مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

ورقة سياسات

نحو توسيع التعليم والتدريب المهني

والتقني في األردن
نموذج مؤسسة التدريب المهني

إعداد :مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

تشرين الثاني 2020

1

نحو توسيع التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن

تمهيد
علــى الرغــم مــن جهــود الحكومــات األردنيــة المتعاقبــة والقطــاع الخــاص ،لــم
يشــهد االقتصــاد الوطنــي أي زيــادة ملحوظــة فــي النمــو االقتصــادي خــال
الســنوات العشــر الماضيــة .ومــا زالــت معــدالت البطالــة مرتفعــة جــدا مقارنــة مــع
دول المنطقــة والعالــم وخاصــة بيــن الشــباب .فــي ظــل هــذا الســيناريو ،يمكــن
أن يســاعد توســيع نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي علــى خلــق نمــو
ً
آفاقــا جديــدة للشــباب .وال بــد مــن الذكــر بــأن نظــام التعليــم
مســتدام ويفتــح
والتدريــب المهنــي يواجــه العديــد مــن العقبــات التــي تحــد مــن توجهــات الشــباب
والشــابات فــي اإلقبــال عليــه ،مثــل نقــص المــوارد الماليــة الالزمــة لتطويــر برامــج
تعليــم وتدريــب مهنــي فعالــة ،وعــدم مواءمــة مهــارات الخريجيــن مــع احتياجــات
ســوق العمــل ،وعــدم مراعــاة ميــول الطــاب ،وعــدم مراعــاة قضايــا النــوع
االجتماعــي ،ممــا يؤثــر علــى مــدى فعاليــة هــذه البرنامــج.
مــن خــال ورقــة السياســة هــذه ،يعتــزم مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة
والمعلوماتيــة المســاهمة فــي تحليــل نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
الحالــي فــي األردن ،مــع التركيــز علــى نمــوذج مؤسســة التدريــب المهنــي .كمــا
ســتعمل هــذه الورقــة علــى تقديــم سياســات بديلــة لبعــض السياســات غيــر
المالئمــة فــي هــذا المجــال الــى جانــب تقديــم بعــض التوصيــات واقتــراح حلــول
مــن شــأنها أن تســاهم فــي إعــداد نمــوذج تعليــم وتدريــب مهنــي ناجــح يتجــاوز
التحديــات الحاليــة لســوق العمــل األردنــي ،مثــل الخصخصــة أو التأثيــر الحالــي
لجائحــة كورونــا وتطوراتهــا القادمــة.
يشــكر فريــق مركــز الفينيــق جميــع المؤسســات والمنظمــات الوطنيــة التــي جعلــت
هــذا العمــل ممكنـ ًـا .كمــا نتوجــه بالشــكر إلــى جميــع الخبــراء والباحثيــن والسياســيين
الذيــن شــاركونا خبراتهــم ومنحونــا مــن أوقاتهــم ومعارفهــم إلثــراء هــذه الورقــة.

تنويه
تــم إعــداد هــذا التقــــــرير بدعــم مـــــــــالي مــن برنامــج الشـــــــراكة الدنماركيــة العربيــة ( .)DAPPإن المحتويــات الـــــــواردة فــي
التقريــر ال تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر الجهــة المانحــة.
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المقدمة
يعانــي االقتصــاد األردنــي منــذ ســنوات مــن حالــة تراجــع النمــو االقتصــادي منــذ
عــام  ،2009وانخفــاض أســعار النفــط الــذي أدى إلــى تباطــؤ النمــو االقتصــادي
فــي المنطقــة ،وتراجــع قطــاع الســياحة )1(.إضافــة إلــى ازديــاد التحديــات اإلقليميــة
نتيجــة األوضــاع فــي ســوريا والعــراق والعديــد مــن الــدول العربيــة وتدفــق
الالجئيــن ،وتعطــل حركــة التجــارة ونقــل البضائــع فــي المنطقــة( . )2والبــد مــن
االشــارة الــى أن إجــراءات تنفيــذ اإلصالحــات الالزمــة لخلــق فــرص عمــل الئقــة
كانــت دون المســتوى المطلــوب ،مــا عمــق عــدم المســاواة االجتماعيــة)3(.
وبمــا أنــه تــم خصخصــة العديــد مــن المؤسســات التعليميــة والصحيــة فــي
المملكــة ،فــإن تكاليــف التعليــم والرعايــة الصحيــة آخــذة فــي االزديــاد( ،)4كمــا بلــغ
ً
ً
أردنيــا فــي 2018؛
دينــارا
نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي (2,909
ً
ً
ً
ً
أردنيــا
دينــارا
تقريبــا) وهــو فــي حالــة ركــود منــذ ســنوات (2,811
دوالرا
4,072
فــي  .)5()2010عــاوة علــى ذلــك ،يعانــي أصحــاب الدخــل المحــدود وصغــار رجــال
األعمــال مــن عــبء ضريبــي مرتفــع يعيــق النمــو االقتصــادي المســتدام( ، )6حيــث
تشــير التقديــرات أن ضريبــة المبيعــات تشــكل  75فــي المائــة مــن اإليــرادات
الضريبيــة الســنوية للدولــة)7(.
يعتبــر معــدل البطالــة فــي األردن مــن أعلــى معــدالت البطالــة فــي المنطقــة.
وبحســب أرقــام دائــرة اإلحصــاء العامــة التــي صــدرت مؤخـ ً
ـرا ،بلــغ معــدل البطالــة
( 23.0بالمئــة) خــال الربــع الثانــي مــن عــام  2020بواقــع ( 21.5بالمئــة) للذكــور
مقابــل ( 28.6بالمئــة) لإلنــاث )8( .وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة وضعــت فــي
الميثــاق الوطنــي األردنــي لعــام  1990واالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب أولويــة
تنميــة وتعليــم الشــباب باعتبارهــم عامليــن رئيســيين فــي التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة )9(،إال أن نســبة البطالــة لمــن هــم تحــت ســن  25تبلــغ  49بالمئــة)10(.
تجــدر اإلشــارة بــأن هنالــك طلــب متزايــد علــى العامليــن فــي قطــاع المهــارات
المنخفضــة والمتوســطة ،ولكنــه ال يجــذب ســوى القليــل مــن الخريجيــن الحاصليــن
علــى درجــات التعليــم األكاديمــي وباألخــص الدرجــات العليــا منهــا( .)11ولمواجهــة
هــذا التحــدي ،يمكــن أن تكــون برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي أداة
فعالــة لمســاعدة الشــباب وتحفزهــم علــى العمــل وتفتــح آفاقــا جديــدة لهــم
لتطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم الالزمــة لدخــول ســوق العمــل .وفــي الوقــت
نفســه ،توفــر برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي قــوة عمــل مدربــة قــادرة علــى
اإلنتــاج والمســاهمة فــي تعزيــز إنتاجيــة وجــودة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل
الشــركات المحليــة.

 _1الخطيب ،وليد ونفيسه محمد ( :)2019بعد  30عاماً  ،هل ساعد صندوق النقد الدولي االقتصاد األردني أو عرقله؟ العلوم االجتماعية الكندية (المجلد ،15 .رقم  ،)7ص .21-15
 _2البنك الدولي ( :)2020األردن :نظرة عامة.
 _3عــوض ،أحمــد ( :)2018دور السياســة العامــة فــي تركيــز الســلطات وعــدم المســاواة االجتماعيــة .االطــاع علــىhttp://www.socialwatch.org/node/18076 :؛ مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ( :)2018العمــل
الالئــق فــي األردن .مازالــت الفجــوة واســعة ،بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش ايبــرت؛ شــرفات ،أيمــن ( :)2019الالمســاواة المكانيــة فــي األردن ،مجلــة االقتصــاد واإلدارة.
 _4البنك الدولي.2020 ،
 _5دائرة اإلحصاء ( :)2018الكتاب اإلحصائي السنوي .2018
 _6مدانات ،فايز مدانات وآخرون .)2018( .النظام الضريبي والنمو االقتصادي في األردن ،2015-1980 ،مجلة يوروميد لألعمال ،)1( 13 ،ص .127-102
 _7وزارة المالية ( :)2019نشرة مالية الحكومة العامة لشهر ديسمبر ،االطالع على.www.mof.gov.jo :
 _8دائرة اإلحصاءات العامة :تقرير البطالة ،الربع الثاني من عام .2020
والتنمية ( :)2018مراجعة سياسة رفاه الشباب في األردن (مشروع دمج الشباب بين االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية) .ص.17 .
 _9مركز منظمة التعاون االقتصادي
_10دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير البطالة للربع الثاني من عام .2020
_11منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2018ص .83 ،79-78
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تواجــه برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي إضافــة الــى التحديــات
الســابقة صــورة ســلبية فــي المجتمــع األردنــي( ، )12حيــث أن هنالــك العديــد مــن
المعتقــدات التــي تشــير إلــى توجــه الشــباب والشــابات إلــى التدريــب المهنــي
بســبب فشــلهم وقلــة تحصيلهــم لمعــدالت عاليــة فــي المســارات األكاديميــة،
إضافــة إلــى ذلــك ،ال تعــد العديــد مــن البرامــج طالبهــا بشــكل مالئــم لســوق
العمــل بســبب المــوارد الماليــة المحــدودة ،والبرامــج التدريبيــة القديمــة التــي ال
تواكــب التقــدم والتطــور التكنولوجــي المحــرز علــى مســتويات عالميــة ،وعــدم أخــذ
متطلبــات القطــاع الخــاص بعيــن االعتبــار ،وإن قامــت بذلــك ،فهــي عاجــزة عــن
توفيــر وظائــف دائمــة للملتحقيــن بهــا.
تبحــث ورقــة السياســة هــذه فــي حالــة برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
فــي األردن ،بمــا فــي ذلــك نقــاط ضعفهــا ،والتحديــات المتعلقــة بمؤسســة
التدريــب المهنــي ،وهــي المظلــة األساســية التــي توفــر خدمــة التدريــب المهنــي
فــي األردن .كمــا تهــدف الورقــة إلــى تقديــم توصيــات وسياســات بديلــة لتوســيع
نطــاق تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي يواكــب التطــورات التكنولوجيــة المحــرزة
علــى أرض الواقــع ،وتســتجيب للتحديــات المعاصــرة والمســتقبلية وباألخــص
تلــك التــي حصلــت نتيجــة جائحــة كورونــا ،والتــي يتوقــع أن تــؤدي إلــى ركــود النمــو
فــي االقتصــاد األردنــي وارتفــاع معــدالت البطالــة بشــكل غيــر مســبوق.
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 _12السعايدة ،منعم ( :)2016أسباب تجنب التعليم المهني في األردن ،البحوث التربوية والمراجعات (المجلد  ،11العدد  ،)11ص.1084-1064 .
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التحديات التي تواجه برامج التدريب
والتعليم التقني والمهني
تتطلــب المشــاركة فــي التدريــب المهنــي إتمــام المســتوى التعليمــي األساســي
اإللزامــي ،والــذي ينتهــي بعــد الصــف العاشــر )13(.بعــد ذلــك ،يمكــن للطلبــة اختيــار
التدريــب المهنــي والتقنــي أو اختيــار االلتحــاق بالمســار األكاديمــي أو الفنــي
والتــي يســمح النجــاح فيهــا التقــدم للحصــول علــى الشــهادة العامــة لالمتحــان
الثانــوي (المعــروف أيضـ ًـا باســم امتحــان التوجيهــي) ،ومــن ثــم اختيــار إمــا العمــل
أو مواصلــة الدراســة فــي الجامعــات أو الكليــات التقنيــة .ينتهــي اســتكمال فــرع
التدريــب المهنــي بالدبلــوم الفنــي .وال تســمح الشــهادة فــي مســار التدريــب
المهنــي االلتحــاق بمؤسســات التعليــم العالــي.
ســجلت دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي األردن أن عــدد الملتحقيــن فــي التعليــم
ً
طالبــا ( 13,974ذكــور و 9,207إنــاث) ،فــي حيــن
الثانــوي المهنــي هــو 23,181
بلــغ عــدد الملتحقيــن فــي التعليــم األكاديمــي  79,820( 177,945ذكــور و98,125
إنــاث)( . )14عــاوة علــى ذلــك ،يتقــدم مــا يقــارب مــن  180ألــف طالــب المتحــان
الثانويــة العامــة ســنويا ينجــح منهــم مــا يقــارب  50بالمائــة فقــط ،يدخــل حوالــي
 45,000منهــم الجامعــات األردنيــة وال يذهــب ســوى  6,000إلــى كليــات المجتمع.
( )15وال يقتصــر األمــر علــى وجــود عــدد كبيــر مــن الطــاب الذيــن يتوجهــون نحــو
بــدال مــن التعليــم المهنــي فحســب ،وإنمــا يتوجــه الطــاب
الدراســة الجامعيــة
ً
إلــى االلتحــاق ببرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ظنــا منــم أنهــا تمثــل
نقطــة انطــاق لاللتحــاق بالجامعــات فيمــا بعــد )16(،ويشــكل هــذا تحديــا كبيــرا حيــث
يعتقــد العديــد مــن الشــباب والشــابات بــأن الشــهادة الجامعيــة ســوف توفــر لهــم
وظيفــة يضمنــون فيهــا دخــا شــهريا ثابتــا يؤمــن لهــم االســتقرار المــادي كالعمــل
فــي القطاعــات الحكوميــة علــى ســبيل المثــال.

 _13السعايدة ،منعم ( :)2013دراسة تقييمية للوضع الراهن للتعليم قبل المهني ،واقتراحات لتطوير المرحلة األساسية العليا في األردن ،دراسات :جامعة عمار ثليجي ،الجزائر .27
 _14دائرة اإلحصاءات العامة ( :)2018الكتاب اإلحصائي السنوي .2018
 _15مستشارو األعمال العربية من أجل التنمية ( :)2016المشهد التعليمي  STEMاألردني .تقرير للمجلس الثقافي البريطاني .ص .12
 _16الطويسي ،أحمد عيسى ( :)2013طبيعة الحلول المقترحة لتعزيز الصورة االجتماعية للتعليم المهني والتقني من وجهة نظر الخبراء في األردن ،دراسات :العلوم التربوية (المجلد  ،40العدد  ،)2ص.1510-1493 .
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إن مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى قــرارات الشــباب والشــابات فــي االختيــار مــا
بيــن التعليــم المهنــي أو التعليــم األكاديمــي ،هــي عــدم قــدرة التعليــم المهنــي
علــى إعطــاء الثقــة للطلبــة لاللتحــاق بــه ،مــن حيــث عــدم نشــر الوعــي الكافــي
بأهميــة االلتحــاق بالمســارات المهنيــة والفنيــة ،والــذي ال يمكــن تحقيقــه بمنأى عن
المجتمــع بأكملــه مؤسســات وأفــراد .باإلضافــة إلــى العوائــق الجندريــة والنظــرة
الســائدة حــول تدنــي أجــور الحرفييــن والمهنييــن وهــو ليــس بالضــرورة صحيحــا.
تســاهم الخلفيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لكافــة شــرائح المجتمــع ،بــدور هــام في
تكويــن آراء واتجاهــات الطــاب ،ســواء نحــو اختيــار المســارات التعليميــة الفنيــة
والتقنيــة أو اختيــار المســارات األكاديميــة .رأي اآلبــاء واألقــران يؤثــر بشــكل كبيــر
علــى اختيــار الطالــب ،ويتأثــر ذلــك أيضــا بمــكان إقامــة الطالــب وبيئتــه ،ومتطلبــات
الســوق المحليــة وفــرص العمــل )17(.غالبـ ًـا مــا ترتبــط الحالة االجتماعيــة واالقتصادية
للعائلــة نفســها بخيــار تعليــم الطــاب ،حيــث تأتــي غالبيــة الطــاب المهنييــن مــن
عائــات منخفضــة ومتوســطة الدخــل )18(.كمــا تبــدو الرغبــة فــي الحصــول علــى
درجــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي أعلــى بيــن فئــة الطــاب الذيــن يتمتــع
آباؤهــم بمســتوى تعليمــي منخفــض( .)19تعكــس هــذه االتجاهــات ،المعاييــر
والقيــم الثقافيــة التــي تســتمر فــي المبالغــة فــي تقديــر مهــن ذوي الياقــات
البيضــاء بينمــا تقلــل مــن شــأن المهــن الفنيــة.
تمثــل سياســات الفصــل بيــن مســاري التعليــم األكاديمــي والمهنــي الصــادرة عــن
المؤسســات المعنيــة ،ســببا آخــر للحــد مــن توجــه الطلبــة إلــى المســارات الفنيــة
والتقنيــة ،حيــث يتطلــب تأهيــل الطــاب فــي المســار المهنــي للدراســة الجامعيــة
أخــذ مــواد إضافيــة كالكيميــاء والفيزيــاء واألحيــاء وغيرهــا كل حســب تخصصــه،
عــدا عــن المــواد األخــرى والتــي تثقــل عاتــق الطلبــة وتزيــد الضغــط عليهــم مــن
حيــث محاوالتهــم الدائمــة لمضاعفــة جهودهــم للحصــول علــى فرصــة االلتحــاق
بالجامعــات فيمــا بعــد.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن نقــص المشــورة واإلرشــاد خــال مراحــل تعليميــة مبكــرة
يقلــل مــن وعــي الطــاب نحــو أهميــة التوجــه الــى الخيــارات المهنيــة والفنيــة،
والتــي قــد توفــر لهــم فــرص عمــل مجديــة ماديــا أكثــر مــن المســارات األكاديميــة،
ممــا يجعــل أفــراد األســرة واألقربــاء هــم المصــدر الرئيســي لإلرشــاد الوظيفــي
للطــاب)20(.
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 _17السعايدة ،منعم ( :)2007تقييم اتجاهات الطالب نحو التعليم المهني في األردن (.Malmö Studies in Educational Sciences No. 32). Malmö: Malmö högskola
 _18المرجع السابق ،ص .104
 _19منظمة التعاون والتنمية ،2018 ،ص .91-90
 _20برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( :)2014سوق العمل :حالة التدريب المهني في األردن.

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

نموذج مؤسسة التدريب المهني
تأسســت مؤسســة التدريــب المهنــي عــام  ،1976وتعتبــر مــن أبــرز مقدمــي
التدريــب المهنــي فــي األردن .وعملــت التعديــات الالحقــة فــي الســنوات
 1985و 1999و ،2001علــى تحديــد دورهــا وكفاءتهــا كمقــدم للتدريــب المهنــي
فــي المملكــة )21(.تعمــل مؤسســة التدريــب المهنــي كمؤسســة شــبه مســتقلة
تحــت مظلــة وزارة العمــل .وفــي ســياق االســتراتيجية الوطنيــة األولــى للتعليــم
والتدريــب المهنــي والتقنــي لألعــوام  ،2013 - 2008تــم إدخــال العديــد مــن
التعديــات الهيكليــة علــى مجلــس التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وأمانــة
المجلــس ،وإنشــاء مركــز االعتمــاد وضمــان الجــودة ،كمــا أجريــت تعديــات علــى
المخصصــات الماليــة .جميــع هــذه التعديــات تهــدف إلــى تحســين التنســيق داخــل
قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ،وبنــاء نظــام تدريبــي منظــم وفعــال
يعتمــد علــى الطلــب واحتياجــات ســوق العمــل.
فيمــا بعــدُ ،بنيــت االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة للتعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي لألعــوام ( )2020-2014علــى الخبــرات والــدروس المســتفادة مــن
االســتراتيجية األولــى .حيــث تركــز هــذه االســتراتيجية بشــكل أكبــر علــى الشــباب،
وتعمــل علــى مســاعدتهم فــي تأميــن عمــل الئــق بمســتويات مســتدامة،
وتمكنهــم مــن تحديــث خبراتهــم ومهاراتهــم باســتمرار لمواكبــة التغيــرات والفــرص
التكنولوجيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة .كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز دور
مؤسســات جديــدة مختلفــة لتوفيــر تســهيالت أفضــل لعمــل الخريجيــن الجــدد بهــا،
ودمــج النســاء والفئــات األكثــر هشاشــة فــي المجتمــع ،وتوســيع التعــاون مــع
القطــاع الخــاص)21( .
تتولــى مؤسســة التدريــب المهنــي مســؤولية تطويــر التدريــب المهنــي وتقديــم
الخدمــات لجميــع المواطنيــن لرفــع كفــاءة العامليــن فــي ســوق العمــل .يمكــن
للطــاب االختيــار بيــن التدريــب علــى مســتويات مختلفــة وفــي مجــاالت متعــددة
كالتعليــم الفنــي والصناعــي ،واالقتصــاد المنزلــي ،والســياحة ،والفنــادق،
والمســار الزراعــي )23(.ويســتغرق التدريــب المهنــي عاميــن ويــزود الطــاب بمنهــج
نظــام مــزدوج مــن خــال تدريــس التدريــب النظــري فــي معاهــد التدريــب المهنــي
والخبــرات العمليــة مــن خــال التلمــذة الصناعيــة)24(.

 _21مؤسسة التدريب المهني ( :)2018مرحباً بكم في موقع المؤسسة اإللكتروني.
 _22وزارة العمل ( :)2014االستراتيجية الوطنية األردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني .ص .7-5
 _23موقــع مؤسســة التدريــب المهنــي؛ وزان ،مــي وديــان زوفيغيــان ( :)2013برامــج التوظيــف العامــة فــي األردن ،دييغــو ف .أنجل-أوردينــوال ،أرفــو كــودو ،وأمينــة ســيماللي (محــرر) :بنــاء برامــج توظيــف فعالــة للشــباب العاطليــن
عــن العمــل فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،ص.77 .
 _24منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2018ص .88
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يقــع تحــت مظلــة مؤسســة التدريــب المهنــي  38معهــد تدريــب مهنــي ،تقــدم
 110برامــج تدريبيــة و 220تخصصـ ًـا .مــن بينهــا معهــدان متخصصــان فــي الســياحة
والصحــة والســامة .كمــا وأنــه فــي الوقــت الحالــي ،هنالــك  12,000طالــب
مســجلين فــي برامــج التدريــب المهنــي المختلفــة (مــن بينهــم حوالــي  25فــي
المائــة مــن اإلنــاث) .إذ تبلــغ رســوم الــدورة  30دينـ ً
ـارا أردنيـ ًـا لــكل فصــل دراســي
ـارا شـ ً
للخدمــات والتدريــب ،و 50دينـ ً
ـهريا رســوم إداريــة لبرامــج المهــارات المحــددة.
( )25ومــع ذلــك ،ال تــزال المشــاركة فــي برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
منخفضــة .ففــي عــام  ،2017توجــه أقــل من  3.5في المائة من خريجي المدارس
إلــى االنتســاب إلــى برامــج التدريــب المهنــي( .)26ويعــود ذلــك الــى غيــاب اإلرشــاد
المدرســي ،وقلــة التشــجيع مــن اآلبــاء واألســرة بشــكل عــام ،ومعاييــر القبــول
الجامعــي المتحيــز ،وتدنــي قيمــة العمــل واألجــور ،وتدفــق العمالــة الوافــدة التــي
حلــت محــل العمالــة األردنيــة فــي العديــد مــن الحقــول والقطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة( .)27باإلضافــة إلــى ذلــك ،تفتقــر العديــد مــن المعاهــد إلــى أعضــاء هيئــة
تدريــس مؤهليــن ،وإلــى المناهــج الحديثــة والمرافــق المجهــزة بشــكل جيــد)28(.
ونتيجــة لذلــك ،ال يتــم إعــداد الطــاب بشــكل يؤهلهــم لمواكبــة متطلبــات ســوق
العمــل وعــدم المواءمــة بيــن المؤهــات المطلوبــة وحاجــات ســوق العمــل(.)29

دور المنظمات الدولية والمؤسسات األخرى التي
تقدم خدمة التدريب المهني
إلــى جانــب برامــج مؤسســة التدريــب المهنــي ،هنالــك العديــد مــن مؤسســات
القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة تقــدم خدمــة التدريــب المهنــي
والتقنــي .ولكــن ال يوجــد فــي المملكــة جهــة محــددة تقــوم بالتنســيق مــا بيــن
المعاهــد والــوزارات المختلفــة .حيــث تتبــع هــذه المؤسســات التــي تقــدم فــرص
التدريــب المهنــي لــوزارات مختلفــة ،ممــا يجعــل هــذا القطــاع مجــزأ بشــكل كبيــر.
( )30ومنــذ عــام  ،2007تمــت إتاحــة الفرصــة الســتكمال التدريــب المهنــي مــن خــال
البرنامــج الوطنــي للتوظيــف والتدريــب ،كمــا تــم إنشــاء برنامــج الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص لمســاعدة الشــباب المتعطليــن عــن العمــل عــن طريــق
تدريبهــم وتهيئتهــم لدخــول ســوق العمــل .وتحقيقـ ًـا لهــذه الغاية ،يتلقــى المتدرب
ـامال لمــدة عــام تحــت مظلــة القــوات المســلحة األردنيــة ،بالتعــاون مــع
تدريبـ ًـا شـ ً
وزارة العمــل والشــركات الخاصــة ،وخاصــة فــي قطــاع االنشــاءات)31(.
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 _25مقابلة مع الدكتور ماجد الخواجا ،مؤسسة التدريب المهني.
 _26اليونسكو-يونيفوك ( :)2019نبذة عن التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن .ص .4
 _27برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،2014ص.10 .
 _28منظمة العمل الدولية ( :)2014االستراتيجية الوطنية األردنية للتوظيف  .2020-2011ص .42
 _29منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2018ص .83
 _30المرجع السابق ،ص .89
 _31الوطنية للتشغيل والتدريب ( :)2018من نحن
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك العديــد مــن أوجــه التعــاون مــا بيــن الحكومــة األردنيــة
والمنظمــات الدوليــة المشــاركة فــي توســيع أنشــطة التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي .حيــث تســاعد المنظمــات مــن خــال خبرتهــا الدوليــة وقدراتهــا الماليــة
علــى تحســين فعاليــة برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي .فعلــى ســبيل
المثــال ،مولــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة مشــروع تنميــة القــوى العاملــة
فــي األردن ( )WFDخــال األعــوام  2018 - 2014إلنشــاء نظــام تنميــة قــوى عاملــة
تنافســي حســب الطلــب ،يــؤدي إلــى زيــادة فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص -
خاصــة للنســاء والشــباب وأولئــك الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر( . )32يهــدف هــذا
المشــروع إلــى تحســين المناهــج الدراســية ،مــن خــال اتبــاع أفضــل الممارســات
الدوليــة فــي هــذا المجــال ،وزيــادة إدمــاج المــرأة ،وايجــاد تنســيق أفضــل بيــن
متطلبــات التدريــب وحاجــات ســوق العمــل)33(.
كمــا أطلــق برنامــج مماثــل بعنــوان «دعــم المؤسســات التعليميــة األردنيــة فــي
تقديــم تدريــب مهنــي موجــه نحــو ســوق العمــل» مــن قبــل برنامــج الوكالــة
األلمانيــة لإلنمــاء الدولــي مــع الحكومــة األردنيــة .يهــدف هــذا البرنامــج الــذي يمتــد
ألربــع ســنوات ( )2021-2017إلــى تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
مــن خــال تحســين المناهــج ،وإنشــاء برامــج تدريبيــة جديــدة ،وتعزيــز الحــوارات
والتعــاون بيــن القطاعــات المختلفــة ،وتحســين الجانــب العملــي للتدريــب)34(.
عــاوة علــى ذلــك ،قامــت المنظمــات الدوليــة ،مثــل منظمــة العمــل الدوليــة،
وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،والمجلــس النرويجــي لالجئيــن بوضــع برامــج محــددة
تســتهدف مجموعــات محــددة لتعزيــز مهاراتهــم وزيــادة توظيفهــم ،وإشــراك
أصحــاب العمــل والقطاعــات الخاصــة بتوفيــر فــرص التدريــب أثنــاء العمــل )35(.كمــا
دورا حاسـ ً
ً
ـما فــي تعزيــز االبتــكارات
يلعــب قطــاع التدريــب غيــر الربحــي والخــاص
مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج التــي تســتهدف الطــاب والطالبــات في
ً
طرقــا جديــدة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة
المراحــل التعليميــة المختلفــة ،وتقــدم
لتعلــم المهــارات التــي يحتاجهــا ســوق العمــل)36(.

 _32الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( :)2017مشروع تطوير القوى العاملة األردنية.
 _33المرجع السابق.
 :GIZ (2020( _34التعليم المهني الموجه لسوق العمل والتعليم العالي والتدريب .MOVE-HET
 _35معهد وانا ( :)2018اتجاهات توظيف الالجئين السوريين في األردن وآفاق المستقبل .ص.38
 _36اللجنة التوجيهية لألجندة الوطنية ( :)2005األجندة الوطنية  .2015-2006األردن الذي نسعى إليه.
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تأثير فيروس «كورونا المستجد» على نظام التعليم
والتدريب المهني والتقني في األردن
تواصــل انتشــار فيــروس كورونــا بشــكل غيــر متوقــع وســريع ،حيــث وصــل إلــى
األردن فــي بدايــة شــهر آذار مــن هــذا العــام .ومــن خــال القــاء نظــرة للوضــع
الحالــي فــي أوروبــا الغربيــة والصيــن والواليــات المتحــدة ،فــإن الفيــروس أدى
إلــى شــلل االقتصــاد جــراء فــرض العديــد مــن التدابيــر مثــل :حظــر التجــول ،وإغــاق
المؤسســات العامــة والخاصــة ،ومــا إلــى ذلــك ،والتــي تهــدف إلى منــع الفيروس
مــن االنتشــار .بالنســبة لــأردن ،قــد يــؤدي انتشــار الفيــروس إلــى تراجــع المجتمــع
اجتماعيـ ًـا واقتصاديـ ًـا ،وهــذا ســيؤثر بشــكل رئيســي علــى الفئــات الضعيفــة مــن
الســكان (مثــل الوافديــن والعمــال الذيــن يعملــون فــي القطاعــات االقتصاديــة
غيــر المنظمــة وغيــر المشــمولة بمظلــة الحمايــة االجتماعيــة) والذيــن ليــس لديهــم
القــدرة والمــوارد الماليــة لطلــب المســاعدة الطبيــة أو بــدل التعطــل عــن العمــل.
وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة اتخــذت أيضـ ًـا تدابيــر شــاملة مثــل إغــاق المؤسســات
الخاصــة والعامــة ،ووقــف وســائل النقــل ،وحظــر التجــول ،وعــدد مــن األمــور
ً
ضروريــا
األخــرى ،إال أنــه مــن المتوقــع أن يكــون اإلنفــاق الحكومــي اإلضافــي
للتعامــل مــع اآلثــار طويلــة المــدى المترتبــة علــى األزمــة .كمــا قامــت العديــد
مــن المؤسســات التعليميــة ،مثــل الجامعــات ،بتحويــل أنشــطتها عبــر وســائل
االتصــال المرئــي والمســموع .قــد ال تتــاءم هــذه الطريقــة مــع متطلبــات التعليــم
والتدريــب المهنــي والتقنــي ألنــه ســيفقد الجــزء العملــي مــن التدريــب والــذي
يصعــب تقديمــه عبــر وســائل التعليــم عــن بعــد.
ســوف يتأثــر قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي جــراء اآلثــار بعيــدة المــدى
المترتبــة علــى انتشــار فيــروس «كورونــا المســتجد» ،وهــذا يعتمــد علــى درجــة
نجــاح التدابيــر التــي تقــوم بهــا الدولــة للتعامــل مــع اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة
لتداعيــات هــذه األزمــة .كمــا أنــه مــن المحتمــل أن يــؤدي فشــل االســتراتيجية
الحاليــة إلــى إثقــال كاهــل الحكومــة بنفقــات إضافيــة ضخمــة ،ممــا يــؤدي إلــى
زيــادة المديونيــة الحكوميــة وعجــز االقتصــاد الوطنــي ممــا قــد يؤثــر علــى أنشــطة
وبرامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي .ومــن وجهــة نظــر أخــرى ،قــد تظهــر
األزمــة الحاليــة الحاجــة إلــى موظفيــن متخصصيــن ،خاصــة فــي مجــاالت الطــب
والنقــل والمبيعــات ،ممــا يســاهم بشــكل كبيــر فــي ضمــان اســتمرار جميــع
الخدمــات األساســية المطلوبــة فــي العمــل علــى الرغــم مــن تداعيات هــذه األزمة.

التحديات التي تواجه مؤسسة التدريب المهني
علــى الرغــم مــن الجهــود واإلصالحــات المذكــورة إلعــادة تنظيــم نظــام التعليــم
والتدريــب التقنــي والمهنــي الحالــي ،إال أن أداء مؤسســة التدريــب المهنــي ال
يــزال أقــل مــن إمكانياتهــا .ويتنــاول القســم التالــي التحديــات والعوامــل الرئيســية
التــي تعيــق التوســع الناجــح لهــذا النمــوذج.
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والبنية الضعيفة
نقص الموارد
ُ
علــى الرغــم مــن أن مقدمــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي يحصلــون
علــى بعــض المــوارد الماليــة مــن خــال القــروض الخارجيــة أو الجهــات المانحــة أو
األنشــطة المدرســية )37(,فــإن معظــم األمــوال هــي مــن األمــوال العامــة التــي
تدفعهــا وزارة الماليــة .ففــي عــام  ،2017بلــغ إجمالــي اإلنفــاق علــى التعليــم
العــام  1,043.9مليــون دينــار أردنــي .تــم تخصيــص مــا يقــارب  13.2مليــون دينــار
أردنــي ( 1.3فــي المائــة) منهــا لمؤسســة التدريــب المهنــي )38(.باإلضافــة إلــى
ذلــك ،تتلقــى مؤسســة التدريــب المهنــي األمــوال مــن المانحيــن الدولييــن مثــل
الوكالــة األلمانيــة )39(.عــاوة علــى ذلــك ،يــوزع صنــدوق التعليــم والتدريــب المهنــي
ـاء علــى
والتقنــي األمــوال لدعــم برنامــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي بنـ ً
التدريــب علــى المهــارات المطلوبــة بغــض النظــر عــن الميزانيــة العامــة )40(.كمــا
يعمــل الصنــدوق علــى تعزيــز التعــاون بيــن مقدمــي التعليــم والتدريــب المهنــي
والتقنــي والشــركات الخاصــة ،وتعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص،
لذلــك يتــم توفيــر ميزانيــة إجماليــة تبلــغ حوالــي  20مليــون دينــار أردنــي )41(،والــذي
يخصــص جــزء قليــل منهــا إلــى مؤسســة التدريــب المهنــي)42(.
إن نقــص المــوارد يحــد مــن اإلمكانيــات داخــل النظــام ،ويــؤدي إلــى أن تكــون
المرافــق غيــر مجهــزة بشــكل جيــد ،والمعــدات المســتخدمة فــي التدريــب قديمــة،
كمــا أن ضعــف جــودة التعليــم تمنــع اســتقطاب مدربيــن متخصصيــن واالحتفــاظ
وفقــا
ً
بهــم ألطــول مــدة ممكنــة ،وتضعــف االســتجابة الحتياجــات ســوق العمــل)43(.
لمســح أجرتــه منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي عــام  ،2015كان 47.2
فــي المائــة فقــط مــن العمــال الشــباب قادريــن علــى تلبيــة متطلبــات مهنتهــم،
واعتبــر  43.3فــي المائــة منهــم غيــر مؤهــل نهائيــا )44(.باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يعــد
الطلبــة بشــكل كاف يعــزز قدراتهــم علــى التغيــرات التكنولوجيــة الحديثــة وبالتالــي
زيــادة الطلــب علــى المهــارات الرقميــة التــي أصبحــت ذات أهميــة بشــكل متزايــد
فــي ســياق التحــول الرقمــي العالمــي المســتمر للمجتمــع واالقتصــاد.
ً
وفقــا آلخــر تصنيفــات قواعــد البيانــات العالميــة للتنافســية الرقميــة ،والتــي
ـادا علــى اعتمــاد واستكشــاف التقنيــات الرقميــة
تقيــس قــدرة وجاهزيــة  63اقتصـ ً
كمحــرك رئيســي للتحــول االقتصــادي فــي األعمــال التجاريــة والحكومــة والمجتمــع
األوســع ،كانــت البــاد فــي حالــة ركــود فــي التحســن وتنفيــذ تكنولوجيــات جديــدة
لســنوات .وفــي العــام  ،2019احتــل األردن المرتبــة  50وأصبــح أضعــف دولــة أداء
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا)45(.

 _37منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2018ص .89
 _38المرجع السابق ،ص .56
 _39مقابلة مع المهندس زياد عبيدات مدير عام مؤسسة التدريب المهني.
 _40يونسكو-يونيفوك ( ،)2019ص .14
 _41المرجع السابق.
 _42مؤسسة التدريب األوروبية ( :)2014سياسات التشغيل في األردن ،ص.24 .
 _43منظمة العمل الدولية ،2014 ،ص .42
 _44منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2018ص .83
 _45مركز  IMDللتنافسية العالمية ( :)2019تصنيف  IMDللتنافسية الرقمية العالمية لعام  .2019ص .100
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نحو توسيع التعليم والتدريب المهني والتقني في األردن

عدم التنسيق بين التعليم والتدريب المهني
والتقني وسوق العمل
يعــد التبــادل بيــن مؤسســة التدريــب المهنــي والقطــاع الخــاص حــول
مؤهــات وتطــورات ســوق العمــل منخفــض جــدا .إذ إن ضعــف القطــاع
الخــاص يضعــف جــودة المناهــج وأهميتهــا العمليــة أثنــاء التدريــب .ونتيجــة
لذلــك ،ال يتوافــق محتــوى التدريــب والمهــارات التــي يتــم تدريســها مــع
المعاييــر الحاليــة ،وتكــون كفــاءة الخريجيــن متدنيــة وغيــر مواكبــة لمتطلبــات
ســوق العمــل )46(.وقــد أظهــر اســتطالع للــرأي أن  87فــي المائــة مــن أصحــاب
األعمــال علــى اســتعداد لتوظيــف المزيــد مــن خريجــي التعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي ،فإنهــم يجــدون أن مهــارات الطــاب األكاديمييــن غيــر
ً
ونــادرا مــا تكــون ذات صلــة بالوظيفــة)47(.
كافيــة
عــاوة علــى ذلــك ،ال توجــد قاعــدة بيانــات وطنيــة حــول التخصصــات والمهــن
المتاحــة ،والمهــارات المطلوبــة( )48لهــذه المهــن فــي األردن .فــي حيــن ال
يتــم تقديــم أي معلومــات شــاملة عــن حالــة ســوق العمــل يمكــن أن تكــون
عامــة ومتاحــة للجميــع ،فــإن قواعــد البيانــات التــي تتضمــن معلومــات كاملــة
ودقيقــة عــن اتجاهــات الطلــب علــى الوظائــف وخصائــص الوظيفــة قليلــة
جــدا ،وعــادة مــا تكــون متاحــة فقــط لألشــخاص المشــاركين فــي دراســات
محــددة.
طــورت بعــض الجمعيــات المحليــة األردنية مجموعة مــن المواقع االلكترونية
العامــة التــي تتضمــن معلومــات وتفاصيــل حــول اتجاهــات التوظيــف فــي
األردن ،إلــى جانــب الوصــف الوظيفــي والمهــارات المطلوبــة  .إال ان غيــاب
البيانــات المتاحــة يعيــق مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
فــي جمــع المعلومــات ذات الصلــة الالزمــة للتكيــف مــع االتجاهــات الحاليــة
والمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل مــن أجل توفير التدريب المناســب.

ضعف أنظمة التوجيه واإلرشاد الوظيفي
يــؤدي االفتقــار إلــى اإلرشــاد الوظيفــي خــال المراحــل التعليميــة وباألخــص
فــي مراحــل مبكــرة ،إلــى إعاقــة معرفــة الطــاب بالخيــارات المهنيــة المتاحــة،
ممــا يجعــل أفــراد األســرة هــم المصــدر األساســي لإلرشــاد الوظيفــي
للطــاب الشــباب المهتميــن بهــذه الخيــارات )49(.ومــن بيــن أوجــه القصــور
فــي رؤيــة الحكومــة ،غيــاب أنظمــة وبرامــج اإلرشــاد الوظيفــي الشــاملة
لجميــع المــدارس األردنيــة ،والــذي يعيــق تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي
ســوق العمــل .حيــث توفــر وزارة التربيــة والتعليــم آليــات وبرامــج توجيــه
مهنــي واستشــاري ضعيفــة .عــاوة علــى ذلــك ،علــى الرغــم مــن أن وزارة
التربيــة والتعليــم تقــدم العديــد مــن برامــج التعليــم المهنــي ،إال أن التمويــل
كاف .فهــي ال تتقاضــى ســوى
ٍ
المخصــص لقســم اإلرشــاد المهنــي غيــر
 5000دينــار لجميــع مــدارس المملكــة( ،)50ممــا يعيــق دورهــا بشــدة فــي توجيــه
الشــباب ودخولهــم ســوق العمــل.
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 _46منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2018ص .89
 :IPSOS Loyalty 2020 _47رضا أصحاب العمل عن التدريب المهني ،تقرير مقدم إلى وزارة العمل /المملكة األردنية الهاشمية
 _48انظرhttp://www.mehnety.net and/or https://www.for9a.com :
 _49برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.2014 ،
 _50ملــكاوي ،نضــال ( ،2020ينايــر) :العوامــل المؤثــرة فــي اختيــار التخصصــات والمهــن .جلســة فــي مؤتمــر :مســتقبل االقتصــاد والوظائــف فــي األردن .عــرض مــن وزارة
التربيــة والتعليــم.

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

ومــن منظــور مجتمعــي ،ال تتمتــع الوظائــف التقنيــة والفنيــة بمكانــة جيــدة فــي
المجتمــع ،بســبب التقــدم التعليمــي والمهنــي المحــدود الــذي تقدمــه درجــات
التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي )51(.إلــى جانــب ذلــك ،الفشــل فــي تقديــم
خدمــات كافيــة للطــاب للعثــور علــى فــرص عمــل مناســبة ،كمــا أن برامــج اإلرشــاد
التربــوي التــي تعــرض فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم ضعيفــة جــدا وال تؤثــر
علــى الثقافــة االجتماعيــة الســائدة التــي تفضــل التعليــم األكاديمــي علــى التعليم
المهنــي ،بغــض النظــر عــن العمــل ومتطلبــات الســوق وتوفــر الوظائــف.

المعيقات النمطية والجندرية
ً
نســبيا
يعــد توجــه اإلنــاث إلــى التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي منخفــض
مقارنــة مــع الذكــور .فعلــى مســتوى المــدارس الثانويــة ،تمثــل الطالبــات نســبة
أكبــر مــن الطــاب الذكــور فــي المجــال األكاديمــي ،فــي حيــن أن أعــداد الذكــور
تــزداد بنســبة  20فــي المائــة فــي المســار المهنــي )52(.وينعكــس هــذا أيضــا فــي
البيانــات اإلحصائيــة للطــاب الجامعييــن )53(،حيــث كانــت نســبة عــدد اإلنــاث أكثــر مــن
الذكــور ( %51و  %48.4علــى التوالــي).
أشــارت دراســة أجريــت فــي عــام  ،2015إلــى أن خيــارات اإلنــاث تتجــه نحــو
المســارات األكاديميــة ،ظنــا بأنهــا ســتحقق لهــن ذاتهــن واســتقالليتهن ،كمــا أنهــا
مــن وجهــة نظرهــن تعــد مدخــا الــى التوظيــف فــي القطــاع العــام والــذي يعــد
األكثــر أمنــا واســتقرارا لإلنــاث .كمــا أن التوجــه للمســار األكاديمــي يحقــق قبــوال
اجتماعيــا كبيــرا ويهيــئ الحصــول علــى فــرص وظيفيــة بأجــور أفضــل( )54وبالنســبة
للعديــد مــن اإلنــاث ،تبــدو برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي غيــر جاذبــة
بســبب الصــور النمطيــة الســائدة بيــن الجنســين .حيــث يقــدم عــدد قليــل فقــط مــن
دورات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بيئــة مالئمــة لعمــل المــرأة وهــي
مرتبطــة بشــكل عــام بالمهــن التقليديــة مثــل العمــل فــي مراكــز التجميــل ومهــارات
اســتخدام الحاســوب وغيرهــا مــن الوظائــف التقليديــة التــي ارتبطــت بالمــرأة منــذ
زمــن بعيــد)55(.
أفــاد مشــاركون فــي ورشــة عمــل حــول «كيفيــة تشــجيع النســاء علــى االلتحــاق
بمؤسســة التدريــب المهنــي التــي نظمتهــا الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة،
بــأن مراكــز التدريــب المهنــي وباألخــص خــارج العاصمــة عمــان غيــر مناســبة لإلنــاث
بســبب تصميــم المناهــج الدراســية لتســتهدف الذكــور.
باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،ينظــر إلــى الخريجــات فــي ســوق العمــل علــى أنهــن غيــر
مؤهــات للوظائــف التــي يشــغلها الذكــور كالوظائــف القياديــة أو اإلشــرافية،
جميــع هــذه المعاييــر الثقافيــة الســائدة تعيق زيــادة عدد اإلناث الراغبين بالمشــاركة
فــي برامــج التدريــب المهنــي والتقنــي.

 _51منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .2018
 _52دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب االحصائي السنوي,2018 ،
 _53دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب االحصائي السنوي,2016 ،
 _54ماهيتاب ،سليم ،يزن جيوسي ،نجود قموه ،أحمد الحاج ( :)2016العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة في القوى العاملة األردنية ،المجلة الدولية للعلوم االجتماعية واإلنسانية (المجلد  ،6العدد  ،)10ص.790 .
 _55المومني ،المفادي ( :)2019تمكين المرأة من خالل البرامج التقنية والمهنية :دراسة حالة شمال األردن ،البحث التربوي (المجلد  ،10العدد  ، )1الصفحات .222-214
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تعتبــر المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة األردنيــة فــي ســوق العمــل مــن أقــل
المســتويات عالميــا ،حيــث أن توزيــع القــوى العاملــة فــي األردن حســب نــوع
الجنــس معاكــس تمامــا لتوزيــع التعليــم ،إذ أن النســاء يمثلــن  15بالمئــة فقــط مــن
العامليــن  74بالمائــة منهــن يحملــن درجــة البكالوريــوس )56(.وهــذا يعكــس مختلــف
الحواجــز والقيــود التــي تتأثــر بهــا المــرأة ويقلــل مــن مشــاركتها االقتصاديــة
فــي ســوق العمــل ،مــن حيــث اعتبــار معاييــر اجتماعيــة معينــة كالــزواج األســباب
الرئيســية لتــرك الوظيفــة ،واالعتقــاد بــأن مســؤولية المــرأة األولــى هــي رعايــة
المنــزل وبالتالــي صعوبــة خروجهــا ألداء مهــام إضافيــة أخــرى.

توسيع التعليم الجامعي العام والخاص
علــى مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة ،اتســع نطــاق التعليــم الجامعــي فــي األردن
بشــكل ملحــوظ ،خاصـ ًـة أن عــدد الملتحقيــن بالتعليــم العالــي الخــاص ازداد فــي
ً
مؤشــرا جيــدا علــى
اآلونــة األخيــرة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التوســع يعتبــر
تحســن المســتويات التعليميــة ،إال أن هــذا التوســع يتــم علــى حســاب العديــد مــن
المعاهــد المتوســطة والمهنيــة .حيــث بلــغ عــدد الجامعــات األردنيــة  30جامعــة،
ثلثيهــا جامعــات خاصــة أصبحــت جاذبــة لجميــع الطــاب الناجحيــن فــي الثانويــة
العامــة .وفــي المقابــل عانــت الجامعــات الحكوميــة من انخفــاض الدعم الحكومي،
حيــث وجــدت نفســها مجبــرة علــى إنشــاء برامــج تعليميــة دوليــة موازيــة لمواجهــة
عجزهــا المالــي .وأدى ذلــك بــدوره إلــى تعميــق الفجــوة التعليميــة بيــن البرامــج
ً
حاليــا فــي األردن مــا يقــارب مــن  35ألــف طالــب فــي
المختلفــة ،حيــث يوجــد
الكليــات المتوســطة مقابــل مــا يقــارب مــن  350ألــف فــي التعليــم الجامعــي.
إن تخفيــض معــدالت القبــول فــي بعــض التخصصــات مقابــل رســوم أعلــى
مدفوعــة مــن قبــل الطــاب ،وســع دائــرة أولئــك الذيــن تــم قبولهــم فــي التعليــم
الجامعــي علــى حســاب برامــج التعليــم المتوســط والمهنــي ،ممــا ســاهم فــي
نشــر ثقافــة المكانــة المرتبطــة بالتعليــم الجامعــي .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن الترويــج
للجامعــات الخاصــة يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي أعــداد الخريجيــن مــن فئــة الشــباب
الذيــن ال تتناســب مهاراتهــم مــع الوظائــف المتوفــرة فــي ســوق العمــل األردنــي،
ممــا يزيــد مــن حجــم البطالــة بيــن الشــباب وخاصــة بيــن خريجــي الجامعــات.
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 _56الموقع االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة.

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

التوصيات
تقتــرح ورقــة السياســات العديــد مــن التوصيــات لتعزيــز توجــه الشــباب والشــابات
لاللتحــاق ببرامــج التدريــب المهنــي والتقنــي ومــن أهمهــا:
 .1تعزيــز البنيــة التحتيــة العامــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي :تزويــد
المــدارس المهنيــة بالمرافــق الحديثــة والمعــدات والمعامــل المناســبة .حيــث
أنــه وبالمقارنــة مــع البرامــج التعليميــة األخــرى ،تتطلــب برامــج التعليــم والتدريــب
ـاء علــى ذلــك ،يجــب توجيــه
المهنــي والتقنــي عــادةً معــدات ومرافــق خاصــة .وبنـ ً
المزيــد مــن األمــوال واالســتثمارات نحــو المــدارس المهنيــة ،مــن أجــل تزويــد
الطــاب بالمهــارات التقنيــة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل .عــاوة علــى ذلــك،
وفقــا لمتطلبــات ســوق العمــل .فهنــاك تغييــرات
ً
يجــب مراجعــة المناهــج الدراســية
كبيــرة تحــدث فــي ســوق العمــل وظهــور أنــواع جديــدة مــن الوظائــف بعيـ ًـدا عــن
الوظائــف التقليديــة .لذلــك البــد مــن إدخــال المهــارات الشــخصية والمهــارات
الرقميــة لمواكبــة تقــدم المجتمــع والتطــورات التقنيــة والرقميــة.
ويمكــن تحســين هــذا القصــور مــن خــال تعــاون أقــوى بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص .باإلضافــة إلــى تعزيــز معــارف الطلبــة بالتخصصــات المهنيــة التــي
يمكــن أن توفــر لهــم مهنــة مســتقبلية تــدر دخــا يمكنهــم مــن العيــش الكريــم.
وقــد أظهــرت العديــد مــن البرامــج المنفــذة مــن قبــل منظمــات دوليــة مثــل الوكالــة
األمريكيــة والوكالــة األلمانيــة نجاحــا كبيــرا فيمــا يتعلــق بالتدريــب المهنــي.
علــى الرغــم مــن الدعــم المقــدم مــن قبــل القطــاع الخــاص لمؤسســات التعليــم
والتدريــب المهنــي والتقنــي وللطــاب ،إال أن المســؤولية األساســية تقــع علــى
عاتــق الدولــة ،والتــي مــن مصلحتهــا ،بصفتهــا المســؤول األول عــن سياســات
العمــل ،أن تدعــم مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي مــن خــال
توفيــر المــوارد لخلــق فــرص مســتدامة لطالبهــا ومواجهــة الخصخصــة الموجهــة
إلــى الربــح علــى مصلحــة الطالــب.
 .2تحســين اإلرشــاد الوظيفــي وخدمــات التوجيــه األخــرى :تعــد زيــادة فــرص
ً
ً
حاســما بالنســبة لهــم الكتشــاف اهتماماتهــم وكيفيــة
أمــرا
تمكيــن الشــباب
مواءمتهــا مــع الوظيفــة المناســبة .كمــا تؤثــر الكثيــر من العوامل كتوجهات األســرة
والتجــارب الســابقة واالهتمامــات الشــبابية والصحة النفســية والنــوع االجتماعي،
علــى اختيــارات الشــباب والشــابات للتخصصــات التــي يرغبــون بدراســتها ..وعلــى
الرغــم مــن أن مشــكلة بطالــة الشــباب هــي مشــكلة مؤسســية تكمــن فــي خلــق
مؤسســات توفــر فــرص العمــل فــي األردن  -متأثــرة بشــكل كبيــر بتوســع القطــاع
الخــاص  -فــإن األخــذ بعيــن االعتبــار مصالــح الشــباب وحاجــة الســوق هــو أســاس
الحــل ،وال يتــم ذلــك بمعــزل عــن دور اإلرشــاد الوظيفــي الفعــال الموجــه لوظائــف
تــدر الدخــل للشــباب فــي المســتقبل.
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إن إعــادة هيكلــة التمويــل الوطنــي ،وتخصيــص المزيــد مــن المــوارد لتطويــر
وتفعيــل أنظمــة وبرامــج التوجيــه واإلرشــاد المهنــي ،مــن شــأنها أن تزيــد مــن
فاعليــة هــذه البرامــج .فيجــب أن يشــكل اإلرشــاد وباألخــص المدرســي ،عمليــة
مســتمرة تبــدأ مــن المراحــل األولــى مــن حيــاة الطلبــة لمســاعدتهم وتشــجيعهم
ً
على تعريف أنفســهم وشــخصياتهم جسـ ً
وعقليا .ويجب زيادة معرفة الطالب
ـديا
فــي المواءمــة بيــن ميولهــم ورغباتهــم مــع فــرص التعليــم والتوظيــف المتاحــة،
وتطويــر شــخصياتهم مــن أجــل تحديــد خياراتهــم بشــكل أفضــل ،باإلضافــة إلــى
توعيتهــم بضــرورة ســد الفجــوة بيــن الوظائــف المطلوبــة وحاجــات ســوق العمــل.
 .3تطويــر قاعــدة بيانــات وطنيــة حــول فــرص العمــل :يجــب تطويــر البحــوث
والدراســات حــول اتجاهــات التوظيــف والقطاعــات الواعــدة فــي األردن ،بهــدف
إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة حــول فــرص العمــل المتاحــة وفــرص العمــل التــي
تعانــي مــن الركــود .لــن تكــون هــذه المعلومــات هامــة فــي دعــم الشــباب فــي
اختيارهــم األكاديمــي والمهنــي وحســب ،وإنمــا أيضـ ًـا فــي توجيــه إنشــاء برامــج
تعليميــة جديــدة .كمــا يجــب أن تكــون هــذه البيانــات والمعلومــات حــول واقــع
ســوق العمــل ســهلة الوصــول ومتاحــة للجميــع ويتــم تحديثهــا باســتمرار مــن
خــال وضعهــا علــى قاعــدة بيانــات وطنيــة عبــر المواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات
الوطنيــة ذات العالقــة.
 .4تعزيــز المشــاركة بيــن الجنســين فــي التدريب المهني وســوق العمل :ال تزال
النســاء يمثلــن األقليــة فــي ســوق العمــل لذلــك ،يجــب تطويــر وتنفيــذ سياســات
أكثــر مراعــاة العتبــارات النــوع االجتماعــي (الجندريــة) فــي جميــع أماكــن العمــل .إن
السياســات التــي تضمــن ســامة ومصالــح النســاء والفتيــات علــى وجــه التحديــد
ضروريــة لضمــان بيئــة عمــل وتعلــم آمنــة لهــن .لهــذا ،يجــب علــى برامــج مؤسســة
التدريــب المهنــي أن تســتحدث برامــج تدريــب جديــدة مــن شــأنها جــذب الفتيــات
الــى هــذه البرامــج ،كمــا أن توفيــر بيئــة مناســبة للفتيــات مــن حيــث اختيــار األماكــن
المالئمــة للتدريــب يزيــد مــن إقبــال الفتيــات عليهــا .والبــد مــن اإلشــارة هنــا الــى
ضــرورة تعزيــز دور القطــاع الخــاص ،مــن حيــث توفيــره لفــرص تدريبيــة للفتيــات
تتجــاوز الصــور النمطيــة المتعلقــة بالوظائــف التــي تشــغلها عــادة .إن فــك القيــود
الثقافيــة والمجتمعيــة الســائدة والتــي تعــزز الصــورة النمطيــة بحصــر توظيــف
المــرأة بقطاعــات ووظائــف معينــة دون غيرهــا ،ال يتــم بمعــزل عــن اإلعــام ،حيــث
أن لإلعــام دور هــام فــي توجيــه وتوعيــة كافــة أطيــاف المجتمــع بقضايــا معينــة،
إن نشــر قصــص النجــاح للســيدات اللواتــي اشــتغلن وظائــف غيــر تقليديــة مــن
شــأنه أن يزيــد إقبــال النســاء علــى شــغل تلــك الوظائــف والتــي ال تتقاطــع ســلبا
مــع ثقافــة البلــد وعاداتــه وتقاليــده مــن حيــث وجــوب عمــل المــرأة فــي بيئــة الئقــة
ال تتعــرض فيهــا لإلهانــة أو التقليــل مــن شــأنها كفــرد منتــج مــن أفــراد المجتمــع.
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 .5دعــم مرافــق التعليــم والتدريــب المهنــي والتقني أثناء وما بعــد أزمة كورونا:
يجــب توفيــر الدعــم لمؤسســات التدريــب المهنــي مــن خــال الترويــج للبرامــج التــي
تطرحهــا مؤسســات التدريــب المهنــي بكافــة أنواعهــا ،مــن خــال اإلعالم ووســائل
التواصــل االجتماعــي حتــى يتمكــن الطــاب مــن زيــادة معارفهــم النظريــة علــى
األقــل كبديــل مؤقــت أثنــاء اإلغــاق .كمــا يجــب إعــادة حصــص التدريــب العمليــة
التــي لــم تقــدم خــال األزمــة للتأكــد مــن عــدم فقــدان جــودة وفاعليــة التدريــب.
عــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن تحصــل المؤسســات التعليميــة علــى تمويــل إضافــي
ســواء مــن الجهــات الحكوميــة أو الجهــات المانحــة للمســاعدة فــي تخفيــف األضــرار
التــي حدثــت أثنــاء األزمــة.
فــي ظــل األثــر الكبيــر الــذي تركه انتشــار «فيــروس كورونا» علــى العملية التعليمية
بشــقيها األكاديمــي والمهنــي ،فإنــه ال يحبــذ إجــراء أي تخفيــض للرســوم فــي
مجــال التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ألن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي
طويــل المــدى علــى ســوق العمــل وتراجــع االقتصــاد .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب
توفيــر المزيــد مــن المســاعدة وزيــادة المــوارد لمؤسســات التعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي.
 .6تحديــث وتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل واالســتراتيجية الوطنيــة
لتنميــة المــوارد البشــرية ،ووضــع سياســات مناســبة فــي األردن تعالــج بشــكل
ملمــوس موضــوع البطالــة ومشــاركة الشــباب فــي ســوق العمــل .ومتابعــة
األســباب الجذريــة لبطالــة الشــباب فــي األردن مــن قبــل الحكومــة األردنيــة،
بمــا فــي ذلــك زيــادة الدراســات حــول الوضــع الحالــي لســوق العمــل األردنــي
ومتطلباتــه ،وتحســين نظــام التعليــم المهنــي وتعزيــز برامجــه.
.7تعديــل آليــات القبــول للمؤسســات 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
ـاء علــى المهــارات التقليديــة الســائدة فقــط فــي النظــام
وإنجازهــم األكاديمــي بنـ ً
التعليمــي فــي األردن .إعطــاء المنــح للطــاب إلكمــال تعليمهــم فــي المســارات
المتوســطة والمهنيــة ،مــع تحســين محتــوى البرامــج التعليميــة والتدريبية المقدمة
لتشــجيعهم علــى اختيــار المســارات التعليميــة.
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 .8ضــرورة أن تســتهدف حمــات التوعيــة ثقافــة العيــب حــول التعليــم المهنــي
والمعلومــات حــول احتياجــات ســوق العمــل الحاليــة فــي جميــع القطاعــات
االقتصاديــة فــي األردن ،بهــدف التقليــل مــن ثقافــة العيــب المتعلقــة بالتعليــم
المهنــي واألعمــال اليدويــة والحرفيــة .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن تقــوم حمــات
التوعيــة بنشــر المعلومــات ذات الصلــة بواقــع ســوق العمــل فــي األردن بيــن
الطــاب وأوليــاء أمورهــم وقطاعــات األعمــال وأصحــاب العمــل.
 .9اســتخدام أســاليب مراقبــة األداء التــي تقيــس جــودة التدريــب المهنــي
بشــكل عــام مــن حيــث المناهــج وطريقــة التعليــم والمعــدات المســتخدمة فــي
المــدارس المهنيــة والمؤسســات التدريبيــة المختلفــة.
 .10اســتمرار التعامــل مــع مؤسســة التدريــب المهني باعتبارها حــق للمواطنين
عامــة ،وعــدم المضــي قدمــا بخصخصتهــا كمــا دعــا وزيــر العمــل خــال
وخدمــة ّ
صيــف عــام .2019
 .11ضــرورة إدراج المفاهيــم المتعلقــة بالتعليــم الفنــي والتقنــي والتدريــب
المهنــي فــي المناهــج التربويــة مــن عمــر مبكــر ،مع ضــرورة ذكــر البرامــج التدريبية
التــي تقدمهــا مؤسســة التدريــب المهنــي فــي هــذه المناهــج.
 .12ضــرورة اســتحداث تخصصــات جديــدة فــي الجامعــات األردنيــة الحكوميــة
والخاصــة تتيــح الفرصــة لمــن أكمــل التدريــب فــي حرفــة أو مهنــة معينــة اســتكمال
الدراســة فيهــا ،ومــن هــذه المقترحــات بكالوريــوس تجميــل ،بكالوريــوس تصميــم
األزيــاء وبكالوريــوس نجــارة وغيرهــا الكثيــر مــن هــذه المهــن التــي تفتــح آفاقــا
وفــرص عمــل للشــباب والشــابات ليــس فــي األســواق المحليــة فحســب وإنمــا
فــي األســواق العالميــة أيضــا.
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 وزارة العمل ( :)2014االستراتيجية الوطنية األردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني. اللجنــة التوجيهيــة لألجنــدة الوطنيــة ( :)2005األجنــدة الوطنيــة  .2015-2006األردن الــذي نســعى إليــه.االطــاع علــى:
20National%20%2015-http://inform.gov.jo/Portals/0/Report%20PDFs/0.%20General/2006
Agenda.pdf
 الوطنية للتشغيل والتدريب ( :)2018من نحن .االطالع على:http://www.net.mil.jo/AboutUs
 منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( :)2018ميثــاق الحوكمــة االقتصاديــة :تقريــر التقييــم :األردن؛ص .22 .االطــاع علــى:
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/Compact-for-Governance-Stocktaking-ReportJordan-2018-EN.pdf
 مركــز منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( :)2018مراجعــة سياســة رفــاه الشــباب في األردن (مشــروعدمــج الشــباب بيــن االتحــاد األوروبــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة) .االطالع على:
_http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Youth_well_being_policy
review_Jordan.pdf
 مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ( :)2018العمــل الالئــق فــي األردن :مازالــت الفجــوةواســعة ،بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش ايبــرت.
 مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ( :)2017متابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة تعزيــزالحمايــات وضمــان الشــمول .االطــاع علــى:
www.socialwatch.org/sites/default/files/2017-SR-JORDAN-eng.pdf
 شرفات ،أيمن ( :)2019الالمساواة المكانية في األردن ،مجلة االقتصاد واإلدارة. البنك الدولي ( :)2020األردن :نظرة عامة .االطالع على:https://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview
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 البنــك الدولــي ( :)2020البطالــة ،الشــابات ( ٪مــن القــوى العاملــة النســائية مــن ســن  15إلــى  24عامـ ًـا)(تقديــر نموذجــي لمنظمــة العمــل الدوليــة)  -األردن (تــم االطــاع علــى البيانــات فــي ديســمبر .)2019
االطــاع علــى:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.FE.ZS?locations=JO
 البنــك الدولــي ( :)2020البطالــة ،إجمالــي الشــباب ( ٪مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي الفئــة العمريــةً
عامــا) (تقديــر نموذجــي لمنظمــة العمــل الدوليــة)  -األردن (تــم االطــاع البيانــات فــي ديســمبر
24-15
 .)2019االطــاع علــى:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=JO
 اليونسكو-يونيفوك ( :)2019نبذة عن التعليم والتدريب المهني والتقني .األردن .االطالع على:https://unevoc.unesco.org/wtdb/worldtvetdatabase_jor_en.pdf
 برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( :)2014ســوق العمــل :حالــة التدريــب المهنــي فــي األردن .االطــاععلــى:
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/43527
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( :)2017مشروع تطوير القوى العاملة األردنية :االطالع على:https://www.usaid.gov/jordan/fact-sheets/jordan-workforce-development-project
 معهــد وانــا ( :)2018اتجاهــات توظيــف الالجئيــن الســوريين فــي األردن وآفــاق المســتقبل .االطــاععلــى:
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_SyrianRefugeeEmploymen
tTrendsJordan_English.pdf
 وزان ،مــي وديــان زوفيغيــان ( :)2013برامــج التوظيــف العامــة فــي األردن ،دييغــو ف .أنجل-أوردينــوال،أرفــو كــودو ،وأمينــة ســيماللي (محــرر) :بنــاء برامــج توظيــف فعالــة للشــباب العاطليــن عــن العمــل فــي
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ص .85-69
 -مؤسســة التدريــب المهنــي ( :)2018مرحبـ ًـا بكــم فــي موقــع مؤسســة التدريــب المهنــي اإللكترونــي.

االطــاع علــى:
http://vtc.gov.jo/vtcen/index.php/page/index/view/id/5

 زاداج ،جوزيف ( :)2006الالمركزية والخصخصة في التعليم .دور الدولة .دوردريخت :سبرينغر.Grundmann, Johannes (2011): Islamismus, Bildung und Gesellschaft in Jordanien am Beispiel( des privaten Hochschulwesensأطروحــة دكتــوراة غيــر منشــورة)Retrieved from: https://d-nb. .
34/info/1152077678
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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

للمزيد من المعلومات
شارع الملكة رانيا العبدهللا  -عمارة العمري -رقم  - 12الطابق الرابع
عمان  -األردن

هاتف009625164491 :

فاكس0096265164492 :

info@phenixcenter.net
phenixcenter@yahoo.com
@phenixcenter
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