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متهيــد
لعل تنمية وإدارة املوارد البشرية في الدولة األردنية وعلى املستوى الوطني هي أحد أهم التحديات لنتمكن في
األردن من حتقيق عملية التنمية والتقدم بوصف العامل البشري هو رأس املال األهم إذا لم يكن الوحيد.
وألن دي��وان اخلدم��ة املدنية هو اجلهة املركزية في التعام��ل مع الوظيفة العامة التي تش��كل في بلدنا حجما ً
أساس��يا ً من واقع القوى العاملة ،إضافة إلى كونها ثقافة مجتمعية خلقتها ظروف نش��أة الدولة وتوسعها
وس��اهم في اس��تمرارها ضعف إمكانات ،وتواضع جناحات خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وحتديدا ً في
احملافظات.
فإن الديوان ميتلك مؤش��رات رئيس��ية حول واقع الطلب على فرص العمل الذي متثل��ه الوظيفة العامة خاصة
ف��ي قطاعي التربية والتعليم والصحة ،حيث تتولى الدولة تقدمي اجلزء األكبر من هذه اخلدمات للمجتمع ،كما
يش��كل حجم الطلب الكبير واخملزون التراكمي في الديوان مؤشرا ً رئيسيا ً على واقع مخرجات التعليم العالي
مبراحله اخملتلفة ،ومن هنا تنبع أهمية تلك املؤش��رات ودور الديوان في عملية دراس��ة مخرجات التعليم وواقع
حج��م الطلب على تخصصاته اخملتلفة واإلس��هام في وضع توجهات وسياس��ات التعلي��م العالي في األردن،
مؤكدين ان هذه املهمة الوطنية ال تكتمل بدون مشاركة كافة األطراف سواء املؤسسات التعليمية أو اإلدارات
احلكومية املعنية أو مؤسسات القطاع اخلاص واجملتمع املدني من غرف صناعة وجتارة ونقابات مهنية.....الخ.
وكلنا يعلم أن س��وق العمل األردني يحكمه من حيث عملية العرض والطلب نتائج املتغيرات والتطورات التي
يفرزها النش��اط اإلقتصادي العام في الدولة ،كما أنه يتأثر وبش��كل كبير أحيانا ً مبجمل العوامل السياس��ية
واإلقتصادية واإلقليمية ،تلك التطورات واملتغيرات التي يجب أخذها بعني اإلعتبار في عملية تخطيط مخرجات
التعليم العالي وإعادة النظر مبس��توى تأهيل ومهارات مخرجات الناجت التعليمي والتدريبي في األردن ليلبي ما
تفرض��ه تلك التطورات ،لترش��يد عملية «صناعة التعليم» إذا جاز التعبي��ر وجدواها والتقليل من حالة الهدر
التي نشهدها حاليا ً في عملية اإلستثمار في املوارد البشرية على املستوى الوطني.
وفي سياق جهود الديوان املؤسسية وتعزيز دوره اجملتمعي فإن هذه الدراسات تقوم بتوفير املؤشرات احليوية ذات
الصلة بعملية العرض والطلب على مختلف التخصصات الرئيسية والفرعية ،وحتليل البيانات اخلاصة بأعداد
املتقدمني بطلبات التوظيف واملعينني منهم واجمليرين واملس��تنكفني ،س��واء على مس��توى املؤهالت العلمية
أو تخصصاته��ا اخملتلفة أو احملافظات واأللوية او األقاليم أو على املس��توى الوطني ،وذلك بهدف توفير البيانات
الالزمة لدعم عملية اتخاذ القرارات من قبل اجلهات ذات العالقة.
مازن الساكت
رئيس ديوان اخلدمة املدنية
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تطور أعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملعينني منهم خالل الفترة 2007 -1٩٩0
جدول رقم ((1
أعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملعينني منهم خالل الفترة (( 2007 – 1990
من حملة املؤهالت اجلامعية ودبلوم كلية اجملتمع

تشير البيانات الواردة في اجلدول رقم ( )1إلى ما يلي :
 التحول الكبير في أعداد اجلامعيني املتقدمني للوظيفة العامة بسبب التوسع األفقي الذي شهدته اململكة خالل السنوات السبع عشرة املاضيةجراء التوس��ع في إنش��اء اجلامعات اجلديدة التي غط��ت مختلف محافظات اململكة وقارب عددها حوال��ي(  )25جامعة حكومية وخاصة ،حيث
ارتفع العدد اإلجمالي للمتقدمني من حملة املؤهالت اجلامعية من (  )11283متقدماً ومتقدمة عام  1990إلى (  )123963متقدماً ومتقدمة عام
 ،2007وبتراكم إجمالي ناهز العشرة أضعاف ،وقابل ذلك إرتفاع عدد املعينني منهم بحوالي التسعة أضعاف.
 أما عدد املتقدمني من حملة الدبلوم املتوسط فقد بلغ ( )30344متقدماً ومتقدمة عام ( )1990وارتفع إلى ( )54096متقدماً ومتقدمة عام  ،2007أيأن عدد املتقدمني من حملة الدبلوم املتوسط تضاعف بحوالي مرة واحدة فقط ،األمر الذي يعكﺲ التزايد النسبي في التعليم العالي ملستوى
البكالوريوس فأعلى ،وزيادة فرص التعيني من حملة هذا املؤهل بنفﺲ النسبة تقريباً.
 تراوحت نس��بة التعيني للجامعيني خالل الفترة( )2007 -1990ما بني ( )%17 - %5ومبتوس��ط ( )%11من إجمالي املتقدمني لتلك الفترة ،وقد أس��همصدور قانون التربية والتعليم رقم ( )3لس��نة  1994في زيادة حجم التعيينات حلملة الش��هادات اجلامعية وتراجع تعيينات الدبلوم املتوسط في
اخلدمة املدنية ،حيث اقتصر تعريف املعلم مبوجب هذا القانون على حملة البكالوريوس وتوقفت وزارة التربية والتعليم -والتي تعتبر املستخدم
األكبر في اخلدمة املدنية -عن تعيني حملة الدبلوم من التخصصات التعليمية ،باستثناء بعﺾ املناطق التي ال يتوفر فيها جامعيون في بعﺾ
التخصصات وخصوصا في إقليم اجلنوب ،كما س��يتم اإلش��ارة لذلك الحقا ،وفي كل األحوال فنجد أنه قد ﰎ تعيني حوالي ( )28ألفاً من حملة
الدبلوم املتوسط مقابل حوالي ( )90ألفاً من حملة الشهادة اجلامعية منذ عام .1990
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جدول رقم ((2
أعداد املتقدمني واملعينني خالل الفترة ( ) 2007 – 2000موزعني حسب املؤهل العلمي واجلنﺲ

يظه��ر اجلدول أعاله أن عدد املعينني خالل األع��وام ( )2007 -2000قد بلغ حوالي ( )58ألفا ً من اجلامعيني وحوالي
) )14ألفا ً من حملة الدبلوم املتوسط.
كما يالحظ من اجلدول رقم (  ) 2بأن الزيادة في أعداد املتقدمني خالل الس��نوات الثماني املاضية كانت وبش��كل
واض��ح ضم��ن فئة اإلناث ،حيث تضاعفت اعدادهن خالل تلك الفترة ثالث مرات تقريبا ،في حني تضاعفت أعداد
الذكور خالل نفﺲ الفترة ،وقد يكون السبب في ذلك محدودية فرص توظيف اإلناث في القطاع اخلاص وصعوبة
س��فرهن للخارج للبحث عن فرص عمل ،إضافة إلى تفضيلهن العمل في القطاع العام نظرا ملناس��بة ظروف
العمل في اجلهاز احلكومي ألوضاعهن اإلجتماعية ،وخصوصا مبا يتعلق بساعات الدوام وغيرها.
وقد بلغ عدد طلبات اإلناث من إجمالي عدد الطلبات احلالية في ديوان اخلدمة املدنية حوالي ()127ألفا ً من أصل
) )187059طلب ،ويش��كلن ما نس��بته ( )%71.2من إجمالي طلبات التوظيف املقدمة للديوان ،كما هو مبني في
اجلدول التالي:
جدول رقم ((3
أعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملعينني منهم موزعني حسب املؤهل العلمي عام 2007
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توزيع الطلب حسب الدوائر احلكومية
جدول رقم ( ( 4
توزيع املعينني حسب الدوائر احلكومية خالل عام 2007

ويالح��ظ م��ن اجلدول رقم ( )4ب��أن ( )%72من التعيينات تتركز ف��ي وزارة التربية والتعليم من حملة الش��هادات
اجلامعي��ة معظمها م��ن البكالوريوس ،حيث لم تتجاوز اع��داد املعينني من حملة الدبلوم املتوس��ط أكثر من
) )%9م��ن إجمالي املعينني ف��ي هذه الوزارة ،في حني أن التعيينات في وزارة الصحة بلغت ما نس��بته ( )%17من
إجمالي املعينني ،وما نس��بته ( )%49حلملة الدبلوم املتوس��ط من إجمالي املعينني في هذه الوزارة ،ويتﻀﺢ من
النســب أعاله حجم الثقل الكبير الذﻱ تشكله وزارتي التربية والتعليم والصحة في حجم الطلب على
التخصصات اﺨﻤﻟتلفة ،حيث تشكل التعيينات في هاتني الوزارتني حوالي ()٪٨٩من إجمالي أعداد املعينني،
ويعود ﺫلك كما أسلفنا إلى تولي الدولة لتقدﱘ اخلدمات في قطاعي التربية والصحة كخدمات أساسية
متاحة للقطاع العام في اﺠﻤﻟتمع.
ويبني اجلدول رقم ( )5التالي أعداد املتقدمني واملرشحني واملستنكفني واملعينني موزعني حسب احملافظة واملؤهل
العلمي:
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جدول رقم ((5
اعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملرشحني واملعينني واملستنكفني موزعني
حسب املؤهل العلمي واحملافظة لعام 2007
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ويتبني من اجلدول رقم ( )٥ما يلي -:
يالحظ أن نس��بة عدد املتقدمني بطلبات للوظيفة احلكومية إلى عدد السكان يختلف من محافظة إلى أخرى ،وبشكل
ع��ام ف��إن تلك النس��ب ه��ي ( ،)%2.69 ،%3.68 ،%4.13ألقاليم الش��مال ،اجلنوب ،الوس��ط ،على التوالي .وه��و ما يعكﺲ
واق��ع إقتص��ادي ،إجتماعي ،تعليمي لتل��ك املناطق البد من دراس��ته وإدخاله كأحد عوامل تخطي��ط التعليم والتنمية
اإلقتصادية.
يترك��ز احلج��م األكبر م��ن الطلبات في إقليم الوس��ط وخصوصا ً في محافظت��ي العاصمة والزرقاء ،حيث ش��كل عدد
املتقدمني في محافظة العاصمة ( )%28.7من إجمالي املتقدمني على مس��توى اململكة ،وبلغت نس��بة املعينني مقارنة
بع��دد املتقدمني ضمن محافظة العاصمة ( ،)%5.2ومقارنة بإجمالي املعينني على مس��توى اململكة فقد بلغت نس��بة
املعينني في محافظة العاصمة إلجمالي املعينني ( )%23.8تقريباً.
أم��ا فيما يتعلق بتوزيع أعداد املتقدمني واملعينني منهم حس��ب املؤهل ،فإنه يالحظ ب��أن العدد األكبر من املتقدمني من
حملة الشهادة اجلامعية ،يتركز في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء ،إذ يشكلون ما نسبته ( )%28.7و ( )%24.4و()%12.1
من إجمالي املتقدمني على مستوى اململكة على التوالي ،وكانت نسبة التعيني مقارنة بعدد املتقدمني في هذه احملافظات
) )%5.2و ( )%4.7و( )%6على التوالي ،أما نس��بة تعيني اجلامعيني ف��ي هذه احملافظات مقارنة بأعداد املعينني اإلجمالي على
مستوى اململكة فكانت ( )%18.8و( )%15.2و( )%9.1على التوالي.
أما توزيع أعداد املتقدمني بطلبات توظيف خالل عام  2007حسب التخصصات فيبينها اجلدول التالي:
جدول رقم ()6
أعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملعينني واملستنكفني منهم موزعني حسب مجموعات
التخصصات خالل عام 2007
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ويستدل من البيانات في اجلدول رقم ( )6ما يلي:

تش��كل التخصصات التعليمية من حمل��ة املؤهالت اجلامعية والدبلوم املتوس��ط الثقل األكبر من حجم
عملية العرض وخصوصا ً من اإلناث ،وبلغ العدد اإلجمالي حلملة التخصصات التعليمية من اجلامعيني والدبلوم
) )95218متقدما ً ومتقدمة ،يش��كلون ما نس��بته ( )%54تقريبا ً من إجمالي املتقدمني ،وإذا ما قارنا أعداد اإلناث
ضم��ن ه��ذه التخصصات ،فإنه يالح��ظ بأنهن يش��كلن ( )%85.4م��ن إجمالي اجلامعيني ضم��ن التخصصات
التعليمية.

أما بالنس��بة حلملة الدبلوم املتوس��ط فإن التخصصات التعليمية تش��كل أكثر م��ن نصف إجمالي عدد
املتقدمني في كافة التخصصات وبنس��بة بلغت ( )%54.8من إجمالي املتقدمني ،ويالحظ بأن حملة الدبلوم في
التخصصات التعليمية من اإلناث يشكلن حوالي ( )%92من إجمالي املتقدمني ضمن التخصصات التعليمية،
األمر الذي يش��ير بوضوح إلى حجم العرض الكبير ضمن التخصصات التعليمية مقارنة ببقية التخصصات،
بالنسبة لﻺناث.
وعنــد مقارنــة حجم الطلب علــى التخصصــات التعليمية من حملــة املؤهالت اجلامعيــة والدبلوم
املتوســط مع حجــم العرض يتبني حجم املشــكلة وخصوصاً حلملة الدبلوم ،حيث بل��غ إجمالي املعينني
من حملة التخصصات التعليمية (جامعيون ودبلوم ) ( )6400معينا ً ومعينة ،ويش��كلون ما نس��بته ( )%6.7من
إجمالي املتقدمني ضمن التخصصات التعليمية من كال اجلنسني (جامعيون ودبلوم) ،حيث بلغت نسبة تعيني
حملة الش��هادات اجلامعية حوالي ( ،)%9.3في حني بلغت نسبة تعيني حملة الدبلوم املتوسط حوالي ( )%1من
إجمالي املتقدمني ضمن التخصصات التعليمية.
أما إذا أخذنا حجم التعيينات للتخصصات التعليمية مقارنة بإجمالي التعيينات فإنه يالحظ بأن تعيينات
حمل��ة هذه التخصصات تش��كل أكثر من نصف أع��داد املعينني من كافة التخصصات وبنس��بة ( )%57.6من
إجمال��ي املعينني ،ويعود ذلك الرتفاع حجم الطلب في وزارة التربية والتعليم وخصوصا ً على حملة الش��هادة
اجلامعية من اإلناث ،ورغم تدني نس��بة تعيني الدبلوم املتوسط ضمن التخصصات التعليمية فإنها تشكل ما
نسبته حوالي ( )%15.2من إجمالي املعينني من حملة دبلوم كلية اجملتمع.
أما فيما يتعلق ببقية التخصصات ،فإنه يالحظ بأن حملة التخصصات املالية والتجارية تلي التخصصات
التعليمية من حيث حجم العرض وتش��كل ما نس��بته ( )%10.4من إجمالي املتقدمني ،أما نسبة تعيني حملة
التخصص��ات املالي��ة والتجارية من اجلامعيني فقد بلغت ( )%3.8مقارنة بع��دد املتقدمني اجلامعيني ضمن هذه
التخصص��ات ،و( )%2.4حلمل��ة الدبلوم املتوس��ط ،يليها حملة العلوم األخرى من حي��ث حجم العرض والطلب
وتش��كل ما نسبته حوالي ( )%9.6من إجمالي املتقدمني ،أما نسبة التعيني من اجلامعيني ضمن العلوم األخرى
فقد بلغت ( )%5.8مقارنة بعدد املتقدمني اجلامعيني ضمن هذه التخصصات و( )%11.9حلملة الدبلوم املتوسط،
وهي نس��ب ضئيلة تس��تدعي مزيدا من البحث واملراجعة لضبط حجم القبول ضمن هذه التخصصات نظرا
لتوافر أعداد كبيرة حاليا تكفي حاجة اجلهاز احلكومي لسنوات قادمة عديدة.

مرة أخرى ال بد من التأكيد على أهمية رفع مستوى جودة التعليم واملهارات اإلضافية
في هذه التخصصات ليتمكن حاملوها من احلصول على فرص عمل في القطاعني العام
واخلاص ،وخاصة إجادة اللغة اإلجنليزية واستعماالت احلاسوب واملهارات اإلدارية املتطورة.
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

واقع عملية العرض والطلب وفق التخصصات في اخلدمة املدنية
جانب العرض:
 بل��غ إجمال��ي عدد اإلناث املتقدمات بطلبات توظيف إلى الديوان ما يزيد على ثلثي عدد الذكور ،في حني بلغتنسبة املعينات حوالي ( )%53من إجمالي املعينني من كال اجلنسني.
 بلغ��ت نس��بة التعي�ين اإلجمالية ( )%6.2فق��ط من إجمالي ع��دد املتقدمني لعام  .2007ف��ي حني كانت عام 2006تش��كل ما نس��بته ( )%6.7فقط من إجمالي عدد املتقدمني التراكمي لذلك العام ،األمر الذي يش��ير
بوضوح إلى محدودية قدرة أجهزة اخلدمة املدنية على التوظيف ،وبالتالي ضرورة توجه املتقدمني إلى الفرص
املتاحة في سوق العمل األردني ،وعدم التركيز على الوظيفة العامة حملدودية قدرتها االستيعابية ،خصوصا
أن بيان��ات وزارة العمل تش��ير إلى وجود أكث��ر من ( )240ألف عامل وافد يعمل��ون في مختلف التخصصات
الزراعية واإلنشائية والسياحية....إلخ.
ومن هنا جاء تعاون الديوان مع صندوق التنمية والتشغيل بهدف توفير التمويل للمتقدمني بطلبات توظيف
إلى الديوان لفتح مشاريع خاصة بهم ،إسهاما ً في اجلهود الهادفة إلى تغيير الثقافة اجملتمعية نحو الوظيفة
احلكومية ،وضرورة التحول نحو مجاالت أخرى ،وقد بلغ إجمالي عدد القروض املمنوحة إلقامة مش��اريع صغيرة
ومدعومة من الصندوق من خالل نافذة الصندوق في الديوان ( )254قرضا ً خالل الس��نوات الثالث املاضية ،إال أن
املؤشرات تدل مع األسف على تراجع هذه التجربة رغم دورها الهام ألسباب عديدة.
 هن��اك حوال��ي ( )30تخصصا ً من حملة املؤهالت اجلامعية ش��كلوا ما نس��بته ( )%68م��ن إجمالي املتقدمنيبطلبات توظيف،والتي تزيد أعدادها عن ( )1000متقدما ً ومتقدمة ،والتي يبني تفاصيلها اجلدول التالي-:
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

جدول رقم ()7
أعداد املتقدمني واملعينني من اجلامعيني موزعني حسب التخصص واجلنس لعام 2007
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

بلغ عدد املتقدمني من حملة الش��هادة اجلامعي��ة ( )123963متقدما ً ومتقدمة ،ويتضح من اجلدول رقم ( )7بأن
أعلى نسبة من املتقدمني بلغت في تخصص تربية وتعليم حيث شكلت ما نسبته ( )%7من إجمالي املتقدمني،
تالها تخصصات اللغة العربية وآدابها بنسبة ( )%6واللغة اإلجنليزية وآدابها واحملاسبة وبنسبة ( )%5لكل منهما
من إجمالي املتقدمني ،مع أهمية مالحظة أن توفر التخصصات ال يعني في العديد من احلاالت توفر العرض
للوظيفة املطلوبة حيث أن عدداً من تلك التخصصات تتوفر فيها اإلناث فقط .
حيث يستدل من البيانات اجلدول أعاله األعداد الكبيرة للمتقدمات من اإلناث في تخصصات تربية وتعليم
ولغ��ة عربية وآدابها ولغ��ة إجنليزية وآدابها والش��ريعة ومعلم مجال لغة عربية وأحي��اء وجغرافيا وتربية
إبتدائية وطفل.
أما بالنس��بة للذكور فيالحظ وجود أعداد كبيرة من املتقدمني الذكور في تخصصات احملاس��بة واحلقوق،
م��ع مالحظة أن حجم التعيني في مختلف التخصصات (الطلب) ال يتناس��ب مع حجم املعروض ،كما مت
اإلشارة لذلك في جانب العرض في ص( )10من هذه الدراسة.
إن أح��د أه��م احلقائق التي تظهرها املؤش��رات لدى دي��وان اخلدمة املدنية وجتربته هي في وجود إش��كالية
أفقي��ة (جغرافية) في موضوع توفر التخصصات ،وليس فقط إش��كالية عمودي��ة حيث أن هناك العديد
من احملافظات التي ال تتوف��ر فيها التخصصات التعليمية والعلمية مثل (الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء،
اللغة العربية،اللغة اإلجنليزية واحلاسوب وغيرها).
كما أنه من املهم اإلشارة إلى بعض املفارقات في هذه العملية التي تدلل على صعوبة وتعقيدات عملية
تخطيط وإدارة املوارد البش��رية ومخرجات التعليم على املس��توى الوطني ،وكأح��د األمثلة (الطريفة) أن
هناك بني املتقدمني في ديوان اخلدمة املدنية ( )26طلباً ملهندس�ين في البادية الشمالية وأن األول في الدور
التنافس��ي فيها تقدم بطلب منذ ما يزيد على ( )11عام ولم يطلب هذا التخصص في تلك املنطقة خالل
هذه الفترة.
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اجلدول رقم ((8
أعداد املتقدمني واملعينني من حملة دبلوم كلية اجملتمع موزعني حسب التخصص واجلنﺲ لعام 2007

أم��ا في ما يخص حملة ش��هادة الدبلوم املتوس��ط فيالحظ بأن عدد املتقدم��ني قد بلغ ( )54096متقدما ً ومتقدمة ،وتش��ير
البيانات في اجلدول أعاله بأن أعلى نس��بة من املتقدمني كانت في تخصص تربية إبتدائية وطفل حيث ش��كلت ما نس��بته
) )%13من إجمالي املتقدمني ،تالها تخصص احملاسبة بنسبة ( ،)%7واللغة العربية وإدارة األعمال ( )%5لكل منهما ،من إجمالي
املتقدمني.

جانب الطلب:

بلغ عدد املعينني في اجلهاز احلكومي عام  2007ما مجموعه ( )11105شخصاً ،وقد تركزت حاالت التعيني بني حملة الشهادة
اجلامعية حيث بلغ عدد املعينني( )9031ش��خصاً ،يش��كلون ما نس��بته( )%81تقريبا ً من إجمالي املعينني ،وتشير البيانات في
اجلدول التالي إلى أبرز التخصصات التي ﰎ التعيني منها خالل عام -:2007
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

جدول رقم ()٩
أعداد املتقدمون واملعينون واملرشحون واملستنكفون من حملة الشهادات اجلامعية موزعني حسب التخصص واجلنس لعام 2007
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ويالحظ من اجلدول رقم ( )9بأن أعلى نس��بة من املعينني من حملة الش��هادة اجلامعية بلغت( )%9في تخصص اللغة العربية
وآدابها ،تاله تخصص اللغة اإلجنليزية وآدابها تاله تخصص تربية وتعليم بنس��بة بلغت ( )%8.3من إجمالي املعينني ،مما يؤكد
بأن حجم الطلب تركز بشكل أساسي على التخصصات التعليمية.
وفــي عام  2006اســتنكف عن التعيني ف��ي وزارة التربية والتعليم ( )81مهندس��ا ً مدنيا ً وفي وزارة الصحة (  ) 6مهندس��ني
مدنيني ،في حني استنكف عن اإلمتحان التنافسي (  ) 300مهندسا ً مدنيا ً وبذلك يصبح إجمالي املستنكفني ( )387مهندسا ً
مدنيا ً منهم ( ) 344ذكور و(  ) 43من اإلناث ،ويتوفر في مخزون الديوان من املهندس��ني املدنيني حوالي ( )11متقدما ً من الذكور
بعد خصم الترش��يحات ،في حني يتوفر في اخملزون من املتقدمات اإلن�اث ما مجموعه ( ) 157متقدمة في تخصص الهندس��ة
املدني��ة ،مع ض��رورة مراعاة أن األعداد املتوفرة في مخزون الديوان قد ال تعكﺲ بالض��رورة الواقع الفعلي لعملية العرض على
هذه التخصصات ،حيث تواجه في معظمها ظاهرة اإلستنكاف شأنها في ذلك شأن تخصص هندسة مدنية عام ،وخصوصا ً
في تخصص الهندس��ة املدنية (جيوماتكﺲ) ،حيث ﰎ دعوة كافة املتقدمني ضمن هذا التخصص لتغطية ش��واغر األجهزة
احلكومية ،واستنكف عن اإلمتحان التنافسي ما نسبته ( ،)%88وكذلك ال يتوفر في مخزون الديوان سوى ( )9طلبات هندسة
مدنية /مساحة (ذكور).
أما في عام  2007فقد اس��تنكف عن التعيني في وزارة التربية والتعليم ( )59مهندس��ا ًﹶ مدنيا ً في حني استنكف عن اإلمتحان
التنافس��ي ( )71مهندس مدني وبذلك يصبح إجمالي املس��تنكفني ( )130مهندس��ا ً مدنيا ً منهم ( )90ذكور ،في حني يتوفر
في مخزون الديوان من املهندس��ني املدنيني ( )4متقدمني ذكور فقط بعد خصم الترش��يحات ،حيث بلغ عدد اإلناث املتقدمات
مامجموعه ( )221متقدمة من نفﺲ التخصص.
وبل��غ عدد املعينني ف��ي وزارة الصحة من األطباء خالل عام  2006ما مجموعه ( )573طبيباً ،منهم ( )497طبيب و ( )76طبيبة،
ف��ي ح��ني بلغ املعينني من األطباء في وزارة الصحة خالل عام  2007ما مجموعه( )333طبيبا ً منهم ( )288طبيبا ً و( )45طبيبة،
وبشكل عام ،فإنه ال يزال يتوفر في مخزون الديوان ( )215طلبا ً ألطباء وطبيبات ،منها ( )188طلبا ً للذكور و ( )27طلبا ً لﻺناث.

مع ضرورة اإلشارة هنا إلى أن حالة الطلب عموما ً على التخصصات والتخصصات
اخملتلفة ال تتسم بالدميومة وتكون آنية ومرحلية كونها (حالة الطلب) ترتبط بعدة
عوامل تؤثر على مدى استمرارية هذه احلالة.

- 17 -

واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

اجلدول رقم ((10
أعداد املتقدمني واملعينني واملستنكفني من حملة الدبلوم املتوسط موزعني حسب التخصص واجلنﺲ لعام 2007
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

ويالح��ظ م��ن اجلدول رق��م ( )10بأن عدد املعينني من حملة الدبلوم املتوس��ط بلغ ( )2074ش��خصاً ،وبأن أعلى نس��بة من
املرش��حني بلغت ( )%15.4في تخصص التمريﺾ ،تاله تخصص علوم احلاسب اآللي /تكنولوجيا معلومات وبنسبة بلغت ()%8
من إجمالي املعينني ،تاله املعينون من تخصص احلاسب اآللي /برمجة وحتليل وبنسبة بلغت ( ،)%7.2مما يؤكد بأن حجم الطلب
تركز بشكل أساسي على تخصصي التمريﺾ واحلاسب اآللي ،وبالتالي وكما متت اإلشارة سابقا ً بات من الضروري إعادة النظر
في عملية القبول في التخصصات التعليمية حلملة الدبلوم املتوسط.

مؤشرات عملية التجيير في تعيينات اخلدمة املدنية وعالقتها ﲟخرجات
التعليم حسب التوزيع اجلغرافي
اجلدول رقم ((11
أعداد املتقدمني بطلبات توظيف واملعينني واجمليرين منهم خالل عام  2007موزعني حسب اإلقليم واحملافظة واملؤهل العلمي واجلنﺲ
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ويالحظ من اجلدول رقم ( )11أن إجمالي عدد اجمليرين قد بلغ ( )1673ش��خصا ً وش��كلوا ما نسبته حوالي ( )%15من إجمالي
املعينني ،ش��كل اجلامعيون حوالي ( )%12منهم ،في حني ش��كل حملة الدبلوم حوالي ( ،)%3أما نسبة جتيير اإلناث فقد بلغت
حوالي ( )%33من إجمالي اجمليرين في حني ش��كل الذكور ثلثي اجمليرين ،وقد ش��كل اجلامعيون اجمليرون ما نس��بته ( )%81.2من
إجمالي اجمليرين ،في حني بلغت نسبة حملة الدبلوم اجمليرين ( )%18.8من إجمالي اجمليرين.
أما أعلى نس��بة جتيير على مس��توى اإلقليم فقد كانت في إقليم اجلنوب حيث بلغت حوالي ( )%39تالها إقليم الوس��ط
حوالي ( ،)%37وأخيرا ً إقليم الشمال بنسبة ( )%24من إجمالي اجمليرين ،أما على مستوى احملافظات فقد كانت أعلى نسبة جتيير
في البادية الش��مالية وبلغت ( )%14.6من إجمالي اجمليرين تالها العاصمة بنس��بة ( )%13.3ثم البادية اجلنوبية بنسبة ()%11,6
من إجمالي اجمليرين.

أبرز التخصصات التي مت التعيني عليها بالتجيير في كافة محافظات
اململكة خالل عام -: 2007
(محافظة العاصمة)
اللغة العربية وآدابها (ذكور) ،اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور) ،تاريخ (ذكور) ،جغرافيا(ذكور) ،أحياء (ذكور) ،رياضيات (ذكور).
(محافظة البلقاء)-:
كيمـياء(ذكور) ،اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور) ،رياضيات (ذكور) ،جغرافيا (ذكور) ،فيزياء (ذكور).
(محافظة الزرقـــاء)
اللغة العربية وآدابها (ذكور) ،أحياء (ذكور) تاريخ (ذكور) ،جغرافيا(ذكور).
(محافظة مــادبــا)
فيزياء (ذكور) ،رياضيات (ذكور).
(البادية الوسطــى)
اللغ��ة اإلجنليزية وآدابها (ذكور)،معلم مجال/رياضيات (إناث) ،كيمياء (ذكور  +إناث) ،فيزياء (ذكور  +إناث) ،رياضيات (ذكور  +إناث)،
علوم احلاسب اآللي (ذكور  +إناث).
(محافظة املفــرق)
طب (ذكور) ،قبالة (إناث).
(الباديـة الشماليـة)
اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور) ،رياضيات (ذكور+إناث) ،علوم احلاسب اآللي (ذكور+إناث) ،كيمياء (ذكور+إناث) ،فيزياء (ذكور  +إناث)،
معلم مجال/رياضيات (ذكور  +اناث) ،تكنولوجيا معلومات (ذكور).
(محافظة الكــرك)
كيمياء (ذكور) ،اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور) ،رياضيات (ذكور).
(محافظـة الطفيلـة)
رياضيات (ذكور) ،طب(ذكور) ،اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور).
(محافظة معــان)
اللغة العربية وآدابها (ذكور) ،رياضيات (ذكور  +إناث) ،كيمياء(ذكور) ،طب (ذكور) ،لغة إجنليزية وآدابها (ذكور).
(محافظة العقبــة)
اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور) ،طب (ذكور) ،لغة عربية وآدابها (ذكور).
(الباديـة اجلنـوبيـة)
رياضي��ات (ذك��ور  +إناث) ،اللغة اإلجنليزية وآدابها (ذكور  +إناث) ،أحياء(اناث) ،علوم احلاس��ب اآللي (ذكور) ،رياضيات (ذكور  +إناث)،
فيزياء (إناث).
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

وفيما يتعلق بالتجيير على مس��توى مجموعة التخصصات يظهر اجلدول رقم ( )12أن أعلى نس��بة جتيير كانت في مجموعة
التخصص��ات التعليمي��ة حيث بلغت حوال��ي ( ،)%69تالها مجموعة التخصصات الهندس��ية وبلغ��ت ( ،)%17ثم مجموعة
التخصصات الطبية بنسبة ( )%16.1من إجمالي اجمليرين.

جدول رقم ()12
اعداد اﺠﻤﻟيرين خالل عام  2007موزعني حسب مجموعة التخصصات واملؤهل العلمي ونوع التجيير واجلنس
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واقع عملية العرض والطلب على حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم املتوسط في اخلدمة املدنية

أعداد الطلبة امللتحقني باجلامعات وكليات اﺠﻤﻟتمع األردنية للعام الدراسي
))2007 - 2006

* املصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النشرة اإلحصائية لعام 2007
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اخلالصة والتوصيات
يتضح مما تضمنته هذه الدراسة من معلومات وبيانات ومؤشرات بأن موضوع املوارد البشرية وإدارتها وتنميتها على املستوى
الوطني وفي املقدمة منها مخرجات التعليم وجودته هي قضية حتتاج منا جميعا ً إلى مزيد من اإلهتمام واجلدية والتعمق في
دراسة املعطيات واحلقائق وبشكل شمولي مبا في ذلك احلقائق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وإلى املشاركة املؤسسية
وإلى األخذ مببادئ الشفافية واملساءلة في عملية تقييم النتائج وقبل كل شيء اإلرادة السياسية.
وتب��رز هذه الدراس��ة عددامن النقاط التي قد تس��هم في الوصول إلى برنامج مش��ترك إلحراز التق��دم احلقيقي في عملية
تخطيط التعليم ومخرجاته كمهمة وطنية ذات أولوية نتحدث عنها دائماً:
 -1ض��رورة إعادة النظر في واقع املس��اقات التعليمية للعدي��د من التخصصات مبا يضمن إكس��اب الطالب املهارات احلديثة
ومهارات اللغات والتفكير املبادر واإلبداعي لتتمكن مخرجات هذا التعليم من تلبية متطلبات سوق العمل وتطوراته.
 -2أهمي��ة تخطيط عملية التعليم ببعديها العامودي واألفقي بحيث يتم النظر إلى واقع التعليم ومخرجاته في احملافظات
وإلى تناسبها مع الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي وتطوره ،وفرص العمل املتاحة وتوقعات التنمية فيها.
 -3أن هناك حاجة أكيدة إلعادة النظر في عملية تعريف فرص العمل ووضع الوصف الوظيفي لها ومواصفات إشغالها وأخذ
هذه العملية بعني اإلعتبار من قبل اجلامعات واملؤسسات األكادميية في عملية حتديد املناهج ومؤهالت ومهارات مخرجات
التعليم.
 -4ال ب��د من بذل جهود مش��تركة إلح��داث تغييرات عميقة في الثقاف��ة اإلجتماعية لتغيير ثقافة اجملتم��ع الوظيفي وتنمية
القناعات بالتوجه نحو فرص العمل في مختلف القطاعات اإلقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية واخلدمية.....إلخ.
 -5إن أح��د أه��م الش��روط لتحقيق التق��دم في التوصي��ة ( )4يتمثل في أن تترافق تل��ك اجلهود مع مجموع��ة من اإلجراءات
والتش��ريعات واملش��اريع والبني��ة التحتية التي متكن م��ن خلق مناخ مناس��ب وبيئة عملية لنجاح النش��اط اإلقتصادي
الفردي والتعاوني واجلماعي في مختلف احملافظات بحيث يش��عر الفرد األردني بتوفر مصلحة أكيدة من توجهه نحو هذا
النشاط.
 -6إن جناح مثل هذه التوجهات يحتاج بالتأكيد إلى تش��اركية مؤسس��ية دائمة ال تزال مفق��ودة رغم كثرة املؤمترات واللجان
التنس��يقية املؤقتة ولقد أشار الديوان منذ س��نوات إلى أهمية تشكيل مثل هذه املؤسسية القادرة على وضع املؤشرات
اخلاصة مبخرجات التعليم وفرص العمل على املستوى الوطني وحتديد مهمات واجتاهات البرامج للنهوض بهذا الواقع.
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