ�سالحية  عملية  اأي  اأمام  العقبة  هي 
والنظام التعليمي، على الرغم من االأ�س�ص التي تبنى يف 
االأردن الإيجاد االقت�ساد املتحرر الذي يحتاج اإىل الفكر 

الريادي والقدرة االبداعية.

التو�صيات
�سخ�سية  بناء  اإىل  يهدف  التعليم  باأن  الدرا�سة  واأو�ست 
اإحداث  يف  وامل�ساهمة  البناء  على  قدرة  ذو  مواطن 
التعليم:  اأ�سلوب  يف  النظر  اإعادة  يجب  ولذلك  التغيري، 

التلقني واملنهاج الذي ال ميت ب�سلة مع احلياة اليومية 
الت�ساوؤل  على  والقدرة  التفكري  ال�سلبي.  االأثر  له  كان 
والنقد بعيداً عن التلقني ت�سنع �سخ�سية املواطن القادر 
واإيجاد  كفاءته  ورفع  املعلم  تاأهيل  فيجب  االإبداع،  على 
معايري لتقييم االأداء اأثناء العمل، وتقييم القدرات قبل 
التعيني يف املدار�ص ل�سمان نوعية املعلم وقدرته على دفع 
الطالب للتفكري باأ�سلوب ناقد. وال يكفي فقط مراجعة 
احتياجات  بني  التوفيق  ل�سمان  املهني  التدريب  برامج 
واجتماعي  اقت�سادي  كيان  خلق  يجب  بل  العمل،  �سوق 
لهذا القطاع، ويكون ذلك برفع كفاءة وفاعلية منظومة 
واملعايري  العمل  �سوق  متطلبات  وفق  املهني،  التعليم 
وال�سمان  ال�سحي  التاأمني  بفر�ص  وذلك  الدولية. 
الوظيفة  �ساأن  من  يرفع  حتى  والتقاعد،  االجتماعي 
املهنية لت�سبح �ساأنها من �ساأن الوظائف يف القطاع العام 
الإيجاد  �سروري  املثالية  والقدوة  االإر�ساد  اإن  واخلا�ص. 
روؤيا لدى الطالب عما هو يف �سوق العمل، واالحتياجات 
االأفراد  من  ناجحة  اأمثلة  وتقدمي  لدخوله،  الالزمة 
التي  القدوة  الإيجاد  جداً  �سرورية  النجاح  وق�س�ص 
يحتذى بها. والتعاون ما بني التعليم املدر�سي واجلامعي 
الفجوات،  ملتابعة  وذلك  العمل،  و�سوق  املهني  والتعليم 
دخاًل  عليهم  �سيدر  الذي  الطريق  اإىل  الطلبة  واإر�ساد 
ويلبي حاجة ال�سوق. كما اأن التعليم اجلامعي يحتاج اإىل 
مراجعة للمنظومة الكاملة، ولي�ص فقط لرفع معدالت 
القبول اأو رفع اأق�ساط اجلامعات )بحيث ي�سبح التعليم 
الإعادة  بحاجة  كاملة  بنية  هنالك  فقط(،  لالأغنياء 
والعلمي يف احل�سول على  والبحث  املكتبة  النظر فيها؛ 
معلومة وكتابتها والتفكري بها عن طريق كتابة االأبحاث 
فر�سة  عن  عبارة  هي  واملحا�سرة  الورقية.  واملجادالت 
البحث  طريق  عن  لدر�سه  وح�سر  قراأ  الذي  للطالب 
اأي�ساً  الذي  اجلامعي،  االأ�ستاذ  مع  يلتقي  اأن  واالإعداد 



فجوة التعليم والعمل

13

النظريات  العلمية وو�سع  الكتب  در�سه مبراجعة  ح�سر 
االأكادميية الإي�ساحها للطالب. واإذن هي عملية تبادلية 
حتدث  باأ�سلوب اكادميي وعلمي مبني على قراءات علمية 
الوقت  بو�سع  جتهيزها  على  بالعمل  الطرفني  يقوم 
اجلامعي  لالأ�ستاذ  والكفاءة  والدر�ص.  والبحث  واجلهد 
ولي�ص  والبحث  للتعلم  الطالب  حتفيز  على  وقدرته 
على تلقينهم. اإن الطالب اجلامعي هو بوؤرة املكان الذي 
ي�سعى لينهل من الفر�ص البحثية والعلمية واالأكادميية 
بالتبادل  له  ي�سمح  الذي  املكان  هي  واجلامعة  املتاحة. 
العلمي واملعريف والثقايف، مع زمالئه الطالب واأ�ساتذته 
اجلامعيني، فاإذا وجدت هذه البيئة اأ�سبح هنالك اإدراك 
ي�سعى  جهد  هو  بل  ا�ستحقاقاً،  لي�ص  اجلامعي  العلم  اأن 
اإليه الفرد ليتمكن من التخ�س�ص يف علم معني �سيمكنه 
اأن  مفرت�ساً  ولي�ص  وجدارة.  بكفاءة  العمل  من  الحقاً 
للجامعات، ففي  العامة  الثانوية  يذهب جميع خريجي 
تتجاوز  يدخلون اجلامعات ال  الذين  ن�سبة  اأوروبا مثالً 
خيارات  وهنالك  العامة.  الثانوية  خريجي  من   %30
اأخرى اأهمها التعليم املهني الذي ي�سمح للذين ميتلكون 
املجتمع.  يحتاجها  مهن  يف  يبدعوا  اأن  العالية  املهارات 
املهني  التعليم  مع  االأكادميي  التعليم  يت�ساوى  وحتى 
يجب على الدولة اإعطاء نف�ص املميزات خلريجي التعليم 
عمل  كاأي  متاماً  كاأنه  املهني  العمل  �ساأن  ورفع  املهني، 
و�سروط  لالأجور  حد  بو�سع  وذلك  اإداري،  اأو  اأكادميي 
نقابات  واإيجاد  االجتماعي،  وال�سمان  ال�سحي  للتاأمني 
اجتماعي  كيان  لو�سع  املهن  هوؤالء  الأ�سحاب  داعمة 
ومن  ترهل  من  يعاين  العام  القطاع  يف  العمل  اإن  لهم. 
لتعيني  الالزمة  االإجراءات  اأخذ  يجب  مقنعة.  بطالة 

كما  حتتاجهم.  التي  املواقع  يف  املتخ�س�سني  االأفراد 
الوقتي  والت�سيب  االإداري  الرتهل  على  ال�سيطرة  يجب 
احلكومية  الوظيفة  اأن  العديد  ويوؤكد  والوظيفي. 
مل  اأو  واإخال�ص  بجد  يعمل  الفرد  كان  �سواء  م�سمونة 
يكن يعمل باأي اهتمام. هذه البطالة املقنعة اأوجدت عبئاً 
على ميزانية الدولة وعلى نوعية العمل وكيفية اإنتاجه. 
القطاع  يف  ال�سركات  عمل  مراقبة  ال�سروري  ومن 
واحرتام  املكتوبة  بالعقود  االلتزام  ل�سمان  اخلا�ص 
والتاأمني  ال�سهري،  بالراتب  وااللتزام  املوظفني،  حقوق 
هذه  مثل  وم�ساعدة  االجتماعي،  وال�سمان  ال�سحي 
القطاع  لرفد  ملوظفيها  احلوافز  تقدمي  على  املوؤ�س�سات 
اخلا�ص باأفراد تريد اأن تعمل وتتطور يف جمال عملها. 
ويف مثل هذه البيئة ت�سمن االإنتاجية وحب العمل لدى 
املوظف والقدرة على ا�ستقطاب اآخرين للعمل يف القطاع 
يجب  املتوا�سع،  التعليمي  الواقع  اإدراك  ومع  اخلا�ص. 
واجلامعات،  واملدار�ص  العمل  �سوق  بني  التعاون  يتم  اأن 
على  املوظفني  ت�ساعد  تاأهيلية  دورات  باإيجاد  وذلك 
م�سلحة  ويخدم  العمل  م�سلحة  يخدم  مبا  التخ�س�ص، 
العقلية  تغيري  ميكن  ال  كما  املنتج.  ونوعية  االإنتاجية 
اإيجابي  اإذا مل يتم تقدمي بديل  االتكالية لدى االأفراد، 
اإن�ساين، يجعل منهم حمبني  وتعامل  فيه حوافز ودعم 
والتميز.  التخ�س�ص  اإىل  و�ساعني  ولدرا�ستهم،  لعملهم 
وهذا يكون عندما يلتزم املعلم يف دوره النبيل بالتعليم، 
التعليم  بنوعية  الطالب،  عقل  اجلامعة  اأ�ستاذ  ويحرتم 
ومكوناته، ويلتزم �ساحب العمل �سواء يف القطاع اخلا�ص 
اأو العام اأو حتى غري املنظم، باأخالقيات العمل من الدفع 

والبيئة واالإنتاجية.
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2. منهجية الدرا�صة:
العميقة  الدرا�سات  على  تبني  اأن  الدرا�سة  هذه  تحاول 
�سيا�سي  اقت�سادي،  تحليل  لتقديم  واالإح�سائية، 
والعمل  التعليم  قطاعي  بين  الفجوة  ُيف�سر  واجتماعي، 
في تطور المجتمع، وت�سعى عن طريق مقابالت ميدانية 
والمعاهد  المدار�ص  في  العلم  ومتّلقي  متخ�س�سين،  مع 
الم�ستوى  على  المعيقات  لتحليل  والجامعات،  المهنية 
العملية  على  اأثرت  التي   )Micro Level( الجزئي  
التقارير  على  كذلك  الدرا�سة  هذه  تعتمد  االإ�سالحية. 
ال�سحفية اليومية لما تعك�سه من معطيات عن المنظومة 
التعـــليــــميـــــــــــة والمهنيـــــــــــــــة. وتكمن اأهمية هذه التقارير 
ت�سعى  لواقع  اإنذار  اإ�سارات  تعتبر  اأنها  في  ال�سحفية 
العمل  اإلى  واإ�سافة  عليه.  ال�سوء  لت�سليط  الدرا�سة  هذه 
االإعالمي فهنالك مراجعة الأحدث الدرا�سات بهذا ال�ساأن 
الما�سية. وكما  القليلة  االأعوام  )التعليم والعمل( خالل 
الها�سمية-الزرقاء،  الجامعة  في  نقا�ص  جل�سات  عقد  تم 
المهني-اأبو  التدريب  معهد  الح�سين-معان،  جامعة 
مقابالت  اإلى  اإ�سافة  ال�سنديان-عجلون،  جمعية  ن�سير، 

�سخ�سية مع عدد من الخبراء في هذا المجال.

3. المق�صود بفجوة التعليم والعمل
اأحدثت �سيا�سة االنفتاح االقت�سادي وال�سيا�سي في االأردن 
االقت�سادي  الم�ستوى  على  تغييرات  اأواخر1989،  منذ 
الحكومي  الدعم  فرفع  المواطنين؛  لحياة  واالجتماعي 
عن بع�ص ال�سلع والخدمات اال�ستهالكية اأدى اإلى ارتفاع 
االأ�سعار، كما فتح ال�سوق اأمام القطاع الخا�ص، وذلك اأوجد 
تحديات اأمام المواطنين على نطاقات عدة منها التعليم 
المدار�ص  عدد  زيادة  اأحدثت  نف�سه  الوقت  وفي  والعمل. 
الخا�سة بعد عودة المغتربين االأردنيين اإلى االأردن بداية 
المدار�ص،  في  التعليم  نوعية  في  "ارتباكا"   ،1990 عام 
بدالً من اأن يكون هذا االأمر حافزاً ايجابياً للتطور؛ فقد 
ا�ستقطبت المدار�ص الخا�سة الموؤهلين برواتب مرتفعة 
اأ�ساليب تدري�ص حديثة بطرق  وحوافز مجزية، وقدمت  
تربوية متقدمة. وفي البداية اأعطت هذه الظاهرة نتائج 
اإيجابية في دفع التعليم الحكومي اإلى التطور وتحديث 
الخا�سة  المدار�ص  تو�سع  ومع  التعليم.  في  االأ�ساليب 
وراء  ي�سعون  للذين  ا�ستثمار  م�ساريع  اأ�سبحت  والتي 
اأ�سبح التعليم كاأنه �سلعة يختلف �سعرها وحداثة  الربح، 
المالية  القدرة  ح�سب  فيها،  والتربية  التدري�ص  اأ�ساليب 
نوعية  وعلى  التعليم،  نوعية  على  اأثر  وهذا  للم�ستري. 

المعلمين. 
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الجدول رقم )1(
اختيار التخ�س�سات في الجامعة

ذكوراإناثالتخ�س�ص
33.0 %18.1 %تجارة واإدارة اأعمال

6.9 %15.7  %العلوم االإن�سانية والدينية
20.4 %10.0 %الهند�سة

3.3 %14.1 %علوم تربوية واإعداد المعلم
9.7 %8.9 %الريا�سيات وعلم الحا�سوب

3.7 %7.5 %العلوم الطبية الم�ساعدة

و�سمن منظومة التعليم التجاري والتناف�ص ال�سديد بين 
المدار�ص اأ�سبح المعلم يبحث عن االأجر االأعلى والفر�سة 
على  التركيز  عن  وبدالً  اأعلى.  دخالً  عليه  �ستدر  التي 
اأ�سبحت المادية هي المهيمنة  التعليم المحفز،  اأ�ساليب 
اأو  الخا�سة  المدار�ص  كانت في  �سواء  التعليم،  نظام  على 

.)2003 Carroll( المدار�ص الحكومية
اأما في �سوق العمل، فمع االنفتاح االقت�سادي وال�سيا�سي 
الذي  الوقت  ففي  تتغير،  العمل  �سوق  احتياجات  بداأت 
�سوق  على  المهيمنة  هي  الحكومية  الوظيفة  فيه  كانت 

كما يالحظ، اأن هناك توجهاً وا�سحاً لدرا�سة التخ�س�سات 
التي توؤهل للعمل في القطاع الخا�ص، مثل التجارة واإدارة 
ولدرا�سة  للذكور،  الحا�سوب  وعلم  الهند�سة  ثم  االأعمال، 
مثل  لالإناث،  التدري�ص  بقطاع  المتعلقة  التخ�س�سات 
العلوم االإن�سانية والدينية وعلوم التربية، واإعداد المعلم، 

اإ�سافة اإلى المهن الطبية.
و�سعت الدولة اإلى اإيجاد فر�ص اقت�سادية جديدة، وذلك 
الخا�ص،  القطاع  في  ال�سريك  اأمام  المجاالت  بتو�سيع 
االأردن.  في  الم�ستثمرة  الدولية  ال�سركات  ودخول 

اأ�سبح هناك بدائل بتو�سع القطاع  العمل داخل المملكة، 
دخول  اأن  اإلى  اإ�سافة  المنظم،  غير  والقطاع  الخا�ص 
خريجين  احتياج  اإلى  اأدى  الم�ستثمرة  الدولية  ال�سركات 
من الجامعات بتخ�س�سات تلبي حاجة هذا ال�سوق الوا�سع 

.)2005 Knowles(
وح�سب دائرة االإح�ساء للعام الدرا�سي 2013-2014، تكون 
الجامعة  في  تخ�س�ساتهم  اختيار  في  الطالب  اأولوية 

ح�سب الجدول التالي:

معايير  العمل  �سوق  في  االإيجابي  التناف�ص  هذا  واأوجد 
العلمي  التح�سيل  في  �سواء  للتوظيف  عالية  تناف�سية 
واأحدث  والفكرية.  واالجتماعية  المهنية  المهارات  اأو 
الوقت  ذات  العمل، وفي  �سوق  نوعية في  نقلة  االأمر  هذا 
�سمن  االإنتاجية  قدرتهم  الإثبات  لالأفراد  تحدياً  اأحدث 
ريادية  بقدرات  وال�سعي  والتناف�سي،  الوا�سع  ال�سوق  هذا 
وتاأمين  عمل  فر�ص  اإيجاد  اإلى   )entrepreneurship(

دخل ثابت.
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الدعم  يرفدها  كان  التي  الريعية)1(،  الدولة  �سكلت  لقد 
المالي ال�سخم ومدخرات اأبناء االأردن في الخارج خالل 
وجعلته  للعمل،  المواطن  عقلية   1960  -1980 �سنوات 
يتوقع الدور االأكبر من الدولة في توفير العمل وتاأمين 
الراتب التقاعدي والتاأمين ال�سحي دون الحاجة الإثبات 
ذلك  في  الدولة  ميزانية  كانت  حيث  والجدارة،  الكفاءة 
الوقت ت�سمح لها بالتو�سع في التعيينات في القطاع العام 
االقت�سادي  الو�سع  �سمح  وحينها   ،)2005  Knowles(
دول  ومن  الغرب  )من  الدولية  الم�ساعدات  وتوافر 
الخليج التي كانت تعي�ص طفرة اقت�سادية ب�سبب النفط( 
في  والتو�سع  خدماتها  في  بالتو�سع  االأردنية  للدولة 
تعيين مواطنيها. ومع الوقت، ت�سكلت ما ُي�سمى بالعقلية 
الريعية )rentierism mentality( التي تعتبر العمل في 
 sense( موؤ�س�سات الدولة هو ا�ستحقاق للمواطنة والوالء
الت�ساهل  و�ساهم   .)1992  of entitlement( )Brynen

فاأ�سبح  العقلية،  هذه  دعم  في  الفترة  تلك  في  بالتعيين 
الح�سول  واأقاربهم في  يعتمدون على عالقاتهم  االأفراد 
على الوظائف والترقية في مجاالت العمل. اإ�سافًة اإلى اأن 
واأ�سبح  العقلية،  الع�سائري عّزز هذه  الن�سيج االجتماعي 
الخروج منها اأحد تحديات االإ�سالح في �سنوات 1990 وما 

تبعها.
موظفي  عدد  في  اكتفاء  هناك  اأن  من  الرغم  وعلى 
القطاع العام، لكن معظم الخريجين ي�سعون اإلى التقدم 
اآمنة  على وظيفة  للح�سول  المدنية  الخدمة  ديوان  اإلى 
وم�ستقرة، ت�سمن الراتب الم�ستمر والحوافز والتاأمينات 
القطاع  يقدمها  التي  المتجددة  الفر�ص  اأما  ال�ساملة. 
اأنها  اأو  تناف�سية  وقدرات  مهارات  اإلى  فتحتاج  الخا�ص؛ 
فر�ص ال يكون لديها الحوافز وال�سمانات للمدى البعيد. 

ا�ستغالل  الخا�ص  القطاع  في  العمل  اأن  البع�ص  ويعتبر 
مثل:  م�سطهدة،  وبحقوق  زهيد  باأجر  العاملة  للطاقة 
الحامل  المراأة  و�سع  اأو  المدفوع،  غير  االإ�سافي  الوقت 
بين  التنقل  الى  الفرد  )بعدم توظيفها(. وكل هذا يدفع 
�سركات القطاع الخا�ص، باحثاً عن عمل ي�سمن له الجزء 
االأكبر من حقوقه العمالية، وهو اأي�ساً ما يحفز االأفراد 
م�ستقراً،  باعتباره  العام  القطاع  في  عمل  عن  للبحث 

وحقوق العمل فيه م�سمونة، حتى لو كان الراتب اأقل.
وفي �سوء هذه الحقائق، فاإن الفجوة تكمن في العدد الكبير 
من الطلبة الذين يختارون التعليم االأكاديمي، �سواء في 
الكليات المتو�سطة اأو الجامعات �سمن تخ�س�سات محددة 
ال تغطي فعاًل �سوق العمل. وبازدياد العر�ص والطلب على 
وبالتالي  التعليم  نوعية  تاأثرت  االأكاديمية،  ال�سلعة  هذه 
نوعية الخريجين. وفي المقابل تو�سع �سوق العمل و�سمل 
والدوليين،  المحليين  �سركائه  بتعدد  الخا�ص  القطاع 
واإن  واالإبداع،  بالكفاءة  تتعلق  �سروطاً  التو�سع  لهذا  وكان 
الفترة  محدودة  العقود  كانت  ال�سروط  هذه  تتوافر  لم 
الزمنية بال اأي مميزات اأو مكافاآت. وقد اأحدث هذا االأمر 
العر�ص والطلب؛ فبينما يوجد عدد كبير من  في  خلالً 
�سروط  هناك  اأ�سبح  العمل،  عن  والباحثين  الخريجين 
في  جدارته  اإثبات  العمل  عن  الباحث  تلزم  ومتطلبات 
االأولوية  اأن  االأدبيات  واأظهرت  ال�سوق.  في  المتاح  العمل 
عند البحث عن العمل لدى الخريجين تكمن في المكانة 
المجتمع،  في  تحقيقها  للفرد  يمكن  التي  االجتماعية 
عند  العام  القطاع  في  للوظيفة  االأهمية  تعطى  وكذلك 
واالأمن  اال�ستقرار  في  الأهميتها  العمل  عن  البحث 
الوظيفي. وبذلك ي�سبح البحث عن العمل �سمن معايير 

اال�ستمرارية واال�ستقرار وال�سمان.

الدولة الريعية: هي الدولة التي تعتمد في اقت�سادها على حواالت غير محددة، على �سكل حواالت المغتربين )remittances( وم�ساعدات اقت�سادية،   )1(
.)1992 Brynen( ياتي جزء كبير من هذه الحواالت �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر من ريع النفط
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الخريجين  نوعية  بين  الفجوة  تحلل  الدرا�سة  وهذه 
والوظائف  اإعدادهم  وم�ستوى  التعليمية  المنظومة  من 
المتاحة اأمامهم �سمن التخ�س�ص والتاأهيل الذي ح�سلوا 
عليه. وفي هذه الدرا�سة �سيتم تحليل عدة معطيات على 
اإ�سافة  والمهني،  والجامعي  المدر�سي  التعليم  م�ستوى 

اإلى قدرة �سوق العمل على ا�ستيعاب هذه المخرجات:
النظام التعليمي املدر�سي والبيئة املحيطة.  -

الثانوية العامة )التوجيهي(.  -
التدريب املهني.  -

اأ�س�ص القبول يف اجلامعات والتخ�س�سات املختارة.  -
البيئة اجلامعية والقدرة على التناف�ص.  -

العمل وحتدياته.  -
البيئة املحفزة.  -
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4. مراجعة الأدبيات: 
وا�ستبيان  بحث  نتائج  تعك�ص  موؤخراً،  اأطلقت  درا�سة  في 
من  عدد  مع  بالتعاون  العرب  اإنجاز  موؤ�س�سة  به  قامت 
العمل  العربي تجاه فر�ص  ال�سباب  الموؤ�س�سات، ت�سورات 
وا�ستعدادهم للتوظيف)2(.  واأظهرت الدرا�سة اأن 80% من 
موؤ�س�سات  يغادرون  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  ال�سباب 
التعليم العالي من دون اأن يكونوا م�ستعدين لالنخراط 
في بيئة العمل. كما اأ�سارت اإلى اأن التخ�س�سات الجامعية 
التي يختارها ال�سباب عند تخرجهم من امتحان الثانوية 
العامة ال ت�ساعد على مواجهة اأزمة البطالة، حيث يقوم 
غالبيتهم باختيار التخ�س�سات بناءاً على فر�ص التوظيف 
التقليدية المبنية على ال�سورة المثلى المكونة لديهم عن 
اأو الطبيب،  اأو المحامي  الوظائف، مثل مهنة المهند�ص 
درا�ستهم الأنه يتطابق مع  الذين يختارون مجال  ون�سبة 
 %17 تتجاوز  ال  يمتلكونها  التي  القوة  وم�سادر  رغباتهم 
من المتقدمين والمتقدمات اإلى الجامعات. والأن نوعية 
مجال  �سمن  ميداني  تدريب  يوجد  وال  �سعيفة  التعليم 
ثقة  تكون  التخرج،  بعد  اأو  الدرا�سة  اأثناء  االخت�سا�ص 
يكونون  ال  ال�سبب  ولهذا  محدودة.  بذاتهم  الخريجين 

المعلنة،  الوظائف  مع  تخ�س�سهم  مطابقة  على  قادرين 
اإ�سافة اإلى عدم ادراكهم لحيثيات العمل ومتطلباته، مما 
هذه  وفي  معلنة.  لوظائف  التقدم  في  يترددون  يجعلهم 
االجتماعية  عالقاتهم  ا�ستخدام  ال�سباب  يف�سل  الحالة 
لتاأمين وظيفة، لي�ص بال�سرورة متطابقة مع تخ�س�سهم 

وقدراتهم، كما جاء �سابقاً في درا�سة "اإنجاز العرب".

اقت�ساديات  مجلة  ن�سرتها  اأكثر  تف�سيلية  درا�سة  وفي 
العمل )2015(، قام الباحثون بتمويل من البنك الدولي، 
اأنهوا  العمل،  عن  متعطالً   1354 تتجاوز  عينة  بدرا�سة 
موؤخراً،  المتو�سطة  الجامعية  اأو  الجامعية  الدرا�سة 
اختبار  وبعد    .)  2015  Groh It.al( ويبحثون عن عمل
قدرة الخريجين في اللغة االإنجليزية والمهارات الفردية 
وبرامجه،   بالكمبيوتر  المعرفة  الى  اإ�سافة  والمنطقية 
في  العمل  عليهم  عر�ص  ممن  منهم   1011 ت�سفية  تم 
مجاالت متخ�س�سة �سمن درا�ستهم )عن طريق مطابقة 
رف�سوا  الخريجين  من   %28 لكن  بالعمل(.  التخ�س�ص 
العمل  ُعر�ص  وعندما  عمل.  مقابلة  معهم  ُتجرى  اأن 
على المجموعة كانت ن�سبة الذين رف�سوا فر�سة العمل 

)2(  )الديار: 2016/2/8(، اأقل من ثلث ال�سباب فقط يختارون تخ�س�ساتهم وفقاً لفر�ص العمل، ق�سم االأرقام.
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عدد  كان  بالنتيجة،   .%83 يقارب  ما  ب�سرعة  ا�ستقالوا  اأو 
الذين ا�ستمروا بالعمل لمدة تزيد عن �سهر )9( اأ�سخا�ص 
التخ�س�ص  مطابقة  اأن  الدرا�سة  بذلك  واأظهرت  فقط. 
م�سكلة  معالجة  في  نفعاً  تجدي  لم  المنا�سب  بالعمل 
الظاهرة  لهذه  تف�سيرها  في  الدرا�سة  ووجدت  البطالة. 
وظائف  اإلى  االن�سمام  يرف�سون  الجدد  الخريجين  اأن 
)غير منا�سبة(، اأو وظائف ال ت�سعهم على م�سار مهني له 
اأخرى  اأ�سباباً  ي�سمل  للعمل  رف�سهم  جعل  مما  م�ستقبل، 
والم�ستحقات  العمل  ومكان  االجتماعية  بالمكانة  تتعلق 
على  الح�سول  وامكانية  اجتماعي  و�سمان  )تقاعد 

قرو�ص( اإ�سافة اإلى الراتب.
البنك  قبل  من  �سابق  تحليل  اإلى  الدرا�سة  وت�ستند 
 %75 اأن  بين  كان    )2008  Iqbal and Rzzaz( الدولي، 
من العاطلين عن العمل يعي�سون مع اأهلهم، وجزء كبير 
من هوؤالء المتعلمين يمثلون الطبقة الغنية. وراأت درا�سة 
)اإنجاز العرب( اأن االأولوية للباحثين عن العمل ال تعطى 
فر�سة  يكون  اأن  العمل  من  يتوقعون  بل  للراتب،  فقط 
مهنية  منا�سب  على  بالح�سول  اأعلى  لدرجات  لالرتقاء 
البحث عن معيار  البطالة هو  �سبب  يكون  وبذلك  اأعلى، 
البحث عن وجود فر�ص  اأكثر مما هو  اجتماعي/ مهني، 
عمل. هذا ما اأكده مقال ن�سر في �سحيفة الغد )4 يناير 
ن اح�سائية اأظهرت اأن 90% من الموظفين  2016( وت�سمَّ
باالأردن يعتبرون اأن التطور الوظيفي مهم جداً، واأن %51 

يرغبون ب�سغل منا�سب اأعلى. 
لي�سا  العليا  بالمنا�سب  واالرتقاء  الكفاءة  اأن  على 
االمتحان  نتائج  اإعالن  كان  فقد  مرتبطين،  بال�سرورة 
الر�سمية  الجامعات  في  التخ�س�سات  الأوائل  التناف�سي 

والعمل؛  العلم  بين  الحلقة  �سعف  على  وا�سح  دليل 
الخدمة  ديوان  لدى  التناف�سي  الكفاءة  امتحان  ففي 
الذين  الطلبة  قدرات  قيا�ص  اإلى  يهدف  الذي  المدنية 
االأوائل  هم  والذين  الر�سمية،  الجامعات  من  تخرجوا 
اإلى  وتقدموا  الر�سمية،  الجامعات  في  تخ�س�ساتهم  في 
دائمة  حكومية  وظيفة  على  للح�سول  الخدمة  ديوان 
 .%30 باالمتحان  اأخفقوا  الذين  ن�سبة  كانت  وم�ستقرة، 
واعتبر التحليل في هذا المقال بتاريخ 2015/12/22، اأن 
الم�سكلة تكمن في نوعية التدري�ص اأو نوعيــــــــــة التقييــــــــم 
اأثنـــــــــاء الدرا�سة الذي اأخرج هذا الم�ستوى ال�سعيف من 
)االأوائل()3(. وفي تعليق الأ�ستاذ يراأ�ص جامعة خا�سة وجد 
اأن الم�سوؤولية م�ستركة بين الطالب الذي ال يجتهد وال 
ي�سعى للتعلم الجاد، والموؤ�س�سة التعليمية التي يقع على 
عاتقها م�سوؤولية تاأهيله علمياً واإك�سابه المهارات الالزمة 

لدخول �سوق العمل.
المنظومة  في  ُمقلقاً  واقعاً  تعك�ص  التي  الدرا�سات  تتابع 
الدرا�سات  مركز  بها  قام  م�سحية  درا�سة  ففي  التعليمية، 
طالب  األف   26 �سملت  االأردنية  بالجامعة  اال�ستراتيجية 
االأكاديمية  التوجهات  معرفة  اإلى  وهدفت  وطالبة، 
واالقت�سادية وال�سيا�سية والتطلعات الم�ستقبلية للطلبة، 
الجامعة،  في  التعليمية  العملية  لتطوير  كخطوة  وذلك 
اأفاد 45% من المبحوثين اأن التدري�ص يعتمد على التلقين، 
واأعرب ما ن�سبته 53% عن اعتقادهم اأن المنهج غير كاٍف 
الإعداد الطالب للحياة العملية. واأظهرت الدرا�سة اأن %37 
فقط من العينة يريدون العمل، اأما البقية فراأت �سرورة 

التوجه اإلى الدرا�سات العليا داخل اأو خارج المملكة)4(. 
عن  الدرا�سة  عينة  طلبة  به  تحدث  الذي  الوقت  وفي 

  http://www.jo24.net/article-146479.html  )3(
http://www.addustour.com/3+45%25+من+طلبة+»االردنية«+يعتبرون+التدري�ص+معتمدا+على+التلقينA%17846/درا�سة/html   )4(
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االإداري،  الف�ساد  ُمعّددين  االأردن  تواجه  التي  التحديات 
في  كلية  عميد  يرى  والالجئين،  االقت�سادي،  الو�سع 
ال�سوريين  الالجئين  اأن وجود  االأردن  جامعة خا�سة في 
ايجابياً  يوؤثر  بداأ  قد  الر�سمية،  االأردنية  الجامعات  في 
وعلى  المحا�سرات  اأثناء  العلمي  النقا�ص  م�ستوى  على 
الجهد المبذول من قبل االأ�ساتذة المحا�سرين، حيث اأن 
نوعية الطلبة ال�سوريين اأعلى من الطلبة االأردنيين من 
والظهور  والتح�سيل  بالدرا�سة  والرغبة  العالمات  حيث 
على  وقدرة  اأقوى  اأكاديمية  بنية  لديهم  اإن  اإذ  واالإبداع، 
التحرك والتفاعل بالن�ساطات الفكرية الثقافية )القد�ص 

العربي، ب�سام بدارين 26-كانون ثاني-2016(.
اإحدى  هي  واالبداع  للتطور  التناف�سية  البيئة  هذه 
للتربية  المتحدة  االمم  منظمة  تقرير  في  التو�سيات 
والعلوم والثقافة )UNESCO( لعام 2015، والذي و�سع 
لمراجعة  ودعا    ،2015-2000 للجميع(  )التعليم  ت�سور 
يتكمن كل طفل في  وال�سعي الأن  والتحديات،  االإنجازات 
يجعل  �سوّي  تعليم  في  حقه  على  الح�سول  من  العالم 
في  نظرائهم  مواكبة  على  قادرين  اأكّفاء  اأفراد  منهم 
الدول المتقدمة. وخل�ص التقرير اإلى اأن تعزيز التنمية 
محكمة  �سيا�سات  ي�ستلزم  العمل  خالل  من  الب�سرية 
في  ياأخذ  متما�سك  عمل  وبرنامج   ،)2015  UNESCO(
عن  التقرير  وتحّدث  والمعطيات.  الظروف  كل  االعتبار 
والتي  الثانوي  والتعليم  االبتدائي  التعليم  بين  الفجوة 
كما  بالعمل،  الملتحقين  م�ستوى  على  الحقاً  تنعك�ص 
الثرية،  واالأ�سر  الفقيرة  االأ�سر  اأطفال  بين  الهّوة  اأظهر 
التي توؤدي اإلى انتقال  15% فقط من الطبقة الفقيرة اإلى 
التعليم. كما تحّدث عن الفجوات  الثانوية من  المرحلة 
التي تحدث ب�سبب المكان الذي يقطنه التلميذ؛ فالفرق 
التعليم وخيارات  والريف يظهر في م�ستوى  المدن  بين 

التعليم المتاحة.

العمل  االإلزامي وانخفا�ص فر�ص  التعليم  "ومع ماأ�س�سة 

لمتدني المهارات، تحّول االأطفال على ال�سعيد العالمي 
الح�سور  تعميم  اأن  غير  المدر�سة،  اإلى  العمل  من 
المدر�سي لن يوؤدي بال�سرورة الى تقلي�ص حاجة العديد 
من ال�سباب الى العمل وال الى تغيير واقع عمل ال�سباب". 

)�ص 125(
اأما تقرير التنمية الب�سرية لعام 2016 بعنوان "التنمية في 
كل عمل"، فيدر�ص عالقة العمل بنوعية الحياة ومعطياتها 
التي يتمتع بها الفرد. فكل المعيقات قبل التمييز والعنف 
والعمل باالإكراه وغيرها لها دور في التغيير المتوقع في 
خطة  الب�سرية  التنمية  تقرير  و�سمل  الب�سرية.  التنمية 
مجاالت  في  وا�ستراتيجيات  �سيا�سات  على  للعمل  تدعو 
واتخاذ  العاملين،  رفاه  �سمان  عمل،  فر�ص  خلق  ثالثة: 
االإجراءات الموّجهة في �سوء العالم الذي تغير، في ظل 
ت�ساعد نفوذ االقت�ساديات النا�سئة، وتغيير مفهوم العمل 
واأ�ساليبه، مع التقدم االقت�سادي والتكنولوجي الذي اأدى 

اإلى تفاقم اأوجه عدم الم�ساواة.
العمل  منظمة  اأ�سدرته  متخ�س�ص  تقرير  ناق�ص  كما 
الدولية / المكتب االإقليمي للدول العربية، عن التمييز 
حالت  التي  المحددات  للمراأة،   )2015( العمل  مكان  في 
دون تطور المراأة في �سوق العمل بعيداً عن قدرتها على 
التقدم اأو تح�سيلها العلمي المتقدم. وقد اأظهر التقرير 
الح�سول  م�ستوى  وعلى  االأجور،  م�ستوى  على  التمييز 
المغاير لما هو  االأجر  على مزايا عائلية، وعلى م�ستوى 
بيئة  م�ستوى  وعلى  المكتوب،  العقد  في  عليه  من�سو�ص 
وطالب  الجن�سي(.  والتحر�ص  العمل  )�ساعات  العمل 
على  والمراأة  الرجل  حقوق  بين  بالم�ساواة  التقرير 
م�ستوى العمل حتى تتمكن المراأة من اأن تكون ال�سريك 

مع الرجل في االإنتاج واالإبداع. 
من  عليها  ح�سلنا  التي  االآراء  الدرا�سات  هذه  وعك�ست 
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والباحثين  الجامعات  في  لل�سباب  الجماعية  المقابالت 
اأن االإر�ساد االكاديمي له دور  عن عمل، فقد كان وا�سحاً 
والتخطيط  م�ستقبلهم  ت�سور  في  الطلبة  م�ساعدة  في 
عدم  من  الطلبة  جميع  و�سكى  ومهنهم.  لدرا�ستهم 
الجامعات.  في  حتى  وال  المدار�ص  في  الدور  هذا  وجود 
ترتبط  ال  جامدة  مادة  هو  المنهاج  اأن  كيف  واأو�سحوا 
لدفع  االأكاديمية  بالروؤيا  حتى  وال  الميداني،  بالعمل 
االإبداع والتفكير. هذا االأمر كما اأكدته الدرا�سات ينعك�ص 
بالنوعية المتوا�سعة في التعليم االبتدائي، والتي تنعك�ص 
بو�سوح في التعليم الثانوي، مما يوؤدي في مرحلة معينة 
اإلى االن�سحاب من المنظومة التعليمية والبحث عن عمل 
يدر دخالً. وهذا االأمر مرتبط بال�سيا�سات الت�ساهلية في 
المدار�ص بترفيع الطلبة تلقائياً، بغ�ص النظر عن القدرة 

والكفاءة، ومرتبط كذلك بالكفاءة المحدودة لدى معلم 
اأو يخلق  اأن يكون قدوة،  ال�سف، الذي هو غير قادر على 
�سورة اإيجابية لتعزيز قدرة الطالب على التميز. كما اأن 
الطلبة والباحثين عن عمل لم يعبروا عن رغبة و�سغف 
في مجال اأو تخ�س�ص معين، فقد راأوا اأن البيئة ال ت�ساعد 
على التناف�ص وال على اإثبات الذات، كما عك�ست الدرا�سات 
االتقان  درجة  على  يوؤثر  الحال  بطبيعة  وهذا  ال�سابقة. 
اإيجاده  ي�سهل  اأمراً  يعد  لم  والذي  العمل،  في  والمهنية 
والح�سول عليه، بل على العك�ص نرى من المقابالت، كما 
اأولويات العمل م�ستندة على العالقات  اأن  في الدرا�سات، 
دائمة، ولي�ص  الم�ستقبلي لوظيفة  االجتماعية وال�سمان 
على القدرة على االإبداع واالإنتاج الإثبات الجدارة والنجاح.
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5. التعليم الأ�صا�صي:
1.5 المبادرات والقرارات الر�صمية:   

و�سع  اإلى  هدفت  التي  التعليم  لمبادرات  مراجعة  تاليا 
اأ�س�ص تعليمية توؤهل االأجيال للبناء والعطاء، علماً باأن هذه 
التعليمية،  العملية  لتح�سين  ت�سعى  الممولة  المبادرات 
جاءت  التعليم.  ماأ�س�سة  في  اأ�سا�سية  جوانب  على  وتركز 
ومجانية  التعليم  حق  على  لتوؤكد  االأردنية  الت�سريعات 
التعليم االبتدائي، اذ ن�ست المادة ال�ساد�سة من الد�ستور 
االأردني ال�سادر �سنة 1952 والذي تم تعديله في عام 2011 
االبتدائي.  التعليم  ومجانية  والتعليم  العمل  كفالة  على 
اأ�سبح  والذي  ل�سنة 1955،   2 المعارف رقم  قانون  و�سدر 
اإلزامياً حتى ال�سف ال�ساد�ص االبتدائي،  التعليم بموجبه 
اأهداف ال�سيا�سة التعليمية، والتي  وحدد قانون المعارف 
وبناء  للجميع،  التعليمية  الفر�ص  "اإتاحة  تت�سمن 
العقل  �سليم  �سحيح  جيل  وتن�سئة  المواطن،  �سخ�سية 
بـ"اإن�ساء  الوزارة  مهام  حدد  القانون  وكان  والج�سم، 
المدار�ص، وتوثيق العالقات الثقافية والعلمية مع الدول 
الحركة  وتعزيز  االأمية،  مكافحة  اإلى  اإ�سافًة  العربية، 
بداأ  الوقت،  ذلك  ومنذ  الك�سفية،  واالأعمال  الريا�سية 

االأردنية،  والقرى  المدن  لي�سمل كل  التعليم  التو�سع في 
واإلزامية التعليم حتى ال�سف ال�ساد�ص"(5).  

والتعليم  للتربية  جديد  قانون  �سدر   1964 عام  وفي   
اأ�سبحت بموجبه اإلزامية التعليم لمدة ت�سع �سنوات، وبعد 
 ،1987 اأيلول  في  عقد  الذي  التربوي  التطوير  موؤتمر 
ع�سر  اإلى  االلزامي  التعليم  مدة  بزيادة  تو�سياته  جاءت 
التربية  قانون  و�سدر  للجميع.  مجانياً  وجعله  �سنوات، 
اإلى  المدة  زيادة  على  ن�ص  والذي   1994 عام  والتعليم 
الثانوي  التعليم  اإلى تعديل مرحلة  اإ�سافة  ع�سر �سنوات، 
واأ�سبح  �سنوات.  بدال من ثالث  �سنتين  واأ�سبحت مدتها 
بم�ساريه  ال�سامل  الثانوي  التعليم  من  نوعان  هناك 
التطبيقي  الثانوي  والتعليم  والمهني،  االأكاديمي 
وكذلك  المهني،  والتدريب  االإعداد  على  يقوم  الذي 
جريدة  .)الم�سدر:  النظامي  غير  التعليم  على  التركيز 
والتعليم/ التربية  حول  اليون�سكو  تقرير  في  الد�ستور، 
االأردن،  االأمية في  اجتثاث  تم  الح�سين،  الملك  في عهد 
العليا،                                ال�سهادات  حملة  من  ن�سبة  اأعلى  المملكة  ولدى 

) http://goo.gl/Rpa74z

الم�سدر: جفرا نيوز- اإنجازات وزارة التربية والتعليم خالل م�سيرة اال�ستقالل- 2011. جريدة الد�ستور، في تقرير اليون�سكو حول التربية والتعليم/في   )5(
) http://goo.gl/Rpa74z ،عهد الملك الح�سين، تم اجتثاث االأمية في االأردن، ولدى المملكة اأعلى ن�سبة من حملة ال�سهادات العليا
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2.5 التطور النوعي للتعليم)6(:   
 مر التعليم بمراحل عديدة اأدت اإلى تطوره عبر الزمن، 
من حيث اإلزامية التعليم، وربط التعليم الثانوي بحاجات 
المجتمع، وذلك من خالل برامج التعليم المهني، اإ�سافًة 
اإلى  واإدخالها  والحا�سوب،  بالتكنولوجيا  االهتمام  اإلى 
تربوية  خطط  و�سع  تم  واأي�ساً  الحياة،  مناحي  كافة 
مراحله،  بكافة  التعليم  م�ستوى  تح�سين  اإلى  تهدف 
ال�سريع،  التكنولوجي  التقدم  في ظل  التطورات  ليواكب 
الخ�سو�ص،  بهذا  الموؤتمرات  من  العديد  عقد  عن  عدا 
ولعل اأبرزها كان الموؤتمر الوطني عام 1987، والذي نتج 
عنه اأموراً تمثلت في رفع م�ستوى المخرجات التعليمية، 

وتحقيق المواءمة مع �سوق العمل.

3.5 مبادرة التعليم الأردنية لعام 2003
اإلى   ،2003 عام  اإطالقها  تم  التي  المبادرة  هذه  هدفت 
تحقيق اإ�سالح تعليمي من خالل اإدخال التكنولوجيا اإلى 
ا�ستخدامها  على  المعلمين  وت�سجيع  التعليمية،  العملية 
هذا  وينعك�ص  االبداع،  اإلى  يوؤدي  مما  تدري�سية،  كو�سيلة 

االأمر اإيجاباً على الطلبة.
العام  القطاعين  بين  لل�سراكة  نموذجاً  المبادرة  وتعتبر 
ال�سركات  بين  ال�سراكات  خالل  من  وذلك  والخا�ص، 
التكنولوجية المحلية، مع نظيراتها من ال�سركات العالمية، 
الكبيرة  الخبرة  من  المحلية  ال�سركات  ا�ستفادت  وقد 
لل�سركات العالمية، وو�سل عدد ال�سركات الداعمة للمبادرة 
م�ساهمة  عن  عدا  عالمية،  �سركة  و17  محلية،  �سركة   17

العديد من الموؤ�س�سات الحكومية. ) الم�سدر ال�سابق(

م�صروع اقت�صاد المعرفة )7(  
بين  ممتدة  مرحلتين،  على  الم�سروع  هذا  اإطالق  تم 
ال�سيا�سات  توجيه  اإلى  وهدفت   ،)2015-2003( االأعوام 
االقت�ساد  حاجات  مع  يتالءم  بما  التعليمية،  والبرامج 
في  التعليمية  البيئة  وتح�سين  المعرفة،  على  القائم 
وتح�سين  المادية  المدر�سة  بيئة  حيث  من  المدار�ص، 
كفاءة المعلم، اإ�سافًة اإلى زيادة القدرات الموؤ�س�سية لوزارة 

التعليم، وتح�سين م�ستوى التعليم المهني.
   

ال�صتراتيجية الوطنية للتعليم 2016-2006  )8(
ارتفاع  حيث  من  التعليم،  تواجه  التي  التحديات  نتيجة 
بالتعليم  االلتحاق  معدالت  وانخفا�ص  االأمية،  معدالت 
االلتحاق  معدالت  انخفا�ص  عن  عدا  مبكرة،  مرحلة  في 
هذه  جاءت  المدر�سي،  الت�سرب  وزيادة  المهني،  بالتعليم 
اال�ستراتيجية نظراً العتماد االأردن على العن�سر الب�سري 
كاأ�سا�ص لنجاح وتحقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية. 
وخل�ست اإلى نتائج مفادها، تاأكيد �سرورة تغيير المناهج 
اإيجاباً  ينعك�ص  بما  والمعلم،  للطالب  المتاحة  والموارد 
مكان  على  وبالتالي  العلمي،  التح�سيل  م�ستوى  على 
العمل، اإ�سافًة اإلى تقديم الدعم ال�سامل للمدار�ص، وبناء 
�سراكات مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية، بهدف 

تعزيز اال�سالح التعليمي.

الخطة ال�صتراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام 
2013-2009

وخبرات  مهارات  تطوير  اإلى  اال�ستراتيجية  �سعت 
المتعلمين، وتعزيز القيم االيجابية لديهم، لم�ساعدتهم 

)الم�سدر: جريدة الد�ستور، في تقرير اليون�سكو حول التربية والتعليم/في عهد الملك الح�سين، تم اجتثاث االأمية في االأردن، ولدى المملكة اأعلى   )6(
) http://goo.gl/Rpa74z ،ن�سبة من حملة ال�سهادات العليا

)7(   )فريج كمال، �سهاب زكريا،)2012(،" التعليم العالي في االأردن: واقع وتحديات"، مجلة اأنباء اتحاد الجامعات العربية العدد االأول(
(/http://inform.gov.jo/ar-jo)     )8(
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والتحديات  واالحداث،  الم�ستجدات  مع  التعامل  في 
الموجودة في �سوق العمل. وتوفير موارد ب�سرية ذات خبرة 
بناء  للجميع  التعليم  توفير  اإلى  اإ�سافًة  عالية.  وكفاءة 
التربوية،  والعدالة  التعليمية  الفر�ص  تكافوؤ  مبداأ  على 
بتقارير  ومعزز  بال�سفافية،  يتمتع  تربوي  نظام  وتطوير 
�ساملة حول اإنجازات الوزارة، والتحديات التي تواجهها. 

مبادرة "مدر�صتي": 
من  التعليمية،  البيئة  تعزيز  اإلى  المبادرة  هذه  تهدف 
من  تعاني  والتي  الحكومية،  المدار�ص  بنية  تاأهيل  حيث 
نق�ص �سديد في مواردها، اإ�سافًة اإلى تطوير اأدوات وبيئة 
المدار�ص، وذلك ب�سراكة بين كل من  التعلم في  ونوعية 

القطاعين العام والخا�ص ومنظمات المجتمع المدني.
وبناًء على ما �سبق، ركزت هذه المبادرات على اإتاحة فر�ص 
المجتمع  لرفد  االأجيال  تن�سئة  وعلى  للجميع،  التعليم 
بالمواطنين القادرين على تحمل الم�سوؤولية، وعلى االإنتاج 
في بناء الوطن. وهدفت هذه اال�ستراتيجيات والمبادرات 
تكنولوجيا  اإدراج  مثل  والمتابعة  التطور  اإلى  المتالحقة 
على  التطورات  لمواكبة  وذلك  واالت�ساالت،  المعلومات 
احتياجات  تلبية  اإلى  و�سعت  بالتعليم،  الدولي  الم�ستوى 
التعليمية  م�ستوياتهم  باختالف  االأردن  في  المواطنين 
ومواقعهم الجغرافية وفئاتهم العمرية )االأمية، المناطق 
هذه  اهتمت  كما  الخا�سة(.  االحتياجات  ذوي  النائية، 
بتطوير  ذلك  كان  �سواء  التعليم  بنوعية  اال�ستراتيجيات 
اأ�س�ص  وتح�سين  القائم،  االقت�ساد  مع  لتتنا�سب  المناهج 

توظيف المعلمين ل�سمان نوعية التعليم.
وتمول  االأوراق  على  تو�سع  التي  االيجابيات  هذه  كل 
لجلب الم�ست�سارين والمتخ�س�سين، لم تجدي نفعاً كما 

يحلل  والذي  الطالب،  واقع  في  الالحق  الف�سل  يعك�ص 
بعين  اال�ستراتيجيات  هذه  اأخذت  كيف  ت�سمل:  اأ�سئلة 
ال  الذي  الموؤجر  البناء  في  ال�سفي  الف�سل  االعتبار 
يوجد به تهوية اأو تدفئة، في حين اأعطت االأولوية لرفد 
نظرت  وكيف  ت�ستخدم.  قلما  حا�سوب،  باأجهزة  المدار�ص 
هذه اال�ستراتيجيات اإلى المعلم الذي يحمل بكالوريو�ص 
�سناعة ويدر�ص اأطفال المرحلة التاأ�سي�سية؟ وهل التعليم 
لالأطفال،  العقلي  والتطور  للتفكير  الداعم  الالمنهجي 
موجود �سمن البرنامج المدر�سي الم�سغوط في معظم 

االأحيان للطالب والمعلم.
كذلك، اإن الموقع الجيو�سيا�سي لالأردن جعل منه المكان 
االأزمات والحروب  الالجئون من  اإليه  يلجاأ  الذي  االآمن 
على  االأمر  هذا  اأّثر  فكيف  بالدهم.  في  تح�سل  التي 
المدار�ص واكتظاظ الغرف ال�سفية، وعلى نوعّية التعليم.

4.5 الواقع الذي يعك�صه الطالب:
الذنيبات  محمد  والتعليم  التربية  لوزير  ت�سريح  في 
األف من  اأكثر من 100  اأن  اأو�سح  كان  الما�سي،  العام  في 
طلبة المدار�ص االأ�سا�سية ال ي�ستطيعون القراءة والكتابة، 
"وكان الذنيبات ك�سف في وقت �سابق اأن 100 الف طالب 

الحروف  قراءة  ي�ستطيعون  ال  الدرا�سة  مقاعد  على 
اإجمالي  من   %22 نحو  ي�سكلون  االنجليزية  اأو  العربية 
عدد الطلبة في االأردن وفق درا�سة وطنية �ساملة نفذتها 
الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية"(9). وكان هذا االأمر، 
وفي  التعليمية،  العملية  في  التردي  يعك�ص  مقلقاً  اإنذاراً 
لقاءاتنا مع الطلبة يمكن لنا اأن نلخ�ص الفجوة التعليمية 

في العناوين التالية:

الراي، 29-كانون الثاني-2014.  )9(
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اأ ( النظام التعليمي
مرحلة  في  المدر�سية  الكفاءة  امتحان  موؤخراً  اعتمد 
اإعادة  التا�سع بهدف  ال�سف  ال�ساد�ص وفي مرحلة  ال�سف 
االأعلى  للمراحل  الترفيع  و�سمان  الطالب  قدرة  تقييم 
جداً  قريبة  فترة  وحتى  منا�سب.  تح�سيلي  بم�ستوى 
نهاية كل عام يعتمد على قرار من مدير  االأمر في  كان 
اأوجد  وذلك  الطالب.  لكل  التلقائي  بالنجاح  المدر�سة 
خلالً في ت�سفية الطالب المتاأخرين علمياً وظلم الطالب 
حافز  بال  جميعاً  الطالب  اأ�سبح  وبذلك  المتميزين. 
الطالب  اإن  االأمر  هذا  في  والخطير  التميز.  اأو  للعطاء 
االتكالية  "النجاح بال تعب" فتتكون ثقافة  يتعلم ثقافة 
واالعتماد على االآخرين لتحقيق التقدم والتطور. ومثل 

هذا االأمر يحد من البيئة التناف�سية لالإبداع والتميز.

ب ( البنية التحتية بالمدار�ص
الوزارة،  قبل  من  مملوكاً  اأو  م�ستاأجراً  البناء  كان  �سواء 
يبدو اأن الطالب لديهم تذمراً من عدم وجود مختبرات، 
كمبيوتر  اأجهزة  وجود  عدم  حتى  اأو  مكتبة،  وجود  عدم 
الريا�سة  لح�سة  م�ساحات  يوجد  "ال  العلمي.  للبحث 
االأحيان معلمها غير متخ�س�ص".  التي يكون في معظم 
المدار�ص  في  اهتمام  اأي  له  اأن  يبدو  ال  المهني  التعليم 
ب�سبب عدم وجود المكان اأو االأجهزة للتعلم. وخالفاً لكل 
بالكتاب  التعليم ال يكون فقط  المبادرات،  التو�سيات في 
الممنهج وغنياً بكل الن�ساطات المحفزة للتناف�ص واإثبات 
الذات. وال يبدو اأن هذا االأمر يوؤخذ على محمل الجد في 

مدار�ص ال تتوافر فيها البيئة والبناء المحفز.

ت (  المعلم ومهارات التدري�ص:
التدري�سي  الواقع  الطلبة  انتقد  "الُملّقن":  االأ�ستاذ 
اأو النقدي.  اأي حوافز للتفكير االإبداعي  الذي يخلو من 

جزءاً  يعطي  فهو  يفعل!"؛  ما  يحب  ال  الُملّقن  "االأ�ستاذ 
يدفع  حتى  ال�سف  داخل  في  اأقالم  بروؤو�ص  المادة  من 
التي  الخ�سو�سية  الدرو�ص  اإلى  الذهاب  الى  الطلبة 
يقدمها بعد الدوام باأجر محدد من كل طالب اأو طالبة، 
الطالب  يحرم  المحدودة  التدري�سية  بمهاراته  هو  فاإذن 
العلمية  ا�ستيعاب الدر�ص والتفّكر فيه، ويهّز االأمانة  من 

الموكلة اليه.
"دخل االأ�ستاذ ال يبدو اأنه يكفي حاجاته االأ�سا�سية، لذلك 
�سائق  اأو  الخ�سو�سية،  الدرو�ص  مثل  اأخرى  لمهن  يلجاأ 
التي  للمادة  للتح�سير  وقت  هناك  يجعل  ال  مما  تك�سي 
�سيدّر�َسها في ال�سف"، ت�ساءل الطالب عن تاأهيل المعلم 
المناطة  والمهنية  العلمية  بالم�سوؤولية  توؤهله  بدورات 
كفاءة  امتحان  اأو  معلم  دليل  يوجد  "هل  كتفيه:  على 
للمعلم؟". وراأى عدد من الطالب اأنه من ال�سروري تقييم 
اأداء االأ�ستاذ حتى يكون لديه حافز للتح�سن، وبذلك يوؤثر 

اإيجاباً على طالبه.
اأف�سل  المدار�ص  في  المعلمة  تعليم  اأن  وجدوا  الطالب 
اأ�سا�سية  ومهارات  اأ�سلوب  لديها  فهي  المعلم،  تعليم  من 
للتعليم. وب�سكل عام اأقّر الطلبة اأن المعلم في هذا الزمن 
فقد القيمة العلمية التي كان يمتلكها في الزمن البعيد. 
الذي  المعلم  ب�سبب  للتعلم  مهتم  غير  الطالب  واأ�سبح 
ُفقَد  والذي  للعلم،  الطالب  �سغف وحب  على  يوؤثر كثيراً 

ب�سبب المنهاج واأ�سلوب تدري�سه المتوا�سع. 
واأي�ساً �سلط الطلبة ال�سوء على جوانب اأخرى غير تاأهيل 
المعلم وتقييمه، فهم يعتبرون اأن االبتزاز المالي للمعلم، 
المتدني  االأجر  في  ينعك�ص  النبيلة،  المهنة  قبل  من 
البيئة  فاأ�سبحت  يعي�سها.  التي  ال�سعبة  والظروف 
من  بداية  العديدة،  النواق�ص  ب�سبب  متهالكة  التعليمية 
االأ�ستاذ المعلم، ثم المنهاج، ثم المكان، ثم البيئة المتاحة 

التي توؤدي بالطالب لعدم االهتمام بالدرا�سة.
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وفي نظر الطالب، اأ�سبحت ثقافة الغ�ص توؤكد اأن مخرجات 
غير  )التوجيهي(  الثانوية  للدرا�سة  النهائي  االمتحان 
اإلى  ال�سليمة  غير  التعليمية  البيئة  هذه  واأدت  حقيقية. 
تغذية ثقافة العنف؛ فاأ�سبح الطالب قادراً ب�سهولة على 
االعتداء على معلمه، الذي فقد كيانه واحترامه في مثل 

هذا الجو التعليمي المهزوز.

ث( ال�صغف والحافز للتعلم والتطور:
ال يبدو اأن البيئة المدر�سية تلعب دوراً ايجابياً في دعم الطالب 
المتميز اأو الطالب ذو االهتمامات العلمية الخا�سة للتطور 
وال  وال�سغف.  العلم  ب�سالح  اأف�سل  لم�ستقبل  التخطيط  اأو 
اإر�ساد للطالب ينظر اإلى قدراته العقلية واالإبداعية،  يوجد 
كما ال يوجد تعليم يحّفز الطالب على اال�ستمرار، اإ�سافًة اإلى 
محدودية دور االأهل، وخا�سة في المناطق الريفية، عندما 
يكون تح�سيل االأهل العلمي متوا�سع. وو�سع بع�ص الطالب 
الأنها  االولى  االأبتدائية  المرحلة  في  االأهل  دور  على  الثقل 

توؤ�س�ص الطفل بالطريقة ال�سليمة. 
اإلى كادر  التربوية،  االأكاديمي والم�ساعدة  الدعم  ويحتاج 
متكامل مع بيئة مدر�سية �سحيحة، وو�سائل تدري�سية من 
مكتبة وحا�سوب وكادر تعليمي موؤهل، واالأهم هو الحافز 
على  يوؤثر  الكفوؤ  غير  فالمعلم  الذات؛  واإثبات  للتناف�ص 
تاأ�سي�ص اأجيال �سعت اال�ستراتيجيات التربوية اإلى التاأثير 
الم�سكلة  وتكمن  االنتاج.  على  قادرة  لتكون  اإيجابياً  فيها 
في حلقة مفرغة: تبداأ بالتعليم المدر�سي ال�سحيح الذي 
يخرج اأفراد موؤهلين لالنتقال اإلى المرحلة الثانوية، ثم 
تتبعها مرحلة الجامعة التي فعلياً تهدف اإلى دعم ال�سغف 
على  الطلبة  �سي�ساعد  الذي  التخ�س�ص  �سمن  واالإبداع 
الحلقة  فاإن  وبذلك  وكفاءة.  باهتمام  العمل  �سوق  دخول 
اأن  ي�ستطيع  لن  الموؤهل  غير  الطالب  اأن  في  المفرغة 
على  وقادر  ناجح  مهني  حتى  اأو   ، معلماً اأو  اأ�ستاذاً  يكون 

حلقة  من  جزء  هم  فالخريجون  واالإبداع؛  االإنتاجية 
اأخرى  مرة  لتدخله  كطالب  التعليمي  الكادر  من  تخرج 
كمعلمين، دون اأن يطراأ اأي تح�سين على اأ�ساليب التعليم 
االأكاديمي  والتح�سيل  التميز  تدعم  اأن  لها  يمكن  التي 
بتنوع اأطيافه. وهذا تحٍد اآخر �سيتطرق له الجزء القادم 

من هذه الدرا�سة.
"ي�سجل في الثانوية العامة 135 األف طالب وطالبة �سنوياً، 
يتقدم فعلياً منهم لالمتحان ثمانين األفاً، وال�سبب في ذلك 
اأن من بين الم�سجلين من يرغب في الح�سول على �سهادة 
الجي�ص"  في  وظيفة  على  الح�سول  بهدف  را�سب،  ثانوية 

)اإحدى الم�ساركين في جل�سات النقا�ص في معان(.
ومنذ بداية العام 1990، اأ�سبح التعليم المدر�سي متنوعاً؛ 
التعليمي  بالكادر  بع�سها  يتميز  الحكومية  فالمدار�ص 
يوجد  ال  مهّم�سة  واأخرى  للطلبة،  العلمي  والتح�سيل 
ناجحة.  تدري�ص  بنوعية  طالب  لخلق  مقومات  اأّية  فيها 
اأدخل  فبع�سها  تنوعت؛  كذلك  الخا�سة  والمدار�ص 
اأنظمة تعليمية دولية لمواكبة التقدم والحداثة، واأخرى 
بنوعية تعليم متوا�سعة. ونتائج الثانوية العامة اأ�سبحت 
ال�سابقة  االأعوام  وخالل  التعليم،  نوعية  لتقييم  مقيا�ساً 
ح�سب   ،%45 االمتحان  في  الناجحين  ن�سبة  تتجاوز  لم 
التغطية االإعالمية لهذا االمتحان. ويعك�ص هذا التفاوت، 
تعاني  فمثاًل  الجغرافي؛  والتنوع  المدار�ص  في  التنوع 
ال�سفوف المدر�سية من االكتظاظ في المناطق المدنية، 
البعيدة فهي تعاني من عدم توفر  الريفية  المناطق  اأما 
المعلم  على  ينعك�ص  االأمر  وهذا  فيها،  مدر�سية  �سفوف 
المعطيات  �سمن  متعّلم  جيل  بناء  على  قدرته  وعلى 

المدر�سية وال�سفية الموجودة.
العديد من اال�ستراتيجيات  اأعدت فيه  الذي  الوقت  وفي 
على  التعليمية  ال�سيا�سات  تنجح  لم  التعليم،  لتطوير 
بالمعلمين  فالتغيرات  م�ستمر؛  ب�سكل  التعليم  ماأ�س�سة 
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الدوائر  بين  والتنقالت  المدار�ص،  في  والمدراء 
البناء  المثابرة في  ي�ساعد على  لم  والوزراء،  للموظفين 

والتطور للتعليم ب�سكل م�ستمر.

6 - التدريب المهني 
الطالب  يوّجه  اأنه  في  المهني  التدريب  اأهمية  تكمن 
العمل  عن  بعيداً  واالنتاجية  المهاراتية  القدرات  ذوي 
في  قدراتهم  ت�سخير  اإلى  وي�سعى  واالأكاديمي،  النظري 
اأن  من  الرغم  وعلى  العمل.  �سوق  احتياجات  تلبي  مهن 
العالم المتقدم �سناعياً ي�ساعد الطالب على التوجه نحو 
التعليم  في  يرى  العربي  عالمنا  اأن  اإال  المهني،  التعليم 
وفي  واأعلى.  اأرقى  اجتماعيا  االأكاديمي م�ستوى  النظري 
هذا الجزء من العالم يظهر التدريب المهني بمعطياته، 
لدى  المقبول  غير  االجتماعي  بالم�ستوى  تبداأ  والتي 
اأنف�سهم في  ال�سلبية لالأفراد  النظرة  اأواًل، يتبعه  االأفراد 
لعدم  نق�ساً  لديهم  اأن  يعتبرون  الذين  المهني،  التعليم 

التحاقهم بالتعليم االأكاديمي.
التعليمي  النظام  عبر  المهني  التدريب  اختيار  ويمكن 
اأو عن طريق معهد للتدريب  المنظم منذ عمر 16 �سنة، 
المهني ين�سم اإليه االأفراد الذين لم يحالفهم الحظ في 
الثانوية.  للمرحلة  تاأهيلهم  يتم  لم  اأو  العامة  الثانوية 
اأن ما  اأبو ن�سير  وقدرت مديرة معهد التدريب المهني- 
التدريب  موؤ�س�سات  في  يلتحقون  ممن   %70-60 ن�سبته 
فتعتبر  واالأ�سرة،  المجتمع  من  مرفو�سين  المهني 

الموؤ�س�سات المهنية ملجاأ لمن لي�ص له مكان.
الجزء االآخر من الطلبة يلتحقون في مثل هذه الموؤ�س�سات 
فاأثناء  العامة،  الثانوية  امتحان  اإعادة  اأثناء  الوقت  لك�سب 
درا�سة التوجيهي ي�ستفيد باكت�ساب مهنة عملية قد تفيده 
في الدرا�سة االأكاديمية، التي ي�سعى لها اأو قد تفيده كمهنة. 

اأجرينا  التي  المهني  التدريب  موؤ�س�سة  في  الطلبة  وبع�ص 
وحاولوا  المتو�سطة،  الجامعية  ال�سهادة  اأنهوا  اللقاء  فيها 
يمكن  العمل  �سوق  في  احتياجات  هناك  اأن  ليدركوا  العمل 
لهم تغطيتها لو ح�سلوا على �سهادة مهنية من اأحد مراكز 
التدريب المهني. وهذه الفئة هي االأكثر بلوغاً واإدراكاً مما 

تملك من طاقة ومهارة ومعرفة باحتياج �سوق العمل.
ويبلغ عدد مراكز التدريب المهني 42 مركزاً، تتوزع على 
وتدرب  العمل،  لوزارة  وتتبع  المملكة،  محافظات  كافة 
عملياً.  اأ�سهر  و3  نظرياً  �سهراً   18 لمدة  اإليها  المنت�سبين 
التدريب  يكون  للذكور  المهنية  التخ�س�سات  بع�ص  وفي 
النظري والعملي في ذات الوقت )يوم نظري ويوم عملي(. 
وت�سمل بع�ص التخ�س�سات على الفندقة، م�سغل تجميل، 
خياطة، ت�سميم غرافيك، �سكرتارية، نجارة وميكانيك)10(. 
يتمكن  حتى  الخا�ص  القطاع  مع  الموؤ�س�سة  وتتعاون 
الدرا�سة.  االنتهاء من  اإيجاد فر�ص عمل عند  الفرد من 
القطاع  ا�ستغالل  في  االأمر  هذا  في  ال�سلبيات  وتتمثل 
الخا�ص  القطاع  يكون  وعندما  االأفراد.  لهوؤالء  الخا�ص 
فاإن  الحجم،  متو�سطة  اأو  �سغيرة  �سركة  في  ممثالً 
نجاح  �سر  الجديد  الفرد  يعلم  اأن  يتفادى  العمل  �ساحب 
المهنة.  �سمن  جديد  �سيء  اأي  على  يدربه  اأن  اأو  مهنته، 
معهد  مديرة  من  عليه  ح�سلنا  الذي  االنطباع  هذا  كان 
من  العديد  من  وكذلك  ن�سير  المهني-اأبو  التدريب 
الطلبة، وذلك عندما ت�ساءلنا اأين هو �سوق العمل االأقوى 
هو  الجواب  فكان  المهني،  التدريب  موؤ�س�سة  لخريجي 
موؤ�س�سات القطاع الر�سمي مثل: الم�ست�سفيات الر�سمية اأو 

الموؤ�س�سات الخدمية التابعة للحكومة.
اأي  في  الوا�سطة  اأن  اإليهم  تحدثنا  ممن  الكثير  ويرى 
مجال عمل هي االأ�سا�ص للح�سول على وظيفة! وبالتاأكيد 
اعتبروا اأن هذا تحد لهم فوجدوا اأن االأف�سل لهم ال�سفر 
وت�سمل بع�ص التخ�س�سات على الفندقة، م�سغل تجميل، خياطة، ت�سميم غرافيك، �سكرتارية، نجارة وميكانيك.) مقابلة مع يا�سمين المجالي-مديرة   )10(

معهد التدريب المهني-اأبو ن�سير(
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من  اأحد  يتحدث   ولم  اأف�سل.  الفر�ص  الأن  للخارج 
الطالب عن عمل م�سروع فردي خا�ص به؛ فراأ�ص المال 

والمخاطرة هي تحٍد اآخر.
وجدناها  التي  الروؤية  وبعد  االإيجابية  من  الرغم  وعلى 
النظرة  اأن  الوا�سح  من  اأنه  اإال  المهنيين،  الطلبة  عند 
العامة من قبل اأفراد المجتمع لهذا المكان وللتخ�س�سات 
الذين يدخلون هذا  االأفراد  اأن  باعتبار  دونية،  هي نظرة 
الموؤ�س�سة  اأن  من  الرغم  على  وذلك  "فا�سلين"!  المكان 
تهدف اإلى توفير فر�ص للتدريب المهني، الإعداد القوى 
مختلف  في  كفاءتها  ورفع  والفنية،  المهنية  العاملة 
التخ�س�سات وم�ستويات التدريب المهني غير االأكاديمي، 
وترتبط   ،1976 عام  المهني  التدريب  موؤ�س�سة  وان�سئت 
تدريبياً  برنامجاً   260 الموؤ�س�سة  وتقدم  العمل،  بوزير 

موزعاً على مختلف القطاعات االقت�سادية)11(.  

والتدريب  التعليم  قطاع  يواجهها  التي  التحديات 
المهني والتقني

يعد  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  اأن  رغم  على 
اأنه  اإال  االأردنية،  الب�سرية  الموارد  تنمية  لتّي�سير  اأداة 
التغيرات  مع  التكيف  من  لتمكينه  الفاعل  الدعم  يفتقد 
تم  نموذج  عن  تطور  اأنه  حيث  ال�سريعة،  االقت�سادية 
ويت�سم  الع�سرين  القرن  من  ال�سبعينات  في  ت�سميمه 
عر�ص  اأ�سا�ص  على  ويقوم  المركزية،  من  عالية  بدرجة 

العمالة، وظل تكيفه مع التغيرات االقت�سادية محدوداً.
المهني  والتدريب  التعليم  اإلى  االأردني  المجتمع  ينظر 
والتقني نظرة دونية، ويراه مالذاً لمن ال خيارات اأمامهم. 

وقد كان غياب ما يوازي امتحان ال�سهادة الثانوية العامة 
في برامج التدريب المهني، وغياب فر�ص التقدم والترقي 
�سبب  والتقني،  المهني  والتدريب  التعليم  منظومة  عبر 
اآخر لعدم جذب الطلبة لالنخراط في برامج المنظومة. 
ويتم ت�سميم برامج التعليم والتدريب وتنفيذها في ظل 
جاءت  التي  والتو�سيات  والمعايير  االأ�س�ص  تطبيق  عدم 
اقترحت  والتي  للت�سغيل،  الوطنية  اال�ستراتيجية  بها 
تغيير اأ�سلوب تمويل القطاع من خالل �سندوق الت�سغيل 
اأ�سلوب  وتغيير  والتقني،  المهني  والتدريب  والتعليم 

االإدارة والحوافز المقدمة له، لتح�سين االأداء فيه)12(. 
في  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  برامج  وت�سكل 
م�ستويات العمل االأ�سا�سية نظاماً مغلقاً ال يوفر فر�ص التقدم 
والترقي. ويعتبر غياب القطاع الخا�ص عن حاكمية القطاع 
والتدريب  التعليم  منظومة  في  العملية  الم�ساركة  وعن 
في  دوره  ممار�سة  عدم  اإلى  دفعه  �سبباً  والتقني،  المهني 

تطوير المعايير المهنية واآليات االختبار ومنح ال�سهادات.
واأي�ساً هنالك عدم مواءمة بين مخرجات منظومة التعليم 
والتدريب المهني والتقني الر�سمي، مع احتياجات �سوق 
العمالة  لعر�ص  وفقاً  محددة  برامجها  اأن  حيث  العمل، 
التعليمية  الموؤ�س�سات  دور  وينح�سر  عليها،  للطلب  ال 
والتدريبية في مجال االإعداد والتدريب االأولي، في ظل 
غياب روؤية �ساملة للتعلم مدى الحياة. واإ�سافًة اإلى ذلك 
المهني،  واالإر�ساد  التوجيه  منظومة  في  �سعف  يوجد 
تاأثيرها في  المهمة موزعة بين جهات عدة، ويعد  وهذه 

خيارات الفرد محدوداً)13(.  

)11(     )دور موؤ�س�سة التدريب المهني في دمج ال�سباب في �سوق العمل المهني، 2012، مركز الفينيق للدرا�سات(.
اال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل )2020-2011(.  )12(

) الم�سدر: مقالة بعنوان: دور موؤ�س�سة التدريب المهني في التدريب والت�سغيل، 2014، مدير عام مركز التدريب المهني، ماجد الحبا�سنة:  )13(
.(http://www.alrai.com/article/683250.html   
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منظومة  خريجي  اأن  اإال  االإدراك،  هذا  من  الرغم  وعلى 
التعليم والتدريب التقني بدالً من اأن يكونوا في �سفوف 
القوى العاملة الم�ستغلة، اأ�سبحوا ين�سمون اإلى �سفوف 
عدة،  الأ�سباب  الظاهرة  هذه  وتعود  عمل،  عن  الباحثين 
هذه  خريجي  ا�ستيعاب  في  الدولة  دور  تراجع  بينها  من 
القطاع  في  العمل  �سوق  قدرة  وتدنى  والكليات،  المعاهد 

غياب  اأو  وتدنى  جديدة،  عمل  فر�ص  خلق  على  الخا�ص 
المواءمة بين نوعية مخرجات التعليم والتدريب المهني 
والوعي  االهتمام  وقلة  العمل،  �سوق  ومتطلبات  والتقني 
تاأ�سي�ص  طريق  عن  الذاتي  بالت�سغيل  الخريجين  لدى 
المن�ساآت ال�سغرى نظًرا لغياب التوجيه واالإر�ساد، و�سعف 

م�ستوياتهم المهاراتية، وعدم توافر التمويل الالزم)14(. 

االأردنية،          الجامعة  الطراونة-رئي�ص  اخليف  الدكتور  التقني،2014،  التعليم  اإلى  للو�سول  المهني  والتدريب  التعليم  �سيا�سات   : بعنوان  مقالة   (  )14(
 )http://www.alrai.com/article/683243.html
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7 - التعليم العالي 
تو�سع التعليم العالي في االأردن على مدى عقود طويلة، 
واحد  معهد  �سوى  االأردن  في  يكن  لم   1952 عام  فمنذ 
�سبع  هنالك  اأ�سبح   1998 عام  نهاية  ومع  للمعلمين، 
الخا�سة،  الجامعات  وجود  عن  عدا  ر�سمية،  جامعات 
وكليات المجتمع المتو�سطة. ومع نهاية 2015، اأ�سبح في 

االأردن 11 جامعة حكومية، و29 جامعة خا�سة.
و�سرورة  العالي،  التعليم  تواجه  التي  للتحديات  ونظراً 
الخطط  جميع  بمراجعة  الوزارة  قامت  اإ�سالحه، 
والتقارير ال�سابقة، واإعداد ا�ستراتيجيات ت�سمنت تحلياًل 
للو�سع الحالي، وتحديد الفجوات، وبناء روؤية م�ستقبلية 
اإلى  المبادرات  هذه  وتهدف  عليها.  للعمل  وا�سحة 
حالت  التي  ال�سعوبات،  على  والتغلب  الجهود،  موا�سلة 
اأنها تعطي  اإلى  ال�سابقة، باالإ�سافة  دون تحقيق الخطط 
ت�سوراً وا�سحاً لم�ستقبل التعليم العالي وموؤ�س�ساته، بناًء 
على تحليل العوامل الداخلية والخارجية، وذلك بتفعيل 

نقاط القوة وتح�سينها، ومعالجة نقاط ال�سعف. 
وعلى اأر�ص الواقع لم يتم تطبيق الخطط، وازداد الو�سع 
التعليمي �سعفاً، فالمنهاج الجامعي ال يخدم الطالب في 

حياته العملية، واالأ�ستاذ الجامعي ال يعطي اأهمية للمادة 
التي  الكتب  بع�ص  باقتراح  فيكتفي  تدري�سها،  يتم  التي 
كتبها لت�سويقها على الطالب، دون دفعهم للبحث والتعلم 
والطالب  المكتبة،  في  االأكاديمي  التعلم  طريق  عن 
ي�سعى  ال  االإن�سانية،  الكليات  في  وخا�سة  الجامعة،  في 
الجامعي  باالأ�ستاذ  يتكرر  الملقن  والمعلم  للمعلومة، 

الملقن. 
وك�سفت درا�سة علمية ُن�سرت حديثاً في "المجلة االأردنية 
االأردنية  الجامعة  عن  ال�سادرة  االجتماعية"  للعلوم 
االإداريين  العاملين  من  ممثلة  عينة  من   )%62.5( اأن 
وتزيد  بـ"الوا�سطة"،  ُعينوا  قد  الها�سمية  الجامعة  في 
الن�سبة بين الذكور لت�سل اإلى )64%(، وتبلغ )60%( عند 
االإناث، فيما تنخف�ص لدى اأع�ساء الهيئة االأكاديمية من 
لت�سل  منهم  الذكور  لدى  وترتفع   )%11( اإلى  الجن�سين 

اإلى )%14()15(.  
الطالب  نظر  في  الجامعة  اأ�سبحت  �سبق،  ما  كل  ومع 
وزن  لها  �سهادة  لتح�سيل  وذلك  للمدر�سة،  ا�ستمراراً 
يمار�ص في  كان  الذي  التلقائي  والنجاح  اأعلى.  اجتماعي 
باأ�ساليب  ولكن  الجامعة،  في  موجود  �سبه  هو  المدر�سة 

http://www.alghad.com/articles/910158- 62 )15(  )درا�سة-علمية-من-الموظفين-بـ-الها�سمية-معينون-بالوا�سطة(
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الطالب  بين  االجتماعية  العالقات  على  تعتمد  مختلفة 
واالأ�ستاذ الجامعي. وهذا االأمر غذى عقلية اال�ستحقاق، 
مع  يتناف�ص  اأن  ويرف�ص  النجاح  يريد  الطالب  فاأ�سبح 
العنف  ثقافة  اأ�سبحت  الوقت  ومع  نف�سه.  ويثبت  غيره 
ال�سيطرة  ي�سعب  الجامعات  كل  في  �سائع  اأمر  الجامعي 

عليها.

1.7 القبول التناف�صي اأو نظام المكرمات 
الطالب  لدى  يكون  العامة  الثانوية  امتحان  اإنهاء  بعد 
اأن  في  الحق  العامة  الثانوية  امتحان  في  تفوق  الذي 
الئحة  �سمن  الحكومية  الجامعات  في  للدرا�سة  يتقدم 
التناف�ص الحر التي ت�سمح للجميع بالتناف�ص على مقاعد 
لكل الكليات، وتحدد اأعلى ن�سب واأخف�ص ن�سب قبول في 
الطالب  حققها  التي  المعدالت  اإلى  باال�ستناد  كلية  كل 
الفر�سة  الحر هو  التناف�ص  ويعتبر  درا�سية،  �سنة  كل  في 
مقاعد  على  عادل  ب�سكل  للتناف�ص  الجميع  اأمام  المتاحة 

الجامعات الر�سمية الحكومية.
اآخر يخدم  وفي الثمانينات كان لدى الطلبة خيار وا�سع 
الحاجة للعمل في دول الخليج، هو كليات المجتمع التي 
كلية   52 عددها  وكان  متو�سطة،  جامعية  ل�سهادة  توؤهل 
تناق�ست  والتوجهات،  ال�سيا�سات  تغير  ومع  االأردن،  في 
ة،  الخا�سّ الجامعات  وزادت  المتو�سطة،  الكلّيات  عدد 
وذلك مع اإعطاء االأهمية اأكثر للدرجة الجامعية االأولى 
)البكالوريو�ص( والتح�سيل العلمي االأعلى لمواكبة حاجة 
اأقل  الخا�سة  بالجامعات  لاللتحاق  والتناف�ص  ال�سوق. 
دخول  �سروط  اأن  اإلى  اإ�سافّة  الحكومية،  الجامعات  من 
امتحان  بمعدالت  يتعلق  فيما  اأ�سهل  الخا�سة  الجامعات 

الثانوية العامة، ولكنها تتطلب قدرات مالية كبيرة. 

المقاعد  على  تناف�سي  نظام  اعتمد  ال�سبعينات،  ومنذ 
على  يركز  درا�سية  بعثات  مع  الحكومية  الجامعات  في 
تجمعات معينة ومجموعات مختارة للتناف�ص فيما بينها، 
ف�سمّي بـ"المكرمات" اأو "الكوتا"، وقد توزعت على ال�سكل 

االآتي:
الأبناء  تعطى  الحكومية  الجامعات  مقاعد  من   %20
بدفعات  متكلفة  الدولة  وتكون  الع�سكريين،  العاملين 
وزارة  من  والمتقاعدين  الموظفين  الأبناء   %5 الدرا�سة. 
التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. 2% الأبناء القرى 
النائية والمدار�ص ال�سعيفة. 10% لالأردنيين المتخرجين 
من مدار�ص خارج المملكة )المغتربين(، 2000 طالب من 
المناطق االأقل حظاً، والتي عادة ما ينجح فيها ما ن�سبته 

.)151 ،2002 Reiter(.اأقل من 40% من الطالب
بـ"مكرمات  ي�سمى  ما  يوجد  "الكوتا"  هذه  اإلى  واإ�سافة 
يوجد  ال  والتي  الملكية"،  المكرمة  اأو  الملكي،  الديوان 
تحديداً وا�سحاً لعددها ومزاياها. ودر�ص تقرير للباحث 
الجامعات  �سيا�سات  علوان  محمد  البرف�سور  المحامي 
الذين  من   %80 اأن  ووجد  القبول،  ومعايير  الحكومية 
على  الحا�سلين  من  هم  الر�سمية  بالجامعات  يدر�سون 
المالية)16(،  كا�ستحقاق الأنهم  المقعد بالجامعة والبعثة 
من منطقة مهم�سة اأو فقيرة اأو بعيدة )نائية(، اأو الأنهم 
التربية  في  العاملين  )اأبناء  معينة.  عمالية  فئة  اأبناء 
وفقط  الع�سكري(،  القطاع  وفي  الجامعات  في  والتعليم، 
بحكم  دخلوا  الحكومية  الجامعات  في  الطالب  20% من 
مع  مقابالت  على  ي�ستند  تحليل  وفي  الحر.  التناف�ص 
 )2002  Reiter( يكتب  القرار  اتخاذ  واأ�سحاب  ر�سميين 
اأبناء  توجيه  اإلى  مدرو�سة  �سيا�سات  في  ال�سعي  تم  باأنه 
طريق  عن  االأكاديمي  الجامعي  التعليم  اإلى  الع�سائر 

علوان،محمد،)2012(، "�سيا�سات القبول في الجامعات االأردنية"، تقرير،عمان، االأردن.  )16(
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ح�ساب  على  مجموعات  بين  فا�سل  والذي  الكوتا،  نظام 
معان  في  النقا�ص  جل�سات  اأثناء  وفي  اأخرى،  مجموعات 
علق اأحد الطالب على هذا النظام )نظام الكوتا( مت�سائاًل 
"لماذا ال يكون هناك فقط مناف�سة حرة ت�سمح للجميع 
باإعطاء  الدولة  دعم  ياأتي  ثم  ومن  العادل،  بالتناف�ص 
اأو بعثة، للذين يح�سلون على مقاعد بالجامعات  تمويل 
 .)2016/1/8 )معان  واالأكاديمية"،  العلمية  بجدارتهم 
اقترح  ذبحتونا  رئي�ص حملة  دعا�ص،  الدكتور فاخر  وكان 
�ست�سمن  اإجراءات  هكذا  مثل  اأن  موؤكداً  االأمر،  هذا  مثل 
بالجامعات  المقبولين  الطالب  م�ستوى  في  التح�سن 

الر�سمية، و�سترفع من م�ستوى التح�سيل لديهم)17(.
الجدير بالذكر اأن الجامعات الحكومية اأوجدت خالل الع�سر 
والذي  الموازي"،  بـ"البرنامج  �سمي  ما  الما�سية  �سنوات 
االأجر  ب�سعف  ولكن  محددة،  مقاعد  على  بالتناف�ص  ي�سمح 
التخ�س�ص  بدرا�سة  للطلبة  ي�سمح  الأّنه  الدرا�سية،  لل�ساعة 

الذي لم ي�ستطيعوا الح�سول عليه بالتناف�ص الحر.

7-2  اأ�ص�ص القبول في الجامعات 
  تعتبر �سيا�سات القبول الجامعي من المقومات االأ�سا�سية 
المكرمات  وجود  اأن  حيث  التعليم،  اإ�سالح  عملية  في 
في  �سرر  حدوث  اإلى  اأدى  الجامعات،  في  واال�ستثناءات 
المالذ  الجامعات  اعتبار  يمكن  وال  التعليمية،  العملية 
من  واحد  هو  بل  العامة،  الثانوية  طلبة  لجميع  الوحيد 
العالي  التعليم  وزارة  اتخاذ  وكان   . عديدة)18(  اختيارات 
الجامعات  في  الجامعي  القبول  معدالت  برفع  قراراً 

من  الخا�سة  الجامعات  وفي   ،%70-%65 من  الر�سمية 
المدخالت  تكون  اأن  ي�سمن  اإذ  اإيجابياً،  اأمراً   %65-%60
ومدركة  التعليم،  بمفهوم  والتزاماً   ، وعياً اأكثر  الجامعية 
لي�ست  واأنها  العلمية،  بمكانتها  الجامعة  الأهمية  تماماً 
تخفي�ص  اإلى  توؤدي  التي  وال�سراعات،  للعنف  مكاناً 
�سلباً  تنعك�ص  اأنها  عن  عدا  الجامعي،  التعليم  م�ستوى 
�سوق  اإلى  �سترفدها  التي  الجامعية  المخرجات  على 
القرار لم ينفذ تحت �سغط بع�ص  اأن هذا  اال  العمل)19(. 
الخا�سة  الجامعات  اأ�سحاب  من  االجتماعية  القوى 

والبرلمانيين، االأمر الذي اأدى اإلى الغائه. 

 Commodification of( 7-3 المتاجرة بالتعليم
)Education

االأ�سا�سي  الحق  جعل  االإنجليزية  باللغة  ي�سمى  ما  هذا 
�سلعة  نبيلة،  ذا معان  التعليم وهو حق  اأ�سبح  �سلعة، فقد 
والمادة  المال  لتوفير  م�ستعد  فرد  اأي  عليها  يح�سل 
فر�سة  اأ�سبحت   1990 الت�سعينات  بداية  ومنذ  الأخذها. 
المالية  القدرة  يملك  فرد  الأي  متاحة  الجامعي  التعليم 
بذلك  فـ"اأ�سبحت  الخا�سة،  الجامعات  اإلى  لين�سم 
من  بقرارات  ال�سهادات  تعطي  ال�سركات  مثل  الجامعات 
ت�ساعف  حيث  ذبحتونا(،  من  دعا�ص  فاخر  )د.  اإداراتها" 
اال�ستثمار  زيادة  مع   1990 منذ  الخا�سة  الجامعات  عدد 
والترحيب بالتو�سع في القطاع الخا�ص. اليوم يوجد في 
واالأغلب  حكومية،  جامعات   10 منها  جامعة   39 االأردن 
الجامعة  �سهادة  اإلى  للحاجة  ت�ستجيب  خا�سة  جامعات 

التناف�سي، واإلغاء النظام الموازي، وتتمثل مهام الحملة  حملة ذبحتونا: انطلقت هذه الحملة عام 2007، نتيجة لقرار رفع الر�سوم الجامعية للنظام   )17(
الجامعية  ال�سيا�سات  كافة  ر�سد  عن  عدا  العالي،  بالتعليم  خا�سة  ودرا�سات  تقارير  اإ�سدار  واأي�ساً  العالي،  التعليم  �سيا�سات  اأمام  بالمر�ساد  بالوقوف 
المتعلقة بالحريات الطالبية، ور�سوم الجامعات، اإ�سافة اإلى ذلك تقوم الحملة بمتابعة االأمور ذات العالقة بق�سايا المدار�ص الخا�سة وامور الثانوية 

العامة )التوجيهي(.
http://alghad.com/articles/527972- 2012 ،الم�سدر: مقالة بعنوان :/ فر�ص الإ�سالح التعليم الجامعي، ابراهيم غرايبة(  )18(

http://alghad.com/articles/874358( ،من مقالة: المدخل الإ�سالح التعليم الجامعي، 2015 لماجد توبة(  )19(
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المدفوع ثمنها. هذا االأمر اأثر على نوعية التعليم وعلى 
التعليم  فهناك  ذلك  اإلى  اإ�سافة  الخريجين،  نوعية 
فر�سة  اأتاح  والذي  الحكومية،  الجامعات  في  الموازي 
التناف�ص  �سمن  المناف�سة  ي�ستطيعوا  لم  للذين  التعلم 
ال�سعر  �سعف  بدفع  المالي  و�سعهم  لهم  وي�سمح  الحر 
و�سمن  �سهادة.  على  الح�سول  بهدف  الدرا�سية  لل�ساعة 
في  المالي  الدفع  �سمان  اأ�سبح  االقت�سادية  التحديات 
الجامعات هو اأ�سا�ص ي�سمن اال�ستمرارية وي�سمن تغطية 
الجامعات  ا�ستراتيجية  فتغيرت  االأ�سا�سية،  الم�ساريف 
على  التركيز  اإلى  االكاديمي  التعليم  على  التركيز  من 

التح�سيل المالي.
متقدمي  اخفاق  ن�سبة  اأثارت  فقد  �سابقاً،  ذكر  وكما 
االمتحان التناف�سي من اأوائل التخ�س�سات في الجامعات 
الحكومية، والتي كانت 30%، العديد من الت�ساوؤالت حول 
نوعية االمتحان ومدى كفاءة مخرجات التعليم الجامعي. 

الدكتور  ال�سابق  اليرموك  جامعة  رئي�ص  اأقر  وعليه 
عبداهلل المو�سى بوجود تدن في مخرجات التعليم ب�سكل 
على  و�سدد  الجامعي.  اأو  المدر�سي  التعليم  �سواء  عام، 
في  تدري�سها  يتم  التي  المناهج  في  النظر  اإعادة  �سرورة 
على  المباحث  تلك  ترتكز  واأن  التعليمية،  الموؤ�س�سات 
ثقافتهم،  بتنمية  وتهتم  الطلبة  لدى  المهارات  تطوير 

حيث اأن الخطط الدرا�سية في الجامعات تهمل ذلك.
من  نف�سه  الطالب  يبرئ  ال  المو�سى  فاإن  ذلك،  ومع 
خالل  ومن  عليه.  االأكبر  اللوم  ي�سع  بل  الم�سوؤولية، 
مدى  يالحظ  اأنه  المو�سى  يقول  االأكاديمية  تجربته 
يكون  اأن  اإمكانية  اإلى  وي�سير  لتعليمهم،  الطلبة  اهمال 
اأن  الطبيعي  لكن  متدنياً،  الطلبة  لدى  العام  الم�ستوى 
يوجد في كل ق�سم اأو جامعة اوائل لذا قد ال يكون جميع 

االأوائل هم من النخبة)20(. 

الم�سدر: جو 24.نت، مقالة بعنوان: ر�سوب %30 من اأوائل التخ�س�سات ي�ستنفر خبراء التعليم. والخ�سرا يلوذ بال�سمت، 2015(.  )20(
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8 - الفر�ص القت�صادية للعمل
8-1 الفجوة والبطالة

التعليم  ال�سعف في مخرجات  فاإن  �سبق،  ما  اإلى  ا�ستناداً 
الجامعات،  وحتى  المتو�سطة  والكليات  المدار�ص  من 
اأعداد خريجين غير موؤهلين يبحثون  اأحدث فائ�ساً في 
يتدربوا  لم  ومجاالت  تخ�س�سات  في  عمل  فر�ص  عن 
المدار�ص  من  المت�سربين  من  عدداً  اأوجد  كما  عليها، 
حيث نجحت  التعليمي،  النظام  في  البقاء  ي�ستطيعوا  لم 
الثقافة االجتماعية في تحديد الخيارات لدى الخريجين 
من المدار�ص، باأن يكون التعليم الجامعي االأكاديمي هو 
توجيه  محاوالت  تثمر  ولم  المرغوب.  الوحيد  الخيار 
االآن.  حتى  نفعاً  المهني  والتدريب  التعليم  نحو  الطلبة 
خبرات  اإلى  بحاجة  المحلية  ال�سوق  اأن  خبراء  و"يوؤكد 
اأكاديمية، وهو  اأكثر من حاجته لحاملي �سهادات  مهنية، 
ما ي�سهم بحل م�سكلة البطالة التي تراوح ن�سبتها 12% في 
بين  رابط  اأن عدم وجود  الخبراء  واأعتبر  المملكة")21(.  
العمل،  و�سوق  والجامعة  المدر�سة  في  التعليمي  النظام 
اأن  اأي�ساً  واعتبروا  البطالة.  م�سكلة  ا�ستمرار  اإلى  اأدى 
هنالك م�سوؤولية في توجيه الكوادر الب�سرية الحتياجات 

بالعمل  يتعلق  ما  كل  فاإن  �سابقاً،  ذكر  وكما  العمل.  �سوق 
مكاناً  يعتبر  بل  ال  اجتماعية،  مكانة  له  لي�ص  المهني 

لـ"الف�سلة" فقط.
اأنه  المقابالت  في  الطالب  اأكد  فقد  ذلك،  على  وتعقيباً 
)الجامعة،  تعليمية  مرحلة  اأي  في  لهم  اإر�ساد  يوجد  ال 
عند  المثال،  �سبيل  وعلى  المهني(.  التدريب  المدر�سة، 
ال  الجامعية،  المرحلة  خالل  للمواد  الطالب  اختيار 
وال  العمل،  �سوق  احتياجات  عن  ت�سور  اأي  لديه  يوجد 
يدرك نقاط القوة لديه في التخ�س�سات، باعتبار اأنه ياأتي 
يجعل  االأمر  وهذا  تلقيني.  مدر�سي  تعليم  منظومة  من 
�سنوات الدرا�سة في الجامعة ع�سوائية، بداًل من اأن تكون 
تراكمية ت�سعى لتاأ�سي�ص بيئة كفوؤة للعطاء واالإنتاج بتاأهيل 
متخ�س�سين في مجاالت بحثية وعلمية ومهنية مختلفة. 
اأهم م�ساكل �سوق العمل، عدم المواءمة بين  ويعتبر من 
طبيعة التخ�س�سات و�سيا�سات الت�سغيل، والأن المنظومة 
التعليمية تعتمد ب�سكل كبير على اأ�سلوب التلقين، يتخرج 
باختيار  يقومون  اأنهم  عن  عدا  �سعيفة،  بمهارات  طلبة 
حاجات  على  بناء  ولي�ص  ع�سوائي،  ب�سكل  تخ�س�ساتهم 

�سوق العمل )الم�سدر ال�سابق(.

تقرير اقت�سادي بعنوان: �سعف مخرجات التعليم يزيد البطالة، دي�سمبر 2015، اأحمد عو�ص.  )21(
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8-2 العمل المهني والقطاع غير المنظم
القطاعين  في  العمل  معطيات  اإلى  بالنظر  البدء  قبل 
العام والخا�ص، نلقي ال�سوء على معطيات العمل الفردي 
اأو العمل غير المنظم في الم�ساريع ال�سغيرة الذي يمكن 
العاملين  من   %45 عن  يزيد  ما  اإن  الفرد.  بها  يبادر  اأن 
 %26 واأن  المنظم،  غير  القطاع  في  يعملون  االأردنين 
يعملون في القطاع الخا�ص، 17% يعمل لح�سابه الخا�ص، 

وذلك ح�سب اح�سائيات وزارة العمل 2013.)22( 
االأعداد  ا�ستيعاب  على  العام  القطاع  قدرة  تراجع  ومع 
�سروط  ومع  العمل،  �سوق  اإلى  الداخلين  من  الكبيرة 
ت�سجيع  ال�سروري  من  اأ�سبح  ال�سعبة،  الخا�ص  القطاع 
القطاع الخا�ص غير الر�سمي، فالمعايير االأ�سا�سية التي 
تميز القطاع غير المنظم هي: �سهولة الدخول والخروج 
على  واعتماده  فيه،  االإنتاج  حجم  ومحدودية  واإليه،  منه 
مواد خام ب�سيطة ومحلية في الغالب، واعتماده اأي�ساً على 
عادة  وات�سامه  المال،  راأ�ص  ومحدودية  الكثيفة،  العمالة 
الخبرة  محدودة  للعماله  وا�ستخدامه  العائلية  بالملكية 
ت�سريع  وجود  عدم  في  فتتمثل  �سعوبته  اأما  والمهارة، 
وتنظيم من قبل الجهات الر�سمية في دمجه مع القطاع 

ال�سناعي اأو االقت�ساد المنظم)23(.
على  القدرة  المنظم:  غير  القطاع  �سروط  وت�سمل 
التفكير بم�سروع منتج وم�ستمر وبدخل م�ستقر، ويوؤمن 
من  كثير  وفي  والدخل.  باالإنتاج  ا�ستدامة  ل�ساحبه 
االحيان المخاطرة بم�سروع فردي يحتاج لراأ�ص مال لي�ص 
مثل  في  وال�سروري  االأفراد.  لدى  بال�سرورة  متوافراً 
اأر�ص  على  الم�سروع  ت�سور  على  القدرة  هو  التوجه  هذا 
بالم�سروع  النجاح  ت�سمن  جدوى  خطة  ر�سم  مع  الواقع 
الفردية وو�سعها  الم�ساريع  اإن�ساء  اأهمية  اإن  واال�ستقرار. 

�سمن غطاء ر�سمي يدعم ويمول، �سيح�سن الو�سع المالي 
مهاراتهم  و�سيعزز  الم�ساريع،  الأ�سحاب  واالجتماعي 
واإنتاجهم و�سي�سمن �سمولهم �سمن ال�سمان االجتماعي 
على  المنظم  غير  العمل  ويعرف  ال�سحي.  والتاأمين 
غير  القطاع  م�ساريع  في  الوظائف  كافة  من  يتكون  اأنه 
فترة  خالل  وظفوا  الذين  االأ�سخا�ص  كافة  اأو  المنظم، 
مرجعية محددة في موؤ�س�سة واحدة على االأقل في القطاع 
غير المنظم، ب�سرف النظر عن و�سعهم الوظيفي، و�سواء 
كانت وظيفتهم رئي�سية اأو ثانوية. وي�سمل ذلك العاملين 
القطاع  في  الخا�سة  موؤ�س�ساتهم  في  الخا�ص  لح�سابهم 
غير المنظم، واأفراد االأ�سرة العاملين والم�ساهمين بغ�ص 
اأو  اإذا كانوا يعملون في موؤ�س�سة قطاع منظم  النظر عما 
غير منظم. ويعتبر هوؤالء عاملين بغير اأجر في م�ساريع 
اأعمال  في  يعملون  الذين  والموظفون  عائلية،  اأعمال 
اأو غير منظمة،  غير منظمة �سواء في موؤ�س�سات منظمة 
ينح�سر  �سلع  اإنتاج  في  الخا�ص  لح�سابهم  والعاملون 

ا�ستخدامها النهائي داخل اأ�سرهم.)24( 
وكاأحد االأمثلة على دعم االأفراد وتوجيههم باتجاه العمل 
والت�سغيل،  عام  التنمية  اأن�سئ �سندوق  الريادي،  المهني 
اإلى ت�سجيع  1992 كاأحد موؤ�س�سات القطاع العام، ويهدف 
تمويلي،  واقع  ويعك�سها  الذاتي  والت�سغيل  الحر  العمل 
القرو�ص  هذه  حجم  وي�سل  االأجل،  متو�سطة  بقرو�ص 
طبيعة  على  اعتماداً  دينار،  األف  مئة  اإلى  دينار  اإلفي  من 
ونوع الم�سروع، وهذه القرو�ص يمتد اأجلها اإلى 8 �سنوات، 
بين  المرابحة  ن�سبة  وتتراوح  �سنوات   6 قرو�ص  وهناك 
عموالت  اأو  غرامات  يترتب  اأن  بدون  �سنوياً  و%5   3
ال�سغيرة  الم�ساريع  تمول  وكذلك  المقتر�سين.  على 
والمتو�سطة الإقامة م�ساريع تعود بالفائدة على اأ�سحابها، 

http://www.alghad.com/articles/90734( )22(  تقرير اقت�سادي بعنوان: �سعف مخرجات التعليم يزيد البطالة، دي�سمبر،2015، اأحمد عو�ص(
الم�سدر ال�سابق.  )23(

)الها�سمية نيوز 13-8-2015، 53% من العاملين في االأردن يعملون في القطاع غير المنظم(  )24(
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وهي منتجة ومدرة للدخل وموفرة لفر�ص العمل. وتكمن 
اأهمية �سندوق التنمية والت�سغيل في نطاق التعاون بين 
الإيجاد منهجية  الدولية  العمل  العمل مع منظمة  وزارة 
غير  القطاع  على  الر�سمي  الطابع  والإ�سفاء  متكاملة، 
وتاأمين  الئقة  عمل  فر�ص  خلق  ي�سمن  بما  المنظم، 
االجتماعية  العدالة  وتحقيق  كريمة،  معي�سية  ظروف 

وتح�سين االنتاجية وزيادة النمو االقت�سادي. 
والت�سغيل  التنمية  �سندوق  رئي�ص  مع  مقابلة  وخالل 
تعتبر  درا�سة  "هناك  اإن  قال  فريج،  عبداهلل  المهند�ص 
االقل  فهي  ت�سغيلية،  كنفقات  ممتازة  عندنا  اال�ستدامة 
على  قادر  وال�سندوق  للنفقات".  اأمثل  ا�ستغالل  وهناك 
تمويل ذاته من النفقات الت�سغيلية والراأ�سمالية من خالل 
الموارد الذاتية، وكذلك يهتم ال�سندوق بفئات مجتمعية 
ذوي  باالأ�سخا�ص  متعلقة  برامج  لدينا  و"نحن  معينة، 
االإعاقة، وهم لهم دعم منا 3% اأقل ن�سبة مرابحة، وبرامج 
موجهة لل�سباب العاطلين عن العمل 3%، وفي حال ا�ستمر 
م�سروعه 3 �سنوات يتم اإعادة ثلث القر�ص كمنحة، وهذه 
موجهة اإلى ال�سباب العاطلين عن العمل. نحن اأع�ساء في 
الب�سرية  الموارد  لتنمية  الوطني  المركز  لجنة فنية مع 
الفقر.  جيوب  على  نركز  م�سترك،  جهد  في  ونحن، 
ال�سابق ت�ستحوذ على ن�سف قرو�ص  العا�سمة في  وكانت 
ال�سندوق، اأما االآن ق�سبة العا�سمة ال ت�ستحوذ على اأكثر 

من 10% من قرو�ص ال�سندوق". ) 2016/2/8(
يبحث  الذي  االأردني  المواطن  بدعم  ال�سندوق  ويهتم 
وم�ستدامة  منتجة  تكون  اأن  على  قادرة  عمل  فر�ص  عن 
االأردنية  المراأة  ح�سة  ت�سل  وقد  الطويل.  المدى  على 
اإلى  واإ�سافًة  القرو�ص.  من   %65 اإلى  ال�سندوق  هذا  في 
ذلك فاإن 64% من الم�ستفيدين من ال�سندوق من الفئات 
الجامعي  ال�سباب  وي�سكل  �سنة،   40 اإلى   18 من  العمرية 
"والقرو�ص  الم�ستفيدين.  الدبلوم 28% من عدد  وحملة 

العمل  عن  للعاطلين  واإنما  للجميع  مفتوحة  لي�ست 
غير  خدمات  باإعطاء  ال�سندوق  يقوم  وكذلك  وال�سباب. 
اأهميتها بو�سع  والتي تكمن  الجدوى،  درا�سة  مالية مثل 
ويوجد  الت�سويق.  على  �ساحبه  وقدرة  للم�سروع  ت�سور 
كافة  في  المنتجات  وترويج  ت�سويق  في  لل�سندوق  دور 
المحافل وكافة المعار�ص التي ت�سرف عليها وزارة العمل 

اأو موؤ�س�سة نهر االردن". 

8-3 �صروط التوظيف في القطاع الر�صمي:
يتقدم المواطن اإلى ديوان الخدمة المدنية، وهو موؤ�س�سة 
العمل  متقدمي  طلبات  وتوزيع  با�ستقبال  تقوم  حكومية 
في القطاع العام. ويهدف ديوان الخدمة اإلى ربط حاجة 
الدولة  موؤ�س�سات  احتياجات  ربط  مع  للعمل  المواطنين 
من  الرغم  وعلى  ومنتجة.  عاملة  ب�سرية  طاقات  اإلى 
االأفراد  لدى  كبير  اعتقاد  هناك  زال  ما  النظام،  حو�سبة 
اأن المح�سوبية والعالقات الع�سائرية تلعب دورها االأكبر 

في تعيين االأفراد باالأماكن )الوظائف( التي يريدونها.
اأجريت  الذين  المجموعات،  اأفراد  من  العديد  وراأى 
اإجراء ال  الخدمة هو  لديوان  التقدم  اأن  الدرا�سة،  معهم 
بد منه، واأن االأمل في اإيجاد وظيفة محدود جداً خا�سة 
ي�سعى  حين  في  والوا�سطات،  العالقات  تتوافر  لم  اإذا 
وذلك  العام،  القطاع  في  وظيفة  لديهم  ليكون  الجميع 
هي  الخدمة  ديوان  طريق  عن  الحكومية  الوظيفة  الأن 
وظيفة دائمة ولها �سماناتها وحوافزها. ويرى عدد من 
الطلبة والباحثين الذين تحدثنا اإليهم اأن فر�ص العمل 
في القطاع الخا�ص محدودة، وفي محافظة مثل معان اأو 
لي�ست  الخا�ص  القطاع  �سمن  المتاحة  الفر�ص  عجلون، 
هي مثل تلك المتواجدة في العا�سمة عمان مثاًل، وكاأن 

القطاع الخا�ص وجد للعا�سمة عمان فقط.
الخا�ص  القطاع  في  العمل  فر�ص  توافر  عند  وحتى 
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ي�سمن  حتى  بها،  االلتزام  يجب  �سروطاً  هناك  ي�سبح 
التي  والحوافز  ال�سهري  راتبه  ا�ستمرارية  الموظف 
يح�سل عليها. هذه ال�سروط تجعل من القطاع الخا�ص 
بيئة عمل �سعبة لعديد من االأفراد. وهناك �سروط ذات 
المنفتح  ال�سوق  احتياجات  تلبي  عالية  مهنية  موا�سفات 
اقت�سادياً، فاأ�سبحت اللغات والمهارات في علم الحا�سوب، 
يمكن  ال  اأ�سا�سية  اأموراً  واالإدارية  الفردية  والمهارات 
الدولية  ال�سركات  ي�سمل  الخا�ص  والقطاع  تجاهلها. 
الو�سطى  وال�سركات  الكبرى  المحلية  ال�سركات  الكبيرة، 
 %60 فيه  يعمل  الذي  الوقت  وفي  الحجم.  وال�سغيرة 
هناك  اأن  اإال  الخا�ص،  القطاع  في  باالأردن  العمالة  من 
ظواهر غير اإيجابية تجعل الموظف في القطاع الخا�ص 
اكت�ساب  العمل  اأرباب  حاول  "فقد  ثابت،  وغير  متنقالً 
للعمال  االجتماعية  التاأمينات  توفير  خالل  من  مرونة 
 .)2012 )اأ�سعد  عقود".  بدون  اأو  موؤقتة  بعقود  اإما  ولكن 
وبذلك اأ�سبح العمل بالقطاع الخا�ص "خطير"، بما فيه 
والم�ستحقات  العمل  ووقت  باالأجر  تتعلق  مخاطرة  من 
العمالية والم�ستحقات الطبية. وفي حين كانت الحكومة 
ترحب بالتو�سع في القطاع الخا�ص لي�سمل العدد االأكبر 
من الباحثين عن العمل، اأ�سبح القطاع العام هو المالذ 

المف�سل اأمام الباحثين عن العمل.

4.8 ا�صتراتيجية الت�صغيل والحل
 ،2009 عام  ا�ستحداثها  تم  التي  العمل  فر�ص  عدد  قدر   
عمل  فر�سة  األف   24 منها  ذهب  عمل،  فر�سة  األف   76 بـ 
الكليات،  خرجي  اإلى  فر�سة  اآالف  و6  الجامعيين،  اإلى 
بينما ذهبت 46 األف فر�سة عمل اإلى عمال حا�سلين على 
االأجنبية.  العمالة  اإلى  اإ�سافًة  اأقل،  اأو  العامة  الثانوية 

جامعي  خريج  األف   15 يقارب  ما  هنالك  اأن  لنا  وات�سح 
ين�سم اإلى فئة العاطلين عن العمل)25(.  وعلى الرغم من 
الخريجين  توزيع  تعك�ص  اأنها  اإال  االإح�سائية  هذه  قدم 
داخل �سوق العمل، وتظهر الم�سكلة المتمثلة في البطالة، 
تعك�سها  التي  الم�ستحدثة  العمل  فر�ص  توائم  ال  والتي 
االإح�سائيات  هذه  وتبين   .2013 لعام  العمل  اإح�سائيات 
�سوق  في  ا�ستحداثها  تم  التي  الوظائف  عدد  �سافي  اأن 
العمل خالل عام 2013، بلغ )48.571( فر�سة عمل، وبلغ 
عدد الوظائف الجديدة ما يقارب )76.341( فر�سة عمل، 
اأما الوظائف التي تم تركها بلغت )27.771( فر�سة عمل. 
وتبين االح�ساءات باأن هنالك ما يقارب )34.887( فر�سة 
وظائف  عدد  اأما   ،)%71.8( ن�سبته  ما  اأي  للذكور،  عمل 

االإناث )13.684( فر�سة عمل، ما ن�سبته )%28.2()26( .  
العائلية  اأو  االجتماعية  �سواء  المحيطة  البيئة  و�سكلت 
والع�سائرية، اأو االقت�سادية، عقلية معينة تحاول اأن تكون 
يخاطرون  الذين  عدد  يجعل  وهذا  الدولة.  على  اتكالية 
االأغلبية  لي�سوا  الو�سطى  الطبقة  من  فردية  بم�ساريع 
ال�سمان  يف�سل  فالجميع  العمل؛  عن  الباحثين  من 
بعيداً  الم�ستقر  والراتب  ال�سحي  والتاأمين  االجتماعي 
اأو  الوظيفة،  في  اال�ستقرار  بعدم  تتعلق  مخاطر  اأي  عن 
بعدم وجود فوائد تعود على الفرد واأ�سرته مثل الحماية 
وهذا  ال�سحي.  والتاأمين  بال�سمان  الممثلة  االجتماعية 
العمل  فر�ص  فبرغم  االأردن  في  العالية  البطالة  يف�سر 
الح�سول  "غير م�ستقرة" و�سعوبة  الم�ستحدثة بظروف 
على وظيفة في القطاع العام، يختار الفرد االنتظار بدل 
اإلى خ�سائر، خا�سة مع  يوؤدي  بعمل فردي قد  المجازفة 

وجود القليل من ال�سغف والمهارة المكت�سبة. 
البطالة  م�سكلة  معالجة  االأردنية  الحكومة  وحاولت 

)25(  اال�ستراتيجية الوطنية للت�سغيل.
التقرير ال�سنوي لوزارة العمل )2014(.  )26(
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با�ست�سارة الخبراء واالقت�ساديين ل�سياغة "اال�ستراتيجية 
وا�سحة  روؤيا  و�سع  بهدف  وذلك  للت�سغيل"،  الوطنية 
تقدم حلوالً لم�سكلة البطالة. وتتكون اال�ستراتيجية من 
ثالثة محاور، وهي محور الروؤية مقارنة مع واقع �سوق 
والمنهجي  ال�سامل  الت�سخي�ص  ومحور  الراهن،  العمل 
ل�سوق العمل، ومحور النظرة الم�ستقبلية. وعبر االأعوام 
الما�سية حاولت ال�سيا�سات العمل على تطوير االقت�ساد 
اإ�سافًة  وانفتاحاً،  فاعلية  اأكثر  ليكون  ودفعه  وتح�سينه 
عاملة  قوى  وبناء  الخا�ص،  القطاع  م�ساركة  تعزيز  اإلى 
والتغيير،  للتطور  قابلة  مرنة  موؤ�س�سات  واأي�ساً  منتجة، 
وحقوق  الدولية  المعايير  مع  التناغم  تحقيق  عن  عدا 
االإن�سان، ومن هنا جاءت اال�ستراتيجية الوطنية لتحقيق 
هذه االأهداف، من خالل خطة تنفيذية تتطلب ا�ستبدال 
م�ساريع  ودعم  االأردنية،  بالعمالة  االأجنبية  العمالة 
الت�سغيل، واأي�ساً تدريب العمالة االأردنية بما يتوافق مع 
والتدريب  التعليم  دعم  عن  عدا  العمل،  �سوق  احتياجات 
هذه  اأهداف  تطوير  تم  وقد  الحر.  والعمل  المهني 
لالأجندة  ال�سمولية  االأهداف  على  بناًء  اال�ستراتيجية 
الوطنية، والتي تت�سمن تح�سين م�ستوى الحياة لالأفراد 
من خالل رفع االأجور، وتح�سين االنتاجية. واأي�ساً تعتمد 
اال�ستراتيجية على فح�ص جميع ال�سيا�سات اال�ستثمارية 
من  المهني،  والتدريب  التعليم  و�سيا�سات  والمالية، 

منطلق الت�سغيل. 
على  الطلب  جانب  في  التحديات  من  العديد  وهنالك 
يكمن  اأهمها  ولعل   ، اأي�ساً العر�ص  جانب  في  كما  العمل، 
مع  يتوافق  العمل  فر�ص  من  كاف  عدد  ا�ستحداث  في 
خريجي  وحتى  والكليات،  الجامعات  خريجي  عدد 
العمل  اأن فر�ص  التاأكد  ال�سروري  العامة. ومن  الثانوية 
فعلياً  راتباً  ت�سمل  ر�سمية  عمل  بعقود  تلتزم  الم�ستحدثة 
وحقيقياً مدفوعاً، مع �سمول ال�سمان االجتماعي والتاأمين 

اإلى  اإ�سافة  اأمومة،  واإجازات  مر�سية،  واإجازات  ال�سحي، 
بيئة عمل �سحية وتناف�سية ت�ساعد على االنتاج.

والذي  االأردني،  االقت�ساد  لهيكلية  اأهمية  اإعطاء  وتم 
يت�سمن م�ساهمة كل قطاع في الناتج المحلي االإجمالي، 
وا�ستحداث فر�ص عمل لدى كل قطاع، وم�ستوى التعليم 
القطاعات،  تحليل  ومن خالل  كل قطاع.  يحتاجه  الذي 
قطاع  على  كبير  ب�سكل  يعتمد  االأردني  االقت�ساد  فاإن 
الماهرة.  غير  العمالة  على  غالباً  ويقوم  الخدمات، 
الحوافز  ت�سميم  اإعادة  يتم  اأن  ال�سروري  من  وبالتالي 
االقت�سادية في القطاعات التقليدية لتح�سين االنتاجية، 

والمهارات، والمحتوى. 
وبالرغم من وجود ا�ستراتيجيات وخطط وتمويل لدعم 
فيه  االإ�سالحات  اأن  اإال  والفني،  المهني  التدريب  قطاع 
هذا  حوكمة  في  وا�سح  �سعف  هنالك  اإذ  بطيئة،  زالت  ال 
العالقة،  ذات  الجهات  مع  التن�سيق  في  و�سعف  القطاع، 
ومن اأجل ذلك تقترح اال�ستراتيجية، تغيير اأ�سلوب تمويل 
والتدريب  والتعليم  الت�سغيل  �سندوق  خالل  من  القطاع 
والحوافز  االإدارة  اأ�سلوب  في  وتغيير  والتقني،  المهني 

المقدمة له، لتح�سين االأداء فيه.
وعادة ما يتم اختيار العمال من قبل اأ�سحاب العمل بناًء 
على معايير الكفاءة والقدرة االنتاجية العالية وم�ستوى 
التعليم والمهارة، اإال اأنه على اأر�ص الواقع، هنالك معايير 
مجموعة  اإلى  العمل  �سوق  ينق�سم  حيث  تماماً،  مختلفة 
)ذكر،  الجن�ص  القطاع،  مثل:  ال�سغيرة،  االأجزاء  من 
اأنثى(، والمنطقة الجغرافية،...(، وبالتالي اأ�سبحت هذه 
المعايير هي االأ�سا�ص في التوظيف، مما انعك�ص �سلباً على 
بين  المفارقة  فتظهر  المواطنين،  بين  الكفاءة  تحقيق 
العمل  عن  الباحثين  بتف�سيل  والخا�ص،  العام  القطاع 
للقطاع العام اأكثر من القطاع الخا�ص، حيث يوفر رواتب 
اأف�سل و�ساعات عمل اأقل وظروف عمل منا�سبة، وا�ستقراراً 
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واأمناً وظيفياً، مما يجعله الوجهة االأكثر طلباً، وبالتالي 
من ال�سروري اإجراء مجموعة من االإ�سالحات في معايير 
التوظيف لتنا�سب االحتياجات الحقيقية، من خالل اإلغاء 
اإلى  لوائح االنتظار في ديوان الخدمة المدنية، لتتحول 
قوائم فعالة في �سوق العمل في القطاع الخا�ص، والذي 
اأما  القطاع.  االإقبال في هذا  زيادة  على  يعمل  قد  بدوره 
من  فيظهر  واالإناث  الذكور  بين  الجن�ص  في  االختالف 
العمل،  �سوق  في  المراأة  م�ساركة  ن�سبة  انخفا�ص  خالل 
تحكمها  ولكن  تعليمها،  م�ستوى  ارتفاع  من  الرغم  على 
االقت�سادية  م�ساركتها  تعيق  وثقافية  اجتماعية  عوامل 
اال�ستراتيجية  الخطة  اأكدت  وبالتالي  العمل،  �سوق  في 
فر�ص  عن  معلومات  بتوفير  للعمل،  الن�ساء  تحفيز  على 
وخدمات  االأمومة،  تاأمينات  توفير  اإلى  اإ�سافًة  عمل، 
ا�ستحداث  عملية  اإن  ثانية،  جهة  ومن  االأطفال.  ح�سانة 
فر�ص العمل غالباً ما تتم في المناطق الح�سرية والتي 
تتواجد بها ال�سناعات الكبيرة، مما انعك�ص �سلباً بارتفاع 
هذا  ظهر  وقد  البعيدة،  المحافظات  في  البطالة  ن�سبة 
كفرق كبير بين المناطق الجغرافية، والأجل ذلك هنالك 
�سيا�سات وبرامج لتوفير حوافز الإن�ساء �سناعات كبيرة في 

مثل هذه المحافظات البعيدة، مما ي�ساعد على ا�ستغالل 
عمل  فر�ص  توفير  عن  عدا  فيها،  المتاحة  الموارد 
التركيز  �سرورة  اال�ستراتيجية  في  جاء  واأي�ساً  لل�سكان، 
وال�سحن  النقل  في  وم�ساعدتها  ال�سغيرة  ال�سركات  على 
وتقديم الحوافز لها، اإ�سافًة اإلى توفير و�سائل النقل بين 

المناطق الريفية والح�سرية.
دون  العمل  بحقوق  تطالب  التي  االتكالية  العقلية  وتعد 
ال�سعي اإلى عمل الجهد واكت�ساب المعرفة، اإحدى االأ�س�ص 
وقد  والتعليم.  العمل  بين  الفجوة  اإحداث  في  الوا�سحة 
المنظومة  في  فجوة  الوقت  مع  العقلية  هذه  اأحدثت 
باالأ�ستاذ،  المتمثل  النبيل  للعمل  واالأخالقية  االإن�سانية 
مكانه  في  فرد  كل  يلعبه  اأن  يمكن  الذي  الدور  وفي 
اأمثلة  تقديم  يجب  االأثر  والإحداث  المهني.  اأو  الخا�ص 
اأمام الطالب �سورة للنجاح  ناجحة للطالب حتى يتمثل 
المهيمنة.  الليبرالية  االأيدولوجية  وجود  في  والتحدي 
ويعتبر النظام التعليمي االأ�سا�ص والمهمة النبيلة للمعلم، 
اإ�سافًة اإلى اأنه حجر االأ�سا�ص للبناء ال�سحيح الذي يمكن 
له اأن يوجد الفرد المنتج والمخل�ص لعمله في الم�ستقبل.
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ال�صتنتاجات 

- التعليم المدر�صي:
�سعف  واملحا�سر،  املعلم  �سعف  التعليم،  �سعف   )1
التدريب اأثناء الدرا�سة اأو انعدامه، يوؤدي اإىل خريج 

�سعيف القدرات وبال اأي حافز للعمل واالإبداع.
الرتفيع التلقائي يف التعليم املدر�سي اأ�سر بالطلبة،   )2
والتناف�ص  العلم  حب  على  الطالب  حتفيز  ويف 
من  املخرجات  نوعية  على  وبالتايل  االإيجابي، 

املنظمومة التعليمية املدر�سية.
التناف�ص بني الطلبة، وخا�سة ذوي اخللفية العلمية   )3
املختلفة )الالجئني ال�سوريني(، اأوجد بيئة اإيجابية 
االأ�ساتذة  قبل  من  املبذول  باجلهد  ظهرت  حمفزة، 

املحا�سرين، والطلبة الثبات قدراتهم.
العامة  الثانوية  يف  املعدل  يتحكم  ما  غالباً   )4
بالتخ�س�ص الذي �سيدر�سه الطالب، ولي�ص اهتمامه 
به، بالتايل عند التخرج ال ي�سعى اإىل اإيجاد وظيفة 

�سمن تخ�س�سه.

- التعليم الجامعي: 
التعليم اجلامعي يعتمد على التلقني باعتباره مادة   )5

التفكري،  الواقع، وال حتفز على  بعيدة عن  جامدة، 
فالنجاح يعتمد على العالقات االجتماعية.

ويف  اجلامعية  التعليمية  بالعملية  اأ�سرت  الكوتا   )6
احلر  التناف�سي  بالنظام  فااللتزام  خمرجاتها، 
ي�سمن عدم ظلم اأحد، ويكون الدعم مرتبط فقط 

بالذين ح�سلوا على املقاعد اجلامعية بجدارتهم.
يف �سوء الواقع الذي جعل من التعليم �سلعة، ميكن   )7
املبلغ  على  بناء  اجلامعية  ال�سهادة  على  احل�سول 
مقعد  على  احل�سول  على  والقدرة  املدفوع،  املايل 

مدعوم )كوتا( للدرا�سة يف اجلامعة. 
ن�سبة الذين يختارون جمال درا�ستهم بحيث يطابق   )8
رغباتهم وم�سادر القوة التي ميلكونها، قليلة جداً، 
الكال�سيكية،  التخ�س�سات  اختيار  هو  فال�سائع 
ثم  املثلى،  االجتماعية  ال�سورة  مع  تتما�سى  والتي 
التخ�س�سات التي تلبي احتياجات القطاع اخلا�ص/

احلكومي.
التعليم اجلامعي ال يخدم الطالب يف حياته العملية،   )9
واحلياة  النظرية  بني  ربط  هنالك  يكون  فقلما 
امليدانية، حيث ال يوجد تدريب ميداين قبل التخرج 

يف معظم التخ�س�سات.
التي  اال�ستحقاق  ثقافة  نتيجة  هو  اجلامعي  العنف   )10
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تغذت بثقافة النجاح بدون تعب، "النجاح التلقائي، 
االجتماعية"،  والعالقات  للع�سائرية،  واجلاه  القوة 
فرد  اأي  �سد  والعنف  القوة  عقلية  تعززت  وهكذا 

يتحدى هذه الثقافة.

- التعليم المهني:
مهم�ص، ومهنياً مطلوب،  اجتماعياً  املهني  التدريب   )11
وتكمن اأهميته يف تاأهيل االأفراد الذين مل يوفقوا يف 
التدريب  يف  فر�ستهم  فاأخذوا  االأكادميية،  الدرا�سة 
املهني. وتوؤثر النظرة املجتمعية الدونية لهذا املجال 

على االإقبال عليه، بالرغم من اأهميته.

- �صوق العمل:
م�سكلة  يعالج  ال  بالعمل  التخ�س�ص  مطابقة   )12
االأعلى  الراتب  عن  يبحثون  فاخلريجون  البطالة، 
واملكان االأف�سل، واملكانة االجتماعية االأعلى حتى لو 

كان يف تخ�س�ص خمتلف.
االرتقاء  اأبداً  يعني  ال  واملهنة  الدرا�سة  يف  النجاح   )13
باملن�سب اأو الوظيفة، فال يوجد عالقة بني االنتاج/

التميز، واملكافاأة/ الرتقية.

انطباع  وهذا  بالوا�سطة،  فقط  توؤمن  الوظيفة   )14
الطلبة والباحثني عن العمل حتى قبل املحاولة.

وموؤمنة  وم�ستقرة  اآمنة  العام  القطاع  يف  الوظيفة   )15
يف  الوظيفة  اأما  �سحي(  تاأمني  اجتماعي،  )�سمان 
وطاقات  لقدرات  ا�ستغالل  ففيها  اخلا�ص  القطاع 
تاأمني �سحي  يوجد  وال  قليلة  فالرواتب  العاملني، 
بني  للتنقل  االأفراد  يدفع  مما  االأحيان،  اأغلب  يف 

وظائف عدة باحثني عن الظروف االأن�سب.
اأحياناً  تكون  اخلا�ص  القطاع  مع  العمل  �سروط   )16
والربجميات(.  احلا�سوب  علم  )اللغات،  �سعبة 
فيها خماطر  املنظم  القطاع غري  العمل يف  �سروط 
املال، واالأهم من ذلك  راأ�ص  اإىل القليل من  وحتتاج 
من  بدالً  للمخاطرة  م�ستعد  ريادي  فكر  اإىل  حتتاج 

االعتماد على احلكومة يف تاأمني الوظيفة.
�سيا�سة  اأوجدتها  التي  االتكالية  العقلية  تعترب   )17
االقت�ساد الداعم )1960-1980(، هي العقبة اأمام اأي 
عملية اإ�سالحية يف �سوق العمل والنظام التعليمي، 
على الرغم من االأ�س�ص التي تبنى يف االأردن الإيجاد 
الريادي  الفكر  اإىل  يحتاج  الذي  املتحرر  االقت�ساد 

والقدرة االبداعية.
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التو�صيات
قدرة  ذو  مواطن  �سخ�سية  بناء  اإىل  يهدف  التعليم   )1
ولذلك  التغيري،  اإحداث  يف  وامل�ساهمة  البناء  على 
التلقني  التعليم:  اأ�سلوب  يف  النظر  اإعادة  يجب 
واملنهاج الذي ال ميت ب�سلة مع احلياة اليومية كان 
الت�ساوؤل  على  والقدرة  التفكري  ال�سلبي.  االأثر  له 
املواطن  �سخ�سية  ت�سنع  التلقني  عن  بعيداً  والنقد 

القادر على االإبداع، فيجب: 
معايري  واإيجاد  كفاءته  ورفع  املعلم  تاأهيل   -
لتقييم االأداء اأثناء العمل، وتقييم القدرات قبل 
التعيني يف املدار�ص ل�سمان نوعية املعلم وقدرته 

على دفع الطالب للتفكري يف اأ�سلوب ناقد.
ال يكفي فقط مراجعة برامج والتدريب املهني   -
العمل،  �سوق  احتياجات  بني  التوفيق  ل�سمان 
لهذا  واجتماعي  اقت�سادي  كيان  خلق  يجب  بل 
وفاعلية  كفاءة  برفع  ذلك  ويكون  القطاع، 
�سوق  متطلبات  وفق  املهني،  التعليم  منظومة 
العمل واملعايري الدولية. وذلك بفر�ص التاأمني 
حتى  والتقاعد،  االجتماعي  وال�سمان  ال�سحي 
�ساأنها  لت�سبح  املهنية  الوظيفة  �ساأن  من  يرفع 

من �ساأن الوظائف يف القطاع العام واخلا�ص.
املثالية �سروري الإيجاد روؤيا لدى  االإر�ساد والقدوة   )2
واالحتياجات  العمل،  �سوق  يف  هو  عما  الطالب 
الالزمة لدخوله، وتقدمي اأمثلة ناجحة من االأفراد 
التي  القدوة  الإيجاد  جداً  �سروري  النجاح  وق�س�ص 

يحتذى بها.
التعاون ما بني التعليم املدر�سي واجلامعي والتعليم   )3
املهني و�سوق العمل، وذلك ملتابعة الفجوات، واإر�ساد 
الطلبة اإىل الطريق الذي �سيدر عليهم دخاًل ويلبي 

حاجة ال�سوق.

للمنظومة  مراجعة  اإىل  يحتاج  اجلامعي  التعليم    )4
اأو رفع  القبول  الكاملة، ولي�ص فقط لرفع معدالت 
التعليم لالأغنياء  اأق�ساط اجلامعات )بحيث ي�سبح 
النظر  الإعادة  بحاجة  كاملة  بنية  هنالك  فقط(، 

فيها.
على  احل�سول  يف  والعلمي  والبحث  املكتبة   -
معلومة وكتابتها والتفكري بها عن طريق كتابة 

االأبحاث واملجادالت الورقية.
الذي  للطالب  فر�سة  عن  عبارة  هي  املحا�سرة   -
قراأ وح�سر لدر�سه عن طريق البحث واالإعداد 
اأي�ساً  الذي  اجلامعي،  االأ�ستاذ  مع  يلتقي  اأن 
وو�سع  العلمية  الكتب  مبراجعة  در�سه  ح�سر 
النظريات االأكادميية الإي�ساحها للطالب. واإذن 
اكادميي  اأ�سلوب  يف  حتث  تبادلية  عملية  هي 
وعلمي مبني على قراءات علمية يقوم الطرفني 
واجلهد  الوقت  بو�سع  جتهيزها  على  بالعمل 

والبحث والدر�ص.
وقدرته على حتفيز  اجلامعي  لالأ�ستاذ  الكفاءة   -

الطالب للتعلم والبحث ولي�ص على تلقينهم.
الذي  املكان  بوؤرة  هو  اجلامعي  الطالب   -
والعلمية  البحثية  الفر�ص  من  لينهل  ي�سعى 
واالأكادميية املتاحة. واجلامعة هي املكان الذي 
والثقايف،  واملعريف  العلمي  بالتبادل  له  ي�سمح 
مع زمالئه الطالب واأ�ساتذته اجلامعيني، فاإذا 
وجدت هذه البيئة اأ�سبح هنالك اإدراك اأن العلم 
ي�سعى  جهد  هو  بل  ا�ستحقاقاً،  لي�ص  اجلامعي 
اإليه الفرد ليتمكن من التخ�س�ص يف علم معني 

�سيمكنه الحقاً من العمل بكفاءة وجدارة.
الثانوية  خريجي  جميع  يذهب  اأن  مفرت�ساً  لي�ص   )5
الذين  ن�سبة  مثالً  اأوروبا  ففي  للجامعات،  العامة 
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خريجي  من   %30 تتجاوز  ال  اجلامعات  يدخلون 
اأهمها  اأخرى  خيارات  وهنالك  العامة.  الثانوية 
التعليم املهني الذي ي�سمح للذين ميتلكون املهارات 
العالية اأن يبدعوا يف مهن يحتاجها املجتمع. وحتى 
يت�ساوى التعليم االأكادميي مع التعليم املهني يجب 
على الدولة اإعطاء نف�ص املميزات خلريجي التعليم 
كاأي  متاماً  كاأنه  املهني  العمل  �ساأن  ورفع  املهني، 
لالأجور  حد  بو�سع  وذلك  اإداري،  اأو  اأكادميي  عمل 
االجتماعي،  وال�سمان  ال�سحي  للتاأمني  و�سروط 
لو�سع  املهن  هوؤالء  الأ�سحاب  داعمة  نقابات  واإيجاد 

كيان اجتماعي لهم.
العمل يف القطاع العام يعاين من ترهل ومن بطالة   )6
لتعيني  الالزمة  االإجراءات  اأخذ  يجب  مقنعة. 
حتتاجهم.  التي  املواقع  يف  املتخ�س�سني  االأفراد 
ال�سيطرة على الرتهل االإداري والت�سيب  كما يجب 
الوظيفة  اأن  العديد  ويوؤكد  والوظيفي.  الوقتي 
بجد  يعمل  الفرد  كان  �سواء  م�سمونة  احلكومية 
واإخال�ص اأو مل يكن يعمل باأي اهتمام. هذه البطالة 
وعلى  الدولة  ميزانية  على  عبئاً  اأوجدت  املقنعة 

نوعية العمل وكيفية اإنتاجه.
القطاع  يف  ال�سركات  عمل  مراقبة  ال�سروري  من   )7
واحرتام  املكتوبة  بالعقود  االلتزام  ل�سمان  اخلا�ص 

ال�سهري،  بالراتب  وااللتزام  املوظفني،  حقوق 
وم�ساعدة  االجتماعي،  وال�سمان  ال�سحي  والتاأمني 
ملوظفيها  احلوافز  تقدمي  على  املوؤ�س�سات  هذه  مثل 
لرفد القطاع اخلا�ص باأفراد تريد اأن تعمل وتتطور 
ت�سمن  البيئة  هذه  مثل  ويف  عملها.  جمال  يف 
على  والقدرة  املوظف  لدى  العمل  وحب  االإنتاجية 

ا�ستقطاب اآخرين للعمل يف القطاع اخلا�ص.
يتم  اأن  يجب  املتوا�سع،  التعليمي  الواقع  اإدراك  مع   )8
واجلامعات،  واملدار�ص  العمل  �سوق  بني  التعاون 
املوظفني  ت�ساعد  تاأهيلية  دورات  باإيجاد  وذلك 
ويخدم  العمل  يخدم م�سلحة  التخ�س�ص، مبا  على 

م�سلحة االإنتاجية ونوعية املنتج.
ال ميكن تغيري العقلية االتكالية لدى االأفراد، اإذا مل   )9
اإيجابي فيه حوافز ودعم وتعامل  يتم تقدمي بديل 
ولدرا�ستهم،  لعملهم  حمبني  منهم  يجعل  اإن�ساين، 
و�ساعني اإىل التخ�س�ص والتميز. وهذا يكون عندما 
يلتزم املعلم يف دوره النبيل بالتعليم، ويحرتم اأ�ستاذ 
ومكوناته،  التعليم  بنوعية  الطالب،  عقل  اجلامعة 
اأو  اخلا�ص  القطاع  يف  �سواء  العمل  �ساحب  ويلتزم 
من  العمل  باأخالقيات  املنظم،  غري  حتى  اأو  العام 

الدفع والبيئة واالإنتاجية.
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الملحق الإح�صائي
الملحق )1(

الم�ستغلون االأردنيون ممن اأعمارهم 15 �سنة فاأكثر ح�سب الم�ستوى التعليمي والجن�ص والتخ�س�ص العلمي 
)توزيع ن�سبي(،2014

التخ�س�ص العلمي
امل�ستوى التعليمي واجلن�ص

بكالوريو�ص فاأعلىدبلوم متو�سط
اأنثىذكرجمموعاأنثىذكرجمموع

النسبة
1- الرتبية:

149.64.320.711.36.720.2.  العلوم الرتبوية
2- الدرا�سات االن�سانية

215.15.83.41.41.61.0.   الفنون اجلميلة
226.85.59.715.412.621.0.  الدرا�سات االن�سانية

3.  العلوم االجتماعية واالعمال التجارية والقانون
311.00.91.24.34.93.3.   العلوم االجتماعية وال�سلوكية

321.30.82.31.01.00.9 . ال�سحافة واالعالم
34. التجارة واإدارة االأعمال 

واالإدارة العامة
26.828.822.522.527.313.4

280.00.10004.75.72.8. القانون
4. العلوم والريا�سيات واحلو�سبة

420.80.70.81.71.02.9. العلوم احلياتية
440.50.70.23.73.14.9.  العلوم الفيزيائية

461.21.01.42.72.13.9. الريا�سيات واالإح�ساء
487.26.78.47.58.16.4.  تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة

5. الهند�سة والت�سنيع واالإن�ساءات
5213.119.20.26.68.72.7. الهند�سة واملهن الهند�سية
540.50.50.60.30.20.6. عمليات الت�سنيع واالإنتاج

583.85.20.93.23.91.7. العمارة والبناء
6. الزراعة والبيطرة

620.50.70.11.61.81.2.  الزراعة واحلراجة وم�سائد االأ�سماك
640000000000.10.10.2.   البيطرة

7. ال�سحة واخلدمات االجتماعية
7216.312.125.210.08.912.1.  ال�سحة

760.20.00.50.00.00.0 . اخلدمة االجتماعية
8. اخلدمات

812.63.21.61.31.50.8. اخلدمات ال�سخ�سية
841.31.90.20.2. خدمات النقل
850.60.70.10.10.10.0. حماية البيئة

860.81.20.40.40.60.0. خدمات االأمن
100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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الملحق )2(
المتعطلون االأردنيون ممن اأعمارهم 15 �سنة فاأكثر ح�سب الم�ستوى التعليمي 

والجن�ص والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(، 2014

التخ�س�ص
الم�ستوى التعليمي والجن�ص

بكالوريو�ص فاأعلىدبلوم متو�سط
اأنثىذكرمجموعاأنثىذكرمجموع

النسبة
1- الرتبية:

1414.64.123.214.85.121.6.  العلوم الرتبوية
2- الدرا�سات االن�سانية

2110.717.05.62.72.33.1.   الفنون اجلميلة
5.04.25.614.98.219.6الدرا�سات االن�سانية

2. العلوم االجتماعية واالعمال التجارية والقانون
311.11.40.93.93.64.2.   العلوم االجتماعية وال�سلوكية

321.10.41.71.21.11.3.   ال�سحافة واالعالم
3426.220.530.921.030.614.2.   التجارة واإدارة االعمال واالإدارة العامة

2.33.11.8.........38.   القانون
العلوم والريا�سيات واحلو�سبة

420.20.31.70.52.6.    العلوم احلياتية
3.21.34.6.........44.   العلوم الفيزيائية

2.51.53.2.........46.   الريا�سيات واالإح�ساء
4812.711.114.110.613.98.3.   تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة

الهند�سة والت�سنيع واالإن�ساءات
528.918.71.09.314.55.6.  الهند�سة واملهن الهند�سية
540.50.81.00.41.4.   عمليات الت�سنيع واالإنتاج

583.97.31.23.44.52.6.   العمارة والبناء
الزراعة والبيطرة

0.80.90.7......620.7.  الزراعة واحلراجة وم�سائد االأ�سماك
0.1...0.0.........64.   البيطرة

ال�سحة واخلدمات االجتماعية
729.87.112.04.76.13.7.  ال�سحة

0.70.40.30.4...760.4 . اخلدمة االجتماعية
8. اخلدمات

812.22.42.01.52.01.1.   اخلدمات ال�سخ�سية
............841.22.8.   خدمات النقل
............850.10.2.   حماية البيئة

860.61.30.00.1.   خدمات االأمن
100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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الملحق )3(
الم�ستغلون االأردنيون ممن اأعمارهم 15 �سنة فاأكثر ح�سب قطاع العمل والجن�ص والتخ�س�ص العلمي

)توزيع ن�سبي(، 2014

التخ�س�ص العلمي
قطاع العمل واجلن�ص

قطاع خا�صقطاع عام
اأنثىذكرأنثىذكر

النسبة

1- الرتبية:
1410.421.82.818.2.  العلوم الرتبوية

2- الدرا�سات االن�سانية
211.61.23.72.2.   الفنون اجلميلة

2217.220.15.615.1.  الدرا�سات االن�سانية
3.  العلوم االجتماعية واالعمال التجارية والقانون

313.92.73.62.8.   العلوم االجتماعية وال�سلوكية
320.91.41.01.1 . ال�سحافة واالأعالم2.8

3418.011.535.021.7. التجارة واإدارة االأعمال واالإدارة العامة
284.71.03.73.6. القانون

4. العلوم والريا�سيات واحلو�سبة
421.72.60.32.1. العلوم احلياتية

443.95.01.21.8.  العلوم الفيزيائية
463.24.00.72.2. الريا�سيات واالإح�ساء

486.96.28.37.9.  تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
5. الهند�سة والت�سنيع واالإن�ساءات

527.50.814.83.6. الهند�سة واملهن الهند�سية
540.30.30.20.9. عمليات الت�سنيع واالإنتاج

582.41.25.71.9. العمارة والبناء
6. الزراعة والبيطرة

622.31.00.80.7.  الزراعة واحلراجة وم�سائد االأ�سماك
0.1...640.10.2.   البيطرة

7. ال�سحة واخلدمات االجتماعية
7210.617.59.212.9.  ال�سحة

760.10.10.00.2 . اخلدمة االجتماعية
8. اخلدمات

810.50.92.21.1. اخلدمات ال�سخ�سية
0.90.1...840.5. خدمات النقل
...851.40.20.1. حماية البيئة

0.30.0......86. خدمات االأمن
100.0100.0100.0100.0املجموع
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الملحق )4(
الم�ستغلون الأردنيون من الذكور ممن اأعم�رهم 15 �سنة ف�أكثر وم�ستواهم التعليمي دبلوم متو�سط ح�سب المهن والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي( 2014

ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيون

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

سبة
الن

1- الرتبية:
14.  العلوم الرتبوية

4.3
47.7

25.3
1.9

5.0
5.4

...
3.0

5.6
8.7

سانية
ت االن

2. الدراسا

21.   الفنون الجميلة
5.8

...
3.6

4.7
8.4

5.7
...

12.4
6.1

10.7
سانية

ت االن
22.  الدراسا

5.5
...

14.0
3.4

9.9
6.8

...
6.1

8.8
12.8

امل التجارية والقانون
امعية األع

3.  العلوم االجت

سلوكية
امعية وال

31. العلوم االجت
0.9

52.2
...

0.9
1.8

1.2
...

0.9
0.3

...
صحافة واالعالم

32.   ال
0.8

...
0.5

0.7
4.6

0.8
...

0.4
...

8.6
امل واإلدارة العامة

34.   التجارة وإدارة األع
28.8

...
5.0

32.6
33.7

32.4
19.8

13.6
28.3

14.2
38.   القانون

0.1
...

...
0.1

...
...

...
...

...
...

ت والحوسبة
ضيا

4. العلوم والريا

42.    العلوم الحياتية
0.7

...
6.9

0.5
...

0.1
...

...
1.7

...
44.   العلوم الفيزيائية

0.7
...

1.1
0.6

...
0.5

...
...

1.7
3.6

صاء
ت واإلح

ضيا
46.   الريا

1.0
...

9.7
0.6

...
0.2

...
0.5

1.9
...
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ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

ت والحوسبة
48.   تكنولوجيا املعلوما

6.7
...

11.6
7.6

10.0
5.9

...
1.7

4.2
7.7

ت
شاءا

صنيع واإلن
5. الهندسة والت

ن الهندسية
52.  الهندسة وامله

19.2
...

18.0
15.2

16.8
15.7

22.5
46.4

24.7
20.2

صنيع واإلنتاج
ت الت

54.   عمليا
0.5

...
...

0.6
...

0.4
...

0.7
0.3

...
امرة والبناء

58.   الع
5.2

...
...

6.0
1.8

5.8
16.7

3.1
5.8

...
6. الزراعة والبيطرة

ك
ام

صائد األس
62.  الزراعة والحراجه وم

0.7
...

0.4
0.7

...
1.3

6.0
0.4

...
...

64.   البيطرة
12.1

...
0.7

18.4
1.5

6.4
35.0

3.3
2.2

8.6
امعية

ت االجت
صحة والخدما

7. ال

صحة
72.  ال

0.0
...

...
0.0

...
....

...
...

...
...

امعية
76 . الخدمة االجت

3.2
...

...
...

...
...

...
...

...
...

ت
8. الخدما

صية
شخ

ت ال
81.   الخدما

1.9
...

1.0
2.0

3.6
5.5

...
4.0

5.8
4.9

ت النقل
84.   خدما

0.7
...

2.2
1.8

...
1.4

...
3.4

2.7
...

امية البيئة
85.   ح

1.2
...

...
1.1

1.7
0.4

...
...

...
...

ن
ت األم

86.   خدما
...

....
...

0.4
1.2

4.2
...

0.2
...

...
املجموع

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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الملحق )5(
الم�ستغلون الأردنيون من الذكور ممن اأعم�رهم 15 �سنة ف�أكثر وم�ستواهم التعليمي بك�لوريو�س ف�أعلى 

ح�سب المهن والتخ�س�س العلمي )توزيع ن�سبي( 2014

ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

سبة
الن

1- الرتبية:
14.  العلوم الرتبوية

6.7
29.4

5.6
8.3

9.8
10.3

...
2.2

14.7
...

سانية
ت االن

2. الدراسا

21.   الفنون الجميلة
1.6

...
1.3

24.1
...

1.1
...

4.6
1.7

...
سانية

ت االن
22.  الدراسا

12.6
10.7

12.0
6.7

13.4
18.2

...
11.9

12.9
19.7

امل التجارية والقانون
امعية واالع

3.  العلوم االجت

سلوكية
امعية وال

31. العلوم االجت
4.9

12.2
4.4

0.4
2.5

7.0
4.3

7.1
7.6

28.4
صحافة واالعالم

32.   ال
1.0

...
1.0

3.6
4.8

1.1
...

...
...

...
امل واإلدارة العامة

34.   التجارة وإدارة األع
27.3

21.8
27.7

29.1
12.0

25.8
30.0

28.2
28.7

38.6
38.   القانون

5.7
8.9

5.8
0.8

10.5
5.1

24.7
2.1

7.3
...

ت والحوسبة
ضيا

4. العلوم والريا

42.    العلوم الحياتية
1.0

1.4
1.0

...
4.3

1.0
...

0.6
1.9

...
44.   العلوم الفيزيائية

3.1
1.5

3.2
...

5.5
3.0

...
2.7

1.9
6.3

صاء
ت واإلح

ضيا
46.   الريا

2.1
2.3

2.2
...

...
1.6

...
...

...
...
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ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

ت والحوسبة
48.   تكنولوجيا املعلوما

8.1
1.4

8.3
7.4

25.3
8.1

...
11.1

4.7
...

ت
شاءا

صنيع واإلن
5. الهندسة والت

ن الهندسية
52.  الهندسة وامله

8.7
6.8

9.2
2.2

2.2
4.8

2.4
26.3

7.4
...

صنيع واإلنتاج
ت الت

54.   عمليا
0.2

...
0.2

...
...

...
...

...
...

...
امرة والبناء

58.   الع
3.9

0.3
4.5

...
...

1.5
...

1.6
...

7.0
6. الزراعة والبيطرة

ك
ام

صائد األس
62.  الزراعة والحراجه وم

1.8
...

2.0
...

...
0.6

9.4
...

...
...

64.   البيطرة
0.1

...
0.1

1.1
...

...
...

...
...

...
امعية

ت االجت
صحة والخدما

7. ال

صحة
72.  ال

8.9
...

10.2
...

2.7
2.6

31.8
1.6

6.1
...

امعية
76 . الخدمة االجت

0.0
...

...
...

...
0.3

4.4
...

...
...

ت
8. الخدما

صية
شخ

ت ال
81.   الخدما

1.5
1.5

1.0
4.9

7.2
4.9

...
...

5.0
...

ت النقل
84.   خدما

0.2
...

0.1
11.5

...
0.1

...
...

...
...

امية البيئة
85.   ح

0.1
...

0.1
...

...
...

...
...

...
...

ن
ت األم

86.   خدما
0.6

1.8
0.2

...
...

3.0
...

...
...

...
املجموع

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0



مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

52

الملحق )6(
الم�ستغالت الأردني�ت من الإن�ث ممن اأعم�رهن 15 �سنة ف�أكثر وم�ستواهن التعليمي

 دبلوم متو�سط ح�سب المهن والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي( 2014

ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

سبة
الن

1- الرتبية:
14.  العلوم الرتبوية

20.7
61.3

48.5
6.6

29.6
31.2

...
17.5

...
19.5

سانية
ت االن

2. الدراسا

21.   الفنون الجميلة
3.4

4.4
3.5

2.1
7.2

5.8
...

24.2
...

10.0
سانية

ت االن
22.  الدراسا

9.7
18.8

23.0
4.2

14.6
2.6

...
2.5

...
14.1

امل التجارية والقانون
امعية واالع

3.  العلوم االجت

سلوكية
امعية وال

31. العلوم االجت
1.2

3.7
2.1

0.8
2.2

0.6
...

...
...

...
صحافة واالعالم

32.   ال
2.3

5.5
1.0

2.8
1.5

3.4
...

...
...

...
امل واإلدارة العامة

34.   التجارة وإدارة األع
22.5

6.2
3.1

29.8
28.4

21.7
...

46.2
...

34.5
38.   القانون

...
...

...
...

....
...

...
...

...
...

ت والحوسبة
ضيا

4. العلوم والريا

42.    العلوم الحياتية
0.8

...
2.4

0.3
...

...
...

...
...

...
44.   العلوم الفيزيائية

0.2
...

...
0.3

...
...

...
...

...
صاء

ت واالح
ضيا

46.   الريا
1.4

...
3.9

0.5
2.4

...
...

...
...

...
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ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

ت والحوسبة
48.   تكنولوجيا املعلوما

8.4
...

8.6
7.5

13.4
15.2

...
...

...
21.9

ت
شاءا

صنيع واإلن
5. الهندسة والت

ن الهندسية
52.  الهندسة وامله

0.2
...

...
0.4

...
...

...
...

...
...

صنيع واإلنتاج
ت الت

54.   عمليا
0.6

...
0.4

0.5
...

4.0
...

...
...

...
امرة والبناء

58.   الع
0.9

...
...

1.4
...

...
...

...
...

...
6. الزراعة والبيطرة

ك
ام

صائد األس
62.  الزراعة والحراجة وم

0.1
...

0.3
...

...
...

...
...

...
...

64.   البيطرة
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
امعية

ت االجت
صحة والخدما

7. ال

صحة
72.  ال

25.2
...

1.4
40.6

...
4.1

...
5.4

...
...

امعية
76 . الخدمة االجت

0.5
...

0.2
0.5

0.7
1.0

...
1.4

...
...

ت
8. الخدما

صية
شخ

ت ال
81.   الخدما

1.6
...

0.9
1.2

...
10.4

...
3.0

...
...

ت النقل
84.   خدما

0.1
...

0.5
...

...
...

...
...

...
...

امية البيئة
85.   ح

0.4
...

...
0.6

...
...

...
...

...
...

ن
ت األم

86.   خدما
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
املجموع

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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الملحق )7(
الم�ستغالت الأردني�ت من الإن�ث ممن اأعم�رهن 15 �سنة ف�أكثر وم�ستواهن التعليمي بك�لوريو�س ف�أعلى ح�سب المهن

 والتخ�س�س العلمي )توزيع ن�سبي( 2014

ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

سبة
الن

1- الرتبية:
14.  العلوم الرتبوية

20.2
38.5

19.6
14.6

18.5
23.4

...
37.7

...
...

سانية
ت اإلن

2. الدراسا

21.   الفنون الجميلة
1.0

...
1.0

...
...

1.5
...

...
...

...
سانية

ت االن
22.  الدراسا

21.0
27.4

20.5
30.3

25.6
26.3

...
29.5

100.0
...

امل التجارية والقانون
امعية واالع

3.  العلوم االجت

سلوكية
امعية وال

31. العلوم االجت
3.3

5.0
3.2

...
7.3

4.1
...

...
...

...
صحافة واالعالم

32.   ال
0.9

...
1.0

...
...

1.3
...

...
...

...
امل واإلدارة العامة

34.   التجارة وإدارة األع
13.4

10.2
13.1

36.4
29.0

16.7
...

...
...

...
38.   القانون

2.8
0.5

2.8
...

5.3
10.1

...
...

...
...

ت والحوسبة
ضيا

4. العلوم والريا

42.    العلوم الحياتية
2.9

0.8
3.0

3.3
1.1

4.3
...

...
...

...
44.   العلوم الفيزيائية

4.9
7.1

5.0
1.2

3.0
3.5

...
...

...
...

صاء
ت واإلح

ضيا
46.   الريا

3.9
5.2

4.0
...

...
...

...
...

...
...



ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

ت والحوسبة
48.   تكنولوجيا املعلوما

6.4
5.3

6.5
...

6.4
0.8

...
32.7

...
...

ت
شاءا

صنيع واالن
5. الهندسة والت

ن الهندسية
52.  الهندسة وامله

2.7
...

2.8
1.5

...
...

...
...

...
...

صنيع واإلنتاج
ت الت

54.   عمليا
0.6

...
0.6

...
...

...
...

...
...

...
امرة والبناء

58.   الع
1.7

...
1.8

...
...

1.6
...

...
...

...
6. الزراعة والبيطرة

ك
ام

صائد األس
62.  الزراعة والحراجه وم

1.2
...

...
1.1

1.8
2.7

5.3
...

...
...

64.   البيطرة
0.2

...
...

0.2
...

...
...

...
...

...
امعية

ت االجت
صحة والخدما

7. ال

صحة
72.  ال

12.1
...

...
12.9

...
...

...
...

...
...

امعية
76 . الخدمة االجت

0.0
...

...
0.0

...
...

1.0
...

...
...

ت
8. الخدما

صية
شخ

ت ال
81.   الخدما

0.8
...

...
0.7

10.9
1.2

...
...

...
...

ت النقل
84.   خدما

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

امية البيئة
85.   ح

0.0
...

...
0.0

...
...

...
...

...
...

ن
ت األم

86.   خدما
0.0

...
...

0.0
...

...
...

...
...

...
املجموع

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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الملحق )8(
الم�ستغلون الأردنيون ممن اأعم�رهم 15 �سنة ف�أكثر وم�ستواهم التعليمي بك�لوريو�س ف�أعلى 

ح�سب المهن والتخ�س�س العلمي )توزيع ن�سبي(2014

ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

سبة
الن

1- الرتبية:
14.  العلوم الرتبوية

11.3
33.0

10.8
10.1

14.7
11.2

...
5.5

14.6
...

سانية
ت االن

2. الدراسا

21.   الفنون الجميلة
1.4

...
1.2

17.2
...

1.1
...

4.2
1.7

...
سانية

ت االن
22.  الدراسا

15.4
17.3

15.1
13.4

20.3
18.7

...
13.6

13.5
19.7

امل التجارية والقانون
امعية واالع

3.  العلوم االجت

سلوكية
امعية وال

31. العلوم االجت
4.3

9.3
3.9

0.3
5.2

6.8
4.3

6.4
7.6

28.4
صحافة واألعالم

32.   ال
1.0

...
1.0

2.5
2.1

1.1
...

...
...

...
امل واإلدارة العامة

34.   التجارة وإدارة األع
22.5

17.2
22.2

31.2
21.6

25.2
23.0

25.6
28.5

38.6
38.   القانون

4.7
5.6

4.7
0.5

7.5
5.5

24.7
1.9

7.3
...

ت والحوسبة
ضيا

4. العلوم والريا

42.    العلوم الحياتية
1.7

1.2
1.8

0.9
2.5

1.2
...

0.6
1.9

...
44.   العلوم الفيزيائية

3.7
3.7

3.8
0.3

4.0
3.0

...
2.5

1.9
6.3

صاء
ت واإلح

ضيا
46.   الريا

2.7
3.5

2.9
...

...
1.5

...
...

...
...
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ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

ت والحوسبة
48.   تكنولوجيا املعلوما

7.5
2.9

7.6
5.3

14.6
7.6

...
13.1

4.7
...

ت
شاءا

صنيع واالن
5. الهندسة والت

ن الهندسية
52.  الهندسة وامله

6.6
4.1

6.9
2.0

1.0
4.4

2.4
23.9

7.4
...

صنيع واإلنتاج
ت الت

54.   عمليا
0.3

...
0.4

...
...

...
...

...
...

...
امرة والبناء

58.   الع
3.2

0.2
3.5

...
...

1.5
...

1.5
...

7.0
6. الزراعة والبيطرة

ك
ام

صائد األس
62.  الزراعة والحراجه وم

1.6
...

1.7
0.5

1.5
1.0

9.4
...

...
...

64.   البيطرة
0.1

...
0.1

0.8
...

...
...

...
...

...
امعية

ت االجت
صحة والخدما

7. ال

صحة
72.  ال

10.0
...

11.2
...

1.2
2.4

31.8
1.4

6.1
...

امعية
76 . الخدمة االجت

0.0
...

0.0
...

...
0.4

4.4
...

...
...

ت
8. الخدما

صية
شخ

ت ال
81.   الخدما

1.3
0.9

0.9
6.6

3.8
4.6

...
...

4.9
...

ت النقل
84.   خدما

0.2
...

0.1
8.2

...
0.1

...
...

...
...

امية البيئة
85.   ح

0.1
...

0.1
...

...
...

...
...

...
...

ن
ت األم

86.   خدما
0.4

1.1
0.1

...
...

2.8
...

...
...

...
املجموع

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0
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الملحق )9(
الم�ستغلون الأردنيون ممن اأعم�رهم 15 �سنة ف�أكثر وم�ستواهم التعليمي دبلوم متو�سط 

ح�سب المهن والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(2014 

ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

سبة
الن

1- الرتبية:
14.  العلوم الرتبوية

9.6
60.4

41.7
3.5

17.3
8.1

...
4.2

5.6
11.8

سانية
ت االن

2. الدراسا

21.   الفنون الجميلة
5.1

4.1
3.5

3.8
7.8

5.7
...

13.4
6.1

10.5
سانية

ت االن
22.  الدراسا

6.8
17.5

20.4
3.7

12.3
6.4

...
5.8

8.8
13.1

امل التجارية والقانون
امعية واالع

3.  العلوم االجت

سلوكية
امعية وال

31. العلوم االجت
1.0

7.2
1.5

0.9
2.0

1.2
...

0.8
0.3

...
صحافة واألعالم

32.   ال
1.3

5.1
0.9

1.4
3.0

1.1
...

0.3
...

6.2
امل واإلدارة العامة

34.   التجارة وإدارة األع
26.8

5.8
3.7

31.6
31.1

31.3
19.8

16.4
28.3

20.0
38.   القانون

0.0
...

...
0.1

...
...

...
...

...
...

ت والحوسبة
ضيا

4. العلوم والريا

42.    العلوم الحياتية
0.8

...
3.7

0.4
...

0.1
...

...
1.7

...
44.   العلوم الفيزيائية

0.5
...

0.3
0.5

...
0.5

...
...

1.7
2.6

صاء
ت واإلح

ضيا
46.   الريا

1.2
...

5.6
0.6

1.2
0.1

...
0.4

1.9
...
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ي
ص العلم

ص
التخ

املجموع

املرشعون وكبار املوظفني 

واملديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو 

االختصاصيني

املوظفون املكتبيون 
امل�س�ندون

ع�ملو البيع واخلدم�ت

العم�ل املهرة يف الزراعة 
والغ�ب�ت و�سيد الأ�سم�ك

الحرفيون واملهن املرتبطة 

بهم

م�سغلو امل�س�نع والآلت 
وعم�ل التجميع

الع�ملون يف املهن الأولية

ت والحوسبة
48.   تكنولوجيا املعلوما

7.2
...

9.5
7.6

11.7
6.9

...
1.5

4.2
11.8

ت
شاءا

صنيع واالن
5. الهندسة والت

ن الهندسية
52.  الهندسة وامله

13.1
...

5.3
10.1

8.4
14.1

22.5
42.5

24.7
14.5

صنيع واإلنتاج
ت الت

54.   عمليا
0.5

...
0.3

0.5
...

0.7
...

0.6
0.3

...
امرة والبناء

58.   الع
3.8

...
...

4.4
0.9

5.2
16.7

2.8
5.8

...
6. الزراعة والبيطرة

ك
ام

صائد األس
62.  الزراعة والحراجه وم

0.5
...

0.3
0.4

...
1.1

6.0
0.3

...
...

64.   البيطرة
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
امعية

ت االجت
صحة والخدما

7. ال

صحة
72.  ال

16.3
...

1.2
26.1

0.8
6.1

35.0
3.5

2.2
6.1

امعية
76 . الخدمة االجت

0.2
...

0.2
0.2

0.4
0.1

...
0.1

...
...

ت
8. الخدما

صية
شخ

ت ال
81.   الخدما

2.6
...

0.9
1.7

1.8
6.0

...
3.9

5.8
3.5

ت النقل
84.   خدما

1.3
...

1.0
1.2

...
1.2

...
3.1

2.7
...

امية البيئة
85.   ح

0.5
...

...
0.9

0.9
0.4

...
...

...
...

ن
ت األم

86.   خدما
0.8

...
...

0.3
0.6

3.7
...

...
0.2

...
املجموع

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0



مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

60

الملحق )10(
توزيــــع الطلبــــة الخريجين من الجامعــــــات االأردنيـــــــــــــــــة لم�ستوى البكالوريو�ص

ح�سب التخ�س�ص  لعام 2013 / 2014

اجلن�صالتخ�س�ص
الذكوراالناث

الن�سبة
الطـــــــب البيــــطري

0.30.4

1.61.5الزراعــــــــة
1.92.2الهند�سة املعمارية وتخطيط املدن

10.020.4الهند�ســـــــــــــة
7.53.7العلوم الطبية امل�ساعدة

3.41.6ال�سيــــــــــدلة
0.80.5طب االأ�سنان

0.91.5الطـــــــــــب
8.99.7الريا�سيات وعلم احلا�ســـوب

5.22.8العلوم الطبيعيــة
1.52.0الرتبية الريا�سية

1.11.0االت�سال اجلماهريي والتوثيق
18.133.0التجارة واإدارة االأعمال

4.13.2العلوم االجتماعية وال�سلوكية
1.53.3احلقوق

1.31.2مهن اخلدمات
2.02.0الفنون اجلميلة والتطبيقية

15.76.9العلوم االن�سانية والدينية
14.13.3علوم الرتبية واعداد املعلمني

100.0100.0املجموع
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الملحق )11(
توزيع الطلبة الخريجين من كليات المجتمع االأردنية ح�سب التخ�س�ص والبرنامج للدورة

ال�سيفية للعام الدرا�سي 2013 / 2014

ن�سبة الناجحنيا�سم الربنامج
1.8برنامج اللغاتاملجمــوع

0.4اللـغــة العــربيــة
1.4اللـغــة االجنليــزيــة

10.3الربنامج الرتبوياملجمــوع
1.0اخلدمة االجتماعية

0.5االقت�سـاد املنـزلــي
4.7تـــربيــة الطفـــل
1.0الرتبية املهنية

3.2الرتبية اخلا�سة
22.3الربنامــــج الهنـد�ســياملجمــوع

0.6متــديــدات كـهــربـــائيـــة
0.5تكنولوجيا االنتاج

0.1حمـطـات تـــوليــد الـطــاقــة
0.0تكنولوجيا اخلراطة واالآالت املحو�سبة

0.0�سيانة مركبات
0.7اوتوترونك�ص

1.0اأنظمة القوى الكهربائية
0.1ميكانيك املركبات الثقيلة
0.6تـكـنــولـــوجيـا الـــحـا�ســوب

0.8هــنـــد�ســـة االتـ�ساالت/ اتـ�ساالت
0.7تكنولوجيا ال�سناعات الكيميائية والبرتوكيميائية

0.1تكنولوجيا التحكم االيل
0.1�سيانة كهروميكانيكية عامة

0.1الت�سميم املـيـكـــانـيـكـــــي
0.9مــكــانـيـــك املركبات

0.2اأوترونك�ص املركبات الثقيلة
0.0تكنولوجيا االت�ساالت

0.8الـتكـيـيــف والـتبــريــد
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ن�سبة الناجحنيا�سم الربنامج
0.0اأنظمة التحكم الكهرورئوي  والهيدروليكي

0.2االأمتتة ال�سناعية
0.4االأجهزة الدقيقة والتحكم يف العمليات

0.0اأنظمة معلومات جغرافية  وا�ست�سعار عن بعد
3.9الــهــنــد�ســـة املـــدنيــــة
2.6هــنــد�ســــة املــ�ســـاحـة

3.6الهـنــد�ســــة الـمعمـاريـــة
0.2الكتــرونيـات الطريان
0.0تكنولوجيا اخلراطة

0.2هند�سة االت�ساالت و�سبكات احلا�سوب )كلية احل�سن(
0.2تكنولوجيا الطاقة ال�سم�سية

0.9هند�سة اأبنية واإن�ساءات )3 �سنوات(
0.0تكنولوجيا اللحام

0.2امليكاترونك�ص
0.0تكنولوجيا االأجهزة االلكرتونية

0.1اجلوية
0.1هند�سة االت�ساالت و�سبكات احلا�سوب

0.1�سيانة االأجهزة الطبية
0.2النظم الكهربائية واالأجهزة الدقيقة يف الطائرات

0.2حمركات الطائرات
0.3هياكل الطائرات

0.6هند�سة هياكل وحمركات الطائرات
0.0االأ�سلحة املوجهة

0.5الكرتونيات �سناعية
1.1الربنامج الزراعياملجمــوع

0.5االنتــاج الـنبـاتـي
0.0االنتـــــاج احلـيـــوانـــــي

0.7تكنولوجيا الت�سنيع الغذائي
2.2اإدارة املعلومات واملكتباتاملجمــوع

0.7علم املكتبات واملعلومات
0.7تكنولوجيا املعلومات

0.0الربجميات التطبيقية
0.2�سبكات احلا�سوب

0.6نظم املعلومات احلا�سوبية



فجوة التعليم والعمل

63

ن�سبة الناجحنيا�سم الربنامج
1.0برنامج علوم ال�سريعةاملجمــوع

1.0علوم ال�سريعة
0.0القراءات القراآنية

0.0الفنون االإ�سالمية التقليدية
0.0وعظ وار�ساد

26.6املجمــوع
8.7املحـــا�سبـــة

7.2اإدارة االأعمال
0.4العلوم املــاليــة وامل�ســرفيـــة )3 اأوراق(
1.7العلوم املــاليــة وامل�ســرفيـــة )4 اأوراق(

0.9ال�سكرتاريا واأعمال املكاتب
0.1الـت�ســـويــق) 3 اأوراق(  
0.1الـت�ســـويــق) 4 اأوراق(  

1.1اإدارة امل�ستودعات
0.3اإدارة اأعمال اإلكرتونية

0.0�سكرتاريا طبية
4.0نظم املعلومات االإدارية

1.2نظم املعلومات املحا�سبية
0.3اإدارة التزويد

0.6جتارة اإلكرتونية
برنامج املهن الطبية املجمــوع

امل�ساعدة
26.0

0.0خمتربات طبية/ خطة كندية
2.3خمتربات طبية/خطة قدمية

0.0املختبـــرات الـطبيـــة
2.8الـ�سجـل الطبـي

7.8الــ�ســيـــدلـــة
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ن�سبة الناجحنيا�سم الربنامج
1.1تكنولوجيا االأ�سعة _3 �سنوات
6.0متري�ص م�سارك/خطة كندية

0.3خمتبـــرات االأ�سنان
0.3االإ�سعاف الفوري

0.0الــــتـــمــــريـــــــ�ص
0.4فح�ص الب�سر

1.0التخدير واالإنعا�ص
0.6املراقبة ال�سحية

0.2�سحة الفم واالأ�سنان
0.0التعقيم

0.0االأطراف اال�سطناعية واالأجهزة الطبية امل�ساندة
0.0العالج الوظيفي

0.0متري�ص العمليات
3.2القبالة_3 �سنوات

2.1الفنـدقــياملجمـــــــــــوع
1.2اإدارة الفنادق

0.0اخلدمات ال�سياحية
0.9اإدارة �سياحية

6.4الفنون التطبيقيةاملجمـــــــوع
0.1الـتـلـفـزيـون وال�سينما

0.8االأزياء وتكنولوجيا االألب�سة
3.7الت�سمـيـم اجلرافيكي

0.2فن انتاج وترميم الف�سيف�ساء
1.3الت�سميم الداخلي

0.0الر�سوم املتحركة
0.3الفنون اجلميلة

64.5املجموع
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الملحق )12(
المتعطلون االأردنيون من الذكور ممن اأعمارهم 15 �سنه فاأكثر 

ح�سب مدة التعطل باالأ�سهر والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي( 2014
 

مدة التعطل باالأ�سهر التخ�س�ص العلمي
املجموع+3-26-412-724-1325<=1

17.68.512.724.126.910.1100.0علوم تربوية
24.51.57.033.315.718.0100.0فنون جميلة

26.712.17.212.017.624.3100.0الدرا�سات اال�سالمية
11.0013.38.833.28.525.2100.0علوم اجتماعية و�سلوكية

22.818.510.67.321.019.9100.0�سحافه واإعالم
24.18.110.419.620.917.0100.0جتارة واإدارة اأعمال واإدارة عامة

18.12.019.539.410.510.6100.0قانون
100.0...66.633.4.........علوم حياتية

7.126.07.2100.0...39.420.3علوم فيزيائية
8.416.730.011.5100.0...33.4الريا�سيات واالح�ساء

19.611.18.420.223.317.3100.0تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
15.810.47.932.519.114.3100.0الهند�سة واملهن الهند�سية
100.0............55.144.9عمليات الت�سنيع واالنتاج

19.610.213.217.934.84.3100.0العمارة والبناء
الزراعة واحلراجة وم�سائد 

االأ�سماك
8.15.8...43.626.915.6100.0

.....................البيطرة
26.89.712.825.012.313.3100.0ال�سحة

100.0...38.720.3...41.0...اخلدمة االجتماعية
11.328.835.34.3100.0...20.3اخلدمات ال�سخ�سية

38.3100.0...9.4...17.434.9خدمات النقل
100.0...100.0............حماية البيئة

100.0......25.330.5...44.2خدمات االأمن
21.59.39.623.420.615.6100.0املجموع
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الملحق )13(
المتعطالت االأردنيات من االناث ممن اأعمارهن 15 �سنة فاأكثر 

ح�سب مدة التعطل باالأ�سهر والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(2014 
 

مدة التعطل باالأ�سهر التخ�س�ص العلمي
املجموع+3-26-412-724-1325<=1

18.910.65.416.621.726.8100.0علوم تربوية
9.418.19.832.310.620.0100.0فنون جميلة

13.79.38.215.723.629.4100.0الدرا�سات اال�سالمية
18.04.44.626.914.631.5100.0علوم اجتماعية و�سلوكية

13.819.04.76.232.923.4100.0�سحافة واإعالم
18.210.510.921.420.618.4100.0جتارة واإدارة اأعمال واإدارة عامة

20.820.343.2100.0......15.7قانون
8.215.73.715.321.835.3100.0علوم حياتية

18.14.74.123.818.331.0100.0علوم فيزيائية
20.21.49.623.822.922.1100.0الريا�سيات واالح�ساء

17.55.36.223.433.314.3100.0تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
23.32.29.628.118.218.5100.0الهند�سه واملهن الهند�سية
6.847.916.312.8100.0...16.2عمليات الت�سنيع واالإنتاج

8.016.18.134.214.918.7100.0العمارة والبناء
الزراعه واحلراجة وم�سائد 

االأ�سماك
5.032.28.133.8...20.8100.0

100.0............100.0...البيطرة
14.85.38.232.724.914.2100.0ال�سحة

36.88.26.38.515.324.8100.0اخلدمة االجتماعية
11.117.017.22.849.62.3100.0اخلدمات ال�سخ�سية

16.69.17.521.222.323.3100.0املجموع
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الملحق )14(
املتعطلون االأردنيون ممن اأعمارهم 15 �سنة فاأكرث ح�سب مدة التعطل باالأ�سهر 

والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(2014
 

مدة التعطل باالأ�سهر التخ�س�ص العلمي
املجموع+3-26-412-724-1325<=1

18.710.36.417.722.524.5100.0علوم تربوية
17.09.88.432.813.119.0100.0فنون جميلة

16.810.08.014.822.228.2100.0الدرا�سات اال�سالمية
15.37.86.229.312.329.1100.0علوم اجتماعية و�سلوكية

16.818.86.66.629.022.2100.0�سحافة واإعالم
21.49.210.620.420.817.6100.0جتارة واإدارة اأعمال واإدارة عامة

17.01.110.731.014.925.3100.0قانون
7.314.03.320.923.031.4100.0علوم حياتية

21.77.33.421.019.627.0100.0علوم فيزيائية
23.51.09.322.024.719.4100.0الريا�سيات واالح�ساء

18.68.37.321.728.215.9100.0تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
18.17.98.431.218.815.6100.0الهند�سة واملهن الهند�سية

22.47.25.740.213.710.7100.0عمليات الت�سنيع والنتاج
15.012.511.224.327.010.0100.0العمارة والبناء

الزراعة واحلراجة وم�سائد 
االأ�سماك

6.717.93.739.114.518.0100.0

100.0............100.0...البيطرة
20.57.410.429.018.913.8100.0ال�سحة

26.717.34.616.816.718.0100.0اخلدمة االجتماعية
16.17.814.016.841.93.4100.0اخلدمات ال�سخ�سية

38.3100.0...9.4...17.434.9خدمات النقل
100.0...100.0............حماية البيئة

100.0......25.330.5...44.2خدمات االأمن
18.79.18.422.221.620.1100.0املجموع
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الملحق )15(
املتعطلون االأردنيون من الذكورممن اأعمارهم 15 �سنة فاأكرث ح�سب مدة التعطل باالأ�سهر 

والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(2014
 

مدة التعطل باالأ�سهر التخ�س�ص العلمي
املجموع+3-26-412-724-1325<=1

4.04.56.45.06.43.24.9علوم تربوية
5.50.83.56.93.75.64.8فنون جميلة

9.49.85.63.96.511.77.5الدرا�سات اال�سالمية
1.64.62.94.51.35.13.2علوم اجتماعية و�سلوكية

1.01.91.10.31.01.21.0�سحافة واإعالم
32.325.131.324.229.331.428.9جتارة واإدارة اأعمال واإدارة عامة

2.20.65.24.31.31.72.6قانون
0.4...1.10.6.........علوم حياتية

0.31.40.51.1...2.02.4علوم فيزيائية
1.10.91.80.91.2...1.9الريا�سيات واالح�ساء

12.216.111.811.615.214.913.4تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
11.217.112.621.114.114.015.2الهند�سة واملهن الهند�سية

0.3............0.91.7عمليات الت�سنيع والنتاج
4.55.56.93.88.51.45.0العمارة والبناء

الزراعه واحلراجة وم�سائد 
االأ�سماك

0.40.6...1.91.31.01.0

.....................البيطرة
7.96.68.46.73.85.46.3ال�سحة

0.2...0.40.2...1.1...اخلدمة االجتماعية
2.42.53.50.692.1...1.9اخلدمات ال�سخ�سية

1.20.5...0.2...0.41.8خدمات النقل
0.0...0.2............حماية البيئة

0.3......0.80.4...0.6خدمات االأمن
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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الملحق )16(
املتعطالت االأردنيات من االإناث ممن اأعمارهن 15 �سنة فاأكرث ح�سب مدة التعطل باالأ�سهر 

والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(2014
 

مدة التعطل باالأ�سهر التخ�س�ص العلمي
املجموع+3-26-412-724-1325<=1

24.825.615.717.121.425.121.9علوم تربوية
1.96.94.55.31.63.03.5فنون جميلة

14.418.019.112.918.522.117.5الدرا�سات اال�سالمية
4.01.82.24.62.45.03.7علوم اجتماعية و�سلوكية

1.12.90.90.42.01.41.4�سحافة واإعالم
18.319.524.216.915.513.316.7جتارة واإدارة اأعمال واإدارة عامة

1.51.42.81.5......1.4قانون
1.13.81.11.62.23.42.2علوم حياتية

4.22.02.14.43.25.23.9علوم فيزيائية
3.30.43.43.02.82.62.7الريا�سيات واالح�ساء

9.75.47.510.113.75.69.2تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
6.81.26.26.54.03.94.9الهند�سة واملهن الهند�سية

1.22.90.90.71.3...1.3عمليات الت�سنيع والنتاج
1.14.22.53.81.61.92.4العمارة والبناء

الزراعة واحلراجة وم�سائد 
االأ�سماك

0.22.20.71.00.60.6

0.0............0.5...البيطرة
4.52.95.47.75.63.05.0ال�سحة

1.00.40.40.20.30.50.5اخلدمة االجتماعية
0.92.42.90.22.80.11.3اخلدمات ال�سخ�سية

24.825.615.717.121.425.121.9خدمات النقل
1.96.94.55.31.63.03.5حماية البيئة

14.418.019.112.918.522.117.5خدمات االأمن
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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الملحق )17(
املتعطلون االأردنيون ممن اأعمارهم 15 �سنة فاأكرث 

ح�سب مدة التعطل باالأ�سهر والتخ�س�ص العلمي )توزيع ن�سبي(2014
 

مدة التعطل باالأ�سهر التخ�س�ص العلمي
املجموع+3-26-412-724-1325<=1

14.816.611.311.715.418.014.7علوم تربوية
3.74.34.06.02.53.84.0فنون جميلة

12.014.512.68.913.718.713.3الدرا�سات اال�سالمية
2.83.02.64.62.05.03.5علوم اجتماعية و�سلوكية

1.12.51.00.41.61.31.2�سحافة واإعالم
25.121.927.620.121.019.221.8جتارة واإدارة اأعمال واإدارة عامة

1.80.22.52.71.42.52.0قانون
0.62.20.61.41.52.31.4علوم حياتية

3.12.21.12.62.53.72.7علوم فيزيائية
2.60.22.32.12.42.02.1الريا�سيات واالح�ساء

10.99.99.610.714.38.711.0تكنولوجيا املعلومات واحلو�سبة
8.97.99.313.08.07.29.2الهند�سة واملهن الهند�سية

1.10.70.61.60.60.50.9عمليات الت�سنيع والنتاج
2.84.74.63.84.31.73.5العمارة والبناء

الزراعه واحلراجة وم�سائد 
االأ�سماك

0.31.50.31.40.50.70.8

0.0...............0.3البيطرة
6.14.56.97.34.93.85.5ال�سحة

0.50.70.20.30.30.30.4اخلدمة االجتماعية
1.41.42.71.23.10.31.6اخلدمات ال�سخ�سية

0.40.2...0.20.80.1خدمات النقل
0.0...0.1............حماية البيئة

0.1......0.40.2...0.3خدمات االأمن
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع
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