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دراسة حجم العرض والطلب المتوقعين على التدريب المهني 

والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات   

في سوق العمل األردني (٢٠١٣-٢٠١٥)

المجلس األعلى للسكان

التقرير النهائي

كانــون األول
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تقديم

يقع األردن حالياً في نطاق الفرصة السكانية التي يتوقع أن تصل ذروتها في العام ٢٠٣٠، والمتمثلة في التغير في التركيبة 

العمرية للسكان، حيث يتوقع أن ترتفع نسبة السكان في سن العمل من الشباب والبالغين والتي ستصل إلى حوالي ٦٩٪ 

واستثمارها  السكانيّة  للفرصة  المناسب  التحضير  وسيقودنا  السن،  وكبار  األطفال  نسبة  حساب  على  السكان  من 

والبطالة وظهور  الفقر  زيادة معدالت  الى  االستفادة منها  يؤدي عدم  فيما  وتطور،  انتعاش  إلى مرحلة  الصحيح  بالشكل 

تحديات اجتماعية عديدة.

وزارة  مع  بالتعاون   ٢٠٠٩ عام  في  للسكان  األعلى  المجلس  أعدها  التي  السكانية"  الفرصة  "سياسات  وثيقة  وتسعى 

التخطيط والتعاون الدولي و"الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" المنبثقة عنها 

إلى تحقيق ثالثة نتائج رئيسية تتمثل بالوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام ٢٠٣٠ والوصول إلى معدالت مرتفعة 

ال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة. من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً واإلعداد الفعّ

األردن الرتباطه  الفرصة السكانية في  كمحور أساسي ضمن سياسات  والتقني"  المهني  والتعليم  "التدريب  وتبرز أهمية 

ً) من خالل العمل  المباشر بتحقيق النتيجة الثانية وهي (الوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا

على: ايجاد بيئة علمية محفزة للبحث العلمي واإلبداع، بيئة أعمال محفزة للعمل ولالستثمار والريادة، إقبال متزايد على 

العمل المهني والتقني، إقبال متزايد على العمل الريادي والتشغيل الذاتي وارتفاع مستمر في المشاركة االقتصادية للمرأة.

مواجهة   بهدف  التنفيذية  والبرامج  والخطط  واالستراتيجيات  السياسات  من  لعدد  الحكومة  انتهاج  من  الرغم  وعلى 

الصعوبات االقتصادية والسياسية التي يمر بها األردن والمنطقة والتصدي لها، إال أن صغر حجم االقتصاد ودرجة انفتاحه 

على االقتصاد العالمي وضعف اإلنتاجية وانخفاض المستوى التكنولوجي المستخدم في اإلنتاج وانخفاض نسبة القيمة 

الناتج اإلجمالي، تحول دون قدرة االقتصاد على تنفيذ استراتيجياته وخططه وعلى حماية نفسه من تأثير  المضافة في 

األزمات الخارجية عليه ومن قدرته على معالجة هذه اآلثار.

ويعد تحدي توفير فرص العمل من أهم التحديات التي تواجه االردن حيث أن معدالت البطالة فاقت الـ ١٠٪ على مدى العقد 

الماضي وترتفع هذه النسبة بين  الشباب  األمر الذي يؤكد أهمية استحداث فرص العمل لهذه الفئة والتحقق من مدى 

 .ً التوافق بين العرض من الكفاءات المدربة وبين احتياجات الطلب كماً ونوعا

التحول  ظل  في  اإلنتاجية  العملية  وفي  االقتصادي  النشاط  في  ودورهم  الشباب  فئة  بأهمية  المجلس  من  وإيماناً 

ً للعبء الكبير الملقى  الديموغرافي الذي يشهده المجتمع األردني، والذي تتزايد فيه نسبة الشباب في سن العمل، ونظرا

الشباب  لرغبات  المناسبة  المجاالت  المهني في  والتدريب  التقني  التعليم  توفير فرص  القرار من حيث  على عاتق متخذ 

العرض  "حجم  دراسة  تنفيذ  الى  المجلس  بادر  فقد  أخرى،  جهة  من  العمل  سوق  احتياجات  وتلبية  جهة،  من  وقدراتهم 

والطلب المتوقعين على التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في سوق العمل 

األردني (٢٠١٣-٢٠١٥) ".

۳





شكر وعرفان

يسر المجلس األعلى للسكان أن يصدر دراسة "حجم العرض والطلب المتوقعين على التدريب المهني والتعليم التقني 

في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في سوق العمل األردني (٢٠١٣-٢٠١٥)".  

ويتقدم المجلس ببالغ الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إخراج هذه الدراسة الى حيز الوجود من  فريق المستشارين 

الفنيين الممثل بكل من الدكتور رند قناديلو من مؤسسة المدن الصناعية والمهندس علي نصراهللا من غرفة صناعة األردن 

والدكتور محمد شحاتيت من جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، والذين ساهموا في تقديم مالحظات قيمة أثرت مخرجات 

الدراسة. 

والشكر الجزيل كذلك لكافة المؤسسات والشركات التي ساهمت في إنجاز هذه الدراسة، وبشكل خاص وزارة االتصاالت 

دائرة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  المعلومات،  وتكنولوجيا 

االحصاءات العامة ، مؤسسة التدريب المهني وهيئة شباب كلنا األردن.

وال يفوت المجلس أن يشكر فريق عمل شركة المجموعة المهنية على الجهود التي بذلوها لتنفيذ وإنجاز هذه الدراسة، 

والثناء كذلك على الجهد الكبير للجهات الشريكة المحلية والدولية ممن يدعموا ويساندوا عمل المجلس وعلى وجه 

الخصوص صندوق األمم المتحدة للسكان لتقديمهم الدعم المالي إلعداد هذه الدراسة، والشكر العميق كذلك ألسرة 

األمانة العامة للمجلس القائمين على إعداد هذه الدراسة. 

ومن اهللا العون والتوفيق

٥



٦

فريق الدراسة

 (PKF Jordan) شركة المجموعة المهنية

•   الدكتور معتز حجرات

•   المهندس زيد الفقير 

•   المهندسة لمى أسعد

•   اآلنسة آية الديسي

فريق المجلس األعلى للسكان

•   األستاذة الدكتورة رائده القطب

•   السيدة  رانيا العبادي            

•   السيد أمين جابر                  

•   اآلنسة عطاف الحديد           

•   السيدة  ختام وريكات          

•   اآلنسة سميرة حسن             

•   السيد خالد الرشدان        

     

اللجنة الفنية

•   الدكتور رند قناديلو             

•   المهندس علي نصراهللا         

•   الدكتور محمد شحاتيت       



قائمة المحتويات

۷












































قائمة الجداول

الملخص التنفيذي

قائمة األشكال

١. المقدمة

٢. نطاق العمل 

٣. مراجعة الدراسات ذات العالقة 

٤. منهجية الدراسة

    ٤٫١ المرحلة األولى: تحديد الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات

    االقتصادية

    ٤٫٢ المرحلة الثانية: عملية البحث المكتبي

    ٤٫٣ المرحلة الثالثة: تحديد عملية جمع البيانات

    ٤٫٤ المرحلة الرابعة: تحليل البيانات

    ٤٫٥ المرحلة الخامسة: النتائج واالستنتاجات والتوصيات

٥. نتائج الدراسة

    ٥٫١ العرض من التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

    ٥٫٢ الطلب المتوقع على العمالة المدربة في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مـن مختلف المستويات 

   (فـنـي، مـهنـي، مـاهـر، محـدد الـمهـارات)، مـن وجـهـــة نـظــر أصحــاب العمـل للسنوات الثـالث القادمة 

(٢٠١٣-٢٠١٥)   

    ٥٫٣ الفجوة بين العرض والطلب المتوقعين

    ٥٫٤ تقييم مزودي التدريب

    ٥٫٥ رغبة الشباب (١٦-٢٠ سنة) وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم القني

    ٥٫٦ رغبة طالب المدارس وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  

     المعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)

     ٥٫٧ رغبة الشباب العاطلين عن العمل وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت

    وتكنولوجيا المعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)

(SWOT ANALYSIS) ٦. تحليل مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

٧. ملخص النتائج والتوصيات

    ٧٫١ النتائج

    ٧٫٢ التوصيات

٨. مقارنة بيانات ومعلومات هذه الدراسة مع البيانات المتوفرة في المؤسسات ذات العالقة

المراجع

    ملحق رقم ١: جدول تحديد حجم العينة



۸

١٤٤

١٥٤

١٥٧

١٦٠

١٦٣

ملحق رقم ٢: استبانة تحديـد الطلـب على التدريب المهني والتعليـم التقني المطلـوب  لوظائف مرتبطة بالتدريب

في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (ICT) في األردن لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)

ملحق رقم ٣: استبانة بيان مدى رغبة الشباب وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في  قطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ملحق رقم ٤: استبانة بيـان مـدى رغبة الشبـاب في المرحلـة األساسية وتوجهاتهم وآرائهم نحو  التدريب المهني

والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ملحق رقم ٥: استبانة بيان مدى رغبة الشباب فوق الثانوية العامة وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم

التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ملحق رقم ٦: معاهد التدريب المهني في مختلف محافظات وألوية المملكة
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٣٧

٣٨

٣٩

٤٤

٤٥

٤٦

٣٢

٤٩

٥٠

٥١

٥١

٥٤

٥٥
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٦٠

٦١

٦٢

٦٣

٦٣

٦٤

٦٤

٤٧

مسميات الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

المنشآت التي تحتوي الوظائف السابقة في كل نشاط اقتصادي وعدد العاملين في هذه الوظائف لعام ٢٠١٠

توزيع أعداد المنشآت التي تحوي وظائـف مرتبطـة بالتدريب في مجـال االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات حسب

 النشاط االقتصادي

توزيـع أعداد العاملين في وظائف مرتبطـة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجـاالت تكنولوجيـا االتصـاالت

والمعلومات حسب النشاط االقتصادي

تصنيف المستوى الخاص بكل من البرامج التدريبية المقدمة من معاهد التدريب المهني

عدد المتدربين ونسبة الذكور واإلناث في تخصصات مرتبطة بالتدريب المهني في مجاالت تكنولوجيـا االتصـاالت 

والمعلومات لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

توزيع المتدربين في التدريب المهني في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على محافظات المملكـة للعام 

(٢٠٠٩-٢٠١١)

توزيع المتدربين بحسب البرنامج التدريبي لألعوام (٢٠٠٩ -٢٠١١)

توزيع المتدربين في مجاالت التدريب المهني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بحسب المستوى المهني

لألعوام  ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١

كليات المجتمع المقدمة لدورات وبرامج تدريبية في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

البرامج التدريبية (الدبلوم المتوسط) لكليات المجتمع

الدورات المقدمة من قبل كليات المجتمع في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

توزيع خريجي كليات المجتمع للتخصصـات المرتبطـة بالتدريب والتعليـم المهني والتقني في قطـاع االتصـاالت 

وتكنولوجيا المعلومات لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

توزيع الخريجين من كليات المجتمع حسب المحافظة لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

توزيع الخريجين من كليات المجتمع حسب االختصاص لألعوام (٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١)

أعداد طلبة الثانوية العامة الخاضعين لنطاق الدراسة لألعوام (٢٠٠٩ – ٢٠١١)

تصنيفات الدورات المقدمة (المراكز الثقافية)

العرض المتوقع – نسبة إلى أعداد المتدربين في مؤسسة التدريب المهني في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

العرض المتوقع – نسبة إلى المستوى المهني للسنوات (٢٠١٣ -٢٠١٥)

العرض المتوقع – نسبة إلى المستوى المهني للمحافظات (٢٠١٣ -٢٠١٥)

النسب لكل من الذكور واإلناث لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

العرض المتوقع من خريجين مؤسسة التدريب المهني – نسبة إلى الجنس (٢٠١٣ -٢٠١٥)

متوسط النسب لكل تخصص مهني لألعوام (٢٠٠٩ -٢٠١١)

العرض المتوقع من خريجين مؤسسة التدريب المهني- حسب موضوع التدريب (٢٠١٣ -٢٠١٥)

قائمة الجداول
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قائمة الجداول
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٨٦

٨٧
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٩٣

٩٤

العرض المتوقع ألعداد الخريجين من خالل كليات المجتمع في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

متوسط نسب توزيع الطالب على تخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

العرض المتوقع ألعداد الخريجين من كليات المجتمع في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب التخصص

توزيع كليات المجتمع بين  محافظات المملكة

العرض المتوقع- نسبة إلى المحافظة (٢٠١٣ -٢٠١٥)

النسب لكل من الذكور واإلناث

العرض المتوقع- نسبة إلى الجنس (٢٠١٣ -٢٠١٥)

العرض المتوقع – نسبة إلى اعداد خريجي اإلدارة المعلوماتية (الراسبون والناجحون الذين لم يلتحقوا بالجامعات)

 في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

العرض المتوقع – نسبة إلى الجنس(الراسبون والناجحون الذين لم يلتحقوا بالجامعات)في السنوات(٢٠١٣-٢٠١٥)

إجمالي العرض المتوقع من خريجي تخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

ً على مجموعتين من الطبقات توزيع العينة عشوائية الطبقية اعتمادا

العدد الكلي للموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة

الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة لألعوام (٢٠١٣ – ٢٠١٥)

عدد الموظفين الكلي المتوقع تزويدهم بالتدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة من الموظفين غير 

الحاصلين على التدريب والتعليم المطلوب لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)

النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني 

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب الجنس

النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني 

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب المستوى

النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني

 في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب المحافظة

النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني 

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب النشاط االقتصادي

النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني 

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)حسب حجم المنشأة من ناحية عدد الموظفين

الفجوة بين العرض والطلب بشكل عام لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)

الفجوة في العرض والطلب بحسب الجنس

الفجوة بين العرض والطلب بحسب المحافظات مع االخذ بعين االعتبار خريجي الثانوية العامة

الفجوة في العرض والطلب حسب المحافظات لمخرجات التدريب المهني وكليات المجتمع فقط
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١١٣
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١١٤
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١١٩

١١٣
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١٢١

١٢٢

١٢٢

١٢٣

١٢٥

الفجوة بين العرض والطلب بحسب مستوى المهارة

الفجوة في العرض والطلب لتخصصات مؤسسة التدريب المهني

الفجوة في العرض والطلب الخاص بمخرجات كليات المجتمع

توزيع الطالب على المحافظات حسب نسبة عدد الطالب في المرحلة األساسية والثانوية في كل محافظة

توزيع طالب العينة حسب الجنس

توزيع الطالب حسب نسبة الطالب في الصف العاشر ونسبة الطالب في المرحلة الثانوية

توزيع  الطالب حسب العمر

ترتيب تخصصات طلبة الصف العاشر حسب نوع التعليم الثانوي/ التدريب المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء 

المرحلة األساسية

رغبة طالب الصف العاشر بالدرجة الثانية

خيار طالب الصف العاشر األخير

تحديد رغبات الطالب وتوجهاتهم بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية

نتائج رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني والتدريب المهني بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

الرغبة الثانية للطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

نتائج الرغبة األخيرة لطالب الثانوية العامة والصف العاشر

رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح

نتائج الرغبة األولى للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة

الرغبة الثانية للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة

نتائج الرغبة األخيرة للطالب

نتائج رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

أعداد ونسب المستجيبين من الذكور واإلناث

أعمار المستجيبين من طالب وطالبات المستوى الثالث في مركز الدعم االجتماعي

نتائج رغبات الطالب بعد االنتهاء من الدراسة في المركز 

ترتيب التخصصات لطلبة المستوى الثالث حسب نوع التعليم الثانوي أو االلتحاق بالتدريب المهني الذين يرغبون 

بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية

توجهات الطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية

رغبات الطالب من ناحية التعليم الجامعي أو التقني أو التدريب المهني بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

رغبات الطالب من ناحية التعليم/التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة

نتائج رغبة الطلبة المتسربين من المدارس في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات
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توزيع االستبانات على المحافظات

عدد المستجيبين من الذكور واإلناث العاطلين عن العمل

عدد المستجيبين من الشباب العاطلين عن العمل حسب العمر

توزيع المستجيبين من الشباب العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي
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فئات مستويات المهارة  بناءً على التصنيف العربي المعياري للمهن

أقسام التصنيف العربي المعياري لسنة ٢٠٠٨ للمهن ومستوى المهارة

تصنيف الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تصنيف الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

تصنيف بالتدريب المهني والتعليم التقني

توزيع العينة حسب النشاط االقتصادي

توزيع استبانات العينة التي تمت تعبئتهم بنجاح حسب القطاعات الصناعية

توزيع وعدد االستبانات التي تمت تعبئتهم بنجاح في مختلف محافظات المملكة

توزيع الشركات المستجيبة حسب فئة حجم الشركة (عدد الموظفين) الكلي في كل منشأة اقتصادية

نسبة الموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة والذين ال تتطلب وظائفهم 

التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

نسبة النقص الحالي من العمالة المدربـة والذين ال تتطلب وظائفهم التدريب المهني والتعليـم التقني في مجـال 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات (٢٠١٣ – ٢٠١٥)

التنسيق بين الشركة ومؤسسة التدريب المهني

استعداد الشركة للمشاركة بتغطية تكاليف تدريب الموظفين

معرفة المؤسسات ببرامج مؤسسة  التدريب المهني

نسبة وجود خطط تدريبية لدى الشركة

توزيع الطالب على المحافظات حسب نسبة عدد الطالب في المرحلة األساسية والثانوية في كل محافظة

توزيع الطالب في العينة حسب التخصصات الحالية للمرحلة الثانوية 

ترتيب تخصصات طلبة الصف العاشر حسب نوع التعليم الثانوي/ التدريب المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء

 المرحلة األساسية

رغبة طالب الصف العاشر بالدرجة األولى

نتائج رغبات الطالب نحو التعليم التقني والتدريب المهني بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

توزيع الرغبة األولى للطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني والتدريب المهني في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح

نتائج رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع 

التحصيل العلمي للطالب

العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع 

دخل األسرة الشهري
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العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع 

المستوى التعليمي لألب

العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع 

المستوى التعليمي لألم

نتائج رغبات الطالب بعد االنتهاء من الدراسة في المركز

ترتيب التخصصات لطلبة المستوى الثالث حسب نوع التعليم الثانوي أو التدريب المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد

 إنهاء المرحلة األساسية

رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني أو التدريب المهني بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة

نتائج رغبة الطلبة المتسربين من المدارس في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات 

نتائج توجهات الشباب المستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من ناحية التعليم أو التدريب

توجهات الشباب غير المستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من ناحية التعليم أو التدريب

رغبة الشباب العاطلين عن العمل في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات 
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الملخص التنفيذي

أن  الهاشمية، حيث  األردنية  األولويات للمملكة  البطالة من أهم  والحد من ظاهرة  العمل  تعتبر عملية استحداث فرص 

معدالت البطالة (وخاصة بين الشباب) فاقت نسبة ١٠٪على مدى العقد الماضي بحسب ما جاء في االستراتيجية الوطنية 

للتشغيل لعام ٢٠١١. وعليه، فإن الجهود المبذولة حالياً الستحداث فرص عمل لألردنيين والتحقق من مدى التوافق بين 

العرض من الكفاءات المدربة واحتياجات الطلب، كماً ونوعاً، تعتبر بنفس أهمية عملية  تخفيض معدالت البطالة. 

فقد أوضحت الدراسات السابقة أن ظاهرة البطالة تطال الباحثين عن العمل من مختلف المستويات التعليمية وال سيما 

للمستويين المهني والتقني، حيث أن التدريب المهني والتقني ال يزال دون المستوى المطلوب بسبب ضعف الحوكمة في 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من وجود طلب في سوق العمل على هذه المستويات التدريبية كونها 

تقوم بتغطية األعمال التقنية التي تتطلب التدريب الالزم والمهارة العالية.

أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

١. تحديد حجم العرض المتوقع من خدمات  التدريب المهني والتعليم التقني في األردن في وظائف تكنولوجيا االتصـاالت 

    والمعلومات للمستويات (فني، ماهر، محدد المهارة) خالل األعوام (٢٠١٣-٢٠١٥). 

٢. تحديد حجم الطلب المتوقع على خدمات  التدريب المهني والتعليم التقني في األردن في وظائف تكنولوجيا االتصاالت 

    والمعلومات للمستويات (فني، ماهر، محدد المهارة) خالل األعوام (٢٠١٣-٢٠١٥).

٣. التعرف على دور التدريب المهني والتعليم التقني في تلبية الطلب على  العمالة حسب الجنس والمحافظة والتخصص

    المهني والمستوى (فني، ماهر، محدد المهارة) في وظائف تكنولوجيـــا االتصاالت والمعلومـــات، وتحديد احتياجــات 

    القطاعات االقتصادية المختلفة من وظائف تكنولوجيا االتصـــاالت والمعلومـات ووضع التوصيـــات الالزمة واقتــراح 

    السياسات والبرامج الالزمة لتطوير القطاع وتمكينه من خلق فرص عمل جديدة للشباب األردني.

منهجية الدراسة

أوال: في جانب العرض: تقوم هذه الدراسة على تقدير حجم العرض المتوقع من التدريب المهني والتعليم التقني ممثال 

بأعداد الخرجين المتوقعة خالل األعوام الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥)، اعتمادا على أعدادهم خالل السنوات الثالث السابقة 

(٢٠٠٩-٢٠١١) وباستخدام متوسط معدل النمو المتحقق ألعداد الخريجين خالل هذه الفترة، وذلك في تخصصات التدريب 

المهني والتعليم التقني من المستويات (فني،  ماهر، محدد المهارة).

وقد تم تحديد جميع الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات التدريب في وظائف تكنولوجيـــــا االتصاالت والمعلومــــات، 
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الثانوية،  المدارس  في  المعلومات  تكنولوجيا  بتخصص  والتعليم  التربية  وزارة  خالل  من  التدريب  خدمة  مزوّدي  وتصنيف 

التدريب المهني، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات متمثلة  التدريب المهني متمثلة بمعاهد مؤسسة  ومؤسسة 

بمحطات المعرفة،  

االتصاالت  مجال  في  العاملة  الخاص  القطاع  في  الكبرى  والشركات  المجتمع،  بكليات  متمثلة  العالي  التعليم  ووزارة 

وتكنولوجيا المعلومات متمثلة بشركة زين وشركة أورانج وشركة أمنية. وعليه، تم اعتماد المخرجات التدريبية لمعاهد 

مؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع فقط وتم استثناء مخرجات بقية مزودي خدمات التدريب بالرغم من كونهم 

المتدربين وذلك كون مخرجاتها  أو مهارة معينة لدى  بالتطوير وإضافة فائدة  التدريبية الخاصة  البرامج  يقومون بتقديم 

التدريبية ال تخضع للتصنيف المطلوب في نطاق الدراسة، حيث أن برامجها التدريبية ال تمنح المشاركين أي تأهيل علمي 

سواء التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال معين تابع لقطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

ثانياُ في جانب الطلب: فقد اعتمدت الدراسة على تقديرات أصحاب العمل الحتياجاتهم من العمالة المدربة في الوظائف 

طبقية  احصائية  عينة  خالل  من  وذلك   ،(٢٠١٣-٢٠١٥) السنوات  خالل  والمعلومات  االتصاالت  بتكنولوجيا  العالقة  ذات 

اعتمد  حيث  األردني،  االقتصاد  في  العاملة  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  العمل  أصحاب  لكافة  ممثلة  عشوائية 

تصميم العينة على عدد المؤسسات العاملة في القطاع وعدد العاملين فيه، والتوزيع الجغرافي بين محافظات المملكة 

وتوزيع العاملين من حيث العمر والجنس وبعض الخصائص االجتماعية األخرى.

ولغايات احتساب الطلب على التدريب المهني والتعليم التقني في سوق العمل األردني ضمن وظائف تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات، فقد تم تحديد الوظائف التي تتطلب تدريباً مهنياً وتعليماً تقنياً في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

في  التقني   والتعليم  المهني  بالتدريب  مرتبطة  وظائف  توفر  التي  المنشآت  وتحديد  االقتصادية.  القطاعات  جميع  في 

وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، حيث بلغ عدد هذه المنشآت ما يقارب (٣٦,٠٩٣) منشأة تمثل كافة القطاعات 

العاملة في االقتصاد األردني، وبلغ عدد العاملين في هذه المنشآت ضمن وظائف مرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني 

في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حوالي (٤٣,٣١٧) موظفا  بناءً على بيانات دائرة اإلحصاءات العامة األردنية لعام 

(٢٠١٠)، فقد تم التواصل مع (٨٧٥) منشأة اقتصادية في مختلف األنشطة االقتصادية ضمن مختلف محافظات المملكة، 

حيث بلغ عدد االستبيانات التي تم تعبئتها مع قبل المنشآت االقتصادية والتي يوجد بها وظائف مرتبطة بالتدريب المهني 

والتعليم التقني في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات (٤٣٦) استبانة. 

وقد تم تصميم العينة بناءً على نسب توزيع مجتمع الدراسة ضمن مختلف محافظات المملكة وبناءً على نسب توزيع 

أعداد العاملين ضمن مختلف النشاطات االقتصادية ، حيث تمت عملية جمع البيانات والمعلومات من خاللها ومن ثم تم 

عكسها على مستوى المملكة لتعميم مخرجات العينة على المجتمع، حيث تم إسقاط النتائج من العينة العشوائية 

المتوقعة  والتوجهات  المؤشرات  على  الحصول  تم  وبالتالي،  كانت طبيعية.  المنتقاة  العينة  كون  المملكة ككل،  على 

المتمثلة في الطلب على العينة وبالتالي عكسها على المجتمع مرة أخرى.
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ً: اهتمت الدراسة بتحليل رغبات الشباب من سن (١٦-٢٠) سنة وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في  ثالثا

وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من خالل عينة ممثلة شملت طالب المدارس الثانوية في األعمار بين (١٦-١٨) 

سنة، إضافة إلى الشباب الذين تجاوزوا مرحلة الدراسة الثانوية دون نجاح أو دون توجه معين من الباحثين عن عمل،  من خالل 

عينة عشوائية تمثل توزيعهم الجغرافي في مختلف محافظات المملكة.

نتائج الدراسة

التربية والتعليم ومن  التابعة لوزارة  الثانوية  بناءً على تحليل أعداد الخريجين في مجال اإلدارة المعلوماتية من المدارس 

كليات المجتمع ومن فروع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في مؤسسة التدريب المهني وتحليل مستوياتهم التقنية 

المختلفة للسنوات الثالثة الماضية، وبافتراض بقاء عوامل تحديد أعداد الخريجين للسنوات الثالثة الماضية كما هي خالل 

فترة الدراسة

فقد بينت الدراسة ما يلي:

•  يتوقع أن يبلغ العرض من خريجي المرحلة الثانوية تخصص اإلدارة المعلوماتيـة (الناجحون غـير الملتحقين بالجـامعة 

   والراسبون) حوالي (٣٣٣٩٨، ٤٤٤١٩ و٥٩٠٧٧) خريجا وخريجة خالل األعوام (٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥) على التوالي.

•  ويتوقع أن يبقى معدل النمو السنوي في أعداد الخريجين المدربين في وظائف تكنولوجيـا االتصاالت والمعلومـات ثابتـا 

   بنسبة ١١٪ لكل سنة من السنـوات الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥)، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون حجم العـرض في 

   معـاهد مؤسســة التدريب المهني من العمالـة المدربـة في وظائـف تكنولوجيـا االتصـــاالت والمعلومـات حـــوالي 

   (٢٠٧، ٢٣٠،  ٢٥٥) خريج مدرب خالل السنوات (٢٠١٣، ٢٠١٤ و٢٠١٥) على التوالي. 

•  يتوقع أن تصنّف مستويات الخريجين إلى مهني وماهر بنسب متساوية تقريباً لهذه السنوات، كمـا أن من المتوقــع أن 

   تشكل نسبة اإلناث (٤٢٪) من المجموع الكلي للخريجين.

•  يتوقع أن يتركز خريجو معاهد مؤسسة التدريب المهني المدربين في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل

   رئيسي في كل من محافظات عمان، وإربد، والكـرك، والزرقاء، ومأدبا باإلضافـة محافظـة البلقاء بنسب (٣١٪، ١٦٪، ١٤٪، 

   ١١٪،  ٨٪، و٧٪) على التوالي. أما بخصوص ما تبقى من الخريجين، فمن المتوقع أن يتم توزيعهم على بقية محافظــات 

   المملكة بنسب أقل تتراوح بين (١٪ - ٤٪).

•  وعلى صعيد التخصصات، فإن العرض المتوقع للسنوات الثالث القادمة في معاهد مؤسســة التدريـب المهني حسب 

    التخصص التدريبي ستتركز بشكل رئيسي بنسبة (٤٠٪) في برنامج إدخال البيانات وبنسبة (٢٠٪) في برنامج تدريب دعـم 

   التصميم باستخدام الحاسوب وأدواته، وستتوزع باقي النسب بمجموع (٤٠٪) بالتساوي على البرامج التدريبية األربعــة 

   التالية: إلكتروني أجهزة هاتف خلوي وداعم تصميم صفحات إنترنت وداعم صيانة أجهزة الحاسوب وتمديد الشبكـــات

    وسكرتاريا وإدارة المكاتب.
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•  أما فيما يتعلق بالعرض المتوقع من خريجي كليات المجتمع األردنية، فقد تم تحليل أعداد الخريجين في مجال االتصاالت  

تقدير  تم  فقد  وعليه  الماضية،  الثالثة  للسنوات  األردنية  المجتمع  كليات  ضمن  ومستوياتهم  المعلومات  وتكنولوجيا 

متوسط معدل النمو السنوي في أعداد الخريجين في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والذي بلغ (٢٠٪) لكل سنة 

من السنوات الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥). وبناء على ذلك فإن العرض المتوقع من العمالة المدربة في كليات المجتمع 

األردنية في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات سيكون (٢٠٣٠، و٢٤٨٩، و٣٠٥٢) خالل السنوات 

(٢٠١٣، و٢٠١٤، و ٢٠١٥) على التوالي. إضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تشكل نسبة اإلناث (٤٣٪) من المجموع الكلي 

للخريجين. 

•  يتوقع أن يتركز خريجو كليات المجتمع األردنية في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل رئيسي في كل من 

    محافظات عمان، وإربد، والزرقاء بنسب (٥٣٪ و٢٢٪ و١١٪) على التوالي. أما بخصوص بقية الخريجين فمن المتوقــع أن يتم 

    توزيعهم على بقية محافظات المملكة بنسب أقل تتراوح بين (١٪ - ٤٪).

•  وعلى صعيد التخصصات، فإن العرض المتوقع للسنــوات الثالث القادمـــة في كليات المجتمع األردنيــة حسب كــل

    التخصص سيتركز بشكل رئيسي بنسبــة (٣٩٪) في مجال التصميم الجرافيكي، وبنسبة (٣٥٪) في مجـــال نظــم

    المعلومات المحاسبية واإلدارية، وبنسبة (١٢٪) في مجال برنامج تكنولوجيا المعلومـــات وبنسبة (٨٪) في برنامـــج 

ً ال تتجاوز (٦٪) مجتمعة من إجمالي خريجي      السكرتاريا وادارة المكاتب. أما بقية التخصصات فتشكل نسبة قليلة جدا

    كليات المجتمع األردنية.

•  من النتائج العامة التي تم مالحظتها أنه ال يوجـــد تنسيق بين معظـم منشآت القطــاع الخاص ومؤسسـة التدريب 

    المهني،حيث شكلت هذه النسبة (٨٢٫١٪) من مجموع منشــآت القطـــاع الخاص في العينة. باإلضافة إلى ذلك، فـإن

    (٦٨٫٢٪) من منشآت القطاع العام أكدت بأنه ال يوجد تنسيق بين المنشأة ومؤسسة التدريب المهني. 

•  تم مالحظة أنه ال يوجد لدى القطاع الخاص معرفـة بالبرامج التدريبية لمؤسســة التدريب المهني بالرغم من حاجـة

   العينة للكفاءات المدربة والتي من الممكن تلبيتها من خالل مخرجات مؤسسـة التدريب المهني. وقد تم مالحظـة أن 

    (٥٠٪) من القطاع العام ال يمتلك معرفة بالبرامج التدريبية المقدمة من معاهد مؤسسة التدريب المهني.  

•  بناءً على نتائج الدراسة، فإن الطلـب المتوقع على التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصــاالت 

    والمعلومات يتمحور حول ثالثة جوانب رئيسية وهي: الطلـــب على التدريب للموظفين الحاليـين غير الحاصليـن على

   التدريب المطلوب للوظيفة، والنقص الحالي من العمالة المدربة، والطلب المتوقع على العمالــة المدربــة الجديــدة

    للسنوات الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥).
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•  من المتوقع أن يبلغ عدد الموظفين غير الحاصلين على التدريب والتعليم المطلوب على مستوى المملكة والذين تتطلب

    وظائفهم التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذين سيتم تزويدهم بخدمات 

   التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة (٩١٨، ٦٢٦، ٦٣٤) لألعوام (٢٠١٣، ٢٠١٤، و٢٠١٥) على التوالي. 

•  يبلغ النقص الحالي من العمالة المدربة للثلث األخير من العــام الحالي (٢٠١٢) ما يقارب (٨٠٩) موظفيـن. ومن ناحيـة 

   أخرى، فقد بلغ الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة على مستوى المملكـة والذين تتطلب وظائفهم التدريـب 

   المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حوالي (٢,٠٧٧، ١,٩٣٦ ١,٨١٩) موظفا للسنــوات 

   (٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥) على التوالي.

•  من المتوقع أن يتركز الطلب على التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بنسبة 

   تبلغ (٥٢٫٣٪) على مستوى الفنيين، يليها المستوى الماهر بنسبة (٢٥٫٥٪)، ومحدد المهارات بنسبة (١٠٫٩٪)، والمهـني 

   بنسبة (٨٫٨٪)، و(٢٫٥٪) للمستويات األخرى. 

•  من المتوقع أن يتركز الطلب في محافظة العاصمة (عمان) بنسبة (٤٥٫٨٪)، يليها كل من محافظتي إربد والزرقاء بنسبة 

   (١٦٫٧٪) و(١٤٫٨٪) على التوالي.

   أما بالنسبة للطلب في بقية المحافظات، فقد أشارت الدراسة إلى نسب قليلة تتراوح  بين (١٫١٪  - ٥٫١٪) من إجمــالي 

   الطلب في المملكة. 

•  من المتوقع أن تتركز النسبة األعلى للطلب ضمن القطاع االقتصادي الخاص باإلدارة العامــة والضمـــان االجتمــاعي 

    اإلجباري، حيث شكلت ما نسبته (٣٠٪) من الطلب الكلي، يليها قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة (١٣٪)، وقطاع 

    التعليم بنسبة (١٢٪)، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة (١٠٪). ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الطلب على الذكور حوالي 

   (٦٧٪) من إجمالي الطلب الكلي. 

•  على الرغم من أن العرض بشكل عام أعلى من الطلب، إال أنه قد تبين من خالل التحليل أن الطلب على المستويين الفني

   والماهر أعلى من العرض، وأنه تبين عدم وجود كفاءات مدربة تلبي احتياجات سوق العمـل في السنوات الثالث القــادمة

   بحسب مخرجات مؤسسة التدريب المهني. 

•  وعلى النقيض من ذلك، فإن المستوى الفني المتمثل بمخرجات كليات المجتمع قد أشار إلى أن الطلب أقل من العرض. 

   باإلضافة إلى ذلك، يوجد فائض كبير في العرض لمستوى محدد المهارات والمتمثل بخريجي الثانوية العامة. 

•  أما بالنسبة لرغبات الشباب وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني فقد تبين أن نسبة (٤٩٫٣٪) من طـــالب 

   الصف العـاشر أبـدوا رغبتهم بااللتحــاق في التخصص العلـمي بالدرجـــة األولى ونسبــة (٢١٫٦٪) بتخـصص اإلدارة 

   المعلوماتية، وعلى الجانب اآلخر تركز خيار الطـــالب األخير على التدريب المهني، حيث أن (٤٠٪) منهم كـانت رغبتهم 

   األخيرة هي التدريب المهني.
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ً مقارنة مع الطلب  •  تبين أن الرغبة األولى لنسبة (٩٣٪) من الطالب هي االلتحاق بالجامعات، وتعتبر هذه النسبة عالية جدا

    في سوق العمل، وذلك ألن الطلب سيكون على مستويات تعليمية وتدريبية مختلفة وليس فقط على درجة البكالوريوس، 

    وهذا ما يؤدي إلى ما يسمى بهدر الموارد والمتمثل بعمل الشباب الذين يحملون درجة البكالوريوس في وظائف تتطـلب 

    مؤهالت ما دون درجة البكالوريوس. 

•  تركز خيار الرغبة األخير للطالب باالكتفاء بالتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل  بنسبة (٤٣٫٢٪) و(٢٩٫٥٪) على التوالي، 

    وهذا يدل على وعي الطالب نحو وجوب تطوير أنفسهم بعد المرحلة الثانوية للحصول على عمل مناسب.

•  وتركز خيار الرغبة األولى للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة نحو االلتحاق 

    ببرنامج التعليم التقني/ برنامج السنة الواحدة بنسبة (٦٤٫١٪) يليها الدبلوم المهني بنسبة أقل بكثير بلغت (١٠٫٧٪). 

• تركزت نتائج الرغبة األخيرة للطالب في حال كان الطالب غير مستكمــل لمتطلبات النجاح في الثانويـــة العامــة في 

   االكتفاء بالتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل حيث كانت النسب (٤٣٫٣٪) و(٢٨٫٣٪) على التوالي. 

• بشكل عــام، كانت نسبة الطالب الذين أبدوا رغبة ورغبـــة شديدة في التدريب المهني والتعلـيم التقني في وظــائف 

   تكنولوجيا االتصاالت والمعلومــات هي (٤٣٫٥٪)، ونسبة الطالب الذين ال يوجد عندهم رغبة وال يوجد عندهم رغبة على 

   اإلطالق كانت (٣١٫٤٪)، في حين كانت نسبة الطلبة المحايدين (٢٤٫٥٪). 

• لوحظ وجود عالقة عكسية بين مدى رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

   االتصاالت والمعلومات والتحصيل العلمي للطالب، حيث أن رغبة الطالب بالتوجه نحو التدريب المهني والتعليم الفني

   تنخفض كلما زاد التحصيل العلمي للطالب. 

• لوحظ أيضاً وجود عالقة عكسية واضحة بين مدى رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في

    وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والمستوى التعليمي لألب أو لألم، حيث أن رغبة الطالب تقل كلما زاد المستوى

   التعليمي لألب أو لألم.

(



۲۱

توصيات الدراسة

تلخصت التوصيات الرئيسية بناءً على نتائج التحليل ومخرجات الدراسة بالنقاط التالية: 

•  ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة إلعادة التوازن بين العرض والطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق والحد من الفائض في  

   العرض. 

•  التنسيق بين الجهات المعنية بالتدريب المهني وكليات المجتمع من جهة، وأصحـــاب العمل في القطاعيــن العــام 

    والخاص من جهة أخرى، حيث يمكن أن يعـزى أصل المشكلة الى عــدم وجـــود تنسيق حقيقي بين القطاعيـن العــام 

    والخاص ومؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع، وبالتالي فان التنسيق يعتبر من األمور الهامــة التي يجب أخذهـا 

    بعين االعتبار لحل مشكلة التوازن بين العرض والطلب.

•  أن تقوم مؤسسة التدريب المهني بتطوير خطة تسويقية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعريف مؤسسات القطاع العام

   والخاص بالبرامج والخدمات التدريبية المقدمة والشرائح المستهدفة من هذه البرامج. 

•  قيام كليات المجتمع األردنية ومؤسسة التدريب المهني بالتواصل مع مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف التعـرف 

   على االحتياجات التدريبية لها وتصميم البرامج التدريبية المناسبة. 

•  قيام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية تهدف إلى تعريف الشباب ومؤسسات القطــاع العــام والخاص بأهميــة 

    التعليم التقني والتدريب المهني ودوره في تلبية الحاجة إلى الكفاءات والعمالة المدربة.

•  ضرورة قيام الجهات المختصة بصياغة قانون يضبط الحد األدنى من األجور للمستويـــات فني، مهني، مــاهر، ومحـدد 

    المهارات.  

•  تركيز الحكومة على تشجيع االستثمارات في المحافظات األخرى خارج عمان، واربد، والزرقاء والعمل على إقامة مشاريع 

    ومدن صناعية في محافظات الجنوب.  

•  قيام الحكومة بوضع قوانين تحد من إمكانية استقطاب العمالة الخارجية المدربة. 

•  قيام الجهات المختصة بإعداد تقارير سنوية تهدف إلى دراسة حجم الطلب والعـــرض المتوقع على الوظاــئف حسب 

   التخصص، والمستوى، والجنس، والمحافظة في السوق األردني.  

•  قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج إرشادي متكامل يهدف إلى تقييم الطالب وتوجيههم إلى التخصصــات التي 

    تتناسب وقدراتهم الشخصية. 

•  ضمـان قيــام مؤسسة التدريب المهني وكليـات المجتمــع بدراسة السوق بشكل مستمر من خــالل هيئة حياديــة

    تهدف إلى تشجيع عملية تطوير الخطط الدراسية بما يتناسب وسوق العمل وأخذ اإلجراءات الالزمة التي تهدف إلى رفد 

    الكوادر  المدربة بحسب حاجة سوق العمل وذلك إلعادة التوازن بين العرض والطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق والحد

    من الفائض في العرض.

•  تحديث وتطويـر البرامج والمناهـج التدريبية الخاصـة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مؤسسة التدريب المهني، 

   في تخصصات تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل في نفس الوظائف.



۲۲

١. المقدمة

تعتبر عملية استحداث فرص العمل والحد من البطالة من أهم األولويات للمملكة األردنية الهاشمية، حيث أن معدالت 

البطالة (وخاصة بين الشباب) تفوق ١٠٪ على مدى العقد الماضي بحسب ما جاء في اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل لعام 

٢٠١١. وعليه، فإن الجهود المبذولة حالياً بصدد إستحداث فرص عمل لألردنيين والتحقق من أن عرض الكفاءات المدربة 

متناسبة بشكل كبير مع الطلب كماً ونوعاً تعتبر بنفس أهمية عملية متابعة مستوى البطالة. تبيَّن في دراسات سابقة 

أن  حيث  والتقني،  المهني  للمستوى  سيما  وال  التعليمية  المستويات  جميع  من  العمل  عن  الباحثين  تطال  البطالة  أن 

التدريب الفني والمهني ال يزال ضعيفاً بسبب ضعف الحوكمة في القطاع، على الرغم من وجود طلب من سوق العمل على 

هذه المستويات التدريبية كونها تقوم بتغطية األعمال التقنية التي تتطلب التدريب الالزم والمهارة العالية.

المهني  التدريب  وتطوير  العمل  فرص  واستحداث  البطالة  من  الحد  إلى  تهدف  الوطنية  اإلستراتيجية  اتجاه  أن  وحيث 

والتقني، فإن اتجاه المجلس األعلى للسكان سيكون بطبيعة الحال على نفس النمط والوتيرة.

الماضي ويعتبر من  العقد  التي نمت بشكل سريع في  القطاعات  والمعلومات من  أن قطاع تكنولوجيا اإلتصاالت  وحيث 

ً مهما في االقتصاد األردني من خالل االستثمار في الفرصة السكانية وخلق فرص عمل  الة والتي تلعب دورا القطاعات الفعّ

للشباب وبالتالي رفع مستوى التشغيل والتوظيف والمساهمة في حل مشكلة البطالة ورفد سوق العمل األردني بالكوادر 

المؤهلة والمدربة وتحسين رفاهية المواطن األردني، وبسبب عدم وجود دراسات أخرى يمكن اإلشارة إليها لمعرفة ماهية 

رؤية  من  وانطالقاً  والتقنية،  المهنية  للمستويات  وخاصة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في  والطلب  العرض 

النمو  بين  التوازن  إليجاد  السياسات  وصياغة  القرار  دعم  في  المؤثر  بحضورها  تتمثل  والتي  للسكان  األعلى  المجلس 

السكاني والموارد المتاحة بهدف تحقيق الوصول إلى رفاه المواطن، باإلضافة إلى مهامها المنبثقة عن هذه الرؤية والتي 

الفرصة السكانية  التأييد لها بما يخدم تحقيق واستثمار سياسات  باقتراح السياسات السكانية وكسب  تم تحديدها 

األعلى  المجلس  فإن  التنموية،  الوطنية  األهداف  خدمة  في  يساهم  بما  المهني  بالتدريب  المتعلقة  السياسات  ومنها 

التقني في سوق  والتعليم  المهني  التدريب  على  المتوقعين  والطلب  العرض  دراسة حول حجم  إجراء  ارتأى  قد  للسكان 

التي  والتحديات  العوائق  على  والتعرف  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  في مجال   (٢٠١٣-٢٠١٥) لألعوام  األردني  العمل 

الوطنية في قطاع  االقتصادية  األهداف  بتحقيق  الكفيلة  والبرامج  السياسات  لتطوير   ً تمهيدا وذلك  القطاع،  تواجه هذا 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة.



۲۳

أهداف الدراسة

١. تحديد حجم العرض المتوقع من التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

   للمستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات) لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥).

٢. تحديــد حجم الطلـب المتوقع على التدريب المهني والتعليــم التقني في األردن في قطــــاع االتصاالت وتكنولوجيـا 

  المعلومات للمستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهــــارات) والمتمثل بحجم الطلب على التدريب لأليدي العاملـــة

  الحالية، والنقص الحالي في العمالة المدربة والعمالة المدربة الجديدة لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥).

٣.  التعرف على دور التدريب المهني والتعليم التقني في تلبية الطلب على  العمالة حسب الجنس والمحافظة والتخصص 

  للمستويات  (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات ) وذلك  في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

وعليه، جاءت هذه الدراسة كنتيجة لعملية مسح لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في سوق العمل األردني حيث 

وجميع   (١٦-٢٠) العمرية  الفئات  من  والشباب  المملكة  في  المحافظات  لجميع  ممثلة  عينات  الدراسة  هذه  شملت 

العينات، سواء  توزيعها على  تم  التي  الدراسة من خالل االستبيانات  الخاضعة لنطاق  والتعليمية  التدريبية  المؤسسات 

األفراد أو المنشآت الصناعية، ومن خالل الرجوع الى البيانات ذات العالقة من المصادر الموثوقة. وعليه، تم تحليل النتائج 

المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  في قطاع  التقني  والتعليم  المهني  للتدريب  األفراد  وتوجهات  والطلب  العرض  لقياس 

تحديد  تم  لذلك  وكنتيجة  العالقة.  ذات  األمور  من  ذلك  وغير  القطاع  هذا  في  المتدربين  لتوظيف  المؤسسات  وتوجهات 

قطاع  تواجه  التي  والفرص  والتحديات  والضعف  القوة  نقاط  تحديد  إلى  باإلضافة  وأسبابه،  والطلب  العرض  بين  الفجوة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

توصيات  إلى عدة  الوصول  تم  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  الفعلي في قطاع  والواقع  التحليل  على ضوء مخرجات 

شملت اقتراح السياسات والبرامج واإلجراءات الالزمة لتشجيع وتطوير القطاع وإعادة هيكلته إلعادة التوازن بين العرض 

والطلب بناء على احتياجات سوق العمل األردني.



۲٤

٢. نطاق العمل

شمل نطاق العمل كافة محافظات المملكة، بحيث ارتكز التحليل على العمر والجنس والمستوى التعليمي والتدريبي 

(فني، مهني، ماهر، محدد المهارات) والمحافظة. وارتكزت الدراسة على األمور التالية:

١. تحديد التخصصات والمستويات المهنية (فني، مهني، ماــهر، محـــدد المهــارات) التي تنتمي إلى قطــاع االتصـاالت 
    وتكنولوجيا المعلومات (ICT) حسب التصنيفات والمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، والتعرف على مدى توفر وانتشار هذه 

    التخصصات والبرامج في مختلف محافظات المملكة.

٢. تحديد وتصنيف الجهات المقدِّمة لخدمـات التدريب المهني والتعليـم التقني في مجــال االتصــاالت وتكنولوجيـــا 
    المعلومات للمستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهـارات) على مستوى وطني وعلى مستوى المحافظــات، وتصنيف 
    البرامج والدورات التدريبية المقدمة حالياً من قبل هذه الجهات حسب الفئات المستهدفة وعدد المتدربين والمتعلمين  

    والجهات المقدمة للتدريب المهني والتعليم التقني والمستويات المهنية.

٣.  التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطوره في 
    مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن للمستويات المهنية (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات) وبيان مـدى 
    موائمة مخرجات التدريب المهني والتعليم التقني للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات) الحتياجات ســـوق 

    العمل األردني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

٤.  تقدير حجم الطلب للسنوات الثالث القــادمة (٢٠١٣-٢٠١٥) على العمالـــة المدربة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيــا 
    المعلومات من مختلف المستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات)، من وجهة نظر أصحــاب العمل، وذلك  حسـب 

    التخصص والمستوى المهني والجنس والمحافظة.

٥.  تقييم مدى كفاية العدد الحالي من األفراد المدربين والمتعلمين  في مجال االتصـاالت وتكنولوجيا المعلومـــات ضمن
    المستويات (فني ، مهني ، ماهر، محدد المهارات) من وجهة نظر أصحاب العمل.

٦.  اقتراح السياسات والبرامج واإلجراءات الالزمة لتشجيع وتطوير قطاع التدريب المهني في مجال االتصاالت وتكنولوجيـا 
    المعلومات في األردن للمستويات المهنية (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات).

٧.  مقارنة نتائج الدراسة مع قواعد البيانات المتوفرة حالياً والمتعلقة بقطـــاع االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومـــات مع 
    احتياجات سوق العمل األردني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حسب العمر والجنس والمحافظة.

٨.  بيان مدى رغبة الشباب (١٦-٢٠ سنة) وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصـــاالت
    وتكنولوجيا المعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات).



۲٥

٣. مراجعة الدراسات ذات العالقة

قام فريق العمل بدراسة وتحليل الدراسات األخرى المتوفرة والمشابهة في نطاقها لنطاق هذه الدراسة، وقد تبين عدم وجود 

المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  على  والطلب  العرض  دراسة شملت  أية 

وفيما يلي ملخص لهذه الدراسات: 

•  مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ورقة عمل: القطاعــات اإلقتصاديــة ذات األولوية لســوق العمـل   
   االردني، عام ٢٠١١. تهدف ورقة العمل بشكل عام الى تحديد ثالثة قطاعات ذات نشاط اقتصادي والقطاعات الفرعية التي 
   تتضمنها حسب األولوية في سوق العمل االردني. على ضوء النتائج، تم الخروج بالتوصية التي تؤيد اجراء دراسة مسحية 
   للقطاعات التي اثبتت اهميتها وتحديد حجم العـرض والطلب والفجــوة بينهما. احدى القطاعاــت التي شملهـّا في 

   التوصية كانت تكنولوجيا المعلومات.

•  وزارة العمل، عرض العمل في سوق العمل األردني، عام ٢٠٠٥. تم في هذه الدراسـة توزيع الباحثيــن عن العمــل بحسب 
   مستوياتهم التعليمية من غير تخصيص. من الجدير بالذكر أن احدى المالحظات في هذه الدراسة أوضحت بأن العمالة 

   األردنية تتميز بمستويات تعليمية عالية ولكن تفتقر الى التعليم المهني والفني. 

• وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي، دراسة تحليلية لواقــع سوق العمــل في االردن، ٢٠١٠. تم في هذه الدراســة 
   تحليل األنماط في سوق العمل من حيث التشغيل والبطالة. جاءت الدراسة عامة من غير تخصيص لتخصصات معينة 

   أو لقطاع معين.

•  وزارة العمل، التدريب المهني بين الواقع والطموح، ٢٠٠٦. تم التوصل من خالل هذه الدراسة الى وجود فجوة بين العـرض 
   والطلب والتي كانت نتيجة طبيعية لنقص معلومات من سوق العمـل، وضعف آليات تقديــر العرض والطلب في سـوق 
   العمل وضعف برامج التدريب المهني والتقني وعدم مالئمتها للطلب في سوق العمل وتعدد الجهات المسئولة عن سوق 

   العمل وضعف التنسيق بينها.

• وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، االستراتيجية الوطنيــة للتشغيل، ٢٠١١. أكدت االستراتيجيــة على عـدم 
   التطابق بين العرض والطلب في األردن في الكمية والنوعية. باإلضافة الى ذلك، فقد ذكرت االستراتيجية أن التدريب الفني 
   والمهني ال يزال ضعيفا ومشرذما بسبب عدم حوكمة القطــاع. وبالتالي، فإن االستراتيجيــة تهدف الى حوكمة قطــاع 

   التدريب المهني والتقني وتنظيمه. لم يتم التطرق الى المساقات، إنما تم ذكر اتجاهات االستراتيجية بشكل عام.

•  مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، االستراتيجية الوطنية للتوجيه واالرشاد المهني والوظيفي، ٢٠١١. 

من أهم االمور المذكورة هو وجوب دعم الحملة اإلعالمية لتحسين الصورة النمطية لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم 

المهني والتقني. لم تخص هذه االستراتيجية أية قطاعات اقتصادية أو تخصصات بعينها.
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•  وزارة االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات، دراســـة تقييم وتقدير االحتياجات من األيدي العاملة في قطاع االتصــاالت 

   وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠١٠. قامت الدراسة بتقييم وتقدير االحتياجات على القوى العاملــة في الصناعـة األردنيـــة 

   وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لطلبة الجامعــات ولم تتطرق بتاتا إلى المستويــات المهنية (فني، ماهر، محـــدد 

   المهارات، مهني). باإلضافة إلى ذلك، شملت دراسة وزارة االتصاالت المنشآت االقتصاديــة العاملة في قطاع االتصــاالت 

   وتكنولوجيا المعلومات فقط وليس في جميع القطاعات االقتصادية.

بناء على ما سبق، فان جميع الدراسات لم تتطرق الى التدريب المهني والتقني في قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصالت 

بالرغم من حساسيتها وأهميتها، حيث أنه ال يوجد تناسق بين العرض والطلب وبالتالي من الضروري معرفة ديناميكية 

سوق العمل للتقليل من األثر السلبي الناتج إما من عدم كفاية الطلب لمتطلبات العرض أو من وجود فائض في العرض 

وبالتالي ازدياد حاالت البطالة.

وعليه، تكمن أهمية الدراسة بإعطاء صورة واضحة عن حجم العرض والطلب للتدريب المهني والتعليم التقني لقطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في سوق العمل األردني حيث ال يوجد أية دراسة قامت بهذه العملية.
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٤. منهجية الدراسة

تم اتباع منهجية عمل واضحة من شأنها جمع وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالعرض والطلب في قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات في المملكة األردنية الهاشمية. 

ترتبط  لوظائف  المطلوب  التقني  والتعليم  المهني  بالتدريب  المزودين  الموظفين  من  السوق  حاجة  هو  الطلب:  تعريف 

بالتدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات باالضافة إلى عدد الموظفين التي ترتبط 

وظائفهم بالتديب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وغير الحاصلين على التدريب أو 

التعليم المطلوب والمتوقع تزويدهم بالتدريب والتعليم المطلوب للوظيفة.

تعريف العرض: هو عدد األشخاص المؤهلين والمزودين بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات. 

حيث تم تحديد نطاق العمل والنتائج المرجوة من الدراسة. وعليه، تم تحديد ماهية المعلومات المطلوبة وعملية جمع 

المعلومات. وحيث أن الدراسة تهدف إلى تحديد الطلب والعرض في سوق العمل األردني، تم تحديد عملية جمع المعلومات 

والتحليل لسوق العمل كالتالي:

الطلب  تم قياس  المعلومات:  وتكنولوجيا  االتصاالت  التقني في قطاع  والتعليم  المهني  التدريب  الطلب على  في جانب 

باعتماد عملية جمع وتحليل المعلومات الخاصة بمتطلبات السوق من خالل دراسة احتياجات السوق الفعلية من عمالة 

مؤهلة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن طريق األخذ بآراء واحتياجات المنشآت الصناعية. وحيث أنه ال يوجد 

لعينة  والمقابالت  االستبيانات  خالل  من  المعلومات  جمع  عملية  تمت  الخصوص،  بهذا  ومعتمدة  موثقة  معلومات  أية 

عشوائية طبيعية ممثلة للمجتمع الكلي المراد دراسته.

أما في جانب العرض من التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: تم قياس العرض 

المهني  التدريب  المجتمع ومؤسسة  العمل سواء من كليات  المدربين لسوق  الخريجين  عن طريق تحليل أعداد الطالب 

وخريجي الثانوية العامة – اإلدارة المعلوماتية. من الجدير بالذكر أنه لم يتم اعتماد مخرجات البرامج التدريبية والتي ال ينتج 

عنها أي تأهيل علمي لعدم خضوعها لنطاق الدراسة. وبالتالي، تم اعتماد المعلومات التي تم جمعها من مصادر موثوقة 

مثل مؤسسة التدريب المهني ووزارة التعليم العالي.

إضافة إلى ذلك فقد تم قياس رغبة الشباب (١٦-٢٠ سنة) وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: من خالل رغبة الطالب وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني،  حيث 

التي  والسيايسات  االستراتيجيات  في  االعتبار  بعين  أخذها  يجب  التي  والمؤشرات  العناصر  أهم  من  الشباب  رغبة  تعتبر 

سيتم صياغتها في المستقبل، وقد تم ذلك من خالل أخذ عينة ممثلة لشريحة الشباب من فئة األعمار (١٦-٢٠) سنة.
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وحيث أن الدراسة تحتاج إلى قياس عدة عناصر من أجل الوصول إلى الصورة الفعلية والتي تمثل واقع القطاع من وجهة نظر 

السوق األردني، فقد ارتأى فريق العمل، بعد تحديد الوظائف المرتبطة بالدراسة، بأن يقوم بجمع المعلومات المطلوبة بعدة 

طرق تتناسب مع المعلومات المتوفرة ومدى دقتها. وعليه، تم الوصول إلى منهجية العمل كالتالي:

١.  تحديد الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات االقتصادية.
٢.  عملية البحث المكتبي.

٣.  تحديد عملية جمع البيانات.
٤.  تحليل البيانات.

٥.  النتائج واالستنتاجات والتوصيات.

٤٫١ المرحلة األولى: تحديد الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

والقطاعات االقتصادية

ألغراض جمع المعلومات بطريقة صحيحة ومتكاملة، تم في المرحلة األولى تحديد الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن جميع مراحل جمع المعلومات تم بناؤها بشكل أساسي على نوع الوظائف قيد 

الدراسة والخاضعة لنطاق العمل.

التشابه في  أوجه  بالرغم من وجود  العمل قد تختلف من منشأة صناعية ألخرى  الوظائف في سوق  أن مسميات  وحيث 

بلغة موحدة  تُقدٌم  نتائج مفصلة  الحصول على  العمالة، وألغراض  لتأهيل  األساسية  التدريب  ونوعية  المطلوبة  المهام 

لجميع األطراف ذات العالقة، تم تحديد الحاجة في الحصول على مسميات موحدة لألعمال والمهن. وبالتالي، تم اعتماد 

التصنيف العربي المعياري للمهن لسنة ٢٠٠٨، حيث يوفر هذا التصنيف نظاماً لحصر مسميات األعمال والمهن وترتيبها 

وتبوبيها في مصفوفات مهنية متدرجة هرمياً بهدف توفير لغة تفاهم مشترك تتعلق بالهياكل المهنية للقوى العاملة. 

في هذه المرحلة، قام فريق العمل بالتعاون مع المجلس األعلى للسكان بحصر المهن والوظائف المرتبطة في التدريب في 

التصنيف  وتقسيمها حسب  المهارات)  ماهر، محدد  (فني، مهني،  للمستويات  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال 

العربي المعياري للمهن إلى أربعة مستويات.

ومن الجدير بالذكر بأنه تم مقارنة واعتماد المسميات الوظيفية للمستوى الرابع حسب التصنيف الدولي المعياري للمهن، 

بحيث تكون مكافئة للوظيفة حسب التصنيف العربي المعياري للمهن ولكن بمسمى مختلف لبعض الوظائف، وذلك 

المنشآت  الموظفين في هذه  وأعداد  اقتصادي  المنشآت في كل نشاط  أعداد  التي تخص  البيانات  الحصول على  بهدف 

حسب المستوى الرابع للوظائف المرتبطة في التدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من دائرة اإلحصاءات 

األردنية، كونها تعتمد التصنيف الدولي المعياري للمهن.
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شكل  ٤٫١: فئات مستويات المهارة  بناءً على التصنيف العربي المعياري للمهن

باإلضافة إلى ذلك، قام فريق الدراسـة بتحديد القطاعـات االقتصاديـة بلغـة موحدة من خـالل اعتماـد التصنيف العالمـي

(ISEC) ٣ لتصنيف األنشطة االقتصادية، وبالتالي تحديد العينة للمنشآت االقتصادية التي تقوم بتغطية جميع األنشطة 

االقتصادية للمنشآت في المملكة.

كما تم توضيحه سابقاً، تم اللجوء إلى التصنيف العربي المعياري للمهن لسنة ٢٠٠٨، وفيما يلي توضيح للتصنيف العربي 

المعياري للمهن:

-  يتكون التصنيف العربي المعياري للمهن من مصفوفات مهنية تنقسم هرمياً إلى مجاميـع متدرجـة من الشمـول إلى 
ً على مرجعية المجال المعرفي، واألدوات واآلالت المستخدمة، ومواد العمل، ونوع المنتجات أو الخدمات.    التفصيل، اعتمادا

-  ينقسم التصنيف العربي للمهن إلى المجموعات الكبرى التالية:
•  المشرعون وكبار الموظفين والمدراء.

•  االختصاصيون.
•  الفنيون ومساعدو االختصاصيين.

•  الكتبة. 
•  العاملون في مهن الخدمات والبيع في األسواق والمحالت.

•  العاملون في الزراعة وصيد األسماك.
•  الحرفيون والمهن المرتبطة بهم.

•  مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع. 
•  العاملون في المهن األولية.

•  القوات المسلحة.
-  يتحـدد مستـوى المهــارة بداللة مدى سعـة المهام والواجبات، ودرجة عمقها، وتعقيدها من حيث المجاالت المعرفية،  

   واألدائية، والوجدانية، والعالقات البينية، ودرجة المسؤولية المصاحبة ألدائها. 
فيما يلي خمس فئات لمستويات المهارة بناءً على التصنيف العربي المعياري للمهن حسب تعريفها في مجلس التشغيل 

١والتدريب والتعليم المهني والتقني األردني . 

١مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني األردني
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فئة مستوى االختصاصي

تشمل فئة مستوى االختصاصي األعمال التي يتطلب إنجازها توافر قدر عال من المهارات المعرفية والتقنية واإلدارية لدى 

المعرفة  حصيلة  وتطبيق  اإلجرائية،  واألساليب  والطرائق  والمفاهيم  المبادئ  وتطوير  تحسين  من  لتمكينهم  شاغليها 

وحل  اإلنجاز،  تقييم  و  التنفيذ،  أثناء  في  العاملين  متابعة  من  أيضاً  ولتمكينهم  العمل،  مجال  في  والمعرفية  العلمية 

مشكالت العمل والعاملين. ويحتاج األفراد الذين يشغلون أعماالً ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتأهيل جامعي.

فئة مستوى الفني (التقني) 

تشمل فئة مستوى الفني (التقني) األعمال التي يتطلب إنجازها تطبيق المبادئ والمفاهيم والطرائق واألساليب اإلجرائية 

ذات الصلة بالعمل.

ويتطلب هذا توافر مهارات علمية وفنية وأدائية وإشرافية لدى شاغلي األعمال ضمن هذه الفئة، لتمكينهم من فهم طبيعة 

بين  الوصل  حلقة  الفئة  هذه  في  العاملون  ويمثل  وتقييمها،  تنفيذها  ومتابعة  اإلنجاز  خطوات  وتحديد  وتحليله،  األداء 

االختصاصيين والعاملين. يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماالً ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتأهيل متوسطين (ما بعد التعليم 

الثانوي ودون التعليم الجامعي)، أو في مستوى كليات المجتمع أو ما يوازيها.

فئة مستوى العامل المهني

المهنة  إطار  توافر مهارات عملية ومعلومات مهنية تغطي  إنجازها  يتطلب  التي  األعمال  المهني  المستوى  تشمل فئة 

بشكل متكامل لدى شاغليها، لتمكينهم من ممارسة مهام وواجبات المهنة وبدرجة إتقان بحسب متطلبات سوق العمل. 

ولتمكينهم من توزيع العمل على المرؤوسين وتنمية مهاراتهم. يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماالً ضمن هذه الفئة إلى 

تعليم أو تأهيل مهني بعد إنهاء مرحلة التعليم الثانوي كأساس لمدة قد تصل إلى عام تدريبي.

فئة مستوى العامل الماهر

تشمل فئة مستوى العامل الماهر األعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومعلومات مهنية تتصل بجزء من 

بحسب  إتقان  وبدرجة  وواجباته  العمل  مهام  أداء  من  لتمكينهم  شاغليها،  لدى  كلها  المهنة  إطار  تغطي  وال  المهنة، 

متطلبات سوق العمل. يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماالً ضمن هذه الفئة إلى تعليم أو تأهيل مهني يوازي مرحلة التعليم 

الثانوي.

فئة مستوى العامل محدود المهارات

ر مهارات عملية ومعلومات مهنية تغطي جزءاً ضيقاً  تشمل فئة محدود (محدّد) المهارات األعمال التي يتطلب إنجازها توفُّ

من المهنة، أو األعمال التي تشمل مهاماً وواجبات روتينية يتطلب إنجازها استخدام أدوات يدوية محدودة ومجهود عضلي، 

وال تحتاج إلى معلومات مهنية تتعلق باألدوات والمواد والمنتجات.  يمكن اكتساب هذه المهارات إما عن طريق التدريب 

القصير (أقل من تسعة شهور) أو من الخبرة، أو التعلم الذاتي، أو التدريب في موقع العمل.
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الرسم التوضيحي التالي يوضح أقسام التصنيف العربي المعياري لسنة ٢٠٠٨ للمهن ومستوى المهارة لكل قسم (مع 

العلم أنه لم يتم تخصيص مستوى مهارة للقسمين: "المشرعون وكبار الموظفين والمديرون" والقوات المسلحة) وبناءً 

على ما سبق، فإن الجدول التالي يوضح مسميات الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

حسب مسميات التصنيف العربي المعياري للمهن لسنة ٢٠٠٨ وما يقابله من مسميات وظيفية حسب التصنيف الدولي 

العياري للمهن:

شكل  ٤٫٢: أقسام التصنيف العربي املعياري لسنة ٢٠٠٨ للمهن ومستوى املهارة
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جدول  ٤٫١: مسميات الوظائف املرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

  

  

  

 

 

 

 

)(   

  

  

  

-  

  

  

-  

 )( 

  

  

  

  

  

  

  

-  

  

  

 :



۳۳

 شكل  ٤٫٣: تصنيف الوظائف املرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وكنتيجة نهائية لما سبق، فقد تم تصنيف الوظائف المرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على 

النحو التالي:
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۳٤

شكل  ٤٫٤: تصنيف الوظائف املرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 



۳٥

٤٫٢  المرحلة الثانية: عملية البحث المكتبي

في هذه المرحلة، فقد تم تنظيم عملية البحث المكتبي األولية وجمع المعلومات ذات العالقة لتحديد التالي:

- تحديد المنشآت المرتبطة بالوظائف الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد المدارس التي من خاللها سيتم قياس رغبة الطالب وتوجهاتهم لقطاع االتصاالت.

- تحديد الجهات المسؤولة عن تقديم خدمات التدريب الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد أنواع البرامج التدريبية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

الهدف من هذه العملية هو تحديد طبيعة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والعناصر الفاعلة المكونة له. باإلضافة 

إلى ذلك، سيتم استخدام هذه المعلومات األساسية أثناء عملية جمع المعلومات ذات العالقة بعد عملية تحديد حجم 

العينة وتوزيعها بطريقة منظمة تكفل الحصول على المعلومات المطلوبة للتحليل وتعكس صورة حقيقية على الوضع 

الحالي والمستقبلي للقطاع.

يحتوي سوق التدريب على العديد من البرامج التدريبية، سواء طويلة األمد أوقصيرة األمد. عند دراسة حاجة السوق األردني 

التقني  والتعليم  المهني  (التدريب  علمي  تأهيل  عنها  ينتج  التي  البرامج  االعتبار  بعين  األخذ  يتم  المدربة،  العمالة  من 

بشكل أساسي)، وبالتالي فإنه لم يتم إدراج البرامج التدريبية التي ال ينتج عنها أي تأهيل لعدم خضوعها لنطاق الدراسة.

وعليه، لتحديد الفئات الخاصة بالتدريب المهني والتعليم التقني الخاضعة لنطاق الدراسة، تم اعتماد التصنيفات الواردة 

في وزارة العمل والموضحة على النحو اآلتي:

- التدريب المهني: هو التدريب على حرفة أو صنعة معينة، باستثناء المهن. هذا ويعنى التدريب المهني على التطبيق 
   العملي لمهارات معينة دون التركيز على المهارات األكاديمية.

- التعليم التقني: هو التحضير األكاديمي والمهني ألعمال تتضمن العلوم التطبيقية والتقنيات الحديثة والذي تنفذه 
   كليات المجتمع كما يوضح الشكل التالي:
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شكل  ٤٫٥: تصنيف التدريب املهني والتعليم التقني
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كما تم باالضافة الى ذلك اعتماد خريجي الثانوية العامة – قسم االدارة المعلوماتية كفئة خاضعة لنطاق الدراسة، كونها 

التابعة  المعاهد  أو  المجتمع  كليات  أو  بالجامعة  االلتحاق  من  الخريج  يتمكن  لم  في حال  العمل  احتياجات سوق  تلبي 

لمؤسسة التدريب المهني.

وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  الخاصة  التدريب  خدمات  تقديم  عن  المسؤولة  الجهات  تحديد   ٤٫٢٫١

المعلومات

وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  الخاصة  التدريب  خدمات  تقديم  عن  المسؤولة  الجهات  جميع  بتحديد  العمل  فريق  قام 

المعلومات. تم تصنيفهم بحسب نوع التدريب وذلك لالستغناء عن مزودي التدريب الذين ال يخضعون لنطاق الدراسة.

ً على البحث المكتبي، جاء تصنيف مزوّدي الخدمات كالتالي: اعتمادا

- وزارة التربية والتعليم متمثلة في المراكز الثقافية.
- مؤسسة التدريب المهني متمثلة في معاهد مؤسسة التدريب المهني. 

- وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في محطات المعرفة. 
- وزارة التعليم العالي متمثلة في كليات المجتمع. 

- الشركات الخاصة الكبرى في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في شركة زين وأورانج وأمنية. 

تم اعتماد المعاهد التابعة لمؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع ومخرجاتها التدريبية فقط، حيث أن بقية مزودي 

خدمات التدريب يقومون بتقديم البرامج التدريبية الخاصة بالتطوير أو إضافة مهارة معينة لدى المتدربين، ولكن ال تمنح 

المشاركين أي تأهيل علمي سواء الدبلوم المهني أو التدريب التقني في مجال معين تابع لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات، أي أن المخرجات التدريبية ال تخضع للتصنيف المطلوب في نطاق الدراسة.

االقتصادي  النشاط  حسب  والخاص  العام  القطاعين  في  والمنشئات  العاملين  أعداد  تحديد   ٤٫٢٫٢

لعام  ٢٠١٠

لغرض تحديد الطلب على التدريب المهني والتعليم التقني في سوق العمل في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

تم اعتبار أن المنشآت الصناعية هي الممثلة األساسية الحتياجات السوق األردني من عمالة مدربة في قطاع االتصاالت 

ISIC وتكنولوجيا المعلومات. تم اعتماد المنشآت الصناعية بناءً على التصنيف العالمي المعياري لألنشطة االقتصادية

حيث تتوزع األنشطة االقتصادية في األردن كما هو موضح في الجدول أدناه.  وبالتالي،  تم الحصول على أعداد المنشآت التي 

وعدد  اقتصادي  نشاط  كل  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  بالتدريب  المرتبطة  الوظائف  على  تحتوي 

العاملين في هذه الوظائف لعام ٢٠١٠ من دائرة اإلحصاءات األردنية وذلك ألجل تحديد العينة الممثلة للمجتمع في مرحلة 

الحقة.

بلغ عدد المنشآت التي تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ٣٦٫٠٩٣ منشأه 

لعام ٢٠١٠ حيث بلغ عدد العاملين في هذه الوظائف ٤٣٫٣١٧ موظف في عام ٢٠١٠ كما هو موزع في الجدول التالي:

تم إعتماد أحدث اإلحصائيات لدى دائرة اإلحصاءات األردنية ٢

٢



۳۷

  

 ٩٢٧ ٥٧٣ 

 ١٫١٥٥ ١٫٠١٦ 

 ١٫٩٠٦ ١٫٣٧٧ 

 ١٢٫٣٩١ ١١٫٨٠١  

)( ٣٦١ ١٨١ 

)( ٤٥٣ ٢٢٨ 

 ٤٫٩٣٥ ٤٫٧٢٢ 

 ٢٫٣٢٥ ٢٫٠٧٣ 

 ٤٫٧٤٩ ٣٫٢٠٢ 

 ١٫٤٤٠ ١٫٠٩٦ 

 ٥٫٨٢٥ ٤٫٣٥٢ 

 ٢٫٦٠٠ ٢٫١١٠ 
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 ٤٣٫٣١٧ ٣٦٫٠٩٣  

دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير العام للمنشآت اإلقتصادية.
٣

جدول  ٤٫٢: المنشآت التي تحتوي الوظائف السابقة في كل نشاط اقتصادي وعدد العاملين 

٣في هذه الوظائف لعام ٢٠١٠ 
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جدول  ٤٫٣: توزيع أعداد المنشآت التي تحوي وظائف مرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات حسب النشاط االقتصادي

االتصاالت  مجال  في  بالتدريب  مرتبطة  وظائف  على  تحتوي  التي  المنشآت  ونسب  أعداد  توزيع  يوضح  التالي  الجدول 

وتكنولوجيا المعلومات حسب النشاط االقتصادي. 
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جدول  ٤٫٤: توزيع أعداد العاملين في وظائف مرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في 

مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حسب النشاط االقتصادي

الجدول التالي يوضح توزيع أعداد العاملين في وظائف مرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

حسب النشاط االقتصادي. 
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٤۰

٤٫٣ المرحلة الثالثة: تحديد عملية جمع البيانات

استخدمت الدراسة أسلوبين في عملية جمع البيانات حيث اعتمدت في األساس على المعلومات المتاحة والمنشورة من 

مصادرها الرسمية ومدى دقتها كما تم ذكره سابقاً إضافة إلى جمع البيانات األولية مباشرة من الميدان، وكما هو موضح 

فيما يلي:

-  جمع البيانات واإلحصائيات المتوفرة لدى مؤسسة التدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تم من خالل 
   هذه الطريقة تحديد العرض في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

-  تحديد العينات اإلحصائية والتي تقوم بتمثيل المجتمع المراد دراسته، ومن ثم تمت عملية جمع المعلومات من خــالل 
   تصميم االستبيانات وتوزيعها للعينة. تم من خالل هذه الطريقة قياس حجم الطلب على العمالـة المدربة في قطــاع
   االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات)، من وجهة نظر أصحـاب 

   العمل،  وأيضاً تم استعمال هذه الطريقة لقياس توجهات الشباب للتدريب المهني في القطاع.

تم تحديد حجم العينة المصممة لقياس الطلب كما يلي:

-  تم احتساب حجم العينة الممثلة لمجتمع الدراسة، حيث بلغ المجموع الكلي لعدد المنشآت حوالي ٣٦،٠٩٣ منشأه .

-  وباالعتماد على جــدول تحديد حجم العينــة (ملحق ١) ، فـإن حجم العينة الطبيعية التي تم استخدامهـــا كــانت 
   ٣١٥ شركــة، وبشكـل يمكن من توزيع أفراد العينة على جميع النشاطات االقتصاديـة، وحيث يقع حجم المجتمع قيـد

ً من الحد األقصى لفئة حجم المجتمع ١٠٫٠٠١ – ٣٥٫٠٠٠.     الدراسة (٣٦٫٠٩٣) قريب جدا

-  تم تحديد حجم العينة النهائي بناءً على نسبـة عدد المنشآت التي تحتــوي على وظائف مرتبطة بالتدريب في مجــال
    تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إضافة إلى نسبة العاملين في هذه الوظائف (أيهما أكبر) حيث أن حجم العينة الكلي 

 .ً    ارتفع إلى ٣٤٠ استبيان كما سيتم توضيحه الحقا

ً على مجموعتيـن من الطبقــات، وهما نسبة عدد المنشآت التي -  تم توزيــع عينة عشوائية، طبقية متسلسلة، اعتمادا
   تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في كل نوع نشـاط اقتصادي ونسبــة 
   عدد العاملين في هذه الوظائف، ومن ثم أخذ عدد أفراد العينة األكبر في كل نشاط  والذي من شأنه أن يحقق دقة أكبــر 

   أثناء عملية جمع البيانات من خالل اإلستبيان.

-  حيث تم رفع نتائج عينة الدراسة ليتم تعميمها على مجتمع الدراسة، عن طريق مقارنة حجم الموظفين التي شملتهم  
    العينة نسبة إلى عدد الموظفين الكلي العاملين في القطاع بهدف تحديد الطلب على مستوى المملكة (معامل الرفع 

   تقريبي ١:١٠). 

٢

٤

دائرة اإلحصاءات العامة، قاعدة بيانات المنشآت ٢٠١١، التي تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
٤



٤۱

تم قياس رغبة الطالب كمايلي: 

-  ولتحديد حجم العينة المستهدفة من الدراسة، تم تحديد حجم المجتمع لهذه العينة وهم طالب المدارس لكال 
    الجنسين في الصف العاشر واألول ثانوي والثاني ثانوي في مختلف التخصصات في جميع محافظات المملكة، وبحسب 
    إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠١٢ فقد بلغ عدد طالب المدارس لكال الجنسين في الصف العاشر واألول ثانوي

    والثاني ثانوي في مختلف التخصصات في جميع محافظات المملكة ٣٤٠٫٤١٦ طالب وطالبة.

-  وعليه، فإن حجم المجتمع للفئة المستهدفة من الدراسة هو ٣٤٠٫٤١٦ طالب وطالبة وبناءً على جدول تحديد حجم 
    العينة (ملحق ١) فإن حجم العينة (عدد االستبيانات) المطلوبة لتحقيق عينة طبيعية هو ٨٠٠ استبانة.

-  وبهدف الحصول على نتائج أكثر دقة قام فريق العمل برفع حجم العينة إلى الضعف ليصل إلى ١٫٦٠٠ استبانة حيث أن 
    فترة الثقة ارتفعت من ٣٫٤٦ (حجم العينة = ٨٠٠) إلى ٢٫٤٤ (حجم العينة = ١٦٠٠). 

٤٫٤ المرحلة الرابعة: تحليل البيانات

التحليل  برنامج  واستخدام  المعلومات  إدخال  طريق  عن  إحصائياً  البيانات  بتحليل  المرحلة  هذه  في  العمل  فريق  قام 

اإلحصائي

(Statistical Package for Social Sciences SPSS) وتم في هذه المرحلة الحصول على نتائج تمثل االتجاهات 
التي تواجدت في العرض والطلب ورغبة الشباب في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

٤٫٥ المرحلة الخامسة: النتائج واالستنتاجات والتوصيات

كتابة تقرير بنتائج الدراسة ومناقشة االستنتاجات واقتراح التوصيات ومن أهمها االقتراحات الخاصة بالبرامج التدريبية 

واإلجراءات الالزمة لتشجيع وتطوير قطاع التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في 

األردن للمستويات المهنية.



٤۲

العرض من التدريب المهني والتعليم التقني 

في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

في األردن (٢٠١٣-٢٠١٥)



٤۳

٥. نتائج الدراسة
٥٫١ العرض من التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

لتحديد العرض، كما تم اإلشارة إليه سابقاً، تم الحصول على المعلومات الخاصة بمخرجات المؤسسات الرسمية ذات 

ضمن  والخاضعة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  الخاص  التدريب  مع   ً مباشرا ارتباطاً  ترتبط  والتي  العالقة 

االتصاالت  قطاع  في  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  في  العرض  دراسة  تم  فقد  وعليه،  الدراسة.  وأهداف  متطلبات 

وتكنولوجيا المعلومات  من خالل ثالثة محاور رئيسية:

i.    دراسة مخرجات مؤسسة التدريب المهني للسنـوات الثالث السابقـة وتحديد االتجاهات الخاصــة بالتدريب وبالتالي 
      عكسها على األعوام (٢٠١٣-٢٠١٥).

ii.   دراسة مخرجات كليات المجتمع في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات وتحديد االتجاهات والمتغيرات وبالتالي
      عكس النتائج على األعوام (٢٠١٣-٢٠١٥).

iii.  دراسة مخرجات الثانوية العامة – فرع اإلدارة المعلوماتية وتحديد االتجاهات الخاصة بها ومن ثم عكسها على األعوام 
.(٢٠١٣-٢٠١٥)      

٥٫١٫١ مخرجات مؤسسة التدريب المهني للسنوات الثالث السابقة (٢٠٠٩ – ٢٠١١)

قام فريق العمل بتحديد معاهد التدريب المهني وجمع المعلومات الخاصة بالتدريب المرتبط بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات وتحليلها. 

تم في عملية التحليل استعراض أعداد الخريجين لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١). وبما أن المعلومات التي تم الحصول عليها تمثل 

الواقع الفعلي لعدد الخريجين، تم احتساب معدل النمو ألعداد الخريجين لهذه األعوام وعكسها للسنوات (٢٠١٣-٢٠١٥) 

ثِّل لواقع الخريجين الفعلي. من الجدير بالذكر أنه تم مالحظة أن نسب الطالب الملتحقين في  مَ باعتبارها معدل النمو المُ

التخصصات يختلف من سنة إلى أخرى، بمعنى أنه وجِد في التوجه العام للتخصصات نوعٌ من التذبذب وعدم االستقرار. 

عند مناقشة هذه المالحظات مع المختصين، تم إرجاع ذلك إلى إقبال الطالب على التخصصات التي تحصل على الدعم 

تشجيعهم  بقصد  وذلك  تدريبهم،  أثناء  للمتدربين  كرواتب  للطالب  مالية  مبالغ  دفع  فيها  ويتم  الرسمية  الجهات  من 

لاللتحاق بالتخصص المعني، وهذا الدعم يختلف من سنة إلى أخرى بحسب استراتيجيات الجهة الداعمة.

٥٫١٫٢ معاهد التدريب المهني وشروط االلتحاق

تتوزع معاهد التدريب المهني في مختلف محافظات وألوية المملكة، حيث أنشأت مؤسسة التدريب المهني ما مجموعه 

،الشمال  (الوسط  األقاليم  في  المهني  للتدريب  مديريات  ثالث  إلى  المعاهد  هذه  تبعية  وتعود   ،(٦ (ملحق   ً معهدا  (٤٢)
والجنوب).



٤٤

جدول  ٥٫١: تصنيف المستوى الخاص بكل من البرامج التدريبية المقدمة من معاهد التدريب 

المهني

   

 /  
 

-  

 / /

 /

 

 
 

  

  

  /

 
 

-  

 -  

 / /  

 / /

 /

المؤهالت وشروط االلتحاق، االعتماد، والمستويات:

.ً ا •  المؤهالت وشروط االلتحاق: تتطلب بعض الدورات إلماماً باللغة اإلنجليزية، وأخرى تتطلّب أن يكون المتقدّم الئقاً صحيّ
• االعتماد: جميع شهادات معاهد التدريب المهني معتمدة من قبل مؤسسة التدريب المهني، ومعترف بها من قبل 

   الجهات الخارجية.
•  المستويات: البرامج التدريبية المقدمة من قبل معاهد التدريب المهني تكون مصنّفة وفقاً للمستوى (فني، مهني، 

    ماهر، محدد المهارات، تدريب مستمر)، ويبيّن الجدول التالي تصنيف المستوى الخاص بكل من البرامج التدريبية المقدمة.



٤٥

٥٫١٫٣ تحليل مخرجات مؤسسة التدريب المهني لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

أعداد  النمو في  لمعرفة معدل  تم استخدامه  قد  السابقين  الخريجين  التحليل ألعداد  فإن  اليه سابقاً،  اإلشارة  تم  كما 

ً لمعدل النمو في  العمالة المدربة التي يتم تخريجها سنوياً، ليتم بعدها توقّع أعداد الخريجين للسنوات الالحقة استنادا

لألعوام  التحليل  يلي  فيما  الالحقة.  للسنوات  مستقرة  النمو  عوامل  بقاء  االعتبار  بعين  باألخذ  السابقة،  السنوات 

(٢٠٠٩-٢٠١١) بناءً على التقرير السنوي لمؤسسة التدريب المهني. تم تحليل أعداد المدربين حسب المحاور التالية: 
١.  الجنس.

٢.  المحافظة.
٣.  البرنامج التدريبي.
٤.  المستوى المهني.

١. عدد المتدربين الكلي لدى مراكز مؤسسة التدريب المهني ونسبة الذكور واإلناث من العدد الكلي لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

أظهرت نتائج الدراسة أن عدد الذكور الذين حصلوا على التدريب المهني في برامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات قد 

وهي نسبة  و٢٠١٠، بينما لم تتجاوز نسبة اإلناث ٢٩٪.  المتدربين في األعوام ٢٠٠٩  بلغت ٧١٪ من المجموع الكلي لعدد 

طبيعية في مجتمع يميل فيه الذكور بشكل عام لاللتحاق ببرامج التدريب المهني أكثر من اإلناث، أما في العام ٢٠١١، فقد 

متدرب   ١٩٨ يبلغ  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  برامج  في  المهني  التدريب  على  والحاصلين  المتدربين  عدد  أن  تبين 

ومتدربة، شكلت نسبة اإلناث ٧٦٫٨٪ منهم وهي نسبة تعتبر كبيرة نسبياً وغير متطابقة مع السنوات السابقة وقد يعود 

ذلك إلى إقبال اإلناث على تخصصات معينة مثل إدارة المكاتب والسكرتاريا بنسبة أكبر من الذكور، وأن عدد اإلناث كان أكبر 

في هذه السنة ضمن هذا التخصص وكذلك في تخصص إدخال البيانات وإدارة المكاتب والسكرتاريا بشكل أساسي، كما 

قد يعود انخفاض أعداد الخريجين في بعض التخصصات إلى إغالق بعض المعاهد بعض التخصصات بسبب تراجع الطلب 

عليها في سوق العمل األردني.

جدول  ٥٫٢: عدد المتدربين ونسبة الذكور واإلناث في تخصصات مرتبطة بالتدريب المهني في 

مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

  
٢٠٠٩  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

      

 ٥٤  ٪ ٢٩  ١٠٠  ٪ ٢٩  ١٥٢  ٪ ٧٦٫٨  

 ١٣٢  ٪ ٧١  ٢٤٢  ٪ ٧١  ٤٦  ٪ ٢٣٫٢  

 ١٨٦  ٪ ١٠٠  ٣٤٢  ٪ ١٠٠  ١٩٨  ٪ ١٠٠  



٤٦

٢.  توزيع المتدربين (التدريب المهني) حسب المحافظة لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

تم مالحظة أن المتدربين يتركزون في العاصمة بنسبة تقارب ٣١٪ من العدد الكلي في عام ٢٠٠٩، وتم مالحظة أن محافظة 

البلقاء تحتوي على أقل نسبة بحيث شكل المتدربون نسبة ٥٪ من المجموع الكلي.  

وتكنولوجيا  االتصاالت  المهني في مجال  بالتدريب  مرتبطة  المتدربين في تخصصات  تركّز معظم   ،٢٠١٠ لعام  بالنسبة 

المعلومات في العاصمة، حيث بلغت نسبتهم ٣٠٫١٢٪ من المجموع الكلي للمتدربين، يليه البلقاء والزرقاء بنسب تقارب 

١٦٪ و١١٪ على التوالي. وعليه، توزع بقية المتدربين على بقية مناطق المملكة بنسب أقل تراوحت بين ٢٪- ٩٪.

وقد تركز معظم المتدربين لعام ٢٠١١ في ثالثة محافظات: عمان بنسبة ٣١٫٧٪ وإربد بنسبة ٢٥٫٣٪ يليها الكرك بنسبة ١٩٫٢

٪ ويتوزع باقي المتدربين بنسب أقل في محافظات المملكة األخرى. تم مالحظة أن التدريب المهني في الزرقاء والطفيلة 

ومأدبا وجرش، وخاصة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، لم يحظ باالهتمام من قبل المتدربين مقارنة مع عمان  

وإربد والكرك وبالتالي تم تحقيق نسب أقل تراوحت بين ما يقارب ٤٪-٧٪. 

 
كانت نسب توزيع المتدربين بشكل عام بين محافظات المملكة ضمن ما هو متوقع، ولذلك فقد وجد أن المعاهد تتركز 

بنسبة أكبر في العاصمة مقارنة بباقي محافظات المملكة، وهو ما قد يعزى إلى تركز سكان األردن في العاصمة عمان. أما 

فيما يخص نسب التوزيع المختلفة في بقية المحافظات والتي اختلفت من عام لعام، يعود ذلك بشكل رئيسي الغالق 

بعض التخصصات من قبل مؤسسة التدريب المهني.

جدول  ٥٫٣: توزيع املتدربني في التدريب املهني في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

على محافظات اململكة للعام (٢٠٠٩-٢٠١١)

 

 

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

  

 ٢٤  ٪١٢٫٤  ٣١  ٪٩٫٠٦  ٥٠  ٪٢٥٫٣  

 ٣٤  ٪١٨٫٣  ٣٦  ٪١٠٫٥٣  ٤٫٠٠٪ ٨  

 ٠  ٪٠٫٠  ٢٤  ٪٧٫٠٢  ١٢  ٪٦٫١  

 ٢٥  ٪١٣٫٥  ٣١  ٪٩٫٠٦  ٣٨  ٪١٩٫٢  

 ٠  ٪٠٫٠  ٢٫٣٤٪ ٨  ١٤  ٪٧٫١  

 ٥٨  ٪٣١٫٣  ١٠٣  ٪٣٠٫١٢  ٦٣  ٪٣١, ٧ 

 ٢٠  ٪١٠٫٨  ٢٢  ٪٦٫٤٣  ١٣  ٪٦٫٦  

١٠  ٪٥٫٤  ٥٣  ٪١٥٫٥  ٠٫٠٪ ٠  

٠  ٪٠٫٠  ١٣  ٪٣٫٨  ٠٫٠٪ ٠  

٠  ٪٠٫٠  ٢٫٣٤٪ ٨  ٠٫٠٪ ٠  

٠  ٪٠٫٠  ١٣  ٪٣٫٨  ٠٫٠٪ ٠  

١٥  ٪٨٫١  ٠٫٠٪ ٠  ٠٫٠٪ ٠  

 ١٨٦  ١٠٠٪  ٣٤٢  ٪١٩٨ ١٠٠  ٪١٠٠  



٤۷

٣.  توزيع المتدربين (التدريب المهني) حسب البرنامج التدريبي لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

و٢٢٪  البيانات  لمدخلي   ٪٢٥٫٣ يليه   ،٢٠٠٩ عام  في  الخلوي  الهاتف  صيانة  برامج  إلى  المتدربين  من   ٪٢٨٫٥ حوالي  توجه 

للتصميم باستخدام الحاسوب وأدواته. ولم يكن اإلقبال على صيانة أجهزة الحاسب والشبكات بنفس القوة وبالتالي فإن 

نسبة المتدربين بلغت ٨٫١٪ من المجموع الكلي، وقد كان توجه اإلناث يميل إلى تخصص إدخال البيانات بينما كان توجه 

الذكور نحو تخصصات المتعلقة بأجهزة الهاتف الخلوي.

وفي عام ٢٠١٠، لوحظ أن ما يقارب ٣٧٪ من المتدربين توجهوا إلى التدريب الخاص بإدخال البيانات، يليه التدريب المتعلق 

بالتصميم عن  الخاصة  البرامج  المتدربون على  فيما شكّل  للمتدربين.  الكلي  العدد  تقارب ١٩٪ من  بالسكرتاريا بنسبة 

طريق الحاسوب وأدواته وصيانة أجهزة الحاسوب وتمديد الشبكات نسبة كلية بلغت ٢٦٪ تقريباً، كما لوحظ أن التدريب 

نسب  بلغت  حيث   ٢٠١٠ عام  في  رواجاً  األقل  البرامج  من  اإلنترنت  صفحات  وتصميم  التطبيقية  بالبرمجيات  المتعلق 

المتدربين لكليهما أقل من ١٪، وعند مناقشة هذه النتائج مع مسؤولي التدريب المهني، بينت إجاباتهم أن انخفاض أعداد 

المتدربين في بعض التخصصات كان بسبب انخفاض حاجة السوق لتلك التخصصات.

أما بالنسبة للعام ٢٠١١ فقد توجهت النسبة الكبرى من المتدربين والتي تبلغ ٤٦٪ بشكل رئيسي للتدريب التابع إلدخال 

البيانات، يليها النسبة ١٧٫٧٪ التي اتجهت للتدريب على صيانة الحاسوب وتمديد الشبكات و١٧٫٢٪ التدريب على التصميم 

باستخدام الحاسوب وأدواته على التوالي. وكما تم توضيحه سابقاً، كان توجه اإلناث إلى تخصص إدخال البيانات وسكرتاريا 

وإدارة المكاتب، في حين أن النسبة األكبر من الذكور اتجهت للتخصص الخاص بصيانة أجهزة الحاسوب وتمديد الشبكات 

كون التخصص وال يوجد إقبال من اإلناث عليه حيث أن التخصص يحتاج إلى العمل الميداني.

جدول  ٥٫٤: توزيع املتدربني حسب البرنامج التدريبي لألعوام (٢٠٠٩ -٢٠١١)

 
٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

      

 ٕ   ٠  ٪ ٠٫٠  ٦٦  ٪ ١٩٫٣  ٢٤  ٪ ١٢٫١  

 ٥٣  ٪ ٢٨٫٥  ٤  ٪ ١٫١٧  ٩  ٪ ٤٫٥  

 
٤١  ٪ ٢٢  ٤٣  ٪ ١٢٫٥٧  ٣٤  ٪ ١٧٫٢  

 ٣٠  ٪ ١٦٫١  ٢  ٪ ٠٫٥٨  ٥  ٪ ٢٫٥  



٤۸

٤. المستوى المهني للمتدربين لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و ٢٠١١
تم مالحظة أن تقييم المتدربين خضع لنسبة متساوية تقريباً ما بين المستوى الماهر والمستوى المهني. توافقت هذه 

النسبة مع السنوات الالحقة، وبالتالي فإن التوجه نحو المستويات المهنية كان بنفس القوة وذلك لضمان الحصول على 

العمل عند االنتهاء من التدريب. يمكن القول بأن توجه المتدربين بشكل رئيسي كان نحو المستويات المهنية التي تضمن 

لهم الحصول على العمل المطلوب عند التخرج.

تمت مالحظة أن معظم المتدربين تم تصنيفهم في المستوى الماهر بنسبة بلغت ٥٠٪ وفي المستوى المهني بنسبة 

٤٩٫١٪ من العدد الكلي للمتدربين في عام ٢٠١٠. كما تم مالحظته سابقاً، يمكن القول بأن توجه المتدربين بشكل رئيسي 

كان نحو المستويات المهنية التي تضمن لهم الحصول على العمل المطلوب عند التخرج.

في عام ٢٠١١، توزّع المتدربين على مستويين بالنسبة للتدريب والتعليم المهني والتقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات، حيث أن ٤٩٫٥٪ تم تصنيفهم ضمن المستوى المهني و٥٠٫٥٪ تم تصنيفهم ضمن المستوى الماهر. لم يتم 

بالرغم من  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  التابعة لقطاع  التخصصات  أخرى من  أية مستويات  أي كفاءة في  تخريج 

تواجد عدد من الخريجين في مستويات مختلفة ألعوام أخرى كما تم مالحظته في األعوام السابقة. 

 
٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

      

 
١٥  ٪ ٨٫١  ٤٦  ٪ ١٣٫٤٥  ٣٥  ٪ ١٧٫٧  

 ٤٧  ٪ ٢٥٫٣  ١٢٧  ٪ ٣٧٫١٣  ٩١  ٪ ٤٦٫٠  

 ٠  ٪ ٠٫٠  ٣ ٪ ٠٫٨٨  ٠  ٪ ٠٫٠  

٠  ٪ ٠٫٠  ٤١  ٪ ١١٫٩٩  ٠  ٪ ٠٫٠  

٠  ٪ ٠٫٠  ١٠  ٪ ٢٫٩٣  ٠  ٪ ٠٫٠  

 ١٨٦  ٪ ١٠٠  ٣٤٢  ٪ ١٠٠  ١٩٨  ٪ ١٠٠٫٠



٤۹

٥٫١٫٤  تحليل مخرجات كليات المجتمع للسنوات الثالث السابقة (٢٠٠٩ – ٢٠١١)

وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  المرتبط  بالتدريب  الخاصة  المعلومات  وجمع  المجتمع  كليات  بتحديد  العمل  فريق  قام 

تم  التي  المعلومات  من  استنباطها  تم  التي  النتائج  يليها  المجتمع،  كليات  عن  نبذه  يلي  فيما  وتحليلها.  المعلومات 

الحصول عليها. يمكن القول بأنه تم مالحظة أن إقبال اإلناث على تخصصات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في كليات 

إلى  ذلك  إيعاز  تم  المجتمع،  كليات  لدى  المختصين  مع  وبالمناقشة  المهني.  التدريب  معاهد  في  منها  أكبر  المجتمع 

احتمال التجسير لدى الجامعات وهو أمر مهم بالنسبة لإلناث.

السابقة  الثالث  المعلومات للسنوات  االتصاالت وتكنولوجيا  التقني في قطاع  التعليم  العرض على  حيث سيتم تحليل 

والعلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التقارير اإلحصائية  بناءً على  والمستوى  والتخصص  والمحافظة  الجنس  حسب 

لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١. 

٥٫١٫٤٫١  نبذة عن كليات المجتمع

قام فريق العمل بحصر كليات المجتمع عن طريق المعلومات التي تمت حيازتها من قبل جامعة البلقاء التطبيقية والبحث 

المكتبي. 

ح الجدول التالي توزيع كليات المجتمع المقدمة لدورات وبرامج تدريبية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يوضّ

ضمن األقاليم الثالثة:

جدول  ٥٫٥: توزيع املتدربني في مجاالت التدريب املهني في مجال تكنولوجيا االتصاالت 

واملعلومات بحسب املستوى املهني لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١

 
٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

      

 ٩٢  ٪ ٤٩٫٥  ١٦٨  ٪ ٤٩٫١  ٩٨  ٪ ٤٩٫٥  

 ٩٤  ٪ ٥٠٫٥  ١٧١ ٪ ٥٠  ١٠٠  ٪ ٥٠٫٥  

  ٠  ٪ ٠٫٠  ٣  ٪ ٠٫٩  ٠  ٪ ٠٫٠  

 ١٨٦  ٪ ١٠٠  ٣٤٢  ٪ ١٠٠  ١٩٨  ٪ ١٠٠  



٥۰

جدول  ٥٫٦: كليات اجملتمع املقدمة لدورات وبرامج تدريبية في مجال تكنولوجيا االتصاالت 

واملعلومات

الدورات والبرامج التدريبية المقدمة وتصنيفها:

االتصاالت  في مجال  التقني  بالتعليم  المرتبطة  المجتمع  كليات  قبل  من  المقدمة  التدريبية  والبرامج  الدورات  تنقسم 

وتكنولوجيا المعلومات إلى قسمين رئيسين: 

١.  الدبلوم المتوسط.                                              ٢.  الدورات التدريبية.

   

   

   

   

   

   

  -  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



٥۱

برامج الدبلوم المتوسط

فيما يتعلق ببرامج الدبلوم المتوسط فقد تم اعتماد التخصصات ذات العالقة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، حيث 

جاءت التخصصات موزعة على النحو اآلتي:

دورات كليات المجتمع

أما فيما يخص الدورات المقدمة من قبل كليات المجتمع، فقد تم حصر الدورات المتعلقة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول  ٥٫٧: البرامج التدريبية (الدبلوم املتوسط) لكليات اجملتمع

 جدول  ٥٫٨: الدورات املقدمة من قبل كليات اجملتمع في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات

 

 
 

- 

- 

-  

- 

- 

-  
 

- 

- 

-  

-  

-  

-  
 

 

     

  



٥۲

المؤهالت وشروط االلتحاق، االعتماد، والمستويات

فيمكن  المجتمع  كليات  في  والدورات  المتوسط  الدبلوم  برامج  في  والمستويات  واالعتماد  االلتحاق  لشروط  بالنسبة 

تلخيصها كما يلي: 

المؤهالت وشروط االلتحاق بكليات المجتمع - الدبلوم المتوسط: 

- يستوجب النجاح في الثانوية العامة للتسجيل في الدبلوم المتوسط.

االعتماد في كليات المجتمع - الدبلوم المتوسط: 

- جميع شهادات الدبلوم المتوسط معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي ممثلة بجامعة البلقاء التطبيقية، ومعترف بها 
من قبل الجهات الخارجية.

المستويات في كليات المجتمع - الدبلوم المتوسط:  

- إن جميع المتخرجين من برامج الدبلوم المتوسط يعدّون ضمن فئة "فني".

المؤهالت وشروط االلتحاق كليات المجتمع - الدورات:  

- تحتاج بعض الدورات أن يكون الطالب/ الطالبة من حملة شهادة الثانوية العامة، في حين أن البعض اآلخر من الدورات ال 
يتطلّب سوى أن يكون الطالب/ الطالبة فوق سن الخامسة عشرة.

االعتماد في كليات المجتمع - الدورات:   

- جميع الدورات المقدمة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي ممثلة بجامعة البلقاء التطبيقية.

المستويات في كليات المجتمع - الدورات:    

-  تم التوصل إلى أن بعض الدورات المقدمة تكون ضمن مستوى "ماهر" أو "مهني" والبعض األخر من الدورات غير مصنّف.



٥۳

٥٫١٫٥  تحليل أعداد خريجي كليات المجتمع لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

١. عدد خريجي كليات المجتمع ونسبة الذكور واإلناث من العدد الكلي لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١.

بلغ عدد خريجي كليات المجتمع في برامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حوالي ١٤٧٥، شكلت اإلناث ما نسبته

 ٦٦٫٧٪ وكما تم مناقشته سابقاً، فإن إقبال اإلناث كبير على التخصصات المطروحة ضمن كليات المجتمع، كونها تعتبر 
الخطوة األولى نحو التجسير للجامعات مما يشير إلى أهميته لدى اإلناث في األردن.

وبناء على البيانات الرسمية، تم التوصل إلى عدد خريجي كليات المجتمع للبرامج المتعلقة بمجال اإلتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات والذي بلغ ٢،٩٤٠، شكلت اإلناث ما نسبته ٥٧٪ في عام ٢٠١٠.

والتعليم  بالتدريب  المرتبطة  للتخصصات  المجتمع  كليات  من  خريج   ١٣٥٠ مجموعه  ما  تحديد  تم   ،٢٠١١ عام  وخالل 

المهني والتقني في قطاع االتصالت وتكنولوجيا المعلومات، شكّل الذكور ٥٢٪ وتشكل اإلناث ٤٨٪ من المجموع الكلي.



٥٤

٢. توزيع الخريجين حسب المحافظة لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

تم تحليل نسب الخريجين بحسب المحافظة، وتم التوصل إلى أن نسبة ٥٢٪ من الخريجين يتبعون الكليات في العاصمة، 

يليها ٢٧٫٥٪ في إربد و١٢٫١٪ في الزرقاء في عام ٢٠٠٩. بقية الخريجين يتوزعون على بقية المحافظات بنسب صغيرة. 

في عام ٢٠١٠، تم مالحظة أن حوالي نصف الخريجين يتبعون العاصمة، فيما ٢١٫٨٪ من الخريجين يتبعون للكليات في إربد 

.ً و ١٠٫٨٪ من الخريجين يتبعون الزرقاء. بقية الخريجين يتوزعون على بقية محافظات المملكة بنسب صغيرة نسبيا

إربد والبقية  في عام ٢٠١١، تم مالحظة أن ٥٥٪ من الخريجين تابعون للكليات في العاصمة، يليها ١٥٪ من الكليات في 

موزعة بنسب صغيرة على بقية محافظات المملكة. وحيث أن الكليات تتركز في محافظة عمان، فإنه من المتوقع أن عدد 

الخريجين سيكون أكبر في هذه المحافظة مقارنة مع بقية المحافظات. 

٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  

      

 ٤٩١  ٪ ٣٣٫٣  ١٢٦٠  ٪ ٧٠٧ ٤٣  ٪ ٥٢ 

 ٩٨٤  ٪ ٦٦٫٧  ١٦٨٠  ٪ ٦٤٣ ٥٧  ٪ ٤٨ 

 ١٤٧٥  ٢٩٤٠ ٪١٠٠  ٪ ١٠٠  ١٣٥٠٪ ١٠٠  

جددول  ٥٫٩: توزيع خريجي كليات اجملتمع للتخصصات املرتبطة بالتدريب والتعليم املهني 

والتقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)



٥٥

جددول  ٥٫١٠: توزيع اخلريجني من كليات اجملتمع حسب احملافظة لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

 

٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  

     

 ٧٦٧  ٪ ٥٢٫٠  ١٥٧٥  ٪ ٥٣٫٦  ٧٤٠  ٪ ٥٥   

 ٤٠٦ ٪ ٢٧٫٥  ٦٤٠  ٪ ٢١٫٨  ٢٠٩  ٪ ١٥  

 ١٧٨ ٪ ١٢٫١  ٣١٦  ٪ ١٠٫٨  ١٢٠  ٪ ٩ 

 ٢ ٪ ٠٫١  ٧٢  ٪ ٢٫٤  ٦٨  ٪ ٥ 

 ٧ ٪ ٠٫٥  ١١٧  ٪ ٤٫٠  ١٣٢  ٪ ١٠  

 ٦ ٪ ٠٫٤  ٣٦  ٪ ١٫٢  ٢٧  ٪ ٢ 

 ٠ ٪ ٠  ١٠  ٪٠٫٣  ١٨  ٪ ١ 

 ٦٨ ٪٣٫١ ٤٦  ٪ ٢٫٣  ١٦  ٪ ١ 

 ٨٢ ٪٣٫٠ ٤٤  ٪ ٢٫٨  ٢٠  ٪ ٢ 

 ٢٤ ٪١٫٣ ١٩  ٪ ٠٫٨  ٠  ٪ ٠ 

 ١٠٠ ١٤٧٥٪  ٢٩٤٠١٠٠٪  ١٣٥٠  ١٠٠٪  

٣. توزيع الخريجين حسب االختصاص لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١

تمت مالحظة أن ٥٤٪ من الخريجين في عام ٢٠٠٩ قد حصلوا على الدبلوم في التصميم الجرافيكي، يليه تخصص نظم 

المعلومات المحاسبية واإلدارية والذي شكل ما نسبته ٣١٫٧٠٪ من مجموع الخريجين الكلي. تتناسب هذه النسب مع ما 

نسبة  وازدادت  عام ٢٠٠٩  في  واإلدارية  المحاسبية  المعلومات  نظم  ً على تخصص  كان كبيرا اإلقبال  أن  متوقع، حيث  هو 

الطلب على التخصص من قبل الطالب في السنوات الالحقة كما سيتم مالحظته الحقا.

تخصص  و  والمعلوماتية،  المحاسبية  المعلومات  نظم  تخصص  في   ٪٣٦٫٢٠ بنسبة  الخريجين  تركز   ،٢٠١٠ عام  في 

التصميم الجرافيكي بنسبة ٣٨٫٨٪. تتناسب هذه النسب مع سنة ٢٠١١ كما سيتم تحليله ومناقشته الحقا، حيث يوجد 

اإلدارة  بين  تدمج  تخصصات  كونها  الطالب  قبل  من  واإلدارية  المحاسبية  المعلومات  نظم  تخصصات  على  كبير  طلب 

والحاسوب.



٥٦

في عام ٢٠١١، تم مالحظة أن حوالي ٣٦٫٤٪ من الخريجين يتبعون لتخصص نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية. يليها 

المعلومات  نظم  تخصصات  على  كبير  طلب  يوجد  حيث   ٪٢٣،٦ بنسبة  المعلومات  وتكنولوجيا  الجرافيكي  التصميم 

المحاسبية واإلدارية من قبل الطالب كونها تخصصات تدمج بين اإلدارة والحاسوب، مع العلم بأن الطلب اإلجمالي عليها 

أقل من  تم قبول عدد  وبالتالي،  الكليات  تلك  المختصين في  تم مناقشته مع  قليل نسبياً كما  األردني  العمل  في سوق 

والتجارة  المتقدمة  األعمال  إدارة  تخصصات  أن  مالحظة  تم  السوق.  متطلبات  دراسة  على  بناء   ٢٠١٢ عام  في  الطالب 

اإللكترونية والتكنولوجيا المحوسبة الرقمية لم تحظ بإقبال كبير من قبل الطالب وكان عدد الخريجين قد بلغ ٨ طالب في 

كال التخصصيين. مع مالحظة أنه لم يتم تخريج أي من الطالب في السنة السابقة من نفس التخصصات.

جدول  ٥٫١١: توزيع اخلريجني من كليات اجملتمع حسب االختصاص لألعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١١

٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  

      

 ٠ ٠٪  ٠  ٠٪  ٠٫١٠ ١٪  

 ٢٫٠ ٣٠٪  ٦٨  ٢٫٣٪  ٢٫٧ ٣٦٪  

 

٠٫٥ ٧٪  ٨٢  ٢٫٨٪  ٤٫٨ ٦٦٪  

 ٠ ٠٪  ٠  ٠٪  ٠٫٢ ٣٪  

 ٣١٫٧ ٤٦٨

٪  

٣٦٫٢ ١٠٦٥

٪  

٣٦٫٤ ٤٩٢

٪  ٦٫٨ ١٠٠٪  ٦٫٩ ٢٠٠٪  ١١٫٢ ١٥٠

٪  ٣٫٧ ٥٥٪  ١٢٫٢ ٣٥٩

٪  

٢٠٫٥٠ ٢٧٧

٪  ٥٤٫٠ ٧٩٦

٪  

٣٨٫٨ ١١٤٣

٪  

٢٣٫٦ ٣١٨

٪  ٠ ٠٪  ٠  ٠٪  ٠٫٥ ٧٪  

 ١٫٢٠ ١٨٪  ٢٠  ٠٫٧٠٪  ٠ ٠٪  

 ٠٫١٠ ١٪  ٣  ٠٫١٠٪  ٠ ٠٪  

 ١٤٧٥ ٪ ١٠٠  ٢٩٤٠ ٪ ١٠٠  ١٣٥٠ ٪ ١٠٠  

٪

٪

٪ ٪

٪

٪

٪

٪

٪



٥۷

٥٫١٫٦ تحليل مخرجات الثانوية العامة للسنوات الثالث السابقة (٢٠٠٩-٢٠١١)

 تم تحديد أعداد طلبة الثانوية العامة في فرع اإلدارة المعلوماتية لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١). وتم الحصول على هذه المعلومات 
وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  العالقة  ذات  المخرجات  الحصول على  أجل  من  العلمي.  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 

المعلومات، تم القيام بما يلي:

١.  احتساب عدد الراسبين في الثانوية العامة – فرع اإلدارة المعلوماتية، حيث في استطاعتهم االلتحاق بالعمل في مجال
     االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

٢.  تم الحصول على أعداد الملتحقين في الجامعة  لالستغناء عنهم عند حساب أعداد الطالب الخاضعين لنطاق الدراسة، 
     حيث ال عالقة لطالب الجامعات بحجم مخرجات الثانوية العامة الخاضعة للدراسة.

٣.  األخذ بعين االعتبار الناجحين في الثانوية العـامة – فرع اإلدارة المعلوماتيــة والذين لم يلتحقــوا بالجامعــة كونهم 
    يخضعون لنطــاق الدراســة، حيث باستطاعتهم اإللتحاـق بالكليات أو معهد التدريب المهني أو االلتحاق في صفوف 

     العمل. 

بناءً على ما سبق، فإن أعداد الطلبة الخاضعين لنطاق الدراسة تم تحديدهم كالتالي:

جدول  ٥٫١٢: أعداد طلبة الثانوية العامة اخلاضعني لنطاق الدراسة لألعوام

(٢٠٠٩ – ٢٠١١) 

    

  

)

(  

٢٠٠٩  ٢٢,٥٣٥  ١٣,٨٠٦  ٪٦١٫٣  ٧,٩٣٧  ٥,٨٦٩  ١٤,٥٩٨  

٢٠١٠  ٢٥,٦٧٥  ١٣,٥١٤  ٪٥٢٫٦  ٨,٣٤١  ٥,١٧٣  ١٧,٣٣٤  

٢٠١١  ٣٧,١٢٢  ٢٠,٤٣٢  ٪٥٥٫٠  ١٢,٠١١  ٨,٤٢١  ٢٥,١١١  



٥۸

٥٫١٫٧ جهات اخرى تقوم بتقديم خدمات التدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

٥٫١٫٧٫١ المراكز الثقافية 

ً ثقافياً عن طريق المعلومات المزوّدة من قبل وزارة التربية والتعليم.  قام فريق العمل بحصر ما مجموعه ٥١٦ مركزا

تبين أن الدورات المقدمة من قبل المراكز الثقافية تندرج ضمن ست تصنيفات رئيسة كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول  ٥٫١٣: تصنيفات الدورات املقدمة (املراكز الثقافية)

)( 

  

   

)( 

  

- 

-  

- 

-  

-  

-  

-  

- A+ 

 

- PHP 

- C- sharp 

- Visual Basic 

- C++ 

- Oracle 

- DBA 

 

- AutoCAD 

- Matlab 
 

- Microsoft VB.net 

- Microsoft ASP.net  

- 3D MAX 

- Graphic Design 

- Photoshop 

 



٥۹

ال تصنّف الدورات المقدّمة في المراكز الثقافية ضمن تصنيف صريح، إال أنه تبيّن لفريق العمل من خالل المقابالت بأن 

ى، ولكن مع اختالف الفترة الزمنية والمحتوى  ً لتقديم المراكز دورات تحت نفس المسمّ الدورات تختلف في مستوياتها، نظرا

التدريبي والكلفة للدورة، األمر الذي يشير إلى تباين في المستويات التدريبية.

ومن الجدير ذكره عدم احتساب مخرجات التدريب للمراكز الثقافية هذه الدراسة كونها ال تخضع لنطاق الدراسة، وال ينتج 

عنها أي تأهيل علمي، وقد لوحظ عدم اهتمام المراكز بالمستوى المهاري بحيث ال يتم اخذه بعين االعتبار عند طرح الدورات 

التدريبية ذات العالقة.

٥٫١٫٧٫٢ مزودي خدمات االتصال (زين، أورانج، أمنية) 

لقد تبيّن لفريق العمل ومن خالل البحث المكتبي أن كالً من شركات االتصاالت زين وأورانج تقومان بتقديم خدمات التدريب 

ّبة قادرة على صيانة معدات وآليات هذه الشركات  ضمن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بهدف إيجاد عمالة مدر

بشكل يضمن استمرار عملها، أما بالنسبة لشركة أمنية فإنها ال تقوم بتقديم تدريب متخصص في هذا المجال. 

من أهم المبادرات المقدّمة في هذا المجال هي تعاون شركة زين مع مؤسسة التدريب المهني في برنامج «صيانة األجهزة 

الخلوية»، والمدعوم كلياً من شركة زين.

حيث لم يستطع فريق العمل من الحصول على معلومات دقيقة ومفصلة عن التدريب والمتدربين في هذا المجال حيث أن 

هذه المعلومات تعتبر هذه المعلومات سرية لهذه الشركات، حيث تم حصر بعض المعلومات التالية حول مبادرة شركة زين: 

•  تتوافر التجهيزات الكافية لتدريب خمسة عشرة (١٥) طالباً، ويتم تكرار الدورة بما معدله (٤) مرات في العام الواحد وتبلغ 
   الفترة الزمنية للبرنامج التدريبي ٣٠٠ ساعة. 

•  يتم تقديم الدورة مجاناً ويشترط في الطلبة النجاح في الثانوية العامة، والعمر بين ١٨-٢٤ عام، وأن يكون أردني الجنسية، 
   وإتقان اللغة اإلنجليزية.

لين من محافظات العاصمة، والبلقاء، والزرقاء، وإربد. •  معظم الطلبة المسجّ
•  الشهادة معتمدة من قبل مؤسسة التدريب المهني وبالتالي معترف بها من قبل الجهات الخارجية. 

٥٫١٫٧٫٣ مركز االستشارات في الجامعة األردنية 

يقدم المركز دورات في الحاسوب والتكنولوجيا قصيرة األمد وتتغير شهرياً بحسب الطلب، وهي عبارة عن دورات ذات قيمة 

مضافة للطالب وال تمنح أي تأهيل علمي. من الدورات المقدمة في المركز:

•  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ومدتها شهر ونصف.
•  Advanced Excel ومدتها شهر وعشرة أيام.

•   A+ Hardwareالمرتبطة بصيانة األجهزة وتركيبها ومدتها شهر.
•  مهارات سرعة الطباعة ومدتها شهر. 

ومن الجدير ذكره عدم احتساب مخرجات التدريب كونها ال تخضع لنطاق الدراسة، حيث ال ينتج عنها أي تأهيل علمي.



٦۰

٥٫١٫٨ العرض المتوقع من التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لألعوام (٢٠١٣ – ٢٠١٥)  

بناءً على ما سبق، تم تحديد العرض المتوقع على التدريب والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) عن طريق دراسة معدل النمو لألعوام الثالثة السابقة ودراسة األعداد المتوقعة بناءً على معدل نسبة 

النمو في أعداد الخريجين. 

تم تصنيف العرض المتوقع إلى ثالثة أجزاء: 

١.   العرض المتوقع من مؤسسة التدريب المهني. 

٢.   العرض المتوقع من خريجي كليات المجتمع. 

٣.   العرض المتوقع من خريجي الثانوية العامة.

  
تم حساب معدل النمو في العرض المتوقع في أعداد المتدربين نسبة للمحافظة والتخصص والجنس والمستوى.

نتائج  على  بناء   (٢٠١٣-٢٠١٥) لألعوام  المهني  التدريب  مؤسسة  خالل  من  المتوقع  العرض   ٥٫١٫٨٫١

التحليل للسنوات السابقة

للمحافظات  نسبة  المتدربين  أعداد  في  النمو  تحديد معدل  تم  السابقة،  السنوات  في  العرض  وتحليل  دراسة  من خالل 

والتخصصات. وعليه فإن العرض المتوقع للسنوات (٢٠١٣–٢٠١٥) تم عرضه من عدة زوايا كالتالي: 

١. العرض المتوقع – نسبة إلى أعداد المتدربين من خالل مؤسسة التدريب المهني في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

ً ألعداد الخريجين  من خالل دراسة وتحليل العرض في السنوات السابقة، تم دراسة العرض في السنوات السابقة استنادا

الفعليين. وبالتالي، وعن طريق دراسة متوسط أعداد الخريجين في السنوات السابقة وتحليل االتجاهات ومتوسط معدل 

النمو، تم التوصل إلى أن متوسط معدل النمو في أعداد الخريجين كان بنسبة ١١٪ في أعداد المتدربين. تم بالتالي توقع 

أعداد الخريجين عن طريق اعتماد معدل النمو بنسبة ١١٪  في السنوات الالحقة كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول  ٥٫١٤: العرض املتوقع – نسبة إلى أعداد املتدربني في مؤسسة التدريب املهني في 

السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

١٩٨  ٣٤٢  ١٦٨  ١٨٦  ٢٠٧  ٢٣٠  ٢٥٥  



جدول  ٥٫١٥: العرض المتوقع – نسبة إلى المستوى المهني للسنوات

(٢٠١٣ -٢٠١٥) 

٢.  العرض المتوقع – نسبة إلى المستوى المهني للسنوات (٢٠١٣ -٢٠١٥)

من خالل دراسة وتحليل العرض في السنوات السابقة، تم تحديد معدل ٥٠٪ للمستوى المهني والماهر كمتوسط النسب 

من العدد الكلي للمتدربين. هذه النسبة كانت بناءً على توجهات الطالب للسنوات الثالث الماضية. تم عكس هذه النسبة 

على المتدربين في السنوات الالحقة على النحو التالي:

٣. العرض المتوقع- نسبة إلى المحافظة (٢٠١٣ -٢٠١٥)

تم تحديد النسب لكل محافظة المتوقع بناءً على متوسط النسب في السنوات السابقة، بحيث أن النسبة األكبر تعود 

للعاصمة كونها تحوي العدد األكبر من المعاهد. وعليه، فإن العرض المتوقع نسبة للمحافظات فقد تم توقعه كالتالي:

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩  ٢٠١١  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١٥ 

 ١٢٧ ١١٤ ١٠٣ ٩٢ ٥٠ ٥٠ ٤٩ 

 ١٢٨ ١١٦ ١٠٤ ٩٤ ٥١ ٤٩ ٥١ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ 

٢٥٥ ٢٣٠ ٢٠٧ ١٨٦ ١٠١ ١٠٠ ١٠٠ 

٦۱



٦۲

جدول  ٥٫١٦: العرض المتوقع – نسبة إلى المستوى المهني للمحافظات

(٢٠١٣ -٢٠١٥) 

 ٣٢  ٤٠ ٣٦  

 ١٣  ١٨ ١٦  

 ٢٣  ٢٨ ٢٥  

 ١١ ١٠ ٩  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

 ٣ ٣ ٣ 

 ٢٩  ٣٥ ٣٢  

 ٧ ٦ ٦ 

 ٨ ٧ ٧ 

 ٢ ٢ ٢ 

 ٦٤  ٨٠ ٧٢  

 ١٦  ٢٠ ١٨  

 ٣ ٣ ٣ 

٢٠٧  ٢٣٠  ٢٥٥  



٦۳

٤. العرض المتوقع- نسبة إلى الجنس (٢٠١٣ -٢٠١٥)

تم تحديد النسب لكل من الذكور واإلناث بناء على متوسط النسب (نسبة إلى عدد المتدربين الكلي) في السنوات السابقة 

كالتالي:

تم التوصل إلى هذه النسبة بناء على تزايد عدد اإلناث في سنة ٢٠١١ وتوجههم بشكل أكبر لتخصصات إدارة المكاتب 

وإدخال البيانات لدى معاهد التدريب المهني. وعليه، فإن العرض المتوقع نسبة إلى الجنس تم توقعها كما يلي:

٥.  العرض المتوقع حسب موضوع التدريب (٢٠١٣ -٢٠١٥)

النسب لكل موضوع تدريبي من  العرض للسنوات السابقة وتحديد متوسط  بناء على تحليل  التالية  النسب  تم تحديد 

المجموع الكلي:

جدول  ٥٫١٧: النسب لكل من الذكور واإلناث لألعوام (٢٠٠٩-٢٠١١)

جدول  ٥٫١٨: العرض المتوقع من خريجين مؤسسة التدريب المهني – نسبة إلى الجنس 

(٢٠١٣ -٢٠١٥)

 

 ٪ ٤٢  

 ٪ ٥٨  

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١٠٨ ٩٨ ٨٧ 

 ١٤٧ ١٣٢ ١٢٠ 

 ٢٥٥ ٢٣٠ ٢٠٧ 



٦٤

جدول  ٥٫١٩: متوسط النسب لكل تخصص مهني لألعوام (٢٠٠٩ -٢٠١١)

جدول  ٥٫٢٠: العرض المتوقع من خريجين مؤسسة التدريب المهني- حسب موضوع التدريب 

(٢٠١٣ -٢٠١٥)

 

 ٪ ٠  

 ٪ ١٠  

 ٪ ٢٠  

٪ ١٠  

 ٪ ١٠  

 ٕ    ٪ ١٠  

 ٪ ٠  

 ٪ ٤٠  

 ٪ ٠  

 ٪ ١٠٠  

وعليه، فإن العرض المتوقع من خريجين مؤسسة التدريب المهني سيكون كالتالي:

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

 ١  ١  ١  

 ٢٤  ٢٦  ٢٩  

 ٣٦  ٤٠  ٤٤  

 ١٣  ١٥  ١٦  

 ٢٧  ٣٠  ٣٣  

 ٕ    ٢٢  ٢٤  ٢٧  

 ٨  ١٠ ٩  

 ٧٤  ٨٣  ٩٣  

 ٢  ٢  ٢  

٢٥٥ ٢٣٠ ٢٠٧ 



٦٥

التحليل  نتائج  على  بناء   (٢٠١٣-٢٠١٥) لألعوام  المجتمع  كليات  خالل  من  المتوقع  العرض   ٥٫١٫٨٫٢

للسنوات السابقة

من خالل دراسة وتحليل العرض في السنوات السابقة، تم تحديد معدل النمو في أعداد خريجي كليات المجتمع نسبة 

للمحافظات والتخصصات. وعليه فإن العرض المتوقع للسنوات (٢٠١٣ – ٢٠١٥) تم عرضه من عدة زوايا كالتالي: 

١.  العرض المتوقع – نسبة إلى أعداد الخريجين من خالل كليات المجتمع في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

من خالل دراسة وتحليل العرض في السنوات السابقة، تم تحديد معدل النمو بنسبة ٢٠٪ في أعداد الخريجين وتم عكسها 

على عدد الخريجين في السنوات الالحقة كما هو موضح في الجدول التالي:

٢.  العرض المتوقع – حسب التخصص في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

تم تحديد النسب التالية للتخصصات بناءً على تحليل العرض للسنوات السابقة وتحديد متوسط النسب لكل تخصص 

في  أساسي  يتفوقون بشكل  الطالب  أن  الرغم من  (على  كالتالي  التوزيع  الحصول على  تم  الكلي.  المجموع  إلى  نسبة 

تخصصات نظم المعلومات المالية واالدارية والتصميم الجرافيكي والذي يتناقض مع احتياجات سوق العمل):

جدول  ٥٫٢١: العرض المتوقع ألعداد الخريجين من خالل كليات المجتمع في السنوات 

(٢٠١٣-٢٠١٥)

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

 ٢٠٣٠  ٢٤٨٩  ٣٠٥٢  

 

 ٠٪ 

 ٢٪ 

 ٣٪ 

 ٠٪ 

جدول  ٥٫٢٢: متوسط نسب توزيع الطالب على تخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 



٦٦

جدول ٥٫٢٣: العرض المتوقع ألعداد الخريجين من كليات المجتمع في السنوات 

(٢٠١٣-٢٠١٥) حسب التخصص

جدول  ٥٫٢٢: متوسط نسب توزيع الطالب على تخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

 

 ٣٥٪ 

 ٨٪ 

 ١٢٪ 

 ٣٩٪ 

 ٠٪ 

 ١٪ 

٠٪ 

١٠٠٪ 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ٠  ١ ٠ 

 ٤٨  ٥٨  ٧١ 

٥٤  ٦٧  ٨٢ 

 ٢٠٤ ١٦٦  ٢٥١ 

 ١  ٢ ١ 

 ٨٦٦ ٧٠٦  ١٠٦١ 

 ٢٩٨ ٢٤٣  ٣٦٦ 

 ٩٧٤ ٧٩٦  ١١٩٢ 

 ٢  ٤ ٣ 

 ١٣  ١٧  ٢٠ 

 ١  ٢ ١ 

٢٤٨٩ ٢٠٣٠  ٣٠٥٢ 



٦۷

٣.  العرض المتوقع- نسبة إلى المحافظة (٢٠١٣ -٢٠١٥)

السنوات  في  النسب  متوسط  على  بناءً  المتوقع  الكلي  المتدربين  عدد  مجموع  من  محافظة  لكل  النسب  تحديد  تم 

السابقة، مع العلم بأن تركيز الكليات في العاصمة وهذا سيؤثر على نسب الخريجين كالتالي:

ويوضح الجدول ٥٫٢٥ تقدير العرض المتوقع لخريجي كليات المجتمع حسب المحافظة:

جدول  ٥٫٢٤: توزيع كليات المجتمع بين  محافظات المملكة

جدول  ٥٫٢٥: العرض المتوقع- نسبة إلى المحافظة (٢٠١٣ -٢٠١٥)

          

(٪ ) ١٠٠ ١ ٣ ٢ ١ ١ ٤ ٢ ١١ ٢٢ ٥٣ 

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١٦٣٣ ١٣٣١ ١٠٨٦ 

 ٤٤٢  ٥٤٤  ٦٦٥ 

 ٢١٦  ٢٥٨  ٣٢٥ 

 ٦٣ ٥٠  ٧٥  

 ١١١ ٩٠  ١٣٦ 

 ٣١ ٢٤  ٣٦  

 ١٢ ١٠  ١٥  

 ٥٧ ٤٦  ٦٨  

 ٦٣ ٥١  ٧٦  

 ١٩ ١٥  ٢٣  

٣٠٥٢ ٢٤٨٩ ٢٠٣٠ 



٦۸

ويتضح من الجدول تركز خريجي كليات المجتمع من تخصصات تكنولوجيا التصاالت والمعلومات في كل من عمان بنسبة 

السابقة  الثالث  السنوات  خالل  منها  كل  في  الخريجين  نسبة  متوسط  بتطبيق  وذلك   ٪١١ والزرقاء    ٪٢٢ وإربد   ،٪٥٣

(٢٠٠٩-٢٠١١)، وهو ما قد يعكس توزيع السكان في هذه المحافظات نسبة إلى مجموع السكان في المملكة، ويتوزع حوالي 
١٤٪ من الخريجين على باقي محافظات المملكة.

٤.  العرض المتوقع حسب الجنس (٢٠١٣ -٢٠١٥)

تم تحديد النسب لكل من الذكور واإلناث بناء على متوسط النسب (نسبة إلى عدد المتدربين الكلي) في السنوات السابقة 

كالتالي:

حيث أن نسبة كبيرة من اإلناث يرغبون في الدراسة في كليات المجتمع كما تم تحليله سابقاً، فإن العدد المتوقع لإلناث 

في كليات المجتمع أكبر منه في معاهد التدريب المهني. وعليه، فإن العرض المتوقع نسبة إلى الجنس تم توقعها كما 

يلي:

يبين الجدول ٥٫٢٧ أن نسبة اإلناث المتوقع تخرجهن تصل إلى ٤٣٪ من خريجي تخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

كليات المجتمع خالل السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥) في حين تصل نسبة الخريجين الذكور إلى ٥٧٪ من إجمالي الخريجين.

جدول  ٥٫٢٦: النسب لكل من الذكور واإلناث

جدول  ٥٫٢٧: العرض المتوقع- نسبة إلى الجنس (٢٠١٣ -٢٠١٥)

 

 ٪ ٤٣  

 ٪ ٥٧  

 ٢٠١٤ ٢٠١٣  ٢٠١٥ 

 ٨٦٥  ١٣٠١ ١٠٦١ 

 ١٧٥١ ١٤٢٨ ١١٦٥ 

 ٣٠٥٢ ٢٤٨٩ ٢٠٣٠ 



٦۹

جدول  ٥٫٢٨: العرض المتوقع – نسبة إلى أعداد خريجي اإلدارة المعلوماتية

 (الراسبون والناجحون الذين لم يلتحقوا بالجامعات) في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

جدول  ٥٫٢٩: العرض المتوقع – نسبة إلى الجنس

 (الراسبون والناجحون الذين لم يلتحقوا بالجامعات) في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

٥٫١٫٨٫٣ العرض المتوقع من خريجي الثانوية العامة – قسم اإلدارة المعلوماتية لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) 

بناء على نتائج التحليل للسنوات السابقة

١. العرض المتوقع من خريجي اإلدارة المعلوماتية (الراسبون والناجحون الذين لم يلتحقوا بالجامعات) وغير الملتحقين 
بالجامعات وكليات المجتمع في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

من خالل دراسة وتحليل العرض في السنوات السابقة، تم تحديد معدل النمو بنسبة ٣٣٪ لهذه الفئة  بناءً على دراسة 

البيانات والمعلومات للسنوات السابقة وباستخدام متوسط معدل النمو السنوي في تقدير القيم المتعلقة بالسنوات 

الالحقة كما هو موضح في الجدول التالي:

٢.  العرض المتوقع حسب الجنس (الراسبون والناجحون الذين لم يلتحقوا بالجامعات) في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

تم تحديد النسب لكل من الذكور واإلناث من مجموع عدد المتدربين الكلي المتوقع  بناءً على متوسط النسب في السنوات 

السابقة وأعداد الذكور واإلناث كالتالي:

 ٢٠١٣  ٢٠١٥ ٢٠١٤  

 ٣٣٣٩٨  ٤٤٤١٩  ٥٩٠٧٧  

  ٢٠١٣  ٢٠١٥ ٢٠١٤  

 ٪ ٥٦  ٣٣٠٨٣ ٢٤٨٧٥ ١٨٧٠٣ 

 ٪ ٤٤  ٢٥٩٩٤ ١٩٥٤٤ ١٤٦٩٥ 

٪ ١٠٠  ٤٤,٤١٩ ٣٣,٣٩٨  ٥٩,٠٧٧ 
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جدول  ٥٫٣٠: إجمالي العرض المتوقع من خريجي تخصصات تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات في السنوات (٢٠١٣-٢٠١٥)

اإلجارة  تخصص  من  العامة  الثانوية  مستوى  ينهوا  أن  لهم  يتوقع  الذين  والطالبات  الطالب  أعداد   .٥٫٢٩ الجدول  يبين 

المعلوماتية (سواء كانوا ناجحين أم راسبين) على اعتبار أنه يمكنهم عرض خدماتهم في سوق العمل، إال أن الواقع يدل 

الدورات  خالل  من  أو  المجتمع  كليات  أو  الجامعة  من خالل  األكاديمية  الدراسة  بإكمال  يرغب  منهم  جزءا  هناك  أن  على 

المهنية المختلفة مثل دبلوم السنة الواحدة أو غيره، كما أن جزءا من هؤالء يرغب بإعادة السنة األخيرة من الثانوية رغبة 

بتحقيق نتيجة أفضل، إضافة إلى بقاء جزء من هذه الشريحة دون اتجاه محدد لفترة قد تطول من الوقت.

٥٫١٫٨٫٤ إجمالي العرض المتوقع من خريجي تخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

بناء على ما سبق، فإن العرض الكلي المتوقع من خريجي مؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع  والثانوية العامة – 

فرع اإلدارة المعلوماتية تتوزع على النحو التالي:

المخرجات السابقة تشكل عدة مستويات مهنية، حيث أن مخرجات التدريب المهني تنحصر بالمستويات التقنية، وكلية 

كافة  من  الخريجين  باستطاعة  العامة.  الثانوية  دراسة  بشهادة  تنحصر  العامة  والثانوية  بالدبلوم،  تنحصر  المجتمع 

داعمة  أعمال  تكون  ما  عادة  وهي  المطلوبة  المهارات  اكتسابهم  بسبب  السوق  احتياجات  تلبية  السابقة  المؤسسات 

تتطلب المعرفة التقنية بشكل أساسي.

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا العدد من الخريجين على مختلف مستوياتهم األكاديمية والمهنية يدخلون إلى سوق العمل 

إلى تحسين  السن  الشباب في هذه  تغادره سريعا، حيث يسعى معظم  فإن نسبة عالية منهم قد  ولكن عمليا  نظريا، 

مستويات تحصيلهم العلمي واألكاديمي إما عن طريق االلتحاق بالجامعات بالنسبة للناجحين من كليات المجتمع أو عن 

طريق الجامعات وكليات المجتمع بالنسبة للناجحين من الثانوية العامة،  أو عن طريق االلتحاق مرة أخرى بالدراسة الثانوية 

مساره  تغيير  فيحاول  العمل  طبيعة  تعجبه  ال  قد  وبعضهم  المهني،  التدريب  مؤسسة  لخريجي  بالنسبة  األكاديمية 

العملي عن طريق اإللتحاق بعمل آخر، إضافة إلى العديد من االحتماالت التي تواجه الشباب في مثل هذه السن مثل الهجرة 

والسفر إلى الخارج أو الحصول على فرصة في الخدمة العسكرية أو األمنية أو غيرها،  مما يضع قيدا أو يجعل من غير 

الممكن اعتبار هذا الرقم اإلجمالي الذي يعبر عن مجموع الخريجين من هذه المصادر الثالث رقماً دقيقا في التعبير عن 

االتصاالت  تكنولوجيا  وظائف  في  الفجوة  لقياس  منها  الطلب  بإجمالي  ومقارنته  العاملة  القوى  من  العرض  إجمالي 

والمعلومات في سوق العمل األردني.

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

٢٥٥ ٢٣٠ ٢٠٧ 

٣٠٥٢ ٢٤٨٩ ٢٠٣٠ 

 –٣٣ ,٣٩٨  ٤٤ ,٤١٩  ٥٩ ,٠٧٧  

٣٥,٦٣٥  ٤٧,١٣٨  ٦٢,٣٨٤  
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الطـلـــب المتوقع على العمالة المدربة 

في وظائف تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات للسنوات الثالث القادمة 

 (٢٠١٣-٢٠١٥)



۷۲

تعداد المنشآت التي تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حسب مصدرها من دائرة اإلحصاءات العامة.
٥

٥

المدربة في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من مختلف  العمالة  المتوقع على  الطلب   ٥٫٢

الثالث  للسنوات  العمل  أصحاب  نظر  وجهة  من  المهارات)،  محدد  ماهر،  مهني،  (فني،  المستويات 

القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥)

والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  وظائف  في  المهنيين  من  المدربة  العمالة  على  الطلب  بيانات  على  الحصول  ألغراض 

التدريب  على  الطلب  دراسة  تمت  فقد  الشأن،  بهذا  العالقة  ذات  الرسمية  المصادر  من  منشورة  بيانات  أيّة  وجود  ولعدم 

المهني والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بوضعها الحالي عن طريق تصميم عينة ممثلة 

لمجتمع أصحاب العمل ومدراء الشركات، وتصميم االستبيانات وتوزيعها وبالتالي جمع البيانات المطلوبة من خاللها. ثم 

استخدام معامل الرفع المناسب لتعميم مخرجات العينة على المجتمع، حيث تم إسقاط النتائج من العينة العشوائية 

وبالتالي  العينة  طلب  في  المتمثلة  المتوقعة  والتوجهات  المؤشرات  على  الحصول  تم  وبالتالي،  ككل،  المملكة  على 

عكسها على المجتمع.

فيما يلي توضيح لعملية تحديد حجم المجتمع المراد دراسته وحجم العينة العشوائية وعملية توزيع االستبيانات وتحليل 

النتائج التي من شأنها تحديد حجم طلب سوق العمل األردني على العمالة المدربة.

٥٫٢٫١ تحديد حجم العينة وتوزيع االستبيانات

-  تم حساب حجم العينة الممثلة للمجتمع بما يتناسب والمجموع الكلي لعدد المنشآت وهو٣٦٫٠٩٣ منشأه ، كمـا تم 
.ً     تحديده سابقا

-  وباالعتماد على جدول تحديد حجم العينة (ملحق ١) ، فإن حجــم العينـة الطبيعية التي تم استخدامهـا كــانت ٣١٥   
 ً     استبانة لغايات توزيع االستبيانات على النشاطات االقتصادية، حيث أن حجم المجتمع قيد الدراسة (٣٦٫٠٩٣) قريب جدا

    من الحد األقصى لفئة حجم المجتمع ١٠٫٠٠١ – ٣٥٫٠٠٠.

-  بالتالي، تم تحديد حجــم العينة النهائي بناءً على نسبة عدد المنشآت التي تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب في 
    مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وحسب نسبة العاملين في هذه الوظـائف (أيهما أكبر) حيث أن حجم العينـة

 .ً     الكلي ارتفع إلى ٣٤٠ استبيان كما سيتم توضيحه الحقا
   

ً على مجموعتيـن من الطبقـات، وهما نسبة عـدد المنشـآت التي تحتـوي على  -  تم توزيع عينة عشوائية طبقية اعتمادا
    وظائف مرتبطة بالتدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في كل نوع نشاط اقتصادي ونسبة عدد العاملين 
    في هذه الوظائف، ومن ثم سيتم أخذ عدد العينات األكبر في كل نشاط والذي من شأنه أن يحقق دقة أكبر أثناء عملية

    جمع المعلومات من خالل اإلستبيان.



۷۳

جدول  ٥٫٣١: توزيع العينة عشوائية الطبقية اعتماداً على مجموعتين من الطبقات

 
  

 

 
٧  ٦  ٧  

 ٩  ٩  ٩  

 
١٤  ١٣  ١٤  

 
٩١  ١٠٣  ١٠٣  

)( ٣  ٢  ٣  

)

( 
٤  ٢  ٤  

 ٣٦  ٤٢  ٤٢  

 ١٧  ١٩  ١٩  

 ٣٥  ٢٨  ٣٥  

 ١١  ١٠  ١١  

 ٤٣  ٣٨  ٤٣  

 ١٩  ١٩  ١٩  

 ٣١  ٣٠  ٣١  

 ٣٢٠  ٣٢١  ٣٤٠  

وبحساب توزيع العينة بالمقارنة بين توزيع العينة حسب نسبة عدد المنشآت التي تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب 

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وحسب نسبة العاملين في هذه الوظائف أيهما أكبر، فإن حجم العينة الكلي 

ً. وبالتالي، تمت عملية التوزيع لكل نشاط اقتصادي كالتالي: سيرتفع إلى ٣٤٠ استبيان كما تم ذكره سابقا



۷٤

شكل  ٥٫١: توزيع العينة حسب النشاط االقتصادي

٥٫٢٫٢ تصميم استبانة تحديد الطلب على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب لوظائف مرتبطة 

بالتدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

االتصاالت  مجال  في  بالتدريب  مرتبطة  لوظائف  المطلوب  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  على  الطلب  تحديد  بهدف 

وتكنولوجيا المعلومات، تم تصميم استبانة لغاية قياس حجم الطلب المتوقع على التدريب من وجهة نظر أصحاب العمل 

(ملحق ٢)، حيث تضمنت هذه االستبانة الجوانب التالية:
-  معلومات عامة تتضمن إسم الشركة وسنة التأسيس والمحافظة ورقم الهاتف ورقم الفاكس. 

-  معلومات الشخص المسؤول عن تعبئة االستبانة تتضمن اإلسم والمسمى الوظيفي ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني. 
-  معلومات الشركة/ العمـل تتضمن تصنيف الشركة حسب األنشطة االقتصادية والخدمات والمنتجات الرئيسية التي 

   تقدمها الشركة والصفة القانونية للشركة. 
-  الوضع الحالي للشركة يتضمن عدد الموظفين الكلي وعدد وظائف االتصاالت وتكنولوجيا المعلومــات وتحديد وظـائف 

   تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وعدد الموظفين في كل وظيفة وتوزيع الفئة العمرية والجنس للوظائف. 
-  معلومات أخرى تتعلق بالتنسيق بين الشركة ومؤسسة التدريب المهني واستعداد الشركــة لتغطية تكاليـف التدريب 

   ومدى معرفة الشركة ببرامج مؤسسة التدريب المهني. 

اإلدارة العامة
والدفاع
الضمان 

االجتماعي
االجباري

النقل 
والتخزين

واالتصاالت

التعليم الصناعات
 التحويلية

جتارة اجلملة
والتجزئة
والصيانة
واإلصالح

الوساطة
املالية

الصحة
والعمل

االجتماعي

األنشطة
العقاري

واإليجارية
وإنشطة
املشاريع
التجارية

الفنادق 
واملطاعم

إمدادات
الكهرباء

والغاز
واملياه

أنشطة اخلدمة
اجملتمعية

واإلجتماعية
والشخصية

األخرى

التعدين
واستغالل

احملاجر
(الصناعات

االستراتيجية)

اإلنشاءات
(التشييد
والبناء)

١٠٣

٤٣ ٤٢
٣٥

٣١

١٩ ١٩
١٤ ١١ ٩ ٧ ٤ ٣

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠
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-  معلومات مفصلة عن كل وظيفة مرتبطة بالتدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات تتضمن الجوانب

   التالية: 

-  توزيع الموظفين الحالي في الوظيفة المعنية حسب الجنس. 

-  المستوى التعليمي الذي تحتاجه الوظيفة المعنية. 

-  التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة المعنية.  

-  عدد الموظفين الحاليين في الوظيفـة المعنيــة حسـب الجنس والحـاصلين على التدريــب المهني والتعليم التقني

    المطلوب للوظيفة المعنية. 

-  رضى صاحب العمل عن أداء ومهارة األفراد العاملين في هذه الوظائف.

-  وجود خطة لتدريب الموظفين العاملين في الوظيفة المعنيـة وغير الحاصلين على التدريب المهني والتعلـيم التقنـي 

    المطلوب للعمل ألجل الحصول على المؤهالت المطلوبة. 

-  عدد الموظفين المتوقع تزويدهم بالتعليم التقني والتدريب المهني المطلـوب للوظيفـة المعنية من الموظفين غيـر

   الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب خالل السنوات الثالثة القادمة. 

-  النقص الحالي من العمالة المدربة في هذه الوظيفة. 

-  الطلب المتوقع من العمالة المدربة الجديدة للسنوات الثالثة القادمة في هذه الوظيفة.

-  الحاجة إلى دورات أخرى (تدريب مهني وتعليم تقني) في مجــال تكنولوجيــا االتصاالت والمعلومــات (غير المتطلبات 

    الرئيسية) للوظيفة المعنية. 

-  الطلب على الدورات األخرى (تدريب مهني وتعليم تقني) في مجال وظائف االتصاالت وتكنولوجيــا المعلومات واألعـداد 

    المتوقع تدريبها خالل السنوات الثالثة القادمة. 

٥٫٢٫٣ عملية جمع البيانات

أثناء عملية جمع البيانات، تم التواصل مع ٨٧٥ منشأة اقتصادية في مختلف النشاطات االقتصادية في جميع محافظات 

المملكة وذلك من أجل ضمان أن عدد االستبيانات التي سيتم جمعها ستقوم بتغطية حجم العينة التي تم تحديدها 

مسبقا. وكنتيجة لذلك، فقد بلغ عدد المنشآت االقتصادية  التي تم التواصل معها بهدف إجراء االستبانة لكن لم يتم 

االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في  التقني  والتعليم  المهني  بالتدريب  مرتبطة  وظائف  وجود  عدم  بسبب  االستبانة  تعبئة 

تم  التي  االستبانات  عدد  بلغ  وعليه،  منشأة.   ٤٣٩ العمل  فريق  مع  االجتماع  العمل  صاحب  رفض  بسبب  أو  والمعلومات 

تعبئتها مع المنشآت االقتصادية والتي يتواجد بها وظائف مرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات ٤٣٦ منشأة اقتصادية.

 

الرسوم البيانية التالية توضح توزيع وعدد االستبانات التي تمت تعبئتهم بنجاح في مختلف محافظات المملكة وحسب 

القطاعات الصناعية:
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شكل  ٥٫٢: توزيع استبانات العينة التي تمت تعبئتهم بنجاح حسب القطاعات الصناعية

شكل  ٥٫٣: توزيع وعدد االستبانات التي تمت تعبئتهم بنجاح في مختلف محافظات 
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العمل  أصحاب  نظر  وجهة  من  المدربة  العمالة  على  المتوقع  بالطلب  حجم  دراسة  نتائج   ٥٫٢٫٤

للسنوات الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥)

التدريب  لواقع  الوصفية  العامة  والنتائج  العمل  لعينة أصحاب  الوصفية  النتائج  الدراسة عرض  القسم من  تم في هذا 

وبين  المختلفة  المؤسسات  بين  التنسيق  تعبئة االستبيانات، مثل مدى  أثناء عملية  تم قياسها  التي  األمور  وغيرها من 

مؤسسة التدريب المهني في تدريب العاملين ومدى استعداد المؤسسات للمشاركة في تغطية تكاليف تدريب العاملين 

وكذلك مدى معرفة المؤسسات ببرامج تدريب مؤسسة التدريب المهني ومدى وجود خطط تدريب لدى تلك المؤسسات، 

باإلضافة إلى نتائج تحليل للطلب على التدريب المهني والتعليم التقني.

٥٫٢٫٥ النتائج الوصفية لعينة أصحاب العمل

مجال  في  بالتدريب  مرتبطة  وظائف  في  وموظفة  موظفا   ٥١٩٢ حوالي  بها  يعمل  شركة   ٤٣٦ الدراسة  عينة  تشمل 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات حيث بلغ عدد الموظفين الذكور ٣٤٥٩ موظفا وعدد الموظفات اإلناث ١٧٣١ موظفة.

ويوضح الشكل التالي توزيع العينة على المنشآت حسب مجموع عدد الموظفين الكلي في كل منشأة اقتصادية:

يبين الشكل ٥٫٤. أعاله، أن نصف شركات العينة كانت شركات كبيرة بها ٥٠ عامل فأكثر في حين أن ٣٤٪ منها تشغل ١٠٠ 

عامل فأكثر، وأن ٢٥٪ من العينة يتراوح عدد عمالها بين (٥-١٩) عامال، وأن ١٥٪ من الشركات كانت من فئة (٢٠-٤٩) عامل 

حاجةالشركة   تتناسب  ان  يتوقع  أنه  هنا  ذكره  الجدير  ومن  أقل،  أو  عاملين  أربعة  تشغل  الشركات  من   ٪١٠ كانت  بينما 

للعمالةالفنية في وظائف تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات مع حجم  الشركة بحيث تزداد حاجة الشركة لعدد أكبر من 

العمالة الفنية في وظائف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كلما زاد حجم الشركة.

شكل  ٥٫٤: توزيع الشركات المستجيبة حسب فئة حجم الشركة (عدد الموظفين) الكلي 

في كل منشأة اقتصادية

٪١٠

٪٢٥

٪١٥ ٪١٦

٪٣٤

(أكثر من ١٠٠)٠

(٩٩ - ٥٠)

(٤٩ - ٢٠)

(١٩ - ٥)

(٤ - ١)
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قطاع  في  المدربة  العمالة  على   (٢٠١٣-٢٠١٥) القادمة  الثالث  للسنوات  المتوقع  الطلب  تحليل   ٥٫٢٫٦

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من مختلف المستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات)، من وجهة 

نظر أصحاب العمل

استند تحليل الطلب المتوقع إلى البيانات التي تم جمعها من خالل االستبانات التي تم تعبئتها من قبل أصحاب العمل 

وشكلت بذلك وجهة نظرهم الخاصة بالطلب المتوقع للسنوات الثالثة القادمة. يجدر بالذكر أن هناك بعض الوظائف قد 

مجال  في  تدريب  أي  تتطلب  ال  ولكن  العمل  أصحاب  قبل  من  المدربة  العمالة  على  الطلب  حجم  حساب  من  استثنيت 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. 

إلى  ولكن بحاجة  الحالية  الوظائف  التي تشغل  العمالة  الطلب على  الكلي جاء من عدة محاور كالتالي:  الطلب  قياس 

التدريب في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والطلب على العمالة المدربة لوظائف شاغرة متوقعة في المستقبل 

بعد استثناء الوظائف التي ال تتطلب التدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. وفيما يلي تفصيل ذلك:

١. استثناء الوظائف التي ال تتطلب تدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

تم تحديد الوظائف التي ال تتطلب أي تدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من الموظفين الذين شملتهم 

وليسوا  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  على  الحاصلين  غير  الموظفين  تحديد  تم  حيث  استثناؤهم.  ثم  ومن  العينة 

بحاجة للتدريب، وتم أيضاً تحديد النقص الحالي في العمالة المدربة من حيث طبيعة الوظيفة وليسوا بحاجة للتدريب 

قطاع  في  المدربة  العمالة  على   (٢٠١٣-٢٠١٥) القادمة  الثالث  للسنوات  المتوقع  الطلب  من  الوظائف  هذه  استثناء  وتم 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من مختلف المستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات).

وبالتالي، أثرت هذه العملية على مخرجات التحليل بحيث شملت المخرجات صورة أدق عن عدد الموظفين غير الحاصلين 

على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة والنقص في العمالة المدربة. تم أخذ هذه النسب بعين االعتبار 

المهني  التدريب  على  الحاصلين  غير  الموظفين  بعدد  الخاصة  المتوقعة  والصورة  التحليل  وتم عكسها على مخرجات 

والتعليم التقني المطلوب للوظيفة والنقص في العمالة المدربة كالتالي:

i. نسبة الموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة والذين ال تتطلب وظائفهم 

   التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للسنوات (٢٠١٣ – ٢٠١٥) كانت كالتالي:
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يبين الشكل أعاله أن حوالي ٦٨٪ من الموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني في عام ٢٠١٢، تتطلب 

وظائفهم قدرا معينا من التدريب، ولكنهم لم يحصلوا عليه سابقا، في حين أن ٣٢٪ منهم يعملون في وظائف ال تتطلب 

منهم تدريبا مهنيا، .

ii.  نسبة النقص الحالي من العمالة المدربة ممن ال تتطلب وظائفهم التدريب المهني والتعليم التقني في مجال 

     تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للسنوات (٢٠١٣ – ٢٠١٥) كانت كالتالي:

شكل  ٥٫٥: نسبة الموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب 

للوظيفة والذين ال تتطلب وظائفهم التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات

شكل  ٥٫٦: نسبة النقص الحالي من العمالة المدربة والذين ال تتطلب وظائفهم التدريب 

المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات (٢٠١٣ – ٢٠١٥)
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يالحظ من الشكل ٥٫٦  أن لدى أصحاب العمل حاجة إلى  العمالة المدربة 

٢.  العدد الكلي للموظفين الغير حاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة على مستوى

     المملكة .

تم تحديد العدد الكلي للموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة على مستوى 

المملكة. تمت عملية احتساب هذه الفئة من خالل:

-   تحديد عدد الموظفين الذين شملتهم العينة أو العاملين في وظائف مرتبطة بالتدريـب المهني والتعليم الـتقني في 

    مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل عام أثناء عملية التحليل اإلحصائي.

-  من خالل العينة السابقة، تم استنباط عدد الموظفيـن الذين شملتهم العينة وغير الحاصليــن على التـدريب المهني 

    والتعليم التقني المطلوب للوظيفة.

-  وألن بعض الوظائف ضمن العينة السابقة ال تحتاج إلى تدريب، تم إزالة أثرها وبالتالي تم الحصول على عدد الموظفين 

    الذيــن شملتهم العينة وغــير الحاصليـن على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة والذين تتطلـب 

    وظائفهم التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وهم الممثلون لجزئية تابعـة

    تتمثل بالطلب على البرامج التدريبية التي من شأنها منحهم باألدوات والمهارات المطلوبة لتلبيتهم احتياجات العمل.

-  تكمن أهمية احتساب هذا العدد في أن هذه الفئة من األشخاص بحاجة إلى التدريب من أجل اكتساب المهارات الالزمة 

    ألداء الوظيفة وكنتيجة لذلك تم توقع  زيادة الطلب على التدريب من قِبَل هذه الفئة.

تم عكس العدد الكلي للموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع تكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات على مستوى المملكة باستخدام معامل رفع يساوي العدد الكلي للعاملين عن طريق احتساب نسبة مماثلة 

من العدد الكلي على مستوى المملكة مقسوما على عدد األفراد في العينة (١١,٢٪) كما هو موضح في الجدول التالي: 
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وكما ذكر سابقاً، فإن نسبة الغير حاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة بحاجة إلى التدريب 

التقني  والتعليم  المهني  التدريب  على  الحاصلين  وغير  العينة  شملتهم  التي  للموظفين  الكلي  العدد  من   ٪  ١١ تبلغ 

المطلوب للوظيفة. كنتيجة، فإن مجمل العدد الكلي للموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني 

المطلوب للوظيفة على مستوى المملكة بلغ ٤٨٣١.

٣. الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة على مستوى المملكة

هذا المحور من دراسة الطلب المتوقع  يهدف إلى تحديد الطلب على العمالة الجديدة، والتي تتطلب وظائفهم التدريب 

المهمة كونها  المؤشرات  المحور يعتبر من  هذا  والمعلومات.  التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت  والتعليم  المهني 

تعطي االنطباع عن عدد األشخاص الذين سيقومون بتلبية احتياجات المنشآت الصناعية الخاضعة لنطاق الدراسة. تم في 

األساس حصر الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة على مستوى المملكة، ومن ثم تم استنباط الطلب المتوقع 

على العمالة المدربة الجديدة على مستوى المملكة والذين تتطلب وظائفهم التدريب المهني والتعليم التقني في مجال 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول  ٥٫٣٢: العدد الكلي للموظفين غير الحاصلين على التدريب المهني والتعليم التقني 

المطلوب للوظيفة

 

   

  
٥,١٩٢  ٣,٤٥٩  ١,٧٣٣  

٨٥٥  ٥٧٣  ٢٨٢  

/ ٥٧٩  ٣٧٩  ٢٠٠  

  

٪ ١١٫٢  ٪ ١١٫٠  ٪ ١١٫٥  

 
٤,٨٣١  ٣,٢١٩  ١,٦١٢  
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تم حساب الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة كنتيجة لتحليل االستبيانات، ومن ثم تم استثناء النسبة التي 

تم تحديدها سابقاً فيما يخص عدد العمالة المدربة التي ال تحتاج إلى التدريب، وعليه تم الوصول إلى أن الطلب المتوقع 

على العمالة المدربة الجديدة حسب نتائج العينة للسنوات (٢٠١٣ – ٢٠١٥) بلغ ٤٧٦ و٤٣٠ و٤٠٣ على التوالي. تم احتساب 

العدد الكلي على مستوى المملكة عن طريق عكس نسبة الزيادة في الطلب على العدد الكلي للموظفين في المملكة 

ومن ثم احتساب نسبة الطلب على العينة ورفعها على مستوى المملكة حيث بلغ الطلب المتوقع على العمالة المدربة  

٢٠٧٧ و١٩٣٦ و١٨١٩ للسنوات ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ على التوالي. يمكن مالحظة أن الطلب في تناقص للسنوات الالحقة، وهو 

بحسب رؤية أصحاب العمل وحاجتهم للعمالة المدربة في تلك السنوات. تم باإلضافة إلى ذلك مالحظة أن الزيادة السنوية 

رؤية  رئيسي من  تتبع بشكل  النتائج  إليه، هذه  اإلشارة  تواتر معين، حيث كما سبق  تتبع  وال  أخرى  إلى  متغيرة من سنة 

أصحاب العمل واحتياجاتهم.

٤. عدد الموظفين المتوقع تزويدهم بالتدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة من الموظفين الغير حاصلين 
على التدريب والتعليم المطلوب لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) 

بحسب نتائج العينة، تم تحديد عدد الموظفين المتوقع تزويدهم بالتدريب المهني والتعليم التقني المطلوب للوظيفة 

التدريب  وظائفهم  تتطلب  والذين   (٢٠١٣-٢٠١٥) لألعوام  المطلوب  والتعليم  التدريب  على  الغير حاصلين  الموظفين  من 

المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

جدول  ٥٫٣٣: الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة لألعوام (٢٠١٣ – ٢٠١٥)

مالحظة: يمثل الطلب في عام ٢٠١٢، الطلب المتوقع غي الثلث األخير لسنة ٢٠١٢

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

٥,١٩٢  ٥,٣٩٩  ٥,٨٧٥  ٦,٣٠٥  

 ٢٠٧  ٤٧٦  ٤٣٠  ٤٠٣  

  ٧ ٪٩ ٪٤٪ 

 

 

٤٣,٣١٧  ٤٥,٠٤٤  ٤٩,٠١٥  ٥٢,٦٠٣  

 
٣,٣٦٢ ٣,٥٨٨ ٣,٩٧١ ١,٧٢٧ 

  

١,٨١٩ ١,٩٣٦ ٢,٠٧٧ ٨٠٩ 



۸۳

  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  

)٢٠١٥-٢٠١٣ (

 

١١٠  ٧٥  ٧٦  

)٢٠١٥-٢٠١٣( 

  

٩١٨  ٦٢٦  ٦٣٤  

المطلوب  والتعليم  التدريب  الحاصلين على  الموظفين غير  إلى عدد  الوصول  تم  اإلحصائي، فقد  التحليل  نتائج  أظهرت 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب نتائج العينة والذين تتطلب وظائفهم التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات كالتالي: ١١٠ في عام ٢٠١٣ و٧٥ في عام ٢٠١٤ و٧٦ في عام ٢٠١٥. تم رفع هذه األعداد من خالل معامل 

الرفع ألجل تعميم نتائج العينة على مستوى مجتمع الدراسة (المملكة) ليصبح ٩١٨ في عـام ٢٠١٣ و٦٢٦ في عـام ٢٠١٤

و ٦٣٤ في عام ٢٠١٥.

وكما هو مالحظ، فان أعداد غير الحاصلين على التدريب الكلي ضمن هذه الفئة في تناقص ملحوظ للسنوات الثالثة التالية، 

ويعود هذا السبب إلى أن عدد العمالة غير المدربة ستتناقص عند بدء عملية التدريب كما تم اإلشارة إليه سابقا.

الوظائف  في  المدربة  العمالة  على  المتوقع  الطلب  وحجم  الحالي  النقص  معرفة  بهدف  العينة  نتائج  تحليل   .٥

المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)

تم عرض نتائج العينة من عدة جوانب حسب المحاور التالية: 

١.   الجنس.

٢.   المستوى المهاري المطلوب.

٣.   المحافظة.

٤.   النشاط االقتصادي. 

٥.   عدد الموظفين في المنشأة (حجم المنشأة).

جدول  ٥٫٣٤: عدد الموظفين الكلي المتوقع تزويدهم بالتدريب المهني والتعليم التقني 

المطلوب للوظيفة من الموظفين غير الحاصلين على التدريب والتعليم المطلوب لألعوام 

(٢٠١٣-٢٠١٥)



۸٤

- توزيع الطلب المتوقع على التدريب المهني والتعليم التقني  حسب الجنس:

يبين الجدول أدناه أن من المتوقع أن يكون الطلب على الذكور أكثر منه على اإلناث. كما يتوقع أن يصل الطلب إلى مستوى 

.ً أعلى خالل العام ٢٠١٣، ليبلغ حوالي ٢٠٧٧ موظف. ومن المتوقع أن يتناقص الطلب الحقا كما تم مناقشته سابقا

ارتفاع الطلب على الذكور بسبب توجههم للتدريب التقني أكثر من اإلناث، كون التخصصات التقنية تحتاج إلى  ويعزى 

العمل الميداني باإلضافة إلى أن اإلناث يفضلن العمل المكتبي.

-  توزيع الطلب المتوقع على التدريب المهني والتعليم التقني حسب المستوى المهني:

جدول  ٥٫٣٥: النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف 

المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب الجنس

جدول  ٥٫٣٦: النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف 

المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب المستوى

    

٢٠١٢  ٨٠٩  ٥٣٩  ٢٧٠  

٢٠١٣  ٢,٠٧٧  ١,٣٨٤  ٦٩٣  

٢٠١٤  ١,٩٣٦  ١,٢٩٠  ٦٤٦  

٢٠١٥  ١,٨١٩  ١,٢١٢  ٦٠٧  

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

 ٤٢٣  ٩٥٢ ١,٠١٣ ١,٠٨٧  

 ٧١  ١٨٢  ١٥٩ ١٧٠  

 ٢٠٧  ٥٣٠  ٤٦٤ ٤٩٤  

 ٨٨  ٢٢٦  ١٩٨ ٢١١  

 ٢٠  ٥٢  ٤٨  ٤٦ 

 ٨٠٩  ١,٨١٩ ١,٩٣٦ ٢,٠٧٧  
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جدول  ٥٫٣٧: النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف 

المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب المحافظة

يبين جدول ٥٫٣٦. توزيع الطلب على التدريب المهني والتعليم التقني حسب المستوى المهني حيث يتوقع أن يتركز الطلب 

حول الفنيون بنسبة ٥٢٫٣٪، يليها المستوى الماهر بنسبة ٢٥٫٥٪. تختلف توقعات العرض عن توقعات الطلب، حيث أنه بناءً 

على رأي أصحاب العمل، فقد توزع الطلب على عدة مستويات تعليمية، بعكس العرض الفعلي الذي يتوزع على مستويين 

تعليمين وهما المستوى المهني والماهر.

ِّبة وسوق العمل بحيث ال يتم قياس احتياجات السوق  جاء اإلختالف من عدم وجود تناسق وعالقة مباشرة بين الجهات المدر

ال والذي من شأنه أن يقلل من احتمال تخريج عمالة مدربة في مستويات وتخصصات غير مطلوبة في سوق  بشكل فعّ

العمل.

-  توزيع الطلب المتوقع على التدريب المهني والتعليم التقني حسب المحافظة:

 ٢٠١٢  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ٣٧١  ٨٨٦ ٩٥١  ٨٣٣  

 ١٣٥  ٣٢٣ ٣٤٧  ٣٠٤  

 ١٢٠  ٢٨٦ ٣٠٧  ٢٦٩  

 ٤١  ٩٣ ٩٩ ١٠٦  

 ٢٧  ٦٠ ٦٤ ٦٩  

 ٢٣  ٥٣ ٥٦ ٦٠  

 ٢١  ٤٧ ٥٠ ٥٤  

 ١٩  ٤٢ ٤٥ ٤٨  

 ١٨  ٤٠ ٤٣ ٤٦  

 ١٣  ٢٩ ٣١ ٣٣  

 ١٣  ٢٩ ٣١ ٣٣  

 ٩  ٢٠ ٢١ ٢٣  

      ١,٩٣٦ ٢,٠٢٢ ٨٠٤  ١,٨١٩  
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-   توزيع الطلب المتوقع على التدريب المهني والتعليم التقني حسب النشاط االقتصادي:

-   توزيع الطلب المتوقع على التدريب المهني والتعليم التقني حسب حجم المنشأة:

من المتوقع أن الطلب سيتركز في المنشآت االقتصادية التي تحتوي على أكثر من ١٠٠ موظف، حيث من المتوقع أن تبلغ 

وتسعة  خمسة  بين  الموظفين  عدد  بها  يتراوح  التي  االقتصادية  المنشآت  يليها  الكلي،  العدد  من   ٪٣٤ الطلب  نسبة 

موظفين حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الطلب ٢٥٪ من العدد الكلي. تعكس هذه النسب التوقعات التي جاءت من خالل 

تحليل أراء أصحاب العمل.

جدول  ٥٫٣٨: النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف 

المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب النشاط االقتصادي

 ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٥٤٦ ٥٨١ ٦٢٣ ٢٤٣ 

 ٢٣٦ ٢٥٢ ٢٧٠ ١٠٥ 

 ٢١٨ ٢٣٢ ٢٤٩ ٩٧ 

 ١٨٢ ١٩٤ ٢٠٨ ٨١ 

 
١٦٤ ١٧٤ ١٨٧ ٧٣ 

 ١٠٩ ١١٦ ١٢٥ ٤٩ 

 ١٠٩ ١١٦ ١٢٥ ٤٩ 

 
٧٣ ٧٧ ٨٣ ٣٢ 

 ٥٥ ٥٨ ٦٢ ٢٤ 

 ٥٥ ٥٨ ٦٢ ٢٤ 

 
٣٦ ٣٩ ٤٢ ١٦ 

)

( 
١٨ ١٩ ٢١ ٨ 

)( ١٨ ١٩ ٢١ ٨ 

      ٨٠٩  ٢,٠٧٧  ١,٨١٩ ١,٩٣٦ 
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٥٫٢٫٧  النتائج العامة لعينة أصحاب العمل

من خالل االستبيانات التي تم تصميمها، تم قياس بعض األمور الهامة التي من شأنها تسليط الضوء على نقاط القوة 

والضعف الخاصة بالتسويق والمعرفة العامة بالبرامج التدريبية ورغبة الشركات والمؤسسات في دعم التدريب وخططها 

التدريبية.

١.  التنسيق بين المؤسسات ومؤسسة التدريب المهني

هذه  أن  المهني، حيث  التدريب  ومؤسسة  الخاص  القطاع  معظم شركات  بين  تنسيق  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  وبينت 

النسبة شكلت ٨٢٫١٪ من مجموع شركات القطاع الخاص المشمولة بالعينة، إضافة إلى أن ٦٨٫٢٪ من مؤسسات القطاع 

العام، وتعتبر هذه الحالة إحدى نقاط الضعف التي تم تسليط الضوء عليها في هذه الدراسة، حيث أنه باستطاعة كل من 

بين  الشراكة  ضعف  إلى  ذلك  ويعزى  المهني،  التدريب  مخرجات  من  مباشر  بشكل  االستفادة  والخاص  العام  القطاع 

القطاعين العام والخاص وضعف الترويج لدى مؤسسة التدريب المهني.

جدول  ٥٫٣٩: النقص الحالي وحجم الطلب المتوقع على العمالة المدربة في الوظائف 

المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) حسب حجم المنشأة من ناحية عدد الموظفين

شكل ٥٫٧: التنسيق بين الشركة ومؤسسة التدريب المهني

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٥ ٢٠١٤  

(١ - ٤)  ٢٢٩ ٨٩  ٢٠٠ ٢١٣  

(٥ - ١٩)  ٢٠٢  ٥١٩  ٤٥٥ ٤٨٤  

(٢٠ - ٤٩)  ١٢١  ٣١٢  ٢٧٣ ٢٩٠  

(٥٠ - ٩٩)  ١٢٩  ٣٣٢  ٢٩١ ٣١٠  

(١٠٠ )  ٢٧٥  ٧٠٦  ٦١٨ ٦٥٨  

     ٨٠٩  ٢,٠٧٧  ١,٩٣٦  ١,٨١٩  

٣١٫٨٪

٦٨٫٢٪

نعم

قطاع عام

ال

١٧٫٩٪

٨٢٫٢٪

نعم

قطاع خاص

ال
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٢.  استعداد الشركة للمشاركة بتغطية تكاليف تدريب الموظفين

تم مالحظة أن نصف مؤسسات العينة تقريباً (سواء القطاع العام أو الخاص) لديهم االستعداد للمشاركة في تغطية 

تكاليف تدريب الموظفين. نصف العينة األخرى أبدت عدم استعدادها للمشاركة بتغطية تكاليف التدريب. يعود ذلك إلى 

من  فعلي  االستفادة بشكل  عدم  وبالتالي  لديها  للعمل  البشرية  الموارد  استمرارية  عدم  من  الصناعية  المنشأة  تخوف 

االستثمار الذي تم وضعه في التدريب والتطوير. يعتبر هذا أيضاً من نقاط الضعف بسبب عدم قدرة المنشآت االقتصادية 

من رؤية التأثير اإليجابي للتدريب على المدى البعيد في منظومة العمل ككل.

   

٣.  المعرفة ببرامج مؤسسة التدريب المهني

من  بالرغم  المهني  التدريب  لمؤسسة  التدريبية  بالبرامج  الخاص  القطاع  مؤسسات  معرفة  انخفاض  الدراسة  بينت 

حاجتهم للكفاءات المدربة والتي من الممكن تلبيتها من خالل مخرجات مؤسسة التدريب المهني، حيث أن ٦١٫١ ٪ من 

مؤسسات القطاع الخاص ال يعلمون شيئا عن برامج المؤسسة وأن ٢٧٫١٪ منهم لديهم معرفة عامة بها، في حين أن 

١١٫٨٪ فقط من مؤسسات القطاع لديهم معرفة جيدة ببرامج مؤسسة التدريب المهني. باإلضافة إلى ذلك، تبين أن لدى 

ال. الرسوم التوضيحية أدناه توضح  اكثر من ٥٠٪ من القطاع العام معرفة بالبرامج التدريبية بشكل عام وليس بشكل فعّ

مدى معرفة القطاع العام والخاص بالبرامج التدريبية لمؤسسة التدريب المهني. تم اعتبار هذه المالحظة أيضاً من نقاط 

الضعف لدى مؤسسة التدريب المهني وطريقة تسويقها لبرامجها التدريبية. ولذا فإن من األفضل هو أن تعمل مؤسسة 

التدريب المهني مع القطاع العام والخاص بشكل أكثر تنسيقاً، وبالتالي تطوير البرامج بما يتناسب مع احتياجات سوق 

العمل بشكل أفضل.

شكل  ٥٫٨: استعداد الشركة للمشاركة بتغطية تكاليف تدريب الموظفين

٤٤٫١٪٥٥٫٩٪

نعم

قطاع عام

ال ٤٦٫٣٪

٥٣٫٧٪

نعم

قطاع خاص

ال
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٤. خطط التدريب

ولقياس نسبة المنشآت الصناعية التي لديها خطط لتدريب الموظفين العاملين في وظائف مرتبطة بالتدريب المهني 

والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وغير الحاصلين على التدريب المطلوب للوظيفة. تم مالحظة 

أنه ال يوجد خطة تدريبية لدى ٧٧٪ من المنشآت الصناعية، مما قد يعزى الى عدم رؤية التدريب على أنه من األمور الهامة 

واالستراتيجية والتي تستوجب على أثرها وجود خطة مفصلة لعملية متابعة العملية التدريبية من أهم األمور المؤثرة 

سلباً على عدد المتدربين في نهاية األمر، حيث يوجد أي متابعة فعلية أو عملية تدريب حقيقية لدى المنشآت دون وجود 

خطة تدريبي واضحة ومعلنة للعاملين.

شكل  ٥٫١٠: نسبة وجود خطط تدريبية لدى الشركة

شكل   ٥٫٩: معرفة المؤسسات ببرامج مؤسسة  التدريب المهني 

يوجد خطة تدريبية

ال يوجد خطة تدريبية

٢٣٪

٧٧٪

معرفة جيدة

قطاع خاص

معرفة بشكل عام

ال يوجد معرفة
٦١٫١٪٢٧٫١٪

قطاع عام

معرفة جيدة

معرفة بشكل عام

ال يوجد معرفة

٥٣٫٨٪

٢٥٫٤٪ ٢٠٫٨٪
١١٫٨٪



۹۰

الفجوة بين العرض والطلب

المتوقعين



۹۱

٥٫٣ الفجوة بين العرض والطلب المتوقعين

بناء على توقعات العرض والطلب لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥) والتي جاءت من خالل تحليل العرض للسنوات السابقة واسقاطها 

على السنوات الالحقة ومن خالل تحليل الطلب بناء على نتائج التحليل، تم مقارنة كال من العرض والطلب المتوقعين 

وبالتالي تم التوصل الى صورة شاملة عن الفجوة بين العرض والطلب المتوقعين. 

الهدف من عملية المقارنة والتوصل الى الفجوة بين العرض والطلب المتوقعين هو الوصول الى صورة شاملة عن ماهية 

قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من ناحية العرض والطلب بشكل دقيق وبالتالي اتخاذ االجراءات الالزمة التي من 

شأنها أن تلبي احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة (الطلب) وتنظيم عملية رفد العمالة المدربة الى سوق العمل 

(العرض).

وعليه، تم تحليل الفجوة بين العرض والطلب بشكل عام من عدة جوانب وكما يلي:

i.   الفجوة في العرض والطلب بشكل عام: تم حساب الفجوة من خالل قياس أعـداد الطــالب المتوقـع تخريجهم ومدى

      حاجة سوق العمل لهم.

ii.  الفجوة في العرض والطلب حسب الجنس: تم حسـاب الفجــوة من خالل قياس أعداد الذكور واالناث من جهة العـرض 

      المتوقع ومن جهة الطلب المتوقع عليهم.

iii. الفجوة في العرض والطلب حسب المحافظات: تم حسـاب الفجوة من خـالل قيـاس العرض والطلب المتوقعين لكل 

      محافظة.

iv. الفجـوة في العـرض والطلب حسب مستـوى المهــارة: تم حســاب الفجوة من خــالل قياس مستويات المهارة لدى 

      الخريجين في العرض والطلب.

v.  الفجوة في العرض والطلب بحسب التخصصات: تم حساب الفجوة من خالل قياس التخصصات المطلوبة في سوق

      العمل وما يقابلها لدى الخريجين.

٥٫٣٫١ الفجوة بين العرض والطلب بشكل عام

يمثل الجدول التالي العرض والطلب المتوقعين بشكل عام. تم مالحظة أن العرض ككل أكبر من الطلب، وأنه من المتوقع 

تناقص الطلب على العمالة المدربة ويقابله تزايدا في العرض اذا لم يتم اتخاذ اية تدابير وقائية ومؤثرة على هذه المعادلة. 

تعتبر هذه المالحظة من المؤشرات الحرجة التي تؤكد على ضرورة اتخاذ بعض القرارات اإلستراتيجية التي من شأنها أن 

تقلل من التأثير السلبي من العرض الفائض مستقبال، حيث أنه على الرغم من أن العرض قد يلبي الطلب لدى أسواق العمل 

األخرى خارج المملكة األردنية الهاشمية إال انه في الغالب يكون الطلب على خريجي درجة البكالوريوس كحد أدنى.

العمل في بعض  احتياجات  لتغطية  أخرى غير مدربة  توظيف كفاءات  رغبته في  أبدى  العمل  أن سوق  اإلشارة هنا  تجدر 

الوظائف المتعلقة بقطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. ويمكن تلبية هذه اإلحتياجات من خريجي الثانوية العامة غير 

الناجحين أو الذين لم يلتحقوا بمعاهد مؤسسة التدريب المهني أو كليات المجتمع.



۹۲

جدول  ٥٫٤٠: الفجوة بين العرض والطلب بشكل عام لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)

جدول  ٥٫٤١: الفجوة في العرض والطلب بحسب الجنس

٥٫٣٫٢ الفجوة ببن العرض والطلب حسب الجنس

الجدول التالي يمثل الفجوة بين العرض والطلب حسب الجنس. من المالحظ أن نسبة الطلب على االناث أقل من العرض، 

في حين أن نسبة الطلب على الذكور أكبر من العرض. هذه النسبة متوقعة، حيث أن أصحاب العمل يميلون الى توظيف 

الذكور وخاصة فيما يخص التخصصات التقنية التي تحتاج الى العمل الميداني. 

عند تحليل الفجوة بالقيم المطلقة (كأعداد)، فان الطلب سواء على الذكور واالناث أقل بكثير من العرض، بحيث تتماشى 

هذه النتيجة مع عملية تحليل الفجوة في العرض والطلب بشكل عام كما تم مناقشته سابقا.

   

 
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

٦٠٧ ٦٤٦ ٦٩٣ ٢٧٢٩٥ ٢٠٦٠٥ ١٥٥٦٠ 

 ١٢١٢ ١٢٩٠ ١٣٨٤ ٣٤٨٣٤ ٢٦٣٠٣ ١٩٨٦٨ 

 ١٨١٩ ١٩٣٦ ٢٠٧٧ ٦٢١٢٩ ٤٦٩٠٨ ٣٥٤٢٨ 

 ٪ ٤٣٫٩٢ ٪ ٤٣٫٩٣ ٪ ٤٣٫٩٣ ٪ ٣٣٫٣٦ ٪ ٣٣٫٣٦ ٪ ٣٣٫٣٧ 

 ٪ ٥٦٫٠٨ ٪ ٥٦٫٠٧ ٪ ٥٦٫٠٧ ٪ ٦٦٫٦٣ ٪ ٦٦٫٦٣ ٪ ٦٦٫٦٣ 

 

  

 

٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

٢٠٧  ٢٣٠  ٢٥٥  ١٨٢  ١٧٠  ١٥٩  

     -

     

٠  ٠  ٠  ٥٢  ٤٨  ٤٦  

 ٣٥٤٢٨  ٤٦٩٠٨  ٦٢١٢٩  ٢٠٧٧  ١٩٣٦  ١٨١٩  

٣٣٣٩٨٤٤٤١٩٥٩٠٧٧٧٥٦٧٠٥٦٦٢

٢٠٣٠٢٤٨٩٣٠٥٢١,٠٨٧١,٠١٣٩٥٢



۹۳

٥٫٣٫٣ الفجوة بين العرض والطلب حسب المحافظات

تم تحليل الفجوة في العرض والطلب بحسب المحافظات بشكل كلي بحسب الجدول التالي. تم مالحظة أن العرض في 

جميع المحافظات اكبر من الطلب وهو يتوافق مع التحليل الكلي السابق. أعداد خريجي الثانوية العامة في العرض أكثر 

بكثير من الطلب وبالتالي أثرت بشكل كبير في الفجوة الكلية والتوزيع النهائي بحسب المحافظات. 

ألغراض اعطاء صورة أوضح عن الفجوة الفعلية بين العرض والطلب في سوق العمل، حيث أن خريجي الثانوية العامة غير 

مقيدين بسوق العمل فقط، سيتم عرض الفجوة بحسب المحافظات بحيث يتم األخذ بعين اإلعتبار مخرجات مؤسسة 

التدريب المهني وكليات المجتمع فقط، كما هو موضح في الجدول التالي.

تم مالحظة أن العرض أكثر من الطلب في معظم محافظات المملكة باستثناء مأدبا في عام ٢٠١٣ حيث من المتوقع أن 

يكون الطلب أعلى من العرض بنسبة صغيرة جدا يمكن تغطيتها من خالل العرض الفائض من المحافظات األخرى، وكذلك 

بالنسبة للمفرق في السنوات ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وجرش للسنوات الثالثة القادمة.

من المالحظ أن العرض الفائض من المشاكل الرئيسية في هذا القطاع ويتوجب حلها من أجل اإلبقاء على التوازن ما بين 

العرض والطلب.

جدول  ٥٫٤٢: الفجوة بين العرض والطلب بحسب المحافظات مع االخذ بعين االعتبار خريجي 

الثانوية العامة

 

  

 

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ٣٠٤ ٣٢٣ ٣٤٧ ٦٣٧٦ ٤٨٤٤ ٣٦٨٠ 

 ٩٣ ٩٩ ١٠٦ ٦١٢١ ٤٦١٣ ٣٤٧٦ 

 ٢٦٩ ٢٨٦ ٣٠٧ ٦٢٦٥ ٥٤٨٠ ٤١٤٧ 

 ٢٠ ٢١ ٢٣ ٢٩٨٧ ٢٢٤٩ ١٦٩٤ 

 

 

 ٤٧ ٥٠ ٥٤ ٢٨٥٦ ٢١٥٣ ١٦٢٤ 

 ٦٠ ٦٤ ٦٩ ٣٦٥٦ ٢٧٦٥ ٢٠٨٣ 

 ٥٣ ٥٦ ٦٠ ٣٥٦٦ ٢٦٨٣ ٢٠١٩ 

 ٤٠ ٤٣ ٤٦ ٥٥٠٢ ٤١٣٧ ٣١١٣ 

 ٢٩ ٣١ ٣٣ ٣٩١٠ ٢٩٤٦ ٢٢١٩ 

 ٨٣٣ ٨٨٦ ٩٥١ ١٠١٦١ ٧٧٥٤ ٥٩٢٦ 

 ٤٢ ٤٥ ٤٨ ٧١٠٩ ٥٣٤٨ ٤٠٢٤ 

 ٢٩ ٣٣٣١ ٢٨٧٥ ١٦٣٠٢١٦٦ 

 ١٨١٩ ١٩٣٦ ٢٠٧٧ ٦٢٣٨٤ ٣٥٦٣٥٤٧١٣٨ 



۹٤

جدول  ٥٫٤٣: الفجوة في العرض والطلب حسب المحافظات لمخرجات التدريب المهني 

وكليات المجتمع فقط

٥٫٣٫٤ الفجوة بين العرض والطلب حسب مستوى المهارة

على الرغم من أن العرض بشكل عام أعلى من الطلب كما تم مناقشته سابقا، إال أنه قد تبين من خالل التحليل أن الطلب 

الثالث  العمل في  احتياجات سوق  تلبي  يوجد كفاءات مدربة  ال  وأنه  العرض،  أكبر منه من  والماهر  الفني  المستوى  على 

المتمثل بمخرجات كليات  الفني  المستوى  وعلى نقيضه  المهني.  التدريب  الالحقة بحسب مخرجات مؤسسة  سنوات 

ً في العرض لمستوى محدد المهارات  المجتمع، حيث أن الطلب أقل من العرض. من المالحظ أيضا أن هناك فائضاً كبيرا

والمتمثل بخريجي الثانوية العامة. 

والحد من  العمل  احتياجات سوق  لتلبية  وذلك  والطلب  العرض  بين  التوازن  الالزمة إلعادة  اإلجراءات  اتخاذ  يجب  وبالتالي، 

الفائض في العرض. يمكن اإليعاز بأصل المشكلة إلى عدم وجود تنسيق حقيقي بين القطاع العام والخاص ومؤسسة 

التدريب المهني وكليات المجتمع .

 
  

 
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١١٨ ١٢٦ ١٣٥ ٧٠٥ ٥٨٠ ٤٧٤ 

 ٣٦ ٣٨ ٤١ ١٥٤ ١٢٧ ١٠٣ 

 ١٠٤ ١١١ ١١٩ ٣٥٣ ٢٨٣ ٢٣٩ 

 ٨ ٨ ٩ ٣٤ ٢٩ ٢٤ 

 ١٨ ٢٠ ٢١ ٧٩ ٦٦ ٥٤ 

 ٢٤ ٢٥ ٢٧ ١١٠ ٩٥ ٧٩ 

 ٢٠ ٢٢ ٢٣ ٢٢ ١٨ ١٦ 

 ١٦ ١٧ ١٨ ٨ ٧ ٧ 

 ١١ ١٢ ١٣ ٧٠ ٥٩ ٤٨ 

 ٣٢٦ ٣٤٥ ٣٧٠ ١٧١٣ ١٤٠٣ ١١٥٠ 

 ١٦ ١٧ ١٩ ٢٠ ١٨ ١٦ 

 ١١ ١٢ ١٣ ٣٩ ٣٤ ٢٧ 

 ٧٠٨ ٧٥٣ ٨٠٨ ٣٣٠٧ ٢٧١٩ ٢٢٣٧ 



۹٥

٥٫٣٫٥ الفجوة بين العرض والطلب بحسب التخصصات

تم تحليل الفجوة بين العرض والطلب في التخصصات المطلوبة من خريجي مؤسسة التدريب المهني، ومما يالحظ وجود 

اختالف في المسميات بين تخصصات الخريجين واحتياجات سوق العمل، مما يشير إلى ضعف التنسيق بن أطراف سوق 

العمل مما قد ينعكس على قدرة الخريجين في الحصول على وظائف تناسب مؤهالتهم كما ينعكس على إمكانية توازن 

العرض والطلب في هذه السوق وفي هذه التخصصات. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه قد تم استثناء الثانوية العامة من عملية 

مقارنة العرض والطلب ووصف الفجوة بطريقة دقيقة تُمكِّن من الحكم على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل من 

تعدد  بسبب  فعلي  بشكل  العمل  سوق  إلى  منهم  يدخلون  الذين  نسبة  تقدير  يصعب  الذين  العامة  الثانوية  خريجي 

المسارات واالحتماالت التي قد يتبعونها بعد إنهاء المرحلة الثانوية بين إكمال الدراسة الجامعية إن أمكن لبعضهم، أو 

الدخول إلى سوق العمل أو غير ذلك.

جدول  ٥٫٤٤: الفجوة بين العرض والطلب بحسب مستوى المهارة

 
  

 
٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

       

       

       

 ١٩٨ ٢١١ ٢٢٦ ٥٩٠٧٧ ٤٤٤١٩ ٣٣٣٩٨ 

 ٤٦ ٤٨ ٥٢ ٠ ٠ ٠ 

١٠٣١١٤١٢٧١٨٢١٧٠١٥٩

٢٠٣٠٢٤٨٩٣٠٥٢١,٠٨٧١,٠١٣٩٥٢

١٠٤١١٦١٢٨٥٣٠٤٩٤٤٦٤



۹٦

عند تحليل الفجوة في العرض والطلب الخاص بمخرجات كليات المجتمع، تم مالحظة عدم التناسق أيضا سواء في أعداد 

الكفاءات المطلوبة أو المعروضة أو في التخصصات. على سبيل المثال، فإن الطلب على نظم المعلومات المحاسبية 

واالدارية أقل بعشر أضعاف تقريبا من العرض.

جدول  ٥٫٤٥: الفجوة في العرض والطلب لتخصصات مؤسسة التدريب المهني

  

 

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ٠ ٠ ٠  ١ ١ ١ 

 ٣٢ ٣٦ ٥٣  ٢٩ ٢٦ ٢٤ 

 
٤٤ ٤٠ ٣٦ 

 ٢٣ ٣٠ ٤٦ 

 ١٦ ١٥ ١٣ 
 

٠ ٠ ٠ 

 
٣٣ ٣٠ ٢٧ 

 

٠ ٠ ٠ 

 ٕ    ٢٧ ٢٤ ٢٢ 
 ١٠٤ ٩٨ ٧٥ 

 
١٠ ٩ ٨ 

 

٠ ٠ ٠ 

٠ ٦ ٨  ٩٣ ٨٣ ٧٤ 

 
٢ ٢ ٢ 

 

 
٠ ٠  ٠ 



۹۷

٥٫٤ تقييم مزودي التدريب

في ضوء دراسة الجهات التي تقوم بتزويد خدمات التدريب والتعليم في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نالحظ عدم 

وجود توافق بين مخرجات الجهات المزودة للتدريب وحاجة السوق حيث أن هذه الجهات التقوم بمراعاة الطلب من حيث 

الكم والنوع مع حاجة السوق مما يؤدي إلى فائض في الطلب بعض التخخصات أو حاجة إلى تخصصات أخرى. ومن الجدير 

بالذكر بأن البرامج المقدمة من الجهات المزودة للتدريب تختلف من حيث المحتوى التدريبي ومدة البرنامج حيث أن الفئات 

المستهدفة من كل جهة تختلف عن الجهة األخرى. ولذلك فإنه من الضروري اتباع سياسات وإجراءات تهدف إلى تنظيم 

ومراقبة عمل الجهات المزودة للتدريب وضبط عملها ومخرجاتها بحيث تتوائم مع متطلبات السوق األردني. 

جدول  ٥٫٤٦: الفجوة في العرض والطلب الخاص بمخرجات كليات المجتمع

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 
١ ٠ ٠ 

 
١٤٥ ١٥١ ١١٢ 

 ,

 
٠ ٠ ٠  ,

 

٦٢ ٠ ١٦ 

 ٣٦٦ ٢٩٨ ٢٤٣ 
 

٤١ ٠ ٩٦ 

 ٣١١ ٤٥٢ ٣٩٩  ٧١ ٥٨ ٤٨ 

 ٢٠٧ ٢٣٧ ١٩٢  ٢٥١ ٢٠٤ ١٦٦ 

 
١٠٦١ ٨٦٦ ٧٠٦ 

 
١٦٥ ١٧٣ ١٦٠ 

 

٨٤ ٦٨ ٥٥ 

 

٢١ ٠ ٩٦ 

 ٠ ٠ ١٦  ١١٩٢ ٩٧٤ ٧٩٦ 

 
٤ ٣ ٢ 

 
٠ ٠ ٠ 

 ٢٠ ١٧ ١٣ 
 

٠ ٠ ٠ 

٠ ٠ ٠ ٢ ١ ١ 



۹۸

رغبة الشباب (١٦-٢٠ سنة) وتوجهاتهم وآرائهم 

نحو التدريب المهني والتعليم التقني في وظائف 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للمستويات 

(مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)



۹۹

٥٫٥ رغبة الشباب (١٦-٢٠ سنة) وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم القني

٥٫٥٫١ رغبات الشباب وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)

تستهدف الدراسة بشكل رئيسي قطاع الشباب بصفته الشريحة المستهدفة من التدريب المهني والتعليم التقني حيث 

قطاع  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  نحو  التوجه  في  سنة   ٢٠ إلى   ١٦ عمر  من  الشباب  رغبة  مدى  بيان  سيتم 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. ومن الجدير بالذكر بأن رغبة الشباب تعتبر من أهم المحددات التي تؤثر على العرض من 

العمالة المدربة في الوظائف المرتبطة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

وبهدف قياس رغبة الشباب تم حصر الفئات المستهدفة من الشباب من عمر ١٦ إلى ٢٠ سنة في ثالث فئات رئيسية وهي 

كالتالي: 

− طالب المدارس في الصف العاشر واألول ثانوي والتاني ثانوي (أقل من ١٦، ١٦ – ١٨، ١٩ أو أكبر). 

− الطلبة المتسربين من المدارس من عمر ١٦ إلى ٢٠ سنة. 

− العاطلين عن العمل من عمر ١٨ إلى ٢٠ سنة.

 

ومن الجدير بالذكر بأنه تم استثناء الشباب من عمر ١٦ إلى ٢٠ سنة في الفئات التالية: 

−  طالب الجامعات: حيث أنه ال يمكن اعتبار هذه الفئة من المستويات المستهدفة في الدراسة (مهني، فني، ماهر، محدد 

    المهـارات) حيث أن هـذه الفئة تقوم حالياً بالدراسة في تخصصات مختلفة للحصول على شهادة البكالوريوس، أي أن

    توجهات الشباب في هذه الفئة من ناحية التعليم قد تم تحديدها من قبلهم وليس لها عالقة بالتعليم التقني والتدريب

    المهني. 

− طـالب كليات المجتمع: حيث أن الشبـاب في هـذه الفئـة حالياً يقومون بالدراسـة في التخصصـات المختلفة بهدف 

ددت من قبلهم وهي التوجه الى التعليم التقني.     الحصول على شهادة الدبلوم، أي أن توجهاتهم قد حُ

− طـالب مؤسسـة التدريب المهني: ونقصد في هذه الفئـة الشبـاب الذين أنهو المرحلـة الثانويـة إمـا بنجـاح أو الغير

    مستكملين لمتطلبات النجاح الذين يتدربون في معاهد مؤسسة التدريب المهني حيث أن توجهـات الشباب في هـذه 

ددت من قبلهم وهي التوجه للتدريب على حرفة أو صنعة معينة ضمن برامج الدبلوم المهني أو التلمذة      الفئة قد حُ

    المهنية. 

− الشبـاب الملتحقين بسوق العمــل: ونقصد في هذه الفئة الشبـاب الذين أنهو المرحلـة الثانويـة إمـا بنجـاح أو غير 

ـددت من      المستكملين لمتطلبات النجاح الذين التحقـوا بسوق العمل حيث أن توجهــات الشباب في هذه الفئة قد حُ

    قبلهم عن طريق االلتحاق بسوق العمل. 



۱۰۰

قطاع  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  نحو  وآرائهم  وتوجهاتهم  المدارس  طالب  رغبة   ٥٫٦

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)

تم تصميم استبانة لطالب المدارس (ملحق رقم ٣: نموذج استبانة رغبة طالب المدارس وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب 

(مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)  المهني والتعليم التقني في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات) للمستويات 

بهدف قياس مدى رغبة طالب المدارس وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات) ، حيث تضمنت هذه االستبانة الجوانب التالية: 

−  معلومـات خاصـة بالطالب تتضمن المحافظة والجنس والعمـر والصف والتحصيــل العلمي وعمــل األب وعمل األم 

     والمؤهل التعليمي لألب والمؤهل التعليمي لألم ودخل األسرة الشهري وآلية اتخاذ قرار مسار التعليــم/ التدريب. 

−  ترتيب رغبات نوع التعليم الثانوي/ التدريب المهني لطلبة الصف العاشر.

−  التخصص الحالي للتعليم الثانوي/ التدريب المهني لطلبة الثانوية العامة. 

−  ترتيب الرغبات من ناحية التعليم/ التدريب بعد االنتهاء من مرحلة الثانوية العامة بنجاح. 

−  ترتيب الرغبات من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة. 

−  آراء ورغبة الطالب في مجال التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

لكال  المدارس  طالب  وهم  العينة  لهذه  المجتمع  حجم  تحديد  تم  الدراسة،  من  المستهدفة  العينة  حجم  ولتحديد 

الجنسين في الصف العاشر واألول ثانوي والثاني ثانوي في مختلف التخصصات في جميع محافظات المملكة، وبحسب 

إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠١٢ فقد بلغ عدد طالب المدارس لكال الجنسين في الصف العاشر واألول ثانوي 

والثاني ثانوي في مختلف التخصصات في جميع محافظات المملكة ٣٤٠٫٤١٦ طالب وطالبة.

تحديد حجم  وبناءً على جدول  وطالبة  طالب  الدراسة هو ٣٤٠٫٤١٦  المستهدفة من  للفئة  المجتمع  فإن حجم  و عليه، 

العينة (ملحق ١) فإن حجم العينة (عدد االستبيانات) المطلوبة لتحقيق عينة طبيعية هو ٨٠٠ طالب.

وبهدف الحصول على نتائج أكثر دقة قام فريق العمل برفع حجم العينة إلى الضعف ليصل إلى ١٫٦٠٠ استبانة حيث أن فترة 

الثقة ارتفعت من ٣٫٤٦ (حجم العينة = ٨٠٠) إلى ٢٫٤٤ (حجم العينة = ١٦٠٠). 



۱۰۱

آلية توزيع عينة الطالب  

ً على ثالث مجموعات من الطبقات وهي: قام فريق العمل بتوزيع عينة عشوائية طبقية اعتمادا

١.  عدد الطالب في المرحلة األساسية والثانوية في المحافظات.

٢.  نسبة الذكور واإلناث في المرحلة األساسية والثانوية في المملكة.

٣.  نسبة توزيع الطالب في الصف العاشر والمرحلة الثانوية (األول ثانوي والثاني ثانوي) في المملكة. 

الجدول التالي يوضح توزيع استبانات الطالب على المحافظات حسب نسبة عدد الطالب في المرحلة األساسية والثانوية 

في كل محافظة من محافظات المملكة: 

جدول  ٤٧٫٥: توزيع الطالب على المحافظات حسب نسبة عدد الطالب في المرحلة األساسية 

والثانوية في كل محافظة

 

)١( 
)٢( 

)٣ ( 
)٤( 

 

 ٪ ٣٧٫٢  ٥٩٦  ٠٫٥٠ ٦٠٥ ٪٣٧٫٧٪ 

 ٪ ١٨٫٠  ٢٨٨  ٢٨٨ ٪١٨٫٠ - ٠٫٠٥٪ 

 ٪ ١٤٫٧  ٢٣٦  ٢٣٦ ٪١٤٫٧ - ٠٫٠٢٪ 

 ٪ ٦٫٨  ١٠٨  ٩٢ ٪٥٫٧ - ١٫٠٩٪ 

 ٪ ٥٫١  ٠٫٠٠ ٨١ ٪٥٫١ ٨١٪ 

 ٪ ٤٫٠  ٠٫٠٢ ٦٥ ٪٤٫١ ٦٥٪ 

 ٪ ٣٫٢  ٠٫٢١ ٥٤ ٪٣٫٤ ٥١٪ 

 ٠٫٤٦ ٥٠ ٪٣٫١ ٤٣ ٪٢٫٧٪ 

 ٠٫٠٠ ٣٩ ٪٢٫٤ ٣٩ ٪٢٫٤٪ 

 ٣٦ ٪٢٫٢ ٣٦ ٪٢٫٣ - ٠٫٠٣٪ 

 ٠٫٠١ ٣٢ ٪٢٫٠ ٣٢ ٪٢٫٠٪ 

 ٪ ١٫٦  ٢٥ ٪١٫٦ ٢٥ - ٠٫٠١٪ 

 ١٦٠٠ ٪١٠٠  ١٦٠٣ ٪١٠٠  ٣  



۱۰۲

(١): توزيع طلبة المرحلة األساسية والثانوية على المحافظات حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠١٢.

(٢): توزيع حجم العينة المطلوبة (١٦٠٠) على النسب المطلوبة.

(٣): النسبة الحقيقية لالستبانات التي تم توزيعها على طلبة الصف العاشر والمرحلة الثانوية في كل محافظة.

(٤): العدد الحقيقي لالستبانات التي تم توزيعها في كل محافظة.

وكما هو موضح أعاله، فإن ما يقارب ٧٠٪ من أعداد الطالب في المرحلة األساسية والثانوية تتركز في ثالث محافظات في 

المملكة كالتالي: بالدرجة األولى محافظة العاصمة (عمان) تليها محافظة إربد ومحافظة الزرقاء بنسب ٣٧٫٢٪ و١٨٪ و

١٤٫٧٪ على التوالي. 

الجدول التالي يوضح توزيع طالب العينة حسب الجنس: 

شكل  ١١٫٥: توزيع الطالب على المحافظات حسب نسبة عدد الطالب في المرحلة 

األساسية والثانوية في كل محافظة

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٠٫٠

٪٣٥٫٠

٪٤٠٫٠
٪٣٧٫٢

٪١٨٫٠

٪١٤٫٧

٪٦٫٨ ٪٥٫١ ٪٤٫٠ ٪٣٫٢ ٪٢٫٧
٪٢٫٤ ٪٢٫٢ ٪٢٫٠ ٪١٫٦

نسبة الطالب في كل محافظة

عمان إربد الزرقاء البلقاء املفرق الكرك جرش مآدبا عجلون العقبة معان الطفيلة



۱۰۳

جدول  ٥٫٤٨: توزيع طالب العينة حسب الجنس

جدول  ٥٫٤٩: توزيع الطالب حسب نسبة الطالب في الصف العاشر ونسبة الطالب في 

المرحلة الثانوية

(١): توزيع طلبة العاشر والثانوية حسب الجنس بناءً على إحصائيات وزارة التربية والتعليم.

(٢): توزيع حجم العينة المطلوبة (١٦٠٠) على النسب المطلوبة لكال الجنسين.

(٣): النسبة الفعلية لعدد االستبانات التي تم توزيعها على طلبة الصف العاشر والمرحلة الثانوية حسب الجنس.

(٤): العدد الفعلي لالستبانات التي تم توزيعها على كال الجنسين.  

وكما هو موضح في الجدول أعاله، فإن نسبة الذكور إلى اإلناث في الصف العاشر والمرحلة الثانوية متقاربة، حيث بلغت 

نسبة الذكور ٤٨٫٩٪ ونسبة اإلناث ٥١٫١٪، والجدول التالي يوضح  توزيع طالب العينة حسب نسبة الطالب في الصف العاشر 

ونسبة الطالب في المرحلة الثانوية:

(١): توزيع طلبة العاشر والثانوية حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم.

(٢): توزيع حجم العينة المطلوبة (١٦٠٠) على النسب المطلوبة.

(٣): النسبة الحقيقية لالستبانات التي تم توزيعها على طلبة الصف العاشر والمرحلة الثانوية.

(٤): العدد الحقيقي لالستبانات التي تم توزيعها على طلبة الصف العاشر والمرحلة الثانوية.

كما هو موضح أعاله، بلغت نسبة الطلبة في الصف العاشر٣٧٪ من خحم العينة، في حين بلغت نسبة الطالب والطالبات 

في المرحلة الثانوية ٦٣٪ حيث أن النسب الفعلية لالستبانات التي تم توزيعها كانت ٣٠٫٩٪ و٦٨٫٩٪ لطلبة الصف العاشر 

والمرحلة الثانوية على التوالي أي بما يقارب ٦٪ كنسبة انحراف عن النسبة المطلوبة. 

 )١( 
)٣ ( )٢( 

 

)٤( 
 

 ٧٨٢ ٪٤٨٫٩  ٨٥٧ ٪٥٣٫٥  ٤٫٦٪ 

 ٨١٨ ٪٥١٫١  ٧٤٦ ٪٤٦٫٥  - ٤٫٦٪ 

 ١٦٠٠ ٪١٠٠  ١٦٠٣ ٪١٠٠  ٣ 

 )٢( )١( 
)٤( )٣ ( 

 

 ٥٩٥ ٪٣٧  ٣٠. ٤٩٦ ٪٩  - ٦٫٣٪ 

 ١٠٠٥ ٪٦٣  ٦٨. ١١٠٣ ٪٩  ٦٫٠٪ 

 ٠ ٪٠  ٤ ٪٠٫٢  ٠٫٢٪ 

 ١٦٠٠ ٪١٠٠  ١٦٠٣ ٪١٠٠  ٣  



۱۰٤

٥٫٦٫١ نتائج رغبة طالب المدارس وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

الطالب  برغبة  الخاصة  والنتائج  للعينة  الوصفية  النتائج  عرض  تم  حيث  جوانب،  عدة  من  عرضها  و  النتائج  تحليل  تم 

وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني كما هو مفصل أدناه.

•  النتائج الوصفية: 

الجدول التالي يوضح تقسيم الطالب حسب العمر بناءً على نتائج العينة:

وكما هو موضح أعاله، فقد شملت العينة كافة أعمار الطالب في المرحلة الدراسية، أقل من ١٦، ١٦ – ١٨، ١٩ سنة فأكثر، 

وتركز أفراد العينة في األعمار ١٦ و١٧ وأقل من ١٦ سنة بنسب ٤٣٫٨٪ و٢٦٫٩٪ و٢٢٫٩٪ وهي نسب مقاربة للنسب المتوقعة 

للطالب في الصف العاشر واألول ثانوي والثاني ثانوي. 

-  توزيع الطالب حسب التخصصات الحالية:

التدريب  الثانوي/  التعليم  نوع  حسب  الثانوية  للمرحلة  الحالية  التخصصات  حسب  العينة  توزيع  يبين  التالي  الجدول 

المهني:  

جدول  ٥٫٥٠: توزيع  الطالب حسب العمر

   

٣٦٧٪٢٢٫٩ ١٦ 

  ١٦  ٤٣٫٨٪

٪

٧٠٢

١٧  ٢٦٫٩٤٤٣٢

١٨  ٧٩٪٤٫٩٢

٢٣٪١٫٤٤ ١٩ 

 ١٦٠٣٪١٠٠
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٥٫٦٫٢  نتائج توجهات الطالب نحو تخصصات التعليم الثانوي/ التدريب المهني 

الجدول التالي يوضح ترتيب التخصصات لطلبة الصف العاشر حسب نوع التعليم الثانوي/ التدريب المهني الذين يرغبون 

بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية: 

شكل  ٥٫١٢: توزيع الطالب في العينة حسب التخصصات الحالية للمرحلة الثانوية

جدول  ٥٫٥١: ترتيب تخصصات طلبة الصف العاشر حسب نوع التعليم الثانوي/ التدريب 

المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية

 
  

  
    

 
 

٢٧ ١٠٥ ٥٤ ٢٣٩ ١  ٣٦ ٣  ٤ ٣  ١ ١٣ 

٤٢ ١٥٣ ١٠٥ ٨٢ ٢  ٦٦ ١٢  ١٤ ٦  ١ ٤ 

٦٥ ١٣٥ ١٢٦ ٦١ ٣  ٤٣ ١٥  ١٨  ١ ٦  ١ ٤ 

٤١ ٩٢ ٣٣ ٤  ٤٤ ٤٤ ١١٦  ٣٠  ٤٢  ١٥ ٢٣ 

٢٧ ٣٤ ٢٠ ٥  ٧٢  ٦٥ ١١٨  ٤٤  ٤٨  ٢٢ ٢٤ 

٥٢ ٤ ٢٢ ٨ ٦  ٦٨ ٨١  ٦٨  ٨٨  ٤١ ٤٢ 

٥١ ٤ ١٣ ٥ ٧  ٥٩ ٥٨  ٩٥  ٦٥  ٥٦ ٦٧ 

٢٨ ٦ ١٠ ٦ ٨  ٢٩ ٣١  ٩٠  ٩٩  ٧١ ١٠٣ 

١٩ ٥ ١٤ ٧ ٩  ٣١ ٦٤  ٦٨  ٥٩  ٧٠ ١٣٤ 

٣٦ ٤٩ ٨ ٤ ١٢ ٢١ ١٠  ٤٩  ٤٠  ١٩٤ ٥٧ 

٪٠٫٠٠

٪٥٫٠٠

٪١٠٫٠٠

٪١٥٫٠٠

٪٢٠٫٠٠

٪٢٥٫٠٠

٪٣٠٫٠٠

٪٣٥٫٠٠

٪٤٠٫٠٠
٪٣٣٫٧٠

٪٢٨٫٢٠

٪١١

٪٥٫٨٠ ٪٥٫٦٠٪٣٫٨٠

٪٢٫٢٠ ٪٢٫٢٠

٪٧٫٥٠

توزيع الطالب حسب التخصص

معلوماتية علمي صناعي أدبي منزلي صحي زراعي تدريب مهني شرعي



۱۰٦

شكل  ٥٫١٣: ترتيب تخصصات طلبة الصف العاشر حسب نوع التعليم الثانوي/ التدريب 

المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية

شكل  ٥٫١٤: رغبة طالب الصف العاشر بالدرجة األولى

وقد لوحظ أن رغبة طالب الصف العاشر بالدرجة األولى توجهت نحو التخصص العلمي ويليه اإلدارة المعلوماتية، حيث أن 

نسبة ٤٩٫٣٪ من طالب الصف العاشر كانت رغبتهم بالتخصص العلمي بالدرجة األولى ونسبة ٢١٫٧٪ من طالب الصف 

العاشر كانت رغبتهم بتخصص اإلدارة المعلوماتية بالدرجة األولى، وكما هو موضح أدناه: 

٪٠٫٠٠

٪١٠٫٠٠

٪٢٠٫٠٠

٪٣٠٫٠٠

٪٤٠٫٠٠

٪٥٠٫٠٠

٪٦٠٫٠٠

٪٤٩٫٣٠

٪٢١٫٧٠

٪١١٫١٠ ٪٧٫٤٠ ٪٥٫٦٠
٪٢٫٧٠ ٪٠٫٨٠ ٪٠٫٦٠ ٪٠٫٦٠ ٪٠٫٢٠

مستوى الرغبة بالتخصص

علمي ادارة
معلوماتية أدبي صناعي تعليم

صحي
اقتصاد
فندقي منزلي زراعي مؤسسة

تدريب مهني
شرعي



۱۰۷

أما فيما يخص الدرجة الثانية من رغبة طالب الصف العاشر فقد كانت نحو تخصص اإلدارة المعلوماتية واألدبي.

حيث كان ٣١٫٥٪ من طالب الصف العاشر يرغبون بالدراسة في تخصص اإلدارة المعلوماتية بالدرجة الثانية و٢١٫٦٪ منهم 

كانت رغبتهم بتخصص األدبي بالدرجة الثانية، وكما هو موضح أدناه: 

كما أوضحت النتائج أن التدريب المهني كان الرغبة األخيرة لطالب الصف العاشر بنسبة ٤١٪ كما هو موضح أدناه: 

جدول  ٥٫٥٢: رغبة طالب الصف العاشر بالدرجة الثانية

جدول  ٥٫٥٣: خيار طالب الصف العاشر األخير

   

  ١٩٤ ٪ ٤١٫٢٨  

 ٥٧ ٪ ١٢٫١٣  

 ٤٩ ٪ ١٠٫٤٣  

 ٤٩ ٪ ١٠٫٤٣  

 ٤٠ ٪ ٨٫٥  

 ٣٦ ٪ ٧٫٦٦  

 ٢١ ٪ ٤٫٤٧  

 ١٢ ٪ ٢٫٥٥  

 ٨  ٪ ١٫٧٠  

 ٤  ٪ ٠٫٨٥  

   

 ١٥٣  ٣١٫٥٪ 

 ١٠٥  ٢١٫٦٪ 

 ٨٢  ١ ٧٪ 

 ٦٦  ١٣٫٦٪ 

 ٤٢  ٨٫٧٪ 

 ١٤  ٢٫٩٪ 

 ١٢  ٢٫٥٪ 

 ١٫٢ ٦٪ 

 ٠٫٨ ٤٪ 

 ٠٫٢ ١٪ 



۱۰۸

جدول  ٥٫٥٤: تحديد رغبات الطالب وتوجهاتهم بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية

التدريب المهني بعد االنتهاء من المرحلة  أو  التقني  نتائج توجهات الطالب من ناحية التعليم   ٥٫٦٫٣

الثانوية  

قام فريق العمل بتحديد رغبات الطالب وتوجهاتهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية 

في حال كان الطالب ناجح أو غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة، حيث تم حصر توجهات الطالب بعد 

االنتهاء من المرحلة الثانوية على الشكل التالي: 

حيث أن نتائج رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح كانت على الشكل التالي: 

 /  

  

 )( 

 

 )( / 

 

  

 
 

 
  

 

  

 
 

  

 
 



۱۰۹

جدول  ٥٫٥٥: نتائج رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني والتدريب المهني بعد االنتهاء من 

المرحلة الثانوية بنجاح

شكل  ٥٫١٥: نتائج رغبات الطالب نحو التعليم التقني والتدريب المهني بعد االنتهاء من 

المرحلة الثانوية بنجاح

  )

( 
  

 
 

 

١  ١٤٩٠  ٣٨  ١٨  ٥  ١٣  ٨  ٢٩  

٢  ٤٤  ٩٩٩  ٢٠٦  ٢٤  ٣٥  ١٦٩  ١٢٤  

٣  ١٥  ٢٤٠  ٦٢٨  ١٠٨  ٨٢  ٢٨١  ٢٤٤  

٤  ٥  ١١٥  ٢٩١  ٥٤٤  ١٢٣  ٢٨٩  ٢٢٥  

٥  ٦  ٧٢  ٢٨٩  ٣٥٨  ٣ ٩٢  ٢٥٧  ٢١٩  

٦  ١٢  ٦٩  ١١٠  ٤٠٧  ٢٥٢  ٤٦٠  ٢٧٩  

٧  ٢٧  ٦١  ٥٤  ١٤٨  ٦٩٦  ١٣٣  ٤٧٦  



۱۱۰

وقد جاءت نتائج الرغبة األولى للطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح على الشكل التالي: 

ً مقارنة  ومن الجدير ذكره أن ما يقارب ٩٣٪ من الطالب كانت رغبتهم األولى هي االلتحاق بالجامعات وهذه نسبة كبيرة جدا

مع الطلب في سوق العمل وذلك ألن الطلب يكون على مستويات تعليمية وتدريبية مختلفة وليس فقط درجة البكالوريوس، 

وهذا ما سيؤدي إلى ما يسمى بهدر الموارد وهو عمل الشباب الذين يحملون درجة البكالوريوس في وظائف تتطلب ما دون 

درجة البكالوريوس.  

أما فيما يخص الرغبة الثانية للطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح فكانت على الشكل التالي:

جدول  ٥٫٥٦: الرغبة الثانية للطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

شكل  ٥٫١٦: توزيع الرغبة األولى للطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح

   

)( ٦٢٫٣ ٩٩٩٪ 

 ١٢٫٨ ٢٠٥٪ 

 ١٠٫٤ ١٦٦٪ 

 ٧٫٥ ١٢١٪ 

 ٤٤  ٢٫٧٪ 

 ٣٥  ٢٫٢٪ 

 ٢٤  ١٫٥٪ 

 ٠٫٦ ٩٪ 

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

٪٩٠

٪١٠٠
٪٩٣

٪٢ ٪٢ ٪١ ٪١ ٪١ ٪٠ ٪٠

توزيع الرغبة األولى للطالب بعد اإلنتهاء من املرحلة الثانوية بنجاح

جامعات التعليم التقني
(كليات اجملتمع)

 االلتحاق
بسوق العمل

الدبلوم
املهني

االكتفاء
بالتعليم الثانوي

العام أو التعليم...

دورات
قصيرة

التلمذة
املهنية

غير محدد



۱۱۱

كليات  في  التقني  التعليم  نحو  التوجه  في  الثانية  رغبتهم  كانت  الطالب  من   ٪٦٢٫٣ نسبة  فإن  أعاله  موضح  هو  وكما 

المجتمع بصفته أفضل خيار متاح بعد الجامعات. 

وتركزت نتائج الرغبة األخيرة للطالب في االكتفاء بالتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل حيث كانت النسبة هي ٤٣٫٢٪ و

على عمل  للحصول  الثانوية  المرحلة  بعد  أنفسهم  تطوير  وجوب  نحو  الطالب  وعي  على  يدل  وهذا  التوالي،  على   ٪٢٩٫٥

مناسب. 

أما فيما يتعلق بنتائج رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في 

الثانوية العامة فكانت على الشكل التالي: 

جدول  ٥٫٥٧: نتائج الرغبة األخيرة لطالب الثانوية العامة والصف العاشر

جدول  ٥٫٥٨: رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل 

لمتطلبات النجاح

   

)( ٣٫٨ ٦١٪ 

 ٣٫٣ ٥٤٪ 

 ٨٫١ ١٣١٪ 

 ٢٩٫٥ ٤٧٣٪ 

 ١٫٦ ٢٧٪ 

 ٤٣٫١ ٦٩٢٪ 

 ٩٫١ ١٤٦٪ 

 ١٫٢ ١٩٪ 

 

)

( /

 
 

 

 

 
 

١٥٤ ١٥٥ ٥٩ ٢٨ ١٧٢ ١٠٢٧ ١ 

١٩٠ ٢٨٦ ٩٦ ١٤٣ ٦٧٦ ٢١١ ٢ 

٢٣٧ ٢٦١ ١١٦ ٥٦٦ ٢٨١ ١٣١ ٣ 

٢٤٦ ٢٩٣ ٣٨٨ ٣٣٠ ٢٤٠ ٨٥ ٤ 

٣١٠ ٤٦١ ٢٣٥ ٣٧٤ ١٥٣ ٤٨ ٥ 

٤٥٥ ١٣٤ ٦٩٥ ١٤٨ ٦٩ ٨٩ ٦ 



۱۱۲

شكل  ٥٫١٧: رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني والتدريب المهني في حال كان الطالب 

غير مستكمل لمتطلبات النجاح

جدول  ٥٫٥٩: نتائج الرغبة األولى للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات 

النجاح في الثانوية العامة

جاءت نتائج الرغبة األولى للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة على الشكل 

التالي: 

   

 / ١٠٢٧  ٦٤٫١٪ 

 ١٠٫٧ ١٧٢٪ 

 ٩٫٧ ١٥٥٪ 

 ٩٫٦ ١٥٤٪ 

  ٥٩  ٣٫٧٪ 

 ٢٨  ١٫٧٪ 

 ٨  ٠٫٥٪ 



۱۱۳

جدول  ٥٫٦٠: الرغبة الثانية للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في 

الثانوية العامة

جدول  ٥٫٦١: نتائج الرغبة األخيرة للطالب

حيث تركزت الرغبة األولى للطالب بنسبة ٦٤٫١٪ في التعليم التقني/ برنامج السنة الواحدة وبعدها نحو الدبلوم المهني 

بنسبة أقل بكثير بلغت ١٠٫٧٪. 

أما فيما يخص الرغبة الثانية للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة فكانت 

على النحو التالي: 

وكما هو موضح أعاله، فإن نسبة ٤٢٫٢٪ الطالب كانت رغبتهم الثانية في التوجه نحو الدبلوم المهني تليها نسبة ١٧٫٧٪ 

كانت رغبتهم الثانية في التوجه إلى الدورات القصيرة. 

وتركزت نتائج الرغبة األخيرة للطالب في االكتفاء بالتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل حيث كانت النسبة هي ٤٣٫٣٪ و

٢٨٫٣٪ على التوالي، وهذا يدل على وعي الطالب نحو وجوب تطوير أنفسهم حتى ولو كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات 

النجاح في الثانوية العامة وذلك للحصول على عمل مناسب. 

   

 / ١٣٫١ ٢١١٪ 

 ٤٢٫٢ ٦٧٦٪ 

 ١٧٫٧ ٢٨٣٪ 

 ١١٫٥ ١٨٥٪ 

 ٦٫٠ ٩٦٪ 

 ٨٫٩ ١٤٣٪ 

 ٩  ٠٫٦٪ 

   

 ٤٣٫٣ ٦٩٤٪ 

 ٢٨٫٣ ٤٥٤٪ 

 ٩٫٢ ١٤٨٪ 

 ٨٫٣ ١٣٣٪ 

 / ٥٫٦ ٨٩٪ 

 ٤٫٣ ٦٩٪ 

 ١٫٠ ١٦٪ 



۱۱٤

جدول  ٥٫٦٢: نتائج رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

شكل  ٥٫١٨: نتائج رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

تكنولوجيا  مجال  في  التقني  التعليم  أو  المهني  التدريب  إلى  التوجه  في  الطالب  رغبة  نتائج   ٥٫٦٫٤

االتصاالت والمعلومات

وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  نحو  الطالب  رغبة  نتائج  بتحليل  العمل  فريق  قام 

المعلومات حيث أن رغبة الطالب تعتبر من أهم العوامل التي يجب قياسها وبحثها بصفتهم هم الشريحة المستهدفة 

معرفة  فإن  لذلك  إليه  سيتوجهون  الذين  والتخصص  المسار  في  القرار  وأصحاب  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  من 

رغبتهم وقياسها ستكون بمثابة الموجه في صياغة السياسات والبرامج التوعوية والتوجيهية التي تستهدف هذه الفئة. 

جاءت نتائج رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

على الشكل التالي: 

   

 ٢٦٫٨ ٤٣٠٪ 

 ٢٤٫٥ ٣٩٣٪ 

 ١٨٫٩ ٣٠٣٪ 

 ١٦٫٧ ٢٦٨٪ 

 ١٢٫٥ ٢٠١٪ 

 ٠٫٥ ٨٪ 

غير محدد،٠٫٥٪

ال يوجد رغبة،١٢٫٥٥٪

رغبة شديدة،١٦٫٧١٪

على اإلطالق ،١٨٫٩٪ حيادي ،٢٤٫٥٪

يوجد رغبة،٤٣٫٥٪



۱۱٥

وكما هو موضح أعاله، فإن نسبة الطالب الذي كان لديهم رغبة أو رغبة  شديدة في التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بلغت ٤٣٫٥٪ ونسبة الطالب الذين ال يوجد عندهم رغبة أو ال يوجد عندهم رغبة 

على اإلطالق كانت ٣١٫٤٪ ونسبة الطلبة المحايدين بلغت ٢٤٫٥٪.

ويالحظ أن نسبة جيدة من الطالب توجد لديها رغبة في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات وهذا يعتبر مؤشر جيد من ناحية رغبة الطالب بصفتهم أصحاب القرار في التخصص والمسار الذين 

سيقومون في التوجه إليه. 

باإلضافة إلى التحليل أعاله قام فريق العمل بتحليل مدى رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وعالقتها في المتغيرات التالية: 

−  التحصيل العلمي للطالب.

−  دخل األسرة الشهري.

−  المؤهل التعليمي لألب. 

−  المؤهل التعليمي لألم. 

االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  إلى  التوجه  في  الطالب  رغبة  مدى  بين  العالقة    −

والمعلومات والتحصيل العلمي للطالب: 

شكل  ٥٫١٩: العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع التحصيل العلمي للطالب



۱۱٦

من خالل الشكل أعاله، تم مالحظة وجود عالقة عكسية بين مدى رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم 

زاد  كلما  تقل  الطالب  رغبة  أن  حيث  للطالب  العلمي  والتحصيل  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في  التقني 

التحصيل العلمي للطالب. 

−  العالقة بين مدى رغبـة الطــالب في التوجـه إلى التدريب المهني والتعليـم التقني في مجـال تكنولوجيـا االتصـاالت

    والمعلومات ودخل األسرة الشهري: 

والتعليم  المهني  التدريب  إلى  التوجه  الطالب في  رغبة  بين مدى  تم مالحظة عدم وجود عالقة  أعاله،  الشكل  من خالل 

التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ودخل األسرة الشهري. 

االتصاالت  تكنولوجيا  مجال  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  إلى  التوجه  في  الطالب  رغبة  مدى  بين  العالقة   -

والمعلومات والمستوى التعليمي لألب: 

شكل  ٥٫٢٠: العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع دخل األسرة الشهري



۱۱۷

من خالل الشكل أعاله، تم مالحظة وجود عالقة عكسية واضحة بين مدى رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني 

والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمستوى التعليمي لألب حيث أن رغبة الطالب تقل كلما زاد 

المستوى التعليمي لألب.

− العالقــة بين مـدى رغبة الطـالب في التوجـه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجـال االتصـاالت وتكنولوجيـا 

   المعلومات والمستوى التعليمي لألم: 

من خالل الشكل أعاله، تم مالحظة وجود عالقة عكسية واضحة بين مدى رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني 

والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والمستوى التعليمي لألم حيث أن رغبة الطالب تقل كلما زاد 

المستوى التعليمي لألم.

شكل  ٥٫٢١: العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع المستوى التعليمي لألب

شكل  ٥٫٢٢: العالقة بين رغبة الطالب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مع المستوى التعليمي لألم
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٥٫٦٫٥ رغبة الطلبة المتسربين من المدارس من عمر (١٦ - ٢٠) سنة وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب 

المهني والتعليم التقني في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، 

محدد المهارات)

قام فريق العمل بعملية البحث لمعرفة إمكانية الوصول إلى الطلبة المتسربين من المدارس، حيث كان هنالك الكثير من 

التحديات في عملية الحصر والتعرف ومقابلة الطلبة المتسربين، لذلك تم التواصل مع مركز الدعم االجتماعي بصفته 

المركز الوحيد في األردن حيث يقوم بجمع الطلبة المتسربين من المدارس وتدريسهم، ويتم تخريج طالب المركز بمستوى 

صف عاشر وبالتالي يصبحون مؤهلين إما الستكمال الثانوية العامة بشكل منزلي أو للتوجه إلى مؤسسة التدريب المهني 

والتدرب على حرفة أو صنعة بمستوى ماهر. 

وبهدف قياس مدى رغبة الطلبة المتسربين من المدارس وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في 

قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات) قام فريق العمل بتصميم استبانة 

للطلبة المتسربين من المدارس (ملحق ٤)، حيث تضمنت هذه االستبانة الجوانب التالية:

−  معلومات خاصة بالطالب تتضمن المحافظة والجنس والعمر والمستوى التعليمي وعمل األب وعمل األم والمؤهل 

    التعليمي لألب والمؤهل التعليمي لألم ودخل األسرة الشهري وآلية اتخاذ قرار مسار التعليم/ التدريب. 

−  ترتيب رغبات الطالب من حيث التعليم أو التدريب أو االكتفاء في الدراسة في المركز بعد االنتهاء من الدراسة في 

    المركز. 

−  ترتيب رغبات نوع التعليم الثانوي/ التدريب المهني للطلبة الذين يتخرجون من المركز بمستوى الصف العاشر.  

−  ترتيب الرغبات من ناحية التعليم/ التدريب بعد االنتهاء من مرحلة الثانوية العامة بنجاح. 

−   ترتيب الرغبات من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة. 

−  آراء ورغبة الطالب في مجال التدريب المهني والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

تمت زيارة مركز الدعم االجتماعي وتجميع البيانات من الطالب والطالبات في المستوى الثالث الذين هم بعمر من ١٦ إلى 

٢٠ سنة والذين سيتخرجون من المركز بمستوى الصف العاشر، حيث جاءت النتائج على الشكل التالي: 

•  النتائج الوصفية للعينة.

•  تمت عملية تعبئة ٥٥ استبانة مع طالب المستوى الثالث في مركز الدعم االجتماعي حيث تمت تعبئة ٢٢ استبانة مع 

الذكور و٣٣ استبانة مع اإلناث في المركز، الجدول التالي يوضح عدد ونسب الذكور واإلناث الذين تم إجراء االستبانة معهم 

في مركز الدعم االجتماعي.



۱۱۹

كانت أعمار المستجيبين من طالب وطالبات المستوى الثالث في مركز الدعم االجتماعي موزعة على النحو التالي:

-  نتائج رغبات الطالب بعد االنتهاء من الدراسة في المركز 

تركزت نتائج رغبة الطالب األولى بعد االنتهاء من الدراسة في المركز نحو التوجه إلى التدريب في مؤسسة التدريب المهني 

نحو  التوجه  األولى في  رغبتهم  التي كانت  الطالب  المركز بمستوى ماهر، حيث شكلت نسبة  الطالب من  تخريج  ليتم 

التدريب المهني ٥٦٪، وتركزت رغبة الطالب الثانية في التوجه نحو التعليم الثانوي (المنزلي) حيث شكلت نسبة الطالب 

التي كانت رغبتهم الثانية في التوجه نحو التعليم الثانوي (المنزلي) ٤٤٪.

جدول  ٥٫٦٣: أعداد ونسب المستجيبين من الذكور واإلناث

جدول  ٥٫٦٤: أعمار المستجيبين من طالب وطالبات المستوى الثالث في مركز الدعم 

االجتماعي

   

 ٢٢ ٪٤٠٫٠  

 ٣٣ ٪٦٠٫٠  

 ٥٥ ٪١٠٠  

   

١٠٪١٨٫٢ ١٦ 

١٦     ٢٥٪٤٥٫٥ 

١٧  ٨٪١٤٫٥ 

١٨  ٧٪١٢٫٧ 

٥٪٩٫١ ١٩ 

 ٥٥ ٪١٠٠  
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-   نتائج توجهات الطالب نحو تخصصات التعليم الثانوي أو االلتحاق بالتدريب المهني 

الجدول التالي يوضح ترتيب التخصصات لطلبة المستوى الثالث في المركز الذين سيتخرجون بمستوى الصف العاشر 

حسب نوع التعليم الثانوي أو االلتحاق بالتدريب المهني والذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية بحسب 

نتائج العينة التي تم توزيعها على مركز الدعم االجتماعي:

جدول  ٥٫٦١٥: نتائج رغبات الطالب بعد االنتهاء من الدراسة في المركز

شكل ٥٫٢٣ : نتائج رغبات الطالب بعد اإلنتهاء من الدراسة في المركز

  

)( 
   

١  ٣٠  ١١  ٧  ٠  ٦  

٢  ١٢  ٢٣  ٤  ٨  ٥  

٣  ٦  ٧  ١٥  ١٦  ٧  

٤  ٣  ٤  ١٥  ١٧  ١٢  

٥  ١  ٦  ١١  ١٠  ٢٣  



۱۲۱

يبين الشكل ٥٫٢٤ أدناه أن رغبة الطالب األولى تركزت في التدريب المهني والتخصص العلمي حيث شكلت نسب الطالب 

الذين كانت رغبتهم األولى تدريب مهني والتخصص العلمي ٢٩٪ و٢٤٪ على التوالي.

شكل  ٥٫٢٤: ترتيب التخصصات لطلبة المستوى الثالث حسب نوع التعليم الثانوي أو 

التدريب المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية

جدول  ٥٫٦٦: ترتيب التخصصات لطلبة المستوى الثالث حسب نوع التعليم الثانوي

أو االلتحاق بالتدريب المهني الذين يرغبون بااللتحاق به بعد إنهاء المرحلة األساسية

  
 

 

 
    

 

٤ ١٢ ١  ٧  ٧ ١ ٢  ٠  ٠ ٣  ١٥  
١٢ ٤ ٢  ٧  ٢ ٠ ٣  ٠  ٣ ٧  ٨ 
٧ ٥ ٣  ٩  ٢ ٢ ٥  ٢  ٣ ٤  ٢ 
٥ ٤ ٤  ٣  ٢ ٥ ٥  ٣  ٤ ٥  ٣ 
٢ ٢ ٥  ٢  ٥ ٧ ٦  ٣  ٦ ٤  ٢ 
٢ ٢ ٦  ٤  ٤ ٩ ٤  ٤  ٩ ٠  ٢ 

١ ١ ٧  ١  ٤ ٧ ١١  ٤  ٣ ٢  ٥ 
٣ ٢ ٨  ٣  ٥ ٢ ٢  ٩  ٣ ٧  ٣ 
١ ٥ ٩  ٠  ٧ ٣ ١  ١٠  ٣ ٥  ٣ 

٢ ٣ ١٠  ٤  ٥ ٣ ٢  ٤  ٧ ٣  ٥ 
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نتائج توجهات الطالب من ناحية التعليم أو التدريب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية  

ويظهر الجدول ٥٫٣٧ التالي أن رغبات طالب مركز الدعم االجتماعي وتوجهاتهم بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية في حال 

كان الطالب ناجح أو غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة، كانت على الترتيب التالي: 

حيث كانت نتائج رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني أو التدريب المهني بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح على 

النحو التالي: 

جدول  ٥٫٦٧: توجهات الطالب بعد االنتهاء من المرحلة الثانوية

جدول  ٥٫٦٨: رغبات الطالب من ناحية التعليم الجامعي أو التقني أو التدريب المهني بعد 

االنتهاء من المرحلة الثانوية بنجاح
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١  ٢٧  ٠  ١٠  ٦  ١  ١  ٥  

٢  ١  ١٦  ٩  ٨  ٣  ٥  ٢  

٣  ٣  ٨  ١٣  ١  ٤  ٤  ٨  

٤  ٢  ٥  ٤  ١٧  ٢  ٧  ٢  

٥  ٠  ٢  ٣  ٨  ١٣  ٦  ٦  

٦  ١  ٦  ٢  ١  ٩  ١٣  ٦  

٧٦  ٠  ١  ٢  ٩  ٣  ١٤ 
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من خالل الشكل أعاله، تم مالحظة بأن رغبة الطالب تركزت في التوجه نحو الجامعات حيث كانت نسبة الطالب الذين 

كانت رغبتهم األولى في التوجه إلى التعليم الجامعي ٥٤٪ في حين تركزت الرغبة األخيرة للطالب بنسبة ٤٠٪ في التوجه 

نحو االلتحاق بسوق العمل مما يدل على وعي طالب مركز الدعم االجتماعي في ضرورة التعليم أو التدريب قبل االلتحاق 

بسوق العمل. 

أما فيما يتعلق بنتائج رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في 

الثانوية العامة فكانت على الشكل التالي: 

شكل  ٥٫٢٥: رغبات الطالب من ناحية التعليم التقني أو التدريب المهني بعد االنتهاء من 

المرحلة الثانوية بنجاح

جدول  ٥٫٦٩: رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل 

لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة

 
 /

 
  

 
 

 

١  ١٣  ٢٠  ٤  ٣  ١  ٦  

٢  ٦  ٧  ١٧  ٤  ٥  ٢  

٣  ٣  ٥  ١٠  ٨  ١٠  ٣  

٤  ٤  ٦  ٥  ٦  ٨  ٨  

٥  ٤  ٢  ٣  ٧  ١٢  ٨  

٦  ٠ ٩  ١  ١٢  ٢  ١٣  
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شكل  ٥٫٢٦: رغبات الطالب من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الطالب غير مستكمل 

لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة 

من خالل الشكل أعاله، تم مالحظة بأن الرغبة األولى لطالب مركز الدعم االجتماعي في حال كان الطالب غير مستكمل 

الواحدة) حيث كانت  (برنامج السنة  التقني  الدبلوم المهني والتعليم  الثانوي  العامة تركزت في  النجاح في  لمتطلبات 

نسبة الطالب الذين كان خيارهم األول في التوجه الدبلوم المهني والتعليم التقني (برنامج السنة الواحدة) ٤٣٪ و٢٨٪ على 

التوالي، في حال تركزت الرغبة األخير للطالب في االلتحاق بسوق العمل واالكتفاء بالتعليم الثانوي بنسبة ٣٥٪ و٣٢٪ على 

التوالي.  

- نتائج رغبة الطلبة المتسربين من المدارس في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم التقني في مجال االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات

قام فريق العمل بتحليل نتائج رغبة طالب مركز الدعم االجتماعي  في التوجه نحو التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حيث أن رغبة الطالب تعتبر من أهم العوامل التي يجب قياسها وبحثها بصفتهم 

الشريحة المستهدفة من التدريب المهني والتعليم التقني وأصحاب القرار في المسار والتخصص الذين سيتوجهون إليه. 

التي  واإلجرائية  التوعوية  البرامج  سياسات  صياغة  في  الموجه  بمثابة  ستكون  وقياسها  رغبتهم  معرفة  فإن  لذلك، 

تستهدف هذه الفئة. 

مركز الدعم اإلجتماعي: هو أول مركز متخصص مبتابعة ظاهرة عمل األطفال، في اململكة األردنية الهاشمية، يهدف الى تطوير قدرات االطفال العاملني/املتسربني من 

املدارس بني سن(١٢-١٨)  ومنحهم الفرصة للتعليم والتدريب، وتنمية مهاراتهم الذاتية، واعادة ادماجهم في مجتمعاتهم وأسرهم، ليصبحو قادرين على بناء مستقبلهم 

واملساهمة في مستقبل اوطانهم، ويق نطاق عمله مناطق عمان والزرقاء خلدمة األطفال العاملني وأسرهم.

٦

٦
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مجال  في  التقني  التعليم  أو  المهني  التدريب  إلى  التوجه  في  المدارس  من  المتسربين  الطلبة  رغبة  نتائج  جاءت  حيث 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الشكل التالي: 

وكما هو موضح أعاله، فإن نسبة الطالب الذين كان عندهم رغبة أو رغبة شديدة في التدريب المهني والتعليم التقني في 

مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات هي ٦٠٪ ونسبة الطالب الذين ال يوجد عندهم رغبة أو ال يوجد عندهم رغبة على 

اإلطالق كانت ٢٩٫١٪. 

ً من الطالب توجد لديهم الرغبة في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال  تم مالحظة بأن نسبة جيدة جدا

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهذا يعتبر مؤشر إيجابي من ناحية رغبة الطالب بصفتهم أصحاب القرار في التخصص 

والمسار الذين سيقومون في التوجه إليه. 

جدول  ٥٫٧٠: نتائج رغبة الطلبة المتسربين من المدارس في التوجه إلى التدريب المهني أو 

التعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

شكل  ٥٫٢٧: نتائج رغبة الطلبة المتسربين من المدارس في التوجه إلى التدريب المهني أو 

التعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

   

 ٤٧٫٣ ٢٦٪ 

 ١٢٫٧ ٧٪ 

 ٩٫١ ٥٪ 

 ٢٠٫٠ ١١٪ 

 
٩٫١ ٥٪ 

 ١٫٨ ١٪ 

غير محدد،١٫٨٪

ال يوجد رغبة على االطالق،٩٫١٪

ال يوجد رغبة،٢٠٫٠٪

حيادي ،٩٫١٪

يوجد رغبة ،١٢٫٧٪

رغبة شديدة ،٤٧٫٣٪



۱۲٦

٥٫٧ رغبة الشباب العاطلين عن العمل وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في 

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)

قام فريق العمل بعملية البحث لمعرفة إمكانية الوصول إلى الشباب العاطلين عن العمل حيث كان هنالك الكثير من 

التحديات في عملية حصر والتعرف ومقابلة الشباب العاطلين عن العمل، لذلك تم التواصل مع هيئة شباب كلنا األردن 

بصفتها هيئة تمتلك مراكز المؤهلة في جميع المحافظات وعالقات مع مختلف شرائح المجتمع المحلي ومن ضمنهم 

فئة الشباب العاطلين عن العمل، لذلك تم التنسيق مع ضباط ارتباط هيئة شباب كلنا األردن في المحافظات ليقوموا 

بإجراء االستبانات مع الشباب العاطلين عن العمل في كل محافظة. 

وبهدف قياس مدى رغبة الشباب العاطلين عن العمل وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع 

استبانة  بتصميم  العمل  فريق  قام  المهارات)  محدد  ماهر،  فني،  (مهني،  للمستويات  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا 

للشباب العاطلين عن العمل (ملحق ٥) التي تضمنت الجوانب التالية:

−  معلومات خاصة بالشاب تتضمن المحافظة والجنس والعمر والمستوى التعليمي والوضع الحالي وعمل األب وعمل 

      األم والمؤهل التعليمي لألب والمؤهل التعليمي لألم ودخل األسرة الشهري وآلية اتخاذ قرار مسار التعليم/ التدريب. 

−  تخصص التعليم الثانوي/ التدريب المهني للشباب الذين تلقوا التعليم الثانوي. 

−  ترتيب الرغبات من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الشاب مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة.  

−  ترتيب الرغبات من ناحية التعليم/ التدريب في حال كان الشاب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة. 

−  آراء ورغبة الطالب في مجال التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

المحافظات  العمل في  العاطلين عن  الشباب  بإجراء استبانات مع  األردن  بالتعاون مع هيئة شباب كلنا  العمل  قام فريق 

وبهدف قياس مدرى رغبة الشباب العاطلين عن العمل وتوجهاتهم وآرائهم نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمستويات (مهني، فني، ماهر، محدد المهارات)، حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:

 

• النتائج الوصفية للعينة 

تم إجراء ١٦٣ استبانة مع الشباب العاطلين عن العمل حيث تم توزيع االستبانات على المحافظات على الشكل التالي:  



۱۲۷

جدول  ٥٫٧١: توزيع االستبانات على المحافظات

   

 ٤٢٫٩ ٧٠٪ 

 ٢٢٫٧ ٣٧٪ 

 ٨٫٠ ١٣٪ 

 ٤٫٩ ٨٪ 

 ٨  ٤٫٩٪ 

 ٦  ٣٫٧٪ 

 ٥  ٣٫١٪ 

 ٥  ٣٫١٪ 

 ٥  ٣٫١٪ 

 ٣  ١٫٨٪ 

 ٢  ١٫٢٪ 

 ١  ٠٫٦٪ 

 ١٠٠ ١٦٣٪ 

جدول  ٥٫٧٢: عدد المستجيبين من الذكور واإلناث العاطلين عن العمل

تم إجراء ١٦٣ استبانة مع الشباب العاطلين عن العمل حيث تم إجراء ٨٢ استبانة مع الذكور ٨١ استبانة مع اإلناث، الجدول 

التالي يوضح عدد الذكور واإلناث العاطلين عن العمل الذين تم إجراء االستبانة معهم في محافظات المملكة:

تراوحت٢ أعمار الشباب العاطلين عن العمل في المحافظات الذين تم إجراء االستبانة معهم بشكل رئيسي بين ١٨-٢٠

سنة وقد كانت موزعة على الشكل التالي: 

   

   

   

   

٥٠٫٣٪

٤٩٫٧٪

١٠٠٪

٨٢

٨١

١٦٣



۱۲۸

جدول  ٥٫٧٣: عدد المستجيبين من الشباب العاطلين عن العمل حسب العمر

كما توزعت المستويات التعليمية للشباب العاطلين عن العمل بين الناحجين في الثانوية العامة وعددهم ٩٤ شابا من 

أصل ١٦٣ وبنسبة ٥٧٫٧ ٪،  تالهم في ذلك عدد خريجي المرحلة األساسية بنسبة ١٥٫٣٪ ثم الراسبين في الثانوية العامة 

بنسبة ١٢٫٣٪ ثم خريجي األول الثانوي بنسبة ٩٫٨٪ بينما لم يحدد ٤٫٩٪ من الشباب المستجيبين مستواهم التعليمي.

جدول  ٥٫٧٤: توزيع المستجيبين من الشباب العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي

 ٢٠   

٢٠   

   

   

   

١٨  ٢١٫٥٠٪   

١٩  ٢٥٫٢٠٪   

٣٣٫١٠٪

٢٥٫٢٠٪

٢١٫٥٠٪

١٩٫٠٠٪

١٫٢٠٪

١٠٠٪

٥٤

٣١

٢

١٦٣

٣٥

٤١

 

 ٩٤ 

 ٢٥ 

٢٠ 

 ١٦ 

 ٨ 

 ١٦٣

 

٥٧٫٧٪

١٥٫٣٪

١٢٫٣٪

٩٫٨٪

٤٫٩٪

١٠٠٪



۱۲۹

• نتائج توجهات الشباب المستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من ناحية التعليم أو التدريب 

وكما هو موضح في الشكل ٥٫٢٨، فقد تركزت توجهات الطالب العاطلين عن العمل والمستكملين لمتطلبات النجاح في 

الثانوية العامة نحو التعليم الجامعي حيث بلغت نسبتهم ٧٤٪ وهذا يؤكد على أن رغبة جميع الشباب في األردن باختالف 

فئاته تتركز نحو التعليم الجامعي. 

• توجهات الشباب الغير المستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من ناحية التعليم أو التدريب 

جاءت نتائج الشباب العاطلين عن العمل والغير مستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من ناحية التعليم أو 

التدريب على الشكل التالي: 

شكل  ٥٫٢٨: نتائج توجهات الشباب المستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من 

ناحية التعليم أو التدريب

جامعات

التعليم التقني

الدبلوم المهني

التلمذة المهنية

االكتفاء بالتعليم الثانوي

دورات قصيرة

االلتحاق بسوق العمل



۱۳۰

شكل  ٥٫٢٩: توجهات الشباب غير المستكملين لمتطلبات النجاح في الثانوية العامة من 

ناحية التعليم أو التدريب

التعليم التقني/برنامج السنة الواحدة

الدبلوم المهني

التلمذة المهنية

االكتفاء بالتعليم الثانوي

دورات قصيرة

االلتحاق بسوق العمل



۱۳۱

وكما هو موضح في الشكل أعاله، فإن نسبة الشباب الذي كان عندهم رغبة ورغبة شديدة في التدريب المهني والتعليم 

التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات هي ٤٤٫٢٪ ونسبة الشباب الذين ال يوجد لديهم رغبة وال يوجد لديهم 

رغبة على اإلطالق كانت ١٤٫١٪ ونسبة الشباب المحايدين بلغت ١٤٫١٪ ، في حين أن ٢٧٫٦٪ من الشباب لم يقوموا باإلجابة 

ً من الشباب توجد لديهم رغبة في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني  على السؤال، وقد لوحظ أن نسبة جيدة جدا

في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وهذا يعتبر مؤشر إيجابي من ناحية رغبة الشباب بصفتهم أصحاب القرار في 

التخصص والمسار الذين سيقومون في التوجه إليه.

شكل  ٥٫٣٠: رغبة الشباب العاطلين عن العمل في التوجه إلى التدريب المهني أو التعليم 

التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

رغبة شديدة ،١٧٫٨٪
غير محدد  ،٢٧٫٦٪

 ال يوجد رغبة على
االطالق ،٥٫٥٪

اليوجد  رغبة٨٫٦٪

حيادي ،١٤٫١٪

يوجد رغبة 
،٪٢٦٫٤



۱۳۲

مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص 

والتهديدات 



۱۳۳

(SWOT Analysis) ٦. تحليل مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

تتلخص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه قطاع التدريب المهني والتعليم التقني وتطوره في مجال 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في األردن بكل من النقاط التالية: 

نقاط القوة 

• تنوع برامج التدريب المهني والتعليم التقني في كليات المجتمع ومؤسسة التدريب المهني.

• االنتشار الجغرافي الجيد لدى كليات المجتمع ومؤسسة التدريب المهني في محافظات المملكة. 

• استهداف البرامج التدريبة المقدمة لكال الجنسين (ذكورا واناثا).

• ٦٠٪ من المتسربين من المدارس يرغبون بااللتحاق ببرامج التدريب المهني.

نقاط الضعف

• ضعف في الجانب التسويقي لدى مؤسسة التدريب المهني حيث يجب العمـل على تعريف مؤسسات القطــاع العـام 

   والخاص بالبرامج المقدمة. 

• ضعف التنسيق بين مؤسسة التدريب المهني ومؤسسـات القطاع العــام والخاص بشأن الطلب على العمالة المدربة 

 .ً   والتخصصات األكثر طلبا

• ضعف برامج التوعية التي تستهدف الشباب بأهمية التعليم التقني والتدريب المهني من ناحية سوق العمـل والطلـب   

  عليه. 

• العـادات االجتماعية السائدة وثقافة العيب عند الشباب اتجاه التدريب المهني والتعليم التقني وتوجه الشباب بشكـل

   رئيسي إلى التعليم الجامعي كخيار أول. 

• عدم المعرفة الجيدة بمتطلبات سوق العمل من حيث التخصصات والكفاءات المطلوبة. 

• ال يوجد قانون يضبط ويفصل الحد األدنى من األجور للمستويات (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات.)  

• الرواتب المتدنية لطالب كليات المجتمع ومؤسسة التدريب المهني. 

• ضعف اهتمام الشركات بعملية تدريب الموظفين وعدم وعي أصحاب العمل بأهمية التدريب وأثره على كفـاءة العــامل

   وجودة العمل. 

• تركز الطلب على العمالة المدربة في المدن الرئيسة عمان وإربد والزرقاء وعدم توزعه بشكل نسبي على جميع محافظات

  المملكة. 

• قيام أصحاب العمل باستغالل حملة درجة البكالوريوس وتشغيلهم في وظائف تحتاج مستوى دون درجة البكالوريوس. 

• عدم اهتمام أصحاب العمل بالحصول على العمالة المدربة في مؤسسات التدريب المهني وكليات المجتمع وقيـامهم  

  بتوظيف شباب ال يملكون الخبرة برواتب قليلة وتدريبهم على العمل بشكل تطبيقي عملي.

• عدم تناسق العرض والطلب على التدريب المهني والتعليم التقني.

• عدم وجود اقبال على بعض التخصصات والتي اثبتت طلبا ملموسا في قطاع العمل.

• وجود اقبال على بعض التخصصات والتي ال طلب عليها في سوق العمل.



۱۳٤

الفرص

• رغبة الشباب في التوجه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

• تشبع سوق العمل من حملة درجة البكالوريوس وحاجة السوق إلى تخصصات ومستوى تعليمي دون البكالوريوس

  (فني، مهني، ماهر، محدد المهارات).  

• الزيادة في عدد الشركات التي تتوجه إلى حوسبة جميع عمليات الشركة.

• النمو المتزايد في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على المستوى المحلي والعالمي. 

• وعي أصحاب القرار في األردن بضرورة التعليم التقني والتدريب المهني ودوره في التخفيف من مشكلة البطالة في األردن. 

• تصدير الكفاءات المدربة ضمن التدريب المهني والتعليم التقني الى األسواق األخرى (تحتاج الى دراسة علمية مدروسة 

   للتحقق من مدى سعة واستيعاب هذه االسواق للكفاءات).

التهديدات

• االضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر على المشاريع االستثمارية في المملكة.

• قيام أصحاب العمل باستقدام عمالة خارجية مدربة للعمل بأجور متدنية.  

• تحويل بعض من كليات المجتمع إلى جامعات. 

• العرض بشكل عام أكبر من الطلب واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فان احتمالية تزايد أعداد العاطلين عن العمل 

   لدى صفوف الخريجين الجدد كبيرة وستؤثر بشكل سلبي على منظومة العمل.



۱۳٥

ملخص النتائج والتوصيات



۱۳٦

٧. ملخص النتائج والتوصيات
٧٫١ النتائج

المعلومات بشكل  وتكنولوجيا  االتصاالت  المتخصصة في مجال  التدريب  بتقديم خدمات  تقوم  التي  الجهات  تم حصر 

رئيسي بكليات المجتمع ومعاهد مؤسسة التدريب المهني. باإلضافة إلى ذلك، تم حصر جهات أخرى تقوم بتقديم برامج 

الثقافية  المراكز  المتدرب وإنما تقوم بتطوير مهاراته في مجاالت معينة مثل  تدريبية مختلفة ال يتم من خاللها تأهيل 

ومحطات المعرفة ومركز االستشارات والتدريب في الجامعات. 

• بـلغ عدد المنشآت التي تحتوي على وظائف مرتبطة بالتدريب في مجـال تكنولوجيــا االتصـاالت والمعلومــات  ٣٦٫٠٩٣  

   منشآه لعام ٢٠١٠ حيث بلغ عدد العاملين في وظائف مرتبطـة بالتدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومــــات 

   ٤٣٫٣١٧ موظف في عام ٢٠١٠.

• بينت الدراسة أنه ال يوجد تنسيق بين معظم شركات القطاع الخاص ومؤسسة التدريب المهني، حيث أن هذه النسبـة 

   شكلت ٨٢٫١٪ من مجموع شركات القطاع الخاص التابعة للعينة. باإلضافة إلى ذلك، فإن ٦٨٫٢٪ من القطاع العام أكـد 

   بأنه ال يوجد تنسيق بين القطاع العام ومؤسسة التدريب المهني.

• تبين بأن نصف الشركات سواء في القطاع العام والخاص لديهم االستعداد للمشاركة في تغطية تكاليف تدريب   

   الموظفين.

• تبين من نتائج الدراسة بأنه ال يوجد معرفة لدى القطاع الخاص بالبرامج التدريبية لمؤسسة التدريب المهني بالرغم من 

   حاجة العينة للكفاءات المدربة والتي من الممكن تلبيتها من خالل مخرجات مؤسسـة التدريب المهني، باإلضـافة إلى 

ال.      ذلك، تم مالحظة أن لدى ٥٠٪ من القطاع العام معرفة بالبرامج التدريبية بشكل عام وليس بشكل فعّ

• بناء على تحليل أعداد الخريجين في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومستويـاتهم لمؤسسـة التدريب المهني 

   للسنوات الثالثة الماضية، فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة معدل النمو السنوية في أعداد الخريجين في مجال تكنولوجيا 

   االتصاالت والمعلومات ١١٪ لكل سنة من السنوات الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥). 

• من المتوقع أن يكون العرض في معـاهد مؤسسـة التدريب المهني على عمالة مدربة في مجـال االتصاالت وتكنولوجيا 

   المعلومات ٢٠٧٫٢٣٠٫٢٥٥ عــامل مـدرب خلـال السنـوات ٢٠١٣، ٢٠١٤ و ٢٠١٥ على التوالي، حيـث ستنقسم مستويـات 

   الخريجين إلى مهني ومـاهر بنسبة متساويـة تقريباً للسنــوات الثالثة القـادمة. باإلضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن  

   تشكل نسبة اإلناث ٤٢٪ من المجموع الكلي من الخريجين.

• سيتركز خريجو معاهد مؤسسة التدريب المهني المدربين في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل رئيسي 

   في محافظة عمان وإربد والكرك والزرقاء ومأدبا وبالبلقاء بنسب ٣١٪ و١٦٪ و١٤٪ و ١١٪ و ٨٪ و٧٪ على التوالي.

   أما بخصوص بقية الخريجين فمن المتوقع توزعهم على بقية المحافظات بنسب أقل تتراوح بين ١٪ و٤٪. 



۱۳۷

•  العــرض المتوقـع للسنـوات الثالث القادمة في معاهد مؤسسة التدريب المهني حسب التخصـص التدريبي سيتركز 
    بشكل رئيسي بنسبة ٤٠٪ في برنامج إدخال البيانات وبنسبة ٢٠٪ في برنامج تدريب دعم تصميم باستخدام الحـاسوب 
    وأدواته، وستتوزع النسبة المتبقية بالتساوي على البرامج التدريبية التالية: اإللكتروني أجهزة هاتف خلوي وداعم تصميم

    صفحات إنترنت وداعم صيانة أجهزة الحاسوب وتمديد الشبكات وسكرتاريا وإدارة مكاتب بنسبة تعادل ١٠٪ لكل برنامج 
    تدريبي.

•  بناء على تحليل أعداد الخريجين في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومــات ومستويـاتهم لكليات المجتمع األردنيـة      
    للسنوات الثالثة الماضية، فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة معدل النمو السنوية في أعداد الخريجين في مجال تكنولوجيا 

   االتصاالت والمعلومات ٢٠٪ لكل سنة من السنوات الثالث القادمة (٢٠١٣-٢٠١٥). 
•  من المتوقع أن يكون العرض في كليات المجتمع األردنية على عمالة مدربة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
   ٢٠٣٠، ٢٤٨٩، ٣٠٥٢ خالل السنوات ٢٠١٣، ٢٠١٤ و ٢٠١٥ على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تشكل نسبة 

   اإلناث ٤٣٪ من المجموع الكلي من الخريجين.
•  سيتركز خريجو كليات المجتمع األردنية في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل رئيسي في محافظة عمان 

   وإربد والزرقاء بنسب ٥٣٪ و٢٢٪ و١١٪ على التوالي. أما بخصوص بقية الخريجين فمن المتوقع توزعهم على بقية 
    المحافظات بنسب أقل تتراوح بين١٪ و٤٪. 

•  العرض المتوقع للسنوات الثالث القادمة في كليات المجتمع األردنية حسب التخصص سيتركز بشكل رئيسي بنسبــة
    ٤٣٪ في نظم المعلومات المحاسبيــة واإلداريــة وبنسبة ٣٩٪ في التصميم الجرافيكي و١٢٪ في برنــامج تكنولوجيـا 

   المعلومات.
ً ال تتجاوز ٦٪ مجتمعين. •  أما بقية التخصصات فتشكل نسبة قليلة جدا

•  أما فيما يتعلق في الطلب فقد بلغ العدد الكلي للموظفــــــين الغير حاصلين على التدريب المهني والتعليــم التقني 
    المطلوب في الوظائف المتعلقة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ٤٨٣١ على مستوى المملكة، حيث شكل عدد اإلناث 

    ما مجموعه ١٦١٢ بنسبة ٣٣٪ من المجموع الكلي. 
•  بلغ الطلب المتوقع على العمالة المدربة الجديدة على مستوى المملكــة والذين تتطـلب وظائفهم التدريـب المهني 
   والتعليم التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومـت ٨٠٩ و٢٠٧٧ و ١٩٣٦ و١٨١٩ للسنــوات ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، 

    و٢٠١٥ على التوالي.
•  عدد الموظفين الكلي المتوقع تزويدهم بالتدريب المهني والتعليـم التقني المطلــوب للوظيفـة من الموظفين الغيـر 
   حاصلين على التدريب والتعليم المطلوب على مستوى المملكة والذين تتطلب وظائفهــم التدريـب المهني والتعليـم 

   التقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ٩١٨ و٦٢٦ و٦٣٤ لألعوام  ٢٠١٣، ٢٠١٤،٢٠١٥ على التوالي.
•  بناء على نتائج الدراسة، فأنه من المتوقع أن الطلب سيتركز حول الفنيين بنسبة تبلغ ٥٢٫٣٪، يليها المستــوى المــاهر 

   بنسبة ٢٥٫٥٪ ومحدد المهارات بنسبة ١٠٫٩٪ والمهني بنسبة ٨٫٨٪ و٢٫٥٪ للمستويات األخرى.
•  من المتوقع أن الطلب سيتركز في العاصمة بنسبة ٤٥٫٨٪ ، يليها إربد والزرقاء بنسبة ١٦٫٧٪ و١٤٫٨٪ على التوالي.

•  أما الطلب بالنسبة لبقية المحافظات، فأن النسب صغيرة وتتراوح بين ١٫١٪ و ٥٫١٪.
•  النسبة األعلى المتوقعة للطلب كانت ضمن النشاط االقتصادي الخاص باإلدارة العامة والضمان االجتماعـي اإلجبــاري، 
   حيث شكلت ٣٠٪ من نسبة الطلب الكليـة، يليها النقل والتخزيــن واالتصــاالت بنسبــة ١٣٪ والتعليم بنسبـة ١٢٪ 

   والصناعات التحويلية بنسبة ١٠٪.
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•  من المتوقع أن الطلب سيتركـز في الشركـات التي تحتوي على أكثر من مئة موظف، حيث نسبة الطلب تبلــغ ٣٤٪ من 

   العدد الكلي، يليها الشركات التي يتراوح بها عدد الموظفين بين خمسة وتسعة موظفين حيث نسبة الطلب تبلغ ٢٥٪ 

   من العدد الكلي.

• أما فيما يتعلق برغبة الطـالب فإن نسبة ٤٩٫٣٪ من طـالب الصف العـاشر كـانت رغبتهم بالتخصص العلمي بالدرجـة 

   األولى ونسبة ٢١٫٦٪ من طالب الصف العاشر كانت رغبتهم بتخصص اإلدارة المعلوماتية بالدرجـة األولى، وعلى الجـانب

   اآلخر تركزت نتائج خيار الطالب األخير بالتدريب المهني حيث أن ٤٠٪ من طــالب الصف العاشر كـانت رغبتهم األخيـرة 

   هي التدريب المهني. 

ً مقارنة مع الطلب في سوق العمل  •  ٩٣٪ من الطالب كانت رغبتهم األولى هي االلتحاق بالجامعات وهذه نسبة كبيرة جدا

   وذلك ألن الطلب يكـون على مستويات تعليمية وتدريبية مختلفـة وليس فقط درجة البكالوريـوس وهذا ما يؤدي إلى مـا

   يسمى بهدر الموارد وهو عمل الشباب الذين يحملون درجة البكالوريوس في وظائف تتطلب  دون درجة البكالوريوس.

•  تركزت نتائج الرغبة األخيـرة للطـالب في االكتفـاء بالتعليم الثانوي وااللتحـاق بسـوق العمـل حيث كـانت النسبة هي 

   ٤٣٫٢٪ و٢٩٫٥٪ على التوالي، وهذا يدل على وعي الطـالب نحـو وجوب تطوير أنفسهم بعـد المرحلـة الثانويـة للحصـول

   على عمل مناسب. 

•  تركزت نتائج الرغبة األولى للطالب في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجـاح في الثانويـة العامـة بنسبة 

   ٦٤٫١٪ في التعليم التقني/ برنامج السنة الواحدة وبعدها بنسبة أقل بكثير وهي ١٠٫٧٪ نحو الدبلوم المهني.

• وتركزت نتائج الرغبــة األخيرة للطـالب في حال كان الطـالب غير مستكمل لمتطلبات النجـاح في الثانوية العامـة في  

   االكتفاء بالتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل حيث كـانت النسبة هي ٤٣٫٣٪ و٢٨٫٣٪ على التوالي، وهذا يدل على وعي

   الطالب نحو وجوب تطويــر أنفسهم حتى ولوكـان الطـالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الثانوية العامـة وذلك 

   للحصول على عمل مناسب. 

•  كانت نسبة الطالب الذي كان عندهم رغبة ورغبة شديدة في التدريـب المهني والتعليـم التقني في مجال تكنولوجيـا

   االتصاالت والمعلومات هي ٤٣٫٥٪ ونسبة الطـالب الذين ال يوجـد عندهم رغبة وال يوجد عندهم رغبة على اإلطالق كانت 

   ٣١٫٤٪ ونسبة الطلبة المحايدين هي ٢٤٫٥٪. 

•  يوجد عالقة عكسـية بين مـدى رغبة الطـالب في التوجـه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجال تكنولوجيـا

   االتصاالت والمعلومات والتحصيل العلمي للطالب حيث أن رغبة الطالب تقل كلما زاد التحصيل العلمي للطالب.

•  يوجد عالقة عكسيــة واضحــة بين مـدى رغبـة الطـالب في التوجـه إلى التدريب المهني والتعليم التقني في مجـال

   تكنولوجيا االتصاالت والمعلومـــات والمستوى التعليمي لألب أو لألم حيث أن رغبة الطــالب تقـل كلمـا زاد المستـوى 

   التعليمي لألب أو لألم.

• بالنسبة للنتائج النهائية للعرض والطلب، تم مالحظة عدم وجود تناسق واضح بين حاجة السوق من العمالة المدربــة

   وأعداد العمالة المدربة المرفدة لسوق العمل سنويا، بحيث يوجد فائض واضح في العرض لبعض التخصصات، ولبعض 

   التخصصات االخرى ال يوجد عمالة مدربة كافية لتغطيـة الطلب. كليـات المجتمع تنتج فائضا من الكفـاءات المدربة، 

   بعكس مؤسسة التدريب المهني التي ال تنتج العرض المطلوب والذي يلبي طلب سوق العمل.



۱۳۹

٧٫٢ التوصيات 

إلى مجموعة من  والتي تم استخدامها كأداة للوصول  والتهديدات  والفرص  القوة والضعف  إلى مصفوفة نقاط  بالعودة 

التوصيات الكفيلة بتعزيز نقاط القوة واستغالل الفرص التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومعالجة 

نقاط الضعف والتحديات التي قد تعترض تطوره، واقتراح السياسات التي تهدف إلى تشجيع الشركات العاملة في القطاع 

نحو مزيد من االزدهار والنمو والتوظيف واالهتمام بتنمية وتطوير الموارد البشرية التي تخدم القطاع وتحقق أهدافه، وفيما 

يلي أهم هذه التوصيات:

• قيام مؤسسـة التدريب المهني بتطويـر خطـة تسويقية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعريف مؤسسات القطاع العـام 

   والخاص بالبرامج التدريبية المقدمة والشرائح المستهدفة من هذه البرامج. 

• قيام كليات المجتمع األردنية ومؤسسة التدريب المهني بالتواصل مع مؤسسات القطاع العـام الخـاص بهدف معرفـة 

  الطلب المستقبلي المتوقع على العمالة المدربة بشكل دوري. 

• قيام الجهات المختصــة بتنفيذ برامـج توعية تهـدف إلى تعريف الشباب ومؤسسات القطـاع العـام والخاص بأهمية 

  التعليم التقني والتدريب المهني ودوره في تلبية الحاجة على الكفاءات والعمالة المدربة. 

• قيام الجهات المختصة بصياغة قانون يضبط الحــد األدنى من األجور للمستويـات فني، مهني، ماهر، محدد المهـارات.  

• تركيز الحكومة على تشجيع االستثمارات في المحافظات األخرى غير عمان إربد والزرقاء والعمل على إقامة مشاريع ومدن 

  صناعية في محافظات الجنوب.  

• قيام الحكومة بوضع قوانين تحد من إمكانية استخدام العمالة الخارجية المدربة. 

• قيام الجهات المختصة بإعداد تقارير سنوية تهدف إلى دراسة حجم الطلـب المتوقع على الوظـائف حسب التخصص

   والمستوى الفني والجنس والمحافظة.  

• قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج إرشادي متكامل يهدف إلى تقييم الطالب وتوجيههم إلى التخصصات التي 

  تتناسب وقدراتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل األردنية.  

• التحقق من أن مؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع تـدرس السوق بشكـل مستمر ودوري من خـالل هيئـة حياديـة 

   تهدف الى تشجيع عملية تطوير الخطط الدراسية بما يتناسب وسوق العمل واخذ االجراءات الالزمة التي تهـدف الى رفد

  الكوادر المدربة بحسب حاجة سوق العمل وذلك إلعادة التوازن بين العرض والطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق والحـد

   من الفائض في العرض.

• تحديث وتطوير البرامـج والمناهج التدريبية الخـاصة بالتدريب المهني والتعليـم التقني في مؤسسـة التدريب المهني 

   لتخصصات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتتواءم مع متطلبات سوق العمل في كل الوظائف.

• القيام بدراسة تشمل األسواق األخرى لمحاولـة معرفـة الطلـب على الكفاءات االردنية وبالتالي القيـام بعملية هيكلـة 

  التخصصات بالشكل األمثل.

• اتباع سياسات وإجراءات تهدف بتنظيم ومراقبة عمل الجهات المزودة للتدريب وضبط عملها ومخرجاتهـا بحيث تتوائـم 

  مع متطلبات السوق األردني.



۱٤۰

مقارنة بيانات ومعلومات هذه الدراسة

 مع البيانات المتوفرة في المؤسسات

 ذات العالقة 



۱٤۱

٨. مقارنة بيانات ومعلومات هذه الدراسة مع البيانات المتوفرة في المؤسسات ذات العالقة

قام فريق العمل بدراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة في المؤسسات ذات العالقة. لهذا السبب، قام فريق العمل 

قطاع  تنظيم  وهيئة  للمعلومات  الوطني  والمركز  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  لدى  البيانات  على  باالطالع 

االتصاالت ومؤسسة التدريب المهني ودائرة اإلحصاءات العامة  وقد تبين عدم وجود أية معلومات تعرض بشكل أساسي 

العرض والطلب على التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أن بعض 

المعلومات المتوفرة الخاصة بالعرض قد تم الحصول عليها من مؤسسة التدريب المهني وكليات المجتمع ووزارة التعليم 

العالي ودائرة االحصاءات العامة، ولكنها لم تكن معلومات محللة توضح جوهر العرض، وانما كانت معلومات عامة  تمثل 

أعداد الخريجين لكل تخصص وقد تم تحليلها وتوظيفها من أجل تحقيق أهداف الدراسة بشكل عام. 



۱٤۲

المراجع:

- وزارة التربية والتعليم، قائمة بمعلومات واسماء المدارس للعام الدراسي ٢٠١٠/ ٢٠١١.

- وزارة التربية والتعليم، أعداد الطلبة الملتحقين بالثانوية العامة للفروع األكاديمية والمهنية لألعوام ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩. 

- وزارة التربية والتعليم، توزيع طلبة الثانوية العامة وعلى محافظات األردن.

- وزارة التربية والتعليم، أعداد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة لألعوام ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١. 

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقارير اإلحصائية لعام ٢٠٠٩.

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقارير اإلحصائية لعام ٢٠١٠.

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقارير اإلحصائية لعام ٢٠١١.

- جامعة البلقاء التطبيقية، دائرة القبول والتسجيل، أعداد طلبة فرع اإلدارة المعلوماتية والذين التحقوا بكليات المجتمع

   المحلي الحكومية لألعوام ٢٠١١,٢٠١٠,٢٠٠٩.

- مؤسسة التدريب المهني، إدارة التخطيط، التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩.

- مؤسسة التدريب المهني، إدارة التخطيط، التقرير السنوي لعام ٢٠١٠.

- مؤسسة التدريب المهني، إدارة التخطيط، التقرير السنوي لعام ٢٠١١.

- مؤسسة التدريب المهني، تعــاريـف المصطلحـات من قبـل مؤسسـة التدريب المهني دليـل المصطلحـات الفنيــة 

   والقانونية.

- غرفة تجارة األردن، قائمة بأسماء المنشآت االقتصادية والتجارية  في األردن لعام ٢٠١١.

- غرفة صناعة عمان، قائمة بأسماء المنشآت الصناعية في األردن لعام ٢٠١١.

- دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، مسح االستخدام لعام ٢٠١٠.

- دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، تعداد المنشآت لعام ٢٠١١.

- دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، تعداد الموظفين العاملين في وظـائف مرتبطـة بالتدريب المهني والتعلـيم التقني في

   مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠١٠.

- دائرة اإلحصـاءات العـامـة األردنية، تعـداد المنشآت التي تحتــوي على موظفيـن في وظـائف مرتبطة بالتدريب المهني 

   والتعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠١٠.

االتصاالت  قطاع  في  العاملة  األيدي  من  االحتياجات  وتقدير  تقييم  دراسة  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة   -

وتكنولوجيا المعلومات لعام (٢٠١٠).

- مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ورقة عمل: القطاعات االقتصادية ذات االولوية لسوق العمل االردني، 

   عام ٢٠١١.

- وزارة العمل، عرض العمل في سوق العمل االردني، عام ٢٠٠٥.

- وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي، دراسة تحليلية لواقع سوق العمل في األردن، ٢٠١٠. 

- وزارة العمل، التدريب المهني بين الواقع والطموح، ٢٠٠٦.

- وزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، االستراتيجية الوطنية للتشغيل،٢٠١١. 

- مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، االستراتيجية الوطنية للتوجيه واالرشاد المهني والوظيفي، ٢٠١١. 
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ملحق رقم ١: جدول تحديد حجم العينة

مالحق الدراسة

    

2- 8 2 2 2 

9- 15 3 2 2 

16- 25 5 3 3 

26- 50 9 5 5 

51- 90 13 5 5 

91- 150  20 8 8 

151 - 280  32 13 13 

281 - 500  50 20 13 

501 - 1.200  80 32 20 

1,201 - 3,200  125  50 32 

3,201 - 10,000  200  80 32 

10,001 - 35,000  315  125  50 

35,001 - 150,000  500  200  80 

150,000 - 500,000  800  315  80  

500,000 and over 1250 500 125 

Office of Federal Procurement (1980). Policy Pamphlet Number 4, Supplement No. 2 to OMB Circular No. A-76 :لمصدر
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ملحق رقم ٢: استبانة تحديد الطلب على التدريب المهني والتعليم التقني المطلوب  لوظائف

مرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات (ICT) في األردن لألعوام (٢٠١٣-٢٠١٥)

يقوم المجلس األعلى للسكان حالياً بتنفيذ دراسة بالتعاون مع شركة المجموعة المهنية حول حجم 

االتصاالت  مجال  في  األردن  في  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  على  المتوقع  والطلب  العرض 

وتكنولوجيا المعلومات ودوره في االقتصاد األردني وفي تحقيق واستثمار الفرصة السكانية، من حيث 

مشكلة  من  الحد  في  والمساهمة  والتوظيف  التشغيل  مستوى  ورفع  للشباب  العمل  فرص  توفير 

البطالة ورفد سوق العمل األردني بالكوادر المؤهلة والمدربة وتحسين رفاهية المواطن األردني، والتعرف 

والبرامج  السياسات  لتطوير   ً تمهيدا المهني،  التدريب  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  العوائق  على 

الكفيلة بتحقيق األهداف االقتصادية الوطنية، وذلك في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

لوظائف  المطلوب  التقني  والتعليم  المهني  التدريب  الطلب على  تحديد  وبهدف  وفي ضوء ما سبق 

مرتبطة بالتدريب في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فقد تم تصميم هذه االستبانة بهدف 

بالتدريب  تزويدنا  العمل عن طريق  التدريب من وجهة نظر أصحاب  المتوقع على  الطلب  قياس حجم 

والمحتمل  الموجودين  للموظفين  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  في  المطلوبة  والوظائف 

توظيفهم في شركتهم.

ونود التنويه بأن دقة نتائج الدراسة والسياسات واإلجراءات الوطنية التي ستتبع تعتمد بشكل رئيسي 

البيانات التي سيتم اإلدالء بها ستعامل بسرية  على دقة المعلومات المزودة من حضرتكم علماً بأن 

ً لقانون اإلحصاءات العامة رقم ١٢ لعام ٢٠١٢. تامة سندا

شرح موجز لتوضيح الغاية من االستبانة 

االتصاالت  مجال  في  بالتدريب  مرتبطة  لوظائف  فقط  المطلوب  التدريب  الدراسة  هذه  تستهدف   :١ مالحظة 

وتكنولوجيا المعلومات التي تتطلب ما دون التعليم الجامعي  (ما دون درجة البكالوريوس). 

في  الفرق  مراعاة  يرجى  لذلك  للمهن  العالمي  التصنيف  حسب  الوظائف  مسميات  اعتماد  تم   :٢ مالحظة 

المسمى  االستبانة حسب  تعبئة  والعمل على  والمسميات في شركتكم  االستبانة  بين  الوظيفية  المسميات 

الوظيفي القريب للوظائف الموجودة في االستبانة.  
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آراء واتجاهات أصحاب العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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Telephone Switchboard Operators  
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Receptionists (General) 
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Statistical, Finance and Insurance Clerks 
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1- 1- Electronics Engineering Technician 
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19-    19- Production Clerks  



۱٥۱

24-   
24- Electronics Mechan ics and 

Servicers 

25- 

  

25- Information and Communications 
Technology Installers and Servicers 

 

10.1 

  

 

:  : 

  

 

10.2  

 
 /

  

 

10.3 

  

  
  

  

)(: 

  

 
   

)( :

20-   20- Transport Clerks  

21-   21- Library Clerks  

22-   22- Mail Carriers and Sorting Clerks  

23-   
23- Clerical Support Workers not 

Elsewhere Classified 

 
  

)(: 

 

 

10.4 

  

 

 

 : 

  :

 

  :

 



۱٥۲

 

10.5  

 ٍ        
 

 

  

10.6 

 

10.6

.1 

  

  

 

2013 2014 2015 

 :   

10.7 
 

  

   

 

 10.

8 

  

  

2013 2014 2015 

 :
    

10.9

  

  

)( 

 

  

 

10.9.1 )( 



۱٥۳

   

 

2013 2014 2015 

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



۱٥٤

)( 

500  500-1000 1001-1500 

1501-2000 2001-2500 2500 

 /

 : /

)1-10 (
 

 : /

 

     

     

 

)( 

 

)(  

2011/2012 

(%) 

50-

60 
60-70 

70-

80 

80-

90 
90-100 

 

:   

:  

ملحق رقم ٣ : استبانة بيان مدى رغبة الشباب وتوجهاتهم وآرائهم 

نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  المعلومات
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والتقنيات  التطبيقية  العلوم  تتضمن  ألعمال  والمهني  األكاديمي  التحضير  هو  المجتمع):  (كليات  التقني   (١)
الحديثة في مستوى دون التعليم الجامعي ومدته سنتان للحصول على دبلوم االمتحان الشامل.

ويعنى  هذا  معينة،  صنعة  أو  حرفة  على  التدريب  هو  المهني):  التدريب  مؤسسة  (معاهد  المهني  التدريب   (٢)
التدريب المهني على التطبيق العملي لمهارات معينة 

دون التركيز على المهارات األكاديمية وبرامجها دبلوم مهني أو تلمذه مهنية.
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أمثلة على التعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: دبلوم هندسة شبكات، دبلوم تدريبي في 

إدارية، دبلوم نظم  االتصاالت، دبلوم تكنولوجيا المعلومات،  دبلوم هندسة اتصاالت جوية، دبلوم نظم معلومات 

معلومات محاسبية، دبلوم حاسوب، دبلوم تصميم جرافيكي. 

دورات إدخال البيانات، دورات الشبكات  امثله على التدريب المهني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: 

والصيانة، دورات البرمجيات والبرمجة،  دورات التصميم الجرافيكي، دورات صيانة األجهزة المكتبية، دورات صيانة 

األجهزة الخلوية. 
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ملحق رقم ٤: استبانة بيان مدى رغبة الشباب في المرحلة األساسية وتوجهاتهم وآرائهم 

نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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التطبيقية  العلوم  تتضمن  ألعمال  والمهني  األكاديمي  التحضير  هو  المجتمع):  (كليات  التقني  التعليم   (١)
والتقنيات الحديثة في مستوى دون التعليم الجامعي ومدته سنتان للحصول على دبلوم االمتحان الشامل.

ويعنى  هذا  معينة،  صنعة  أو  حرفة  على  التدريب  هو  المهني):  التدريب  مؤسسة  (معاهد  المهني  التدريب   (٢)
التدريب المهني على التطبيق العملي لمهارات معينة دون التركيز على المهارات األكاديمية وبرامجها دبلوم مهني 

أو تلمذه مهنية.
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أمثلة على التعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: دبلوم هندسة شبكات، دبلوم تدريبي في 

نظم  دبلوم  إدارية،  دبلوم نظم معلومات  اتصاالت جوية،  دبلوم هندسة  المعلومات،  تكنولوجيا  دبلوم  االتصاالت، 

معلومات محاسبية، دبلوم حاسوب، دبلوم تصميم جرافيكي. 

دورات إدخال البيانات، دورات الشبكات  امثله على التدريب المهني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: 

والصيانة، دورات البرمجيات والبرمجة، دورات التصميم الجرافيكي، دورات صيانة األجهزة المكتبية، دورات صيانة 

األجهزة الخلوية.
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ملحق رقم ٥: استبانة بيان مدى رغبة الشباب فوق الثانوية العامة وتوجهاتهم وآرائهم 

نحو التدريب المهني والتعليم التقني في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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التطبيقية  العلوم  تتضمن  ألعمال  والمهني  األكاديمي  التحضير  هو  المجتمع):  (كليات  التقني  التعليم   (١)
والتقنيات الحديثة في مستوى دون التعليم الجامعي ومدته سنتان للحصول على دبلوم االمتحان الشامل.

ويعنى  هذا  معينة،  صنعة  أو  حرفة  على  التدريب  هو  المهني):  التدريب  مؤسسة  (معاهد  المهني  التدريب   (٢)
التدريب المهني على التطبيق العملي لمهارات معينة دون التركيز على المهارات األكاديمية وبرامجها دبلوم مهني 

أو تلمذه مهنية.
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أمثلة على التعليم التقني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: دبلوم هندسة شبكات، دبلوم تدريبي في 

نظم  دبلوم  إدارية،  دبلوم نظم معلومات  اتصاالت جوية،  دبلوم هندسة  المعلومات،  تكنولوجيا  دبلوم  االتصاالت، 

معلومات محاسبية، دبلوم حاسوب، دبلوم تصميم جرافيكي. 

دورات إدخال البيانات، دورات الشبكات  امثله على التدريب المهني في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: 

والصيانة، دورات البرمجيات والبرمجة، دورات التصميم الجرافيكي، دورات صيانة األجهزة المكتبية، دورات صيانة 

األجهزة الخلوية. 
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ت وألوية اململكة
ف حمافظا

ب املهني يف خمتل
ملحق رقم ٦: معاهد التدري
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ملخص باللغة اإلنجليزية
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• Make sure that the Vocational Training Corporation (VTC) and the community colleges are conduct-

   ing market studies on continuous basis through an independent commission that encourages the devel-

   opment of school plans and respective procedures towards market matching, and to take the neces-

   sary steps to provide trained cadres according to the work market needs, re-establish the balance 

   between supply and demand to meet market needs and to mitigate the surplus in the supply.

• Updating TVET programs periodically to ensure sustainable complying with labor market needs.
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Study recommendations:

The main recommendations were summarized according to the study analysis and outcomes, as 

  follows:

• It is necessary to adopt appropriate measures and procedures in order to regain the balance between 

  supply and demand to meet market needs and mitigate the surplus in supply.

• The importance of coordination between VTC and community colleges, the  core of the problem maybe 

  attributed to lack of genuine coordination among the public sector, the private sector, the Voca-

  tional Training Corporation (VTC) and community colleges. The issue of coordination is among the 

  core issues that has to be taken into consideration to solve the problem of imbalance between supply 

  and demand.

• The Vocational Training Corporation (VTC) should set and develop a comprehensive and integrated 

  marketing plan aiming to acquaint public and private sector institutions with programs and training 

  services that are being offered, in addition to the intended target sectors in relation to those programs 

  and services.

• Establishing communications among Jordanian community colleges and the VTC on the one hand, 

  and the private and public sector institutions on the other, with the intention of getting acquainted with 

  the training needs in order to design custom-made and appropriate training programs.

• It is necessary for specialized entities to conduct awareness programs in order to acquaint youths and 

  private and public sector institutions with the importance of Technical Education and Vocational Train-

  ing (TVET) in meeting needs and in providing competent and trained labor force. 

• The importance in having specialized entities stipulate laws that control the minimum wage of differ-

  ent technical, craftsman, skilled and semi-skilled levels.

• The need for Governmental focus on encouraging investments in other governorates – other than 

  Amman, Irbid and Zarqa, and establish projects and industrial cities in the southern governorates.

• Stipulation of laws and regulations by the Government that would limit the importation of foreign and 

  trained labor.

• To have concerned entities to prepare annual reports with the aim of studying the volume of supply 

  and expected demand for jobs according to specializations, stages, gender and governorate levels in 

  the Jordanian market.

• Setting up comprehensive advisory programs, by the Ministry of Education, with the aim of

   evaluating students and providing the with guidance and orientation towards  the most suitable

  specializa tions to their personal capabilities.



• The last choices and desires among students who were unable to successfully fulfil the general second

  ary school certification, were to suffice themselves with the secondary education and join the labor 

  market. Percentages were 43.3% and 28.3% respectively.

• In general, the percentage of students who expressed desire, and expressed strong desire (respectively)  

  towards ICT-oriented TVET jobs was 43.5%. The percentage of students who did not express desire 

  plus those who expressed no desire whatsoever was 31.4%. The percentage of students who had 

  neutral desires was 24.5%.

• An inverse relation was noted between the extend of students’ desires towards ICT-oriented TVET 

  jobs and educational attainment; it was noted that the desires of students towards TVET decreases 

  with higher educational attainments.

• An inverse relation was noted between the extend of students’ desires towards ICT-oriented TVET 

  jobs and the educational attainment of the mother or father; it was noted that the desires of students 

  towards TVET decrease with higher educational attainments of the mother of father.

۱۷۰
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• It is expected for the demand to be focused in the Capital Governorate (Amman) at the rate of  45.8%, 

  followed by both Irbid and Zarqa Governorates at 16.7% and 14.8% respectively. As for demands 

  from other governorates, the study showed low percentages ranging between (1.1-5.1%) from the 

  total gross Kingdom-wide demand.

• It is expected that the larger percentages of demand will come from such economic activities as: 

  public administration, compulsory social security (at 30% of total demand), transport, storage and 

  telecommunications (13%), education (12%), and transferable industries sectors (10%). It is expected 

  that the percentage of demand for males will be 67% of the total gross demand.

• Despite the fact that the supply is higher than the demand in general, the analysis has shown that the 

  demand for both technical and skilled levels is higher than the supply. It was noted that a lack in 

  trained competencies that match labor market needs is expected during the next three years, in refer-

  ence to current VTC outcomes.

• On the contrary to that, the technical level portrayed within community collages outcomes, has shown 

  that the demand is less than the supply. Furthermore, there is a large surplus in the supply pertaining 

  to the semi-skilled persons, which are mostly high school (secondary-level) graduates.

• As for the desires and directives of youth towards Technical and Vocational Education and Training 

  (TVET), it has been shown that 49.3% of ten-graders expressed their wishes to enrol in the scientific 

  stream, as a first priority, while 21.6% wished to specialize in information technology. On the other 

  hand, the last choice among students was vocational training, so that 40% of them expressed that their 

  last choice and desire would be vocational training.

• The foremost choices and desires among 93% of the students were to enrol in universities; this is a 

  relatively very high percentage in comparison to the demand from the labor  market, since the demand 

  is based on different educational and training levels, and is not solely set on bachelor degrees. This 

  leads to wastage in resources which is an existing phenomena among young holders of bachelor 

  degrees who are employed and work in jobs that require less qualifications than their degrees.

• The last choices and desires among students were focused on just finishing the secondary education 

  and joining the labor  market at 43.2% and 29.5% respectively. This reflects awareness among 

  students towards developing themselves after the secondary school phase in order to get suitable jobs.

• The foremost choices and desires among students who were unable to successfully fulfil the general 

  secondary school certification, were to enrol in a technology education program / one year program; 

  this stood at 64.1%, followed by desires to just hold a vocational diploma which stood at 10.7%. 
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• It is expected for Jordanian community colleges’ graduates to be primarily focused on ICT jobs 

   throughout the Governorates of Amman, Irbid, and Zarqa in the percentages of 53%, 22% and 11% 

   respectively. The rest of the graduates are expected to be distributed over the rest of the Kingdom’s

   governorates in lesser percentages that vary between 1 – 4 %.

• On the scope of specialization, and from the supply side over the next three years, Jordanian commu-

   nity collages will primary have specialized training in graphic design (39%), management and 

   accounting information systems (35%) , information technology (12%), secretarial works and office 

   management (8%). The rest of the specializations will comprise a low percentage of 6% aggregately 

   from the total gross number of Jordanian community college graduates.

• Among the general noted results was lack of coordination between the private sector institutions and 

   the Vocational Training Corporation (VTC). This was true for 82.1% of the private sector institutions 

   that were included in the sample. Add to that, 68.2% of the public sector institutes that affirmed lack 

   of coordination between them and the VTC. 

• It has also been noted that the private sector lacked knowledge about the types and levels of the train-

   ing programs that are being offered at the Vocational Training Corporation (VTC) despite existing 

   needs for trained competencies that might be met by the VTC. It was also been noted that 50% of the 

   public sector lacked knowledge on existing training programs that are being offered at the VTC insti-

   tutes.

• Based on the results of the study, the expected demand for ICT-oriented TVET revolves around three 

   main pillars: i) demand to train the existing employees who had not received the necessary training 

   for their jobs, ii) the current shortage in trained workers and iii) the expected demand for well trained 

   workers over the next three years (2013 – 2015).

• It is expected that the number of employees who had not received the necessary training nor adequate 

   education for the job on the Kingdom’s level and whose jobs require ICT-based Technical Education 

   and Vocational Training will be: 918, 626 and 634 for the years 2013, 2014 and 2015 respectively.

• The current shortage in trained workers during the last third of the year 2012 is about 809 employees. 

   From another perspective, the expected demand for well trained workers - on the level of the King-

   dom, whose jobs require ICT-based TVE T skills is about 2,077, 1,936 and 1,819 employees for the 

   years 2013, 2014 and 2015 respectively.

• It is expected that the demand for ICT-oriented TVET jobs will be 52.3% on the level of technicians,

   followed by 25.5% in skilled workers, 10.9% in semi-skilled workers, 8.8% in craftsman-level work-

   ers and 2.5% in other levels.
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Study results:

   Based on analysing the number of secondary school graduates from each of the information 

  management stream at the Ministry of Education, the Vocational Training Corporation (VTC)

  informa tion and communications technologies (ICT) institutes and community collage; in addition to 

  analyzing the technical levels of VTC graduates over the past three years, assuming that there has 

  been no change in the identification factors of the number of graduates over the last three years, then 

  the study revealed the following results:

• On the supply side, it is expected that the graduates of the  information management stream at the 

  Ministry of Education secondary schools, (i.e. the ones who have successfully completed the second

  ary phase and did not enrol in universities and those who failed) will be 33,398, 44,419 and 59,077 

  over the three years 2013, 2014 and 2015 respectively. 

• It is expected that the annual increase rate in the numbers of trained graduates in ICT jobs will consis-

  tently remain at 11% during each of the next three years (2013 – 2015). It is expected that the size of 

  supply at VTC institutes pertaining to ICT-trained workers will be about 207, 230 and 255 during 

  2013, 2014 and 2015 respectively.

• It is expected that the levels of graduates will be classified into craftsman and skilled levels in about 

   equal shares during those years. It is also expected that females will comprise 42% of the total gradu-

   ates.

• It is expected that the graduates of the VTC institutes who had been trained on ICT jobs will be primar-

  ily placed in each of the Governorates of Amman, Irbid, Karak, Zarqa, Madaba and Al-Balqa’ with 

  the percentages of 31%, 16%, 14%, 11%, 8% and 7% respectively. The remainder of graduates are 

  expected to be distributed over the remaining governorates of the Kingdom within a range of (1-4%).

• On the scope of specialization, and from the supply side over the next three years, the VTC institutes 

  will primary have specialized training in data entry (40%), computer-aided graphic design (20%) and 

  (40%) of the graduates will be distributed among the rest of the VTC specializations; electronics, 

  mobile phones, online web pages design and publishing, hardware maintenance, networks installa-

  tions, secretarial and office management skills. 

• From the supply side pertaining to Jordanian community collage graduates in ICT; the analysis that 

  has been made on the number of graduates and their levels over the past three years has shown that 

  the achieved average growth rate in the number of graduates in ICT was 20% for each of the three 

  years (2013 – 2015). The expected demand for trained workers from Jordanian community colleges 

  in ICT jobs is estimated to be 2,030, 2,489 and 3,052 during the years 2013, 2014 and 2015 respec-

  tively. It is expected that females will comprise 43% of total graduates.
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In order to estimate the demand for  ICT-based Technical and Vocational Education and Training 

(TVET)  jobs the concerned companies were identified across the economic sector particularly the ICT-

based TVET providing institutes. This rendered 36,093 companies that represent the most active play-

ers within the Jordanian Economy. The total number of companies’ workers who worked in areas that 

are related to ICT-based  Technical and Vocational Education and Training (TVET) was about 43,317 

employees, according to the General Department of Statistics in Jordan 2010. Contact was established 

with 875 economic institutes that represented a wide spectrum of economic activities across Jordan’s 

Governorates. The total number of filled questionnaires by these economic companies that catered for  

TVET-related ICT jobs were 436 questionnaires.

The sample has been designed based on a percentage distribution of the study community over the 

different Kingdom Governorates and on a percentage distribution of the number of workers over differ-

ent economic activities. Data and information collection took place using the sample, and then 

reflected on the Kingdom’s level in order to facilitate generalization of sample outcomes on commu-

nity level. Results of the random sample were therefore applied on the Kingdom’s level, given that it 

had been a normal sample; therefore, all indicators and expected directives pertaining to the demand 

sample were attained and reflected over the community.

Beside that the study concerned in analysing the desires of youth aged (16 – 20) years. It looked at their 

inclinations and expectations of ICT-based TVET jobs based on three core criteria, so that the selected 

representative sample consisted of: i) secondary-school students aged 16 – 18, ii) youth that completed 

the secondary phase without success, and iii) job seekers that had no particular inclination. The random 

sampling considered geographical distribution, Kingdom-wide. 
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Study methodology:

On the  Supply side: the study estimates the expected supply size of  Technical and Vocational Educa-

tion and Training (TVET) represented by expected numbers of graduates during the next three years 

(2013 – 2015)  taking into consideration the number of graduates during (2009 –  2011  )and using the 

achieved average growth rate in the number of graduates during that interval, pertaining to Technical 

and Vocational Education and Training (TVET) specializations on the technical, skilled and semi-

skilled levels.

All responsible training providers in ICT jobs were identified and classified, namely the Ministry of 

Education –  through the stream of information technology  at secondary schools, the Vocational Train-

ing Corporation (VTC) through its vocational training institutes, the Ministry of Information and Com-

munications Technology (MoICT) through its knowledge stations, the Ministry of Higher Education 

through its community colleges, in addition to large private sector corporations working in areas of 

information and communications technologies (ICT), namely Zain, Orange and Umniah. The training 

outputs of Vocational Training Corporation (VTC) Institutes and the community colleges were selected 

while the rest of the training services providers were excluded despite their involvement in the provi-

sion of specialized and developed training courses that add values and special skills, because their train-

ing outputs do not fall in line with the required classification and scope of the study; furthermore, their 

training programs do not provide academic qualifications to their trainees in areas of vocational train-

ing and/or technical education specializations that are related to the information and communications 

technologies (ICT) sector.

On the demand side: the study considered employers’ estimates of their needs for skilled labor in 

related-jobs to information and communications technologies (ICT) during the next three years 

(2013 – 2015), by taking a representative and random statistical sample of employers in different active 

economic sectors within Jordan’s economy. The sample depended on a number of active firms within 

the economic sector, corresponding numbers of employees, geographical distribution over the gover-

norates of the Kingdom, and the distribution of workers according to age, gender and other social char-

acteristics.
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Executive Summary:

Job creation and combating unemployment are at the forefront of priorities for the Hashemite Kingdom 

of Jordan, as unemployment - particularly that of youth, soared above 10% during the last decade, 

according to the 2011 National Employment Strategy. Efforts are currently being excreted to create 

work opportunities to Jordanians and to quantitatively and qualitatively verify compatibility between  

supply – in terms of trained competencies on the one side, and demand on the other, while giving the 

same importance to both sides towards lowering unemployment rates.

Previous studies have shown that the phenomena of unemployment is inclusive of job seekers of differ-

ent academic levels, particularly the Technical and Vocational Education and Training (TVET) levels 

which are still below the required, due to weak governance of the information and communications 

technologies (ICT) sector despite the existing demand for training levels that cover technological 

aspects, which requires the appropriate training and high skills.

ning levels that cover technological aspects, which requires the appropriate training and high skills.

Study goals:

This study seeks to achieve the following goals:

1. Specifying the expected supply of Technical and Vocational Education and Training (TVET) 

services in information and telecommunications technologies (ICT) jobs, for the )technical, craftsman, 

skilled and semi-skilled( levels over the years 2013 – 2015.

2. Specifying the expected demand on Technical Education and Vocational Training (TVET) services 

on information and communications technologies (ICT) jobs, for the (technical, craftsman, skilled and 

semi-skilled) levels over the years 2013 – 2015.

3. Specifying the role of Technical and Vocational Education and Training (TVET))  in matching the 

demand for trained labor  according to gender, governorates, vocational specializations and level of 

skill, (technical, skilled and semi-skilled) levels, in ICT jobs; specifying the different economic sectors 

needs of information and telecommunications technologies (ICT) jobs, and putting forth the needed 

recommendations, proposed policies and programs to develop the sector and enable it to create new job 

opportunities for the Jordanian youth.








