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  ملخص
مخرجات نظام التعليم المتوسط مع احتياجات سوق  مواءمةمدى تھدف الدراسة إلى تحليل 

ى ،اقليم جنوب األردنمحافظات العمل في  ة والتعرف عل رامج التعليمي ع  ،تخصصات الب وتوزي
ين عن  تغلين والمتعطل ع أعداد المش ى مستوى المحافظة، وتوزي ا عل ة المسجلين فيھ أعداد الطلب

اي خدِ استُ و. ي الدبلوم المتوسطالعمل من خريج ع ك في  χ2 (Chi-Test Square(م اختبار مرب
ع  تغلين م بي للمش ع النس ين التوزي روق ب ار الف وات اختب اع خط ة بإتب يات الدراس ار فرض إختب
التوزيع النسبي للطلبة المسجلين، وبين التوزيع النسبي للمشتغلين والتوزيع النسبي للمتعطلين عن 

وب األردن،  المتوسط الدبلومالعمل من خريجي  يم جن حسب البرنامج التعليمي والمحافظة في إقل
ومن % ٣٩٫٧نسبة الطلبة المسجلين في كليات التعليم المتوسط من الذكور ن أوكانت أھم النتائج 

اث  رك أن ، و%٦٠٫٣اإلن ة الك ي محافظ اث ف بة إن ى نس ي %٢٣٫٢أعل ور ف بة ذك ى نس ، وأعل
و  ة نح ة العقب ا إن  .%١٨٫٨محافظ ل % ٥٠٫٦كم ن مجم ة الم جلين الطلب م مس امج ھ ي البرن ف

بة  وي بنس امج الترب ه البرن اري، ويلي بة %٢١٫٢التج حي بنس امج الص م البرن ، %١٥٫٦، ث
دمي و امج الخ ياحي(البرن ناعي ، و%٥٫٥) الس امج الص ي  ،%٣٫٦البرن امج الزراع والبرن

وم والحاسوب %١٫١ ائج %. ٢٫٣، وبرنامج العل ا دلت النت ى وجود فجوة كم ةعل رة  مواءم كبي
وب األردنمخرجات نظام التعليم المتوسط وإحتياجات سوق العمل نسبياً بين  يم جن ي إلقل . المحل

ىأوصت و ربطضرورة  الدراسة عل يم ال ام التعل ين مخرجات نظ المتوسط واحتياجات سوق  ب
ك العمل  وب األردن، وذل ين عن القطاعبالمحلي في إقليم جن الخاص ولحكومي ا ينإشراك ممثل

ة تخصصات لتطوير متخصصة ن إستشارية افي لجكأعضاء  رامج التعليمي ة الب وبإشراف جامع
  .البلقاء التطبيقية

برنامج تعليمي، خريج دبلوم متوسط، مشتغل، متعطل مواءمة، سوق عمل،  :الكلمات الدالة
   .عن العمل
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Abstract 
The study aims at analyzing the adequacy of the Intermediate 

education system outputs with the labor market needs in the Southern 
region of Jordan, identify the disciplines of educational programs, 
distribution of the students enrolled in these disciplines, and distribution 
of employed and unemployed of the diploma graduates. The study used 
Chi-Square Tests to test the study hypotheses through applying the steps 
of testing the differences between the relative distributions of employed 
with proportional distribution of students enrolled, and the relative 
distribution of employed workers and the relative distribution of the 
unemployed of diploma graduates according to disciplines and 
governorate in the Southern of Jordan. The most important results 
showed that the ratio of enrolled students in the intermediate colleges 
was 39.7% male and 60.3% female, the highest ratio of females found in 
Karak governorate 23.2%, and the highest ratio of males in the 
governorate of Aqaba at about 18.8%. The study also showed that 50.6% 
of the total enrolled students were at the educational program of 
commerce, followed by 21.2% at educational program, health program 
15.6%, services and tourism programs 5.5%, Industrial program 3.6%, 
agricultural program 1.1%, and science and computer program 2.3%. The 
results also indicated a presence of a relatively large adequacy gap 
between the outputs of the intermediate education system and the needs 
of the local labor market in the Southern region of Jordan. The study 
recommended the necessity link between the graduates from intermediate 
education colleges of diploma with the needs of the local labor market 
through involving representatives from the public and private sectors to 
form Program Advisory Committees to develop specialized educational 
programs under the supervision of Al Balqa Applied University. 

Key Words: Adequacy, Labor market, Educational Program, 
Diploma Graduate, Employed, Unemployed. 
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  االطار العام للدراسة: أوال

 مقدمةال
لبية كبيرة يعاني اإلقتصاد العالمي في وقتنا الحاضر من أزمة مالية اتھا الس ، وتظھر انعكاس

ى  ى إقتصاديات عل ي أدت ال ا األردن، والت ة ومنھ دان النامي اض البل ل إنخف ي مجم اتج المحل الن
تحدثة، و ل المس رص العم م ف ل حج دالت البطالوتقلي راكم مع رىو .هت ة أخ ن ناحي د م ن أ، نج

تالمختلف في مخرجات نظام التعليم المتوسط   إحتياجاتمع  مءتخصصات برامجه التعليمية ال ت
ة ا  ،سوق العمل الفعلي ى مم اقمأدى إل ين صفوف خريجي  تف ة ب دبلوم مشكلة البطال ، المتوسطال

ة، في إقليم جنوب األردن، والذي يعُد األكثر معاناة من مشكلة الوخاصة  ود سبب بطال ا يع وربم
اليم األردنإلى ذلك  اقي أق ة (، إنخفاض حجم اإلستثمارات التنموية في ھذا اإلقليم مقارنة بب مديري

  .  )١٦، ص٢٠١٢االحصاءات االقتصادية، 

ي تكمن مشكلة سوق العمل  ي ضعف األردن ةف ة مالءم ات المھني ارات والكفاي ي  ،المھ الت
تحدثة و ل المس ائف العم ا وظ ة، وتحتاجھ وى العامل ة للق ؤھالت التعليمي دأن إالم ي اع د خريج

وھذه ، من التقنيين الدبلوم المتوسط خريجيالبكالوريوس من االختصاصين تزيد كثيراً عن أعداد 
ة ضعف . األردنياألقتصاد السلم المھني لتوزيع القوى العاملة في حقيقة يتميز بھا  إذ تفرض حال

ة يم مالءم ي مع حاجة س مخرجات التعل ى وق العمل المحل توياته عل يم بمس مؤسسات نظم التعل
ة ا  المختلف وير برامجھ رورة تط ة ض ى التعليمي ي الحصول عل درة ف ر ق ا أكث ون مخرجاتھ لتك
   .)(Anthony Smith, 2012, p8 وبإالجر المناسب مالءمةالالوظيفة 

اليب ج برنامج تعليمي من خالل تحليل متطلبات عملية االنتاأي تطوير محتوى يكون  واالس
في حتياجات وظائفھم متھا مع إءاللم ينخريجالفي الفنية الالزم توافرھا المھارات  منخدمة تالمس

سوق العمل من خالل  معرفة وتقييم إحتياجاتسوق العمل، ويمكن عمال في مختلف المھن واأل
ل عن  ى أصحاب العم ة والسؤال المباشر إل ة وكمي ارات نوعي توى المھ ة مس وب المالوظيفي طل

  .)Enric, Carme and Esperanca. 2010. P27( ينخريجالفرھا في اتو

تدامة التعليم العمود الفقري لعملية التنمية  يشكل ع، المس يمنظام  وبخاصةفي أي مجتم  التعل
ل ،المتوسط تويات أه مخرجات إذ تمث م المس ةھ ي  المھني لف مختلف التخصصات من  سوق العم
 المتوسط واحتياجات سوق العمل التعليمنظام  مة بين مخرجاتءاوالم ن سياسةاو ،فنيةالو التقنية
تراتيجية اإلخطة عتبار في الخذ بعين اإلن تؤُ نبغي أي الفعلية ة الس يم المتوسطلتطوير اوطني  .لتعل

ة أخرى يمكن  دومن ناحي ي الخريج  تحدي ة ف ارات المطلوب ة من المھ ات المھني لحصول لالكفاي
ارات وى ما يحصل عليه من كفايات مھنية عليھا، ومقارنتھا مع مست رة دراستفي المھ  هخالل فت

(Olga Rastrigina.2008. P5).  

ز إ وبيتمي يم جن اريع األردن  قل ة المش ا مجموع ي قامت عليھ ة، الت وارده الطبيعي وع م بتن
خر  مدة والص اج واألس اس والزج فات والبوت منت والفوس ناعة األس ل ص رى مث ناعية الكب الص

ة الذي ي ،، واإلقليم غني بنشاطه الزراعيھاوغير الزيتي ى األمطار والزراعات المروي د عل عتم
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، التي  ليمقاإلتنتشر في أنحاء محافظات إلى المعطيات السياحية، التي باإلضافة مساحات واسعة، ب
ذي  ر ال الم، األم اطق الع ف من ن مختل ياح م ذب للس كل عناصر ج م تش د أھ ياحة أح ل الس يجع

تقديم العديد دية فيه، إلى جانب ذلك ھناك ميناء العقبة الذي يلعب دوراً رئيساً في قتصااألنشطة اإل
دمات  ن خ يطم ة  تنش ارةحرك ة و التج دول العربي ض  ال يم وبع ر اإلقل ت عب ل والترانزي النق

ا زاد . المجاورة تثمارات، وحجم حيث يزداد الطلب على العمل كلم ي االس ؤدي الت دورھا ت ى ب إل
ة من زيادة االنتاج،  دي العامل ى االي ادة الطلب عل الي زي أي زيادة معدل النمو االقتصادي، وبالت

  ).٤٩، ص٢٠٠٧مدحت القريشي، (، األردن مخرجات التعليم المتوسط في اقليم جنوب

ين اليجب ان تكون  دنظم روابط ب يم وسوق العمل في أي بل ة التعل ل جانب أل، قوي ن تحلي
تكْ العرض يجب أن يُ  ل لَ مَ س ع تحلي و  م ز النم ى تعزي دف إل يم يھ ان التعل إذا ك ب، ف ب الطل جان

انبي العرض من مخرجات  ار ج ين االعتب االقتصادي، فإن السياسات التعليمية يجب أن تأخذ بع
ي  ،سوق العمل، وسياسات غير العمل اتسياس(والطلب على التعليم ) الجودة والكفاءة(التعليم  الت

  . االستثمار األجنبي المباشر والتطور التكنولوجيسات التي منھا سياو، )تؤثر على سوق العمل

تكون نتيجة الروابط بين سالتعليم،  اتالمختلفة مع سياساالنتاجية إن غياب تكامل القطاعات 
ل وسياسات سياسات  ل سوق العم ر العم ين ھي غي ق ب دم التواف يم خصائص ع مخرجات التعل

   .(Tazeen Fasih, 2008, p4)المطلوبة، المھنية والمھارات 

يم  ى مستوى األقل وطني أو عل ى المستوى ال ي عل يم التقن إن توفر البيانات حول فلسفة التعل
وتحديد مستوى التوازن بين العرض والطلب في  ،تساعد في تحليل حجم خصائص العمل التقني

ا ھو تقبل، ولكن م  سوق العمل، وتقدير صافي تدفقات مخرجات التعليم التقني المطلوبة في المس
  .(Richard Froeschle, 2010, P14)قائم حالياً يبدو أنه ال يتماشى مع الواقع العملي لھذه الفلسفة، 

جامعة مؤتة في محافظة الكرك، وجامعة : اربع جامعات وھياألردن يوجد في إقليم جنوب 
رع الجام الحسين بن طالل في محافظة معان، ة، وف ة وجامعه الطفيلة التقنيه في محافظة الطفيل ع

ة متوسطة، أ جامعيةكليات خمس باإلضافة إلى  ،األردنية في محافظة العقبة ع لجامع ربع منھا تتب
ام ، وجميعھا مؤسسات أكاديمية البلقاء التطبيقية وواحدة تتبع جامعة الطفيلة التقنية تتبع للقطاع الع

ر من  ٢٠أكثر من ھناك علما بأن . حكوميال ة مجتمع ٣٠جامعة وأكث ع للقطاع متوسطة ت كلي تب
ة و. األردن قليمي وسط وشمالإتتوزع على محافظات و، الخاص ود البحثي ة في البن تلقي الورق

وب مية ونوعية مخرجات نظام التعليم المتوسط في إكعلى الالحقة الضوء  ك  ،األردنقليم جن وذل
يمتخصصات البرامج وحسب  ع ، والمتوسط تعل ة المسجلين أعداد توزي افيالطلب ى مستوى ھ  عل

الدبلوم  خريجيالمتعطلين عن العمل من المشتغلين وعداد أكذلك توزيع ، وواالقليم ككل محافظةال
ةمدى تحليل المتوسط، و يم المتوسط مع إحتياجات سوق العمل في  مالءم مخرجات نظام التعل

  .إقليم جنوب األردن
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  ة الدراسةلمشك
وازنإوجود من  ياألردنسوق العمل يعاني  ي في ت انبي الطلب والعرض،  ختالل ھيكل ج

بشكل كبير بين صفوف الخريجين من مختلف البطالة  مشكلةتفاقم  ذه الحالةھإستمرار  نجم عنيو
ى  ك إل بب ذل ود س ا يع ة، وربم تويات التعليمي ةضعف المس ائف  مالءم ن والوظ خصائص المھ

ارات المطلوبة في سوق العمل مع مؤھالت و يم مھ دريب مخرجات نظم التعل ردن، في األوالت
ُد و يم انظيع طم التعل وطني بإحتياجات المتوس ل ال وق العم د س ي رف ة ف ر أھمي ن  هاألكث ن م المھ
ة و ةالتخصصات التقني ال واكب المختلف ي ح ة خصائصال هف ع ، ةالمطلوب الوظيفي ا ينسجم م وبم
رات ا ةلتغي ق ب التقني ة تتواف ة وانتاجي ارات فني ريجين مھ اب الخ اً إكس ات المھنيفعلي ع الكفاي ة م

اده ھذا مسيقلل وبالتالي للوظائف المستحدثة في مختلف القطاعات اإلقتصادية،  رامج إع ة ب ن كلف
وى والتأھيل والتعليم والتدريب المستمر،  ا بتوظيف ق د قيامھ ه بعض المؤسسات عن ذي تتحمل ال

  . عاملة جديدة من خريجي الدبلوم المتوسط

ئلةاالاالستفسارات وعدد من الدراسة مشكلة تدور حول  وفر  ،س م تت ي ل ة إالت ات وافي جاب
ا عى عنھ ى ، وتس ا وإل ة عليھ ي االجاب ا ف تفادة منھ امعالجاالس ي  تھ كل علم ا بش ل جوانبھ وتحلي

  :تتمثل بما يليالتي و للمساھمة في الحد من تفاقمھا،

ا مدى  - ةم ع  مالءم يم المتوسط م ات التعل ي كلي ة المسجلين ف ع النسبي للطلب ع التوزي التوزي
بي ل تغلين النس ل لمش ن العم ين ع ط والمتعطل دبلوم المتوس ي ال ن خريج ب م امج حس البرن
  المحافظة في إقليم جنوب األردن؟التعليمي و

اه  - و إتج ا ھ وة م ةلافج تغلين  مواءم بي للمش ع النس ين التوزي ل ب ن العم ين ع ن والمتعطل م
ط  دبلوم المتوس ي ال ات خريج ي كلي جلين ف ة المس يموالطبل ط  التعل ب المتوس امج الحس برن

 ؟األردن المحافظة في اقليم جنوبالتعليمي و

ا من التعطل عن المتوسط التعليمما ھي البرامج التعليمية في كليات  - اني خريجوھ ي يع ، الت
 إقليم جنوب األردن؟محافظات العمل في 

  أھداف الدراسة
  :التاليةالرئيسة ھداف األالدراسة إلى تحقيق تسعى 

ا وتوسط الم التعليم كلياتالتعرف على  - ة وتخصصاتھا برامجھ يم محافظات في التعليمي إقل
  .األردن جنوب

ى ال - ع التعرف عل بي ألتوزي داد النس ة الع جلين طلب ات المس ي كلي يم الف المتوسط حسب تعل
  .األردن إقليم جنوبالمحافظة والجنس في 

ى ال - رف عل ع التع بي لتوزي تغلينالنس ط  لمش دبلوم المتوس ي ال ن خريج امج م ب البرن حس
  .تعليمي والمحافظة في إقليم جنوب األردنال
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بي ل - ع النس ى التوزي ينالتعرف عل ل  لمتعطل دبلوم المتوسط عن العم ن خريجي ال حسب م
  البرنامج التعليمي والمحافظة في إقليم جنوب األردن

ين من الذات الصلة وإقتراح التوصيات  ،الدراسةأھم نتائج تحليل ومناقشة  - مخططين للمعني
 .ات التعليميةوراسمي السياس

 فرضيات الدراسة
ار  ل واختب ائح تحلي تستند المنھجية البحثية للدراسة في إجابة أسئلتھا وتحقيق أھدافھا على نت

  :فرضيتين رئيسيتن ھما

 من خريجي الدبلوم المتوسط لمشتغلينل التوزيع النسبيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .١
ة المسجلين  ع النسبي للطلب يمع التوزي ات  ف يمكلي امج التعليمي  المتوسط التعل حسب البرن

  .والمحافظة في إقليم جنوب األردن

بي  .٢ ع النس ين التوزي ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف بي توج ع النس ع التوزي تغلين م للمش
امج التعليمي والمحافظة في  من خريجي الدبلوم المتوسط عن العمل للمتعطلين حسب البرن

  .إقليم جنوب األردن

  الدراسةمنھجية 
  :التالية يةخطوات البحثاللدراسة امنھجية تبعت ا

  مصادر البيانات
ا  وحدة اعتمدت الدراسة على المصادر الرسمية في توفير البيانات الالزمة، وكان من أھمھ

ة ودائرة اإلحصاءات العامة، والقبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية،  المركز الوطني لتنمي
 صلةالذات دراسات والوالتقارير االحصائية الكتب االعتماد على بعض  كذلك، والموارد البشرية

   .موضوع الدراسةب

 أسلوب تحليل البيانات
  :انتھجت الدراسة في تحليل بياناتھا واختبار فرضياتھا األسلوبين التاليين

ةتقدير المقاييس االحصائية وتوزيع في األسلوب اإلحصائي الوصفي   .أ  اد وإعد النسب المئوي
داول  ة الج ة والتكراري يطة والمركب ا بالبس ة، تمثيلھ كال البياني ي واالش ملت الت رات ش متغي

ات  يمالطلبة المسجلين في كلي ة  التعل ين عن العمل من حمل تغلين والمتعطل المتوسط والمش
ة الدراسةالدبولم المتوسط في  وب محافظات ، وتضم منطق يم جن ة وھي األردن إقل األربع

 ،المساحةمن مجمل % ٥٠ نسبة مجتمعةمساحتھا وتشكل العقبة، و معانو والطفيلة الكرك
بة و ن % ٩٫٤نس لم كان ال مجم ي س تراتيجي( ،االردنف دة السياسات والتخطيط االس  ،وح

  . )٢٠ص ،٢٠١٠
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تباع خطوات اختبار الفروق فرضيات الدراسة بإختبار األسلوب اإلحصائي االستداللي في إ  .ب 
ين  ع الب تغلتوزي بي للمش ة النس بي للطلب ع النس ع التوزي ط م دبلوم المتوس ي ال ن خريج ين م

جلين  يالمس ات  ف يمكلي ط التعل ي  المتوس امج التعليم ب البرن ة لحس ع لمحافظ ين التوزي وب
عن العمل من خريجي الدبلوم المتوسط حسب للمشتغلين والتوزيع النسبي للمتعطلين النسبي 

امج التعليمي  وب األوالمحافظة البرن يم جن ي إقل ار ردن، وف تخدام اختب ك باس ع ذل اي مرب ك
)χ2  (Chi-Test Square  ار ة المسجلينأبإعتب ع النسبي للطلب ين عن  ن التوزي والمتعطل

ط  دبلوم المتوس ي ال ن خريج ل م ي العم امج التعليم ب البرن ة حس يم والمحافظ ل الق تمث
اھدة، و امج التعليمي المش تغلين حسب البرن ع النسبي للمش يم ظة والمحافأن التوزي ل الق تمث
عند أي فأقل ) α=%5( خطأمستوى كان اختبار الداللة على وجود الفروق عند المتوقعة، و

ة  توى ثق ة  α-1 (%95(مس ة الجدولي د القيم ي تحدي ة(ف ة ) الحرج ة حري د درج دد (عن ع
رار ومقارنتھا بالقيمة المحسوبة، ) ١-الفئات اذ الق ك إلتخ ول بوذل ةفرضية العدمالقب ن أ أو ي

  .قبول الفرضية البديلةرفض الفرضية العدمية ومعنى بخارج منطقة القبول لقيمة اتقع 

  محددات الدراسة
م  تخدم الل وح تس ة مس ة، الميداني ة والبطال ة بالعمال رة االحصاءات المتعلق ا دائ ي تجريھ الت

يم المتوسط للمسميات نفسه تصنيف الالعامة  ة وانظام التعل رامج التعليمي الرئيسة تخصصات للب
العلمي لنتائج التوزيع النسبي من خريجي الدبلوم المتوسط حسب التخصص  اوالدقيقة في عرضھ

تغلين النشاط االقتصادي و ين عن العمل لالعلمي حسب التخصص وللمش ي محافظات لمتعطل ف
للبيانات يختلف عن مصدر رئيسي كحصاءات العامة دائرة اإلما تصدره إن  .إقليم جنوب األردن

تعليم الجامعات وكليات ال فيالرئيسة والفرعية لتخصصات االكاديمية لمسميات ايق لتصنيف الدقا
يم المتوسط مع  مالءمةعملية تحليل مدى يصعب ، مما المتوسط احتياجات سوق مخرجات التعل

ي األردن ة حسب . العمل ف ات التفصيلية للتخصصات التعليمي ي بعض البيان د نقص ف ا يوج كم
ة لأل ائص المھني طالخص اديةنش ل  ،ة االقتص رص العم م ف الل حج ن خ ب م ديرات الطل وتق

ة، على مستوى الدبلوم المتوسط والمحافظة والنشاط االقتصادي وقطاع العمل المستحدثة  من جھ
انون كذلك لم تتوافق بداية المدة الزمنية لو لسنة الواحدة لبيانات المشتغلين والمتعطلين من شھر ك

ة بيانات الطلبة المسجلين من داية السنة الدراسية لمع بنفسه نھاية العام حتى  أول ول بداي شھر أيل
  .الحالي وحتى نھاية شھر أب من العام الالحق عامال من

  الدراسات السابقة
ل مؤخراً د االھتمام از ل، وتحلي وى العرض والطلب في سوق العم ين ق ة ب بدراسة العالق

الخاصة ديد من المؤسسات األكاديمية الع الموارد البشرية من قبلخصائص ومؤھالت ومھارات 
ذا ھتمام الرسمي لرسمية على حد سواء، وتجلى اإلاو ادة كز ابإنشاء مرفي المجال ھ دريب وإع ت

ال  ،في تطوير الموارد البشرية ةمتخصصتأھيل  ة للمھن واالعم ات التقني ا مع المتطلب ومواكبتھ
ل وق العم ي س ي ف وطني والعرب تويين ال ى المس تو ،عل زء م و ج وير ھ ة تط اھج المم لعملي من

ات و ي كلي ة ف ات التقني رامج والتخصص طالب يم المتوس ع  التعل جم م ائف لتنس ات الوظ إحتياج
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ة لخرالمستحدثة  ة في الخصائص المؤھل ات المھني ارات والكفاي ايمن المھ ر و .جيھ المركز يعتب
ر الجھات في األرد الوطني لتنمية الموارد البشرية اً بموضوع نمن أكث ق ال اھتمام ةتحقي  مواءم

كان له الفضل في نشر العديد ، وكما المختلفة مع احتياجات سوق العمل بين مخرجات نظم التعليم
ال ذا المج ي ھ ة ف ات المتخصص ن الدراس ن و .م ان م ابقةك ات الس م الدراس لة أھ  ذات الص

  :لى النحو التاليھذا عموضوع الب

  )١٩٩٩(دراسة خصائص سوق العمل األردني،   .أ 
ة قام الباح وطني لتنمي ث تيسير النھار بنشر ھذه الدراسة ضمن سلسلة منشورات المركز ال

وع الطلب  ة، وحجم ون الموارد البشرية، وتناولت بالوصف والتحليل أعداد القوى العاملة األردني
ات  عليھا، وكذلك حجم البطالة والفائض حسب المستوى التعليمي والتخصص، ثم استعرضت آلي

   .التخصص، وحاجات سوق العمل األردني بين نوعية مواءمةال

يم في التخصصات والمستويات  واوصت بإن يتم تحديد فائض العرض من مخرجات التعل
تم تقليص معدالت  ل، وأن ي ا نسب التعطل عن العم ين صفوف خريجيھ التعليمية، التي ترتفع ب

  .القبول بھا وتجميد أو الغاء القبول ببعض التخصصات المشبعة

  )٢٠٠١(ات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل األردني، دراسة مخرج  .ب 
ال  ال األعم ة رج اني لجمعي ؤتمر الث ى الم ة إل ه الدراس و تاي ي وأب ان البطيخ دم الباحث ق

زت  ة، ورك ن عاألردني الي م يم الع ات التعل ي، ومخرج ل األردن وق العم ات س ى وصف فعالي ل
وارد البشرية، القوى البشرية المؤھلة، وتحليل مدى التوافق بين مخ الي من الم يم الع رجات التعل

الي  يم الع ومؤشرات سوق العمل األردني، من خالل تحديد مدى تأثير الزيادة في مخرجات التعل
الي من على زيادة معدالت البطالة في سوق العمل أم ال يم الع ى أن مخرجات التعل ، وتوصلت إل

يم بعض التخصصات لم تتواءم مع احتياجات سوق العمل األ ردني، وأوصت بضرورة ربط التعل
  .بالفرص المستحدثة

ه  .ج  رية  دراس وارد البش ةمسح الم ة التنمي ا عملي ي تتطلبھ ك الت ة وتل ي المملك وفرة ف  المت
   ):٢٠٠٢(، ةللسنوات القادم

، وعرضت مسحاً شامالً ز الوطني لتنمية الموارد البشريةنشرت ھذه الدراسة من قبل المرك
ة ة األردني وى العامل ة  ،للق افة لدراس ة، باإلض ة والقطاعي ة والتعليمي ھا المھني ددت خصائص وح

اعي توى القط ى المس ات عل ي المؤسس طة ف ة المتوس اد ك ،اإلنتاجي توى االقتص ى مس ل، كوعل
الي اج الح ة اإلنت درت قيم رة  ،وق ات للفت ع للمؤسس ان  ٢٠٠٥-٢٠٠٢والمتوق د الكي د تحدي بع

ا انوني لملكيتھ طتھا االق ،الق ة أنش اديةوطبيع ك تناو ،تص ب ذل ى جان ات إل ل احتياج ت بالتحلي ل
لاإل وه العم ي من ق ة ،قتصاد األردن ة ،حسب التخصص والمؤھالت العلمي  ،والمستويات المھني

  . قتصاديةوالنشاطات اإل
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  )٢٠٠٨(التقرير التحليلي للنتائج السنوية لمسح العمالة والبطالة،   .د 
ائج الرئيسة للجوالت األرب ي غطت  ،عتضمن التقرير النت ى مستوى  ٥٣الت ألف أسرة عل

ل،  وه العم ة واإلقتصادية لق المملكة، وشملت منھجية المسح الخصائص الديموغرافية واإلجتماعي
ى  بابھا عل ة وأس دالت البطال ي، ومع ل األردن وق العم ي س توياتھا ف اركة ومس دالت المش ومع

  :، وكانت أبرز نتائجه ما يليمستوى المحافظة، وخصائصھا التعلمية، والحالة الزواجيه والعمر

غ  ١٥ان معدل المشاركة اإلقتصادية ممن أعمارھم  - دبلوم المتوسط بل سنة فأكثر من حملة ال
وب نحو % ٥٥٫٦ % ٤٤٫٦على مستوى المملكة، وبلغت على مستوى محافظات إقليم الجن

  .في العقبة% ٤٤٫٣و ،في معان ٤١٫٤و ،في الطفيلة% ٤٠٫٨و ،في الكرك

دالت البطال - ارھم مع ن أعم ط لم دبلوم المتوس ة ال ن حمل و  ١٥ة م ت بنح أكثر كان نة ف س
ة% ١٦٫٦و  ،في الكرك% ١٨٫٢وبنحو  ،على مستوى المملكة%١٢٫٦ ونحو  ،في الطفيل
  .في العقبة% ١٥٫١ونحو  ،في معان% ٢١

ارھم  - تغلين ممن أعم دبلوم المتوسط  من مجمل المش ة ال  ١٥بلغت نسبه المشتغلين من حمل
ة، وفي الكرك % ١١٫٨سنة فأكثر  ة  ،%٤٫٣على مستوى المملك ان  ،%١٫٤والطفيل ومع

ة  ،%١٫٨ ي العقب ب%٢٫٢وف دني نس ى ت دل عل ا ي ي ت، مم تغلين ف ل نسب المش ن مجم ھم م
انالمستويات التعليمية األ بھ خرى، وك انويفي المستوى التعليمي  مأغل ا دون بنسبة الث  فم

 .ى األردنعلى مستو من حملة البكالوريس% ٢٣٫٨، و%٤٩٫٥

  )٢٠١٠(، هنتائج مسح فرص العمل المستحدث  .ه 
ل  ٨٠سر بلغ حجمھا حوالى المسح عينة من األ ھذا غطى ألف أسرة بصورة تضمن التمثي

ى ھدف و. قاليم والمحافظاتللمجتمع على مستوى المملكة واأل ات إحصائية المسح إل وفير بيان ت
يالجديدة في سوق العمل األفرص العمل عن حجم  دھا تو ،ردن م فق ي ت ك الت ل، المن فرص ل عم

امإجراء وتم  اني من الع رتين للنصف األول والنصف الث ى فت ، وغطت كامل ٢٠١٠ المسح عل
ن ة ١/١/٢٠١٠ السنة م دير صافي فرص العمل المستحدثة و ،٣١/١٢/٢٠١٠ ولغاي اد في تق أف

  :ما يلي هبرز نتائجأمن وحركتھا بين المحافظات، وأسباب ترك العمل، و

غ  - تحدثة افي صبل ل المس ل ٦٦فرص العم تحداث  ،ألف فرصة عم ف فرصة  ١٢٠بإس أل
 .ألف فرصة عمل ٥٤عمل جديدة وفقدان حوالي 

ام  - اع الع تحدث القط اع الخاص  ١٨اس تحدث القط دة، واس ل جدي ف فرصة عم ف  ٤٨ال أل
 .جديدة فرصة عمل

تحدثة % ٨٤إن  - ل المس رص العم افي ف ن ص ت م ين، ولألردنكان ا % ٣٧إن ي ت كامنھ ن
 . متوسطالدبلوم لخريجي المنھا كانت % ٩لسكان العاصمة، و

 .لإلناث% ٣٧مقابل  للذكورمن صافي فرص العمل المستحدثة كانت % ٦٣ن إ -
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أعلى في كانت في تخصصات إن أكثر فرص العمل المستحدثة  - دبلوم المتوسط ف مجاالت ال
 .الصحة والخدمات االجتماعية والعلوم والرياضيات والحوسبة

  في إقليم جنوب األردن المتوسطالتعليم تخصصات وكليات وبرامج    :اً ثاني
 ٧٢يعادل الذي ، ومتوسطال تمنح درجة الدبلومكليات  خمسةاألردن يتواجد في إقليم جنوب 

بإجتياز الطالب ، وتوزع على اربعة فصول بواقع فصلين في كل عام دراسي ساعة معتمدة
الذي تنفذه وحدة التقييم المتوسط، وة الدبلوم اديحصل على شھاإلمتحان الشامل بنجاح 

اربع ، وتتبع )شتوية وصيفية(بواقع دورتين في كل عام  متحانات في جامعة البلقاء التطبيقيةواإل
ھي وجميعھا  ،الطفيلة التقنية جامعةَ  الكلية الخامسةفيما تتبع  ،جامعة البلقاء التطبيقيةكليات منھا 
 .)١( جدولكما في ال ،األردن جنوبإقليم في محافظات  ةربعأتتوزع على  كليات رسمية

مستوى في إقليم الجنوب حسب المحافظة والالمتوسط التعليم كليات توزيع : )١( جدول
  .الكاديميا

 كاديمياألمستوى ال المحافظة الكلية
الدبلوم المتوسط في بعض التخصصات  ةتمنح درج الكرك كلية الكرك الجامعية

 س في تخصصات أخرىودرجة البكالوريو
الدبلوم المتوسط في جميع التخصصات  ةتمنحان درج معان كلية الشوبك

 كلية معان التي تدرس فيھا
الدبلوم المتوسط في بعض التخصصات  ةتمنح درج العقبة كلية العقبة الجامعية

 ودرجة البكالوريوس في تخصصات أخرى
بلوم المتوسط في جميع التخصصات التي الد ةتمنح درج  الطفيلة  كلية التقنية المتوسطة

  تدرس فيھا

   .، األردنحدة القبول والتسجيل، جامعة البلقاء التطبيقيةالمصدر وو ،إعداد الباحث: الجدول

وبالمتوسط في إ التعليم كلياتتقدم  يم جن تعلم األردن مجموعة من  قل ول ال تخصصات حق
ة  ةوالمعرف رامج تعليمي بعة ب ى س ة عل ي البر ،موزع امج وھ وين اري و الترب امج التج البرن

الحاسوب والبرنامج الصحي العلوم ووبرنامج  )السياحي(الخدمي والبرنامج الزراعي والبرنامج 
ة الشوتنفرد حيث  .والبرنامج الصناعي دريس تخصصاتكلي ان بت امج  بك في محافظة مع البرن

ة ة العقب رد كلي د الزراعي، وتنف امج بت ياحيال(الخدمي ريس تخصصات البرن رد)س ة  ، وتنف الكلي
ة  ةالتقني ي محافظة الطفيل امج الصناعي،  المتوسطة ف د بتخصصات البرن ل نج ة ن أوبالمقاب كلي
وياألكثر شموالً لتخصصات البرنامج الصحي وتخصصات البرنامج ھي الكرك  ا في  ،الترب كم
  . )٢( الجدول
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 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــ

في إقليم جنوب لمتوسط التعليم اكليات التعليمية في برامج التخصصات توزيع  :)٢( جدول
  .األردن

  لتقنيةا العقبة معانالشوبك الكرك كليةال      /ات البرامج التعليمية تخصص
      التربويالبرنامج  -١

      التربية المھنية
      تربية الطفل

      المكتبات وتكنولوجيا التعليم
      التربية الخاصة

      الخدمة االجتماعية 
      المنزلي قتصاداإل

      البرنامج التجاري -٢
      المحاسبة

      العلوم المالية والمصرفية
      إدارة األعمال

      إدارة المستودعات
       نظم المعلومات المحاسبية

       داريةنظم المعلومات اإل
      السكرتاريا وأعمال المكاتب

      البرنامج الزراعي -٣
      لنباتياإلنتاج ا

      اإلنتاج الحيواني
      )السياحي(الخدمي البرنامج  -٤

      دارة السياحيةاإل
      إدارة الفنادق

      الحاسوب العلوم وبرنامج  -٥
      تكنولوجيا المعلومات
       تكنولوجيا الحاسوب

      البرنامج الصحي -٦
      التمريض المشارك

       السجل الطبي
       الصيدلة

       المختبرات الطبية
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  التقنية العقبة معان الشوبك الكرك الكلية/      تخصصات البرامج التعليمية 
       السكرتارية الطبية
       مختبرات االسنان

      البرنامج الصناعي -٧
      تكنولوجيا اإلنتاج
      ميكانيك مركبات

      نظم التكييف والتبريد
      تمديدات كھربائية
      الھندسة المدنية

      المساحة
      ھندسة االتصاالت

  .، األردن، جامعة البلقاء التطبيقيةوحدة القبول والتسجيل ، والمصدرإعداد الباحث: الجدول

  .تعني وجود التخصص في الكلية  

  جنوبالإقليم م المتوسط في برامج التعليفي المسجلين طلبة تحليل إحصائية ال   :اً لثثا
دول ات الج ير بيان ى  )٣( تش ل ض انخفاإل دأمجم ة طال داع ي لب جلين ف ات المس يم الكلي تعل

وبالمتوسط  يم جن ةطالب ٢٥٥٠من  األردن في إقل ام الدراسي  اً وطالب  ٢٠٠٠/٢٠٠١خالل الع
ى  ة  ٢٤٣٥إل اً وطالب ي طالب ام الدراس الل الع بة بو ،٢٠٠٩/٢٠١٠خ ان %٤٫٥نس اه إ، وك تج
ة % ٣٧٫٥، ومعان وبنسبة %٢٨٫٦في ثالثة محافظات، وھي الكرك وبنسبة نخفاض اإل والطفيل

ادة ، فيما كان %٢٠٫٨بنسبة  داً االتجاه بالزي ة ج ة وبنسبة مرتفع نحو وصلت لفي محافظة العقب
ى المسجلين ربما طلبة ال، وإن التغير الكبير في أعداد %٢٥٨٫٩ ود إل اه الايع ر تج رةفي تغيي  وتي

م إنخفاضھا في  معدالت نمو االستثمار واالنتاج في بعض أنشطة القطاعات اإلقتصادية، بحيث ت
ة ة العقب ي محافظ ا ف رك وزيادتھ ان والك ة ومع بب ، محافظات الطفيل ير س ن تفس ا يمك ك وكم ذل

ول توجاال ى تح اض إل ات نخف رامج ھ ى ب ط إل دبلوم المتوس رامج ال ي ب جيل ف ن التس ة م الطلب
ة  وخاصة، البكالوريوس ان، وإنشاء جامع ن طالل في محافظة مع ة الحسين ب د إنشاء جامع بع

  . الطفيلة التقنية في محافظة الطفيلة
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 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــ

  .األردن قليم جنوبالمتوسط في إالمسجلين في كليات التعليم طلبة العداد تطور أ: )٣( جدول

 السنة
  المحافظة

  % هإالتجا  ٢٠٠٩/٢٠١٠العام الدراسي  ٢٠٠٠/٢٠٠١العام الدراسي 
  %  ددـالع  %  ددـالع  - + / 

  ٢٨٫٦-  ٣٤٫٠  ٨٢٨  ٤٥٫٥  ١١٦٠ الكرك
  ٢٠٫٨-  ١٠٫٥  ٢٥٥  ١٢٫٦  ٣٢٢ الطفيلة
  ٣٧٫٥-  ٢١٫٥  ٥٢٣  ٣٢٫٩  ٨٣٧ معان

  ٢٥٨٫٩+  ٣٤٫٠  ٨٢٩  ٩٫١  ٢٣١ العقبة
  ٤٫٥-  ١٠٠  ٢٤٣٥  ١٠٠  ٢٥٥٠  المجموع

   .، األردنالتطبيقية جامعة البلقاءوحدة القبول والتسجيل، والمصدر  ،إعداد الباحث: الجدول

ا  كلت فيم بة ش ة النس ذكور طلب ع ي فال ات جمي وب إكلي يم الجن اثو% ٣٩٫٧قل بة اإلن  نس
ام % ٦٠٫٣ الل الع امعي خ ت و، ٢٠٠٩/٢٠١٠الج ى كان بة أعل اث نس ي إن ةف رك  محافظ الك
ة % ٢٣٫٢ ل الطلب ن مجم جلين م وب،المس يم الجن ات إقل ي كلي ا و ف اً تلتھ اوية تقريب بنسب متس
ة بنحو  تمحافظا ان والعقب اث في % ١٥٫٣و % ١٥٫٩مع ل نسبة لإلن والي، وكانت أق ى الت عل

و  ة بنح ة الطفيل و %. ٥٫٩محافظ ة بنح ة العقب ي محافظ ذكور ف ة ال بة للطلب ى نس ت أعل ا كان فيم
بة %١٨٫٨ رك بنس ة الك ي محافظ ا ف ب %١٠٫٨، وتلتھ ة بنس ان والطفيل ي مع م ف % ٥٫٦، وث

  .)٤( في الجدولضح ھو واعلى التوالي، كما % ٤٫٥و

 لعام الجنسحسب األردن  قليم جنوبإالتعليم المتوسط في  توزيع طلبة: )٤( جدول
٢٠٠٩/٢٠١٠.  

 % المجموع % إناث % ذكور الكلية
 ٣٤٫٠ ٨٢٨ ٢٣٫٢ ٥٦٤ ١٠٫٨ ٢٦٤ الكرك
 ١٠٫٥ ٢٥٥ ٥٫٩ ١٤٥ ٤٫٥ ١١٠ الطفيلة
 ٢١٫٥ ٥٢٣ ١٥٫٩ ٣٨٧ ٥٫٦ ١٣٦ معان
 ٣٤٫٠ ٨٢٩ ١٥٫٣ ٣٧٢ ١٨٫٨ ٤٥٧ العقبة

 ١٠٠ ٢٤٣٥ ٦٠٫٣ ١٤٦٨ ٣٩٫٧ ٩٦٧ إقليم الجنوب

   .، األردن، جامعة البلقاء التطبيقيةوحدة القبول والتسجيل، والمصدر إعداد الباحث: الجدول

ا  دولكم ير الج ل % ٥٠٫٦ إنب )٥( يش ن مجم ة طالم ي مسجلين اللب اريف امج التج  ،البرن
ة والكرك ه الو ،وأغلبھم في كليتي العقب امج يلي ويبرن ي  ،%٢١٫٢بنسبة  الترب بھم في كليت وأغل

رك ان والك م  ،مع بة ث امج الصحي بنس رك ،%١٥٫٦البرن ة الك ي كلي بھم ف م  ،وأغل امج ث البرن
يعھم % ٣٫٦، ثم البرنامج الصناعي وجميعھم في محافظة العقبة% ٥٫٥) السياحي(الخدمي  وجم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة، امج الزراعي  في محافظة الطفيل يعھم ف% ١٫١والبرن ان، وجم راً ي محافظة مع امج وأخي برن
  . في محافظتي العقبة والطفيلة% ٢٫٣العلوم والحاسوب 

التعليمي لبرنامج حسب ا التعليم المتوسطفي كليات المسجلين لطلبة لالنسبي التوزيع : )٥( جدول
  .٢٠٠٩/٢٠١٠لعام والمحافظة خالل ا

 لمجموعا العقبة معان الطفيلة الكرك المحافظة/  التعليمي البرنامج
 ٥١٧ ٦٨ ٢١١ ٧ ٢٣١ البرنامج التربوي

% ٢١٫٢ ٢٫٨ ٨٫٧ ٠٫٣ ٩٫٥ 
 ١٢٣٢ ٤٩٩ ٢٣٢ ١٥٦ ٣٤٥ البرنامج التجاري

% ٥٠٫٦ ٢٠٫٥ ٩٫٥ ٦٫٤ ١٤٫٢ 
 ٢٦ ٠ ٢٦ ٠ ٠  البرنامج الزراعي

% ١٫١ ٠٫٠ ١٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ 
 ١٣٥ ١٣٥ ٠ ٠ ٠  )السياحي(البرنامج الخدمي 

% ٥٫٥ ٥٫٥ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ 
 ٥٧ ٥٢ ٠ ٥ ٠ العلوم والحاسوببرنامج 

% ٢٫٣ ٢٫١ ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٠ 
 ٣٨١ ٧٥ ٥٤ ٠ ٢٥٢ البرنامج الصحي

% ١٥٫٦ ٣٫١ ٢٫٢ ٠٫٠ ١٠٫٣ 
 ٨٧ ٠ ٠ ٨٧ ٠ البرنامج الصناعي

% ٣٫٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٣٫٦ ٠٫٠ 
 ٢٤٣٥ ٨٢٩ ٥٢٣ ٢٥٥ ٨٢٨ المجموع

% ١٠٠٫٠ ٣٤٫٠ ٢١٫٥ ١٠٫٥ ٣٤٫٠ 

  . القبول والتسجيل، جامعة البلقاء التطبيقيةإعداد الباحث، والمصدر وحدة : الجدول

ن ھناك تركز مكاني في توزيع البرامج التعليمية بين المحافظات، وربما يكون أيالحظ بكما 
ي  رى ف ة ألخ ن محافظ ة م ال الطلب اب إنتق ى حس ك عل ي اإلذل اق بالتخصصات الت يم لاللتح قل

م، وإن  راً لھ ك ميس ان ذل ل إن ك وق العم ا س ھولةيحتاجھ ة واألإ س ال الطلب ين نتق ة ب دي العامل ي
يم  المحافظات تساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل على مستوى اإلقل

  . ككل، وليس فقط على مستوى المحافظة الواحدة

  األردن إقليم جنوبمحافظات الدبلوم المتوسط في  خريجيمن قوى العاملة الواقع : اً رابع
ة حجم قوة الع يعتمد ا  ينطيالنشالسكان مل في أي بلد على فئ بتھم إقتصادياً، وكلم زادت نس
ا زاد بة  تكلم اركة االقتصادية نس كان، والمش ن الس ة م ع العامل ات المجتم ا إلفئ ا كلم نخفض م



 ١٢١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جھاد أبو السندس

 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــ

دل اإل رف بمع ة أي يع بة إعال اض نس اديا أي إنخف يطين إقتص ر النش كان غي بة الس اض نس نخف
ر المنتجين اليو .السكان غي ه أنجد  بالت دل المشاركة االقتصادية للسكان ن ا زاد مع ى أدى كلم إل

ة،  دي العامل ن االي ة المعروضة م م الكمي ادة حج ل، وزي ادة عرض العم ي(زي دحت القريش . م
  .)٩٩-٩٨ص .٢٠٠٧

ارھم د السكان النشيطين اقتصاديا ممن أعدمجمل  حيث بلغ أكثر  ١٥عم  في األردنسنة ف
مة خالل ال ١٤١٢١٣٤ نحو ام نس وب ٢٠١٠ع يم جن كل حصة إقل بته األردن ، وتش ا نس نھم م م
و  ،%١٠٫٧ مة  ١٥٠٨٣٠وبنح اتيوزعمنس ى محافظ رك  ن عل مة  ٦٥٦٤٩الك ة نس والطفيل

ة أخرى نجد نسمة ٣٤٥٣٦والعقبة نسمة  ٢٨٩٦٧ومعان نسمة  ٢١٦٧٨ ن مجمل أ، ومن ناحي
ن  يطين اقتصاديا مم ين النش كان األردني دد الس ارھم أع أكثر ١٥عم نة ف ن  س يم دبلوم  خريج ال

ي األردن ط ف غ المتوس د بل ام  ١٥٣٨٢٦ ق الل الع مة خ ة( ،٢٠١٠نس رة االحصاءات العام . دائ
  ).٦-٤ص. ٢٠١١

دد أ )٦( يوضح الجدولو ة ن مجمل ع وى العامل ين(الق تغلين والمتعطل ن ) المش  خريجيم
وبفي إالدبلوم المتوسط  غ  قليم جن د بل رد ١٥١٥١األردن ق ام  ف وزيعھم أو، ٢٠١٠خالل الع ن ت

ان بنسبة  ة، وبنسبة % ٢٣٫٦في محافظة الكرك، وبنسبة % ٤٤٫٧على المحافظات ك في العقب
ان، وبنسبة % ١٩٫٥ ة% ١٢٫٢في مع ان . في الطفيل ا ك نھم فيم تغلين م رد ١٢٧٠٠عدد المش  ف
الي ، %١٦٫٢بنسبة  فرد ٢٤٥١وعدد المتعطلين عن العمل منھم ، %٨٣٫٨بنسبة  إن إجم ا ب علم

دد المش ن ع ذكور م يتغلين ال ط  خريج دبلوم المتوس ن  ٨٨٣٥٠ال تغل م تغلين إمش الي المش جم
تغل ١٠٣٣٠١٥ ي األردن،  مش ن  ف تغالت م دد المش ات وع ط خريج دبلوم المتوس  ٤٥٢٦٨ال

تغل ن  ةمش الي إم دد جم تغالت ع تغل ٢٠٢٩٣٣المش ي األردنمش اءات (، ة ف ة اإلحص مديري
  ).١٢ص. ٢٠١١. اإلقتصادية

  .٢٠١٠القوى العاملة من حملة الدبلوم المتوسط في اقليم الجنوب خالل العام  توزيع: )٦(جدول 

  % مجموعال  % المتعطلين  % المشتغلين البيان
 ٤٤٫٧ ٦٧٧٥ ٦٫٨ ١٠٢٥ ٣٨٫٠ ٥٧٥٠ الكرك
 ١٢٫٢ ١٨٤٢ ١٫٨ ٢٨٠ ١٠٫٣ ١٥٦٢ الطفيلة
 ١٩٫٥ ٢٩٥٤ ٤٫٤ ٦٦٣ ١٥٫١ ٢٢٩١ معان
 ٢٣٫٦ ٣٥٨٠ ٣٫٢ ٤٨٣ ٢٠٫٤ ٣٠٩٧ العقبة
 ١٠٠ ١٥١٥١ ١٦٫٢ ٢٤٥١ ٨٣٫٨ ١٢٧٠٠ مجموع

  .، المصدر دائرة االحصاءات العامة، عمان، األردنإعداد الباحث: الجدول

دنسبة المتعطلين عن العمل  تكما كان لوم المتوسط في األردن نحو بفي أوساط خريجي ال
 خالل ياألردن العمل سوق ويعاني،  ٢٠١١خالل العام % ١١مقابل نسبة المشتغلين % ١٤٫١
ة الصبغة ذات من البطالة الماضيين العقدين لوكي االختياري اري، (ة، الس ل عم -٥، ص٢٠١١نبي
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ذكور من  ).١٢ ين ال الي عدد المتعطل دبلوم المتوسط  خريجيكما بلغ إجم الي إمن  ٦٩٢٧ال جم
دد  ينع ل المتعطل ن العم ي األردن ١١٩٨٣٨ ع تعطالت ف دد الم الي ع غ إجم ن اإل، وبل اث م ن

، في األردن ٥٦٣٤٨ عن العمل المتعطالتعدد جمالي إمن  ١٣٢٩١دبلوم المتوسط ال خريجات
   ).٢٣ص. ٢٠١١. حصاءات العامةدائرة اإل(

ى مستوى التوزيع نسب المشتغلين والمتعطلين عن العمل  ١يوضح الشكلكما  محافظة، عل
ين عن العمل من للنسبة ن أعلى أنجد حيث  دبلوم المتوسط خريجيمتعطل محافظة  كانت في ال

ان  ة  %٢٢٫٤مع ة العقب ي محافظ بة ف ل نس ي %١٣٫٥وأق اً ف اوية تقريب ب متس ت بنس ، وكان
  .على التوالي% ١٥٫٢و% ١٥٫١محافظتي الكرك والطفيلة 
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المشتغلين المتعطلين

  
خالل العام في إقليم جنوب األردن الدبلوم المتوسط  خريجيلقوى العاملة من اتوزيع : )١( شكل

٢٠١٠.  

وب األردن ھن في اإلمن مجمل % ٥٣بأن  ٧ويشير الجدول يم جن اث المشتغالت في إقل ن
ان بنسبة في ا ھتالو، افظة الكركمح ة بنسب % ١٩٫٩محافظة مع ة والطفيل م محافظات العقب ث

والي، % ١٢٫٦و% ١٤٫٥ ى الت ت عل ا كان تغليأيضاً أكم بة للمش ى نس ة  نعل ي محافظ ذكور ف ال
رك  ة % ٣٩٫١الك ي العقب م ف ن ث ان و% ٣٢٫٣وم راً وأ% ١٦٫٥مع ة  خي ة الطفيل ي محافظ ف
١٢٫١%.  
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 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــ

عام خالل ال والجنس الدبلوم المتوسط حسب المحافظة خريجيلمشتغلين من اتوزيع  :)٧( جدول
٢٠١٠.  

  النسبة عمودي%   النسبة افقي%   العدد  المحافظة
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 ٥٣٫٠ ٣٩٫١ ٥١٫٨ ٤٨٫٢ ٢٩٨١ ٢٧٦٩ الكرك
 ١٢٫٦ ١٢٫١ ٤٥٫٤ ٥٤٫٦ ٧٠٩ ٨٥٣ الطفيلة 
 ١٩٫٩ ١٦٫٥ ٤٨٫٩ ٥١٫١ ١١٢٠ ١١٧١ معان
 ١٤٫٥ ٣٢٫٣ ٢٦٫٣ ٧٣٫٧ ٨١٣ ٢٢٨٤ العقبة

 ١٠٠ ١٠٠ ٤٤٫٣ ٥٥٫٧ ٥٦٢٤ ٧٠٧٦ المجموع

   .عمان، األردن. ، والمصدر دائرة االحصاءات العامةإعداد الباحث: الجدول

ظ  ا يالح اك تقاربكم ً أن ھن ب  ا ذكور بنس اث وال ين اإلن غيل ب رص التش ي ف % ٤٤٫٣ف
اً ، وأما على مستوى المحافظة ككلقليم اإلبالترتيب على مستوى % ٥٥٫٧و اين نوع كان ھناك تب

اث% ٥١٫٨في محافظة الكرك بلغت ف ،ما بين نسب التشغيل ذكور، % ٤٨٫٢ و من االن من ال
ة  ي الطفيل اث و % ٤٥٫٤وف ن االن ان % ٥٤٫٦م ي مع ذكور، وف ن ال ن اإل% ٤٨٫٩م اث م ن

% ٢٦٫٣إال أن ھذه النسب كانت متفاوته بدرجة كبيرة في محافظة العقبة من الذكور، % ٥١٫١و
وع وربما لكون ھذه المحافظة من الذكور، % ٧٣٫٧ناث و من اإل راً في تن واً كبي فرص تشھد نم

ذب اإل تثمارات ج اريع س طة المش ياحية والوأنش ة الس ا خدمي ا، مم ة وغيرھ ة والتجاري والبحري
خريجي الدبلوم المتوسط من الذكور في الحصول على وظائف ال أعطى ھذا التنوع فرصة أكبر ل

ة  ،اإلناثبھا تقبل  ادق والمنتجعات والمطاعم بسبب ثقاف ياحية في الفن ال الس وخاصة في األعم
دني المجتمع، العيب وقيم وعادات  وكذلك تدني نسبة إقبالھن على األعمال، التي تحتاج الى جھد ب

  .ات السياحية وغيرھافي الموانئ والمصانع واإلنشاء

لإالمتوسط والتعليم نظام بين مخرجات  مواءمةالتحليل مدى  :خامساً  في  حتياجات سوق العم
  .إقليم جنوب األردن

ا د نوعية وكمية مخرجات التعليم، يتحدفي المؤثرة العوامل مجموعة من تشترك  ومن أھمھ
دة الخ ة، وم ع، وخصائص المدرس رد والمجتم رة الف رة لأس ام ب دد نظ يم، وع وع التعل يم، ون التعل

ي النتيجة ھذه العوامل مجتمعة ، وتشكل وغيرھا سنوات الدراسة في التعليم الرسمي ع أن الت يتوق
ى، وخالل ايحصل عليھا الطالب  ة األول ه لمرحلة التعليمي ي تمكن مستوى الباللتحاق امن ھي الت

ق ل امثو، جات التعليممخرفي خصائص عاٍل  مستوىً تحقيق بالتالي و ،ىعلاأل يالتعليم ذلك تحقي
اٍل من الشخص ن كِّ مَ بما يُ ، ومؤھالت والدرجات العلميةمن ال مستوى عالٍ  تالك مستوى ع من إم

دة ارات المفي ة والمھ ياق المعرف ي س ه ف ل نفس ة العم داعيات قوي ه ت ي ل ي التقن ار التعليم ، فالمس
دخول ل ى ل لإل وق العم ة س ه والمنافس و ، وفي ن ھ ق م ا يتحق ائم ة نت ة مھم ل ج تعليمي   مث

يم ة والق ة والتقني ارات المعرفي ة،واأل المھ الق المھني ون  خ راد يتمتع داد أف ى إع اعد عل ي تس الت
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درة  ة بصحة وق اج وعالي ى االنت ن عل ول م توى مقب ق مس ع تحقي ة، وم اة الكريم ل الحي كك  ذل
ران أإال  للنتائج المتوقعة في سوق العملھامة محددات وبالرغم من وجود  درٌ د األف ديھم ق ذين ل  ال

افٍ  يم ك ن التعل ارات م رص  والمھ ديھم ف ر أفضل ول ي أكث ةف ى الوظيف بة الحصول عل ، المناس
(Tazeen Fasih, 2008, p12).  

ة من األطلب حجم التقدير إن  دي العامل ل ال في سوق العمل ي دير مشكلة نفس يمث حجم تق
ك إلن و، يدي العاملةاألالعرض من  ادةذل ا  االستجابة تكون ع وفير م ل جانب العرض بت من قب

ب،  ب الطل ه جان ة فإنيحتاج راء وبصفة عام ا إج ھل علين دير ه يس ة اتق ب لحاج ن لطل ن م المھ
ع لطريقتين ، وذلك بإتباع إحدى االمتوقعةوالوظائف  د حجم المھن والوظائف المتوق األولى تحدي

ن  ة ع تحداثھا الناتج و إس تثمار واإلالنم ي االس اد، واف اج واالقتص ن نت م المھ د حج ة تحدي لثاني
ل ، وإن )دوران العمل(اإلحالل والوظائف المتوقع إستحداثھا الناتجة عن  ديرات ھي مث ذه التق ھ

ة، مختلفة في الواقع تشكل بدائل  ائدة والظروف االقتصادية العام للطلب الحقيقي عند األجور الس
ا  ةأم ة النظري إن  من الناحي د ب ى انج ون إل ر يك دور الكبي ي ب اصحأل و ف ق النم ي تحقي ل ف العم
ي ، ووإستحداث فرص العمل التوظيف تمعدال ا الت ة عن منھ دير فرص العمل الناجم يمكن تق

الصناعة أو معدالت االنفصال او ترك العمل، التي يمكن أن تتوفر من مصادر في دوران العمل 
  .(Richard Froeschle, 2010, P9) ،مختلفة

تياجات سوق العمل في رجات التعليم المتوسط واحبين مخ مواءمةالعملية تحقيق لذا تتطلب 
المتمثل مخرجات التعليم  خصائصكمية ونوعية ولجعة دقيقة وشاملة امراألردن إلى  قليم جنوبإ
خصائص فرص العمل عرض في سوق العمل وتحديد مدى إستجابتھا مع كمية ونوعية الجانب ب

لالمستحدثة المتمثل بجانب  م إن و ،الطلب في سوق العم ة أھ رات البحثي ؤثرة الرئيسة المتغي الم
  :على النحو التاليھي األردن قليم جنوب إ لواقع سوق العمل في العامةالسمة على 

  قتصاديالنشاط اإل .١
وب  الدبلوم المتوسط خريجيمن % ٦٥إن  يم جن ون في ثالث قطاعاتاألردن في اقل  يعمل

ةاإل :وھي ميلقطاع الحكوإلى افي معظمھا رئيسة تتبع  قتصاديةإ يمو، دارة العام الصحة و، التعل
وم القطاع الحكومي بتشغيل  ،يجتماعوالعمل اإل اثمجمل المشتغالت من % ٨٥حيث يق  ،اإلن

ذكورحيث  ،الذكورمجمل المشتغلين من % ٤٧وتشغيل  اح لل ة فرص  تت ر في وظيفي القطاع أكث
دبلوم المتوسط في كبير جداً في توظيف خبشكل  الحكومي القطاعيساھم حيث . الخاص ريجي ال

ة  ة الطفيل بمحافظ ن % ٨١ة بنس ين أي م ال الجنس ع ك اث % ٩٤بواق ات االن ل الخريج ن مجم م
تثماريةوربما يعود السبب لتدني الفرص اإل ،من مجمل الخريجين الذكور% ٦٩و في  المتاحة س

نسب نفسھا في القورنت ما ، إذا قتصاديإلسوق اال ومحدودية ،لقطاع الخاصأمام ا ھذه المحافظة
بته الحكومي بتشغيل القطاع ساھم يحيث محافظة العقبة  ا نس عمن  % ٣٩م  كال الجنسين وبواق

ذكورمن ا% ٢٢و من اإلناث %٨٦ ز  ،ل درة  وريجخويتمي ذكور بق دبلوم المتوسط ال ر من أال كب
  .لخاصالقطاع ا وفرھاالتي ي ،المستحدثة وااللتحاق بالوظائف ،لعملسوق افي نخراط اإلباإلناث 
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ام عدد  نكما نجد أ ذكور من كانت ، ٢٠١٠فرص العمل المستحدثة في األردن خالل الع لل
ذين تركوعمل فرصة ٥٩٩٣ خريجي الدبلوم المتوسط وصافي عدد  ،٢٦٠٩العمل  ا، وعدد ال
دبلوم ٣٣٨٤الوظائف المستحدثة لھم  اث من خريجات ال ا عدد فرص العمل المستحدثة لإلن ، أم

ط  ةفر ٤٠١٣المتوس ل ص ل عم ركن العم واتي ت دد الل ائف و، ١٦٢١، وع دد الوظ افي ع ص
  ).٤٩ – ٤٨، ص٢٠١٠مديرية المسوح األسرية، (، ٢٣٩٢المستحدثة لھن 

  السلم المھني .٢
ة والخاصة زيادة عدد الجامفاقمت  ين صفوف خريجي عات الحكومي ة ب من مشكلة البطال

ادة أعداد  الوريوسا خريجيالدبلوم المتوسط بسبب زي ديين الماضيين، وخ لبك ان الل العق ا ك لھ
ى سلبية  آثار رة أدت إل دني كبي رار و ،دبلوم المتوسطالتشغيل خريجي نسب ت ك مع ق زامن ذل ت
دبلوم المتوسط وقف تشغيلب زارة التربية والتعليمو ا  ،المدرسين من خريجي ال الغ مم ه ب ان ل ك

ي ت ر ف ااألث ة ف كلة البطال ين صفوفھمقم مش ذر، وب يم  صارت ظاھرة تن ام التعل ى نظ الخطر عل ب
ذي  ،المتوسط تويشكل يفترض أن وال داً  ىمس م ج تويات ضمن مھ لممس يال الس ي سوق  مھن ف

وطني والعربي الدولي التصنيف المھني بإعتماد ما جاء في وذلك  ،العمل األردني وتفصيالته وال
يالدبلوم  تغطية حاجته من خريجيوھو  ،الفنية ة يقعون ؤالء وھ ،التقن ى من في فئ خريجي أعل

اھرة في مستوى (مراكز التعليم والتدريب المھني  ة  ةالثانويالعمالة الم ا دونالعام ل من ) فم وأق
  .)الختصاصأصحاب ا(البكالوريوس خريجي 

ة  ل العربي ة العم ه منظم اءت ب ا ج اد م ى إعتم دة إل ة جاھ دول العربي عى ال ث تس نحي  م
سوق العمل من حيث لنات بناء قواعد بيافي حدة أداة ولغة موكالتصنيف العربي المعياري للمھن 

ة ال وى العامل ون(ق تويات) المشتغلون والمتعطل ارات  ھا،بحسب المھن ومس ي للمھ لم الفن ا للس وفق
  :ھيومھنية الذي يضم خمسة مستويات 

  االختصاصي -

  )التقني(الفني  -

  العامل المھني -

  العامل الماھر -

 العامل محدود المھارات -

يم سواق العمل أبيانات في الء قواعد تحتاج عملية بناكما  توفير تصنيف عربي معياري للتعل
د  داً عن اً موح ون مرجع ى تك تويات حت ث التخصصات والمس ن حي يم م ات التعل د بيان اء قواع بن

ةاألكثر أھمية في تحديد وتشكل مخرجات النظم التعليمية ، التعليمية وى العامل ، جانب عرض الق
  .)١٨ص. ٢٠١٠. منظمـة العمـل العربيـة(ن العرض والطلب، وتيسير إجراءات الموازنة بي
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ة أشارت  ة المدني وان الخدم ات دي ام بيان ي أب، ٢٠٠٩لع ين ف ة الملتحق داد الطلب ع ن أع جمي
يمراحل  دبلوم المتوسط يات لمستو منظم التعل الوريوس ال غ والبك د بل أعلى ق ب،  ٢٧٤٧١١ف طال
انسبة الطلبة  وتشكل الوريوس م ة البك ارب  في مرحل ا %٨٢٫١يق ة الدراسات العلي ، وفي مرحل
اث و% ٦٫٣(، %١٠٫٧، وفي مرحلة الدبلوم المتوسط %٧٫٢ ا أخذ )ذكور% ٤٫٤إن اه ، كم إتج

ات  ن التعيين دبلوم المتم ي إخريجي ال وبوسط ف يم جن تمراألردن  قل التراجع بشكل مس ، حيث ب
دبلوم المتوسط خريجي شكلت نسبة المتقدمين للتعيين من  ين م% ٣٠ال دمين للتعي ن مجمل المتق

دبلوم المتوسط  من المستويات التعليمية األخرى، فيما شكلت نسبة الذين تم تعيينھم من خريجي ال
وان ا% ٢٠ ات في دي ةمن مجمل التعيين ة المدني ة، ( لخدم ة المدني وان الخدم -١٠، ص٢٠٠٩دي
١٤(.  

  تطوير البرامج التعليمية .٣
يم برامج تطوير  آليةتعتمد  ىوسط المتالتعل ة  عل ة إحتياجات اتلبي  Social Needsجتماعي

ن  دالً م ةب ات سوق إ تلبي لالحتياج ي  Labor Market Needs عم تحداثإف التخصصات  س
ا الدراسية ووصف محتوياتھا مواءمةو ،الجديدة التعليمية ردات خططھ ات من مف ه ب ه فإن ، وعلي

يالنظري إلى فلسفة التعالتعليم فلسفة من نتقال االالضروري  يم التطبيق ى  ل ي عل اج إالمبن دور دم
رامج  عضوية لجان التخطيط والتطوير المستمر شراكه فيإبالقطاع الخاص  يم لب ، المتوسطالتعل

ة ا لجن ن أھمھ ي م ارية  والت رامج االستش ، Program Advisory Committee (PAC)الب
ة المسوح النتائج عادة على الفي والتي يستند نشاطھا  اس متخصصة الميداني أداء رات ؤشمفي قي

ة وقناعات التي تعبر عن التعليم، و لأالخريجين والطلب يم المتوسط،  صحاب العم في نظام التعل
ة، (، مع متطلبات الكفايات المھنية في سوق العمل همخرجات مواءمةترتبط مع مؤشرات و بوبطان

  ). ١٢ -٧ص. ٢٠٠١ .عبدهللا 

ي  ة ف ادرات أھمي ر المب ةإن أكث ات  مواءم يم انظمخرج ط م التعل ات المتوس ع متطلب   م
ى  ز عل ي ترك ل، ھي الت وى سوق العم ة محت ين نوعي رامج التعليمالتحس ةب ى ، وي وم عل ي تق   الت

وفير  ن ت زم م ا يل ات م ة معلوم ا،ذات عالق وفير و بتطويرھ رص ت ة دعم لاف ي المتاح   ف
ل و مان التأھي دريب لض ادة الت ق إع وازن تحقي انبي ت ب ج رض والطل وق االع ي س لف   ،لعم

(Olga Rastrigina, 2008, P3).  ا ودوربم ين عن العمل في  سبب يع اع نسب المتعطل إرتف
ض ال اتبع ر  تخصص كل كبي ة بش تحداثھا التعليمي دف إس ى أن ھ ة إل ل لتلبي ان بالفع ة ك حاج
طلب ال، وليس لتلبية الطلبة أنفسھم وذويھمقناعة لأو في مؤسسة ما لدى الكادر التعليمي  إجتماعية

ي  اريع وأو لق العمل سوف ة حاجة المش دةتلبي تثمارات الجدي ةمن   اإلس ق تخصصات  العمال وف
  ).٢٠٠٥فرجاني، نادر ( ،Demand Driven Approach to Labor Market محددة مھنية

  حسب البرنامج التعليمي والمحافظةفي توازن سوق العمل  مواءمةالفجوة إتجاه  .٤
من خريجي الدبلوم المتوسط على مستوى عن العمل ن المتعطلي التدقيق في تراكم أعداد يفيد

ول لو ،المحافظة في تقدير حجم مشكلة البطالة ة في وضع الحل االمساھمة الفعلي  ،لحد من تفاقمھ
ات التعليمية لتخصصات وذلك بمراجعة ا يم المعتمدة في كلي ة التعل ه المتوسط لمعرف زم عمل ا يل م
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ين في أ ،ومثال ذلك نجد. صات التعليميةتلك التخص أو تجميدء أو إلغا ستحداثامن  ن عدد المعين
ات  ديمن بطلب وب األردن المتق يم جن دبلوم المتوسط في إقل القطاع الحكومي من مجمل خريجي ال

ام  الل الع ة خ ة المدني وان الخدم ى دي ف إل غ  ٢٠١٠توظي د بل ن أصل  ٥١٣ق ريج م  ٥٨٩٦خ
بتھم شخص  ة، وتشكل نس ط، % ٨٫٧متقدم لوظيف ا نجد فق دمين % ٩٠٫٢ن أكم من مجمل المتق
ين  ن اللتعي م م دبلوم المتوسط ھ ن خريجي ال اث، وم بة أإلن ين ان نس ذكورالمعين ن  %٣٠٫١ ل م

ذكور ريجين ال ل الخ ل  ،مجم بةمقاب اث نس ات اإلن ات % ٦٫٥ المعين ل الخريج ن مجم اثاإلم  ،ن
  ).٢٣، ص٢٠١١ديوان الخدمة المدنية، (

ت بين صفوف خريجي تخصصات برامج الدبلوم ن أعلى نسب بطالة كانأ ٢ويوضح الشكل
ادة أعداد خريجي وبشكل كبير ) السياحي(الخدمي  في محافظة العقبة، وربما يعود السبب إلى زي

ى  درة أالبكالوريوس في تلك التخصصات، وإل وق ق ك التخصصات تف ن أعداد الخريجين في تل
و سوق العمل  د تراجع نم تيعابھم، وخاصة بع ياحية في العقبة على إس ى الخدمات الس الطلب عل

وتراجع أعداد السياح األجانب بسبب ما تشھده المنطقة من إضطرابات سياسية من حين ألخر، 
ا  وي كم وكما يوجد ارتفاع كبير في نسب البطالة بين صفوف خريجي تخصصات البرنامج الترب

التجاري في على التوالي، وتخصصات البرنامج % ٢٤و % ٢٨٫٤في محافظات معان والطفيلة 
  .جميع محافظات األقليم
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ية برامج التعليمالحسب األردن التوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل في اقليم جنوب : )٢( شكل

  .والمحافظة

تحدثة  ل المس ة لفرص العم دل المؤشرات العام ا ت ى أفيم ي األردن  الخاص القطاعن عل ف
اھم  ي توظيف س بته ف ا نس ن % ٦٥م ل فرص صافيم تحدثةال العم ام خالل ا مس  ،٢٠١١لع

درة بنحو و ي يستحدثھا القطاع الخاص  نأ، وعمل فرصة ألف ٣٥المق ر فرص العمل الت أكث
ة  ة مقارن ي يتسحدثھا شمولية للتخصصات التعليمي امبفرص العمل الت ، والتي تكون القطاع الع

ل توجد ، ووالصحي التعليمي والقطاع العامة والدفاع اإلدارةتخصصات  فيغالباً  مساھمة من قب
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اتبعض  ة المنظم ات الدولي ا بنسبة  الوظائف استحداث في والھيئ داً  ضئيلةولكنھ ة(، ج  مديري
ر ن أونجد أيضاً  ).١٦، ص٢٠١٢، األسرية المسوح درة أكب دى القطاع الخاص ق ى أل يضاً عل

تقطاب األ ةاس دي العامل ات ،ي ين المحافظ ة ب ة العمال ى حرك أثير عل وفر  ،والت د ت ة عن وخاص
ة من خالل إقامة مشاريع استثمارية وأنشطة اقتصادية تنشط  مالءمةلوظائف الا السوق من حرك

  . في إقليم جنوب األردن

مكان عملھم أي نسبة فرص العمل المستحدثة في محافظة الكرك للمقيمين فيھا ن أفمثالً نجد 
بة % ٧٤٫٨ ين % ٢٥٫٢ونس م من للمقيم ان عملھ ارج مك اأي خ ن محافظات أخرى مج ورة، م

ة نسبة فرص العمل المستحدثة في محافظة او ا و% ٦٥٫١لطفيل ين فيھ ين % ٣٤٫٩للمقيم للمقيم
ن  ة خارجم ي محافظ ا، وف ان ھ ين % ٧٧٫٦مع ا للمقيم بة وفيھ ن % ٢٢٫٤نس ي خارجم ا، وف ھ

ين  ٣٦٫٩%للمقيمين فيھا ونسبة % ٦٣٫١العقبة محافظة  ا، خارجمن للمقيم ة(ھ  المسوح مديري
   ).٢٤، ص٢٠١٢األسرية، 

دبلوم المتوسط يتطلب إشراك  إن مراجعة خطط البرامج التعليمية والتخصصات لمستوى ال
اع الخاص أل يم القط ي إقل ع ف ات المجتم ن كلي ريجين م ل للخ رص العم وفير ف ي ت ة دوره ف ھمي
ة كحد أجنوب األردن، و رامج التعليمي ى مع أن يتوافق التوزيع النسبي للطلبة المسجلين في الب دن

ا يعكس التوزي دبلوم المتوسط، وھو م تغلين فعالً من خريجي ال ة للمش ع النسبي للبرامج التعليمي
ى  ب عل ع الطل دى واق دد م ل، ويح ةالعم ي  مالءم ل ف وق العم ات س ة الحتياج رامج التعليمي الب

   .جنوب األردنإقليم محافظات 

كل اه  ٣يوضح الش وة إتج ةالفج جلين  مواءم ة المس بي للطلب ع النس ين التوزي ع ب ع التوزي م
ة،  ي والمحافظ امج التعليم دبلوم المتوسط حسب البرن ن خريجي ال تغلين م بي للمش فالنسب النس

تم زن أضرورة الموجبه تعني  داي ادة أع ةي رامج التعليمي البة ، وإن النسب د المسجلين في الب الس
ي  ل محافظة بالضرورة تعن ك حسب ك ة، وذل رامج التعليمي ي الب داد المسجلين ف ل أع نسب تقلي
التوزيع النسبي للمشتغلين من خريجي تخصصات البرنامج الصناعي كانت ن أحيث تبين  ،نفسھا

د  ا نج ة، فيم ان والعقب ي محافظات الكرك ومع ة المسجلين ف ع النسبي للطلب ى من التوزي ن أأعل
ات  ود تخصص دم وج ك لع ي ذل بب ف ود الس ا يع ة، وربم ة الطفيل ي محافظ ل ف ت أق بة كان النس

امج ال ي البرن ناعي إال ف رب ص ي أق اتھا ھ ة، وتخصص ة التقني ة الطفيل ي كلي دة وھ ة واح كلي
ي ضرورة  ا يعن اقي المحافظات، مم ا سوق العمل في ب للتخصصات الصناعية، والتي يحتاجھ

ان، ألن فجوة  ة والكرك ومع ةالإستحداث تخصصات صناعية في محافظات العقب كانت  مواءم
اع سياساتتطلب مما إيجابية  ك المحافظات بنسب تعل اتتب ة توسعية في تل  ،%٥٫٣، %٨٫١يمي

اع سياس مواءمةالعلى التوالي، في حين كانت فجوة % ٢ ة إنكماشية  تاسلبية وتتطلب اتب تعليمي
  %.١٫٧في محافظة الطفيلة وبنسبة 
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بين التوزيع النسبي للطلبة المسجلين والتوزيع النسبي للمشتغلين  مواءمةإتجاه فجوة ال: )٣( شكل
  .خريجي الدبلوم المتوسط حسب البرنامج التعليمي والمحافظة من

د و ة أخرى نج ن جھ ى أم اج إل ت تحت امج الصحي كان ات ان تخصصات البرن اع سياس تب
ذه  ي ھ جلين ف ة المس ب الطلب ل نس ي تقلي ا يعن ات، مم ع المحافظ ي جمي ية ف ة إنكماش تعليمي

تعليمية توسعية في تخصصات  اتياسستباع االتخصصات، بإستثناء محافظة الطفيلة فتحتاج إلى 
بة  حي وبنس امج الص ذا  %.٢٫٣البرن اج وھك ى تحت وب إل وم والحاس امج العل ات برن تخصص

ات ات سياس ع المحافظ ي جمي عية ف ة توس تثناء، وتعليمي اج دون إس امج وتحت ات البرن تخصص
ت البرنامج ، أما تخصصادون إستثناء إنكماشية في جميع المحافظات اتتباع سياساالتجاري إلى 

ى أالخدمي السياحي نجد  ه بحاجة إل اع سياسان ة اتتب ة إنكماشية في محافظة العقب ط تعليمي ، فق
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 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــ

الوريوس  اً وربما يعود السبب إلى أن كلية العقبة الجامعية تمنح درجتي الدبلوم المتوسط والبك مع
ة وال رامج التجاري ا الب ة، والتي منھ ياحية، في تخصصات العديد من البرامج التعليمي ة والس خدمي

نخفض إو ي ي ود خريج ع وج ط م دبلوم المتوس ي ال ف خريج ى توظي ل عل حاب العم ال أص قب
درة سوق أإن أخرى من جھة و ،البكالوريوس وق ق دبلوم المتوسط تف ة من ال عداد خريجي الكلي

  .بالمستوى نفسه مستيعابھعلى إالعمل 

ا  ات أم وة تخصص ود فج ن وج الرغم م وي وب امج الترب ةمواالبرن ة  ءم ي ثالث ة ف إيجابي
ن إتباع السياسة التعليمية التوسعية تتطلب أوالً الحذر من أ محافظات بإستثناء محافظة معان، إال

ان  ا التخصص ة فھم ة الخاص ل والتربي ة الطف ل تربي ات مث ض التخصص تحداث بع رار إس تك
ولين الوحيدان في محافظة معان ضمن البرنامج التربوي، وإن الحاجة ملحة لتقليص أع داد المقب

راً في بحيث يتم تباع السياسة التوسعية افيھا، وثانياً التوجه إلى تخصصات أخرى في  التدقيق كثي
يا ا يحتاجة سوق العمل المحل ة وم ا حسب جنس الطلب ا ومناھجھ ة خططھ ة وكمي ار نوعي  .ختي

ً أوكما نجد أخيراً  بيا ةو ن تخصصات البرنامج الزراعي الوحيد، التي كانت متوافقة نس مع  مواءم
ذا السياق ا د من الضوء حتياجات سوق العمل في جميع المحافظات، وضمن ھ اء المزي يمكن الق

  :على ھذا الجانب في كل محافظة على النحو التالي

  محافظة الكرك
اقم  ،في محافظة الكركالدبلوم المتوسط كانت  ريجيأعلى نسبة بطالة بين خإن  مشكلة وتتف

ين  ر ب كل كبي ة بش يالبطال رامج  خريج ة واإلب وم التربوي انيةالعل ة واإل نس ة والتجاري جتماعي
حية ات و ،والص ي تخصص لف ة الطف ة اإل ،تربي ةوالخدم ة ،جتماعي ة المھني وإدارة  ،والتربي

ل اإلقتصادي واإلنشاط الونظم المعلومات اإلدارية مع استمرار ضعف  ،عمالاأل ستثماري من قب
ا ،القطاع الخاص رأة  ،ع الحكومي في التوظيفواالعتماد على القط ذلك ضعف مشاركة الم وك
ل وق العم ي س ن ،ف الرغم م ة ب ود المبذول اركل الجھ ز مش ا تھا تعزي ي وتمكينھ ى ف الحصول عل

ات و. المھن المتاحة في سوق العملفي واالنخراط الوظيفة  ين كلي اون ب ك التع يم يتطلب ذل التعل
ط اص المتوس اع الخ ات القط ات المعن  ومؤسس ة والمنظم رأة لمراجع ل الم ؤون عم ة بش ي

ة ات الحالي ي مءوموا ،التخصص ة ف ل الفعلي وق العم ات س ع احتياج ا م رك متھ ة الك حافظ
  .والمحافظات المجاورة

ا  وكم ر دي ير تقري ي ايش ة ف دبلوم المتوسط المطلوب ى أن تخصصات ال ة إل ة المدني ن الخدم
ذكور في تخصصات  ،محافظة الكرك راتكانت لل ل مختب  وإحصاء ،وصيدلة، ةطبي وتحالي

ي وسجل ة وسكرتاريا ،طب وم ،طبي ي الحاسب وعل وم ،اآلل اندة أسنان طب وعل وھندسة  ،مس
اث . وآدابھا االنجليزية واللغة ،والمعلومات المكاتب وإدارة ،والتدفئة والتبريد التكييف وكانت لإلن

  .)٨٩، ص٢٠١١ديوان الخدمة المدنية، (، قبالةوال طبية وتحاليل في تخصصات مختبرات
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  محافظة الطفيلة
ة حيث  ،نفسه في محافظة الطفيلةمحافظة الكرك يتكرر مشھد  تعاني من تفاقم مشكلة البطال

ين ي  ب فوف خريج طص دبلوم المتوس ات  ،ال ي تخصص ة ف رامج وخاص وم اإلب ةالعل  ،جتماعي
ةواأل ال التجاري بب  ،عم ك بس ة وذل ي محدودي تحدثة ف ل المس رص العم ل ف وق العم ل س ن قب م
ة،  ،لقطاع الخاصا ا اإلوخاصة في التخصصات التعليمي ل عليھ ي تقب لالت ة الطف ل تربي اث مث  ،ن
أن كلية الطفيلة التقنية ترفد سوق كما  .داريةونظم المعلومات اإل ،عمالواأل ،دارة المستودعاتوإ

ذكور ا ال ل عليھ ل بتخصصات صناعية يقب ارج  ،العم ل داخل وخ ي سوق العم ة ف وھي مطلوب
دم فوت ،المحافظة اد تنع ةك ا البطال ا اإل يھ ل تخصصات تكنولوجي اجمث ات ،نت ك المركب  ،وميكاني

ونظم التكييف والتبريد، ومثل ھذه التخصصات  ،والمساحة والھندسة المدنية ،وتمديدات الكھرباء
  .قليم ككلاإلالمحافظة وحاجة السوق المحلي على مستوى  توائم

وو ر دي ير تقري ىايش ة إل ة المدني ي  ن الخدم ة ف ط المطلوب دبلوم المتوس ات ال أن تخصص
ذكور في تخصصات  ة الھندسةمحافظة الكرك كانت لل رات ،الكھربائي ل ومختب ة وتحالي  ،طبي

اث في تخصصات التمريض، ةوالتدفئ والتبريد التكييف وھندسة  وسجل وإحصاء ،وكانت لإلن
ي ة، وإحصاء أشعة وسكرتاريا طب ة، والقبال وان (، وإنعاش يروتخد ،اشعاعي صويروت طبي دي

  .)٩٦، ص٢٠١١الخدمة المدنية، 

  محافظة معان
ر مساحة في األردن، و محافظة معانبالرغم أن  ر جذباألتشكل األكب ً كث ط  ا يس فق للسياح ل

وھي ھا، وجود إحدى عجائب الدنيا السبع فيككل لعلى مستوى األردن، وإنما على مستوى العالم 
ة وادي موسى، في منطقة  البتراءالمدينة الوردية  واألكثر إمتالكاً لمخزون المياه العذبة في منطق

حاصيل الزراعية الناجحة جداً مثل التفاح والبطاطا مالديسة، واألكثر قدرة على انتاج العديد من ال
ا، إال  ة ت نأوغيرھ ذه المحافظ اني ھ ر ع كل كبي ن بش ة إم دالت البطال اع مع ي تخصصات رتف ف

   .والفنون ،نسانيةوالدراسات اإل ،والتربية ،والقانون ،التجارية عمالواأل ،جتماعيةالعلوم اإل

ة في برامج التعليم ن الخدمة المدنية إلى أن تخصصات ايشير تقرير ديوو المتوسط المطلوب
اث ، واإلدارية والتمريض المعلومات نظممحافظة الكرك كانت للذكور في تخصصات  كانت لإلن
ات والتمريض و ة، (الصيدلة، في تخصصات االجتماعي ة المدني وان الخدم -١٠١، ص٢٠١١دي

١٠٥(.  

  محافظة العقبة
ة تتميز  وع محافظة العقب ا يةقتصاداإلاألنشطة بتن وجذب  مقومات التوسع امتالكھإو ،فيھ

 ،في التخصصاتكانت األقدر على توفير فرص العمل و ،ستثمارات المحلية والعربية والدوليةاإل
ياحةويزد ،التي يحتاجھا سوق العمل  ،والصناعة ،اد الطلب عليھا بشكل مستمر في مجاالت الس

ةواأل ال التجاري ة إال أ ،والخدمات الصحية ،عم الرغم من وجود بطال ع ب ة م ا بمعدالت مقبول نھ
اة في لمرحلة ستمرار زيادة تدفق خريجي كلية العقبة الجامعية ا دبلوم المتوسط مع وجود معان ال
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ل ة الطف تودعاتدارة الموإ ،تخصصات تربي ذه  ،س ي ھ ة ف ول الطلب ن التوقف عن قب ي يمك والت
ً أو إ ،التخصصات    .ناثلتي يكثر التسجيل فيھا من قبل اإلوا ،لغاؤھا تدريجيا

وم اكما يشير تقرير ديو ى أن تخصصات دبل ة إل ة المدني يم ن الخدم ة التعل المتوسط المطلوب
ون ،يةومال مصرفية علومكانت للذكور في تخصصات  العقبةفي محافظة  ة وفن  والھندسة ،جميل
ة رات ، الكھربائي اث في تخصصات مختب ل وكانت لإلن ة وتحالي ي وسجل وإحصاء ،طبي ، طب
  .)١٠٧، ص٢٠١١ديوان الخدمة المدنية، (طبية وصيدلة،  وسكرتاريا

  اختبار فرضيات الدراسةتحليل مناقشة نتائج  .٥
ل اإل م إجراء التحلي اي احصائي بت ع ك ارات مرب تخدام اختب د  Chi-Square Testsس عن

  :في اختبار فرضيات الدراسة التالية% ٥مستوى خطأ يساوي 

  الفرضية األولى  .أ
دبلوم " ي ال ن خريج تغلين م بي للمش ع النس ين التوزي ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

امج التعليمي  المتوسط التعليمكليات  فيالمتوسط مع التوزيع النسبي للطلبة المسجلين  حسب البرن
  ".في إقليم جنوب األردنلمحافظة وا

  الفرضية الثانية  .ب

بي " ع النس ين التوزي ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف تغلين توج بي للمش ع النس ع التوزي م
امج التعليمي للمتعطلين عن العمل من خريجي الدبلوم المتوسط  يم والمحافظة حسب البرن في إقل

  ".جنوب األردن

تالمحسوبة  Chi-Square Testمربع كاي تبار اخن جميع قيم أب )٨( يوضح الجدول  كان
ة  يم الجدولي ن الق ر م اوي أكب أ يس توى خط د مس ى % ٥عن ية األول ار الفرض ي اختب ع وف لجمي

روق  ،ةلالبرامج التعليمية، مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البدي التي تؤكد وجود ف
رامج ولجميع المسجلين  توزيع النسبي للطلبةبداللة إحصائية بين التوزيع النسبي للمشتغلين وال الب

ةيدل على وجود فجوة مما ، ةالتعليمي بياً  مواءم رة نس وازن سوق العمل كبي ي في ت يم المحل إلقل
  .جنوب األردن
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  .Chi-Square Testsنتائج إختبارات مربع كاي  :)٨( جدول

 نتيجة االختبار
  

  البرنامج التعليمي

 انيةثالفرضية ال الفرضية األولى

Value Asymp. Sig. 
(2-sided) Value Asymp. Sig. 

(2-sided) 
 ,٠٠٠ ٦٥٫٢٧٣ ,١٢٩٫٢٦٧٠٠٠ البرنامج التربوي
 ,٠١٢ ١١٫٠٢٢ ,٢٤٣،٦١٤٠٠٠ البرنامج التجاري
 ,٢٥٢ ٤٫٠٩١ ,٠٠٠ ٤٢٫٧٨٧ البرنامج الزراعي
 ,٠٠٠ ٦٦٫٥٨٢ ,٤٨٣٫٣١٦٠٠٠ )السياحي(البرنامج الخدمي 

 ,٠٠٠ ٥٤٫٠٦٤ ,١٠٦٫٠٢٨٠٠٠ والحاسوب برنامج العلوم
 ,٠٠٠ ٩٣٫٧٧٢ ,٠٠٠ ٩٢٫٠٥٧ البرنامج الصحي
 ,٠٠٠ ١٣٠٫٦٤١ ,٥٥٧٫٤٠٥٠٠٠ البرنامج الصناعي

اي ن جميع قيم اختبار أأيضاً تبين كما  ع ك ر المحسوبة  Chi-Square Testمرب كانت أكب
ة  يم الجدولي أ يساوي من الق د مستوى خط ار الفرضية% ٥عن ي اختب ة  ف رامج والثاني ع الب لجمي

التي  ،ديلةستثناء البرنامج الزراعي، مما يعني رفض فرضية العدم وقبول الفرضية الباالتعليمية ب
تؤكد وجود فروق بداللة إحصائية بين التوزيع النسبي للمشتغلين والتوزيع النسبي للمتعطلين عن 

وازن سوق كبيرة نسبياً  اءمةمو، ويدل ھذا على وجود فجوة حسب البرنامج التعليميالعمل  في ت
ي العمل  امج الزراعيالمحل تثناء البرن ة بإس رامج التعليمي ع الب وب األردن لجمي يم جن ذي  ،إلقل ال

بياً م ءكان يتوا ع النسبي للمشنس ي غلين في سوق العمل تمع التوزي وب األردنالمحل يم جن ، إلقل
د مستوى  ٤٫٠٩١حيث كانت قيمة مربع كاي تساوي  ةعن ر من   ٠٫٢٥٢ دالل  ،٠٫٠٥وھي أكب

تغلين  بي للمش ع النس ي التوزي روق ف ود ف دم وج ى ع دل عل ي ت ة الت ية العدمي ل بالفرض ا نقب مم
  .والتوزيع النسبي للمتعطلين من خريجي الدبلوم المتوسط في تخصصات البرنامج الزراعي

ب  ن جان د اوم ر نج غيلن أخ ة للتش تراتيجية الوطني ر  االس ي األردن تفتق ى ف رامج الإل ب
ات الو ق السياس ي تحقي ة ف ةالمعني ك  مواءم ل، وذل وق العم ي س زأة ف ي مج ببين األول، فھ   لس
ت ول عت يس ثالً وض ه، فم ل وتحديات وق العم وى س ى ق دي إل ة للتص ة بكفاي املة وفاعل   ش

ى  ا أدى إل اد نظام اسياسات خلق فرص العمل بشكل منفصل عن السياسات الضريبية، مم عتم
د فرص عمل ووظائف تؤدي إلى ، التي التنموية ستثمار في المناطقضريبي يشجع على اال تولي
ن يشذات أجور منخفضة، و ب م ن غلھا إن أغل م م تم ھ م ي دة، ول ة الواف ه أو العمال جيع توجي تش

تثمار  ي نحو المشاريعاالس ى ، الت ؤدي إل ة د فرص عمل ووظائف يتولت ي واألجمرتفع ر، والت
رامج  غْ صُ لم تَ  االستراتيجية والسبب الثاني، فإن. األردنيةلة العمامن ھم شغلھا أغلب من ييكون  ب

ة ألصحاب المصالح وأنشطة  ى المشاركة الكامل ة عمل تسمح عل ع المستويات بفاعلي ى جمي عل
ى آينمو حجم القوى العاملة في األردن بمعدل مرتفع، وإن وكما  .داريةاإل خر التوقعات أشارت إل
ع من ن حجم العرض من مجمل قوة العأ اً ليرتف ة تقريب مل سيتضاعف خالل العشرين سنة المقبل
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ام  ١٫٢٧ ي ع خص ف ون ش و  ٢٠٠٥ملي ى نح ام  ٢٫٣٦إل ي الع خص ف ون ش  .،٢٠٢٥ملي
(Ibrahim and Thoraya .2009. P26)  

  النتائج والتوصيات  :اً◌ً سادس
ا زال  ى اإلم اق عل رامج نف يم ب ي األردن المتوسط التعل ي حاجف ةإات يلب ر جتماعي ن  أكث م

بشكل جدي ذه المرحة مما تتطلب ھستھالكي، اإلنفاق اإليدخل في حساب و ،حاجات سوق العمل
ة لتصبح حاجات والشباع الإلى تغيير فلسفة إ واطن والمجتمع والحكوم دى الم رغبات السلوكية ل
ً إنفاقبحيث يكون إنفاقھا على التعليم  أكثر عقالنية، ً ستثماريإ ا ل، وبالسوق  اتحاجيلبي  ا الي عم الت
عالنمو اإلنتاج واإلزيادة في نفاق سيساھم ھذا اإل مخرجات ل ، وسيكونقتصادي لكل فئات المجتم

ام يم نظ ةالمتوسط  التعل توياته المختلف وطني فاعلٌ  دورٌ  بمس ي االقتصاد ال دحت القريشي، (، ف م
    ).١٦٩، ص٢٠٠٧

دبلوم المتوالمتتبع لإن  ا في األردن يجد أسط عملية تطوير البرامج التعليمية لمرحلة ال م نھ ل
ة مع القطاع المحلي، وب بفاعلية لمتطلبات سوق العمل تستج ق الشراكة الفعلي لم تتمكن من تحقي

ي  اص ف ة، الخ ة واألجنبي تثمارات المحلي ذب اإلس ة وج ى كفاي ر إل ي تنظ دي العاماألالت ة ي ل
ي  اً ف اً وفني ن والمتخصصة تقني ال الصناعية، األالمھ ي األعمعم ن وخاصة ف ف م ي تكث ال الت

ادة تشغيل اإل ة تساھم في زي رأة في المجتمع ناث، والتي يمكن تحفيزھا بعناية بإيجاد آلي دمج الم
ي، وا ل، المحل ي العم ا ف ث نخراطھ رامج تدريبيبحي ادياً تتضمن ب رأة إقتص ن الم زز وتمك ة تع

  . منتج وفعال في المجتمع األردنيجتماعياً، كعنصر وإ

يم يدي العاملة من مخرجات نظام الاألنمو الطلب على يتركز  يم تعل وب المتوسط في إقل جن
كثر توطناً لرأس المال والعمالة، ففي محافظتي معان والعقبة في القطاعات اإلقتصادية األاألردن 

ري، والشحن البحري، وفي  ل الب ياحة والسفر والخدمات، والنق يتركز التوطن في قطاعات الس
ان  محافظتي الكرك والطفيلة في ة، وفي الشوبك ومع قطاعات الصناعة االستخراجية، والتحويلي
   .، وھكذافي قطاعات الزراعة والسياحة

  النتائج
ة  .١ ة العقب ي محافظ ط ف دبلوم المتوس رامج ال ي ب جيل ف ى التس ة عل ال الطلب اه إقب د إتج يتزاي

ياح ة والس رامج التجاري ان، وخاصة في الب ة والكرك ومع ية ويتناقص في محافظات الطفيل
 .والصناعية

ذكور  .٢ يم المتوسط من ال ات التعل اث % ٣٩٫٧تشكل نسبة الطلبة المسجلين في كلي ومن اإلن
ي محافظة الكرك %٦٠٫٣ اث ف بة إن ى نس ي %٢٣٫٢، وكانت أعل ور ف بة ذك ى نس ، وأعل

يم %١٨٫٨محافظة العقبة بنحو  ات التعل ع كلي ة المسجلين في جمي ك من مجمل الطلب ، وذل
 .جنوب األردنالمتوسط في إقليم 
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بھم في % ٥٠٫٦إن  .٣ امج التجاري، وأغل من مجمل طلبة الدبلوم المتوسط مسجلين في البرن
بة  وي بنس امج الترب ه البرن رك، ويلي ة والك ي العقب ان %٢١٫٢كليت ي مع ي كليت بھم ف ، وأغل

، وأغلبھم في كلية الكرك، ثم البرنامج الخدمي %١٥٫٦والكرك، ثم البرنامج الصحي بنسبة 
امج الصناعي % ٥٫٥) حيالسيا( م البرن ة، ث يعھم في محافظة العقب يعھم % ٣٫٦وجم وجم

امج الزراعي  ة، والبرن ة الطفيل ي محافظ امج % ١٫١ف ان، وبرن ة مع ي محافظ يعھم ف وجم
 . في محافظتي العقبة والطفيلة% ٢٫٣العلوم والحاسوب 

و .٤ دالت القب يض مع وب األردن وتحف يم جن ي إقل ات ف دد الجامع ادة ع رت زي ى أث ا إل ل فيھ
ى %٦٠ ة، وأدت إل ن جھ دبلوم المتوسط م رامج ال ي ب ة للتسجيل ف ال الطلب ى إقب لباً عل ، س

 .زيادة نسب البطالة بين صفوف خريجي الدبلوم المتوسط من جھة أخرى

امج  .٥ ة البرن ث نصف طلب وب، حي يم الجن ي إقل بعض التخصصات ف اني ل ز مك د ترك يوج
امج الصحي ف ة البرن ي طلب وي، وثلث رك، إال الترب اع أي محافظة الك افة وإرتف د المس ن بع

ك  ا انعكس ذل تكاليف النقل واإلقامة تقف عائقاً أمام حرية إنتقال الطلبة بين المحافظات، كم
 .على التركز المكاني للمتعطلين عن العمل

وب األردن  .٦ يم جن  ١٥١٥١بلغ مجمل عدد القوى العاملة من خريجي الدبلوم المتوسط في إقل
الل ل خ ام  عام بة ٢٠١٠الع وزيعھم بنس ان ت بة % ٤٤٫٧، وك رك، وبنس ة الك ي محافظ ف

فيما كان عدد . في الطفيلة% ١٢٫٢في معان، وبنسبة % ١٩٫٥في العقبة، وبنسبة % ٢٣٫٦
نھم  تغلين م رد ١٢٧٠٠المش بة  اً ف نھم %٨٣٫٨بنس ل م ين عن العم دد المتعطل  ٢٤٥١، وع

 %.١٦٫٢بنسبة  اً فرد

اث امن مجمل اإل% ٥٣إن   .٧ وب األردن ھن في محافظة الكرك، ن يم جن لمشتغالت في إقل
ان بنسبة  ة بنسب % ١٩٫٩وتالھا في محافظة مع ة والطفيل م محافظات العقب و % ١٤٫٥ث

م % ٣٩٫١وإن . على التوالي% ١٢٫٦ وب األردن ھ يم جن تغلين في إقل ذكور المش مجمل ال
 %.١٢٫١فيلة والط% ١٦٫٥ومعان % ٣٢٫٣ثم في العقبة % ٣٩٫١في محافظة الكرك 

ي .٨ ادية وھ طة إقتص ة أنش توعب ثالث ل : تس حة والعم ة، والص يم، واإلدارة العام التعل
وب األردن،  اإلجتماعي، ما يقارب ثلثي المشتغلين من خريجي الدبلوم المتوسط في إقليم جن

 .وأغلبھم يعملون في القطاع العام الحكومي ومن اإلناث

دبلوم ا .٩ ات من خريجي ال التراجع بشكل أخذ إتجاه التعيين وب األردن ب يم جن لمتوسط في إقل
من مجمل % ٣٠مستمر، حيث شكلت نسبة المتقدمين للتعيين من خريجي الدبلوم المتوسط 

نھم من  م تعيي ذين ت ا شكلت نسبة ال المتقدمين للتعيين من المستويات التعليمية األخرى، فيم
 .لخدمة المدنيةمن مجمل التعيينات في ديوان ا% ٢٠خريجي الدبلوم المتوسط 

ين  .١٠ ة إحصائية ب روق ذات دالل ى وجود ف ى عل تؤكد نتائج أختبار مربع كاي للفرضية األول
ا  ة، مم التوزيع النسبي للمشتغلين والتوزيع النسبي للطلبة المسجلين ولجميع البرامج التعليمي
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يم ج مواءمةيدل ھذا على وجود فجوة  ي إلقل وب كبيرة نسبياً في توازن سوق العمل المحل ن
 .األردن

ين اتؤكد نتائج  .١١ ة إحصائية ب روق ذات دالل ى وجود ف ة عل اي للفرضية الثاني ع ك ختبار مرب
امج التعليمي،  التوزيع النسبي للمشتغلين والتوزيع النسبي للمتعطلين عن العمل حسب البرن

ةويدل على وجود فجوة  وب  مواءم يم جن ي إلقل وازن سوق العمل المحل بياً في ت رة نس كبي
وااألرد ان يت ذي ك ي، ال امج الزراع تثناء البرن ة بإس رامج التعليمي ع الب ع ءن لجمي بياً م م نس

 .التوزيع النسبي للمشتغلين في سوق العمل المحلي إلقليم جنوب األردن

ع ل% ٦٩٫٢إن  .١٢ امجين من المتعطلين عن العمل تخصصاتھم تتب ين برن ات في اثن يم كلي التعل
امج  تخصصات األردن، وھيالمتوسط في إقليم جنوب  ة  ،ويالتربالبرن ة المھني ل التربي مث

ات  ي، وتخصص اد المنزل ة واإلقتص ة االجتماعي ة والخدم ة الخاص ل والتربي ة الطف وتربي
البرنامج التجاري مثل العلوم المالية والمصرفية وإدارة األعمال وإدارة المستودعات ونظم 

 .المعلومات اإلدارية والسكرتاريا وأعمال المكاتب
  

  صياتالتو
الكمية والنوعية الربط بين مخرجات نظام التعليم الجامعي المتوسط واحتياجات سوق العمل  .١

ة إمن خالل  ستشارية لتطوير إشراك ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في لجن
 .في جامعة البلقاء التطبيقيةوتخصصات الدبلوم المتوسط البرامج التعليمية 

دة  .٢ اء وح ة متأإنش ي والتكاديمي يم التقن ي التعل ة ف ييطبخصص يط  ،ق ؤون التخط ى بش تعن
ة  ة والخاص ات العام ي الكلي ط ف دبلوم المتوس رامج ال وير لب رافوالتط اء  بإش ة البلق جامع

ة العظمى من عّمان محافظة يكون موقعھا في وأن  ،التطبيقية العاصمة بسبب تركز الغالبي
ا،  ة والخاصة فيھ ات العام ون والكلي ا أن يك ن اإلمولھ ا م تم تمويلھ تقلة ي ة مس رادات ازن ي

 .والمنح الخارجية والمحلية ،والمساعدات ،العامة للحكومة والموازنة ،الذاتية

د التخصصات لتخصصات لالحالي وضع الوتقييم مراجعة  .٣ دة بصورة مستمرة وتحدي الراك
بعة إل دھاوالمش ا أو تجمي تحداث تخصصات إو ،لغائھ دة س ل جدي وق العم ة س ب حاج تواك

 .في إقليم الجنوبوالكفايات المھنية من المعارف والمھارات الفنية المطلوبة المحلي 

ة بعض إعادة النظر في مسميات  .٤ ر التركيز بالتخصصات الحالي ة أكث ى تخصصات دقيق عل
ل عدد  ،والحرفي ،والمھني ،أقرب الى التعليم التقني دة من وتقلي الساعات الدراسية المعتم

 .جبارية الدقيقةالتخصص اإلختيارية وزيادة متطلبات بارية واإلالجامعة اإلجمتطلبات 

ي  .٥ ط ف دبلوم المتوس رامج ال م ب وير ودع ض تط حية بع ياحية والص ات الس التخصص
د اإلمثالً في كليات العقبة والطفيلة التقنية س والتي تدرَّ  ،والصناعية وفر لتزاي ا وت ال عليھ قب

تثمارية م فرص عمل لخريجھا ة وأمن قبل مشاريع إس ى النمو والنجاححلي ادرة عل ة ق  جنبي
ناعة ياحة والص االت الس ي مج ة واإل، والف ات التربوي ض التخصص ن بع د م ة ح جتماعي
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ة ة والزراعي تمرار  ،والتجاري ل ألن إس ن العم ين ع داد المتعطل راكم أع ن ت د م ي تزي الت
 .للموارد البشرية واالقتصادية اً غير مجدي ويمثل ھدر نالتدريس فيھا سيكو

ادة النظر بشروط القبول والتسجيل بالبرامج التعليمية البكالوريوس والدبلوم المتوسط مع إع .٦
يم ا لكليات تزايد عدد الجامعات ومنافستھ نح درجات المتوسط في إالتعل وب في م يم الجن قل

التخصصالخطط الدراسية لعلمية بمستويات مختلفة ومتشابھة في  ا ات فيھ ك ، مم دعو ذل ي
فرص التجسير للبكالوريوس في تخصصات محددة وفق خطط دراسية  إتاحةضرورة إلى 

ى  ة % ٦٠تطبيقية تكاملية ودقيقة ويكون معدالت القبول فيھا لكل من حصل عل في الثانوي
ي  ط ف دبلوم المتوس رامج ال ي ب ك ف دل دون ذل ى مع ل عل ن يحص ل م ول ك ة، وقب العام

ين ومساعدين في  ة لتخريج فني ة ومھني ية، تخصصات دقيقة تقني ة وھندس اختصصات طبي
الوريوس عن  رامج البك ي ب ول ف ل القب ى % ٦٥شريطة أن ال يق ام عل وازيالنظ وعن  الم

 .على النظام التنافسي% ٧٠

ا  .٧ وب وبم يم الجن دبلوم المتوسط في إقل ة ال ة لطلب رامج التعليمي ضرورة إعادة النظر في الب
اجة مؤسسات القطاع الخاص يخدم حاجة سوق العمل الحقيقة، وذلك بالتركيز أكثر على ح

وب،  يم الجن ائدة في إقل من األعمال والوظائف المھنية في مختلف النشاطات االقتصادية الس
ة  اريع اإلنتاجي طة المش ياحة وأنش اط الس ا نش ن أھمھ ي م ة(والت ة والخدمي ا )التجاري ، وبم

  .لإلقليم يضمن توفير الكفاءات بالكم والنوع المطلوب ليعمل على جذب استثمارات جديدة

ك  مجالس الشركات والمؤسسات الصناعية،و النقاباتممثلي تفعيل دور  .٨ للمشاركة مع وذل
ات  يمكلي ط  التعل وب المتوس يم جن ي إقل ي  األردنف ات تف د متطلب ن واألحدي ال المھ عم

ي  تحدثة ف وق الالمس ل س ن عم ارات وم ةالمھ ؤھالت التعليمي ة  الم احيتين الكمي ن الن م
 .والنوعية

  
  العربية واألجنبية جعالمرا

ي - ه ،البطيخ و تاي ل ). ٢٠٠١( .وأب وق العم ات س الي ومتطلب يم الع ات التعل ة مخرج دراس
  .األردن .عمان .المؤتمر الثاني لجمعية رجال األعمال األردنية .األردني

ة مكتب . تفعيل التعاون بين التعليم العالي وقطاع األعمال). ٢٠٠١( .عبدهللا ،بوبطانة - مطبع
 .السعودية .الرياض .عربي لدول الخليجالتربية ال

ار - ي). ١٩٩٩( .تيسير ،النھ ة  .دراسة خصائص سوق العمل األردن وطني لتنمي ز ال المرك
  .األردن .عمان .الموارد البشرية

  .األردن .عمان .األردن باالرقام). ٢٠٠٠( .دائرة اإلحصاءات العامة -

ة - اءات العام رة اإلحص ي لل ).٢٠٠٩( .دائ ر التحليل ه التقري ح العمال نويه لمس ائج الس نت
  .األردن .عمان .والبطاله
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  .األردن .عمان .نتائج مسح فرص العمل المستحدثه ).٢٠٠٦(. دائره االحصاءات العامه -

ة - ة المدني وان الخدم ھادات و). ٢٠٠٩( .دي ة الش ى حمل ب عل رض والطل ة الع ع عملي اق
  .ناألرد .عمان. الجامعية والدبلوم المتوسط في الخدمة المدنية

ة - ع). ٢٠١١( .ديوان الخدمة المدني ى والطلب العرض دراسة واق ة  التخصصات عل العلمي
  .عمان األردن .٢٠١١-٢٠١٠ المدنية الخدمة في

دراسة حول واقع القوى البشرية والتنظيم األداري ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥( .ديون الخدمة المدنية -
 .األردن .عمان .في الخدمة المدنية األردنية

اني - ادر ،فرج ة). ٢٠٠٥( .ن دان العربي ي البل ة ف الي والتنمي يم الع ة . التعل اب التربي ي كت ف
 .بيروت .مركز دراسات الوحدة العربية. والتنوير في تنمية المجتمع العربي

 . األردن .عمان. دار وائل للنشر. اقتصاديات العمل ).٢٠٠٧( .مدحت ،القريشي -

 .٢٠١٠ – ٢٠٠٦مل في األردن احصاءات الع). ٢٠٠١( .مديرية اإلحصاءات اإلقتصادية -
  .األردن .عمان. دائرة االحصاءات العامة

ادية - اءات االقتص ة االحص ي األردن ). ٢٠١٢( .مديري ة ف ة البطال رة  .٢٠١١حال دائ
  .األردن .عمان. االحصاءات العامة

ات االحصائية - ي لمسح فرص العمل ). ٢٠١١( .مديرية األساليب والمنھجي ر التحليل التقري
  .األردن .عمان .دائرة االحصاءات العامة .٢٠١٠السنوي المستحدثة 

ي -المستحدثة العمل فرص مسح). ٢٠١٠( .األسرية المسوح مديرية - ري التحليل رة  .التق دائ
  .األردن .عمان .االحصاءات العامة

ة - ام العمل فرص مسح). ٢٠١٢( .األسرية المسوح مديري ري ٢٠١١ المستحدثة لع التق
  .األردن .عمان .ات العامةدائرة االحصاء. التحليلي

وارد البشرية - وفره ). ٢٠٠٢( .المركز الوطني لتنمية الم وارد البشرية المت دراسه مسح الم
  .األردن .عمان .في المملكه وتلك التي تتطلبھا عمليه التنميه للسنوات القادمة

وارد البشرية - ة الم وطني لتنمي ار). ٢٠٠٩( .المركز ال ر منشور .مشروع المن ات غي  .ةبيان
 .األردن .عمان

ـة - ـل العربي ـة العم ـروع ). ٢٠١٠( .منظم يم ) ٤(المـش ات التعل ين مخرج ة ب المواءم
البرنامج العربى لدعم التشغيل  .مكتب العمل العربى .والتدريب واحتياجات ســوق الـعـمــل

  .والحد من البطالة

 العربية العالقات .الديموغرافية الھبة األردني في ظل العمل سوق). ٢٠١١( .نبيل ،يعمار -
  .األردن .العمل وزارة .والدولية
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ر السنوي). ٢٠١٠. (وحدة السياسات والتخطيط االستراتيجي - ان. وزارة العمل. التقري  .عم
 .األردن
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