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تقديم

تهــدف ورقــة السياســة هــذه إلــى اســتعراض وتحليــل مجموعــة متنوعــة مــن 
التــي تؤثــر علــى اختيــار الشــباب والشــابات  المحــددات االجتماعيــة والثقافيــة 
ارتفــاع  مــن  يعانــي  األردن  يــزال  ال  وبينمــا  والمهنيــة.  التعليميــة  لمســاراتهم 
معــدالت البطالــة التــي وصلــت إلــى 19.0% خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2019، 
يمثــل الشــباب أكثــر الفئــات تضــررا، حيــث ســجل معــدل 39.7% بيــن الشــباب 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 20 و24 ســنة)1(.  البطالــة مرتفعــة بشــكل خــاص بيــن 
خريجــي الجامعــات 80.2% لإلنــاث و25.4% للذكــور، حيــث يواصــل الشــباب اختيار 
الوظائــف فــي القطاعــات ذات الســمعة الرفيعــة تقليديــًا- مثــل الطــب والهندســة 
والحقــوق وغيرهــا. لســوء الحــظ فــي الوقــت الحاضــر هــذه القطاعــات مشــبعة 
ــن بفــرص عمــل  ــد الشــباب الخريجي ــة تزوي ــى إمكاني أو شــبه مشــبعة، وتفتقــر إل
كافيــة. فــي حيــن ال يــزال التعليــم األكاديمــي مرتبطــًا بفكــرة المكانــة االجتماعيــة، 
ُيعتبــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي )TVET( بمثابــة مســارات تعليميــة 
مــن الدرجــة الثانيــة وجــزء قليــل مــن الطــاب يلتحقــون بهــذه البرامــج. علــى الرغــم 
مــن الجهــود العديــدة التــي بذلتهــا الحكومــة فــي تصميــم خطــط واســتراتيجيات 
لتوظيــف الشــباب، فــإن هــذا ال يــزال يمثــل مشــكلة خطيــرة لــأردن تعيــق تنميتــه 

االجتماعيــة واالقتصاديــة الكاملــة.

ــي )TVET( يمكــن أن يكــون أداة  ــم والتدريــب التقنــي والمهن ــن أن التعلي فــي حي
فعالــة لمواجهــة هــذا التحــدي، إال أن أقــل مــن 3.5%مــن خريجــي المــدارس فــي 
األردن يختــارون حاليــًا أو يتــم تحويلهــم مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم الــى برامــج 
التدريــب المهنــي)2(.  ان التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي لديــه القــدرة علــى 
تشــجيع الشــباب علــى االنفتــاح علــى مســارات مهنيــة جديــدة، وتطويــر المهــارات 
ــم األكاديمــي  ــزال التعلي ــي يتطلبهــا ســوق العمــل، وال ي والمعــارف الازمــة الت
مرتبطــًا بفكــرة المكانــة االجتماعيــة. ومــع ذلــك، علــى عكــس خريجــي الجامعــات، 
فــإن معــدل البطالــة بيــن الشــباب الحاصليــن علــى درجة التعليــم والتدريب المهني 
والتقنــي أقــل. ووفقــًا لحســابات منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن 56.3 %نشــطون 
ــد مــن الجهــود لتعزيــز  ــى الرغــم مــن أن المملكــة أطلقــت العدي اقتصاديــا.)3(  عل
تشــغيل الشــباب وتمكينهــم كمــا هــو الحــال فــي الميثــاق الوطنــي األردنــي لعــام 
1990 واإلســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي عامــي 2005 و2017، والتــي أعطــت 
األولويــة لتطويــر الشــباب وتعليمهــم باعتبارهــم عناصــر رئيســية فــي المجــاالت 
خطيــرة  الشــباب قضيــة  بطالــة  تــزال  ال  والتنمويــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

بالنســبة لــأردن تعيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الكاملــة.

   1_ دائرة اإلحصاءات العامة، )2020(، تقرير البطالة الربع الرابع من عام 2019

تــم إعــداد هــذا التقــــــرير بدعــم مـــــــــالي مــن برنامــج الشـــــــراكة الدنماركيــة العربيــة )DAPP(. إن المحتويــات الـــــــواردة فــي 
التقريــر ال تعكــس  بالضــرورة وجهــات نظــر الجهــة المانحــة.

تنويه

.UNESCO-UNEVOC )2019(: TVET Country Profile. Jordan, p. 4 _2   
.OCED )2018(: Youth Well-being Policy Review of Jordan )EU-OECD Youth Inclusion Project(, p. 81 _3   
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 ،OXFAM ينــوي مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة بالتعــاون مع
وفــي اطــار برنامــج مشــاركة الشــباب وتوظيفهــم -YPE- )برنامــج تنفــذه أوكســفام 
وشــركاؤها فــي األردن ودول أخــرى فــي المنطقــة العربيــة فــي إطــار برنامــج 
الشــراكة العربيــة الدنماركيــة DAPP(، ينــوي مــن خــال ورقــة السياســات هــذه 
الــى المســاهمة فــي الجهــود الراميــة إلــى مكافحــة بطالــة الشــباب المتزايــدة 
فــي األردن، والكشــف عــن األســباب الكامنــة وراء الحواجــز االجتماعيــة والثقافيــة 
التــي تؤثــر علــى قراراتهــم فــي التخصصــات والمهــن المســتقبلية. عــاوة علــى 
ذلــك، تهــدف الورقــة إلــى تطويــر سياســات بديلــة لحــل المشــكات الهيكليــة 
التــي تغــذي هــذه المعوقــات والمحــددات االجتماعيــة والثقافيــة، وتعزيــز تطويــر 
التدريــب العملــي وقطــاع التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي، والعمــل الائــق 

ــن الشــباب. وتمكي

يلتــزم فريــق مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة بتقديــم الشــكر 
والتقديــر لجميــع المؤسســات الوطنيــة التــي جعلــت هــذه الورقــة البحثيــة ممكنــة، 
إلــى جانــب جميــع الخبــراء والباحثيــن والسياســيين الذيــن كرســوا وقتهــم لدعــم 

عملنــا.

تتعــدد العوامــل التــي تؤثــر علــى اختيــار الشــباب للتخصصــات العلميــة والمهنيــة 
وتتنــوع، وهــي تغــذي البطالــة المتزايــدة التــي يعانــي منهــا األردن منــذ ســنوات. 
فقــد بلغــت فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019، مــا نســبته 19.0 بالمائــة، )24.1 
بالمائــة بيــن النســاء و17.7 بالمائــة بيــن الذكــور(، و39.7% للشــباب مــا بيــن ســن 
20 و24 عامــا، وتظهــر نتائــج المســح أن معــدل البطالــة مرتفــع بشــكل خــاص بيــن 
حاملــي الشــهادات الجامعيــة بنســبة 25.2% مقارنــة بالمســتويات التعليميــة 
األخــرى )4(. هــذا يرجــع فــي الغالــب إلــى أن الغالبيــة الســاحقة مــن الطلبــة يختــارون 
مســارات أكاديميــة فــي الســعي وراء وظائــف فــي مهــن مرموقــة تقليديــًا- مثــل 
الطــب والهندســة والمحامــاة– بالرغــم مــن أن هــذه المهــن تعانــي وبشــكل متزايــد 
مــن حالــة التشــبع وتفتقــر إلــى القــدرة علــى اســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن 

الخريجيــن الشــباب.

علــى الرغــم مــن أن العمــل فــي مجــال الطــب والهندســة أمــر مرغــوب فيــه، فــإن 
»68% مــن طــاب الجامعــات فــي األردن متخصصــون فــي التعليــم والعلــوم 
اإلنســانية والعلــوم االجتماعيــة مقارنــة بـــ 56% فــي أمريــكا الاتينيــة و54% فــي 
شــرق آســيا«)5(.  ومــع ذلــك، تمثــل هــذه القطاعــات المشــبعة بشــكل متزايــد التــي 

تفتقــر إلــى القــدرة علــى اســتيعاب الحصــة المتزايــدة مــن الشــباب الخريجيــن.

اإلطار العام

   4_دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير البطالة الربع الرابع من عام 2019، آذار 2020.
.OCED )2018(: p. 81  _5 
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ان قرارات الطلبة المتعلقة بمســارهم التعليمي ســواء في نهاية مرحلة التعليم 
االبتدائــي أو الثانــوي، تواجــه حواجــز مختلفــة تتعلــق بمــدى توافــر الوظائــف فــي 
ــات ســوق العمــل، وقطاعــات العمــل والمهــن المشــبعة بشــكل  األردن ومتطلب
ــد، والعوامــل المرتبطــة بنــوع الجنــس، والخيــارات المختلفــة بيــن الوظائــف  مزاي
المكتبيــة والعمــل الميدانــي، والعمــل اليــدوي أو المعرفــي، وغيرهــا مــن التعلــم 

المعرفــي والمهــارات.

وفــي الوقــت الــذي تشــمل فيــه المحــددات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تؤثــر 
تشــمل  فهــي  متعــددة،  جوانــب  والمهــن  للتخصصــات  الشــباب  اختيــار  علــى 
كا مــن المشــاكل الهيكليــة - مثــل عــدم تنفيــذ السياســات لتحســين مشــاركة 
الشــباب فــي ســوق العمــل، وتوســيع التعليــم الجامعــي علــى حســاب التعليــم 
المتوســط والمهنــي، وتراجــع جــودة البرامــج التدريبيــة ومراكــز التعليــم والتدريــب 
ــع  ــة لجمي ــة االجتماعي ــم العمــل والحماي ــى تنظي ــي، واالفتقــار إل ــي والتقن المهن
قطاعــات االقتصــاد األردنــي- والتحديــات االجتماعيــة- مثــل تأثيــر األســرة والخلفيــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للطلبــة والفروقــات بيــن الجنســين والقوالــب النمطيــة، 
باإلضافــة الــى النظــرة الســلبية للمجتمــع حــول العمــل اليــدوي والتعليــم المهنــي 

والمتوســط.

بعد تحليل كل هذه التحديات، تقدم ورقة السياسة هذه مجموعة من التوصيات 
لحــل المشــكات الهيكليــة التــي تغــذي هــذه العوائــق االجتماعيــة والثقافيــة التــي 
ــر  ــز تطوي ــة المســتقبلية، وتعزي ــار الشــباب للتخصصــات الوظيفي ــى اختي ــر عل تؤث
التدريــب العملــي وقطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، والعمــل الائــق 

وتمكيــن الشــباب.

إن مؤشــرات البطالــة المرتفعــة جــدًا وإن كانــت مرتبطــة بتراجــع قــدرات االقتصــاد 
األردنــي خــال الســنوات األخيــرة علــى توليــد فــرص عمــل جديــدة، حيــث ســجلت 
فــرص العمــل الجديــدة خــال عــام 2018 مــا يقــارب 38 ألــف فرصــة عمــل جديــدة 
فقــط، فــي الوقــت الــذي يدخــل فيــه الــى ســوق العمــل األردنــي مــا يقــارب 120 
ألــف خريــج جديــد مــن مختلــف المســتويات التعليميــة والتخصصــات، وهــذا شــكل 
تراجعــًا ملموســًا عــن مــا كان عليــه الحــال قبــل عشــر ســنوات حيــث كان ينتــج ســوق 
العمــل مــا يقــارب 70 الــف فرصــة عمــل مقابــل 100 الــف خريــج جديــد تقريبــا. اال 
أن أســبابها تتســع لمــا هــو أبعــد مــن ضعــف قــدرات االقتصــاد الوطنــي فقــط، 

التحديات
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التعليــم والعمــل  أخــرى تشــمل سياســات  اختــاالت هيكليــة  حيــث أن هنالــك 
المطبقــة فــي األردن، حيــث أنــه فــي الوقــت الــذي يعانــي مــا يقــارب 400 ألــف 
ــك مــا يقــارب 900 الــف عامــل مهاجــر )وافــد(  ــة، هنال ــة مــن البطال أردنــي وأردني
يعملــون فــي االقتصــاد األردنــي فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة، منهم 
مــا يقــارب 350 الــف عامــل يحملــون تصاريــح عمــل رســمية، واآلخــرون ال يحملــون 

تصاريــح عمــل ويعملــون بشــكل غيــر نظامــي.

علــى الرغــم مــن معانــاة الكثيــر مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة مــن البطالــة، 
فــإن عــدد الطــاب الذيــن يختــارون المســار العلمــي يفــوق عــدد مــن يختــار التدريــب 
المهنــي بنســبة عاليــة. وحســب مــا نشــرت دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي األردن 
في عام 2018 فإن 23,181 طالبًا سجلوا في معاهد التدريب المهني )13,974 
األكاديمــي  المســار  اختــاروا  بـــ 117,945 طالبــًا  طالــب، 9,207 طالبــة( مقارنــة 
)79,270 طالبــًا، 98,125 طالبــة()6(. فــي كل عــام يتقــدم حوالــي 120 ألــف طالــب 
المتحــان الثانويــة العامــة )التوجيهــي(، إال أن حوالــي نصــف الممتحنيــن ينجحــون، 
ومــا يقــارب 45,000 طالــب يســجلون فــي جامعــات وفقــط و6000 طالب يختارون 
ــأن عــدد الطــاب اللذيــن يفضلــون  كليــات جامعيــة)7(. المشــكلة ال تكمــن فقــط ب
المســار األكاديمــي علــى التدريــب المهنــي أعلــى، بــل والعديــد ممــن يدخــل 
معاهــد التدريــب يدخلهــا كخطــوة أولــى قبــل االلتحــاق فــي المؤسســات الجامعيــة 
وليــس للعمــل فــي مجــاالت مهنيــة)8(. العوامــل التــي تؤثــر فــي اختيــار الطــاب 
ــة  ــم العالــي هــي: المشــاكل الهيكلي ــة ومؤسســات التعلي ــن المعاهــد التدريبي بي
فــي معاهــد التدريــب المهنــي التــي ال تعطــي صــورة مســار تعليمــي مضمــون، 
النظــرة العامــة المتدنيــة للعمــل اليــدوي، الفصــل الواضــح بيــن التدريــب المهنــي 

والتعليــم العالــي والنظــرة االجتماعيــة لــأدوار الجندريــة)9(.

المشــاكل الهيكليــة التــي ذكــرت واضحــة فــي وضــع الشــباب الحالــي فــي األردن، 
اذ توجــد فجــوات شاســعة بيــن: 

•فــرص العمــل المســتحدثة فــي ســوق العمــل وأعــداد الشــباب الذيــن يبحثــون 
عــن عمــل،

•غالبية خريجي الجامعات في التخصصات المشبعة،
فــي  المطلوبــة  والمهــارات  الطــاب  يمتلكهــا  التــي  والمهــارات  •المعلومــات 

العمــل، ســوق 
•عدد خريجي الجامعات وعدد خريجي معاهد التدريب المهني والفني.

 6_   دائرة االحصاء العامة )االردن(. الكتاب االحصائي السنوي 2018.
.Arabian Business Consultants for Development )2016(. The Jordan STEM Education a Report for the British Council, 12     _7 

1510-Al-Tweissi A )2013(. The Nature of Solutions Proposed to Promote the Social Image of VE from the Point of View of Experts in Jordan. Dirasat Educ. Sci. 40)2(:1493    _8 
.Al-Adwan, F. )2009(. The national strategy for career guidance at the Ministry of Education. Ministry of Education, Amman, Jordan    _9 
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هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي نشــوء هــذه االختــاالت، مــن 
بينهــا االختــاالت فــي نظــام التعليــم فــي األردن، حيــث يتــم تحويــل جميــع الطلبــة 
الذيــن يخفقــون فــي تجــاوز مرحلــة التعليــم األساســي )الصــف العاشــر( بنجــاح 
الــى التعليــم المهنــي ســواء الــى معاهــد مؤسســة التدريــب المهنــي أو مــدارس 
التعليــم المهنــي التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، وهــذا مــا ســاهم فــي وصــم 
التعليــم المهنــي باعتبــاره للطلبــة »الفاشــلين«، مــا أدى الــى عــزوف الطلبــة ذكــورا 
واناثــا عــن االلتحــاق بهــذا المســار، يضــاف الــى ذلــك الضعــف الكبيــر فــي نظــم 

االرشــاد والتوجيــه المهنــي المعمــول بــه فــي وزارة التربيــة والتعليــم. 

ــة علــى قطاعــات واســعة  ــة والثقافي ــك تلعــب ســيطرة االتجاهــات االجتماعي كذل
 Prestige )المباهــاة(  فكــرة  علــى  يقــوم  والــذي  التعليــم  نحــو  األردنييــن  مــن 
ــم الجامعــي نحــو  ــه أبنائهــم للتعلي ــاء األمــور لتوجي ــن، مــا يدفــع أولي أمــام اآلخري
تخصصــات محــددة، أو الحصــول علــى شــهادة جامعيــة أيــًا كانــت، وامتــدت هــذه 
الثقافــة المجتمعيــة الــى الطلبــة أنفســهم، حيــث أن الغالبيــة الكبــرى مــن الناجحيــن 
ــم الجامعــي.  ــة العامــة )التوجيهــي( يلتحقــون بمســار التعلي ــان الثانوي فــي امتح
بينمــا معاهــد التدريــب المهنــي ال تنجــح فــي تمكيــن الشــباب، وفــي المقابــل 

يــزداد عــدد الجامعــات والمعاهــد الخاصــة كل عــام.

وقــد شــجع التوســع فــي انشــاء الجامعــات الخاصــة خــال العقــود الثــاث الماضية 
بشــكل كبيــر، وتوجــه جميــع الجامعــات الحكوميــة نحــو برامــج التعليــم المــوازي 
والمــوازي الدولــي، التــي تعتمــد علــى مبــدأ تخفيــض معــدالت القبــول فــي 
بعــض التخصصــات مقابــل رســوم أعلــى يدفعهــا الطلبــة وذويهــم علــى تعميــق 
هــذه التشــوهات، لدرجــة أصبــح لدينــا فــي الوقــت الراهــن فــي األردن مــا يقــارب 
35 ألــف طالــب وطالبــة فــي الكليــات الجامعيــة مقابــل مــا يقــارب 350 ألــف طالــب 

وطالبــة فــي التعليــم الجامعــي.

ونتيجــة لخطــورة اســتمرار القبــول بالمعــدالت العاليــة للبطالة وخاصة بين الشــباب 
الملحــة إلصــاح  والضــرورة  الخصــوص،  وجــه  علــى  والجامعيــات  والجامعييــن 
السياســات التــي أنشــأت هكــذا اختــاالت، تــم اعــداد ورقــة السياســات هــذه 
ــي ســاهمت فــي تفاقــم هــذه المشــكلة،  ــًا مــن العوامــل الت ــاول جانب ــث تتن بحي
حيــث ســتناقش ورقــة السياســات هــذه العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة التــي 
تدفــع الطلبــة ذكــورًا واناثــًا الــى دراســة تخصصــات ال تتــواءم مــع ميــول ومهــارات 
أبنائهــم وبناتهــم، وال تتوافــق مــع توفــر فــرص عمــل لهــا فــي ســوق العمــل 

األردنــي.



P a g e | 7

مشكلة الورقة

ــر الــذي تلعبــه العوامــل  ــوزن الكبي تتمثــل مشــكلة ورقــة السياســات هــذه فــي ال
الثقافيــة واالجتماعيــة فــي دفــع الشــباب والشــابات الختيــار تخصصاتهــم العلميــة 
بعــد  ومــا  األساســي  التعليــم  مرحلــة  تلــي  التــي  التعليميــة  المســارات  فــي 
الثانــوي، يرافــق ذلــك ضعــف دور برامــج التوجيــه واإلرشــاد المهنــي التــي يفتــرض 
أن تقدمهــا وزارة التربيــة والتعليــم، وعــدم األخــذ بعيــن االعتبــار اتجاهــات الطلــب 
علــى الوظائــف فــي األردن، األمــر الــذي أدى الــى زيــادة معــدالت البطالــة بشــكل 

كبيــر بيــن خريجــي الجامعــات ذكــورا وإناثــا.

تتنــوع أســباب نشــوء وتفاقــم هــذه المشــكلة، وجلهــا مرتبــط بالسياســات العامــة 
التــي انتهجتهــا الحكومــات المتعاقبــة، ويمكــن تلخيصهــا بمــا يأتــي:

1.ضعف تطبيق سياسات تهدف لدعم مشاركة الشباب في سوق العمل:

السياســات فــي األردن ال تتوافــق مــع نظــرة الحكومــة لتحســين نســبة مشــاركة 
ــة وعــدد مــن الخطــط االســتراتيجية  الشــباب فــي ســوق العمــل. األجنــدة الوطني
األخــرى- الخطــة االســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم 2018-2022 واالســتراتيجية 
فــرص  زيــادة  علــى  يركــزون   2025--2016 البشــرية  المــوارد  لتنميــة  الوطنيــة 
التوظيــف ومشــاركة الشــباب فــي ســوق العمــل كجــزء مــن نظرتهــم للسياســات 
المســتقبلية فــي األردن. هــذه الخطــط تتمحــور حــول تطويــر معاهــد التدريــب 
المهنــي بالتنســيق بيــن الــوزارات المعنيــة وقطــاع األعمــال، بحيــث يصبــح هنــاك 
ترتيــب بيــن هــذه المعاهــد والقطاعــات االقتصاديــة ومتطلبــات األردن التنفيذيــة. 
رغــم هــذه الجهــود فــإن السياســات المطبقــة حاليــًا ال تتناســب مــع القضايــا ذات 
األولويــة، ممــا يجعلهــا تفشــل بمواجهــة مشــكلة البطالــة ومشــاركة الشــباب فــي 
ســوق العمــل. هــذا الفشــل يظهــر فــي عــدم تطويــر وترويــج معاهــد التدريــب 

المهنــي بطريقــة تحاكــي متطلبــات ســوق العمــل األردنــي.

2.ضعف نظم وبرامج التوجيه واالرشاد المهني:

مــن عيــوب سياســة الحكومــة التعليميــة هــي عــدم وجــود خطــة منظمــة وشــاملة 
لبرامــج إرشــاد وتوجيــه عملــي فــي المــدارس األردنيــة، ممــا يعيــق الجهــود لتمكيــن 

الشــباب األردنــي فــي ســوق العمــل. 

تحليل مشكلة الورقة
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أجمــع غالبيــة الخبــراء فــي التعليــم والتدريــب الذيــن تمــت مقابلتهــم أن نظــم 
وبرامــج االرشــاد والتوجيــه المهنــي التــي تقــوم بهــا وزارة التربيــة والتعليــم تعانــي 
مــن ضعــف شــديد، بالرغــم مــن أن وزارة التربيــة والتعليــم تقــدم عــددًا مــن برامــج 
التعليــم المهنــي، إال أنــه ال يوجــد تمويــل كافــي لبرامــج اإلرشــاد المهنــي. وزارة 
التربيــة والتعليــم خصصــت فقــط 5000 دينــار أردنــي لبرامــج اإلرشــاد المهنــي 
دور  تطويــر  مــن  تعيــق  المتدنيــة  الميزانيــة  هــذه  المملكــة)10(.  مــدارس  لجميــع 
ــه الطــاب نحــو المشــاركة فــي ســوق العمــل.  المرشــدين التربوييــن فــي توجي
واقــع الحــال يشــير إلــى أن الــدور الــذي تلعبــه وزارة التربيــة والتعليــم فــي إرشــاد 
الطــاب تراجعــت مكانتــه أمــام قــوة تأثيــر الثقافــة المجتمعيــة الســائدة التــي 
تفضــل التعليــم األكاديمــي علــى التدريــب المهنــي مهمــا كانــت متطلبــات ســوق 

العمــل وتوفــر الوظائــف.

3.عدم توفر قواعد بيانات وافية عن اتجاهات التوظيف في األردن:

عدم وجود قواعد بيانات وطنية عن االختصاصات والمهن، والمهارات المطلوبة 
لهــذه االختصاصــات والمهــن، يعيــق الطلبــة مــن الحصول على المعرفــة بالخيارات 
المناســبة لمســتقبلهم. بينمــا الحكومــة ال تقــدم أي قواعــد بيانــات أو معلومــات 
وافيــة ودقيقــة عــن ســوق العمــل واتجاهــات الطلــب علــى الوظائــف وخصائصهــا، 
وان توفــر بعضهــا فهــي عــادة مــا تكــون متاحــة فقــط لأشــخاص المشــاركين فــي 
دراســات محــددة، كمــا هــو حــال الدراســات القطاعيــة التــي أصدرهــا مركــز تنميــة 
المــوارد البشــرية قبــل عــدة ســنوات. منظمــات المجتمــع المدنــي األردنــي قامــت 
بتطويــر مجموعــة مــن المواقــع االلكترونيــة التــي تتضمــن معلومــات وتفاصيــل 
حــول اتجاهــات التوظيــف فــي األردن واألوصــاف الوظيفيــة لهــذه الوظائــف الــى 

جانــب المعــارف والمهــارات الواجــب توفرهــا لــدى شــاغلي هــذه الوظائــف.

 http://www.mehnety.net   /  https://www.for9a.com :ومن هذه المواقع
بالمقابــل فــإن العديــد مــن الــدول المتقدمــة تعمــل وبشــكل دائــم علــى تطويــر 
قواعــد بيانــات للوظائــف المتوفــرة فــي أســواق العمــل، يتــم تطويرهــا اســتنادا 
الــى دراســات وتوقعــات مســتقبلية، ومــن هــذه الــدول هولنــدا وايرلنــدا وبريطانيا 

وكنــدا والواليــات المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول)11(.

  10_ نضال ملكاوي، 2020، العوامل المؤثرة على اختيارات التخصصات والمهن، ملتقى مستقبل الوظائف األردن، مركز الفينيق للدراسات االقتصادية ومنظمة اوكسفام.
.Neugart, Michael and Klaus Schömann )2002(: Employment outlooks: Why forecast the labour market and for whom?, in: WZB Discussion Paper_11 
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4. تأثير العائلة وخلفية الطالب/ة االجتماعية واالقتصادية:

عــدم وجــود إرشــاد طابــي مناســب خــال فتــرة الدراســة يتــرك للعائلــة الــدور 
األساســي فــي توجيــه الطــاب نحــو اختياراتهــم المهنيــة)12(. يتبــع هــذا ان خلفيــة 
الطالــب/ة االجتماعيــة واالقتصاديــة تصبــح ذات أهميــة حاســمة فــي تحديــد خيــار 
الطالــب/ة لطريقــه التعليمــي. تأثيــر األهــل والمجتمــع هــو عامــل مهــم فــي تكويــن 
نظــرة الطــاب للمجــاالت التعليميــة المهنيــة. آراء اآلبــاء والزمــاء لهــا وزن ثقيــل 
علــى خيــار الطالــب/ة، هــذه اآلراء تختلــف حســب موقــع إقامــة الطالــب والبيئــة 
المحيطــة بــه، كمــا تتأثــر بســوق العمــل المحلــي ومتطلباتــه)13(. يضــاف إلــى ذلــك 
عاقــة وضــع الطالــب/ة االجتماعــي باختياراتــه/ا واضحــة إذ إن أغلب طــاب الكليات 
التدريبيــة مــن عائــات ذات مســتويات اجتماعيــة وســطى أو منخفضــة)14(. كمــا أن 
اســتعداد الطــاب لالتحــاق بكليــات التدريــب المهنــي يــزداد عندمــا يكــون والــد 
الطالــب ال يمتلــك شــهادات عليــا، بينمــا مــن هــم أبنــاء أشــخاص ذوي تعليــم عالــي 
يفضلــون االلتحــاق بالجامعــات)15(. هــذه األنمــاط تعكــس العــادات واألعــراف التــي 

تميــز العمــل فــي مجــاالت غيــر يديويــة علــى العمــل اليــدوي. 

5.صعوبة االنتقال بين التعليم األكاديمي والتدريب المهني:

بيــن المســارات التعليميــة المختلفــة فــي شــروط  التحيــزات االجتماعيــة  تتعــزز 
تســجيل الجامعــات وسياســات وممارســات الحكومــة، ممــا صنــع فصــًا واضحــًا 
بيــن المســارين األكاديمــي والمهنــي. مــن األســباب التــي تمنــع الطــاب مــن 
ــة  ــع الطلب ــار المجــال المهنــي هــو الفصــل بيــن المســارين. يتــم تحويــل جمي اختي
الذيــن يخفقــون فــي تجــاوز مرحلــة التعليــم األساســي )الصــف العاشــر( بنجــاح 
الــى التعليــم المهنــي ســواء الــى معاهــد مؤسســة التدريــب المهنــي أو مــدارس 
التعليــم المهنــي التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم. إضافــة إلــى ذلــك فــإن معاييــر 
ــم  ــة مــن التعلي ــزة للجامعــات تســتثني خريجــي المســارات المهني ــول المتحي القب
)16(. وهــذا ســاهم فــي وصــم  العالــي، لكنــه يتطلــب إنهــاء التعليــم التقنــي 
التعليــم المهنــي باعتبــاره للطلبــة »الفاشــلين«، ممــا أدى الــى عــزوف الطلبــة 
ذكــورا واناثــا عــن االلتحــاق بهــذا المســار، يضــاف الــى ذلــك الضعــف الكبيــر فــي 

ــم.  ــة والتعلي ــه فــي وزارة التربي ــي المعمــول ب ــه المهن نظــم االرشــاد والتوجي

United Nations Development Programme )UNDP(. )2014(. Labour market: the case of vocational training in Jordan  _12
.Al-Sa›d, A. )2007(. Evaluation of students› attitudes towards vocational education in Jordan )Doctoral dissertation, Malmö högskola, Lärarutbildningen(, p.109 _13 
.Al-Sa›d, A. )2007(. Evaluation of students› attitudes towards vocational education in Jordan )Doctoral dissertation, Malmö högskola, Lärarutbildningen(, p.104 _14  

.OECD Development Centre )2018(, “Youth Well-being Policy Review of Jordan”, EU-OECD Youth Inclusion Project, Paris  _15 
.OECD Development Centre )2018(, “Youth Well-being Policy Review of Jordan”, EU-OECD Youth Inclusion Project, Paris_16  
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6.الصورة االنطباعية السلبية للمجتمع عن التعليم المهني والمتوسط:

ضمــن العديــد مــن العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة التــي تؤثــر علــى اختيار الشــباب 
لتخصصاتهــم ومهنهــم، يوجــد ثقافــة مشــتركة مرتبطــة بالهيبــة )prestige( تتعلــق 
بالتعليــم األكاديمــي مرتبطــة بوصمــة عــار عامــة تجــاه التعليــم المهنــي بأنــه تعليــم 
منخفــض المســتوى. تنطلــق ثقافــة المجتمــع األردنــي حــول التدريــب المهنــي من 
النظــرة المجتمعيــة التــي أولــت اهتمامــًا كبيــرًا بالوظيفــة الحكوميــة والوظائف ذات 
المســميات العاليــة مثــل األطبــاء والمهندســين والمحاميــن والمديريــن وغيرهــم، 
واعتبرتهــا ذات مكانــة اجتماعيــة أكثــر أهميــة، ودفعــت بالتالــي غالبيــة الفئــات 
المجتمعيــة نحــو التعليــم الجامعــي لتصبــح المرحلــة الســابقة لهــا أي الثانويــة 
العامــة هــي أكثــر المراحــل مصيريــة فــي حيــاة الفــرد، وعــزز المســار التطــوري 
للوظيفــة الحكوميــة والوظائــف العاليــة والدخــل المرتفــع لبعــض العامليــن فــي 
هــذه الوظائــف هــذه االفــكار المجتمعيــة. وبنــاًء عليــه نتجــت النظــرة المجتمعيــة 
اليدويــة هــم األقــل تعليمــًا،  المهــن  اليدويــة، فأصحــاب  »الواصمــة« للمهــن 
وأقــل قــدرة علــى التطــور الوظيفــي وأقــل مســتوى فــي المكانــة االجتماعيــة 
وذوي دخــل مالــي أقــل. ونشــأ مــا يمكــن أن يطلــق عليــه بثقافــة العيــب عنــد 
اختيــار مهنــة المســتقبل لــدى الطلبــة، وكرســت هــذه الثقافــة ارتبــاط الداخليــن إلــى 
التعليــم المهنــي بالطلبــة الذيــن يفشــلون بمرحلــة التعليــم األساســي، والذيــن 
يدخلــون كليــات المجتمــع المتوســطة باعتبارهــم طلبــة ضعيفــي التحصيــل فــي 
امتحــان الثانويــة العامــة. العمالــة الوافــدة التــي تعمــل فــي األشــغال اليدويــة 
مقابــل أجــور منخفضــة، خصوصــا فــي مجــاالت البنــاء والزراعــة والصناعة، تســببوا 
بانخفــاض رواتــب العامليــن فــي هــذه المجــاالت بشــكل عــام، ممــا عــزز نظــرة العــار 
تجــاه العمــل اليــدوي)17(. هــذه العوامــل عــززت مــن وجهــات النظــر الســلبية تجــاه 
مراكــز التدريــب المهنــي، مســاهمة فــي زيــادة الفجــوة بيــن الطبقــات االقتصاديــة 
وأدت إلــى ثقافــة وقيــم اجتماعيــة مبنيــة علــى ذلــك)18(.  النظــرة الســلبية تجــاه 
التدريــب المهنــي والتعليــم المتوســط أدت الــى إطالــة أمــد التعطــل عــن العمــل 

لدارســي التخصصــات المشــبعة، ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة.

7.العوائق الجندرية )النوع االجتماعي( والصور النمطية:

للثغــرات  المســببة  االجتماعيــة  العوامــل  اهــم  مــن  االجتماعــي  النــوع  يعــد 
والتناقضــات ليــس فقــط فــي توزيــع الشــباب بيــن المســارات التعليميــة، بــل 
ــن %10  ــات فــي الجامعــات يمثل ــة فــي األردن. الطالب أيضــا فــي القــوى العامل
أكثــر مــن الطــاب، بينمــا الطــاب يمثلــون 20% أكثــر مــن الطالبــات فــي معاهــد 
ــة  ــات الطــاب فــي المرحل التدريــب المهنــي)19(. هــذا النمــط معكــوس فــي بيان
األولــى الجامعيــة)20(، حيــث النســاء ال يزالــون أكثــر مــن الرجــال )53% نســاء،%47 

رجــال(. 

Ministry of Planning and International Cooperation )2015(. Jordan 2025: A National Vision and Strategy. Available at: http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.pdf _17 
.Al-Sa›d, A. )2007(. Evaluation of students› attitudes towards vocational education in Jordan )Doctoral dissertation, Malmö högskola, Lärarutbildningen(, p.109 _18 

1997(: On the Threshold: Private Universities in Jordan, in: International Higher Education)9( _24( Burke, Dolores and Ahmad Alwaked 20_ المرجع السابق  19_ دائرة االحصاء العامة )االردن(. الكتاب االحصائي السنوي 2018.
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وفــي دراســة اجريــت عــام 2015 اشــارت إلــى ان خيــارات النســاء المهنيــة 
العــام  القطــاع  فــي  العمــل  وتفضيلهــن  الــذات  لتحقيــق  برغبتهــن  تتأثــر 
ــل االجتماعــي()21(. عكــس  )بســبب تحســين االجــور وظــروف العمــل والتقب
هــذه النســب هــي نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، حيــث النســاء 
يمثلــن فقــط 15%مــن العامليــن، و74.9% مــن النســاء العامــات يمتلكــن 
شــهادات عليــا)22(. هــذه البيانــات تعكــس العقبــات والقيــود المتعــددة التــي 
تواجــه المــرأة، حيــث أن الــزواج واألمومــة مــا زاال يعتبــران الســبب األول 
لتــرك العمــل. هــذا باإلضافــة إلــى االعتقــاد العــام بــأن المســؤولية األولــى 
للمــرأة هــي رعايــة المنــزل واألســرة األمــر الــذي يــؤدي إلــى منــع الكثيــر منهــن 

مــن دخــول ســوق العمــل.

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود فجــوة كبيــرة فــي توزيــع التعليــم 
العالــي بيــن الرجــال والنســاء، هنــاك اختافــات قويــة حــول تمثيــل اإلنــاث 
فــي ســوق العمــل: بينمــا 52.7 فــي المائــة مــن النســاء يحملــن درجــة 
الماجســتير، إال أنهــن يمثلــن 17.7 فــي المائــة فقــط مــن الســكان العامليــن؛ 
فــي المقابــل، 47.3 فــي المائــة فقــط مــن الرجــال يحملــون درجــة الماجســتير 
مــن خــال تمثيــل 59.4 فــي المائــة مــن مشــاركة القــوى العاملــة فــي األردن 

.)23(

8.التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والمهني:

خــال العقــود الثــاث الماضيــة، توســع التعليــم الجامعــي فــي األردن بشــكل 
كبيــر، ال ســيما الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد المؤسســات التعليميــة الخاصــة، والــذي 
جــاء فــي ســياق جهــود تحريــر االقتصــاد المكثفــة فــي أوائل التســعينات مــن القرن 
الماضــي، التــي زاد عددهــا بشــكل مطــرد منــذ ذلــك الحيــن. يرجــع التوســع الســريع 
فــي الجامعــات الخاصــة بشــكل خــاص إلــى االهتمــام الشــديد باألردنييــن فــي 
الخــارج الذيــن واجهــوا صعوبــة فــي اســتيعاب أبنائهــم فــي جامعــات دول الخليــج. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، عــاد العديــد مــن األردنييــن إلــى األردن بعــد حــرب الخليــج عــام 
1991 وزادوا االســتثمارات فــي المنطقــة. ونظــرًا لمتطلبــات القبــول الســهلة، 
تتيــح الجامعــات الخاصــة الفرصــة للدراســة فــي تخصصــات مرغوبــة، حتــى إذا تــم 

رفــض الدراســة بــه مــن قبــل الجامعــات الحكوميــة)24(.

20_ المرجع السابق 

  Mehtap, S., Jayyousi, Y., Gammoh, N., & Al Haj, A. )2016(. Factors Affecting Women’s Participation in the Jordanian Workforce. International Journal of Social Science and Humanity, 6)10(, 790 _21
23 _ دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي لعام 2018. 22 _ موقع دائرة االحصاء العامة )االردن(

 Burke, Dolores and Ahmad Alwaked )1997(: On the Threshold: Private Universities in Jordan, in: International Higher Education)9( _24
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وهــو وان كان ظاهريــا مؤشــرا علــى تحســين المســتويات التعليميــة فــي األردن، 
فــإن هــذا التوســع يأتــي علــى حســاب المعاهــد المتوســطة والمهنيــة. ويبلــغ عــدد 
الجامعــات فــي األردن 30 جامعــة ثلثيهــا جامعــات خاصــة، وأصبحــت تســتهدف 
جــذب جميــع الناجحيــن فــي امتحــان الثانويــة العامــة، وبســبب تراجــع دعــم الحكومــة 
للجامعــات العامــة، وجــدت هــذه الجامعــات نفســها مضطــرة لتأســيس برامــج 
التعليــم المــوازي والمــوازي الدولــي كــي تواجــه العجــوزات الماليــة التــي تواجههــا، 
مــا وســع مــن دائــرة المقبوليــن فــي التعليــم الجامعــي علــى حســاب التعليــم 
ــم الجامعــي هــو  المتوســط والمهنــي، مــا ســاعد علــى انتشــار ثقافــة أن التعلي

مفتــاح النجــاح. 
أعــداد  زيــادة  فــي  يســاهم  الجديــدة  الجامعيــة  المعاهــد  تشــجيع  فــإن  وأخيــرًا، 
ــن يمتلكــون معلومــات ومهــارات ال تتناســب مــع ســوق  ــن الشــباب الذي الخريجي
العمــل األردنــي، ممــا يزيــد مــن بطالــة الشــباب المرتفعــة خاصــة بيــن خريجــي 

الجامعــات.

9.معاهد التدريب تواجه العديد من التحديات في األردن:

مــن التحديــات العديــدة التــي تواجههــا معاهــد التدريــب فــي األردن هــي مشــكلة 
نقــص التمويــل، وعــدم التنســيق مــع القطــاع الصناعــي، وعــدم وجــود عــدد كافــي 
ــة طــورت لتتماشــى مــع  ــن. بينمــا بعــض البرامــج التدريبي مــن المرافــق والمدربي
ــه يجــب طــرح تخصصــات جديــدة  ــر العالميــة وأفضــل الممارســات، كمــا أن المعايي
تعكــس المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل. طــرح هــذه التخصصــات يتطلــب 
دراســات لتوجــه تطويرهــا بــل أيضــا تســتوجب دعــم مــادي لتطويــر مرافــق المعاهد 
ومختبراتهــا ومناهجهــا. توجــد قصــص نجــاح فــي هــذا المجــال، مثــل نجــاح جامعــة 
البلقــاء التطبيقيــة. هــذه الجامعــة خضعــت إلــى إصاحــات هامــة بدعــم مــن وزارة 
التربيــة والتعليــم ومــع االســتراتيجية الوطنيــة لعــام 2017، تــم إدراج 73 برنامــج 
تدريــب مهنــي. خضعــت الجامعــة أيضــا لجهــود فــي تحديــث مناهجهــا لكــي ال تركــز 
ــة فــي ســوق العمــل  علــى األكاديمــي بشــكل مفــرط وتعــزز المهــارات المطلوب
مــن  و%50  التقنيــة،  التخصصــات  التواصــل،  مهــارات  البســيطة،  كالمهــارات 
التدريــب العملــي. بينمــا ثقافــة العيــب تجــاه التدريــب المهنــي مــا زالــت متفشــية، 
إال أن الكثيــر مــن خريجــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة والعديــد مــن برامجها التعليمية 

متوســطة يحصلــون علــى عقــود عمــل قبــل التخــرج.
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10.عــدم وجــود رقابــة علــى معاييــر العمــل فــي كافــة القطاعــات فــي االقتصاد 
األردني:

علــى الرغــم مــن تركيــز الحكومــة علــى خلــق فــرص عمــل جديــدة ومواجهــة آفــة 
بطالــة الشــباب، إال أنــه ال يوجــد خطــة متكاملــة تواجــه هــذه المشــاكل االجتماعيــة 
واالقتصاديــة. بصــرف النظــر عــن العمــل الافــت للنظــر لأجنــدة الوطنيــة، ال 
يوجــد تغييــر ملمــوس حتــى اآلن. بينمــا بعــض التدابيــر تلمــس مناطــق معينــة بــا 
اســتراتيجية تربطهــا إال الصــورة الكبــرى، عــدم تطبيــق قوانيــن العمــل يخلــق بيئــة 
عمــل غيــر آمــن للعامليــن. النطــاق الشاســع للعمــل بــدون رقابــة يســمح بالعديــد 
مــن الخروقــات لمعاييــر العمــل وحقــوق االنســان األساســية، وعــدم توفــر عقــود 
عمــل منصفــة يتــرك العديــد مــن العامليــن بــا تأميــن صحــي أو حمايــة اجتماعيــة. 
التعديــات الجديــدة لقانــون العمــل والحمايــة االجتماعيــة يؤثــر بطريقــة ســلبية 
علــى حقــوق العامليــن اإلنســانية، معطــًا حريــة العمــل لمؤسســات المجتمــع 
المدنــي ونقابــات العمــال، وســامحًا ألربــاب العمــل بعــدم تســجيل موظفيهــم 
بشــكل كامــل فــي الحمايــات االجتماعيــة. عــدم وجــود سياســات تحاكــي المشــاكل 
المتعلقــة بالنســاء تعــرض المــرأة لبيئــة غيــر ســليمة فــي العمــل، ممــا يــؤدي إلــى 
انخفــاض عــدد النســاء العامــات. باإلضافــة الــى ان عــدم وجــود الرقابــة ال يضمــن 

بيئــة آمنــة وســليمة للشــباب الداخليــن إلــى ســوق العمــل.

وفــي ذات الوقــت، غالبــًا مــا يواجــه العمــال المهاجــرون أشــكااًل مختلفــة مــن 
والزراعــة  الصناعــة  بيئــات عملهــم. ال ســيما فــي مجــاالت مثــل  فــي  التمييــز 
والســياحة وعــدم وجــود أنظمــة الحمايــة القانونيــة التــي تمنــع تشــغيلهم بظــروف 
عمــل غيــر الئقــة. علــى ســبيل المثــال، ال يتلقــى العديــد مــن العمــال المهاجريــن 
أي تعويــض عــن العمــل اإلضافــي، والكثيــر منهــم يســتلمون أجورهــم متأخــرة 
عــن مواعيدهــا. عــاوة علــى ذلــك، يعانــي العديــد مــن الاجئيــن مــن منظــور عمــل 
غيــر مؤكــد بســبب عقــود قصيــرة األجــل. إن ظــروف العمــل الضعيفــة فــي بعــض 
القطاعــات بســبب عــدم وجــود قــدرة علــى تنفيــذ مضاميــن تشــريعات العمــل 
األردنيــة، تخلــق صــورة ســلبية لبعــض الوظائــف وتبــدو غيــر جذابــة للشــباب الذيــن 
يجــدون أنفســهم يدخلــون ســوق العمــل ألول مــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فإنــه 
يســاهم بشــكل كبيــر فــي وصــم بعــض المهــن، وبالتالــي يمنــع الشــباب مــن 

اختيــار هــذه المهــن.
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أمــام هــذه األســباب التــي أدت الــى هيمنــة تأثيــر العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة 
علــى خيــارات الشــباب والشــابات فــي اختيــار التخصصــات والمهــن المســتقبلية 
لهــم، هنالــك مجموعــة مــن الملفــات بحاجــة إلــى إجــراء تعديــات فــي السياســات 
الناظمــة لهــا ســواء علــى مســتوى التشــريعات أو الممارســات علــى أرض الواقــع، 

ولعــل أهمهــا:

الوطنيــة  واالســتراتيجية  للتشــغيل  الوطنيــة  االســتراتيجية  وتطبيــق  تحديــث   •
لتنميــة المــوارد البشــرية ووضــع سياســات مائمــة لمواجهــة مشــكلتي البطالــة 
ومشــاركة الشــباب فــي ســوق العمــل. يجــب علــى الحكومــة اســتهداف األســباب 
ــة فــي األردن، والعمــل علــى نشــر دراســات عــن الوضــع الحالــي  الجذريــة للبطال
لســوق العمــل ومتطلباتــه، واالســتثمار فــي برامــج االرشــاد المهنــي وتوفيــر 

ــز برامجــه. ــم المهنــي وتعزي فــرص العمــل، وتحســين التعلي

السياسات البديلة والتوصيات

1. خاصة بصناع القرار 

• وضــع سياســات عمــل تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين وتطبــق فــي جميــع أماكــن 
العمــل. ألن السياســات التــي تركــز علــى ســامة ومصالــح النســاء والفتيــات 
ضروريــة لضمــان بيئــة عمــل آمنــة لهــن. هــذا األمــر هــام فــي ســوق عمــل يعتبــر 
النســاء فيــه اقليــة مثــل ســوق العمــل األردني، حيث يمكن للسياســات الحساســة 

للنــوع االجتماعــي تشــجيع عــدد أكبــر مــن الفتيــات علــى دخــول عالــم العمــل.

• يجــب إعــادة هيكلــة التمويــل الوطنــي وتوســيع ميزانيــة االرشــاد المهنــي الفعال 
وسياســات االرشــاد وبرامجــه. االرشــاد يجــب ان يكــون عبــارة عــن عمليــة مســتمرة 
تبــدأ مــن مراحــل مبكــرة فــي عمــر الطالــب/ الطالبــة لمســاعدة وتشــجيع الطلبــة 
وميولهــم  وانفعاليــا  وعقليــا  جســمانيا  وشــخصياتهم  أنفســهم  يعرفــوا  لكــي 
ورغباتهــم، والتعــرف علــى الفــرص المتاحــة أمامهــم، والمســاعدة علــى تنميــة 
هــذه الشــخصيات بحيــث يحــددون خياراتهــم فــي الحيــاة بشــكل أفضــل، باإلضافــة 
الــى تجســير الفجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى الوظائــف فــي ســوق العمــل. 
مبتكــرة  بخدمــات  الجــدد  للطــاب  المهنــي  لإلرشــاد  الشــاملة  البرامــج  وتوفيــر 

ــة تســاعدهم علــى دخــول عالــم العمــل. ومحدث

• تنظيــم العمــل فــي جميــع القطاعات لضمــان حقوق العمال والحماية االجتماعية 
لهــم فــي األردن. كمــا أنــه يجــب تعديــل قانون العمل وقانــون الضمان االجتماعي 
لضمــان ظــروف عمــل الئقــة وتوفيــر متطلبــات الســامة والصحــة المهنيــة لجميــع 
العمــال. ووضــع السياســات التنظيميــة وتنفيذهــا بدقــة فــي أماكــن العمــل، مــن 

أجــل توفيــر بيئــة عمــل مناســبة للشــباب لتشــجيعهم للدخــول إلــى ســوق العمل.
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الواعــدة  التوظيــف والقطاعــات  اتجاهــات  حــول  البحــوث والدراســات  • تطويــر 
فــي األردن مــن أجــل إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة عــن فــرص العمــل المتوفــرة، 
وســتكون هــذه المعلومــات هامــة ليــس فقــط فــي دعــم الشــباب فــي اختيــار 
مســارهم العلمــي والمهنــي، وإنمــا أيضــًا فــي إيجــاد وتطويــر برامــج تعليميــة 
جديــدة. كمــا أن البيانــات والمعلومــات المحدثــة عــن واقــع ســوق العمــل يجــب ان 
تكــون ســهلة المنــال ومتوفــرة للجميــع عبــر االنترنــت فــي قواعــد بيانــات تشــمل 

فــرص العمــل المتاحــة مــع وصــف لطبيعــة العمــل.

• إدراج المهــارات البســيطة والمهــارات الرقميــة كجــزء مــن التعليــم العــام هــو أمــر 
أساســي لدخــول الشــباب عالــم العمــل بنجــاح. وذلــك ألن ســوق العمــل يتغيــر 
والديناميكيــات المعاصــرة تخلــق أنواعــًا جديــدة مــن الوظائــف بعيــدة عــن األصنــاف 
القديمــة. لذلــك فــإن رفــع مســتوى مهــارات العمــال يجــب ان يكــون جــزء مــن عملية 
تطويــر العمــل الجديــد، حيــث أصبحــت الخدمــات الرقميــة هــي القطــاع االقتصــادي 
الواعــد واألكثــر توســعًا. ووزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة تعمــل مــع كل مــن 
وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي إلدخــال المهــارات الرقميــة فــي 

المناهــج الدراســية ابتــداًء مــن الصــف الســابع.

2. خاص بالمؤسسات التعليمية المهنية والتقنية 
والتعليم العالي والقطاع الخاص

• تعديــل آليــة القبــول فــي المؤسســات التعليميــة للســماح للطــاب باختيــار 
التخصــص الــذي يفضلونــه بحريــة. وإعــادة النظــر بشــكل جــذري فــي آليــات القبــول 
فــي الجامعــات وكليــات المجتمــع والمــدارس المهنيــة ومعاهــد التدريــب المهنــي، 
بحيــث تصبــح معتمــدة علــى ميــول الطــاب وقدراتهــم، وليــس علــى درجاتهــم 
وتحصيلهــم األكاديمــي المعتمــد علــى المهــارات التقليديــة الســائدة فقــط فــي 
النظــام التعليمــي فــي األردن. عــاوة علــى ذلــك، ينبغــي تقديــم المنــح للطــاب 
إلكمــال تعليمهــم فــي المســارات المتوســطة والمهنيــة، مــع تحســين محتــوى 
البرامــج التعليميــة والتدريبيــة المقدمــة لتشــجيعهم علــى اختيــار هــذه المســارات 

التعليميــة.

• تطويــر المعاهــد المهنيــة مــن خــال تزويدهــا بمرافــق حديثــة وأدوات ومختبــرات 
مناســبة. وذلــك ألن المعاهــد المهنيــة تتطلــب أدوات ومرافــق مخصصــة بشــكل 
أكبــر مــن المنشــآت التعليميــة. كذلــك يجــب توفيــر المزيــد مــن الدعــم المــادي لهــذه 
المنشــآت لتخريــج شــباب يمتلكــون القــدرات التقنيــة المطلوبــة في ســوق العمل.

• العمــل علــى ايجــاد تنســيق فعــال بيــن المعاهــد المهنيــة وســوق العمــل. وذلــك 
ألن التواصــل والشــراكة بيــن معاهــد التدريــب المهنــي والقطــاع الخــاص يحســن 
جــودة التعليــم وفــرص العمــل المقدمــة للطــاب. هــذا التنســيق ســوف يســمح 
بــان تطــور مناهــج وبرامــج تتناســب مــع الوظائــف  التدريــب المهنــي  لمعاهــد 

المتوفــرة، ممــا يضمــن توفيــر وظائــف للطــاب بعــد تخرجهــم.
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• تشــجيع التوســع فــي التعليــم المتوســط والتعليــم المهنــي لكــي نغيــر مــن 
نمــوذج التعليــم الحالــي الــذي يعتمــد علــى التعليــم الجامعــي. ومراجعــة هــذا 
ــة  ــات الجامعي ــم المتوســط، الكلي ــى التعلي ــر عل ــث يعتمــد بدرجــة أكب النمــوذج بحي
وتخفيــض  لهــا  الترويــج  يجــب  التــي  والفنــي،  المهنــي  التدريــب  ومؤسســات 

تكاليفهــا وتســهيل الوصــول إليهــا لكــي تكــون مائمــة للطــاب.

• يجــب أن تتضمــن البرامــج الجامعيــة مــواد تقنيــة ومهنيــة: إدراج مــواد تقنيــة 
ومهنيــة ضمــن البرامــج الجامعيــة ســوف يقلــل الفتــرة مــا بيــن تخــرج الطالــب 
وحصولــه علــى فرصــة عمــل. كمــا أن الجامعــات يجــب ان تقــدم خيــارات متنوعــة 
مــن المــواد التدريبيــة التــي يســتطيع الطالــب/ة االختيــار منهــا وتشــمل المهــارات 
األساســية للوظائــف المتوفــرة فــي ســوق العمــل، ويجــب معاملــة هــذه المــواد 
كمتطلبــات تخــرج مثــل المــواد األخــرى. بحيــث تمكنهــم مجموعــة المهــارات التــي 
اكتســبها الطلبــة مــن العمــل فــي القطاعــات ذات الصلــة بعــد التخــرج، خاصــة فــي 

ــة أنهــم يكافحــون للعثــور علــى وظيفــة محــددة فــي تخصصهــم الجامعــي. حال

3. خاصة بالمجتمع المدني 

• تنظيــم حمــات توعويــة حــول ثقافــة العيــب فيمــا يتعلــق بالتدريــب المهنــي 
واحتياجــات ســوق العمــل الحاليــة. يجــب أن تشــمل حمــات التوعيــة الشــاملة 
جميــع المناطــق فــي األردن، بهــدف التقليــل مــن ثقافــة العيــب المرتبطــة بالتعليم 
المهنــي والعمــل اليــدوي. الحمــات التوعويــة يجــب أن تركــز علــى المعلومــات 
المتعلقــة بواقــع ســوق العمــل فــي األردن بمشــاركة الطــاب وأوليــاء أمورهــم 

وقطــاع األعمــال وأصحــاب العمــل.

• زيــادة فــرص تمكيــن الشــباب أمــر هــام لكــي يكتشــفوا اهتماماتهــم وكيفيــة 
مواءمتهــا مــع الوظائــف المناســبة لهــم. كمــا أن توقعــات العائلــة، القــدوة، النوايــا 
اإلنســانية، الصحــة النفســية والعاطفيــة، والجنــس هــي بعــض األمــور التــي تؤثــر 
فــي اختيــارات الشــباب لتخصصاتهــم. باإلضافــة إلــى أن تمكيــن الشــباب لــه دور 
فعــال فــي صراعهــم المســتقبلي نحــو تحديــد مهنهــم، حيــث تنميــة المهــارات 
االجتماعيــة والمشــاركة فــي المجتمــع أمــر بالــغ األهميــة. علــى الرغــم مــن ان 
مشــكلة بطالــة الشــباب فــي األردن هيكليــة وصناعــة الوظائــف – تحــت التأثيــر 
الواســع لتضخيــم القطــاع الخــاص- إال أن اهتمامــات الشــباب جــزء أساســي مــن 
الحلــول.  فاهتمامــات الطــاب ومهاراتهــم المميــزة يجــب ان ترســم قراراتهــم 

لمســتقبلهم المهنــي.

المراجع:



P a g e | 17

المراجع:

أ- المراجع العربية 

- دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير البطالة للربع الرابع من عام 2019.

- دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير البطالة للربع الثالث من عام 2019. 

- دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي األردني، 2018. 

- دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير الخريجين في الدراسات العليا، 2017. 

- دائــرة اإلحصــاءات العامــة، تقريــر المــرأة مــن منظــور إحصائــي بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة، 
 .2018

- منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، تقريــر التعليــم والتدريــب الفنــي 
والمهنــي فــي األردن ، 2019. 

- منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة )OECD(، تقريــر مراجعــة سياســة الشــباب فــي األردن، 
 .2018

التعليمــي  للمشــهد  البريطانــي  الثقافــي  المجلــس  تقريــر  للتنميــة،  العــرب  المستشــارون   -
 .2016 والرياضيــات،  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــال  فــي  األردنــي 

- الطويســي، أ،)2013(. طبيعــة الحلــول المقترحــة لتعزيــز الصــورة االجتماعيــة للتعليــم المهنــي 
مــن وجهــة نظــر الخبــراء فــي األردن. مجلــة دراســات 40 )2(: 1510-1493.

- العــدوان، ف، )2009(. االســتراتيجية الوطنيــة للتوجيــه المهنــي بــوزارة التربيــة والتعليــم. وزارة 
التربيــة والتعليــم، عمــان ، األردن.

- مؤتمــر مســتقبل اإلقتصــاد والوظائــف فــي األردن، م. نضــال ملــكاوي »جلســة العوامــل 
المؤثــرة فــي اختيــار التخصصــات والمهــن«. 

- مركــز الفينيــق للدراســات اإلقتصاديــة والمعلوماتيــة، دراســة اتجاهــات التوظيــف فــي األردن، 
 .2016

- الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة،  دراســة ســوق العمــل »توظيــف الخريجيــن الجــدد فــي 
 .2016 قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي األردن«، 

- الســعد، أ،)2007(. رســالة دكتــوراة بعنــوان »تقييــم اتجاهــات الطــاب نحــو التعليــم المهنــي 
فــي األردن«. 



P a g e | 18

ب- المراجع األجنبية 

ج- المواقع اإللكترونية

- Neugart, Michael and Klaus Schömann )2002(: Employment outlooks: Why 
forecast the labour market and for whom?, in: WZB Discussion Paper.

- Mehtap, S., Jayyousi, Y., Gammoh, N., & Al Haj, A. )2016(: Factors Affecting 
Women’s Participation in the Jordanian Workforce. International Journal of 
Social Science and Humanity, 6)10(, p. 790.

- Education International 6th World Congress )2011(: Privatization of Vocational 
Education and Training: Major Trends and Impacts.

- WANA Institute )2018(: Syrian Refugee Employment Trends in Jordan and 
Future Perspectives.

- United Nations Development Programme )UNDP(: )2014(. Labour market: 
the case of vocational training in Jordan.

- Grundmann, Johannes )2011(: Islamismus, Bildung und Gesellschaft in 
Jordanien am Beispiel des privaten Hochschulwesens )unpublished doctoral 
dissertation(, p. 164168-.

- Burke, Dolores and Ahmad Alwaked )1997(: On the Threshold: Private 
Universities in Jordan, in: International Higher Education )9(.

- ILO )2017(: Migrant domestic and garment workers in Jordan: A baseline 
analysis of trafficking in persons and related laws and policies; and ILO )2017(: 
A challenging market becomes more challenging: Jordanian workers, migrant 
workers and refugees in the Jordanian labour market.

-  http://www.mehnety.net/ or https://www.for9a.com/

- http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/jo2025part1.
pdf


