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تقديم الدراسة
إدراًكا ألهميــة تعليــم الكبــار وتعلمهــم كونــه ركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، 

ومــورًدا متجــدًدا يســهم فــي إثــراء خبــرات األفــراد وتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات والخبــرات المتجــددة 

وتعزيــز تعلمهــم مــدى الحيــاة، وانســجاًما مــع النظــرة الســائدة لمفهــوم تعليــم الكبــار وتعلمهــم،  ومــا 

تشــتمل عليــه مــن مجــاالت متعــددة تتعلــق بالتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي التــي تقــدم لألطفــال 

والشــباب والكبــار ضمــن منظومــة التعليــم المســتمر والتعلــم مــدى الحيــاة، ومــا يرتبط بهــا من معارف 

ومهــارات تراعــي االحتياجــات المتجــددة لســوق العمــل.

وانطالًقــا مــن اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية )2016-2025(، ومــا تضمنته مــن أولويات 

ومجــاالت منســجمة مــع األهــداف الــواردة ضمــن خطــة التنميــة المســتدامة  )2020-2030(، وتحديــًدا 

الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة )SDG4(، عملــت الــوزارات المعنيــة بتقديــم خدمــات لتعليــم الكبــار 

وتعلمهــم فــي األردن علــى تنفيــذ المشــاريع والبرامــج التعليميــة والتدريبيــة، بهــدف تلبيــة االحتياجــات 

التعليميــة والتدريبيــة للمتعلميــن الكبــار، وفًقــا لقدراتهــم واحتياجاتهــم، ومتطلبــات ســوق العمــل، 

األداء،  ومؤشــرات  المســتهدفات  وتحديــد  والمشــاريع،  البرامــج  لهــذه  وأنشــطة  أهــداف  ووضــع 

ــر توكيــد الجــودة، والحوكمــة. ومجــاالت التمويــل ومصــادره، ومعايي

وفــي ضــوء الواقــع الحالــي لتعليــم الكبــار وتعلمهــم فــي األردن، وتنفيــًذا للتوصيــات ومجــاالت العمــل 

واألولويــات الــواردة ضمــن إطــار عمــل بيليــم لتعليــم الكبــار، بــدأ التنســيق والتعــاون بيــن الــوزارات 

والمؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية المعنيــة بتعليــم الكبــار فــي األردن بهــدف تطويــر السياســات 

العامــة لتعليــم الكبــار وتعلمهــم، ووضــع إطــار سياســات وطنــي ينســق جهــود مقدمــي خدمــات تعليــم 

الكبــار وتعلمهــم، ويحقــق التكامــل بيــن الجهــود المبذولــة كافــة، ويعــزز ارتبــاط الخدمــات التعليميــة 

ــة المســتدامة. ــار باحتياجــات ســوق العمــل، وخطــط التنمي ــة المقدمــة للكب والتدريبي

األردن  فــي  وتعلمهــم  الكبــار  تعليــم  وخدمــات  برامــج  تحــدد  بيانــات  قاعــدة  وجــود  الهميــة  وإدراًكا 

ومقدميهــا؛ بــادرت الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم والعديــد 

مــن الــوزارات والمؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية إلــى تنفيــذ هــذه الدراســة التحليليــة لتحليــل واقــع 

ــار فــي األردن، والمســتعرض الحصيــف لهــذه الدراســة يّلمــس أهميتهــا، كونهــا الدراســة  تعليــم الكب

التحليليــة األولــى التــي تناولــت تعليــم الكبــار وتعلمهــم فــي األردن، وحللــت واقعــه ضمــن نهــج شــمولي 

ــار وتعلمهــم. ــم الكب ــة لتعلي ــات وطني ــاء قاعــدة بيان يؤســس لبن
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ختاًمــا، ال يســعني إال أن أشــكر الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار، والــوزارات والمؤسســات الممثلــة فــي 

عضويــة اللجنــة التوجيهيــة واللجنــة الفنيــة لبنــاء اإلطــار الوطنــي لتعليــم الكبــار علــى جهودهــم  الكبيــرة، 

وتعاونهــم المثمــر فــي توفيــر البيانــات المتعلقــة بالبرامــج والخدمــات المقدمــة للمتعلميــن الكبــار ، 

والشــكر موصــول أيًضــا لمؤسســاتنا الوطنيــة التــي أبــدت تعاونهــا المســتمر، ووفــرت التســهيالت 

الالزمــة لتنفيــذ الدراســة ضمــن إمكاناتهــا ومواردهــا المتاحــة، مجــدًدا تأكيــد أهميــة نتائــج الدراســة كإطــار 

مرجعــي لبنــاء  قاعــدة بيانــات عــن تعليــم الكبــار، وركيــزة أساســية إلعــداد األطــار الوطنــي لتعليــم الكبــار 

وتعلمهــم فــي األردن.

األمين العام للشؤون التعليمية

ورئيس اللجنة التوجيهية إلعداد

اإلطار الوطني لتعليم الكبار

د. نواف العجارمة

المقدمة

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم للجمهــور نتائــج هــذه الدراســة التــي عنوانهــا »واقــع تعليــم الكبــار فــي 

األردن« .

أجــرى الدراســة الدكتــور مجــدي القــرم، والدكتــور لــؤي عســاف فــي أيلول/ ســبتمبر- كانون األول/ ديســمبر 

ــار  ــار فــي األردن« الــذي تنفــذه الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكب 2021 ضمــن مشــروع »دعــم تعليــم الكب

بدعــم مالــي مــن الــوزارة األلمانيــة االتحاديــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة.

وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن امتناننــا للدكتوريــن القــرم وعســاف إلجــراء الدراســة، وكذلــك 

لعــدد مــن الخبــراء وأصحــاب المصلحــة الذيــن تبادلــوا معارفهــم ومعلوماتهــم، وجعلــوا مــن الممكــن 

النظامــي  التعليــم غيــر  التربيــة والتعليــم األردنيــة وشــعبة  أود أن أشــكر وزارة  الدراســة. كمــا  نشــر 

التابعــة لهــا لدعــم تنفيــذ الدراســة وتقديــم مالحظــات قيمــة. كمــا أتوجــه بشــكر خــاص إلــى زميلــي جــواد 

ــر الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار فــي األردن، لتنســيق تنفيــذ الدراســة. القســوس، مدي

وأشــير هنــا إلــى المؤتمــر الســابع لتعلــم الكبــار وتعليمهــم )CONFINTEA VII( الــذي عقــد فــي المغــرب 

فــي حزيــران/ يونيــو 2022، واعتمــد إطــار عمــل مراكــش )MFA(. وكانــت إحــدى النقــاط التــي اتفقــت عليهــا 

ــم عــن بعــد  ــم التعل ــد لمقدمــي برامــج تعلُّ ــوع المتزاي ــدول األعضــاء فــي اليونســكو هــي: »إدراًكا للتن ال

الناتجــة عــن ظهــور بيئــات تعليميــة معقــدة، نعيــد تأكيــد الحاجــة إلــى تعزيــز دور الحكومــات فــي وضــع 

ــم  ــاكل الخاصــة بتعل ــة، البشــرية؛ لدعــم الهي ــة، والتعليمي ــح، وتخصيــص المــوارد المالي ــات واللوائ اآللي

الكبــار وتعليمهــم ولتنظيــم التعلــم الذاتــي وتحفيزه،وتنســيقه، ورصــده كصالــح عــام ومشــترك ضمــن 

ــج دراســتنا األهميــة التــي نعلقهــا علــى االعتــراف بالتنــوع  ــر التعليــم العــام المعــزز «. وتظهــر نتائ توفي

.MFA الحالــي لتعليــم الكبــار، كمــا هــو مذكــور فــي إطــار عمــل مراكــش

خــالل المراحــل األولــى مــن تنفيــذ الدراســة، كنــا نهــدف إلــى تحليــل تنــوع مقدمــي خدمــات تعلــم الكبــار 

وتعليمهــم فــي األردن، وتقديمهــا إلــى الجمهــور المهنــي، أصحــاب المصلحــة المعنييــن. حيــث يتــم 

التعبيــر عــن هــذا التنــوع مــن خــالل شــكل المؤسســة، واالنتمــاء إلــى الهيــاكل العامــة أو الخاصــة أو غيــر 

الحكوميــة، ســواء كانــوا مواطنيــن، أو أجانــب أو أصحــاب اعتبــارات عالميــة، مــن خــالل تنــوع المجموعــات 

المســتهدفة، ومــا إلــى ذلــك.
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ــاة، وتعلــم  ــم حــول مصطلحــات مثــل التعلــم مــدى الحي ــا علــى مســتوى العال تجــري المناقشــات حالًي

الكبــار وتعليمهــم. وال يــزال يتعيــن علــى العديــد مــن البلــدان التوصــل إلــى تفاهــم واتفــاق مشــترك علــى 

مــا يعــد تعلــم الكبــار وتعليمهــم. ومــع ذلــك، يعــد تعلــم الكبــار وتعليمهــم جــزًءا مهًمــا جــًدا مــن عمليــات 

التعليــم والتعلــم، وعلــى الرغــم مــن عــدم تلقيــه االهتمــام الكافــي، إال أنــه ال يــزال يحــدث فــي كل مــكان.

تظهــر دراســتنا أن أكثــر مــن 6000 مؤسســة تطبــق تعلــم الكبــار وتعليمهم في األردن، بنــاًء على تعريف 

ــر مــن 500000 شــخص يحضــرون  ــون أيًضــا أن أكث ــار وتعليمهــم. ويقــدر الباحث ــم الكب اليونســكو لتعل

أنشــطة تعلــم الكبــار وتعليمهــم فــي األردن كل عــام، وهــذا تقديــر متحفــظ إلــى حــد مــا.

يتــم نشــر الدراســة فــي وقــت مهــم بالنســبة لتعلــم الكبــار وتعليمهــم فــي األردن. إذ تعمــل وزارة التربيــة 

والتعليــم األردنيــة مــع الــوزارات األخــرى وأصحــاب المصلحــة غيــر الحكومييــن للمضــي قدمــًا فــي تطويــر 

اإلطــار الوطنــي لتعليــم الكبــار فــي البــالد. وهــذه مبــادرة رئيســة لتنســيق الجهــود فــي هــذا القطــاع. 

ويحدونــا أمــل كبيــر أن تســاهم نتائــج الدراســة فــي هــذه المبــادرة التــي اتخذتهــا الحكومــة.

وهــذه الدراســة التــي تحمــل عنــوان »واقــع تعليــم الكبــار فــي األردن« هــي األولــى مــن نوعهــا التــي يتــم 

إجراؤهــا لقطــاع تعلــم الكبــار وتعليمهــم، وهــي تفتــح مســاحة لمزيــد مــن البحــث عــن تعلــم الكبــار 

ــار  ــم الكب ــر فهــم أفضــل لمفهــوم تعل وتعليمهــم فــي األردن، والتــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تطوي

وتعليمهــم فــي األردن، وبالتالــي خلــق ظــروف إطــار أفضــل لتنفيــذه.

ممثل الجمعية األلمانية لتعليم الكبار في األردن

نزاريت نزارتيان

الفصل األول

مقدمة عن الدراسة
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أواًل: الخلفية 
بالتعــاون  األردن،  فــي  الكبــار  لتعليــم  األلمانيــة  الجمعيــة  بنــاًء علــى طلــب  الدراســة  إعــداد هــذه  تــم 

مــع وزارة التربيــة والتعليــم، بهــدف إجــراء دراســة معمقــة وتحليليــة لواقــع تعليــم الكبــار فــي األردن، 

وإعــداد خريطــة تشــمل هــذه المؤسســات والخدمــات والبرامــج التــي تقدمهــا، وأعــداد المســتفيدين 

مــن البرامــج المقدمــة، ولغايــات تنفيــذ هــذه الدراســة تــم اعتمــاد منهجيــة علميــة ترتكــز علــى أدوات 

كميــة ونوعيــة. ولغايــات الوقــوف علــى الوضــع الراهــن لواقــع تعليــم الكبــار فــي األردن تمــت مراجعــة 

العديــد مــن األدبيــات العلميــة والدراســات الحديثــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع، وتــم إعــداد دليــل خــاص 

بالمقابــالت وقوائــم المراجعــة النوعيــة التــي تضمنــت أســئلة نوعيــة اســتهدفت أصحــاب المصلحــة 

ــد مــن المقابــالت المعمقــة للوصــول  ــم إجــراء العدي ــار فــي األردن.وت ــم الكب العامليــن فــي مجــال تعلي

إلــى جميــع الفئــات المســتهدفة فــي الدراســة )المؤسســات الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة والخاصــة فــي 

االردن(؛ للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالخدمــات والبرامــج المقدمــة حاليــا، والتوزيــع 

الجغرافــي لهــذه المؤسســات علــى مســتوى المملكــة األردنيــة الهاشــمية.وقد مكنــت نتائــج المقابــالت 

واالســتبانات فريــق الدراســة مــن اقتــراح توصيــات تســاعد فــي تطويــر البرامــج، والخدمــات المقدمــة فــي 

مجــال تعليــم الكبــار، واقتــراح برامــج منبثقــة مــن االحتياجــات الفعليــة للفئــات المســتهدفة فــي األردن.

ومــن الجديــر بالذكــر أن وزارة التربيــة والتعليــم شــريك رئيــس للجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار في تنفيذ 

ــات  ــة، وتوصي ــار ومحــو األمي ــم الكب ــة لتعلي ــة الوطني الدراســة، وبمــا يتوافــق مــع مخرجــات عمــل اللجن

لجنــة تعليــم الكبــار وتعلمهــم خاصــة فيمــا يتعلــق ببنــاء اإلطــار الوطنــي لتعلــم الكبــار وتعليمهــم، ممــا 

مكــن فريــق الدراســة مــن الحصــول علــى بيانــات واقعيــة لتعليــم الكبــار.

وتنبــع أهميــة تعلــم الكبــار وتعليمهــم مــن مســاهمتها فــي نهضــة المجتمعــات اإلنســانية وتطورهــا 

كونهــا رافــدا يســهم فــي تنفيــذ خطــط التنميــة، وتحقيــق النهضــة الشــاملة  بإعــداد اليافعيــن والشــباب 

والكباروتأهيلهــم وتمكينهــم، وتزويدهــم بالمعــارف والخبــرات، وإكســابهم المهــارة األساســية التــي 

تمكنهــم مــن القيــام بأدوارهــم مواطنيــن فاعليــن بكفــاءة ومهــارة واقتــدار انســجاما مــع الجهــود 

العالميــة الهادفــة إلــى تكويــن فهــم مشــترك لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، ومجــاالت توظيفهــا 

ــاء إطــار عمــل عالمــي، ورســم خريطــة  ــه، مــن خــالل بن ــد مجــاالت العمــل وأولويات واســتثمارها، وتحدي

ــه وأهدافــه، وتضمينهــا  فــي خطــط  طريــق إســتراتيجية تضمــن تحقيــق االســتدامة فــي تحقيــق غايات

ــة المســتدامة. التنمي

ــن  ــد - المؤسســات التــي تقــدم برامــج لألفــراد البالغيــن الذي وقــد شــملت الدراســة - علــى وجــه التحدي

يســعون إلــى تحســين مؤهالتهــم الفنيــة أو المهنيــة، ومواصلــة تطويــر قدراتهــم، وإثــراء المهــارات 

والكفــاءات فــي مجــال جديــد، أو لتحديــث معارفهــم فــي مجــال معيــن، وهــذا يتضمــن مــا يمكــن أن يشــار 

إليــه باســم »التعليــم المســتمر«، أو »التعليــم المتكــرر«، أو » فرصــة التعليــم الثانــي«، لغــرض اســتكمال 

مســتوى تعليمهــم الــذي تلقــوه فــي المــدراس والجامعــات وأي تعليــم رســمي آخــر. 

ومــن خــالل هــذه الدراســة التحليليــة لواقــع تعليــم الكبــار فــي األردن، تســعى الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم 

الكبــار فــي األردن بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم إلــى المســـاهمة فـــي تحليـــل واقــع تعليــم الكبــار 

فــي األردن، مــع التركيــز علــى التعليــم غيــر النظامــي، المتضمــن التدريــب المهنـــي والتقنـــي، وعلــــى البرامج 

ــى وضــع  ــا ســعت الدراســة إل ــم والتدريــب المتعــددة فــي األردن، كمــ التــي تقدمهــا مؤسســات التعلي

خريطــة تتضمــن كل المؤسســات العاملــة فــي مجــال تعليــم الكبــار فــي األردن وتحليلهــا، وتقديــــم 

بعـــض التوصيـــات واقتـــراح حلـــول مــــن شــــأنها أن تســــاهم فــي إعــداد نمــــوذج لتعليم الكبار في االردن، 

وتقــدم برامــج فعالــة توائــم التحديــــات الحاليــــة لســــوق العمــــل األردنــي.

تكــون فريــق الدراســة مــن الدكتــور مجــدي القــرم، والدكتــور لــؤي عســاف اللذيــن لهمــا خبــرات تزيــد علــى 

عشــرين عامــا فــي مجــال تنفيــذ البحــوث والدراســات الكميــة والنوعيــة، ويمتلــك الفريــق مهــارات فــي 

االتصــال والتواصــل مــع مقدمــي الخدمــات فــي األردن، إضافــة إلــى مهــارات تحليــل البيانــات وصياغــة 

التقاريــر الفنيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.

ثانيًا: مشكلة الدراسة
إن تحقيــق النجــاح واالزدهــار فــي البلــدان التــي تشــح فيهــا المــوارد الطبيعيــة، مثــل األردن، يعتمــد علــى 

القــدرات البشــرية وقدرتهــا التنافســية، التــي ال يمكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل االســتثمار فــي العنصــر 

البشــري وتوفيــر تعليــم متميــز بمخرجــات نوعيــة. مــن هــذا المنطلــق، وضــع األردن االســتثمار فــي 

العنصــر البشــري علــى رأس األولويــات الوطنيــة، ولذلــك تفــوق علــى دول المنطقــة لســنوات عديــدة، 

ومــع ذلــك فقــد شــهدت الســنوات األخيــرة العديــد مــن التحديــات، وخصوصــا برامــج التعليــم المســتمر 

التــي تنفذهــا المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، فلــم تعــد المخرجــات بالمســتوى الــذي يلبــي 

متطلبــات التنميــة، أو التنافســية إقليميــًا وعالميــًا، وتتجلــى هــذه التحديــات مــن خــالل عــدد من مؤشــرات 

التعليــم األردنيــة مثــل: معــدالت االلتحــاق، ونتائج االمتحانات المدرســية، ونســبة المتســربين، ومعدالت 

توظيــف الخريجين،ممــا يؤكــد وجــود مشــكلة حقيقيــة ببرامــج تعليــم الكبــار المقدمــة، ووجــود حاجــة 

لزيــادة فاعليــة هــذه المؤسســات لتحقيــق الطموحــات المرجــوة منهــا. 
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ثالثًا: أهداف الدراسة
هدفــت هــذه الدراســة إلــى إجــراء تقييــم تحليلــي لواقــع تعليــم الكبــار فــي األردن، وإعــداد خريطــة توضــح 

مجموعــة مــن الحقائــق والبيانــات عــن مقدمــي تعليــم الكبــار فــي األردن وفًقــا لـــتعريف تعليــم الكبــار 

ــار، وشــملت األهــداف الفرعيــة التاليــة: المعتمــد، واإلطــار المفاهيمــي لتعليــم الكب

المؤسســات  مــن  المصلحــة  أصحــاب  مــن  لشــبكة  المملكــة  مســتوى  علــى  خريطــة  رســم   •

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والخاصــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة التــي تقــدم 

خدمــات وبرامــج ومشــاريع فــي مجــاالت تعليــم الكبــار فــي األردن.

حصــر الخدمــات والبرامــج والمشــاريع التــي تقدمهــا المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة   •

والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة فــي مجــاالت تعليــم الكبــار فــي 

األردن.

تقدمهــا  التــي  والمشــاريع  والخدمــات  البرامــج  مــن  المســتهدفة  الفئــات  أعــداد  إلــى  التعــرف   •

المؤسســات فــي تعليــم الكبــار والوقــوف علــى نوعيــة الكــوادر البشــرية التــي تقــدم الخدمــات مــن 

ومدربيــن. وميســرين  معلميــن 

تقديــم توصيــات نوعيــة وعمليــة تنعكــس علــى تطويــر عمــل أصحــاب المصلحــة الرئيســيين   •

العامليــن فــي مجــاالت تعليــم الكبــار فــي األردن، وتخــدم السياســات واإلســتراتيجيات المســتقبلية.

رابعًا: أسئلة الدراسة
وهــم  الرئيســيين،  المصلحــة  أصحــاب  األردن شــملت  فــي  الكبــار  تعليــم  لواقــع  التحليليــة  الدراســة 

المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 

والدوليــة، التــي تقــدم برامــج وخدمــات ومشــاريع لتعليــم الكباروتدريبهــم وفــق اإلطــار المفاهيمــي 

لتعليــم الكبــار فــي األردن، وتضمنــت الدراســة األســئلة الرئيســة التاليــة:

الســؤال األول: مــا المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة التــي تقــدم برامــج التعليــم والتدريــب 

المهنــي والتقنــي فــي مجــاالت تعليــم الكبــار فــي األردن، وســتتم اإلجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــالل 

البحــث فــي األســئلة الفرعيــة االتيــة: 

تحديد خريطة لهذه المؤسسات على مستوى المملكة.  •

تحديد التبعية القانونية واإلدارية لهذه المؤسسات.  •

تحديد البرامج والمشاريع التي تقدمها في مجال تعليم الكبار، وإعداد الفئات المستهدفة.   •

مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة الحديثــة المتوفــرة التــي تتضمــن البرامــج والخدمــات   •

الكبــار فــي األردن وفــق اإلطــار المفاهيمــي المعتمــد مــن قبــل  والمشــاريع الخاصــة بتعليــم 

اليونســكو. منظمــة 

ــار فــي  ــم الكب ــم خدمــات تعلي إجــراء مقابــالت مــع أصحــاب المصلحــة العامليــن فــي مجــال تقدي  •

األردن، إضافــة إلــى المســؤولين فــي وزارة التربيــة والتعليــم، ومجموعــة مــن مؤسســات المجتمع 

المدنــي التــي تنفــذ برامــج، و أنشــطة فــي مجــاالت تعليــم الكبــار، ســواء كانــت تعليميــة أو تدريبيــة 

أو مهــارات حياتيــة. 

الســؤال الثانــي: مــا المنظمــات المحليــة والدوليــة التــي تقــدم برامــج ومشــاريع التعليــم والتدريــب 

للكبــار فــي األردن، وســتتم اإلجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــالل البحــث فــي األســئلة الفرعيــة االتيــة:

تحديد خريطة لهذه المؤسسات على مستوى المملكة.  •

تحديد التبعيات القانونية واإلدارية لهذه المؤسسات.  •

تحديد البرامج والمشاريع التي تقدمها في مجال تعليم الكبار، وإعداد الفئات المستهدفة.   •

إجراء مقابالت معمقة مع أصحاب المصلحة الفاعلين.   •

الســؤال الثالــث: مــا المؤسســات التــي تقــدم برامــج وخدمــات التعليــم والتدريــب للكبــار التابعــة للقطاع 

ــة  ــب واستشــارات، وســتتم اإلجاب ــة وشــركات ومؤسســات التدري الخــاص تحــت مســمى مراكــز ثقافي

عــن هــذا الســؤال مــن خــالل البحــث فــي المؤشــرات التاليــة: 

تحديد خريطة لهذه المؤسسات على مستوى المملكة.  •

الفئــات  وإعــداد  الكبــار،  تعليــم  مجــال  فــي  المؤسســات  تقدمهــا  التــي  البرامــج  إلــى  التعــرف   •

 . فة لمســتهد ا

ــار فــي  ــم الكب ــم خدمــات تعلي إجــراء مقابــالت مــع أصحــاب المصلحــة العامليــن فــي مجــال تقدي  •

األردن

خامسًا: تحديات الدراسة
نظــرا لخصوصيــة الدراســة وحساســيتها، وأهميــة الحفــاظ علــى الســرية التامــة للمعلومــات والبيانــات، 

تــم تحديــد بعــض التحديــات التــي تــم رصدهــا قبــل الدراســة وخاللهــا والتــي يمكــن أن تؤثــر فــي إجــراءات 

الدراســة ونتائجهــا بشــكل إيجابــي، واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا، ونخــص بالذكــر اآلتــي:

بأعــداد  خاصــة  بيانــات  توفــر  هوعــدم  للدراســة  األساســية  التحديــات  أحــد  البيانــات:  توفــر  عــدم   •

المســتفيدين مــن خدمــات البرامــج المتعــددة، أو عــدد البرامــج التدريبيــة والتعليميــة للكبــار التــي تقدمها 

المؤسســات، فمعظــم المؤسســات التــي تمــت دراســتها تقــدم شــرحًا كافيــًا عــن األهــداف والغايــات، 

واإلســتراتيجيات واألنظمــة، وكل مــا يخــص المؤسســة، ولكــن هنــاك بعــض المؤسســات ال توثــق 
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إنجازاتهــا مــن البرامــج وأعــداد المســتفيدين، وإن تــم توثيقهــا فإنهــا متقطعــة وتخــص برامــج معينــة 

فقــط، أو مــدة زمنيــة معينــة. 

التحــدي اآلخــر والمكمــل للمحــدد األول، هــو عــدم تعــاون بعــض  البيانــات:  عــدم اإلفصــاح عــن   •

الجهــات فــي اإلفصــاح عــن عــدد برامجهــا وأعــداد المســتفيدين منهــا، فرغــم المتابعــات الحثيثــة 

مــع عــدد كبيــر مــن المؤسســات العاملــة فــي مجــال تعليــم الكبــار، لــم تقبــل بعضهــا بتزويدنــا 

بأعــداد البرامــج، وأعــداد المســتفيدين منهــا.

• صعوبــة تحديــد المواعيــد واالجتماعــات: واجــه الفريــق صعوبــة فــي االجتمــاع مــع العديــد مــن 

المؤسســات؛ بســبب إجــراءات كورونــا، والسياســات المصاحبــة، ممــا اســتدعى االجتمــاع عــن 

بعــد فــي بعــض األحيــان.

• تعــدد التنســيق وضعفــه بيــن مؤسســات تعليــم الكبــار فــي األردن: يعــد مــن أكبــر التحديــات التــي 

تواجــه تعليــم الكبــار فــي األردن، فتعــدد المؤسســات يشــمل القطــاع الحكومي والقطــاع الخاص، 

وقطــاع المجتمــع المدنــي دون وجــود سياســة عامــة أو إطــار يجمــع وينظــم تعليــم الكبــار، فهنــاك 

مــا يزيــد علــى )6271( مؤسســة عامــة وخاصــة، تقــدم برامــج التعليــم والتأهيــل بمختلــف أنواعــه. 

إجراءات لتجاوز التحديات

اختيــار عينــة مــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات المحليــة والدولية والقطاع الخــاص العاملة   •

فــي مجــاالت تعليــم الكبــار فــي األردن؛ إلجــراء المقابــالت المعمقــة، مــع الذيــن تــم اختيارهــم بناء على 

عينــة قصديــة علــى أســاس نوعيــة الخدمــات والبرامــج المقدمــة بما يتوافــق مع اإلطــار المفاهيمي 

لتعليــم الكبــار، إضافــة إلــى حجــم المؤسســة ونشــاطاتها وأعــداد المســتهدفين مــن برامجهــا.

تنفيــذ المقابــالت الميدانيــة بشــكل وجاهــي مــع األفــراد والمؤسســات المســتهدفة وتــم التقيــد   •

بأوامــر الدفــاع والقــرارات الحكوميــة الخاصــة بجائحــة كورونــا التــي تتعلــق بإجــراءات الســالمة العامــة.

اشــتملت الدراســة علــى المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والخاصة، ومنظمــات المجتمع   •

ــار. ــم الكب ــي تقــدم خدمــات وبرامــج وأنشــطة لتعلي ــة والدوليــة الت المدنــي المحلي

حدود الدراسة:

الحــدود الزمانيــة: تــم اعتمــاد الدراســات والبيانــات الحديثــة حيثمــا وجــدت، وركــزت البيانــات علــى   •

الكبــار. بتعليــم  المعنيــة  للمؤسســات  منشــورة  بيانــات  آخــر  حســب   2020  -  2019 األعــوام 

الحــدود المكانيــة: تمــت الدراســة فــي عمــان متناولــة واقــع تعليم الكبــار وتعليمهم، فــي المملكة   •

ــة الهاشــمية. األردني

سادسًا: منهجية الدراسة وإجراءاتها
اإلطار المنهجي للدراسة

مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وهــذه المنهــج يجمــع 

بيــن المنهــج الكمــي والنوعــي اإلجرائــي الــذي يعتمــد علــى مجموعــة مــن األدوات والطرائــق البحثيــة فــي 

ــى تحقيقهــا وهــذه األدوات  ــي ســعت الدراســة إل المراحــل المتعــددة، وبمــا ينســجم مــع األهــداف الت

هــي: مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة والســجالت والوثائــق والتقاريــر، والمالحظــة المباشــرة 

خــالل مراحــل تنفيــذ الدراســة، وتصميــم دليــل للمقابــالت الميدانيــة شــبه المنظمــة مــع المؤسســات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والخاصــة والمنظمــات المحليــة والدوليــة العاملــة فــي مجــاالت تعليــم الكبــار 

فــي األردن. وخضعــت كل المعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا بمــا فيهــا االســتمارات والبيانــات إلــى 

عــدة مراحــل مــن المراجعــة وشــملت التدقيــق الميدانــي، وخصوصــا نتائــج المقابــالت والتدقيــق المكتبي 

والتدقيــق أثنــاء تحليــل البيانــات، وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة إدخــال البيانــات، تــم اســتخراج بيانــات أوليــة 

لمؤشــرات الدراســة، وتمــت مراجعتهــا واســتخراج التقاريــر األوليــة ومشــاركتها مــع الجمعيــة األلمانيــة 

لغايــات الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة التــي فــي ضوئهــا تــم إصــدار مســودة التقريــر النهائيــة للدراســة، 

وتســليمها للجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار فــي األردن.

مجتمع الدراسة وعينتها الكمية والنوعية

مجتمــع الدراســة وعينتهــا الكميــة والنوعيــة: تضمــن مجتمــع الدراســة المؤسســات الحكوميــة 

وغيــر الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة العاملة 

فــي مجــاالت تعليــم الكبــار وفــق اإلطــار المفاهيمــي المتفــق عليــه مــع فريــق الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم 

الكبــار فــي األردن.

اختيــار عينــة الدراســة النوعيــة )قوائــم المراجعة/المقابــات شــبه المنظمــة(: تعتمــد منهجيــة 

أخــذ العينــات لهــذا))( المكــون النوعــي علــى اختيــار عينــة قصديــة، وتضمنــت معاييــر االختيــار ألخــذ العينــات 

الخاصــة بالمقابــالت الميدانيــة، وتحديــد واختيــار األفــراد الموجوديــن فــي مؤسســات أصحــاب المصلحــة، 

وخاصــة العامليــن بشــكل مباشــر فــي مجــاالت تعليــم الكبــار ولديهــم اطــالع وخبــرة كبيــرة بهــذا المجــال، 

إضافــة إلــى االســتعداد للمشــاركة فــي المقابــالت. وعليــه تــم إجــراء24 مقابلــة وزيــارة ميدانيــة بشــكل 

جماعــي، وفــردي فــي بعــض األحيــان )مرفــق قائمــة المقابــالت(.

الموسوعة العربية لتطوير الذات 2020   )1(
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مقدمة عن الدراسة

سابعًا: مراحل تنفيذ الدراسة
مرحلــة تصميــم أدوات الدراســة )أدوات جمــع المعلومــات(: أعــد فريــق الدراســة أدوات الدراســة 

الكميــة والنوعيــة )قائمــة المراجعــة(، وذلــك بعــد مراجعــة أدبيــات الدراســة والدراســات الســابقة ذات 

العالقــة بالموضــوع واالطــالع علــى اإلطــار المفاهيمــي لتعليــم الكبــار فــي األردن، وتــم اســتخدام أنــواع 

متعــددة مــن أدوات جمــع المعلومــات مــن الفئــات المســتهدفة فــي الدراســة.

وفيما يلي ملخص تصميم كل أداة تم استخدامها بالدراسة:

مراجعــة األدبيــات والدراســات والتقاريــر والقوانيــن واألنظمــة الحاليــة المتعلقــة بتعليــم الكبــار في   •

األردن، حيــث تــم البحــث عــن العديــد مــن الدراســات الحديثــة التــي تناولــت تعليــم الكبــار فــي األردن 

وفــق محــددات الدراســة وأهدافهــا، وتوفــر لــدى فريــق الدراســة العديــد مــن التقاريــر والدراســات 

الســابقة التــي تمــت مراجعتهــا وتحليــل نتائــج الدراســات.

تصميــم دليــل المقابــالت النوعيــة )قائمــة المراجعــة(، وهــو خــاص بأصحــاب المصلحــة، العامليــن   •

فــي المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تقــدم برامــج وخدمــات ومشــاريع تختــص 

الكبــار، ورصــد  تعليــم  فــي مجــال  مــن خبراتهــم  بهــدف االســتفادة  األردن،  فــي  الكبــار  بتعليــم 

مؤشــرات التطويــر الممكــن العمــل بموجبهــا وفــق أهــداف الدراســة وأســئلتها، وقــد شــمل ذلــك 

المؤسســات والمنظمــات، واألفــراد المعنييــن مباشــرة بقضايــا تعليــم الكبــار.

مرحلــة جمــع البيانــات وتنفيــذ المقابــالت الكميــة )تعبئــة االســتبانات( والمقابــالت النوعيــة مــع   •

أصحــاب المصلحــة العامليــن مجــاالت تعليم الكبار فــي االردن، إضافة إلى إجراء المجموعات البؤرية 

المركــزة مــع بعــض الخبــراء مــن أصحــاب المصلحــة بهــدف االســتماع لوجهــة نظرهــم بمــا ينســجم 

مــع أهــداف الدراســة، وبمــا يضمــن الحصــول علــى المعلومــات المــراد تضمينهــا للدراســة، وهــي 

وجهــة نظــر الخبــراء بالبرامــج التــي تقدمهــا فــي مجــاالت تعليــم الكبــار، وآليــات التطويــر والتحســين. 

مرحلــة التحليــل النوعــي والكمــي للبيانــات واســتخراج النتائــج وتحليلهــا ومناقشــتها، حيــث تــم   •

خــالل هــذه المرحلــة مراجعــة البيانــات وإصــدار الجــداول والنتائــج، والتعليــق عليهــا مــن قبــل فريــق 

الدراســة، إضافــة إلــى تحليــل المقابــالت النوعيــة التــي تــم إجراؤهــا واســتخالص النتائــج وتحليلهــا.

مســودة التقاريــر: مرحلــة إصــدار مســودة التقاريــر، ومناقشــتها مــع الشــركاء، وفريــق الجمعيــة   •

األلمانيــة لتعليــم الكبــار فــي األردن لغايــات الحصــول علــى  التغذيــة الراجعــة، وإصــدار التقريــر 

للدراســة. النهائــي 

الفصل الثاني:

اإلطار النظري - األدبيات

المتعلقة بواقع التعليم

وتعلم الكبار
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أواًل:فلسفة واقع تعليم الكبار

بعــد مــرور ســنوات تجــاوزت المئــات منــذ بــدأ االهتمــام بتعليــم الكبــار، وبــذل الجهــود فــي ســبيل نشــره، 

وحــث األفــراد علــى االلتحــاق بــه، أخــذت مالمــح هــذا العلــم تتحــدد وبــرزت أهميتــه بالنســبة لألفــراد 

والمجتمعــات، وتحقيــق األهــداف المرجــوة، التــي اختلفــت مــن مجتمــع إلــى آخــر تبعــا لظروفــه وأحوالــه، 

ــار لتعويضهــم عمــا فاتهــم مــن فــرص التعليــم والتدريــب،  ــه تعليــم يوجــه للكب ــى أن إال أنهــا اتفقــت عل

مــن أجــل تحســين أوضاعهــم ومســاعدتهم لتحســين أوضاعهــم المعيشــية. وتعــددت الدراســات 

التــي تناولــت تعليــم الكبــار واختــالف أهدافــه ووســائله والعوامــل المؤثــرة فــي اإلقبــال عليــه أو اإلحجــام 

عنــه، فمــن منظــور علــم اجتمــاع التربيــة Sociology of education فــإن تعليــم الكبــار يعــد علمــا تربويــا 

اجتماعيــا، الرتبــاط أهدافــه بتقديــم المعرفــة والتدريبــات المهاريــة والنمــو الروحــي والوجدانــي، والرتباطــه 

بالمجتمــع وفلســفته وثقافتــه وأهدافــه مــن ناحيــة أخــرى، فقــدم المفكــرون والفالســفة تصنيفــات 

عديــدة لفلســفة تعليــم الكبــار طبقــا للمــدارس الفلســفية التقليديــة التــي ســادت التربيــة العامــة 

كالمثاليــة والواقعيــة والتقدميــة.

ثانيًا: مفهوم تعليم الكبار
تختلــف إســتراتيجيات تعليــم الكبــار مــن مجتمــع آلخــر باختــالف العوامــل فيــه مــن حيــث الظــروف 

ــق إســتراتيجية المجتمعــات  ــة، واألنمــاط السياســية الســائدة. وتنبث ــة، واألحــوال االجتماعي االقتصادي

فــي تعليــم الكبــار مــن اإلســتراتيجية الخاصــة بــكل مجتمــع باختــالف فلســفته وأيديولوجيتــه وبمــا 

يميــزه عــن المجتمعــات األخــرى. وقــد تبنــت البــالد العربيــة اإلســتراتيجية العربيــة لمحــو األميــة وتعليــم 

الكبــار التــي أقرهــا مؤتمــر اإلســكندرية الثالــث المنعقــد ببغــداد فــي أيلــول/ ديســمبر عــام 1976م، وهــذه 

المــدى القصيــر. مــع  اإلســتراتيجية المتبنــاة هــي نمــط مــن إســتراتيجيات المواجهــة المكثفــة فــي 

األخــذ فــي الحســبان أن كل قطــر عربــي يتعيــن عليــه أن يصــوغ إســتراتيجيته لمحــو األميــة وتعليــم 

العامــة  اإلســتراتيجية  العامــة. وهــذه  اإلســتراتيجية  إطــار  وفــي  المحليــة  بــه وفقــا لظروفــه  الكبــار 

التــي أقرهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثـــقافة المنعقــد بنيروبــي 

ــر عــام 1976م فــي دورتــه التاســعة والتــي عرفــت تعليــم الكبــار بأنــه المجمــوع  فــي تشــرين األول/ أكتوب

الكلــي للعمليــات التعليميــة أيــا كان مضمونهــا ومســتواها وأســلوبها، وســواء أكانــت امتــدادا أو بديــال 

للتعليــم األول المقــدم فــي المــدارس والكليــات والجامعــات أو فــي مــدة التلمــذة الصناعيــة، فهــو 

التعليــم الــذي يــؤدي إلــى تنميــة القــدرات، وإثــراء المعــارف وتحســين المؤهــالت الفنيــة أو المهنيــة، أو 

توجيههــا وجهــة جديــدة، فتعليــم الكبــار يســتهدف التنميــة الكاملــة لشــخصية الكبــار والمشــاركة فــي 
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التنميــة االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والثقافيــة المتوازنــة، والمســتقلة.)2(إضافة إلــى العقــد العربــّي لمحــو 

األميــة وتعليــم الكبــار )2015-2024( حيــث اعتمــد مجلــس الجامعــة العربّيــة علــى مســتوى القّمــة، فــي 

دورتــه السادســة والعشــرين، العقــد العربــّي لمحــو األمّيــة وتعليــم الكبــار )2015-2024(، الــذي ُعــّد عقــًدا 

للقضــاء علــى األمّيــة فــي جميــع أنحــاء الوطــن العربــّي بجميــع صورهــا )األبجدّيــة، والرقمّيــة، والثقافّيــة(. 

وتكّلــف بمتابعــة تنفيــذ هــذا العقــد األمانــة العاّمــة لجامعــة الــّدول العربّيــة والمنّظمــة العربّيــة للتربيــة 

والثقافــة والعلــوم )ألكســو()3(. إضافــة إلــى هــدف التنميــة المســتدامة الرابــع الــذي يهــدف إلــى ضمــان 

ــاة للجميــع)4(.  ــز فــرص التعلــم مــدى الحي التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع، وتعزي

األميــة  ترتفــع فيهــا نســبة  التــي  المجتمعــات  بلــد آلخــر، ففــي  الكبــار مــن  ويختلــف مفهــوم تعليــم 

يســتخدم المصطلــح مرادفــا لمحــو األميــة، فــي حيــن أن المجتمعــات التــي انتهــت بالفعــل مــن مشــكلة 

األميــة، تعليــم الكبــار فيهــا يعنــي إتاحــة الفرصــة للحصــول علــى المزيــد مــن التعليــم، وعلــى الرغــم مــن 

هــذه االختالفــات، فــإن نقطــة البدايــة لتحديــد هــذا المفهــوم يمكــن أن تبــدأ بــأن نعــرف مــن هــو الكبيــر، 

ومــن هنــا نجــد بعضهــم يتخــذ الســن تحديــدا لمفهــوم الكبــار، وبعضهــم اآلخــر يــرى أن مفهــوم النضــج 

النفســي يمكــن أن يصلــح لتحديــد مــن هــو الكبيــر، فيمــا تؤكــد فئــة ثالثــة الــدور االجتماعــي الــذي يؤديــه 

الفــرد فــي)5( المجتمــع أساســا لتحديــد مفهــوم الكبيــر)6(.  

دائمــا مــع  يتعامــل  الكبــار جعلــت منــه ميدانــا واســعا وعريضــا  لتعليــم  المتنوعــة  المفاهيــم  هــذه 

فئــات عديــدة فــي مجــاالت متنوعــة ومتجــددة دائمــا، لذلــك تبتكــر مصطلحــات جديــدة لتعليــم الكبــار 

لتتناســب مــع اإلســتراتيجيات الخاصــة بالمجتمعــات، ومــن هــذه المصطلحــات: التربيــة األساســية

 ،Social education والتربيــة االجتماعيــة ،Community education وتربيــة المجتمــع ،Basic education

والتربيــة المســتديمة Permanent education، والتربيــة مــدى الحيــاة Life long education، والتعليــم 

Out of school education، وغيــر ذلــك مــن  المجتمعــي Mass education، والتربيــة خــارج المدرســة 

المصطلحــات التــي تــدور فــي فلــك تعليــم الكبــار، وكلهــا تســهم فــي توضيــح معالمــه وتجليــة مفهومــه. 

ويبــدو أن التعريــف المعتمــد هــو تعريــف اليونســكو، التــي عرفــت تعليــم الكبــار بأنــه » التعليــم الــذي 

يســتهدف علــى وجــه التحديــد - األفــراد الذيــن يعدونهــم بالغيــن مــن قبــل المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه 

لتحســين مؤهالتهــم الفنيــة، أو المهنيــة، أو زيــادة تطويــر قدراتهــم، أو إثــراء معارفهــم بغــرض إكمــال 

الخطة العربية لتعليم الكبار، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 2001.  )2(

العقد العربّي لمحو األّمّية وتعليم الكبار )2024-2015( ، المنظمة العربية للتربية والثقافة  والعلوم. 2015.  )3(

/2021/2022https://ar.unesco.org/gem-report تقرير رصد التعليم العالمي  )4(

علــى الشــخيبي. تعليــم الكبــار وتحقيــق الذات-دراســة فــي فلســفة تعليــم الكبــار.  دراســات تربويــة، رابطــة التربيــة الحديثــة،   )5(

ص59. 1993م.  القاهــرة،   ،)40( الجــزء  الســابع،  المجلــد 

عبد الرحمن بن سعد الحميدي. مدخل إلى علم تعليم الكبار. ط1، الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، 1412هـ. ص5.  )6(

مســتوى مــن التعليــم الرســمي، أو الكتســاب المعرفــة والمهــارات والكفــاءات فــي مجــال جديــد، أو 

لتحديــث معارفهــم فــي مجــال معيــن. وهــذا يشــمل أيًضــا مــا يمكــن أن يشــار إليــه باســم »التعليــم 

المســتمر«، أو »التعليــم المتكــرر«، أو »تعليــم الفرصــة الثانيــة«)7(.

وتتنــوع طرائــق التدريــس المســتخدمة فــي تنفيــذ برامــج تعليــم الكبــار بيــن المحاضــرات والمناقشــات 

 Distance والحلقــات الدراســية والدراســات المســتقلة، والدراســة بالمراســلة، والدراســة عــن بعــد

وشــبكة  الكومبيوتــر  برامــج  خــالل  مــن  أو  التليفزيونيــة،  الشاشــات  عبــر  أو  الراديــو  Learning عبــر 

المعلومات )اإلنترنــت( أو بطريقــة المشــروع بمــا يتفــق ونوعيــة اإلســتراتيجية المرســومة لــكل بلــد.

ثالثًا: تعليم الكبار ومحو االمية
يعــد محــو األميــة ركنــا مهمــا، وأحــد المشــتمالت األساســية لبرامــج تعليــم الكبــار فــي الوطــن العربــي 

خاصــة، وفــي الــدول الناميــة عامــة، حيــث تمثــل األميــة تحديــا خطيــرا يواجــه هــذه الــدول فــي مســيرتها 

نحــو التنميــة والتقــدم. لذلــك ركــزت البرامــج الوطنيــة والدوليــة فــي مقدمــة خططهــا وأهدافها- منــذ 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين- على مواجهــة مشــكلة األميــة كونهــا مــن أصعــب العوائــق التــي 

تعتــرض طريــق التنميــة. لذلــك اهتمــت الــدول الناميــة بمواجهــة مشــكلة األميــة مــن خــالل برامــج 

تعليــم الكبــار انطالقــا مــن وعيهــا بخطــورة األميــة ألنهــا مشــكلة معقــدة ترتبــط بمعظــم المشــكالت 

االقتصاديــة والســكانية والصحيــة، ممــا يشــكل عائقــا معطــال لجهــود التنميــة الشــاملة التــي لــم تعــد 

قاصــرة علــى تنميــة رأس المــال البشــري، ولعــل أحــد العوامــل التــي يرجــع إليهــا بــطء النمــو االقتصــادي 

والتقــدم االجتماعــي فــي بعــض البــالد العربيــة، هــو عــدم اســتثمار مواردهــا  البشــرية بشــكل مناســب 

رغــم كثرتهــا،  وتزايدهــا الســريع ، إضافــة إلــى أن هــذه المــوارد البشــرية مازالــت تعانــي األميــة، والنقــص 

فــي المهــارات الفنيــة الحديثــة والتكيــف مــع االتجاهــات الجديــدة التــي يعيشــها المجتمــع، فيمــا اهتمــت 

الــدول الناميــة بمواجهــة مشــكلة األميــة بوصفهــا حقــا أساســيا لإلنســان مــن حقوقــه األصليــة التــي 

أكدتهــا المبــادئ الــواردة فــي المادتيــن)26(، )27( مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، التــي تحــدد 

وتكفــل حــق الفــرد فــي التعليــم، وفــي أن يشــترك اشــتراكا حــرا فــي الحيــاة الثقافيــة والفنيــة والعلميــة، 

و بالمبــادئ الــواردة بالمادتيــن )12(، )15(مــن الميثــاق الدولــي الخــاص بحقــوق اإلنســان االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة حتــى مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، أصبــح تعليــم الكبــار يهتــم بالفــرد 

وتنميــة جوانــب شــخصيته، ويغطــي كل فئــات المجتمــع علــى اتســاعها، كمــا أصبــح يشــمل التعليــم 

كمحــو األميــة والتربيــة األساســية والتعليــم المهنــي والتدريــب أثنــاء العمــل لرفــع الكفايــة المهنيــة 

للفــرد، وبذلــك يكــون لتعليــم الكبــار دور فعــال فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة للمجتمــع.

http://uis.unesco.org/en/glossary-term/adult-education#slideoutmenu  )7(



2223 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الثاني:
اإلطار النظري - األدبيات المتعلقة بواقع التعليم وتعلم الكبار

رابعًا: المفهوم والخلفية التاريخية لتعليم الكبار
 continues تعــددت المصطلحــات الدالــة علــى التعلــم المســتمر، والــذي يدخــل ضمنــه تعليــم الكبــار

learning and adult education الــذي يعالــج ميدانــًا واســعًا مــن تعليــم الكبــار، الــذي يبــدأ فــي ســن 

الخامســة عشــرة ويســتمر مــدى الحيــاة، كمــا يبــدأ فــي مســتوى محــو األميــة، ويســتمر بــال ســقف 

أعلــى. وأقــرت المؤتمــرات الدوليــة لتعليــم الكبــار حــق تعليــم الكبــار وربطــه بالواجــب والمســؤولية، مثــل 

مؤتمــر نيروبــي 1976، وباريــس 1985، وجوميتــان 1990، وهامبــورغ 1997. ووضــع مؤتمــر تعليــم الكبــار 

الخامــس فــي هامبــورغ تعريفــًا شــاماًل لتعليــم الكبــار فجعلــه »مجمــل العمليــات التعليميــة النظاميــة 

وغيــر النظاميــة والَعرضيــة التــي ينمــي فيهــا الكبــار قدراتهــم، ويثــرون معارفهــم ويطــورون مؤهالتهــم 

التقنيــة والمهنيــة، ويســلكون بــه ســباًل جديــدة تلبــي حاجاتهــم وحاجــات مجتمعهــم«؛ مــن أجــل تحســين 

حياتهــم فــي الحاضــر والمســتقبل.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا التعريــف هــو المعتمــد حاليــًا علــى 

ــد العالمــي. الصعي

ومنــذ انعقــاد المؤتمــر الدولــي األول لتعليــم الكبــار )CONFINTEA( فــي مدينــة إلســينور بالدنمــارك، 

ــًا، إذ تطــور مــن مجــرد »تعليــم  ــار )Adult Learning( تحــواًل جذري ــم الكب عــام 1949، شــهد مفهــوم تعلي

العمليــة  فــي  محوريــة  ركيــزة  إلــى  للجميــع،  تكميلــي«  »تعليــم  أو  والنســاء،  الرجــال  لبعــض  بديــل« 

التعليميــة بمفهومهــا الشــامل. وقــد فتــح المؤتمــر الثالــث لتعليــم الكبــار )CONFINTEA III(، الــذي عقــد 

فــي العاصمــة اليابانيــة، طوكيــو، عــام 1972، أفقــًا جديــدًا فــي مجــال تعليــم الكبــار؛ حيــث أشــار إلــى أن 

مســتقبل تعليــم الكبــار يكمــن فــي اإلطــار العملــي للتعلــم مــدى الحيــاة، وفــي عــام 1997، قــال المؤتمــر 

الدولــي الخامــس لتعليــم الكبــار )CONFINTEA V(، الــذي عقــد فــي مدينــة هامبــورغ األلمانيــة، إن التعليــم 

مــدى الحيــاة يمثــل »فلســفة وإطــارًا مفاهيميــًا ومبــادئ تنظيميــة لجميــع أنمــاط التعليــم القائمــة علــى 

القيــم التحرريــة واإلنســانية والديمقراطيــة«. كمــا أكــد أيًضــا أن »تعليــم الكبــار وتثقيفهــم يمثــل مكونــًا 

محوريــًا فــي عمليــة التعلــم مــدى الحيــاة، التــي تقــوم علــى اســتمرارية التعلــم، وقــد تبنــى المؤتمــر الدولــي 

الســادس لتعليــم الكبــار )CONFINTEA VI(، الــذي عقــد فــي مدينــة بيليــم البرازيليــة عــام 2009، مــا عــرف بـــ 

»إطــار عمــل بيليــم« لتوجيــه الــدول األعضــاء فــي مجــال تعليــم الكبــار عبــر خمســة مجــاالت عمــل، وهــي: 

وضــع السياســات، والحوكمــة، والتمويــل، والمشــاركة، والجــودة.

ــر العالمــي بشــأن  ــاة« إصــدار »التقري ــذ عــام 2009، يواصــل »معهــد اليونســكو للتعلــم مــدى الحي ومن

ــة  ــة كآلي ــار وتثقيفهــم« )Global Report on Adult Learning and Education( بصــورة دوري تعليــم الكب

لمتابعــة مــدى التــزام الــدول األعضــاء بإطــار عمــل بيليــم، وذلــك مــن خــالل جمــع البيانــات والمعلومــات 

الخاصــة بالمشــاركة وتحليلهــا والتقــدم فــي برامــج تعليــم الكبــار، وإبــراز التحديــات، وتقييــم معــدالت 

التغييــر قياســًا إلــى الزمــن، ونشــر أفضــل المشــاركات؛ وذلــك مــن أجــل الدفــع قدمــًا بهــذا المجــال، 

وُنشــر أخيــرا التقريــر اإلقليمــي بشــأن تعليــم الكبــار فــي العالــم العربــي، الصــادر عــن »معهــد اليونســكو 

 The Status of Adult Learning and Education in the Arab عنــوان تحــت  الحيــاة«،  مــدى  للتعلــم 

States: Regional Report )وضــع تعليــم الكبــار وتثقيفهــم فــي العالــم العربــي: تقريــر إقليمــي(، الــذي 

تــم عرضــه فــي »اســتعراض منتصــف المــدة« ، الــذي عقــد فــي مدينــة ســوون، بكوريــا الجنوبيــة، فــي 

المــدة مــن 25 إلــى 27 تشــرين األول/أكتوبــر 2017، بمشــاركة »منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 

والثقافــة )اليونســكو(، ويهــدف التقريــر إلــى إبــراز مــا آلــت إليــه أوضــاع تعليــم الكبــار فــي العالــم العربــي 

الــذي يعيــش حقبــة تحــول اجتماعــي واقتصــادي وسياســي دراماتيكــي منــذ مطلــع العقــد الثانــي مــن 

هــذه األلفيــة، وهــو مــا فــرض عليــه حزمــة مــن التحديــات التــي يمكــن إجمالهــا – وفقــًا للتقريــر - فــي الزيــادة 

الســكانية، والفقــر وزيــادة معــدالت البطالــة، وتأجــج الصراعــات السياســية، وأزمــة الالجئيــن، والقضايــا 

الجندريــة وانعكاســاتها فــي الفضــاء الثقافــي العربــي، وغيرهــا مــن التحديــات التــي كان لهــا أكبــر األثــر فــي 

الواقــع التعليمــي فــي المنطقة.وقــد تنوعــت أنشــطة تعليــم الكبــار وبرامجهــا المتعــارف عليهــا عالميــا، 

حيــث اشــتملت علــى برامــج وحاجــات متوائمــة مــع متطلبــات تعليــم الكبــار التــي ترتكــز علــى ســتة أنــواع 

مــن التعليــم، وهــي: 

التربيــة األساســية للكبــار: التنميــة التعليميــة العامة، وهــي برامــج تســاعد الكبــار علــى تحســين   .1

المهــارات األساســية فــي القــراءة والحســاب.

برامــج اعتمادية، وهــي برامــج رســمية بعــد المرحلــة الثانوية تؤهــل إلــى كليــة أو درجــة جامعيــة أو   .2

دبلــوم فنــي أو مهنــي أو ومؤهــالت علميــة أخــرى للحصــول علــى الوظائــف.

برامــج التدريــب علــى حرفة، وهــي برامــج رســمية فــي التدريبــات المهنيــة تــؤدي الكتســاب البراعــة   .3

والمهــارة فــي الحرفــة.

دورات مرتبطــة بالعمل وهــذه ترتبــط بالوظيفــة أو المهنــة، وهي تختلــف عن برامج االعتمادية   .4

بعــد الثانويــة وعــن برامــج التدريــب علــى حرفــة، ســواء أكان الملتحقــون بهــذه الــدورات معينيــن 

فــي وظائــف أثنــاء هــذه الــدورات أو ليســوا كذلــك، كالــدورات التــي تؤخــذ فــي مــكان العمــل نفســه 

أو الــدورات المؤهلــة للوظائــف.

دورات تنميــة شــخصية،  تحــوي أنواعــا عديــدة مــن األنشــطة التعليميــة التــي تعتمــد علــى وجــود   .5

بالصحــة،  المرتبطــة  الــدورات  أمثلتهــا:  الســابق، ومــن  التصنيــف  المــدرس، وال تســتبعد مــن 

والهوايــات، والــدروس الرياضيــة، ولغــات أجنبيــة.
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خامسًا: االقتصاد األردني وواقع تعليم الكبار وتدريبهم في األردن
ــر  لــــم يشــــهد االقتصــاد الوطنــــي أي زيــــادة ملحوظــــة فــــي النمــــو االقتصــادي خــالل الســـنوات العشـ

الماضيـة، ومـا زالـت معدالت البطالـة مرتفعـة وخاصـة بيـن الشـباب. وفـي ظـل هـذا السـيناريو يمكـن 

أن يســــاعد توســــيع نظــــام تعليــم الكبــار الــذي يتضمــن التدريــب المهنــــي والتقنــــي واإلداري علــــى إيجــاد 

ــم  ــام التعليــ ــتدام، ويفتــح آفاقــًا جديــدة فــي مجــال تمكيــن الشــباب وتشــغيلهم. إال أن نظــ ــو مســ نمــ

والتدريـــب يواجـــه العديـــد مـــن العقبـــات التـــي تحـــد مـــن توجهـــات الشباب فـي اإلقبال عليـــه، مثـل نقـص 

المـوارد الماليـة الالزمة لتطويـر برامـج تعليــم وتدريــب ذات فاعلية، وعــدم مواءمــة مهــارات الخريجيــن 

مــــع احتياجــــات ســــوق العمــــل، وعــــدم مراعــــاة ميــــول الشــباب وتوجهاتهــم، وعــــدم مراعــــاة قضايــــا 

النــــوع االجتماعي، ممــــا يؤثــــر في مــــدى فاعلية هــــذه البرنامــج. فحسب أرقام دائـرة االحصاءات العامـة، 

ـم  ـن هـ ة لمـ ـ ـ بة البطال ـ ام 2020 نسبة 23% ونسـ ـ ـن عـ ـي مـ ـ ـع الثان ـ بلـغت نسبة البطالـة خالل الرب

ــن25عاما %49. ـ ـت سـ تحـ

علــــى الرغــــم مــــن أن االردن وضعــــت فــــي الميثـــاق الوطنـــي االردني، واإلســتراتيجية الوطنيـــة للشـــباب أولويـــة 

ــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، إضافــة إلــى  ــيين فــــي التنميــ ــباب وتعليمهــم كونهماعامليــــن رئيســ ــة الشــ تنميــ

اإلســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة 2019-2015 التــي وضعــت التعليــم أحــد محــاور التمكيــن األساســي 

للحماية االجتماعية بتوفـيرخدمـــات تعليميـــة عادلـــة للجميـــع، ومواءمة النظام التعليمي مع سوق العمل)8(. 

وبالتالي يمكــن أن تكــون برامــج تعليم الكبار كبرامج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، والتعليم المستمر 

ــم  ــم لتطويــر مهاراتهــ ــدة لهــ ــح آفــاق جديــ ــل، وفتــ ــى العمــ ــم علــ ــباب وتحفزيهــ ــاعدة الشــ ــة لمســ أداة فعالــ

ومعارفهــــم التي تساعدهم لدخــــول ســــوق العمل)9(. فتوفــــر برامــــج تعليم الكبار قــــوة عمــــل مدربــــة قــــادرة 

علــى اإلنتاج.  وتجــدر اإلشارة إلى أن هنالــك طلــبًا متزايــدًا علــى العامليــن فــي قطــاع المهــارات المهنية، ولكنـه 

ال يجـــذب ســـوى القليـــل مـــن الخريجيـــن الحاصليـــن علــــى درجــــات أكاديمية، وخصوصا ذوي الدرجــات العليــا.

وانطالقــًا مــن المفهــوم العالمــي لتعليــم الكبــار، ُينظــر إلــى تعليــم الكبــار ضمــن إطــار موســع يشــمل 

الشــباب، والكبــار الذيــن هــم بحاجــة إلــى فرصــة الكتســاب مهــارات جديــدة، وتوســيع معارفهــم؛ وتحســين 

فــرص العمــل المتاحــة لــه، وعلــى هــذا األســاس ســعت وزارة التربيــة والتعليــم بالتعــاون مــع الــوزارات 

والمؤسســات الرســمية لحصــر طبيعــة الخدمــات والبرامــج التعليميــة والتدريبيــة التــي يتــم تقديمهــا 

االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، 2025-2019، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األردن، 2019.  )8(

التقارير السنوية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في األردن ٨)2٠ – ٩)2٠ – 2٠2٠.  )9(

دراسة المجلس االقتصادي واالجتماعي ٩)2٠ واقع التدريب المهني والتقني في األردن.  

تقرير حالة البالد ٩)2٠ المجلس االقتصادي واالجتماعي.  

للفئــات المذكــورة بأعــاله، والبــدء بإعــداد ورقــة سياســات خاصــة بتعليــم الكبــار يتــم تأطيرهــا ضمــن إطــار 

وطنــي ينســق جهــود جميــع المؤسســات العاملــة فــي مجــال تعليــم الكبــار، ويعــزز فــرص التمكيــن وتحقيق 

االســتدامة، ترجمــة للتوصيــات المنبثقــة عــن المؤتمــر الوطنــي األول لتعليــم الكبــار فــي األردن الــذي عقدتــه 

الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار )الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار( عــام 2019 بالتعــاون مــع وزارات 

التربيــة والتعليــم والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والعديــد مــن المؤسســات الرســمية، وغيــر الرســمية. 

والمتضمنــة تطويــر فهــم مشــترك لمفهــوم تعليــم الكبــار كتعريــف وطنــي، وتطويــر رؤيــة لتعليــم الكبــار 

فــي األردن بالتعــاون مــع مختلــف المعنييــن مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، وتعزيــز 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ضمــن ســياق تعليــم الكبــار والتعلــم مــدى الحيــاة، وتطويــر برنامج 

يســتند فــي جوهــره إلــى اإلســتراتيجيات الوطنيــة لدعــم ريــادة األعمال والمهارات، وتبني سياســة التشــغيل 

عوضــا عــن التوظيــف للحــد مــن البطالــة والفقــر ، وتــم العمــل علــى إعــداد مقتــرح بنــاء إطــار وطنــي لتعليــم 

الكبــار، وتعلمهــم يعــزز الفهــم المؤسســي المشــترك لتعليــم الكبــار، وينســق الجهــود المبذولــة فــي مجــال 

تعليــم الكبــار وفقــًا لنظــام رصــد ومتابعــة يحقــق الفاعليــة والتكامــل، ويعــزز االســتدامة فــي مجــال التمكيــن 

المجتمعــي.

ــة فــي األردن نتيجــة اتســاع الفجــوة  ــار وتدريبهــم أحــد المحــاور المهمــة للتنمي ــم الكب يعــد قطــاع تعلي

بيــن احتياجــات ســوق العمــل وكفايــات الخريجيــن، الــذي يعــود ألســباب بشــرية وماديــة. لذلــك نــال هــذا 

القطــاع اهتمامــا خاصــة فــي العديــد مــن اإلســتراتيجيات الوطنيــة، ولعــل أحدثهــا اإلســتراتيجية الوطنية 

لتنميــة المــوارد البشــرية التــي اطلقــت برعايــة جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم، 

وجاللــة الملكــة رانيــا المعظمــة بتاريــخ ٦/٩/٥)2٠. وقــد اشــتملت اإلســتراتيجية على )٦)( مشــروعا؛ لتطوير 

قطــاع تعليــم الكبــار وتدريبهــم فــي األردن، وخصوصــا فــي المجــاالت التقنيــة وفــق معاييــر متعــددة 

تتضمــن الحاكميــة، ومأسســة الشــراكة بيــن مــزودي خدمــات التعليــم والتدريــب.
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تعــددت برامــج تعليــم الكبــار فــي األردن، وتنوعــت لتتناســب وطبيعــة المجتمــع األردنــي وطموحاتــه 

وحاجــات مواطنيــه، كمــا تعــددت المؤسســات التــي تقــدم برامــج وخدمــات لتعليم الكبار بشــكل يصعب 

معــه حصرهــا، إال أنــه وفــي ضــوء تحليــل نتائــج المراجعــة المكتبيــة والمقابــالت الميدانيــة مــع أصحــاب 

المصلحــة، يمكــن لنــا فيمــا يلــي تســليط الضــوء علــى أبــرز القطاعــات التــي تقــدم برامــج وخدمــات لتعليم 

الكبــار فــي األردن. 

أوال: قطاع التعليم الرسمي
فيعــد التعليــم فــي األردن واحــدًا مــن أجــود أنظمــة التعليــم في المنطقة حيــث يــؤدي دورًا محوريًا في حياة 

المجتمــع األردنــي وثقافتــه، ويســهم نظــام التعليــم الكــفء بشــكل كبيــر فــي جعــل األردن دولــة متقدمــة 

حيــث بلغــت نســبة اإللمــام بالقــراءة والكتابــة فــي األردن 98.2%، ونســبة معرفــة القــراءة والكتابــة بيــن 

الشــباب )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عاًمــا( نســبة 99%.)10(مــع حلــول عــام 2018. وهــو مــن أعلــى 

المعــدالت علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، ولذلــك اختــارت القمــة العالميــة 
لمحــو األميــة 2020 األردن دولــة لمســاهمتها الكبيــرة فــي محــو األميــة فــي عــام 2020.)11(

وفــي الورقــة النقاشــية الســابعة لجاللة الملــك عبــدهللا الثانــي  تحــت عنــوان »بنــاء قدراتنــا البشــرية، 

وتطويــر العمليــة التعليميــة جوهــر نهضــة األمــة« فــي نيســان/ أبريــل 2017 بيــن جاللتــه أن الوصــول إلــى 

نظــام تعليمــي حديــث، يشــكل »مرتكزًا أساســا في بناء مســتقبل مزدهــر«. فيما أكدت رؤيــة األردن 2025  

أهميــة رفــع ســوية التعليــم12، وأطلــق جاللتــه مشــروع »التطوير التربــوي نحــو االقتصاد المعرفــي«، الذي 

تنــاول سياســات وإســتراتيجيات وبرامــج تعليميــة، وتحســين البيئــة المدرســية، واســتخدام التكنولوجيــا. 

وُيعــد محــو األميــة محــركا للتنميــة المســتدامة، إضافــة إلــى كونــه جــزءًا متأصــاًل فــي التعليــم، وشــكاًل 

مــن أشــكال التعّلــم مــدى الحيــاة المبنّيــة علــى أســاس اإلنســانية كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الهــدف 

الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز 

فــرص التعلــم مــدى الحيــاة للجميــع«، وأشــارت بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة لعــام 2020،  أن األميــة 

بلغــت عنــد اإلنــاث نســبة 7.5% مقارنــة بالذكــور 2.7% للســكان األردنييــن الذيــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر، 

فيمــا بلغــت النســبة 29.7% للفئــة العمريــة 65 فأكثــر )46.6% لإلنــاث و12.9% للذكــور(، وتنخفــض 

النســبة بشــكل كبيــر عنــد الفئــة العمريــة )15-19 ســنة( إذ التــي وصلــت إلــى0.7% )0.5% لإلنــاث و%0.9 

التقارير السنوية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في األردن ٨)2٠ – ٩)2٠ – 2٠2٠.  )10(

https://welovereading.org/the-world-literacy-summit-2020-has-chosen-jordan-as-a-country-for-its-significant-  )11(

/contribution-to-literacy

للذكــور، فيمــا بلغــت النســبة32% عنــد اإلنــاث الالتــي تعيــل أســرهن، و7.7% لإلنــاث الالتــي ُيعلــن أســرهن 

ويقــل دخلهــن عــن 200 دينــار، وبلغــت60.8% لإلنــاث الالتــي ُيغلــن أســرهن مــن العامــالت فــي المهــن 

األوليــة، كمــا تبيــن أن أعلــى معــدالت األميــة كانــت فــي محافظــة معــان إذ بلغــت 8.9%  )12.1% لإلنــاث 

و5.8% للذكــور(، وأدناهــا فــي محافظــة إربــد4.1% ) 6.6% لإلنــاث، 1.6% للذكــور(، وبلغــت فــي محافظــة 

العاصمــة4.2% )6.1% لإلنــاث و2.4% للذكــور(، كمــا بلغــت النســبة في الريــف7.8% )11.5% لإلناث و%4.2 

للذكــور( بنســبة أعلــى مــن الحضــر حيــث بلغــت4.7% )7% لإلنــاث و2.5% للذكــور (، ممــا يســتدعي تكثيــف 

الجهــود، لخفــض نســب األميــة وخاصــة بيــن اإلنــاث فــي األريــاف والبــوادي والمناطــق النائيــة)12(.

وبلــغ عــدد المــدارس المنتشــرة فــي األردن نهايــة عــام 2019 )7434 مدرســة(، منهــا )3865 تتبــع وزارة 

التربيــة والتعليــم(، و)3354 مدرســة تتبــع التعليــم الخــاص(، و)169 مدرســة تتبــع وكالــة الغــوث(، و)46 

ــا وطالبــة، وبلــغ عــدد  مدرســة حكوميــة أخــرى(، فيمــا وصــل عــدد الطــالب فــي المملكــة 2114719 طالًب

إداريا(،وفرضــت جائحــة كورونــا  اإلدارييــن )32100  136062 معلًمــا ومعلمــة، وبلــغ عــدد  المعلميــن 

منــذ عــام 2020 تحــوال نحــو التعلــم اإللكترونــي )عــن ُبعــد( ضمــن إجــراءات احترازيــة للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس فــي األردن، لكــن بعــد عــام مــن تلــك التجربــة أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم أن 100 ألــف طالــب 

لــم ينخرطــوا فــي نظــام التعليــم عــن ُبعــد لعــدم امتالكهــم التجهيــزات وأدوات التعليــم عــن بعــد)13(. 

وبلــغ اإلنفــاق علــى التعليــم فــي األردن نحــو 12.2% مــن موازنــة الحكومــة لســنة 2020 )14(.

ولــدى األردن أكبــر عــدد مــن الباحثيــن فــي مجــال البحــوث والتطويــر حيــث يوجــد فــي األردن 8060 باحثــًا 

لــكل مليــون شــخص، فيمــا المتوســط العالمــي يبلــغ 2532، والمتوســط في االتحــاد االوروبي يبلــغ 

6494، فــي حيــن أن المتوســط فــي البلــدان األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي يبلــغ 649 باحــث 

لــكل مليــون شــخص)15(.

ويقتصــر مقدمــو برامــج محــو األميــة فــي األردن علــى عــدد قليــل جــدا مــن المؤسســات، حيــث تقــوم وزارة 

التربيــة والتعليــم المســؤولة عــن برنامــج تعليــم الكبــار ومحــو األميــة الوطنــي مــن خــالل 192مركــزا بواقــع 

ا للذكــور، التحــق بهــا 2385 دارًســا ودارســة، كان منهــم 1950 دارســة و408  ا لإلنــاث، و26 مركــًز 166 مركــًز

دارســين، وفــق وزارة التربيــة والتعليــم)16(. وتقــدم هــذه المراكــز خدماتهــا مجانــا لعمــر )15( ســنة فأكثــر 

دائرة اإلحصاءات العامة 2020.  )12(

https://www.almamlakatv.com/news/60457- :مقابلة منشورة، أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون اإلدارية والمالية  )13(

التقارير السنوية لوزارة التربية والتعليم العالي في األردن ٨)2٠ – ٩)2٠ – 2٠2٠.  )14(

http://abdalla1956.blogspot.com/2020/04/blog-post_77.html  )15(

https://www.almamlakatv.com/news/54318  )16(
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ــًا لتعليــم الكتابــة والقــراءة. وينطبــق األمــر ذاتــه علــى برنامــج الدراســات المنزليــة. و ضمــن  ذكــورًا وإناث

برنامــج تعزيــز الثقافــة للمتســربين الــذي يعــد أحــد برامــج التعليــم غيــر النظامــي الــذي تنفــذه الــوزارة فإنه 

يقــوم بالــدور المحــوري فيــه بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومنهــا :مؤسســة كويســت ســكوب 

التــي تقــوم بالــدور األكبــر فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية، 

ومؤسســة ميكــي، وهيئــة اإلغاثــة الدوليــة.

وتشــير دراســة أعدتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( عــام 2019بخصــوص الالجئين 

الســوريين فــي األردن مســتندة إلــى نتائــج مســح )2017-2018( لالجئيــن الســوريين داخــل المخيمــات 

ــة، مقابــل15٪ مــن البالغيــن  ــة االبتدائي ــوا المرحل ــم يكمل وخارجهــا”، أن %26 مــن الالجئيــن الســوريين ل

الذيــن تبلــغ أعمارهــم 20 ســنة ومــا فــوق حصلــوا علــى شــهادة الثانويــة، أو مــا بعــد الثانويــة، كمــا إن )%2 

ــا( يلتحقــون بالتعليــم مــا  ــراوح أعمارهــم بيــن )18 و 22 عاًم ــى 5%( مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تت إل

ــا  ــة، وأدت جائحــة كورون ــة بـــ )24% إلــى 46%( مــن األردنييــن فــي هــذه الفئــة العمري بعــد الثانــوي، مقارن

ــن وجــود فجــوة رقميــة قائمــة علــى صعيــد االتصــال  إلــى التحــول المباغــت لتعليــم الكبــار عــن بعــد ممــا بيَّ

ــرة  باإلنترنــت والبنيــة األساســية، إضافــة إلــى  القــدرة علــى اســتخدام التكنولوجيــا، وأظهــرت بيانــات دائ

اإلحصــاءات العامــة لألعــوام )2010-2017( أن55.6% مــن اإلنــاث ال يســتخدمن اإلنترنــت مقابــل 44.4 % 

مــن الذكــور 15ســنة فأكثــر، ممــا يســتدعي التنــوع فــي أشــكال التعلــم والتعليــم والتدريــب،  والتواصل مع 

الفئــات المســتهدفة باســتخدام: مقاطــع الفيديــو القصيــرة والغنيــة بالمعلومــات أو العينــات الصوتية، 

ونشــر كتــب صوتيــة ومدرســية مجانيــة عبــر اإلنترنــت حتــى ال يتــم إيقــاف عمليــات التعلــم الخاصــة بهــم 

أثنــاء األزمــات والطــوارئ، وإعــداد برامــج خاصــة لفئــات الشــباب البالغيــن ضمــن الفئــة العمريــة )35-15 

ســنة( غيــر المتعلميــن، أو الذيــن لهــم مســتوى قرائــي متــدن: بهــدف تمكينهــم وتأهيلهــم مهنيــًا، وإيجــاد 

الســبل الكفيلــة بإقامــة روابــط فعالــة بيــن مهــارات التعليــم األساســية والمهــارات التقنيــة والمهنيــة 

فــي إطــار السياســات والممارســات والنظــم وإدارتهــا، حيــث إن الطلــب الجديــد علــى المهــارات والزخــم 

الناتــج عــن الســياق الحالــي للرقمنــة يتطلــب ربــط برامــج التدريــب المهنــي والتقنــي ببرنامــج محــو األميــة، 

كونــه دون معرفــة القــراءة والكتابــة لــن نصــل لمســتوى العمالــة الماهــرة)17(.

https://www.hpc.org.jo/ar/content  )17(

ملخص قطاع تعليم الكبار في قطاع التعليم الرسمي ومحو األمية 

في األردن

أعداد 

المستفيدين

2020-2018

الخدمات التي تقدم في الفئات المستهدفة

مجال تعليم الكبار

أسماء المؤسسات

مختلف األعمار ابتداء من 2385

الصف األول من عمر )15( 

سنة فأكثر.

وزارة التربية والتعليم )192 مركز محو مراكز محو األمية.

امية(*.

برنامج الدراسات المنزلية.للصف السابع الى التاسع.5950

من 18 سنه للصف السابع 164

الى التاسع.

مراكز الدراسات المسائية في 

مراكز اإلصالح والتأهيل.

برنامج التعليم االستدراكي.من عمر )9-12(.غير محدد

المتسربون من المدارس 5300

ضمن الفئة العمرية من 

)12 - 18( )سنة للذكور، 

و)12-20( سنة لإلناث.

برنامج تعزيز الثقافة 

للمتسربين .

كويست سكوب، الصندوق األردني 

الهاشمي، وهيئة اإلغاثة الدولية، 

ومؤسسة ميكي

)البرنامج تم نقله إلى وزارة التربية 

والتعليم والجهة التي تنفذ البرنامج 

حاليًا هي وزارة التربية والتعليم إضافة 

إلى منظمة بالن انترنشونال وشريكها 

المنفذ الصندوق األردني الهاشمي 

للتنمية البشرية(.

جمعيات خيرية)18( وعددها )29( جمعية.برامج متقطعة لمحو االميةمختلف األعمار.1950

15749

التقدير بناء على الحد األدنى ألعداد المستفيدين من برامج محو األمية في الجمعيات الخيرية.  )18(
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ثانيا: قطاع مؤسسات التعليم العالي ومراكز التعليم المستمر
1. الجامعات الحكومية والخاصة 

ــار والبحــث  تــؤدي الجامعــات دورا مهمــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة بقيــادة التعليــم وتعلــم الكب

والتقنيــة، حيــث تقــدم الجامعــات المســارات التعليميــة والتدريــب المهني للوظائف الرفيعة المســتوى، 

إضافــة إلــى برامــج خدمــة المجتمــع واالستشــارات والتعليــم المســتمر الــالزم لتنميــة المــوارد البشــرية، 

وقــد بــدأ التعليــم العالــي فــي األردن مــن خــالل التحاق الطلبة مــن خريجي المرحلة الثانويــة في الجامعات 

العربيــة خــارج األردن.

وبــدأ التعليــم العالــي الجامعــي فــي األردن عنــد تأســيس الجامعــة األردنيــة عــام 1962، التــي قبلــت 167 

طالبــا )149 طالبــًا و18 طالبــة(، وضمــت ثمانيــة أعضــاء فــي هيئــة التدريــس حينهــا، وفي 1990 تأسســت 

أول جامعــة خاصــة، وهــي جامعــة عمــان األهليــة. ولغايــات اإلشــراف علــى قطــاع التعليــم العالــي، صــدر 

قانــون التعليــم العالــي عــام 1980، وأنشــئ بعــد ذلــك مجلــس التعليــم العالــي عــام 1982 ليشــرف بــدوره 

على مؤسســات التعليم العالي األردنية، وفي 1985 أنشــئت وزارة التعليم العالي، وبعد صدور القانون 

الجديــد للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم )17( لســنة 2018 وقانــون الجامعــات األردنيــة رقــم )18( 

لســنة 2018، أصبحــت بموجبــه الجامعــات األردنيــة تتمتــع بمزيــد مــن االســتقاللية فــي الشــؤون اإلداريــة 

والماليــة، وشــهد قطــاع التعليــم العالــي فــي األردن الحقــًا نمــوًا ملحوظــا بعــد زيــادة عــدد مؤسســات 

التعليــم العالــي، وأعــداد الطلبــة المســجلين، وأعضــاء هيئــة التدريــس، وأعضــاء الهيئــة اإلداريــة، ويبلــغ 

عــدد الجامعــات الرســمية حاليــًا )10( جامعــات، مقابــل )16( جامعــة خاصــة، و)44( كليــة جامعيــة وكليــة 

مجتمــع، إضافــة إلــى جامعــة إقليميــة واحــدة، وجامعتيــن ُمنشــأتين بقانــون خــاص، وبلــغ عــدد الطلبــة 

الموجوديــن حاليــًا علــى مقاعــد الدراســة فــي العــام الجامعــي 2021/2020 فــي مختلــف الدرجــات والبرامــج 

الجامعيــة نحــو 348 ألــف طالــب وطالبــة ُتشــكل اإلنــاث منهــم 52% وبلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس 

أكثــر مــن 12 ألــف عضــو موزعيــن علــى مختلــف التخصصــات الجامعيــة، فيمــا بلــغ عــدد الطلبــة علــى 

مقاعــد الدراســة فــي كليــات المجتمــع والكليــات الجامعيــة )31602( واحــدًا وثالثيــن ألفــًا وســتمائة 

واثنيــن »طالــب وطالبــة« لغايــة العــام الدراســي 2020 – 2021، وبلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

علــى مقاعــد الدراســة فــي الجامعــات األردنيــة الرســمية والخاصــة للعــام الجامعــي )2018 - 2019( فــي 

مختلــف الدرجــات )1112( ألــف ومئــة واثنــي عشــر طالبــًا وطالبــة مــن مختلــف اإلعاقــات، وبلغ عــدد الطلبة 

خريجــي الجامعــات األردنيــة فــي العشــرين عامــا األخيــرة )939.526( تســعمائة وتســعة وثالثيــن ألفــًا 

ــي المقــدم للجامعــات  ــًا وطالبــة، وبلــغ إجمالــي قيمــة الدعــم المال وخمســمائة وســتة وعشــرين طالب

األردنيــة الرســمية لألعــوام )2001 - 2018(، )1.160.106.636( مليــارًا ومائــة وســتين مليونــًا ومئــة وســتة 

ــًا.  وأهــم مــا تحقــق فــي قطــاع التعليــم العالــي هــو إطــالق  ــارًا أردني آالف وســتمائة وســتة وثالثيــن دين

الخطــة اإلســتراتيجية الوطنيــة للمــوارد البشــرية )2016 - 2025( التــي تعــد خريطــة طريــق للقائميــن على 

قطــاع التعليــم العالــي بمحاورهــا الخمســة، وأهمهــا توفيــر فــرص عادلــة للطلبــة المؤهليــن، والجــودة 

ورفــع معاييــر مخرجــات األبحــاث العلميــة وجودتهــا، وتحفيــز المؤسســات التعليميــة علــى االبتــكار. 

وفي مجال تعليم الكبار والتعليم المســتمر أنشــأت الجامعات  هياكل خاصة بالتعليم المســتمر مثل: 

المراكــز المتخصصــة التــي هدفهــا األول تعليــم الكبــار والتعليــم المســتمر مــدى الحيــاة، ضمــن تشــابه 

كبيــر فــي األهــداف والغايــات واألنشــطة، وتشــابه كبيــر أيضــا فــي مســميات هــذه المراكــز، وجميعهــا 

تحــت مســمى التدريــب/ التعليم/خدمــة المجتمــع. وبالتالــي وجهــت جميــع األنشــطة والبرامــج الخاصــة 

بتعليــم الكبــار إلــى هــذه المراكــز. ويبلــغ عــدد هــذه المراكــز 29 مركــزا بســبب وجــود أكثــر مــن مركــز لتعليــم 

ــة مراكــز:  ــي فيهــا ثالث ــة الت ــة / حكومي ــار فــي بعــض الجامعــات كجامعــة جامعــة البلقــاء التطبيقي الكب

مركــز االستشــارات والدراســات والتدريــب، والمركــز الوطنــي للتدريــب وتأهيــل المدربيــن، ومركــز العقبــة 

للتعليــم والتدريــب البحــري. وجامعــة جامعــة فيالدلفيــا التــي لديهــا: مركــز االستشــارات العلميــة، ومركــز 

فيالدلفيــا الدولــي للتدريــب، ومركــز التطويــر والتدريــب األكاديمــي واإلداري. وجامعــة عمــان العربيــة 

للدراســات التــي لديهــا: مركــز اإلبــداع والريــادة، ومركــز االستشــارات، والدراســات والتدريــب. )جــدول رقــم 

1(. وتقــدم جميــع هــذه المراكــز خدمــات تعليــم الكبــار والتعليــم المســتمر مــن خــالل الــدورات التدريبيــة 

والتأهيليــة للراغبيــن مــن الطلبــة والمجتمــع المحلــي كمــا يبينهــا الجــدول )1( كتدريبــات فــي مجــال 

مهــارات الحاســوب والبرمجيــات والشــبكات/دورات الصحافــة واإلعــالم/دورات المحاســبة والتســويق/

دورات اإلدارة وتنميــة القيــادات اإلدارية/الــدورات الفنيــة والحرفيــة. وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن 

الــدورات التدريبيــة فــي مركــز االستشــارات والتدريــب التابــع للجامعــة األردنيــة أكثــر مــن 4356 مســتفيدًا 

ضمــن أكثــر مــن 200 دورة، وورشــة تدريبيــة خــالل العــام الدراســي 2019/ 2020. 

2. كليات المجتمع المتوسطة الحكومية والخاصة 

تقــدم كليــات المجتمــع المتوســطة الدراســات غيــر الجامعيــة والمهنيــة، التــي يمكــن أن يلتحــق بهــا 

الحاصلــون علــى كل أنــواع شــهادات التعليــم الثانــوي العــام. ويضــم البرنامــج الــذي يســتمر عاميــن 

إلــى ثالثــة أعــوام الكثيــر مــن التخصصــات مثــل اآلداب والعلــوم، واإلدارة وإدارة األعمــال والهندســة. 

وابتــداء مــن عــام 1997، أتبعــت كليــات المجتمــع العامــة إلشــراف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة. وفــي 

نهايــة دورة دراســية تســتغرق عاميــن إلــى ثالثــة أعــوام يتقــدم الطلبــة لالمتحــان الشــامل. ويحصــل 

مــن يجتــاز االمتحــان علــى درجــة دبلــوم. وأنشــئت وحــدة كليــات المجتمــع فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة 

ــة  ــة )العامــة والحكومي ــة المتوســطة األردني ــات الجامعي ــى الكلي ــذراع اإلداري( لإلشــراف عل لتكــون )ال

ــة الغــوث الدوليــة(، ولتكــون مرجعيــة هــذه الكليــات فــي كل مــا  والخاصــة والعســكرية والتابعــة لوكال

ــات: ــوزع علــى )5( فئ ــي تت يتعلــق بأعمالهــا الت
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الكليات العامة – وعددها )12( كلية.  •

الكليات الحكومية – وعددها )5( كليات.  •

الكليات العسكرية – وعددها )6( كليات.  •

الكليات الخاصة – وعددها )16( كلية.  •

كليات وكالة الغوث الدولية – وعددها )2( كلية.  •

تقنيــة  لتقديــم خدمــات  فــي األســاس  أنشــئت  التــي  المجتمــع،  لكليــات  األكاديميــة  الطبيعــة  ورغــم 

ومهنيــة متخصصــة فــي مجــالت وتخصصــات يحتــاج إليهــا الســوق األردنــي، يتضمــن إعــداد الطلبــة 

إعــدادًا أكاديميــًا إضافــة إلــى إكســابهم المهــارات والقــدرات الفنيــة والتقنيــة، ويحصــل الخريــج علــى درجــة 

جامعيــة متوســطة )دبلــوم متوســط( بعــد نجاحــه فــي االمتحــان الشــامل الــذي تعقــده جامعــة البلقــاء 

والحاســوبية،  والهندســية،  الطبيــة  كالمهــن  فــي مجــاالت عديــده  الكليــات  وتتخصــص  التطبيقيــة. 

واإلداريــة، والمهنيــة. وفــي الوقــت نفســه تقــدم كليــات المجتمــع عــددا كبيــرا مــن الــدورات والتدريبــات، 

ودعــم التعليــم لطلبتهــا لتعزيــز قدرتهــم علــى البراعــة المهنيــة والتقنيــة واإلداريــة)19(.

ملخص قطاع التعليم العالي وبرامج التعليم المستمر

عدد 
المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم أسماء المؤسسات 
الكبار

الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

جامعة اليرموك )حكومية(: 1
مركز الملكة رانيا للدراسات 

األردنية وخدمة المجتمع

دورات مهارات الحاسوب والبرمجيات 
والشبكات/دورات الرياضة والترفيه/

دورات الصحافة واإلعالم/دورات 
المحاسبة والتسويق/دورات اإلدارة 

وتنمية القيادات اإلدارية/الدورات الفنية 
والحرفية

الشباب من 
الذكور واإلناث 
فوق سن 18 

عامًا

2500

جامعة العلوم والتكنولوجيا 1
)حكومية( 

المركز االستشاري للعلوم 
والتكنولوجيا

200 دورة في الهندسة ودورات في 
التدريب اإلحصائي والحاسوب ودورات 
في الطب البيطري ودورات في الزراعة 

ودورات في السالمة المهنية والصحية 
والعلوم الطبية ودورات في العلوم 

اإلدارية والتربوية

الشباب من 
الذكور واالناث 
فوق سن 18 

عامًا

3000

https://alghad.com .الدكتور عبدهللا الزعبي. )2021(مئوية الدولة. تطور التعليم التقني والتطبيقي في المملكة  )19(

عدد 
المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم أسماء المؤسسات 
الكبار

الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

جامعة آل البيت )حكومية(:1
مركز االستشارات والخدمات 

الفنية وتنمية المجتمع.

الحاسوب، واللغات، والدورات اإلدارية، 
والمحاسبة، باإلضافة إلى الدورات 

التدريبية السنوية في تخصصات 
)أمن المعلومات، والتسويق الرقمي, 

وهندسة الشبكات، وإدارة المستشفيات 
والسجالت الطبية، وبرمجة التطبيقات 

الهواتف الذكية وإدارة المكاتب 
والسكرتاريا(. 

الشباب من 
الذكور واإلناث 
فوق سن 18 

عامًا.

1000

جامعة إربد األهلية )خاصة(1
مركز االستشارات والتطوير 

وخدمة المجتمع.

عقد دورات متخصصة بهدف رفع كفاءة 
المشاركين فيها في مجاالت التنمية 

اإلدارية، والتأهيل المهني والفني.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة جدارا )خاصة(1
مركز التدريب واالستشارات 

وخدمة المجتمع.

نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى 
العاملين والطلبة.  تعزيز دور الجامعة 

 في خدمة المجتمع المحلي.
المساعدة في الحد من بطالة خريجي 

الجامعة.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة عجلون الوطنية / 1
خاصة 

مركز االعتماد والجودة.

المشاركة في المؤتمرات وورشات 
العمل الداخلية والخارجية الخاصة 

 باالعتماد وضبط الجودة.
التنسيب بعمل دورات تربوية تأهيلية 

ألعضاء هيئة التدريس إذا لزم األمر، 
وخاصة حديثي التخرج والتعيين.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة جرش األهلية / 1
خاصة

مركز االستشارات والتعليم 
المستمر وخدمة المجتمع.

دورات مهارات الحاسوب /دورات 
المحاسبة والتسويق/دورات اإلدارة 

وتنمية القيادات اإلدارية/الدورات الفنية 
والحرفية.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

الجامعة األردنية / حكومية1
مركز االستشارات والتدريب.

90 دورة في اللغات، دورات األمن و 
السالمة المهنية/ دورات المكتبات 

وإدارة المكاتب و السكرتاريا/ التسويق 
/ المحاسبة والمالية / اإلدارة والقيادة /

الزراعة/ المياه والبيئة/ دورات اإلعالم 
والعالقات العامة/ دورات الهندسة 

والتكنولوجيا/ دورات العلوم التربوية/ / 
الحاسوب / القانون.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

4356



3637 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الثالث:
نتائج الدراسة

عدد 
المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم أسماء المؤسسات 
الكبار

الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

الجامعة األلمانية / حكومية1
مركز االستشارات والتدريب.

يقدم مركز االستشارات والتدريب في 
الجامعة األلمانية األردنية برامج تدريبية 

ودبلومات متنوعة، تتراوح بين الدورات 
التدريبية القصيرة والممتدة، وبين 

الدورات التدريبية المحلية  والدورات 
التدريبية العالمية. وأي دورة تزيد عدد 
ساعاتها عن 20 ساعة معتمدة من 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

األردنية.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة األميرة سمية التقنية 1
/ حكومية

مركز االستشارات والتدريب.

Asp.NETCore 2019/ وسائل التواصل 
االجتماعي والتصميم/ األمن السيبراني 

 في والية أريزونا
إدارة المبيعات/ برمجة هواتف أندرويد/

بايثون

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا

500

الجامعة الهاشمية / 1
حكومية

مركز الدراسات 
واالستشارات وخدمة 

المجتمع.

التسويق الفعال بوسائل التواصل 
االجتماعي )فيسبوك وإنستغرام( / إعداد 

مدربي تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها/ المدرب الشخصي / تكنولوجيا 

الترجمة ونظام ميمسورس للترجمة 
بمساعدة الحاسوب / الرخصة الدولية 
الستخدام الحاسوب ICDL / المحادثة 

باللغة االنجليزية – مبتدئ.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة البلقاء التطبيقية / 4
حكومية

مركز االستشارات 
والدراسات والتدريب

المركز الوطني لتدريب 
وتأهيل المدربين

مركز العقبة للتعليم 
والتدريب البحري

مركز التطوير وضمان 
الجودة

حاجات المجتمع التدريبية والبحثية ضمن 
أكثر من 148 تخصصًا أكاديميًا في قطاعات 

متعددة منها: القطاع الطبي والهندسي، 
والتربوي، واإلداري، وغيرها. بتدريب المدربين 

من القطاعين العام والخاص وتأهيلهم 
في المجاالت األكاديمية والتطبيقية 

والمهنية؛ وذلك لتطوير الكوادر البشرية في 
التخصصات كافة.

المركز الوطني للتدريب 430 مشاركًا 
.2019-2018

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة اإلسراء / خاصة1
مركز االستشارات والتعليم 
المستمر وخدمة المجتمع.

 عقد الدورات المتخصصة في برامج 
متميزة في التأهيل الفني والتنمية اإلدارية 

في جميع الكليات )الهندسة والصيدلة 
وتكنولوجيا المعلومات، وكلية األعمال، 
والتمريض، والحقوق، والعلوم الطبية 

المساندة (.

الشباب ذكور 
واناث فوق 

سن 18 عاما

500

عدد 
المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم أسماء المؤسسات 
الكبار

الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

جامعة الزيتونة / خاصة1
مركز االستشارات وخدمة 

المجتمع

تدريب الطلبة خاصة في المهارات التي 
يحتاجها سوق العمل )اللغة واستخدام 

 الحاسوب ومهارات االتصال، 
وتوقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق مع 

مؤسسات المجتمع المدني والشركات 
المتخصصة في مجال التدريب.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة البترا / خاصة 1
مركز التعليم المستمر 

وخدمة المجتمع.

دورات في مجاالت معرفية ومهنية 
متعددة مثل: الحاسوب، واللغات، الدورات 
اإلدارية، والمحاسبة، باإلضافة إلى الدورات 

التدريبية السنوية في تخصصات )التصميم 
المطبعي والمونتاج التلفزيوني، وهندسة 

الشبكات، وإدارة المستشفيات والسجالت 
الطبية، وإدارة المطارات ومكاتب السياحة 

والسفر، وبرمجة التطبيقات الهواتف الذكية، 
وإدارة المكاتب والسكرتاريا(.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500

جامعة عمان األهلية / 1
خاصة

مركز التعليم والتعلم.

قدم مركز التعليم والتعلم استشارات 
مع خبراء متخصصين في علم أصول 

التدريس وإستراتيجيات التدريس. وتقدم 
TLC المساعدة لألقسام األكاديمية 

والكليات والمراكز المتخصصة في 
مجموعة متنوعة من الموضوعات 

المتعلقة بالمناهج الدراسية، وتطوير 
الدورات وتقييم نتائج التعلم وما إلى ذلك.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا

500

جامعة فيالدلفيا / خاصة4
مركز فيالدلفيا الدولي 

للتدريب.
مركز التطوير والتدريب 

األكاديمي. واإلداري.
مركز اإلبداع وريادة األعمال.

مركز االستشارات 
والدراسات والتدريب.

عقد دورات تدريبية اعتيادية على 
مستويات متعددة وفي مواضيع متنوعة 

منها: تكنولوجيا المعلومات، والتصميم 
واللغات واإلدارة، والمحاسبة، واألعمال، 

والفندقة.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عامًا.

500



3839 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الثالث:
نتائج الدراسة

عدد 
المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم أسماء المؤسسات 
الكبار

الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

جامعة الزرقاء األهلية / 1
خاصة

مركز التعليم المستمر 
وخدمة المجتمع ومركز 

اللغات.

مجال البرامج الفنية والمحاسبية و 
الحاسوبية و اإلدارية، و الهندسة الـطـاقـة 
الـمـتـجـددة / المـحـاسـبـة وإدارة االعـمـال/ 
إدارة الـمـسـتـشـفيـات و السجالت الطبية 

/ التـصـمـيـم و الجرافيك / اإلسعافات 
األولية / صيانة سيارات الهيبرد/ 

تكنولوجيا األسنان/ الطهي وإعداد 
الطعام/ دورة التوفل – TOEFL / تقنية 

أطفال األنابيب – IVF/ تطبيقات الهواتف 
الذكية / الحجامة الطبية - بأسس علمية 
/ دورة تدريب المدربين - TOT  / التسويق 

اإللكتروني / الموارد البشرية المعرفية 
لديهم ، مستثمرًا القدرات و الطاقات 
و الكوادر األكاديمية و الفنية المؤهلة 

المتوافرة داخل الجامعة وخارجها.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عاما.

500

جامعة عمان العربية 2
للدراسات / خاصة

مركز اإلبداع والريادة.
مركز االستشارات 

والدراسات والتدريب.

عقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعة، 
ومؤسسات القطاع العام والخاص.

 الشباب 
ذكورًا وإناثًا 

فوق سن 18 
عاما.

500

الجامعة العربية المفتوحة 1
/ خاصة

مركز التدريب.

يعد مركز التدريب نقطة محورية 
للتواصل مع الطالب الذين يرغبون في 

مواصلة عملية التعلم الخاصة بهم من 
خالل االشتراك في البرامج واألنشطة 

المتعددة التي قدمت لعدد كبير من 
 الطالب محلًيا وإقليمًيا.

تم تصميم هذه البرامج من قبل 
مدربين محترفين لضمان تطوير عمل 

المشاركين، ومهاراتهم الحياتية.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عاما.

500

جامعة الحسين التقنية / 1
حكومية

مركز التطوير المهني 
والمشاركة المجتمعية 

والتواصل.

برامج متنوعة في التأهيل، والتدريب، 
والبحث، وفي شتى المجاالت والميادين

الشباب ذكورًا 
وإناثًا  فوق 

سن 18 عاما.

500

عدد 
المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم أسماء المؤسسات 
الكبار

الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

جامعة الطفيلة التقنية / 3
حكومية

مركز التدريب واالستشارات 
والتواصل المجتمعي. 

مركز الملكة رانيا العبد هللا 
للدراسات التربوية والنفسية.

مركز ريادة األعمال.

برامج متنوعة في اإلعداد، والتأهيل، 
والتدريب، والبحث، والدراسة على وفق 

خطط مدروسة تسعى باستمرار 
لتلمس احتياجاته في شتى المجاالت 

والميادين.

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عاما.

500

جامعة مؤتة / حكومية1
مركز التدريب واالستشارات 

واالتصال المجتمعي / 
مركز الملكة رانيا العبد هللا 

للدراسات التربوية والنفسية/ 
مركز ريادة األعمال.

131 دورة في الخدمات التدريبية 
واالستشارية والدراسات وتسويق 

البرمجيات والخدمات الفنية مقابل أجر 
لألفراد والمؤسسات داخل المملكة 

وخارجها

الشباب ذكورًا 
وإناثًا فوق 

سن 18 عاما.

1965

41 كلية مجتمع تمنح 41
شهادة الدبلوم والتدريبات 

المتعددة
 كلية)20(:الكليات العامة – وعددها 

)12( كلية. الكليات الحكومية 
– وعددها )5( كليات. الكليات 

العسكرية – وعددها )6( كليات. 
الكليات الخاصة – وعددها )16( 

كلية. كليات وكالة الغوث الدولية 
– وعددها )2( كلية.

يتضمن إعداد الطلبة إعدادًا أكاديميًا 
إضافة إلى إكسابهم المهارات والقدرات 

الفنية والتقنية، ويحصل الخريج على 
درجة جامعية متوسطة )دبلوم متوسط( 

بعد نجاحه في االمتحان الشامل الذي 
تعقده جامعة البلقاء التطبيقية. تعليم 

الكبار في مجاالت عديده كالمهن الطبية 
والهندسية والحاسوبية واإلدارية 

والمهنية.

حملة شهادة 
الثانوية 

العامة أو ما 
يعادلها

34384

56205المجموع73

بنــاء علــى المناقشــات مــع مركــز الدراســات واالستشــارات فــي الجامعــة األردنيــة، وجامعــة اليرمــوك تــم تقديــر عــدد 

المســتفيدين مــن برامــج تعليــم الكبــار فــي معظــم الجامعــات التــي لــم تتوفــر لديهــا بيانــات ب ٥٠٠ مســتفيد للعــام 2٠2٠ 

وذلــك يمثــل الحــد األدنــى مــن عــدد المســتفيدين ضمــن البرامــج التــي تقدمهــا مختلــف الجامعــات.

التقرير اإلحصائي السنوي 2020/2019، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2020.   )20(



4041 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الثالث:
نتائج الدراسة

ثالثا: قطاع المؤسسات الوطنية المتخصصة بتعليم الكبار 

وتدريبهم
1( معهد اإلدارة العامة

ــا لديــوان الخدمــة المدنيــة. ويقــدم المعهــد طيفــًا واســعًا مــن البرامــج  مؤسســة حكوميــة تتبــع إداري

التدريبيــة المتخصصــة الموجهــة لموظفــي القطــاع العــام بمختلــف فئاتهــم ومســتوياتهم الوظيفيــة، 

والتــي تــم تصميمهــا باالســتناد إلــى تحليــل الكفايــات المرتبطــة بالمســار الوظيفــي، وترجمتهــا إلــى 

مواضيــع تدريــب حســب المســتوى الوظيفــي للموظــف، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الخطــط واألولويــات 

الوطنيــة، ونتائــج التقاريــر ذات العالقــة بــأداء القطــاع العــام والصــادرة عــن مختلــف الجهــات، ويتم  تنفيذ 

ــًا فــي  ــن دولي ــن المعتمدي ــة مــن المدربي ــات ضخمــة تضــم نخب هــذه البرامــج  باالســتعانة بقاعــدة بيان

مختلــف مجــاالت اإلدارة العامــة، وباســتخدام مجموعــة مــن الحقائــب التدريبيــة والمــواد العلمية التي تم 

تطويرهــا بمــا يواكــب التطــورات والمســتجدات التــي تنعكــس إيجابــًا علــى أداء الموظفيــن،  وقدراتهــم 

ــن مــن مختلــف القطاعــات حزمــة مــن  ــع المهتمي ــة. ويوفــر المعهــد لجمي ــة واإلداري ــة والفني المعرفي

القياديــة  القــدرات  لبنــاء  المخصصــة  البرامــج  فيهــا  بمــا  العامــة  اإلدارة  لمختلــف مجــاالت  البرامــج 

علــى مختلــف المســتويات والتــي تنفــذ مــن قبــل مركــز القيــادات الحكوميــة الــذي تــم إنشــاؤه أخيــرا فــي 

المعهــد. وتشــمل البرامــج التدريبيــة الموجهــة لموظفــي القطــاع العــام النطــاق التالــي: برامــج توجيــه 

الموظفيــن الجــدد، والبرامــج المرتبطــة بالمســارات الفنيــة/ المهنيــة، والبرامــج المرتبطــة بالمســارات 

اإلداريــة، وبرامــج مهــارات اللغــات والحاســوب. وبلــغ عــدد المســتفيدين)21( مــن برامج المعهــد التدريبية 

لعــام 2020 مــا مجموعــة 3257 مســتفيدًا.

2(أكاديمية الملكة رانيا العبدهللا لتدريب المعلمين  

تأسســت أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعّلميــن عــام 2009، وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تتبّنــى 

رؤيــة جاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة لالرتقــاء بنوعيــة التعليــم مــن خــالل تمكيــن المعّلميــن 

بالمهــارات الالزمــة. وتعمــل األكاديميــة بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم، وتقــوم علــى توفيــر برامــج 

ْهنيــة مبتكــرة ونوعيــة فــي األردن والعالــم العربــي، تســتند إلــى أفضــل الممارســات والبحــوث 
ِ
تطويــر م

العالميــة والعلميــة التربويــة، ووفــرت أكاديميــة الملكــة رانيــا لتدريــب المعلميــن مــا يزيــد علــى 85,000 

فرصــة تنميــة مهنيــة للمعلميــن والقيــادات التربويــة، حيــث اســتثمرت منــذ تأسيســها باســتقطاب 

ذلــك مــن شــراكاتها مــع  فــي  رفيعــة مســتفيدة  أكاديمــي متمــرس ذي خبــرة ومعرفــة  وبنــاء كادر 

ل خبــرة نوعيــة تدمــج أفضــل  الجامعــات والمؤسســات العريقــة فــي مجــال التربيــة والتعليــم، ممــا شــكَّ

الممارســات العالميــة بالخبــرات المحليــة واإلقليميــة؛ لتقديــم برامــج تنميــة مهنيــة متميــزة تواكــب 

المعاييــر والممارســات العالميــة وتلبــي احتياجــات المتدربيــن فــي مختلــف المســتويات فــي حياتهــم 

https://ipa.gov.jo/uploads/editor/source/annualreport2020.pdf  )21(

ــة 1189)23(  ــغ عــدد المســتفيدين مــن برامــج األكاديمي ــة األساســية)22(، وبل ــة والحقــول المعرفي المهني

مســتفيدًا عــام 2020.

3( معهد اإلعالم األردني   

معهــد اإلعــالم األردنــي مؤسســة تعليميــة غيــر ربحية أسســته ســمو األميــرة ريم علي، ويســعى لتطوير 

ــراف  ــن فــي احت ــة، والراغبي ــدان الصحافــة واإلعــالم فــي األردن والمنطقــة العربي ــن فــي مي أداء العاملي

هــذه المهنــة بتوفيــر فــرص تعليميــة وتدريبيــة متقدمــة تلبيــة لمطالــب العديــد مــن الصحافييــن. ويقدم 

برنامــج الماجســتير فــي الصحافــة واإلعــالم الحديــث باللغــة العربيــة؛ للمســاهمة فــي رفــع مســتوى 

بالعربيــة بطاقــات إعالميــة عربيــة  الناطقــة  العربــي، ورفــد الشــبكات األجنبيــة  الوطــن  اإلعــالم فــي 

متميــزة، ويســعى المعهــد إلــى تحســين مخرجــات اإلعــالم واالرتقــاء بســمعة المهنــة وصورتهــا محليــًا 

وإقليميــًا مــن خــالل برنامــج الماجســتير فــي الصحافــة واإلعــالم الحديــث الــذي يتألــف مــن مســارين: 

مســار الشــامل الــذي يهــدف إلــى تخريــج صحافييــن مهنييــن مزوديــن بمهــارات متقدمــة، وتحديــدًا فــي 

مجــال الصحافــة الرقميــة، ومســار الرســالة العلميــة، الــذي يهــدف إلــى تطويــر مهــارات البحــث والكتابــة 

الصحافيــة، وإرســاء المعاييــر األخالقيــة واإلبداعيــة للمهنــة لــدى الطلبــة، ويطبــق برنامــج الماجســتير 

فــي معهــد اإلعــالم األردنــي معاييــر متقدمــة فــي جــودة تدريــس الصحافــة، تقــوم علــى التــوازن بيــن 

الجانبيــن النظــري والتطبيقــي، واالندمــاج فــي تكنولوجيــا االتصــال والتطبيقــات الرقميــة. ويعــد المعهــد 

أول مؤسســة تعليميــة عربيــة تطــور مناهجهــا فــي الصحافــة باالســتفادة مــن عناصــر البيئــة الرقميــة، 

ــد علــى  ــاء أســاس معرفــي ثقافــي متيــن لــدى الطلبــة، نظــم المعهــد مــا يزي ــز علــى بن إلــى جانــب التركي

)270( برنامجــًا تدريبيــًا خــالل الســنوات الماضيــة، معظمهــا مجانيــة، شــارك فيهــا أكثــر مــن )6,000( 

صحافــي وصحافيــة ومهتــم مــن األردن والخــارج، يعملــون فــي مؤسســات إعالميــة مرئيــة ومســموعة 

ورقميــة، إضافــة إلــى الــدورات والــورش التدريبيــة التــي اســتهدفت تأهيــل الخريجيــن لســوق العمــل 

اإلعالمــي، وتأهيــل عــدد مــن الشــباب والشــابات فــي المحافظــات علــى مهــارات اإلعــالم االجتماعــي 

والمواطــن الصحافــي وغيرهــا، خدمــة للمجتمعــات المحليــة فــي المناطــق البعيــدة عــن عّمــان.  يرشــح 

معهــد اإلعــالم األردنــي المؤهليــن مــن الطلبــة الذيــن اســتوفوا متطلبــات التقديــم لفــرص تدريبيــة فــي 

مؤسســات إخباريــة إقليميــًا ودوليــًا بعــد التخــرج مباشــرة، وذلــك لصقــل المهــارات المكتســبة فــي 

ــة العمــل  ــى الجــدارة ونوعي ــة عل ــي. ويعتمــد برنامــج الفــرص التدريبي البرنامــج وتطبيقهــا فــي جــو مهن

 تطبــق أعلــى المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة، وبلــغ 
ٍ

الجــاد فــي مؤسســات تعــّرض المتدربيــن لممارســات

عــدد الخريجيــن المســتفيدين مــن برامــج التدريــب 2062 مســتفيدا فــي عــام 2020/2019.
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4243 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الثالث:
نتائج الدراسة

4(مؤسسة عبد الحميد شومان   

ــا بأهميــة بنــاء أرضيــة ثقافيــة علميــة، مــع االعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي والدراســات اإلنســانية  إيماًن

والتنويــر الثقافــي واالبتــكار وتشــجيع القــراءة، أسســت مؤسســة عبــد الحميــد شــومان العــام 1978 

بل البنــك العربي عبــر تخصيــص جــزء مــن أرباحه الســنوية 
ِ
)مؤسســة ثقافيــة(، بمبــادرة غيــر ربحيــة مــن ق

إلنشــائها، وحتــى تكــون ذراعــه للمســؤولية الثقافيــة واالجتماعيــة، مــع ارتكازهــا علــى أركان ثالثــة، هــي: 

»الفكــر القيــادي، واألدب والفنــون، واالبتــكار«. تســعى مؤسســة عبــد الحميــد شــومان فــي إطــار الفكــر 

القيــادي، إلــى بنــاء القــدرات وتوفيــر مصــادر التعّلــم للجميــع بمــا يســهم فــي دعــم المســيرة التعليميــة، 

 مــن العلمــاء والخبــراء واالختصاصييــن العــرب 
ٍ

كمــا تعمــل علــى دعــم البحــث العلمــي، وإعــداد جيــل

فــي ســبيل زيــادة المعرفــة وتحقيــق فائــدة عمليــة للوطــن العربــي بحســب أولوياتــه واحتياجاتــه. إيماًنــا 

ــون  ــة االســتثمار فــي الثقافــة، وتعمــل مؤسســة شــومان مــن خــالل برنامــج األدب والفن منهــا بأهمي

ــوع الثقافــي عــن  ــز التن ــة، وحفــظ اإلرث الوطنــي وتعزي ــة والفني ــة المواهــب والمهــارات األدبي ــى تنمي عل

طريــق توفيــر األنشــطة الفنيــة واألدبيــة بأنواعهــا للجميــع، والتــي تشــمل: »اآلداب والفنــون األدائيــة«، 

و»الموســيقا«، و»المنتجــات اإلبداعيــة«، و»الوســائط المتنوعــة«، إلــى جانــب دعــم المكتبــات فــي األردن 

وفلســطين؛ لنشــر ثقافــة القــراءة والمطالعــة والبحــث. وتعــد مؤسســة عبــد الحميــد شــومان االبتــكار 

أحــد أركانهــا الثالثــة التــي تهــدف إلــى المشــاركة فــي توجيــه القــوى المحركــة لالبتــكار، والــذي بــدوره يقــوده 

النمــو مــن خــالل نشــر ثقافــة االبتــكار ضمــن القطاعــات ذات الحاجــة الماســة، وخلــق بيئــة يتلقــى فيهــا 

المبتكــرون ورواد األعمــال  الفــرص والدعــم الــالزم لتطبيــق ابتــكارات قابلــة للتطبيــق بدافــع التأثيــر)24(.

5(معهد الدراسات المصرفية   

بــادر البنــك المركــزي األردنــي عــام 1965 ســبل إنشــاء نــواة للتدريــب العملــي والنظــري، وذلــك فــي ضــوء 

التطــورات الماليــة والمصرفيــة التــي شــهدتها المملكــة فــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 

والتــي تهــدف إلــى النهــوض بالكــوادر البشــرية للجهــاز المصرفــي والمالــي ودراســة احتياجــات العامليــن 

فيــه، وتلبيــة رغباتهــم فــي الحصــول علــى التدريــب والتأهيــل الــالزم بالشــكل الــذي يرقــى إلــى مســتوى 

الطموحــات ومجــاراة المســتجدات ليتميــزوا بقدراتهــم العلميــة والعمليــة. وقــد أســفرت هــذه الجهــود 

عــن إنشــاء معهــد الدراســات المصرفيــة بموجــب المــادة رقــم )37/د( مــن قانــون البنــك المركــزي 

األردنــي، ووفــق نظــام المعهــد رقــم )69( لســنة 1970، وتــم افتتــاح المعهــد رســميًا فــي التاســع مــن 

تشــرين األول ســنة 1971، واتخــذ مــن البنــك المركــزي األردنــي مقــرًا لــه.

 يقدم معهد الدراسات المصرفية بشكل رئيسي لتحقيق أهدافــــه مجموعــــة مـــن البرامـــج األكاديميـــة 

واألنشــطة التدريبيـــة. وفــي مجــال األنشــطة التدريبيــة، شــهد نمــوًا وازديــادًا وتنوعــًا عبــر الســنوات 

الماضيــة، إذ اشــتملت علــى الــدورات التدريبيــة المحليــة فـــي كل مـــن مقــر المعهــد بمدينــة عمـــان، وفــي 

https://shoman.org/Brief  )24(

فرعيــه فــي فرعــي البنــك المركــزي األردنــي بمدينتـــي: إربــد والعقبــة، باإلضافــة إلــى الــدورات الخارجيــة. 

المهنــي  الدبلــوم  برامــج  وتنفيــذ  والدوليــة  اإلقليميــة  المؤسســات  مــع  بالتعــاون  النــدوات  وعقــد 

المتخصصــة، وبرامــج تدريبيــة للمصرفييــن الجــدد ســواء فــي البنــوك التقليديــة أو االســالمية، وبرنامــج 

متخصــص لموظفــي التلــر، وبرنامــج تدريــب وتأهيــل المستشـــار االســتثماري، وبرنامج تدريــب وتأهيــل 

الوســطاء المالييــن، والبرنامــج التدريبـــي للتمويـــل المســتدام للمشــاريع الصغيــرة، وطــرح المعهــد 

ــاع المصرفــي والمالـــي األردني. وجديــر بالذكــر أن  امتحانـــات تقييـــم الكفـــاءة الوظيفيــة لموظفـــي القطـ

إدارة المعهــد مســتمرة فــي توســيع نطــاق برامــج الشــهادات المهنيــة التــي بدأهــا عــام 2012 خصوصــًا 

فــي ضــوء تنامــي الطلـــب عليهـــا وحجـــم مشاركـــة كــوادر القطــاع المصرفــي والمالي والقطاعــات األخرى 

الشــهادات  تمنــح  التــي  البرامــج  مــن  وغيرهــا   CFA,CAMS,CIA,FRM,CMA برامــج  لتشــمل  المهتمــة 

المهنيــة فــي مجــال التمويــل اإلســالمي مثــل شــهادة المصرفــي اإلســالمي المعتمــدCIB ، وبلــغ عــدد 

ــة عــام 2020 مــا يقــارب 1561 مســتفيدًا)25(. المســتفيدين مــن هــذه البرامــج لنهاي

6(المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية   

أنشــئ المــركــــز فــي عــام 1989 بقــرار مــن المجلــس األعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا، وكان يحمــل اســم 

المــركــــز الوطنــي للبحــث والتطويــر التربوي حتــى عــام 1995، عندمــا تــم تغييــر االســم إلــى المــركــــز الوطني 

لتنميــة المــوارد البشــرية. وجــاء تغييــر اســم المــركــــز انســجامًا مــع التوجهــات الجديــدة للعمــل فــي 

تنميــة المــوارد البشــرية فــي األردن. وبذلــك توســع منظــور المهــام التــي يضطلــع بهــا المركــز لتشــمل 

باإلضافــة إلــى دعــم عمليــات التطويــر التربــوي جوانــب أخــرى تنــدرج ضمــن الفلســفة الوطنيــة العامــة 

لتطويــر المــوارد البشــرية. ويهــدف هــذا المــركــــز إلــى اإلســهام فــي تنميــة المــوارد البشــرية األردنيــة 

ــر أداء النظــم التعليميــة والتدريبيــة لمواكبــة متطلبــات التنميــة، وعمــل المركــز خــالل  مــن خــالل تطوي

الســنوات الماضيــة علــى تطويــر البرامــج النوعيــة، ودعــم سياســات التطويــر، إجــراء الدراســات، وإعــداد 

المؤشــرات الخاصــة فــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الموجهــة نحــو االرتقــاء بالقــدرة التنافســية 

للقــدرات األردنيــة، ورفــع ســوية نواتــج األنظمــة التعليميــة والتدريبيــة فــي المياديــن المختلفــة اســتنادًا 

لخطــط تنميــة المــوارد البشــرية القطاعيــة التــي ارتكــزت علــى دراســات الفجــوة بيــن جانبــي العــرض 

إلــى  إســهاماته  وتعــددت  العمــل.  ســوق  ودراســات  األولويــة،  ذات  التنمويــة  للقطاعــات  والطلــب 

المســتوى العربــي التــي تمثلــت فــي االســتفادة مــن الخبــرات المتنوعــة فــي المركــز، والتــي علــى أساســها 

تــم اعتمــاد المركــز مــن قبــل منظمــة اليونســكو فــي عــام 2012 مركــزًا إقليميــًا إلعــداد القيــادات التربويــة 

فــي مجالــي التخطيــط واإلدارة التربويــة، كمــا تــم اعتمــاده مقــر للرابطــة العلميــة لمراكــز بحــوث تنميــة 

المــوارد البشــرية فــي الوطــن العربــي وأمانــة عامــة للرابطــة مــن قبــل اتحــاد مجالــس البحــث العلمــي 

العربيــة/ جامعــة الــدول العربيــة، باإلضافــة إلــى نشــاطات المركــز فــي إجــراء الدراســات وتنظيــم الــدورات 

وتنفيــذ المشــاريع وتقديــم االستشــارات فــي مجــاالت التنميــة البشــرية. وفــي مجــال تعليم الكبــار ينظم 

https://www.ibs.edu.jo/node-164  )25(
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المركــز عــددا مــن التدريبــات لتنميــة المــوارد البشــرية ومؤتمــرات وورش عمــل ونــدوات، إضافــة تقديميــة 

إلــى استشــارات محليــة وخارجيــة فــي مجــاالت عمــل المركــز)26(.

7(الجمعية العلمية الملكية )برنامج إرادة(   

ــإرادة ملكيــة ســامية فــي العــام ٩7٠)، وتعــد الجمعيــة العلميــة  تأسســت الجمعيــة العلميــة الملكيــة ب

الملكيــة مــن أكبــر المؤسســات األردنيــة التــي تعنــى بالبحــث التطبيقــي واالستشــارات، وتقديــم خدمــات 

ــا  الدعــم الفنــي لمختلــف القطاعــات فــي األردن، وهــي مرشــد للمعرفــة فــي حقــول العلــم والتكنولوجي

علــى الصعيــد اإلقليمــي. وتقــدم خدماتهــا لــكال القطاعيــن العــام والخــاص، وتمثــل مصــدرا متميــزا 

للعلــوم ومتنوعــا فــي رحــاب المهــارة والخبــرة وتــؤدي الجمعيــة دورًا هامــًا فــي فحــص العديد مــن المواد 

الصناعيــة واختبارهــا والتــي تؤثــر فــي حيــاة المســتهلكين مثــل: مــواد التنظيــف، والدهانــات، واألقمشــة، 

والمنتجــات الورقيــة، والزيــوت والشــحومات، والغــازات الصناعيــة والطبيــة، ومــواد البنــاء، لغايــات التأكــد 

مــن مطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة والمحليــة. ومنــذ عــام 2٠٠٦ تديــر الجمعيــة برنامــج »إرادة« وهــو برنامــج 

وطنــي حكومــي أطلقتــه وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي العــام 2٠٠2 كأحــد مكونــات برنامــج تعزيــز 

اإلنتاجيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وترجمــة للرؤية  الملكيــة الســامية لمواجهــة التحديــات التنمويــة 

التــي تواجــه المملكــة. يعمــل برنامــج »إرادة« علــى تعزيــز روح الريــادة لــدى المجتمــع المحلــي مــن أفــراد 

ــاء ثقافــة  ــات(، وبن ــة الشــبابية والبلدي ــة واألندي ــة والخيري ــات التعاوني ــات مجتمــع محلــي )الجمعي وهيئ

االعتمــاد علــى الــذات، والتحفيــز للتوجــه نحــو االســتثمار والتشــغيل الذاتــي مــن خــالل ترويــج فــرص 

االســتثمار المحلــي، وتحســين أدوات التمويــل والتدريــب، وإنشــاء المشــاريع الميكرويــة والصغيــرة 

والمتوســطة أو تطويرهــا مــن خــالل دراســتها علــى أســس علميــة ســليمة تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرار 

االســتثماري المناســب وتضمــن لهــم تنفيذهــا واســتدامتها، وذلــك مــن خــالل 2٨ مركزًا ومكتبًا منتشــرة 

فــي محافظــات المملكــة كافــة، ويهــدف برنامــج إرادة إلــى تحســين الوضــع االقتصــادي لألردنييــن مــن 

الرجــال والنســاء والشــباب، وهيئــات المجتمــع المحلــي ومؤسســاته فــي محافظــات المملكــة كافــة، 

وبالتالــي الحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــة، بتعزيــز ثقافــة العمــل الحــر بيــن األردنييــن، وتحفيزهــم علــى 

إنشــاء مشــاريع ميكرويــة وصغيــرة ومتوســطة، وتحســين اســتدامتها، وزيــادة عائداتهــا، وزيــادة فــرص 

العمــل التــي تحققهــا وزيــادة نموهــا.   وفــي مجــال تعليــم الكبــار يســعى البرنامــج إلــى تدريــب أصحــاب 

المشــاريع لتمكينهــم مــن إدارتهــا بشــكل فعــال، واإلســهام فــي تعزيــز ثقافــة العمــل الحــر لألردنييــن 
لتحفيزهــم علــى إنشــاء المشــاريع.)27(

وهنــاك مؤسســات أخــرى تعنــى بتعليــم الكبــار وتدريبهــم مــدى الحيــاة والتعليــم المســتمر والثقافــة، 

وتقــدم خدمــات ولــو بشــكل محــدود وحســب الطلــب، ومنهــا :الجمعيــة العلميــة الملكيــة، والجمعيــة 

الملكيــة لحمايــة البيئــة، وجمعيــة البنــوك األردنيــة، وأمانــه عمــان الكبــرى )مركــز الحســين الثقافــي(.

/http://www.nchrd.gov.jo  )26(
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ا لديوان الخدمة المدنية.معهد اإلدارة العامة1  مؤسسة حكومية تتبع إداري
 يقدم المعهد طيفًا واسعًا من البرامج التدريبية

 المتخصصة، ومنها برامج توجيه الموظفين الجدد،
 والبرامج المرتبطة بالمسارات الفنية/ المهنية،

 البرامج المرتبطة بالمسارات اإلدارية، برامج مهارات
.اللغات والحاسوب

 موظفو القطاع
العام

3257

يا لتدريب1  أكاديمية الملكة ران
المعلمين

يا لتدريب المعّلمين  تأسست أكاديمية الملكة ران
 عام 2009، وهي مؤسسة غير ربحية تتبّنى رؤية جاللة

يا العبد هللا المعظمة لالرتقاء بنوعية  الملكة ران
 التعليم من خالل تمكين المعّلمين بالمهارات

 الالزمة، وتقديم برامج تنمية مهنية متميزة تواكب
 المعايير والممارسات العالمية، وتلبي احتياجات

 المتدربين في مختلف المستويات في حياتهم
.المهنية والحقول المعرفية األساسية

 المعّلمون
 والقيادات

 التربوية في
 األردن والمنطقة

العربية

1189
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رابعا: قطاع تعليم وتدريب الكبار المهني والتقني
هنالــــك العديــــد مــــن مؤسســات القطــــاع الخــــاص والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة التــي تقــــدم خدمــــة 

التدريــب المهنــي والتقنــي. ولكــن ال يوجــد فــي المملكــة جهــة محــددة تنسق بين المعاهـد والـوزارات 

المتعددة. حيـــث تتبـــع هـــذه المؤسسات التـــي تقـــدم فـــرص التدريــــب المهنــــي لــــوزارات متعددة، ممــــا 

يجعــــل هــــذا القطــــاع مجزأ بشــــكل كبيــــر. وتتطلـــب المشـــاركة فـــي برامج تعليم الكبار في المســارات 

المهنيــة إتمــام المســـتوى التعليمـــي األساســـي، بعـــد ذلـــك يمكـــن للمشــارك اختيـارالتدريــــب المهنــــي 

والتقنــي أو اختيــار االلتحــاق بالمســار األكاديمــي أو الفنــي، الذي يســمح النجــاح فيه للتقــدم للحصــول 

علــــى الشــــهادة العامــــة المتحــــان الثانـــوية العامــة )المعـــروف أيضــا باســـم امتحـــان التوجيهـــي(، ثـــم 

اختيـــار إما العمـــل أو مواصلـــة الدراســـة فـــي الجامعـــات أو الكليـــات التقنيـــة.وأبرز المؤسسات الوطنية 

التــي تعمــل فــي مجــال التعليــم والتدريــب الكبــار المهنــي والتقنــي مــا يلــي)28(.:

1(هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية   

تعــد هيئــة تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة الخلــف القانونــي والواقعــي لصنــدوق التشــغيل 

والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي، تأسســت الهيئــة عــام 2019 بمقتضــى المــادة 31 مــن الدســتور 

االردنــي وبنــاء علــى قانــون رقــم )9( من ســنة 2019 : قانون تنميــة وتطوير المهارات المهنية والتقنية)29(، 

الــذي  أعــّد بمــا يتوافــق مــع توصيــات اإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية. وتشــكل الهيئــة  

مجلــس تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة برئاســة وزيــر العمــل، وعضويــة كل من وزيــر التربية 

والتعليــم، ووزارة التعليــم العالــي، وأميــن عــام وزارة العمــل، ورئيــس مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات 

التعليــم العالــي، وممثــل عــن مؤسســة ولــي العهد، وممثليــن عن القطاع الخــاص، وممثل عن القطاع 

الســياحي والصناعــي والتجــاري، واإلنشــاءات، واالتصــاالت، والصحــة. تعمــل الهيئــة علــى تنظيــم قطــاع 

التعليــم المهنــي والتقنــي ومنــح التراخيــص للمراكــز التدريبيــة فــي القطــاع الخــاص التــي تقــدم البرامــج 

التدريبيــة المتعــددة ضمــن معاييــر واضحــة ترتقــي بالتدريــب بمختلــف أنواعــه لضمــان توفيــر مخرجــات 

توائــم متطلبــات الســوق. وتحديــد احتياجــات الســوق مــن العمالــة الماهــرة المدربــة. والهيئــة تركــز علــى 

تنظيــم قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي؛ حيــث إنهــا الجهــة األولــى المســؤولة عــن ذلــك، 

ولهــا دور كبيــر مــع القطــاع الخــاص مــن خــالل توفيــر الدعــم الــالزم لبرامــج تدريــب تســتهدف الشــباب 

الجامعــي مــن الذكــور واإلنــاث مــن المتعطليــن عــن العمــل مــن التخصصــات المتعــددة وتعاونهــا فــي 
رفــع كفــاءة الشــباب وتأهيلهــم لدخــول أســواق العمــل اإلقليميــة والعالميــة.)30(

مؤسسة التدريب المهني )2018(:.موقع المؤسسة اإللكتروني. 22  )28(

وزارة العمل )2014(: االستراتيجية الوطنية األردنية للتعليم والتدريب المهني والتقني  )29(

مـــي وديـــان زوفيغيـــان )2013(: برامـــج التوظيـــف العامـــة فـــي األردن، دييغـــو ف. ٔانجل-ٔاوردينـــوال، ٔارفـوكـــودو، ؤامينـةســـيمالي   )30(

)محـرر(: بنـاء برامـج توظيـف فعالـة للشـباب العاطليـن عـن العمـل فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا، منظمة التعاون 

االقتصــادي والتنميــة 2018.

تســجيل المؤهــالت المهنيــة: هــو أحــد عمليــات ضمــان جــودة مخرجــات التدريــب مــن خــالل إصــدار وثيقــة 

اعتــراف وطنــي مســجلة علــى إطــار المؤهــالت للتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي، وتشــير إلــى مخــرج 

تدريبــي يبيــن أن حاملهــا حقــق متطلبــات مهنــة متكاملــة، أو مجموعــة أعمــال باإلضافــة إلــى المعــارف 

والمهــارات التــي تنقلــه إلــى مســتويات أعلــى، أي أن التدريــب هنــا يتــم علــى مجموعــة المهــام الواســعة 

للمهنــة.

صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات: 

اختبــار مزاولــة المهنــة: وهــو أحــد أهــم أدوات ضمــان جــودة مخرجــات التدريــب المهنــي للبرامــج 

البرامــج  فــي  والســلوكات  والمعــارف  المهــارات  متلقــي  امتــالك  وتقييــم  بقيــاس  ويعنــى  المهنيــة، 

المهنيــة التدريبيــة؛ مــن الجانــب النظــري، والجانــب العملــي، حيــث تطــور الهيئــة اختبــارات مزاولــة المهــن 

وتنفذهــا فــي جميــع القطاعــات اعتمــادا علــى المعاييــر المهنيــة الخاصــة بهــا.

تثبــت أن حاملهــا حقــق متطلبــات المعاييــر  التــي  الوثيقــة  إصــدار إجــازة مزاولــة المهنــة: إصــدار 

ــا فــي هــذه الرخصــة أو اإلجــازة يذكــر اســم  ــارات المقــررة، وهن ــازه لالختب ــة وشــروطها بعد اجتي المهني

العمل المحقــق ومســتواه، أي أن التدريــب هنــا يتــم علــى مجموعــة المهــام الضيقــة للعمــل.

اعتمــاد البرامــج التدريبيــة: وهــو عمليــة ضمــان جــودة تقــوم بهــا الهيئــة يتــم مــن خاللهــا تقييــم جــودة 

مــزود التدريــب المهنــي والتقنــي؛ لتنفيــذ برنامــج تدريــب مهنــي وتقنــي واالعتراف بها رســميا بأنها حققت 

الحــد االدنــى مــن المعاييــر، أو النقــاط الحاكمــة المعــدة مســبقا لبرنامــج التدريــب المهنــي والتقني.

ترخيــص مــزودي التدريــب المهنــي والتقنــي: إصــدار وثيقــة )رخصــة( مزاولــة التدريــب فــي الســوق، 

هــو أحــد أهــم عمليــات ضمــان جــودة مــزودي التدريــب المهنــي والتقنــي، وتهــدف إلــى التأكــد مــن أن مــزود 

التدريــب لديــه البنيــة التحتيــة والخطــط الواضحــة، ويمتلــك جميــع النظــم والمــوارد قبــل قيامــه بتنفيــذ 

التدريــب وتحــت مظلــة األنظمــة والتعليمــات الناظمــة لهــا.

ضمــان جــودة مــزودي التدريــب: التحقــق مــن نوعيــة مخرجــات برامــج التدريــب والتعليــم المهنــي 

والتقنــي، ومــدى مطابقتهــا لمعاييــر التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي.

2(مؤسسة التدريب المهني

تأسســــت مؤسســــة التدريــــب المهنــــي عــــام 1976، وتعد مــــن أبــــرز مقدمــــي التدريــــب المهنــي والتقني 

فــــي األردن. وعملــــت التعديــالت الالحقــة فــــي الســــنوات 1985 و1999 و2001 ،علــــى تحديــــد دورهــــا 

وكفاءتهــــا مقــــدمًا للتدريــــب المهنــــي فــــي المملكــــة، وتعمــــل مؤسســــة التدريــــب المهنــــي مؤسســة 

ــم  ــة األولــى للتعليــ ــياق اإلســتراتيجية الوطنيــ ــي ســ ــل، وفــ ــة وزارة العمــ ــت مظلــ ــتقلة تحــ ــبه مســ شــ

والتدريــــب المهنــــي والتقنــــي لألعــوام 2008 - 2013 ، أدخــل العديــــد مــــن التعديــالت الهيكليــــة علــــى 

مجلــــس التعليــــم والتدريــــب المهنــــي والتقنــــي وأمانــــة المجلــــس، وأنشــــئ مركــــز االعتمــاد وضمــــان 
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الجــــودة، وأجريــــت تعديالت علــــى المخصصـــات الماليـــة، وجميـــع هـــذه التعديالت تهـــدف إلـــى تحســـين 

التنسـيق داخـل قطـاع التعليـم والتدريـب المهنـي والتقنـي، وبنـاء نظـام تدريبـي منظـم وفعـال يعتمــد 

علــــى الطلــب واحتياجــــات ســــوق العمــــل.

يقــع تحــت مظلــة مؤسســة التدريــب المهنــي35معهد تدريــب مهنــي، تقــدم110 برامـج تدريبيـة و220 

تخصصـــا، مـــن بينهـــا معهـــدان متخصصـــان فـــي الســـياحة والصحــــة والســالمة العامــة، وهنالــــك 2٠٠٠) 

طالــــب مســــجل فــــي برامــــج التدريــــب المهنــــي المتعــددة مــــن بينهــــم نحــو 2٥٪ مـــن اإلنــاث،  وتبلـــغ 

رســـوم الـــدورة 30 دينـــارا  أردنيـــا لـــكل فصـــل دراســـي للخدمـــات والتدريـــب، و50 دينـــارا شـــهريا رســـوما 

إداريـــة لبرامـــج المهـــارات المحـــددة ومـــع ذلـك ال تـزال المشـاركة فـي برامـــج التعليـم والتدريـب المهنـي 

والتقنـــي منخفضـــة. ففـــي عـــام 2017 ، انتسب أقـــل من 5.3 في المائة من خريجي المدارس إلـــى برامـــج 

ــر القبــــول  التدريـــب المهنـــي، ويعـــود ذلـــك إلـــى ضعــف التشــــجيع مــــن األســرة بشــــكل عــــام، ومعاييــ

الجامعـــي المتحيـــز لبعــض التخصصــات أوالمســاقات غيــر المهنيــة، وتدنـــي قيمـــة العمـــل واألجــور، 

وتدفـــق العمالـــة الوافـــدة التـــي حلـــت محـــل العمالـــة االردنيــة فـــي العديـــد مـــن الحقـــول والقطاعـــات 

االقتصاديــة ، باإلضافــة إلـــى ذلـــك تفتقـــر العديـــد مـــن المعاهـــد إلـــى أعضـــاء  هيئـــة تدريــــس مؤهليــــن، 

وإلــــى المناهــــج الحديثــــة والمرافــــق المجهــــزة بشــــكل جيد، ونتيجة لذلـــك ال يتـم إعـــداد الطالب بشـكل 

يؤهلهـــم لمواكبـــة متطلبـــات ســـوق العمـل لعدم المواءمـة بيـــن المؤهالت المطلوبـة وحاجـات سـوق 

العمـل.

التعليــم  مبــدأ  مــن  كافــة  التعليميــة  بمســتوياتهم  المواطنيــن  لــكل  خدماتهــا  المؤسســة  وتقــدم 

المســتمر مــدى الحيــاة، ســواء كان ذلــك برامــج اإلعــداد المهنــي بمســتوياتها المتنوعــة، أو برامــج 

التدريــب  خدمــات  المؤسســة  تقــدم  كمــا  العمــل،  ســوق  فــي  الممارســين  للعمــال  الكفــاءة  رفــع 

واالستشــارات فــي مجــال الســالمة والصحــة المهنيــة للحــد مــن الحــوادث فــي مواقــع العمــل، وتدريــب 

المدربيــن والمشــرفين فــي النواحــي المســلكية واالداريــة)31(.

ــر المرحلــة األساســية  الســعايدة، منعــم )2013(: دراســة تقييميــة للوضــع الراهــن للتعليــم قبــل المهنــي، واقتراحــات لتطوي  )31(

العليــا فــي األردن، دراســات: جامعــة عمــار ثليجــي، الجزائــر27. 14

برامج تعليم الكبار وخدماته التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني
نوعية التدريبات الخاصة بتعليم الكبار وأنماطها

 الخدمات التي يقدمها في مجال تعليم الكبار النمط التدريبي
 التدريب

المؤسسي
 تدريب المتدربين داخل المشاغل ومعاهد المؤسسة، لتزويدهم وإكسابهم المهارات
 األدائية والمعارف المهنية المرتبطة بها واالتجاهات السلوكية المرتبطة بها. ويؤخذ

 على هذا النمط أن المتدربين يتدربون على أنشطة تدريبية غير حقيقية، باإلضافة إلى أن
.التسهيالت التدريبية  مخصصة لغايات التدريب فقط

 التدريب في
 مواقع العمل

)In-job Training(

 هو النمط التدريبي الذي يرتكز أساسا على تدريب المتدربين في مواقع العمل، وعلى
 تسهيالت وظروف إنتاج عمل حقيقي لتزويد المتدربين وإكسابهم المهارات األدائية

 واالتجاهات السلوكية  لعمل معين، ويقع ضمن هذا النمط التدريب على رأس
 ويعد هذا النمط من األنماط المفضلة لبعض المهن مثل: خدمة )On-the-job( العمل
 الطعام، أو خدمة الغرف، أو غيرها من المهن التي تصقل مهارات المتدرب وتطورها عبر
 عمله في هذه المواقع، وتتضمن بعض المهارات االتصال والتواصل داخل بيئة العمل

 والعمل بروح الفريق والمهارات السلوكية، والمعلومات النظرية الخاصة بالمهنة او
 .العمل

 النظام المزدوج
)Dual System(

 تستخدم المؤسسة هذا النظام في البرامج المخصصة لمستوى محدد المهارة والماهر
 والفني/المهني. وتجمع عملية التعليم والتعلم بين عمليات التدريب التي تتم في

 المعاهد والتدريب في المصانع التابعة لقطاع الصناعة، واإلشراف على المتدربين في
.مواقع التدريب في قطاع الصناعة يقوم به المدربون

3(الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب    

الشــركة الوطنيــة للتشــغيل والتدريــب أحــد مــزودي التدريــب الرئيســين فــي قطــاع التعليــم المهنــي 

والتقنــي، وهــي مــن المؤسســات التــي تمتــاز بتقديــم برامــج التدريــب المهنــي فــي مجــال اإلنشــاءات 

والمهــن المرتبطــة بهــا، حيــث أنشــئت الشــركة اســتجابة للتوجيهــات الملكيــة الســامية عــام 2007 

بهــدف تأهيــل الشــباب العاطــل عــن العمــل بتدريبهــم تدريبــًا احترافيــًا، وتأمينهــم بفــرص عمــل تضمــن 

لهــم مســتقباًل آمنــا، وقــد باشــرت عملهــا بعــد اســتكمال وإنجــاز كل الخطــط والبرامــج التفصيليــة 

لجميــع مراحــل التشــغيل والتدريــب، لتجســد رؤيــة جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي بأهميــة مشــاركة 

الشــباب األردنــي فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإعــداد جيــل مــن الشــباب المؤهــل، 

وتســليحهم بالمهــارات والقــدرات الالزمــة للعمــل والعطــاء وزيــادة اإلنتــاج. وتتنــوع برامــج التدريــب 

المهنــي المقــدم الــى المهــن المســاندة )لحيــم أنابيــب، وكهربائــي مركبــات، وكهربائــي آالت صناعيــة، 

ــان، وتمديــدات كهربائيــة منزليــة، وتكييــف وتبريــد ...إلــخ. ومهــن  وقطــف األزهــار وتدريجهــا، وحــداد، وجبَّ

إنشــائية )بليــط ونجــار، ودهــان، وبنــاء حجــر ...إلــخ(، وهنــاك مهــن النســاء المتخصصــة، وهــي الخياطــة 

والحالقــة فــي عــدد مــن المعاهــد التــي تــم تجهيزهــا خصيصــًا لتدريــب اإلنــاث. حيــث بلــغ المجمــوع الكلــي 

لإلنــاث الملتحقــات ببرامــج الشــركة منــذ إنشــائها )2173( متدربــة حتــى العــام 2020، وفــي عــام 2020 

بالتحديــد بلــغ عــدد الملتحقيــن 1755 منهــم 394مــن اإلنــاث، و1361 مــن الذكــور)32(.

https://net.jaf.mil.jo/DetailAchievements/70409، تقريــر مؤشــرات المــوارد البشــرية فــي األردن، كانــون األول 2020، المنــار،   )32(
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4(وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق 
األدنــى ) األونــروا(    

ــر التدريــب العملــي للشــباب مــن الالجئيــن  ــروا للتعليــم المهنــي والفنــي يعمــل علــى توفي برنامــج األون

الفلســطينيين. وتزويدهــم بالمهــارات والخبــرات ذات العالقــة بأســواق العمالــة فــي منطقــة الشــرق 

األوســط. وتديــر األونــروا عشــرة مراكــز تدريــب مهنــي وفنــي تتســع لنحــو 6,400 متــدرب. وهنــاك ثالثــة 

أنــواع مــن الــدورات التــي توفرهــا تلــك المراكز،وهــي: الــدورات التجاريــة )المهنيــة( التــي مدتهــا عــام واحــد 

أو عامــان. دورات فنيــة شــبه احترافيــة مدتهــا ســنتان ودورات برامــج تأهيليــة مدتهــا عــام أو عامــان، كمــا 

ــى 40 أســبوعا، وتركــز علــى  ــراوح مدتهــا مــن 8 إل ــروا أيضــا دورات تدريبيــة قصيــرة األجــل تت تنظــم األون

ــة  ــر مســتوى أساســي مــن المعرفــة الفني ــدى الالجئيــن، وتوفي ــة الموجــودة ل تحســين المهــارات الفني

ــدورات علــى أســس مخصصــة اســتجابة لالحتياجــات  ــر المدربيــن. ويتــم تنظيــم تلــك ال لألشــخاص غي

المحليــة، وذلــك بالتعــاون مــن المنظمــات غيــر الحكومية، وخــــالل العــــام الدراســــي 2019/2018 اســتفاد 
مــن خدمــات التعليــــم والتدريــــب التقنــــي والمهنــي فــي االردن 2.803 شــــباب.)33(

5(مزودو خدمات التدريب المهني والتقني المرخصين في القطاع الخاص     

يبلــغ عــدد مــزودي الخدمــة المرخصيــن لتقديــم خدمــات التدريــب المهنــي والتقنــي حتــى عــام 2021 نحــو 

97 مؤسســة حســب إحصــاءات هيئــة تنميــة المهــارات وتطويرهــا. وال توجــد أي إحصائيــة عــن عــدد 

الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا أو أعــداد المســتفيدين إال أن الهيئــة تنشــر الطاقــة االســتيعابية لــكل 

مــزود خدمة/مؤسســة مرخصــة ممــا يقــدر عــدد المســتفيدين الســنوي، حيــث بلــغ عــام 2020 - 2021 

عــدد المســتفيدين )8282( مســتفيدًا. ممــا يســتدعي تدخــل الهيئــة لوضــع قاعــده بيانــات لمعرفــة 

األعــداد بــدال مــن الترخيــص.

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، 2020

تقرير العمل السنوي، األونروا 2019.  )33(

ملخص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المرخصين سنة 2021

الطاقة التخصص المحافظة اسم مزود التدريبالرقم

االستيعابية 
مؤسسة صوب القمة للتدريب وإدارة األعمال 1

والمحاسبة

المهن اإلدارية والمالية الكرك

والحاسوب

27

251حماية األفراد والمؤسساتعمانشركة الصخرة للخدمات واالستشارات األمنية2
أكاديمية نبض األردن للسالمة والصحة المهنية 3

والبيئة /فرع إربد

40السالمة والصحة المهنيةإربد

الحاسوب والمهن اإلدارية الكرككندة للتدريب واالستشارات4

والمالية وفنون الطهي

47

تدريب بيع التجزئة وضبط الزرقاءأكاديمية سواعد كريم للتدريب5

الجودة وإدارة المستودعات

80

27مهن التجميلإربدأكاديميه قصر الحوريات لتدريب مهن التجميل 6
المهن اإلدارية والمالية عمانمؤسسة نهر األردن /الفرع الرئيس7

والحاسوب

71

مركز االستشارات والدراسات والتدريب/جامعة 8

الطفيلة التقنية

ميكانيك وكهرباء السيارات الطفيلة

والحدادة واللحام والنجارة 

والديكور والتمديدات الكهربائية 

100

المهن اإلدارية والمالية عمانمركز الموجة الرقمية للتدريب9

والحاسوب

27

40فن الطهيإربدأكاديمية خطوات اإلبداع األردنية10
المهن اإلدارية والمالية عمانأكاديمية راسماجيرلي لالستشارت والتدريب11

والحاسوب

25

12مهن التجميلعمانأكاديمية مركز فلورا ورانية للتدريب12
السالمة والصحة المهنية عمانمركز تدريب المهندسين 13

والحاسوب والمهن والمهن 

الهندسية التكنولوجية

137

23الخياطة وتصميم األزياءإربدأكاديمية جمعية سيدات وادي الريان الخيرية14
المهن اإلدارية والمالية الكركأكاديمية معًا للتنمية والتطوير والتدريب15

والحاسوب

40

أكاديمية نبض األردن للسالمة والصحة المهنية 16

والبيئة /فرع الزرقاء

40السالمة والصحة المهنيةالزرقاء

المهن الهندسية و المهن عمانأكاديمية ميامي لحلول االعمال17

اإلدارية والحاسوب

42

1408المهن التعليميةعمانأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين18
ب فسيفساءمادبامعهد فن الفسيفساء والترميم للتدريب19 100ُمركِّ
أكاديمية الشرق األوسط لعلوم الطيران 20

والصيانة واإلدارة

إدارة المطارات وصيانة عمان

الطائرات وصيانة إلكترونيات 

الطائرات

167

60مهن الزراعة عمان نقابة المهندسين الزراعيين 21
المهن المالية واإلدارية عمان أكاديمية برنامج نيل للتدريب والتطوير22

والحاسوب  

50
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المهن المالية واإلدارية عمان المعهد الدولي للتدريب واالستشارات 25

والحاسوب  
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42مهن التجميلإربدمركز أبو عودة للتجميل26
إدارة المياه وتشغيل وصيانة إربدالجمعية العربية لمرافق المياه27

محطات وشبكات المياه 

والصرف الصحي

25

أكاديمية الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل/فرع 28

إربد

41مهن التجميلإربد

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة عمانجمعية اوتزم مينا- امينا29

والتوحد

22

30السالمة والصحة المهنيةالكرك جمعية الصقور30
16أمن وحماية المنشأت واألفرادعمانأكاديمية الصقور العالمية للتدريب األمني31
األكاديمية الوطنية لتدريب علوم السياحة 32

والطيران

السياحة والفندقة وعلوم عمان

الطيران

64

أكاديمية نبض األردن للسالمة والصحة المهنية 33

والبيئة /فرع العقبة

21السالمة والصحة المهنيةالعقبة

مجال السالمة والصحة إربدبر األمان للسالمة والصحة المهنية34

المهنية

28

مجال الخياطة واإلداري والمالي إربدمركز سامر الحسينات للتدريب والتأهيل35

والحاسوب

32

المهن المالية واإلدارية الطفيلةالسوسنة الذهبية للتدريب واالستشارات36

والحاسوب

20

المهن المالية واإلدارية إربدمركز أجوان للتدريب والتطوير37

والحاسوب

33

35مهن الحالقة والخياطةعمانجمعية الكرام لألسر العفيفة واأليتام الخيرية38
الحاسوب والمهن اإلدارية إربدأكاديمية محمد علي خريسات للتدريب39

والمالية 

22

معهد ابن حيان /كلية الملكة نور الفنية للطيران 40

المدني

30السالمة والصحة المهنيةعمان

مهن السباكة والتمديدات إربدصفاء سكرية للتدريب 41

الصحية والكهربائية 

 20

23 مهن السالمة والصحة المهنية عمان الرعاية الجديد لالستشارات الهندسية والتدريب 42
التجميل والخياطة والمهن عمانأكاديمية صقل للتدريب43

المالية واإلدارية والحاسوب 

وصيانة األجهزة الخلوية 

واإللكترونيات والطهي والحرف 

اليدوية

71

المهن المالية واإلدارية إربدأكاديمية البشارة للتدريب واالستشارات44

والحاسوب

18

مهن الخياطة وخدمات إربدالمثالية للخدمات الفندقية45

الغرف الفندقية واللوجستية 

والحاسوب والمهن اإلدارية 

والمالية ومهن الطاقة 

المتجددة ومهن التجميل

99

مركز جمعية مجلس الالجئين النرويجي – مخيم 46

األزرق 

خدمات التدريب والتعليم عمان 

المهني 
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مركز جمعية مجلس الالجئين النرويجي – مخيم 47

الزعتري 

خدمات التدريب والتعليم عمان 

المهني 

154

الحاسوب والمهن االدارية جرشأكاديمية الغد المشرق للدورات التدريبية 48

والمالية

36

الجامعة األمريكية في مأدبا – مركز االستشارات 49

والدراسات والتدريب 

النجارة والحدادة واللحام مادبا 

والخراطة 

113

27الحاسوب والتجميلالزرقاءأكاديمية بيكاسو للتدريب50
27الحالقة والتجميلالزرقاءأكاديمية روابي بيال للتجميل 51
49المهارات الحياتيةعمان شركة إثراء للتدريب 52
29السالمة والصحة المهنيةعمان شركة البالد المقدسة لالستشارات والتدريب53
الدورات الفنية للفحص عمان الجمعية العلمية الملكية /مركز التدريب54

والمعايرة والحاسوب والمهن 

اإلدارية والمالية

100

كلية القدس )شركة كلية لومينوس الجامعية 55

التقنية(

السياحة والفندقة وتصميم عمان 

األزياء والسالمة والصحة 

المهنية وصيانة السيارات 

والكهرباء
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التمديدات الصحية والتكييف عمان مركز سواعد النشمية للصيانة 56

والتبريد وصيانة األجهزه الخلوية
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59

المهن المالية واإلدارية معانأكاديمية هاشم للتدريب واالستشارات59
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31مهن التجميل جرش األكاديمية الوطنية للتشغيل والتدريب المهني 60
صيانة وإصالح المركبات عمانأكاديمية فولت للتدريب 61

والتكييف والتبريد واألتمتة 

الصناعية 

49

39مهن التجميل عمانأكاديمية الرواسي لفنون التجميل 62
المهن المالية واإلدارية عمانأكاديمية بوابة الجامعة األردنية للتدريب 63

والحاسوب

35

األكاديمية الوطنية األردنية للتشغيل والتدريب 64

المهني

39المهن التجميلجرش 

20التجميلعمانأكاديمية البسمة لتعليم التجميل 65
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والمالية 

110

17السالمة والصحة المهنية الكركأكاديمية أعمدة الكرك للسالمة والصحة المهنية71
الحاسوب والمهن اإلدارية إربدأسيل حتامله للتدريب72

والمالية 

44

الحاسوب والمهن اإلدارية عمانأكاديمية الخطوة الثابتة لالستشارات والتدريب73

والمالية والتجميل 

32

38التجميلعمانأكاديمية بيت باريس للتجميل74
الحاسوب والمهن اإلدارية عمانأكاديمية المستقبل المعاصر للتدريب75

والمالية 

49

األكاديمية الهندسية الدولية لالستشارات وتدريب 76

السالمة والصحة المهنية

السالمة والصحة المهنية عمان

ولمهن اإلدارية والمالية

32

المهن اإلدارية والمالية عماناألكاديمية الكبرى للتدريب واالستشارات اإلدارية77

والحاسوب والمهن الهندسية
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16صيانة األجهزة الخلوية إربد أكاديمية الشياب للتدريب وصيانة األجهزة الخلوية 78
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المعلومات 
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الخاليا الكهروضوئية 

والشمسية 

48
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130
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وميكانيك التكييف والتبريد

47

الحاسوب والمهن اإلدارية عمانأكاديمية نحو التغيير 86

والمالية وكهروميكانيك 

السيارات الهجينة )الهايبرد( 

51

الحاسوب والتجميل وصيانة عمانالمركز العالي النموذجي المهني 87

أجهزة الحاسوب والخلويات 

واإللكترونيات والتمديدات 

الكهربائية 

23

الحاسوب وصيانة األجهزة عمانمركز أكاديمية دار عمان للتدريب88

الخلوية 

20

33التجميل والخياطةالمفرق مركز أفواج الثقافي 89
34التجميلإربدأكاديمية قلب األردن لتدريب فنون التجميل 90
73الحاسوب وإدارة المكاتبعمانجمعية الشابات المسيحيات 91

105التجميلعمانأكاديمية حبول للتجميل /عمان 92
أكاديمية نبض االردن للسالمة والصحة المهنية/93

الفرع الرئيس

المهن اإلدارية والمالية عمان

والحاسوب والسالمة والصحة 

المهنية
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40 السالمة والصحة المهنيةعمانشركة المعهد األردني للسالمة والصحة المهنية 94
أكاديمية الفنون والتكنيك الفرنسية للتجميل/فرع 95

أم اذينة

65مهن التجميلعمان

49السياحة والفندقةعمان الشركة األردنية للتعليم الفندقي والسياحي 96
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100

 8325مجموع المستفيدين 

6(وزارة التربية والتعليم 

تتولــى وزارة التربيــة والتعليــم مســؤولية التعليــم المهنــي فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي المهنــي لطلبتهــا 

الذيــن ينهــون مرحلــة التعليــم األساســي ومدتهــا ســنتان فــي الصفيــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر 

فــي مســارات متعــددة، منهــا: الصناعــي والزراعــي والفندقــي واالقتصــاد المنزلــي)34(. وتوســعت بهــذا 

التعليــم فــي كل محافظــات المملكــة حيــث بلغــت 239موقعــًا لفــروع التعليــم المهنــي الصناعــي، 

الزراعــي، الفندقــي، اإلقتصــاد المنزلــي. ويتقــدم طلبــة التعليــم الثانــوي الشــامل المهنــي إلــى امتحــان 

شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة المهنيــة، التــي تمكــن الناجحيــن فيهــا إمــا االلتحــاق بالجامعــات أو 

كليــات المجتمــع وفــق الشــروط التــي تضعهــا وزارة التعليــم العالي.وتشــير ســــجلت دائــرة اإلحصــــاءات 

العامــــة فــــي األردن لعام 2٠2٠ إلى أن عــــدد الملتحقيــــن فــــي التعليــــم الثانــــوي المهنــــي بلغ 23,181 طالبًا 

ــي  ــم األكاديمـ ــي التعليـ ــن فـ ــدد الملتحقيـ ــغ عـ ــل بلـ ــاث، وفــي المقاب 13940 مــن الذكــور، و9241 مــن اإلن

177945 منهــم 79820 مــن الذكــور، و98125 مــن اإلنــاث، وهــذا شــكل تحديــا كبيــرا حيــث يــرى العديـــد مـــن 

الشـــباب والشـــابات ٔبن الشـــهادة الجامعيـــة ســـوف توفـــر لهـــم وظيفـــة يضمنـــون فيهـــا دخـــال شـــهريا 

ثابتـــا يوفــر لهـــم االســـتقرار المـــادي والعمــل الثابــت. وفــي العــام الدراســي 2021-2022 ارتفــع عــدد طلبــة 

ــا حســب ســجالت مركــز الملكــة  ــى 27312 طالب ــم إل ــة والتعلي ــي فــي وزارة التربي ــوي المهن ــم الثان التعلي

)34(  المجلس االقتصادي واالجتماعي، واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في األردن، 2017.
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ــا المعلومــات)35(. ــا لتكنولوجي راني

ويستطيع طالب التوجيهي المهني التقدم لاللتحاق بالكليات/التخصصات، وذلك وفقًا لما يلي:

• طلبــة الفــرع الصناعــي: يحــق لهــم االلتحــاق بكليــات/ تخصصــات: الهندســة، العلــوم، الزراعــة، علــم 

الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات.

• طلبــة الفــرع الزراعــي: يحــق لهــم االلتحــاق بكليــات/ تخصصــات: الزراعــة، العلــوم، الطــب البيطــري، 

علــم الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات.

اإلداريــة  العلــوم  تخصصــات:  بكليــات/  االلتحــاق  لهــم  يحــق  والســياحي:  الفندقــي  الفــرع  طلبــة   •

والســياحة. واآلثــار  واالقتصاديــة، 

اإلنســانية  العلــوم  تخصصــات:  بكليــات/  االلتحــاق  لهــم  يحــق  المنزلــي:  االقتصــاد  فــرع  طلبــة   •

والزراعــة. التربويــة،  والعلــوم  واالجتماعيــة، 

وزارة التربية والتعليم، مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات.  )35(

ملخص قطاع المؤسسات العاملة بتعليم الكبار وتدريبهم المهني 

والتقني

عدد 
المؤسسات

أعداد الفئات المستهدفةالخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار

المستفيدين 

2020/2019

أسماء المؤسسات)36(

تنظيــم القطــاع المهنــي وتوفيــر الدعــم الــالزم لبرامــج التدريــب المهنــي والتقنــي 1

لرفــع كفــاءة الشــباب، وتأهيلهــم لدخــول أســواق العمــل اإلقليميــة والعالميــة.

الشباب الذكور واإلناث 

من المتعطلين عن 

العمل 

المهنيــة 0 المهــارات  وتطويــر  تنميــة  هيئــة 

لتقنيــة وا

التعليــم المهنــي الشــامل فــي المرحلــة الثانويــة)37( مــده ســنتان فــي الصفيــن 1

الحــادي عشــر والثانــي عشــر فــي مســارات متعــددة، منهــا: الصناعــي والزراعــي 

والفندقــي واالقتصــاد المنزلــي)38(.

الصفــان الحــادي عشــر 

والثانــي عشــر)39(

وزارة التربية والتعليم27312

برامــج اإلعــداد المهنــي ورفــع كفــاءة وخدمــات التدريــب واالستشــارات فــي مجــال 35

35 معهــد  فــي  والمشــرفين  المدربيــن  وتدريــب  المهنيــة،  الســالمة والصحــة 

تدريــب فــي عــدة مناطــق فــي األردن.

وزارة العمل/ مؤسسة التدريب االمهني18000مختلف األعمار

والمهــن 1  ً اإلنشــائية،  المهــن  وتشــمل:  االنتقائيــة،  المهنــي  التدريــب  خدمــات 

المســاندة، والطاقــة المتجــددة، والخدمــات اللوجســتية. وعــادة مــا تكــون مــدة 

البرامــج التدريبيــة التطبيقيــة ســنة واحــدة علــى األكثــر.

تدريبيــة مهنيــة  برامــج 

متنوعــة  وتطبيقيــة 

للشــباب  جاذبــة 

الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب1755

إذ 1 المــدى.  ومتوســطة  قصيــرة  متعــددة،  تخصصــات  فــي  تدريبيــة  برامــج 

تطــرح الوكالــة برامــج الدبلــوم التقنــي الــذي يخضــع لتعليمــات جامعــة البلقــاء 

تدريبيــة.  وبرامــج  التطبيقيــة، 

وتشــغيل 2801مختلف األعمار  َ إلغاثــة  المتحــدة  األمــم  وكالــة 

وا( الالجئين)األونــر

التدريــب 8325مختلف األعمارخدمات التدريب المهني والتقني.97 خدمــات  تقــدم  خاصــة  مؤسســة 

المهنــي مرخصــة مــن هيئــة تنميــة وتطويــر 

المهنيــة والتقنيــة المهــارات 

58193136المجموع

تقرير حالة البالد، تقرير 2019 وتقرير 2020.  )36(

التقرير اإلحصائي السنوي 2020، جدول 13.1 .4 دائرة اإلحصاءات العامة، األردن، 2021..  )37(

المجلس االقتصادي واالجتماعي، واقع قطاع التعليم التقني والمهني والتدريب في األردن، 2017.  )38(

وزارة التربية والتعليم، مركز الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيا المعلومات. 2022.  )39(



5859 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الثالث:
نتائج الدراسة

خامسا«: قطاع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
ــدم خدمــات وبرامــج  ــي تقــ ــة فــي األردن الت ــة العامل ــة والدولي ــن المنظمــات المحلي ــد مــ ــك العديــ هنالــ

ــة،  ــة والســلوكية والتقني ــار وخصوصــا برامــج رفــع الكفــاءة فــي مجــال المهــارات الحياتي ــة للكب تعليمي

ولكــــن ال يوجــــد فــــي المملكــــة جهــــة محــــددة تنسق بيــــن هذه المنظمات ، حيـث تتبـع هـذه المنظمات 

التـــي تقـــدم فـــرص التدريــــب لــــوزارات متعددة ومؤسسات حكومية متنوعة، ممــا يجعــل هــذا القطــاع 

ــر، ويمكــن تصنيــف منظمــات المجتمــع المدنــي األردنــي إلــى ســبع فئــات، وهــي: 1( ــكل كبيــ ــزأ بشــ مجــ

المنظمــات المجتمعيــة 2( المنظمــات غيــر الحكوميــة 3( المنظمــات الجامعــة 4( المنظمــات غيــر 

الحكوميــة التــي تأسســت بمرســوم ملكــي 5( شــركات غيــر هادفــة للربــح 6( التعاونيــات 7( المجموعــات 

غيــر الرســمية والمبــادرات المحليــة. باإلضافــة إلــى »التحالفــات«، و«االئتالفــات«، أو »الشــبكات« التابعــة 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي تعــد منظمــات مجتمــع مدنــي فــي حــد ذاتهــا، لكنهــا تمثــل كيانــات 

مجتمــع مدنــي واعــدة التأثيــر، حيــث يمكنهــا أن تســاعد فــي التعامــل مــع أزمــة التشــتت الداخلــي الــذي 

مايــزال يشــكل إحــدى نقــاط الضعــف لــدى المجتمــع المدنــي األردنــي)40(. 

وفيمــا يلــي أبــرز مؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال تعليــم الكبــار 

األردن: فــي  وتدريبهــم 

1(المنظمات المحلية )الجمعيات الخيرية( 

ــاري مؤلــف مــن مجموعــة مــن األشــخاص يتــم تســجيله وفقــا  تعــرف الجمعيــات بأنهــا شــخص اعتب

ألحــكام قانــون الجمعيــات رقــم )51( لســنة 2008« وتعديالتــه، وذلــك بهــدف »تقديــم خدمــات أو القيــام 

بأنشــطة علــى أســاس تطوعــي دون أن يســتهدف الربــح واقتســامه أو تحقيــق أي منفعــة ألي مــن 

ــه، أو ألي شــخص محــدد بذاتــه أو تحقيــق أي أهــداف سياســية«، ويبلــغ عــدد الجمعيــات الكلــي   أعضائ

المســجلة 6564 جمعيــة حســب بيانــات ســجل الجمعيــات فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة، منهــا 6333 

مؤسســة خيريــة محليــة، و231 جمعيــة أجنبيــة)41(.  وحســب موقــع بوابــة المنظمــات غيــر الحكوميــة 

يوجــد فــي األردن 101 منظمــة تعمــل فــي مجــال التعليــم، وبالرغــم مــن ذلــك فجميــع هــذه الجمعيــات 

تــورد تعليــم الكبــار ضمــن أنشــطتها مــن حيــث التدريــب والتأهيــل والتوعيــة)42(. ومــع أن عــدد الجمعيــات 

المحليــة الكبيــر حاصــل علــى التســجيل الرســمي إال أن عــددًا كبيــرًا مــن هــذه الجمعيــات غيــر فاعــل نهائيا، 

ــات  ــي يقــدر عــدد الجمعي ــي )43(.وبالتال ــات الكل ــة بنحــو 50% مــن عــدد الجمعي ــغ حســب وزارة التنمي يبل

التــي تقــوم فعليــا بنشــاطات تعليميــة وتدريبيــة حســب تقريــر واقــع المجتمــع المدنــي 3167جمعيــة)44(، 

تقرير دراسة واقع المجتمع المدني، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبواسطة جيالن دينو وديما طوقان، 2016.  )40(

)41(  قاعده بيانات وزارة التنمية االجتماعية، وزارة التنمية االجتماعية 2021..

تقرير دراسة واقع المجتمع المدني، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبواسطة جيالن نينو وديما طوقان، 2016.  )42(

https://alqalahnews.net/article/240237مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية، 8-1-2020.  )43(

تقرير دراسة واقع المجتمع المدني، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبواسطة جيالن نينو وديما طوقان، 2016.  )44(

تمثــل 50% مــن الجمعيــات المســجلة. وتشــمل مجموعــات المســتهدفين األساســية للمنظمــات 

المجتمعيــة األيتــام، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والالجئيــن الســوريين بشــكل رئيــس حاليــًا، باإلضافــة إلــى 

العراقييــن والفلســطينيين. ومنهــا عــدد قليــل متخصــص فــي مجــال معيــن، إذ تقّيــد نفســها بشــكل 

صــارم داخــل أدوار تقديــم الخدمــات األساســية. وتفتــرض هــذه الدراســة أن 50 مســتفيدًا يشــترك 

ــة، وهــو الحــد  ــة فاعل ــة محلي ــكل جمعي ــار فــي الســنة ل ــم الكب ــة الخاصــة بتعليي فــي نشــاطات الجمعي

ــي يقــدر عــدد  ــة، وبالتال ــة المحلي ــى مناقشــات مــع وزارة التنمي ــذي يمكــن توقعــه باالســتناد إل ــى ال األدن

المســتفيدين بـــ 158,350مســتفيدًا.

أمــا الــدور األساســي الــذي تؤديــه الجمعيــات الخيريــة فــي مجــال تعليــم الكبــار، بالرغــم مــن بعــض 

االســتثناءات للجمعيــات المتخصصــة التــي حصلــت علــى دعــم مــن مؤسســات أجنبيــة، فإنهــا غالبــا مــا 

تقــوم بعمليــات توعيــة وتدريبيــة قصيــرة للغايــة تشــمل عقــد الــدورات التعليميــة فــي المجــاالت فــي 

مجــاالت التنميــة البشــرية، وبنــاء الــذات وبعــض التدريبــات المهنيــة البســيطة إضافــة إلــى أنشــطة 

ثقافيــة وتنظيــم الملتقيــات والورشــات.

ومــن األمثلــة علــى الجمعيــات المتخصصــة التــي يتوفر لها تمويل جمعية المركز اإلســالمي الخيرية التي 

تقــوم بأنشــطة تشــمل خدمــات دعــم التعليــم والمهــارات الحياتيــة والمبــادرات الشــبابية والمشــاغل 

اإلنتاجيــة، ومشــروع مكانــي لدعــم التعليــم الممــول مــن اليونيســيف. ويتبــع للجمعيــة 65 مركــزا موزعــة 

فــي مختلــف مناطــق المملكــة، اســتفاد مــن خدماتهــا فــي مجــال تعليــم الكبــار مــا يزيــد علــى 10000 

ــة والدعــم النفســي االجتماعــي  ــم والحماي مســتفيد خــالل االعــوام 2019-2020 فــي مجــال دعــم التعلي

والتدريبــات علــى المهــارات الحياتيــة، والمبــادرات الشــبابية والتمكيــن االقتصــادي)45(، وبعــض المراكــز 

أيضــا   المتخصصــة  الجمعيــة  الحرفــي. ومــن األمثلــة علــى  للتدريــب واإلنتــاج  تعــد مشــاغل مهنيــة 

جمعيــة اتحــاد المــرأة األردنيــة، وهــي أقــدم منظمــة نســوية فــي األردن، إذ تأسســت عام 1945 علــى 

يــد مجموعــة مــن النســاء األردنيــات الناشــطات فــي حقــوق المــرأة، وحمــل أكثــر مــن اســم )االتحــاد 

النســائي األردنــي، واتحــاد المــرأة العربيــة(. وتــم تعديــل االســم عــام 1994 ليصبــح اتحــاد المــرأة األردنيــة. 

وهــو مؤسســة وطنيــة نســوية تؤمــن بالمســاواة الكاملــة بيــن كل المواطنيــن، الذكــور واإلنــاث، وتدعــو 

إللغــاء كل أشــكال التمييــز ضــد النســاء. وفــي مجــال تعليــم الكبــار ينشــط االتحــاد فــي دعــم مهــارات 

المــرأه وتعليمهــا، حيــث يعقــد دورات تدريبيـــة مهنيـــة بهــــدف تأهيــــل النســــاء لدخــــول ســــوق العمــــل 

مثـــل: التدريـــب علـــى فـــن الطهـــي، والتجميـــل، وصناعـة الخـــزف، والخياطـة،

https://www.islamicc.org/m1.html  )45(
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والجدول أدناه يبين الجمعيات الخيرية المسجلة في األردن والتوزيع الجغرافي لها:

عدد الجمعيات الخيرية األردنية مصنفه حسب الوزارة )جهة التسجيل(

3756 وزارة التنمية االجتماعية

محلية

29 وزارة األوقاف
9 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

143 وزارة البيئة
1 وزارة التخطيط

713 وزارة الثقافة
1215 وزارة الداخلية
71  وزارة الزراعة
74 وزارة السياحة

189 وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية
107 وزارة الصحة
18 وزارة الصناعة و التجارة و التموين
5 وزارة العدل
3 وزارة المياه والري

6333 المجموع

الجمعيات الخيرية األردنية حسب جهة التسجيل

2(الشركات غير الربحية في األردن 

تســجل الشــركات غيــر الربحيــة لــدى وزارة التجــارة والصناعــة، وتكــون خاضعــة ألحــكام قانــون الشــركات 

رقــم 73 لعــام 2010 والعديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تســجل شــركات غيــر ربحيــة لتجنــب 

الشــروط الخانقــة التــي يفرضهــا قانــون الجمعيــات. ويتطلــب الحصــول علــى تصريــح لتأســيس شــركة 

غيــر ربحيــة فــي األردن تقديــم ميزانيــات وعناويــن واضحــة لمقراتهــا للتأكــد مــن وجودهــا علــى أرض 

الواقــع، وتتخــذ الشــركات غيــر الربحيــة فــي األردن أكثــر مــن شــكل منهــا: “تضامــن، توصيــة بســيطة، 

ــدرج نشــاطها ضمــن أحــد النشــاطات  ذات مســؤولية محــدودة، مســاهمة عامــة”، ولكــن يجــب أن ين

الخدميــة، ومنهــا: ” التعليــم، والصحــة، والتدريــب، وتمويــل المشــروعات”، ويشــترط علــى الشــركات غيــر 

الربحيــة أن تــدور أرباحهــا لصالــح تحقيــق المشــروعات الخدميــة ومــن غيــر القانونــي أن ينتفــع أعضاؤهــا 

أو مؤسســوها بهــذه األربــاح، وتخضــع الشــركات غيــر الربحيــة لقوانيــن وأنظمــة الشــركات العاديــة، 

ولكــن بمــا ال يتعــارض مــع نظامهــا غيــر الربحــي.

وقــد بلــغ عــدد الشــركات حســب إحصــاءات دائــرة مراقبــة الشــركات  مــا يقــارب )46(954 شــركة تعمــل 

جميعهــا منــذ بدايــة العــام 2010 بدايــة تســجيل الشــركات غيــر الربحيــة، والســبب فــي تســجيل هــذه 

-https://www.ammonnews.net/article/229827الموقــع االلكترونــي لدائــرة مراقبــة الشــركات )اســتعالم الشــركات حســب   )46(

ــة القائمــة(. الغاي

ــر  ــى الشــركات غي ــم األمــوال إل الشــركات أن مؤسســات التمويــل والدعــم االجنبيــة باتــت تشــترط تقدي

الربحيــة، وهــذه الشــركات مســجلة وفــق نظــام الشــركات التــي ال تهــدف إلــى تحقيــق الربــح )رقــم 73 

التــي  والتدريبيــة  التنمويــة  والخدمــات  البرامــج  بتقديــم  الشــركات  لتلــك  ســمح  الــذي   )2010 لســنة 

تســتهدف المجتمعــات المحليــة واألفــراد فــي مختلــف مناطــق المملكــة، ويــؤدي قطــــاع التدريــــب غيــــر 

الربحــــي والخــــاص دورا  حاســــما فــــي تعزيــــز االبتكارات مـــن خالل مجموعـــة متنوعـــة مـــن البرامـــج التـــي 

تســـتهدف الشــباب فــي  المراحــــل التعليميــــة المتعــددة، وتقــــدم طرائــق جديــــدة وفعالــــة مــــن حيــــث 

التكلفــــة لتعلــــم المهــــارات التــــي يحتاجهــــا ســــوق العمــــل.

ومــا تقدمــه المنظمــات غيــر الحكوميــة المســجلة كونهــا شــركات ال تهــدف إلــى الربــح عــادة مــا يكــون ذا 

طبيعــة فنيــة متخصصــة. إضافــة إلــى ذلــك، يكــون للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العادة أهداف أوســع 

نطاقــا، وتســعى لكســب التأييــد وتحريــك الفئــات المســتهدفة تجاههــا فهــي ال تقــدم  مجــرد الخدمــة 

فقــط، بــل تبحــث فــي قضايــا معينــة، و/أو التفاعــل مع الســلطات في حوار حول السياســات. كما تعمل 

المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بفئــات محــددة، مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وضحايــا العنــف، 

علــى توفيــر الخدمــات لجمهورهــا ذات الصلــة باحتياجاتــه، وتســعى أيضــًا لكســب التأييــد بخصــوص هــذه 

القضايــا، أو لتشــكيل السياســة العامــة المتعلقــة . ومــن األمثلــة علــى الغايــات المســجلة لــدى معظــم 

الشــركات غيــر الربحيــة )أكثــر مــن 80% مــن الشــركات غيــر الربحيــة المســجلة( تقــع غاياتهــا كاالتــي:

التــي تشــمل الصحــة والتعليــم  التنميــة االجتماعيــة المســتدامة  التدريــب فــي جميــع مجــاالت   •

وتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل الــدورات التدريبيــة و‘لقــاء المحاضــرات 

وعقــد ورشــات العمــل.

• بناء المقدرة المعرفية في كل المجاالت من خالل التدريب والتعليم. 

• تدريب الشباب األردني وتنمية قدراتهم وتأهيلهم في مجال البيئة والتعليم والتثقيف الصحي.

• التدريب على برامج الخدمات االجتماعية األساسية والتعليم وبرامج العناية االجتماعية.

• عقد دورات تعليمية وتدريبية لنشر الوعي التعليمي والثقافي بين الطالب والشباب.

قدراتهــن  وبنــاء  الفقيــرة  والمجتمعــات  المهمشــة  المناطــق  فــي  وتأهيلهــن  الفتيــات  تدريــب   •

التعليميــة.
ومــن األمثلــة علــى المؤسســات التــي تعــد كبيــرة ومتعــددة فــي مجــال تعليــم وتدريــب الكبــار والتعليــم 
المســتمر المســجلة كشــركات غيــر ربحيــة يبــرز مركــز تطويــر األعمــال )BDC( الــذي تأســس عــام 2004 
ويهــدف بشــكل أســاس إلــى التدريــب مــن أجــل التوظيــف عــن طريــق تلقــي المنــح الدوليــة والحكوميــة 
إلدارة برامــج تدريبيــة متخصصــة تســهم فــي خلــق فــرص عمــل، أو تطويــر األعمــال القائمــة.  ويديــر 
مركــز تطويــر األعمــال برنامــج مهــارات لتحفيــز الريــادة لــدى الشــباب وتوســيع إمكانــات الشــباب للبــدء 
الخاصــة.  ويقــدر  أو مشــاريعهم  الشــركات الصغيــرة  أو تطويــر  الخاصــة،  إنشــاء مشــاريعهم  فــي 
مركــز تطويــر األعمــال أن عــدد المســتفيدين الســنوي ب  8000 مســتفيد. ومركــــز الفينيــــق للدراســــات 
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االقتصادية والمعلوماتيـــة، الذي يتنـــاول مختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة بقضايـــا العمـــل، وتوفيــــر قواعــــد 
بيانـــات شـــاملة تغطـــي مختلـــف المؤشـرات الخاصـة بسـوق العمـل والنقابـات والمنظمــات العماليــة 
والقوانيــــن واألنظمة الناظمــــة لعملهــــا، باإلضافة إلــــى اقتــــراح سياســــات بديلــــة لمواجهــــة تحديــــات 
ســــوق العمــــل األردني. ويســعى المركز في مجال تعليم الكبار إلى تطويــــر البرامـــج التدريبيـــة وتنفيذها 
التــي تهــدف إلـــى تنميـــة مهـــارات العامليـــن وقدراتهــم حيــث اســتفاد مــن برامــج المركــز فــي توجيــه 
الشــباب الختيـار تخصصاتهـم األكاديمية، والبرنامـج التوعـوي حـول أهميــة التعليــم والتدريــب المهنــي 
والتقنــــي والجلســــات التوعويـــة والبرنامــــج التدريبــــي، وحــــول قانــون العمــل وظــــروف العمــل الالئق ما 

يقــارب 995 مســتفيدًا)47(.

3(المنظمات غير الربحية التي تأسست بمرسوم ملكي 

ملكيــة،  رعايــة  تحــت  تعمــل  ملكــي  مرســوم  بموجــب  تأسســت  التــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

ويرأســها أحــد أعضــاء العائلــة المالكــة. وبفضــل مكانتهــا، تســتطيع المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 

القطــاع.  التــي تقيــد المنظمــات األخــرى داخــل  التحديــات  تأسســت بمرســوم ملكــي تجنــب غالبيــة 

وتتركــز مجهوداتهــا عــادة علــى القضايــا المتعلقــة بالحــد مــن الفقــر، والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 

وقضايــا البيئــة، ونشــاطات تســتهدف تمكيــن المــرأة والمجموعــات األقــل حظــًا الحكوميــة، وبفضــل 

ــر  ــي تأسســت بمرســوم ملكــي بالتأثي ــة الت ــر الحكومي ــع المنظمــات غي الصفــات المذكــورة أعــاله، تتمت

األكبــر والمحســوس فــي قطــاع المجتمــع المدنــي، فهــي توفــر مســتوى مــن الخدمــات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة التــي تضاهيهــا تلــك التــي تقدمهــا أي مــن منظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى. وأكبــر أربــع 

منظمــات غيــر حكوميــة تأسســت بمرســوم ملكــي هــي: مؤسســة نهــر األردن، ومؤسســة نــور الحســين، 

والصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية، ومؤسســة ولــي العهــد ويمكنهــا الوصــول إلــى مئــات 

آالف المســتفيدين، وتقــدم المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تأسســت بمرســوم ملكــي فــي أحيــان كثيــرة 

للمنظمــات المجتمعيــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي األصغــر حجمــا  منهــا وخدمــات وتدريبــًا للقيــام 

بأنشــطتها، وأبــرز هــذه المنظمــات العاملــة فــي األردن وتقــدم برامــج وخدمــات فــي مجــال تعليــم الكبــار:

• مؤسســة نهــر األردن: التــي توفــر برامــج تدريبيــة لبنــاء القــدرات والخبــرات بشــكل مســتمر، لتطويــر 

فــرق عمــل مهنيــة وفاعلــة تعتمــد علــى االبتــكار، التعاون، والمبــادرة الذاتية. وضمــن برامج تمكين 

المجتمعــات والتدريــب واالستشــارات وصــل عــدد المســتفيدين إلــى 26596 مســتفيدًا)48( عــام 

.2020

• الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية: تأســس الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة 

البشــرية )جهــد( عــام 1977 وهــو أقــدم وأكبــر مؤسســة غيــر ربحيــة وغيــر حكوميــة متخصصــة 

بدعــم الحقــوق اإلنســانية وتطويــر األفــراد فــي األردن. ولــه شــبكة مــن مراكــز التطويــر المجتمعــي 

مركز الفينيق، تقرير عام 2020.  )47(

مؤسسة نهر األردن، التقرير السنوي، 2020  )48(

التــي تعمــل لبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراقا ألولئــك الذيــن  البــالد،  المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 

يعيشــون فــي ظــروف عمــل صعبــة، والفقــراء، والمجتمعــات النائيــة. وتقــدم )جهــد( الدعــم 

المســتدام الــذي يمكــن األفــراد مــن العمــل مــع جيرانهــم نحــو تعزيــز المجتمعــات المحليــة، 

وضمــان الحصــول علــى المــوارد التــي يحتاجونهــا لتحقيــق حيــاة صحيــة ومتكاملــة .

• مؤسســة الملــك حســين )مؤسســة نــور الحســين(: تهــدف إلــى خلــق روح اإلبــداع لــدى المواطنيــن 

األردنييــن مــن خــالل زرع روح التوعيــة لديهــم بأهميــة التنمية المســتدامة، كما تنشــط المؤسســة 

فــي المجــاالت التــي تعنــى بصحــة األفــراد ودعــم المشــاريع الصغيــرة وبرامــج تشــغيل المــرأة 

األردنيــة. وزاد عــدد المســتفيدين بشــكل مباشــر مــن المؤسســة علــى 10000 مســتفيد)49( عــام 

.2020

بموجــب  األســرة  لشــؤون  الوطنــي  المجلــس  تأســس  األســرة:  لشــؤون  الوطنــي  المجلــس   •

قانــون رقــم 27 لعــام 2001 برئاســة جاللــة الملكــة رانيــا العبــد هللا المعظمــة. ويعمــل مظلــة 

داعمــة للتنســيق وتيســير عمــل الشــركاء مــن المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 

والمؤسســات الدوليــة والقطــاع الخــاص العاملــة فــي مجــال األســرة للعمــل معــا لتحقيــق 

مســتقبل أفضــل لألســرة األردنيــة. ويهــدف إلــى التعامــل مــع األســرة علــى مســتوى التخطيــط 

ــة، تعمــل  ــة ونوعي ــر اجتماعيــة اقتصادي اإلســتراتيجي، ووضــع السياســات والبرامــج وفــق معايي

والسياســات  والبرامــج  الخطــط  وتعديــل  وتقّصيــه،  األردن  فــي  األســرة  وضــع  وصــف  علــى 

والتشــريعات المنبثقــة عنهــا واإلجــراءات المتعلقــة بهــا وفقــًا لفهــم أعمــق لقضايــا األســرة، 

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن احتياجــات األســر تختلــف وفقــًا لظروفهــا. ينفــذ المجلــس العديــد 

ــي تهــدف لرفــع  ــع المجــاالت التــي يعمــل عليهــا، والت ــة فــي جمي ــة والتوعوي مــن البرامــج التدريبي

قــدرات العامليــن وكفاءاتهــم فــي المؤسســات التــي تتعامــل مــع أفــراد األســرة، ولالســتفادة 

مــن خبراتهــم وتجاربهــم وأخــذ التغذيــة الراجعــة فيمــا يتــم إعــداده مــن أدلــه ودراســات. ومــع نهايــة 

عــام 2018 عقــد المجلــس أكثــر مــن 40 ورشــة تدريبيــة وتوعويــة شــارك فيهــا مــا يزيــد علــى 1030 

مســتفيدًا.

القضايـــــا  كل  فــي  يكــون مرجعــا  أن  علــى  المجلــس  تتركــز مهمــة  للســكان:  األعلــى  المجلــس   •

والمعلومــات الســـــكانية المتعلقـــــة بالتنميــة، ويســهم فــي وضــع السياســـــات واإلســتراتيجيات 

تنفيذهــا  الممارســات ومتابعــة  والتنميــة وفقــا ألفضــل  بالســكان  المعنيــة  العمــل  وخطــط 

وتقييمــه وكســـــب التأييــد ونشــر الوعــي عنهــا مــع تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي هــذا المجــال 

بالتنســيق مــع الشــركاء والجهــات المعنيــة لبلــوغ التنميــة المســتدامة، وتحقيــق العدالــة وتكافــؤ 

الفــرص. وفيمــا يخــص تعليــم الكبــار، يهــدف المجلــس إلــى اقتــراح برامــج التدريــب والتعليــم وبنــاء 

https://kinghusseinfoundation.org/Siteware/Siteware_File/files/AnnualReport/KHF%202020%20Annual%20  )49(

Report%20External%20Website.pdf
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القــدرات الوطنيــة للعامليــن فــي المجــاالت الســكانية فــي مختلــف المؤسســات بالتنســيق مــع 

الــوزارات المعنيــة ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء، والمشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات وورش 

العمــل واللقــاءات المتعلقــة بالقضايــا الســكانية، إضافــة إلــى إعــداد األدلــة التدريبيــة والتعليميــة 

ــا الســكان. والتوعويــة فــي مجــال قضاي

4(المنظمات الدولية العاملة في مجال تعليم الكبار وتدريبهم في األردن 

ــطة  ــيع أنشـ ــي توسـ ــاركة فـ ــة بهــدف المشـ ــات الدوليـ ــة األردنيــة والمنظمـ ــن الحكومـ يوجــد تعــاون بيـ

التعليـــم والتدريـــب المهنـــي والتقنــــي للشباب، حيــــث تســــاعد المنظمــــات مــــن خالل خبرتهــــا الدوليــــة، 

ــا الماليــــة علـــى تحســـين فاعليــة برامـــج التعليـــم والتدريـــب المهنـــي والتقنـــي. فعلـــى ســـبيل  وقدراتهــ

المثـــال، مولـــت الوكالـــة األمريكيــة للتنميـــة الدوليـــة مشـــروع تنميـــة القـــوى العاملـــة فـــي األردن خــالل 

األعــوام 2014 - 2018 بهــدف دعــم نظـــام تنميـــة قـــوى عاملـــة تنافســـي حســـب الطلـــب، ممــا يـــؤدي إلـــى 

زيـــادة فـــرص العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص مســتهدفا الذكــور اإلنــاث، وأولئـــك الذيـــن يعيشـــون تحـــت 

خـــط الفقـــر، مـــن خالل تحسين المناهج التعليمية والتدريبية واتبـــاع أفضـــل الممارســـات الدوليــــة فــــي 

هــــذا المجــــال، وزيــــادة إدمــــاج المــــرأة، وإيجــــاد تنســيق أفضــل بيــن متطلبـــات التدريـب، وحاجـات سـوق 

العمـل.

وبرنامــج دعــم المؤسســات التعليميــة االردنية فــي تقديــم تدريــب مهنــي موجــه نحــو ســوق العمــل، 

وهــو مــن أهــم البرامــج التــي يمولهــا ويدعمهــا برنامــــج الوكالــــة األلمانيــة لإلنمــاء الدولـــي بالتعــاون مـــع 

الحكومـــة األردنيــة، وهــدف هـــذا البرنامـــج الـــذي اســتمر أربــع ســنوات) 2017-2021 ( إلــــى تعزيــــز التعليــــم 

والتدريــــب المهنــــي والتقنــــي بتحســــين المناهــــج، وإنشــــاء برامــــج تدريبيــــة جديــــدة، وتعزيــــز الحــــوارات 

والتعــــاون بيــــن القطاعــــات المتعددة، وتحســــين الجانــــب العملــي للتدريــــب، إضافة إلى ذلــك وضعت 

المنظمــــات الدوليــــة، مثــــل منظمــــة العمــــل الدوليــة وبرنامــج األغذيــة العالمـــي، والمجلـــس النرويجـــي 

لالجئين برامـج محـددة تســتهدف مجموعــات محــددة لتعزيــز مهاراتهــم وزيــادة توظيفهــم، وإشــراك 

أصحـاب العمـل والقطاعـات الخاصـة بتوفيـر فـرص التدريـب أثنـاء العمـل. وبرنامج المهارات للتشغيل 

واالندمــاج االجتماعــي المقــدم مــن االتحــاد األوروبــي، هــو أحــد أهــم المشــاريع المعنيــة بدعــم تنفيــذ 

اإلســتراتيجيات القطاعيــة مثــل: إســتراتيجية التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي 2014-

2020، واإلســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل 2011-2020، وإســتراتيجية تنميــة المــوارد البشــرية 2016-

2025، ضمــن إطــار عمــل  لبنــاء القــدرات  توفيــر الدعــم لتنميــة القــدرات، وتقديــم الدعــم الفنــي للــوزارات 

الصلــة، ومنظمــات  والتقنــي والمؤسســات ذات  المهنــي  والتعليــم  والتدريــب  بالتشــغيل  المعنيــة 

المجتمــع المدنــي والشــركاء.

ويبلــغ عــدد الجمعيــات األجنبيــة المســجلة فــي األردن 231 جمعيــة أجنبيــة مســجلة ضمــن عــده وزارات 

كمــا هــي فــي الجــدول التالــي، الــذي يبيــن أن معظــم الجمعيــات األجنبيــة العاملــة فــي األردن )%67( 

مســجلة تحــت مظلــة وزارة التنميــة االجتماعيــة، ويتــوزع باقــي الجمعيــات األجنبيــة تحت مظلــة الوزارات 

األخــرى. ممــا يبيــن أن وزارة التنميــة االجتماعيــة هــي المــكان المفضــل لتســجيل الجمعيــات األجنبيــة 

العاملــة فــي األردن، وذلــك قــد يســتدعي بعــض الدراســة واالنتبــاه مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة 

لــدور هــذه الجمعيــات فــي دعــم خطــط التنميــة االجتماعيــة األردنيــة، ودعمهــا باإلمكانــات التــي تفعــل 

مــن دورهــا فــي خدمــة المجتمــع األردنــي.

عدد المنظمات األجنبية في األردن مصنفة حسب الوزارة )جهة التسجيل(
155 وزارة التنمية االجتماعية

اجنبية

0 وزارة األوقاف
1 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
2 وزارة البيئة
0 وزارة التخطيط
14 وزارة الثقافة
20 وزارة الداخلية
0  وزارة الزراعة
1 وزارة السياحة

16 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
16 وزارة الصحة
4 وزارة الصناعة والتجارة و التموين
1 وزارة العدل
1 وزارة المياه والري

231 المجموع

 النقابات المهنية الفاعلة في األردن 

ــارز ومهــم فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن  ــات المهنيــة فــي األردن بشــكل ب نشــطت النقاب

العشــرين لمجموعــة مــن األســباب؛ منهــا الخبــرات المتراكمــة فــي العمــل النقابــي، وأعــداد المهنييــن 

الكبيــرة المنتســبين للنقابــات. وتهــدف النقابــات بشــكل عــام إلــى تحقيــق أهداف عامة تتمّثــل في تنظيم 

والمســاهمة  والثقافية لألعضــاء  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الخدمــات  وتقديــم  وتطويرهــا  المهــن، 

فــي عمليــات البنــاء والتنميــة مــن خــالل صناديقهــا الماليــة والحفــاظ علــى حقــوق المنتســبين إليهــا 

ومكتســباتهم ، وتتشــابه النقابــات المهنيــة بشــكل عــام فــي مصادرهــا ومواردهــا الماليــة التــي تتشــكل 

إعــادة  ورســوم  النقابــة،  التســجيل لعضويــة  رســوم  مــن  تتحصــل  التــي  المــوارد  مــن  فــي مجملهــا 

التســجيل، واالشــتراكات الســنوية، والتبرعــات والهبــات مــن المجتمــع األردنــي، وريــع اســتثمارات أموال 

ــة فــي األردن الخمســمائة ألــف، وتنشــط  ــات المهني ــات وعوائدهــا، ويتجــاوز عــدد منتســبي النقاب النقاب

هــذه النقابــات فــي مجــال تطويــر المهــن التــي تمثلهــا واالرتقــاء بمســتوى األداء المهنــي للمنتســبين 
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مــن خــالل تنظيــم المحاضــرات والمؤتمــرات والنــدوات، ودورات التعليــم المســتمر فــي مختلــف مجــاالت 

التخصــص)50(. والنقابــات المهنيــة العاملــة فــي األردن هــي:

المســتمر  والتدريــب  المهنــة  رفــع ســوية  والهــدف منهــا  عــام٩٥4)،  تأسســت   / األطبــاء  نقابــة   •

للمواطنيــن. الخدمــات  أفضــل  لتقديــم  كفاءتهــم  ورفــع  لمنتســبيها، 

ورفــع  المهندســين  تدريــب  إلــى  وتهــدف   ،  (٩4٩ عــام  تأسســت   / األردنييــن  المهندســين  نقابــة   •

كفاءتهــم بمختلــف المهــن، ويبلــغ عــدد المنتســبين لهــا 156000 عضــو لغايــة عــام ٩)2٠ ويتبــع 

لهــا مركــز تدريــب متخصــص بتأهيــل المهندســين وتدريبهــم فــي مختلــف المجــاالت التقنيــة بعــد 

تخرجهــم مــن الجامعــات.

ــر المهنــة واإلشــراف علــى  ــى تطوي ــة المحاميــن النظامييــن / تأسســت عــام 1950 وتهــدف إل • نقاب

تدريــب المحاميــن الجــدد ورفــع كفاءتهــم.

• نقابــة صيادلــة األردن / تأسســت عــام ٩٥7)، وتهــدف إلــى تنظيــم المهنــة ورفــع كفــاءة الصيادلــة 

وحمايتهــم وتدريبهــم وتطويــر البحــوث العلميــة فــي مختلــف العلــوم الصيدالنيــة، ويبلــغ عــدد 

المنتســبين لهــا ٥٠٠٠) عضــو.

ــاء ورفــع  ــب األطب ــة وتدري ــم المهن ــى تنظي ــاء األســنان / تأسســت عــام ٩٥2) وتهــدف إل ــة أطب • نقاب

كفاءتهــم وحمايــة حقوقهــم.

ــب  ــم واالرتقــاء بهــا وتدري ــة التعلي ــم مهن ــى تنظي ــن / تأسســت عــام ))2٠ وتهــدف إل ــة المعلمي • نقاب

ــي. ــر مهاراتهــم، وتوقفــت عــن العمــل عــام 2٠2٠ بقــرار قضائ ــن وتطوي المعلمي

• نقابــة الصحفييــن / تأسســت عــام ٩٨٨)وتهــدف إلــى تنظيــم مهنــة اإلعــالم وتدريــب العامليــن فــي 

هــذا المجــال، وتأهيلهــم والدفــاع عــن حقوقهــم ويبلــغ عــدد منتســبيها نحــو 1700 صحفــي.

6  المؤسسات الثقافية في األردن 

يتميــز الواقــع الثقافــي األردنــي بكثــرة الهيئــات الثقافيــة التــي تنضــوي تحــت مســميات متنوعــة: منتديــات، 

ــرأي«  وملتقيــات، وروابــط، واتحــادات، ومراكــز دراســات، وأبحــاث. ويشــير مقــال منشــور فــي جريــدة »ال

ــة فــي األردن المســجلة فــي وزارة الثقافــة يتركــز معظمهــا فــي  ــات الثقافي ــى أن الهيئ )6/12/ 2015( إل

العاصمــة عمــان، وهــي ذات اختصاصــات متنوعــة فمنهــا الفكريــة واألدبيــة والفنية والعلميــة والمهنية، 

وجمعيــات الصداقــة الثقافيــة وغيرهــا. ويتبــع معظم الهيئــات الثقافية وزارة الثقافــة كجمعيات خيرية، 

ــة ثقافيــة. إال أن هنــاك عــددا مــن الهيئــات الثقافيــة الكبيــرة والمســجلة  بلــغ عددهــا 713 جمعيــة خيري

تحــت جهــات متعــددة، منهــا المســجل تحــت مظلــة وزارة الداخليــة، ومنهــا المســجل تحــت مظلــة 

وزارة الخارجيــة، ومنهــا مســجلة شــركات غيــر ربحيــة. ومــن أهــم وأكبــر الهيئــات الثقافيــة التــي تــم حصرهــا 

دور النقابات والجمعيات المهنية في تنمية الموارد البشرية في األردن. المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 2016.   )50(

تحــت إطــار تعليــم الكبــار المؤسســات التاليــة:-

• أمديســت )أمريكا-الشــرق)51( األوســط للخدمــات التعليميــة والتدريبيــة(: هــي منظمــة غيــر ربحيــة 

أمريكيــة بــارزة، تأسســت عــام 1951، وهــي ُتعنــى بأنشــطة التعليــم والتدريــب والتطويــر الدولية في 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.   وتهــدف إلــى توســيع الفــرص التعليميــة والتدريبيــة، وبنــاء 

التفاهــم بيــن الثقافــات، وتمكيــن النســاء والشــباب، وإعــداد األشــخاص للوظائــف فــي االقتصــاد 

العالمــي، وتثبيــت دعائــم المؤسســات والمجتمعــات.

• مركــز الحســين الثقافــي / يقــع المركــز وســط العاصمــة )عمــان( ويتبــع أمانــة عمــان الكبــرى، 

إلــخ.. ويحتــوي علــى مســارح وقاعــات تدريــب ومكتبــات 

• مركــز زهــا الثقافــي / يتبــع أمانــة عمــان الكبــرى، ويقــدم التعليــم والتدريــب والترفيــه لألســرة بشــكل 

عــام،، ويحتــوي علــى العديــد مــن القاعــات التدريبيــة.

• مؤسســة عبــد الحميــد شــومان / تتبــع للبنــك العربــي، وهــي مؤسســة ثقافيــة كبيــرة، تقــدم برامــج 

تدريبيــة وتعليميــة وثقافيــة ومقرهــا فــي العاصمــة )عمــان( فــي جبــل عمــان.

• المركــز الثقافــي الملكــي / يتبــع وزارة الثقافــة ويعــد مركــز ًاحكوميــًا يحتــوي العديــد مــن قاعــات 

والمؤتمــرات. والمســرح  التدريــب 

• مركــز هيــا الثقافــي / يقــدم التعليــم والتدريــب ويحتــوي علــى العديد مــن القاعات التدريبية والمســارح 

الثقافيــة، التــي أغلبهــا ألطفــال مــن ســن 6 إلــى 13 ســنة، وشــملت برامــج التعليــم والتوعيــة أيضــا 

اليافعيــن فــوق 16 ســنه، حيــث اســتفاد منهــا نحــو 900 شــاب خــالل األعــوام 2020-2019.

• دائــرة المكتبــات أمانــة عمــان / تحتــوي علــى فــروع عديــد داخــل العاصمــة، وتقــدم خدماتهــا للكبــار 

مــن خــالل احتوائهــا علــى مــا يزيــد علــى مليــون كتــاب.

• المجلــس الثقافــي البريطانــي: يعمــل فــي ثالثــة مجاالت رئيســة، وهــي: التعليم والمجتمــع والفنون. 

وضمــن هــذه المجــاالت  موضوعــا »التوظيــف« و«الصــوت«، بحيــث ُتحــدث فرقــًا حقيقيــًا فــي حيــاة 

األشــخاص الذيــن يعمــل معهــم. ويعمــل المجلــس علــى إنشــاء الروابــط بيــن المــدارس فــي 

ــاء الثقــة والتفاهــم  ــراء التعليــم والترويــج للمواطنــة العالميــة وبن األردن والمملكــة المتحــدة إلث

الدولييــن، كمــا يدعــم الحــوار والشــراكات الدوليــة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والمنظمــات، 

ــم  ــون فــي اســتكمال دراســتهم فــي الخــارج. وفــي مجــال التعلي ــن يرغب ومســاعدة الطــالب الذي

المهنــي مــن أجــل تحســين النظــم التعليميــة والتدريبيــة وتمكينهــا مــن االســتجابة بشــكل أفضــل 

لمتطلبــات الســوق واحتياجــات المتعلميــن لنحــو خمســة آالف متعلــم كل عــام. 

• مراكــز ثقافيــة أخــرى: ويوجــد فــي األردن العديــد مــن المراكــز الثقافيــة الخاصــة بتعليــم اللغــات 

ــى  ــي، إضافــة إل ــي، والمركــز الثقافــي الفرنســي، والمركــز اإليطال ــة، كالمركــز الثقافــي األلمان األجنبي

https://www.amideast.org/ar/jordan  )51(
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مــا تــم ذكــره عــن المركــز الثقافــي البريطانــي الــذي يعــد مــن أكبرهــا لتعــدد دوره فــي تقديــم خدمــات 

تعليــم الكبــار. وتعمــل هــذه المراكــز علــى نقــل الثقافــة وتعليــم اللغــة بشــكل أساســي، إضافــة 

إلــى تنفيــذ بعــض النشــاطات الثقافيــة. 

7(مراكز تنمية المجتمع المحلي  

تنميــة  مراكــز  إنشــاء  علــى  الماضــي  القــرن  نهايــة ســبعينيات  فــي  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  دأبــت 

للمجتمــع المحلــي لتكــون إحــدى أذرع الــوزارة لتحقيــق اهدافهــا التنمويــة بما ينعكــس على   حياة األفراد 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ولتعمــل جنبــًا الــى جنــب مــع القطــاع التطوعــي، حيــث أســس أول 

مركــز لتنميــة المجتمــع المحلــي عــام 1977، وقــد بلــغ عــدد مراكــز تنميــة المجتمــع المحلــي )64( مركــزًا 

نهايــة عــام 2٠2٠ منتشــرة فــي محافظــات المملكــة كلهــا وفــق نظــام مراكــز تنميــة المجتمــع المحلــي رقــم 

٣2 لعــام 4)2٠، وإيمانــًا مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي إحــداث الشــراكات مــع القطــاع التطوعــي عملــت 

الــوزارة علــى تســليم إدارة مراكــز لتنميــة المجتمــع لجمعيــات خيريــة وعددهــا )29( مركــزًا، إضافــة إلــى 

بنــاء الشــركات مــع المؤسســات الدوليــة لغايــات التوســع ببرامــج تعليــم الكبــار، وأهــم هــذه الشــراكات 

ــات التنــوع فــي البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا  ــار لغاي الشــراكة مــع الجمعيــة األلمانيــة لتعليــم الكب

المراكــز، وتحســين البنيــة التحتيــة وتدريــب العامليــن ورفــع كفاءتهــم الوظيفيــة بمــا ينعكــس علــى 

الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن فــي مناطقهــم، وتهــدف مراكــز التنميــة هــذه  إلــى رفع الوعــي االجتماعي 

واالقتصــادي والثقافــي للمواطنيــن، وتشــجيع روح العمــل الجماعــي وتقديــم التدريــب والتأهيــل الــالزم 

وخصوصــا لقطــاع المــرأة والشــباب فــي المناطــق المســتهدفة)52(.  ومــن أهــم البرامــج التــي مراكــز 

تنميــة المجتمــع فــي مجــال تعليــم الكبــار وتدريبهــم مــا يلــي :

1• خدمات الرعاية والتعليم األكاديمي )دروس تقوية ومحو أمية(.

2• األنشطة التوعوية )محاضرات وورش عمل، ندوات، زيارات وجلسات إرشادية(.

حــرف  الشــمغ،  تهديــب  خياطة،نول،خزف،قش،ســنارة،  تجميــل  والتدريب:)حاســوب،  التعليــم   •3

. وصناعــات مهنيــة 

4• مشــاريع ومشــاغل إنتاجيــة تدريبيــة )صالــون تجميــل، وخياطــة، ومطبــخ انتاجــي، وحــرف وصناعات 

يدوية.

وزارة التنمية االجتماعية، التقرير السنوي 2020.  )52(
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ملكي

 برامج تمكين المجتمعات والتدريب والتعليم
.واالستشارات

25000مختلف األعمار

 المنظمات الدولية231
 العاملة

بية والتعليمية المتعددة برامج التنموية والتدري  تقديم ال
 التي تستهدف المجتمعات المحلية واألفراد من خالل

.إدارة برامج الممولين

5000مختلف األعمار

 النقابات المهنية6
 العاملة

 تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات ودورات
.التعليم المستمر في مختلف مجاالت التخصص

2000مختلف األعمار

 المراكز الثقافية8
 الكبيرة

 برامج تدريبية في المجاالت الفكرية واألدبية والفنية
.والعلمية والمهنية

15000مختلف األعمار

218,550المجموع4405

سادسا: قطاع مؤسسات تعليم الكبار وتدريبهم الخاصة
باإلضافــة إلــى الــدور الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص فــي التعليــم والتدريــب المهنــي، تنتشــر فــي األردن 

العديــد مــن المؤسســات الخاصــة التــي أنشــئت لتقديــم خدمــات التعليــم المســتمر والتعليــم الداعــم 

والتعليــم مــدى الحيــاة والتدريــب للتطــور الوظيفــي، والتدريبــات والتعليم للتطور الذاتي وإشــباع الرغبات 

الشــخصية. وتقــدم هــذه المؤسســات مختلــف أنــواع تعليــم الكبــار ســواء كان ذلــك مهنيــا أو تقنيــا 

كمــا ذكرنــا ســابقا، إلــى خدمــات التدريــب والتأهيــل، والتعليــم اإلداري، والصحــي، والتكنولوجــي. ويبلــغ 

عــدد المؤسســات والشــركات التــي تضــع التعليــم فــي غايتهــا األساســية كشــركات ربحيــة مســجلة 

)شــركات تضامن، أو شــركات ذات مســؤولية محدودة، أو شــركات توصية، أو شــركات مســاهمة عامة 

وخاصــة(636 شــركة قائمــة بيــن عــدد الشــركات الكلــي القائــم حتــى 2021، وعــدد الشــركات التــي تضــع 

تقرير حالة البالد، 2019 وتقرير 2020  )53(

ــة قائمــة بالحــد  ــة، بافتــراض 50 مســتفيدًا ســنويا لــكل جمعيــة خيري ــة المحلي ــاء علــى مناقشــات مــع وزارة التنمي ــري بن تقدي  )54(

األدنــى الممكــن توقعــه
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الفصل الثالث:
نتائج الدراسة

التدريــب غايــة أساســية لهــا فــي العمــل 608 شــركات، وعــدد الشــركات التــي فــي غايتهــا األساســية 

مشــتركة )التدريــب وتعليــم( يبلــغ 166 شــركة، ممــا يعنــي أن هنــاك 1412 شــركة خاصــة ربحيــة تعمــل 
فــي مجــال تعليــم الكبــار )التدريــب أو التعليــم(.)55(

ويذكــر أن عــدد الشــركات العاملــة فــي األردن يبلــغ 17460 شــركة، أي أن عــدد الشــركات التــي تعمــل 

فــي مجــال التعليــم والتدريــب يبلــغ 7% مــن عــدد الشــركات. وجميــع هــذه الشــركات الخاصــة تضــع 

فــي غايتهــا تعليــم الكبــار بالدرجــة األولــى، وتشــمل هــذه الغايــات التــي وردت فــي معظــم الشــركات 

المســجلة رســميا لــدى دائــرة مراقــب الشــركات)56(:

• إنشاء مدارس للمراحل التعليمية كافة.

• التدريــب والتأهيــل وتقديــم الخدمــات التعليميــة والتربويــة والتأهيليــة، وخدمــات التدخــل المبكــر 

والدمــج والخدمــات المســاندة األخــرى وتقديــم برامــج تعديــل الســلوك لألفــراد ذوي االحتياجــات 

ــاه .  الخاصــة )اإلعاقــات العقليــة، اضطــراب التوحــد فــرط الحركــة وتشــتت االنتب

• توفير فرص استخدام التقنيات المتطورة في التعلم والتعليم.

• عقد دورات في مجاالت السياحة والتعليم واإلدارة والتسويق وما يتعلق باألعمال.

• عقــد دورات تدريبيــة للمســاهمة فــي التطويــر الــذي يهــدف لرفــع كفــاءة العامليــن فــي القطــاع 

التعليمــي بحيــث يشــمل المعلميــن واإلدارييــن وغيرهــم ممــن يســاند العمليــة التعليميــة وفــق 

مــا تســمح بــه واألنظمــة المرعيــة.

• عقد دورات تدريبية في مختلف المجاالت اإلدارية التعليمية والتسويقية واألعمال.

• التعليم اإللكتروني.

• االستثمار في المجاالت التعليمية.

• إدارة المدارس والمعاهد والجامعات والتعليمية والمتخصصة.

• توفير فرص استخدام التقنيات المتطورة في التعلم والتعليم.

• تدريب الموارد البشرية وتطويرها في مجاالت التعليم والمعرفة. 

دائرة مراقبة الشركات، التقرير اإلحصائي السنوي، 2020.  )55(

دائرة مراقبة الشركات، التقرير اإلحصائي السنوي، 2020.  )56(

ملخص مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال تعليم الكبار 

وتدريبهم.

 عدد

المؤسسات

 الخدمات التي تقدم في مجال تعليمأسماء المؤسسات

الكبار

 الفئات

المستهدفة

 أعداد

المستفيدين
 شركات ربحية مسجلة636

 )شركات تضامن أو شركات

 ذات مسؤولية محدودة أو

 شركات توصية أو شركات

 مساهمة عامة وخاصة تهدف

إلى التعليم

 مختلف أنواع تعليم الكبار: التعليم

 المهني والتقني وخدمات التأهيل

 .والتعليم اإلداري

 جميع الفئات

 الراغبة

 والقادرة على

 دفع بدل

.الخدمة

63600

 شركات ربحية مسجلة608

 )شركات تضامن أو شركات

 ذات مسؤولية محدودة أو

 شركات توصية أو شركات

 مساهمة عامة وخاصة

وتهدف إلى التدريب

 مختلف أنواع تعليم الكبار: التدريب

 والتعليم المهني والتقني وخدمات

 التدريب والتأهيل والتعليم اإلداري

.والصحي والتكنولوجي

 جميع الفئات

 الراغبة

 والقادرة على

 دفع بدل

.الخدمة

60800

 شركات ربحية مسجلة166

 )شركات تضامن أو شركات

 ذات مسؤولية محدودة أو

 شركات توصية أو شركات

 مساهمة عامة وخاصة

 وتهدف إلى التعليم المستمر

.والتدريب من اجل التوظيف

 مختلف أنواع تعليم الكبار: التدريب

 والتعليم المهني والتقني وخدمات

 التدريب والتأهيل والتعليم اإلداري

.والصحي والتكنولوجي

 جميع الفئات

 الراغبة

 والقادرة على

 دفع بدل

.الخدمة

16600

141000المجموع1410
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الفصل الرابع:

أبرز االستنتاجات
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الفصل الرابع:
أبرز االستنتاجات

ــط مــع أســئلة  ــة والرب ــالت مــع أصحــاب المصلحــة تمــت اإلجاب ــج الدراســة والمقاب ــل لنتائ بعــد التحلي

الدراســة، وكانــت أبــرز االســتنتاجات التــي خــرج بهــا فريــق الدراســة إضافــة إلــى النتائــج الرئيســة مــا يلــي:

ــي،  ــار فــي األردن، كمــا هــي فــي الجــدول التال ــم خدمــات تعليــم الكب هنــاك ســتة قطاعــات رئيســة لتقدي

حيــث يبلــغ عــدد المؤسســات فــي هــذه القطاعــات 6271 مؤسســة عاملــة وقائمــة، تقــدم خدماتهــا إلــى 

مــا يزيــد علــى نصــف مليــون مســتفيد خــالل األعــوام 2021/2019، ويتضــح مــن الجــدول أن أكبــر مقــدم 

لخدمــات تعليــم الكبــار هــو قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة بنســبة 43% مــن 

ــة فــي هــذا القطــاع، التــي يزيــد عددهــا علــى 3167  ــار بســبب وجــود الجمعيــات الخيري برامــج تعليــم الكب

جمعيــة خيريــة. ويأتــي بالمرتبــة الثانيــة قطــاع مؤسســات تعليــم الكبــار وتدريبهــم الخاصــة بنســبة %28 

ــر  ــار عنــد تطوي ــار، وهــو رقــم ينبغــي أخــذه بعيــن االعتب مــن أعــداد المســتفيدين مــن برامــج تعليــم الكب

برامــج تعليــم الكبــار فــي األردن بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص. ومــن الملفــت تدنــي نســبة قطــاع تعليــم 

الكبــار وتدريبهــم المهنــي والتقنــي التــي تبلــغ 12% مــن أعــداد المســتفيدين مــن برامــج تعليــم الكبــار، ممــا 

يــدل علــى عــزوف كبيــر عــن التدريــب المهنــي والتقنــي.

عدد المستفيدينعدد المؤسساتالقطاع
23615,749. أوال: قطاع التعليم الرسمي ومحو األمية

 ثانيا: قطاع مؤسسات التعليم العالي ومراكز
.التعليم المستمر

7356,205

 ثالثا: قطاع المؤسسات الوطنية المتخصصة
.بتعليم الكبار وتدريبهم

1113,668

13658193 .رابعا: قطاع تعليم الكباروتدريبهم المهني والتقني
 خامسا: قطاع منظمات المجتمع المدني المحلية

 .والدولية
4,405218550

 سادسا: قطاع مؤسسات تعليم الكبار وتدريبهم
. الخاصة

1,410141,000

6271503,365المجموع

• فــي مجــال الحاكميــة: مجــال تعليــم الكبــار وتدريبهــم قطــاع مشــتت بيــن العديــد مــن المؤسســات 

الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ضمــن أنظمــة وتعليمــات وقوانيــن متعــددة وخطــط غير منســقة، وال 

توجــد تشــاركية بيــن المؤسســات حيــث بلــغ مجمــوع المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال تعليــم 

الكبــار وتدريبهــم مــا يقــارب 6271 مؤسســة حكوميــة ومؤسســة مجتمــع مدنــي وخاصــة، ومــا 

يالحــظ عليهــا غيــاب التنســيق الوطنــي علــى مســتوى هــذه المؤسســات وعــدم وجــود تشــاركية، 

وغيــاب التشــريعات الناظمــة لهــذا القطــاع األمــر الــذي أدى إلــى غيــاب التشــاركية والتطويــر 

االبتــكار؛ ممــا يســتدعي إيجــاد مظلــة قانونيــة موحــدة تحتــوي وتنظــم هــذا القطــاع تضــم غالبيــة 

المؤسســات، وهــذا مــا أشــارت إليــه غالبيــة المؤسســات التــي تمــت مقابلتهــا.

• نتيجــة لتحليــل المقابــالت الميدانيــة مــع أصحــاب المصلحــة خــالل األســئلة التــي تتعلــق بنوعيــة 

ــي علــى  ــال مــن قبــل الشــباب األردن ــار، وضعــف اإلقب البرامــج المقدمــة فــي مجــاالت تعليــم الكب

البرامــج المهنيــة والتقنيــة تحديــدا ، فقــد أجــاب العديــد ممــن تمــت مقابلتهــم بــأن هنــاك صـــورة 

ســـلبية فـــي المجتمـــع األردنــي نتيجــة االعتقــاد الخاطئ)بــأن توجــــه الشــــباب والشــــابات إلــــى 

التدريــــب المهنــــي سببه اإلخفاق أوقلــــة تحصيلهــــم لمعدالت عاليــــة فــــي المســــارات األكاديمية 

الرســمية، وخصوصــا امتحــان الثانويــة العامــة او )التوجيهــي(، إضافــــة إلــــى ذلــــك أشــارت الغالبيــة 

إلــى الضعــف الواضــح فــي نوعيــة البرامــج التدريبيــة المقدمــة وعــدم )مواءمتهــا( مــع احتياجــات 

سوق العمل، نتيجة تقديم برامج تدريبية قديمة ال تواكـــب التقـــدم والتطـــور التكنولوجـــي المحـــرز 

علـــى مســـتويات عالميـــة، مــع عــدم أخـــذ متطلبــــات القطــــاع الخــــاص بعيــــن االعتبــار ممــا تســبب 

فــي قلــة توفيــــر وظائــــف دائمــــة للملتحقيــــن بهــذه البرامــج. 

• قلــة إعــداد المســتفيدين مــن برامــج تعليــم الكبــار وتدريبهــم فــي المجــاالت المهنيــة التــي ال تتجــاوز 

58193 مــن 503,365 مســتفيدًا مــن برامــج تعليــم الكبــار.  وتبيــن مــن خــالل نتائــج المقابــالت أن 

العوامل البيئية المحيطة تؤثر في قـــرارات الشـــباب والشـــابات فـــي االختيار بيـــن التعليـــم المهنـي 

أو التعليـــم األكاديمــي، نتيجــة عــــدم نشــــر الوعــــي الكافــــي بأهميـــة المســارات المهنيـــة والفنيـــة، 

ووجــود عوائــق النــوع االجتماعــي والنظـــرة الســـائدة عــن تدنـــي أجـــور الحرفييـــن والمهنييـــن إضافــة 

إلــى التداخــل والتقاطــع بيــن مــزودي التدريــب.

• أشــارت نتائــج الدراســة مــن خــالل تحليــل المقابــالت النوعيــة مــع أصحــاب المصلحــة إلــى النقــص 

الواضــح فــي المــوارد الماديــة والبشــرية والبنيــة التحتيــة الضعيفــة لغالبيــة المؤسســات التــي 

تقــدم برامــج وخدمــات فــي مجــال تعليــم الكبــار وخصوصا في مناطــق جنوبــي األردن تحديدا، فعلى 

الرغــــم مــــن أن مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــــي والتقنــــي فــي األردن تحصــل علـــى بعـــض 

المـــوارد الماليـــة مـــن خــالل القـــروض الخارجيـــة أو الجهـــات المانحـــة إال أن اعتمــاد المؤسســات 

الحكوميــة مــا زال علــى مخصصــات الموازنــة العامــة التــــي تدفعهــــا وزارة الماليــــة.
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نتيجــة للعديــد مــن النتائــج واالســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا الدراســة، ونتيجــة لتحليــل مقترحــات 

العــدد الكبيــر ممــن تمــت مقابلتهــم مــن المؤسســات واألفــراد والخبــراء الــذي يعملــون فــي القطاعــات 

المتعــددة لتعليــم الكبــار وتدريبهــم فــي األردن، تــم الخــروج بتوجــه لرؤيــة مســتقبلية وتوصيــات عمليــة 

تســهم فــي تطويــر برامــج تعليــم الكبــار وتدريبهــم التــي تنفــذ حاليا من قبــل أصحاب المصلحــة الفاعلين، 

حيــث إن التســارع التكنولوجــي وتوســع اإلنتــاج يتطلــب الحاجــة إلــى العمالــة الماهــرة والمؤهلــة ممــن 

ــار وخصوصــا المرتبــط  لديهــم مهــارات عمليــة ومعرفيــة تتعلــق بتخصصهــم وعليــه يعــد تعليــم الكب

التنميــة  التــي تعتمــد عليهــا عمليــة  الركائــز األساســية  إحــدى  التقنــي والمهنــي  والتدريــب  بالتعليــم 

المســتدامة بإطارهــا الشــامل.

ولغايــات تطويــر قطــاع تعليــم الكبــار وتدريبهــم بحيــث يصبــح أداة تغييــر إيجابــي فــي المجتمــع ووســيلة 

تطويــر لمختلــف قطاعــات االقتصــاد، وبنــاء« علــى التوجهــات الملكيــة الســامية تــم تشــكيل اللجنــة 

الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية التــي انبثــق عنهــا مجموعــة مــن اإلصالحــات علــى شــكل خطــة تنفيذية 

تشــكل خريطــة طريــق للســنوات العشــر القادمــة 2016-2025 إضافــة الــى تشــكيل لجنــة وزاريــة عليــا 

لتنفيــذ توصيــات اللجنــة الوطنيــة ضمــت وزيــر العمــل وزيــر التربيــة والتعليــم، وزيــر التعليــم العالــي، ومــا 

يــزال العمــل جاريــا بهــذا الخصــوص مــع الجهــات التشــريعية فــي رئاســة الــوزراء وهــذا يتطلــب تحــول 

الــدور الحكومــي مــن حالــة تقديــم الخدمــات المباشــرة إلــى دور التمويــل والتنظيــم لقطــاع تعليــم الكبــار 

ــر، وهــذا مــا ركــزت  وتدريبهــم، وأن تشــترك جميــع الجهــات ذات العالقــة فــي عمليــة التحديــث والتطوي

عليــه المرجعيــات الوطنيــة وأهمهــا اإلســتراتيجية الوطنيــة، للتشــغيل والتدريــب، والتعليــم المهنــي 

ــز االقتصــاد الوطنــي  والتقنــي، واإلســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية ٦)2٠-2٠2٥، وخطــة تحفي

،2022 – 2018

ومــن أجــل البنــاء علــى الجهــود الســابقة، وتحقيــق هــذه األهــداف الخاصــة بتطويــر واقــع قطــاع التعليــم 

والتدريــب فــي األردن، فيمــا يلــي التوصيــات المقترحــة التــي شــارك في صياغتها العديد من المؤسســات 

العاملــة فــي قطــاع تعليــم الكبــار وتدريبهــم فــي األردن، وقــد تــم تقســيمها إلــى ثالثــة مســتويات: قصيــر 

ومتوســط وبعيــد المدى: 

أوال: توصيات على المدى القصير

•   بنــاء القــدرات وتأهيــل الكــوادر البشــرية فــي مجــاالت التدريــب والتعليــم خصوصــا وتطويرهــا وفقــا 

الحتياجــات وطلــب ســوق العمــل الكمــي والنوعــي، وتحفيــز شــركات القطــاع الخــاص التي تســتثمر 

بالتدريــب وتســهيل عملهــا.

•   االســتفادة مــن الخبــرات والممارســات الفضلــى لــدى الجهــات الخارجيــة فــي مجــال تعليــم الكبــار 

المرتبــط بالتوظيــف والــذي يتضمــن التدريــب التقنــي، وبنــاء شــراكات إســتراتيجية لتنفيــذ برامــج 

تقنيــة مهنيــة، وبنــاء شــراكات حقيقيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

•   إعــداد الخطــط الالزمــة لتطويــر منظومــة التعليــم والتدريــب اإللكترونــي وتحويــل بعــض البرامــج 

التدريبيــة إلــى برامــج تدريــب إلكترونــي مــع تقديــم البرامــج التدريبيــة المرنــة وفــق العــرض والطلــب، 
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وإيجــاد قيــم جاذبــة لتشــجيع القطــاع الخــاص لالســتثمار بالتعليــم والتدريــب، وتكويــن بيئــة تعليــم 

وتدريــب مهنــي وتقنــي تنافســية بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص.

•   دعــم مؤسســة التدريــب المهنــي، وتعزيــــز البنيــــة التحتيــــة العامــــة والترويــج لبرامــج التعليــم 

والتدريــــب المهنــــي والتقنــــي التــي تقدمهــا المؤسســة وتقديــم الدعــم الفنــي مــن خــالل تزويدهــا 

بــكل األجهــزة والمعــدات والمرافــق الخاصــة التــي تتيــح التنــوع فــي تقديــم البرامــج، مــن أجل تزويــــد 

الشباب بالمهــــارات التقنيــــة التــــي يتطلبهــــا ســــوق العمــــل.

ــات  ــم المســتمر والمعلومــ ــة العيـــب وبيــان أهميــة التعليـ •   تنفيــذ حمــالت توعيــة تســتهدف ثقافـ

حــــول احتياجــــات ســــوق العمــــل الحاليــــة فــــي جميــــع القطاعــــات االقتصادية فـــي األردن، بهـــدف 

التقليـــل مـــن ثقافـــة العيـــب المتعلقـــة بالتعليـــم المهنـــي والعمالة اليدويـــة والحرفيـــة. 

•   إنشــــاء قاعــــدة بيانــــات وطنيــــة للمؤسســات التــي تقــدم خدمــات التعليــم والتدريــب المرتبــط 

بالتشغيل، وأن تكــــون هــــذه البيانــــات والمعلومــــات عن واقــــع ســــوق العمــــل ســهلة الوصــول 

ومتاحــــة للجميــــع ويتــــم تحديثهــــا باســــتمرار بوضعها علـــى قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة عبـــر المواقـــع 

ــة ذات العالقــة. ــات الوطنيــ اإللكترونيــة للمؤسسـ

ثانيا: توصيات على المدى المتوسط

•   تطويــر نظــم المتابعــة والتقييــم وتحديثهــا لرصــد النتائــج وتحســين األداء للعمليــة التدريبيــة، 

التدريــب  وإنشــاء ُنظــم لمعلومــات ســوق العمــل محليــا وخارجيــا المرتبــط مــع مؤسســات 

المتعــددة لتحســين خدمــات التشــغيل ومســاعدة الباحثيــن عــن عمــل بحيــث يتــم تحديثهــا 

مســتمر. بشــكل 

ــين اإلرشــاد الوظيفــــي  •   تركيــز المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال التعليــم والتدريــب علــى تحســ

ــم  ــم الكتشــاف اهتماماتهــ ــبة لهــ ــما بالنســ ــرا  حاســ ــه للشــباب وهــذا يعــد أمــ ــات التوجيــ وخدمــ

وكيفيــــة مواءمتهـــا مـــع الوظيفـــة المناســـبة، وزيــادة الدعــم المقــدم لبرامــج التدريــب فــي مجــال 

المهــارات الحياتيــة، واألخــذ بعيـــن االعتبــار مصالــح الشـــباب وحاجـــة الســـوق.

•   إيجــاد سياســـات أكثـــر مراعـــاة العتبــارات النـــوع االجتماعــي، وتضمــن وجــود ظــروف آمنــة للفتيــات 

فــي مؤسســات التعليــم والتدريــب فــي مناطــق المملكــة كافــة.

ثالثا: توصيات على المدى البعيد

•   تعديــل التشــريعات الناظمــة لعمــل قطــاع تعليــم الكبــار فــي األردن، وإنشــاء هيئــة وطنيــة 

مســتقلة لقطــاع تعليــم الكبارتنظــم قطــاع التعليــم والتدريــب بموجــب قانــون تكــون الهيئــة 

المقترحــة هــي الخلــف القانونــي لجميــع مــزودي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي.

ــدًا  ــى المدرســة مصــدرًا وحي ــم المســتمر بحيــث ال يســتمر االعتمــاد عل ــغ برامــج التعل ــع صي •   تنوي

ــاة، ممــا يتطلــب حــدوث  للتعلــم والمعرفــة، فالتعلــم بــكل أشــكاله عمليــة مســتمرة مــدى الحي

ــر جــذري فــي المناهــج المدرســية لمواكبــة المســتجدات والتطــورات والتوســع فــي إنشــاء  تغيي

المنصــات اإللكترونيــة لغايــات التعلــم الذاتــي، وتنســيق الجهــود بيــن المؤسســات والجمعيــات 

المعنيــة بتعليــم الكبــار وتدريبهــم عــن طريــق تبــادل المعرفــة والمعلومــات والخبــرات والمهــارات 

بيــن األعضــاء وتســهيل عمليــة االتصــال والتواصــل بيــن هــذه المؤسســات لضمــان تدفــق 

المعلومــات واالســتمرار فــي تنفيــذ العديــد مــن الدراســات والبحــوث لغايــات التحديــث والتطويــر 

ــة. والمراجعــة الدوري

•   تطويــر برامــج تعليميــة وتدريبيــة تقنيــة متكاملــة وفــق معاييــر عالميــة بمــا يحقــق الجــودة النوعيــة 

لبرامــج التدريــب التقنــي والمهنــي ومخرجاتــه وتحســين جــودة عمليــات التدريــب التقنــي والمهنــي 

وإعــادة توجيــه المناهــج لدمــج مفهــوم االســتدامة فــي التخصصــات المســتجيبة لمتطلبــات 

ســوق العمــل.



8283 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الخامس: الرؤية 
المستقبلية وتوصيات الدراسة

مصادر المعلومات

•   التقارير السنوية ودراسات وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني 2018 – 2019 – 2020.

•   التقارير السنوية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في األردن 2018 – 2019 – 2020.

•   المومنــــي، المفــــادي 2019، تمكيــــن المــــرأة مــــن خالل البرامــــج التقنيــــة والمهنيــــة: دراســــة حالــــة 

شــــمالي األردن، البحــــث التربــــوي المجلــــد 10، العــــدد 1.

ــات  ــي، واقتراحـ ــم قبـــل المهنـ ــع الراهـــن للتعليـ ــة للوضـ ــة تقييميـ ــم 2013، دراسـ •   الســـعايدة، منعـ

ــي األردن. ــا فـ ــة األساســية العليـ ــي المرحلـ ــر فـ للتطويـ

•   السعايدة، منعـم 2008، تقييـم اتجاهـات الطـالب نحـو التعليـم المهنـي فـي األردن، مجلة البحـوث 

التربويـــة، المجلد رقم 1.

•   الطويســي، أحمــد 2013، طبيعــة الحلــول المقترحــة لتعزيــز الصــورة االجتماعية للتعليــم المهنـي 

والتقنـــي مـــن وجهـــة نظـــر الخبـــراء فـــي األردن، دراســـات: العلـــوم التربويـــة المجلــد رقــم 40 العــدد 

رقــم 2.

•   العـــدوان2019، اإلســتراتيجية الوطنيـــة لإلرشــاد الوظيفـــي بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم. وزارة التربيـــة 

والتعليـــم، عمـــان، األردن 2020 

ــار.  دراســات  ــار وتحقيــق الذات-دراســة فــي فلســفة تعليــم الكب •   الشــخيبي، علــي 1993تعليــم الكب

ــد الســابع، الجــزء )40(، القاهــرة،. ص59. ــة، المجل ــة الحديث ــة، رابطــة التربي تربوي

ــة،  ــع الفــرزدق التجاري ــاض: مطاب ــار. ط1، الري ــم الكب ــم تعلي ــى عل ــد الرحمــن، مدخــل إل ــده، عب •   الحمي

1412هـــ. ص5.

ــار.  مرجــع ســابق،  ــم الكب ــق الذات- دراســة فــي فلســفة تعلي ــار وتحقي ــم الكب •   الشــخيبي،علي تعلي

ص61-60.

ــار- آراء.  ســرس  ــم الكب ــة تعلي ــي. تنمي ــم العرب ــار فــي العال ــم الوظيفــي للكب ــي للتعلي •   المركــز الدول

الليــان، جمهوريــة مصــر العربيــة، الســنة الســابعة، العــددان األول والثانــي، مــارس 1977م. ص 
)57(.109

 )57(

مالحق الدراسة

ملحق )1( قطاعات تعليم الكبار في األردن 2020/2019

أوال: التعليم الرسمي ومحو األمية

أعداد 

المستفيدين 

2019/2020

الفئات المستهدفة
الخدمات التي تقدم في 

مجال تعليم الكبار
أسماء المؤسسات

2385

يبدأ البرنامج من عمر 15 

سنة فأكثرمن الصف 

االول.

مراكز تعليم الكبار ومحو 

األمية  وزارة التربية والتعليم

 

 
5950 يبدأ من عمر )12( عاما برنامج الدراسات المنزلية

164
من 18 سنه للصف 

السابع إلى التاسع

مراكز الدراسات المسائية 

في مراكز اإلصالح والتأهيل

5300

متسربون من المدارس 

ضمن الفئة العمرية من 

)12-18( سنة للذكور، 

و)12-20( سنة لإلناث

برنامج تعزيز الثقافة 

للمتسربين *

كويست سكوب، الصندوق األردني 

الهاشمي، وهيئة اإلغاثة الدولية، 

ومؤسسة ميكي

1950 مختلف األعمار

برامج متقطعة لمحو 

األمية تقدم من خالل )39( 

جمعية.

)58(جمعيات خيرية 

15749 المجموع

*تم نقل المراكز إلى وزارة التربية والتعليم ضمن الخطة االنتقالية لبرامج التعليم غير النظامي

 )58(



8485 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الخامس: الرؤية 
المستقبلية وتوصيات الدراسة

ثانيا: مؤسسات التعليم العالي ومراكز التعليم المستمر
عدد 

المؤسسات
أسماء المؤسسات الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 

المستهدفة
أعداد 

المستفيدين
1 جامعة اليرموك 

)حكومية(:
مركز الملكة رانيا 

للدراسات األردنية 
وخدمة المجتمع

دورات مهارات الحاسوب والبرمجيات 
والشبكات/دورات الرياضة والترفيه/دورات 

الصحافة واإلعالم/دورات المحاسبة 
والتسويق/دورات اإلدارة وتنمية القيادات 

اإلدارية/الدورات الفنية والحرفية.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

2500

1 جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

)حكومية(:
المركز االستشاري 

للعلوم والتكنولوجيا

200 دورة في الهندسة ودورات في التدريب 
اإلحصائي والحاسوب ودورات في الطب 
البيطري ودورات في الزراعة ودورات في 

السالمة المهنية والصحية والعلوم الطبية 
ودورات في العلوم اإلدارية والتربوية.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

3000

1 جامعة آل البيت 
)حكومية(:

مركز االستشارات 
والخدمات الفنية 
وتنمية المجتمع

الحاسوب، واللغات، والدورات اإلدارية، 
والمحاسبة، باإلضافة إلى الدورات 

التدريبية السنوية في تخصصات )أمن 
المعلومات،والتسويق الرقمي,وهندسة 

الشبكات، وإدارة المستشفيات والسجالت 
الطبية، وبرمجة التطبيقات الهواتف الذكية 

وإدارة المكاتب والسكرتاريا(. 

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

1000

1 جامعة إربد األهلية 
)خاصة(

مركز االستشارات 
والتطوير وخدمة 

المجتمع

عقد دورات متخصصة بهدف رفع كفاءة 
المشاركين فيها في مجاالت التنمية اإلدارية 

والتأهيل المهني والفني.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

1 جامعة جدارة )خاصة(
مركز التدريب 

واالستشارات وخدمة 
المجتمع

نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى 
العاملين والطلبة / تعزيز دور الجامعة في 

 خدمة المجتمع المحلي.
المساعدة في الحد من بطالة خريجي 

الجامعة.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

1 جامعة عجلون 
الوطنية / )خاصة(: 

االعتماد والجودة

المشاركة في المؤتمرات وورشات العمل 
الداخلية والخارجية الخاصة باالعتماد وضبط 

 الجودة.
التنسيب بعمل دورات تربوية تأهيلية 

ألعضاء هيئة التدريس إذا لزم األمر، وخاصة 
حديثي التخرج والتعيين .

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

1 جامعة جرش األهلية 
/ )خاصة(:

مركز االستشارات 
والتعليم المستمر 

وخدمة المجتمع

دورات مهارات الحاسوب / دورات المحاسبة 
والتسويق/ دورات اإلدارة وتنمية القيادات 

اإلدارية/الدورات الفنية والحرفية.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

عدد 
المؤسسات

أسماء المؤسسات الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

1 الجامعة االردنية / 
)حكومية(:

مركز االستشارات 
والتدريب

90 دورة في اللغات، دورات األمن والسالمة 
المهنية/ دورات المكتبات وإدارة المكاتب و 
السكرتاريا/ التسويق / المحاسبة والمالية/ 

اإلدارة والقيادة /الزراعة/ المياه والبيئة/ 
دورات اإلعالم والعالقات العامة/ دورات 

الهندسة والتكنولوجيا/ دورات العلوم 
التربوية/ / الحاسوب / القانون.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

4356

1 الجامعة االلمانية / 
)حكومية(:

مركز االستشارات 
والتدريب

يقدم مركز االستشارات والتدريب في 
الجامعة األلمانية األردنية برامج تدريبية 

ودبلومات متنوعة، تتراوح بين الدورات 
التدريبية القصيرة إلى الممتدة، ومن الدورات 

التدريبية المحلية إلى الدورات التدريبية 
العالمية. أي دورة تزيد عدد ساعاتها على 

20 ساعة معتمدة من وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي األردنية.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

1 جامعة األميرة سمية 
التقنية / )حكومية(:
مركز االستشارات 

والتدريب

Asp.NETCore 2019/ وسائل التواصل 
االجتماعي والتصميم/ األمن السيبراني في 

 والية أريزونا
إدارة المبيعات/ برمجة هواتف أندرويد/

بايثون.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

1 الجامعة الهاشمية / 
)حكومية(:

مركز الدراسات 
واالستشارات وخدمة 

المجتمع

التسويق الفعال بوسائل التواصل 
االجتماعي )فيسبوك وإنستغرام( / إعداد 

مدربين لتعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها/ المدرب الشخصي / تكنولوجيا 

الترجمة ونظام ميمسورس للترجمة 
بمساعدة الحاسوب / الرخصة الدولية 

الستخدام الحاسوب ICDL / المحادثة باللغة 
اإلنجليزية – مبتدئ.

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500

4 جامعة البلقاء 
التطبيقية / 

)حكومية(:
مركز االستشارات 

والدراسات والتدريب
المركز الوطني 
لتدريب وتأهيل 

المدربين
مركز العقبة للتعليم 

والتدريب البحري
مركز التطوير وضمان 

الجودة

توفير حاجات المجتمع التدريبية والبحثية 
ضمن أكثر من 148 تخصصًا أكاديميًا في 

قطاعات متعددة منها القطاع الطبي 
والهندسي،والتربوي واإلداري وغيرها. بتدريب 

وتأهيل المدربين للقطاعين العام والخاص 
في المجاالت األكاديمية والتطبيقية 

والمهنية وذلك لتطوير الكوادر البشرية لكل 
التخصصات.

المركز الوطني للتدريب 430 مشاركا، 2018-
.2019

الشباب 
من الذكور 

واإلناث فوق 
سن 18 عاما.

500



8687 الدراسة التحليلية 
تحليل واقع تعليم الكبار في االردن

الفصل الخامس: الرؤية 
المستقبلية وتوصيات الدراسة

عدد 
المؤسسات

أسماء المؤسسات الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

1 جامعة اإلسراء / 
)خاصة(:

مركز االستشارات 
والتعليم المستمر 

وخدمة المجتمع

 عقد الدورات المتخصصة في برامج متميزة 
في التأهيل الفني والتنمية اإلدارية في جميع 

الكليات )الهندسة الصيدلة،تكنولوجيا 
المعلومات , كلية األعمال , التمريض 

,الحقوق, العلوم الطبية المساندة (.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

1 جامعة الزيتونة / 
)خاصة(:

مركز االستشارات 
وخدمة المجتمع

تدريب الطلبة خاصة في المهارات التي 
يحتاجها سوق العمل )اللغة و استخدام 

 الحاسوب و مهارات االتصال 
توقيع اتفاقيات تعاون  وتنسيق مع 

مؤسسات المجتمع المدني والشركات 
المتخصصة في مجال التدريب .

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

1 جامعة البترا/ 
)خاصة(: 

مركز التعليم 
المستمر وخدمة 

المجتمع

دورات في مجاالت  متعددة معرفية ومهنية 
مثل: الحاسوب، واللغات، الدورات اإلدارية، 

والمحاسبة، باإلضافة إلى الدورات التدريبية 
السنوية في تخصصات )التصميم المطبعي 

والمونتاج التلفزيوني وهندسة الشبكات، 
وإدارة المستشفيات والسجالت الطبية، 

وإدارة المطارات ومكاتب السياحة والسفر، 
برمجة التطبيقات الهواتف الذكية وإدارة 

المكاتب والسكرتاريا(.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

1 جامعة عمان األهلية 
/ )خاصة(:

مركز التعليم والتعلم

قدم مركز التعليم والتعلم استشارات 
مع خبراء متخصصين في علم أصول 

 TLC التدريس وإستراتيجيات التدريس. تقدم
المساعدة لألقسام األكاديمية والكليات 

والمراكز المتخصصة في مجموعة متنوعة 
من الموضوعات المتعلقة بالمناهج 

الدراسية وتطوير الدورات وتقييم نتائج 
التعلم وما إلى ذلك.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

4 جامعة فيالدلفيا / 
)خاصة(:

مركز فيالدلفيا الدولي 
للتدريب

مركز التطوير 
والتدريب األكاديمي 

واإلداري
مركز اإلبداع وريادة 

األعمال
مركز االستشارات 

والدراسات والتدريب

عقد دورات تدريبية اعتيادية على مستويات 
متعددة وفي مواضيع متنوعة منها 

تكنولوجيا المعلومات، التصميم واللغات 
واإلدارة والمحاسبة واألعمال والفندقة.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

عدد 
المؤسسات

أسماء المؤسسات الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

1 جامعة الزرقاء األهلية 
/ )خاصة(:

مركز التعليم 
المستمر وخدمة 

المجتمع ومركز 
اللغات

مجال البرامج الفنية و المحاسبية و 
الحاسوبية و اإلدارية الهندسة الـطـاقـة 

الـمـتـجـددة / المـحـاسـبـة وإدارة األعـمـال/ 
إدارة الـمـسـتـشـفيـات و السجالت الطبية / 
التـصـمـيـم الجرافيك / اإلسعافات األولية / 
صيانة سيارات الهيبرد/ تكنولوجيا األسنان/ 

 TOEFL – طهي وإعداد الطعام/ دورة التوفل
/ تقنية أطفال األنابيب – IVF/ تطبيقات 

الهواتف الذكية / الحجامة الطبية - بأسس 
 /  TOT - علمية / دورة تدريب المدربين
التسويق اإللكتروني / الموارد البشرية 
المعرفية لديهم ، مستثمرًا القدرات و 
الطاقات و الكوادر األكاديمية و الفنية 

المؤهلة المتوافرة داخل الجامعة وخارجها.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

2 جامعة عمان العربية 
للدراسات / )خاصة(:
مركز اإلبداع والريادة

مركز االستشارات 
والدراسات والتدريب

عقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعة 
ومؤسسات القطاع العام والخاص.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن 18 
عاما.

500

1 الجامعة العربية 
المفتوحة / )خاصة(:

مركز التدريب

يعد مركز التدريب نقطة محورية للتواصل 
مع الطالب الذين يرغبون في مواصلة عملية 

التعلم الخاصة بهم من خالل االشتراك 
في البرامج واألنشطة المتعددة التي تم 

تقديمها لعدد كبير من الطالب محلًيا 
 وإقليمًيا.

تم تصميم هذه البرامج من قبل مدربين 
محترفين لضمان تطوير عمل المشاركين 

ومهاراتهم الحياتية.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن ٨) 
عاما.

500

1 جامعة الحسين 
التقنية / )حكومية(:

مركز التطوير 
المهني والمشاركة 

المجتمعية 
والتواصل

برامج متنوعة في التأهيل، والتدريب، والبحث، 
في شتى المجاالت والميادين.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن ٨) 
عاما.

500
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الفصل الخامس: الرؤية 
المستقبلية وتوصيات الدراسة

عدد 
المؤسسات

أسماء المؤسسات الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 
المستهدفة

أعداد 
المستفيدين

3 جامعة الطفيلة 
التقنية / )حكومية(:

مركز التدريب 
واالستشارات 

والتواصل المجتمعي 
مركز الملكة رانيا 

العبد هللا للدراسات 
التربوية والنفسية
مركز ريادة األعمال

برامج متنوعة في اإلعداد، والتأهيل، 
والتدريب، والبحث، والدراسة على وفق 

خطط مدروسة تسعى باستمرار لتلمس 
احتياجاته في شتى المجاالت والميادين.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن ٨) 
عاما.

500

1 جامعة مؤتة / 
)حكومية(:

مركز التدريب 
واالستشارات 

واالتصال المجتمعي 
/ مركز الملكة رانيا 

العبد هللا للدراسات 
التربوية والنفسية/ 
مركز ريادة األعمال

131 دورة في الخدمات التدريبية واالستشارية 
والدراسات وتسويق البرمجيات والخدمات 

الفنية مقابل أجر لألفراد والمؤسسات داخل 
المملكة وخارجها.

الشباب من 
الجنسين 

فوق سن ٨) 
عاما.

1965

41 41 كلية مجتمع 
تمنح شهادة الدبلوم 

والتدريبات المختلفة
كلية)59(:

الكليات العامة – 
وعددها )12( كلية.

الكليات الحكومية – 
وعددها )5( كليات.

الكليات العسكرية – 
وعددها )6( كليات.
الكليات الخاصة – 
وعددها )16( كلية.

كليات وكالة الغوث 
الدولية – وعددها )2( 

كلية

يتضمن إعداد الطلبة إعدادًا أكاديميًا 
إضافة إلى إكسابهم المهارات والقدرات 

الفنية والتقنية، ويحصل الخريج على درجة 
جامعية متوسطة )دبلوم متوسط( بعد 
نجاحه في االمتحان الشامل الذي تعقده 

جامعة البلقاء التطبيقية. تعليم الكبار في 
مجاالت عديده كالمهن الطبية والهندسية 

والحاسوبية واإلدارية والمهنية.

حملة شهادة 
الثانوية 

العامة أو ما 
يعادلها.

34384

73 المجموع 56205

التقرير اإلحصائي السنوي 2020/2019، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2020.   )59(

ثالثا: المؤسسات الوطنية المتخصصة بتعليم الكبار وتدريبهم.
عدد 

المؤسسات 

أسماء 

المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال 

تعليم الكبار

الفئات المستهدفة أعداد 

المستفيدين

2020
1 معهد اإلدارة 

العامة

ا  مؤسسة حكومية تتبع إداري

لديوان الخدمة المدنية. يقدم 

المعهد طيفًا واسعًا من البرامج 

التدريبة المتخصصة منها برامج 

توجيه الموظفين الجدد، البرامج 

المرتبطة بالمسارات الفنية/ 

المهنية، البرامج المرتبطة 

بالمسارات اإلدارية، برامج مهارات 

اللغات والحاسوب.

موظفو القطاع العام. 3257

1 أكاديمية الملكة 

رانيا لتدريب 

المعلمين

تأسست أكاديمية الملكة رانيا 

لتدريب المعّلمين عام 2009 

مؤسسة غير ربحية تتبّنى 

رؤية جاللة الملكة رانيا العبد 

هللا المعظمة لالرتقاء بنوعية 

التعليم من خالل تمكين 

المعّلمين بالمهارات الالزمة.

تقديم برامج تنمية مهنية 

متميزة تواكب المعايير 

والممارسات العالمية وتلبي 

احتياجات المتدربين في مختلف 

المستويات في حياتهم المهنية 

والحقول المعرفية األساسية.

المعّلمون والقيادات 

التربوية في األردن 

والمنطقة العربية

1189

1 معهد اإلعالم 

األردني 

تطوير أداء العاملين في ميدان 

الصحافة واإلعالم في األردن 

والمنطقة العربية من خالل 

تدريبات متخصصة في الصحافة 

واالعإلم.

الصحفيون . 2062

1 مؤسسة عبد 

الحميد شومان

بناء القدرات وتوفير مصادر التعّلم 

للجميع بما يسهم في دعم 

المسيرة التعليمية من خالل 

تنمية المواهب والمهارات األدبية 

والفنية.

جميع األعمار 1600
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الفصل الخامس: الرؤية 
المستقبلية وتوصيات الدراسة

عدد 

المؤسسات 

أسماء 

المؤسسات

الخدمات التي تقدم في مجال 

تعليم الكبار

الفئات المستهدفة أعداد 

المستفيدين

2020
1 معهد الدراسات 

المصرفية

التدريب العملي والنظري المالي 

ة  ـ والمصرفي من خالل مجموعـ

ة واألنشطة  مـن البرامـج األكاديميـ

ة التي تطلبها البنوك،  ـ التدريبي

إضافة الى برامج مهنية مالية 

مثل:

 CMA و FRM و CIA و CAMS و CFA

وغيرها، باإلضافة إلى الشهادات 

المهنية في مجال التمويل 

االسالمي مثل شهادة المصرفي 

. )CIB( اإلسالمي المعتمد

موظفو البنوك 

والمؤسسات المالية.

1561

1 المركز الوطني 

لتنمية الموارد 

البشرية

ر البرامج النوعية، ودعم  تطوي

سياسات التطوير، وإجراء 

الدراسات، وإعداد المؤشرات 

الخاصة في التعليم والتدريب 

التقني والمهني الموجهة نحو 

االرتقاء بالقدرة التنافسية 

للقدرات األردنية ورفع سوية نواتج 

األنظمة التعليمية والتدريبية.

0

1 الجمعية العلمية 

الملكية )برنامج 

إرادة(

تدريب أصحاب المشاريع 

لتمكينهم من إدارتها بشكل 

فعال واإلسهام في تعزيز ثقافة 

العمل الحر لألردنيين لتحفيزهم 

على إنشاء المشاريع.

الراغبون بإنشاء مشاريع 

فردية .

999

5 مؤسسات أخرى:

منها: الجمعية 

الملكية لحماية 

البيئة، وجمعية 

البنوك األردنية 

وأمانة عمان 

الكبرى )مركز 

الحسين الثقافي(.

تعنى بتعليم الكبار وتدريبهم 

على تدريبات مدى الحياة والتعليم 

المستمر، ولو بشكل محدود 

وحسب الطلب.

المهتمون بمجال العلوم 

والبيئة ودورات متنوعة في 

اإلدارة وخدمة المجتمع.

3000

11 المجموع 13668

رابعا: تعليم الكبار وتدريبهم المهني والتقني
عدد 

المؤسسات 
أسماء 

المؤسسات)60(

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 

المستهدفة

اعداد 

المستفيدين 

2020/2019

1 ر  هيئة تنمية وتطوي

المهارات المهنية والتقنية

برامج التدريب  تنظيم القطاع المهني وتوفير الدعم الالزم ل

المهني والتقني لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لدخول أسواق 

العمل اإلقليمية والعالمية.

الشباب 

الذكور 

واإلناث من 

المتعطلين 

عن العمل. 

0

1 تربية والتعليم وزارة ال ثانوية مدته سنتان في  التعليم المهني الشامل في المرحلة ال

ثاني عشر في مسارات متعددة، منها  الصفين الحادي عشر وال

زراعي والفندقي واالقتصاد المنزلي. الصناعي وال

طالب 

الصفين 

الحادي عشر 

ثاني عشر. وال

27312

35 وزارة العمل/ مؤسسة 

التدريب المهني)61(

برامج اإلعداد المهني ورفع كفاءة وخدمات التدريب 

واالستشارات في مجال السالمة والصحة المهنية، وتدريب 

المدربين والمشرفين في 35 معهد تدريب في مختلف مناطق 

األردن.

لمختلف 

األعمار.

18000

1 الشركة الوطنية للتشغيل 

والتدريب

ية، ً  ية، وتشمل: المهن اإلنشائ خدمات التدريب المهني االنتقائ

والمهن المساندة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. 

بية التطبيقية سنة واحدة  برامج التدري وعادة ما تكون مدة ال

على األكثر

برامج تدريبية 

مهنية 

وتطبيقية 

متنوعة جاذبة 

للشباب 

1755

1 وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

َ وتشغيل الالجئين (

األونروا)،

برامج تدريبية في تخصصات متعددة، قصيرة ومتوسطة 

المدى. إذ تطرح الوكالة برامج الدبلوم التقني الذي يخضع 

بية.  لتعليمات جامعة البلقاء التطبيقية، وبرامج تدري

لمختلف 

األعمار.

2801

97 مؤسسة خاصة تقدم 

خدمات التدريب المهني 

وهي مرخصة من هيئة 

تنمية المهارات المهنية 

والتقنية وتطويرها.

خدمات التدريب المهني والتقني. لمختلف 

األعمار.

8325

136 المجموع 58193

تقرير حالة البالد، تقرير 2019 وتقرير 2020  )60(

مؤسسة التدريب المهني، التقرير السنوي 2020  )61(
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الدراسة التحليلية 
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خامسا: منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
العدد  أسماء 

المؤسسات)62(

الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 

المستهدفة

اعداد 

المستفيدين 

ا سنوي

34 مراكز تنمية المجتمع المحلي/

وزارة التنمية االجتماعية

مرفق كشف بأسماء المراكز

محو أمية.

  األنشطة التوعوية الدورات التدريبية: )حاسوب ، تجميل ، 

خياطة ، نول ، خزف ، قش ، سنارة , تهديب الشمغ، وحرف 

وصناعات مهنية أخرى (.

مشاريع ومشاغل إنتاجية تدريبية )صالون تجميل، 

وخياطة ، ومطبخ إنتاجي ، وحرف وصناعات يدوية ومهنية 

أخرى(.

تستهدف مراكز 

تنمية المجتمع 

المحلي جميع 

ناء المجتمع  أب

من سن )يوم إلى 

24 سنة(ولكال 

الجنسين.

3200

3167  )NGOs( المنظمات المحلية

الفاعلة)63(

تقديم البرامج التنموية والتدريبية والتعليمية المتعددة 

التي تستهدف المجتمعات المحلية واألفراد. 

مختلف األعمار. 158325

954 الشركات غير الربحية القائمة 

التي تعمل في مجال التدريب 

والتعليم

تقديم البرامج التنموية والتدريبية والتعليمية المتعددة 

التي تستهدف المجتمعات المحلية واألفراد من خالل 

إدارة برامج الممولين.

مختلف األعمار. 10000

5 المنظمات غير الحكومية التي 

تأسست بمرسوم ملكي

برامج تمكين المجتمعات والتدريب والتعليم 

واالستشارات.

مختلف األعمار. 25000

231 المنظمات الدولية العاملة  تقديم البرامج التنموية والتدريبية والتعليمية المتنوعة 

التي تستهدف المجتمعات المحلية واألفراد من خالل 

إدارة برامج الممولين.

مختلف األعمار. 5000

6 النقابات المهنية العاملة  تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات ودورات التعليم 

المستمر في مختلق مجاالت التخصص.

مختلف األعمار. 2000

8 المراكز الثقافية الكبيرة  برامج تدريبية في المجاالت الفكرية واألدبية والفنية 

والعلمية والمهنية.

مختلف األعمار. 15000

4405 المجموع 218550

تقرير حالة البالد، تقرير 2019 وتقرير 2020  )62(

ــة قائمــة بالحــد  ــة، بافتــراض 50 مســتفيدا ســنويا لــكل جمعيــة خيري ــاء علــى مناقشــات مــع وزارة التنميــة المحلي ــري بن تقدي  )63(

األدنــى الممكــن توقعــه.

سادسا: مؤسسات تعليم الكبار وتدريبهم الخاصة
العدد  الجهات الخدمات التي تقدم في مجال تعليم الكبار الفئات 

المستهدفة

أعداد 

المستفيدين
636 شركات ربحية مسجلة 

)شركات تضامن أو 

شركات ذات مسؤولية 

محدودة أو شركات 

توصية أو شركات 

مساهمة عامة 

وخاصة وتهدف إلى 

التعليم.

مختلف أنواع تعليم الكبار: التعليم 

المهني والتقني وخدمات التأهيل 

والتعليم اإلداري. 

جميع الفئات 

الراغبة 

والقادرة على 

دفع بدل 

الخدمة.

63600

608 شركات ربحية مسجلة 

)شركات تضامن أو 

شركات ذات مسؤولية 

محدودة أو شركات 

توصية أو شركات 

مساهمة عامة 

وخاصة وتهدف إلى 

التدريب.

مختلف أنواع تعليم الكبار: التدريب 

والتعليم المهني والتقني وخدمات 

التدريب والتأهيل والتعليم اإلداري 

والصحي والتكنولوجي.

جميع الفئات 

الراغبة 

والقادرة على 

دفع بدل 

الخدمة.

60800

166 شركات ربحية مسجلة 

)شركات تضامن أو 

شركات ذات مسؤولية 

محدودة أو شركات 

توصية أو شركات 

مساهمة عامة 

وخاصة وتهدف إلى 

التعليم المستمر. 

والتدريب من أجل 

التوظيف.

مختلف أنواع تعليم الكبار: التدريب 

والتعليم المهني والتقني وخدمات 

التدريب والتأهيل والتعليم اإلداري 

والصحي والتكنولوجي.

جميع الفئات 

الراغبة 

والقادرة على 

دفع بدل 

الخدمة.

16600

1410 المجموع 141000
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ملحق )2(: دليل المقابلة النوعية مع أصحاب المصلحة

»دراسة تحليلية لواقع تعليم الكبار وتدريبهم في األردن«

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

دليل المقابلة النوعية مع أصحاب المصلحة المؤسسات الحكومية 

وغير الحكومية التي تقدم خدمات وبرامج ومشاريع في مجال تعليم 

الكبار في األردن

 

األســئلة النوعيــة الخاصــة بمقابــالت أصحــاب المصلحــة األفــراد والمؤسســات العامليــن ببرامــج تعليم 

الكبــار وتدريبهــم في األردن

السؤال األول:

الواقع الحالي للخدمات والبرامج التي تقدمها مؤسستكم بشكل عام؟.

السؤال الثاني: 

الخدمــات ونوعيــة البرامــج واألنشــطة الخاصــة بتعليــم الكبــار وتدريبهــم التــي تقدمهــا مؤسســتكم 

وأعــداد المســتفيدين منهــا والتوزيــع الجغرافــي لهــم علــى مســتوى المملكــة؟.

السؤال الثالث:

ما رأيك بالخدمات والبرامج التي تقدم في األردن في مجال تعليم الكبار وتدريبهم في المملكة؟.

السؤال الرابع:

مــا رأيــك بواقــع التشــريعات والقوانيــن والتعليمــات واإلجــراءات الناظمــة لبرامــج تعليــم الكبــار فــي 

األردن؟.

السؤال الخامس:

مــن وجهــة نظركــم مــا التحديــات التــي تواجــه تقديــم خدمــات تعليــم الكبــار فــي األردن مــن حيــث )البرامــج- 

الكــوادر – األســر – اإلمكانــات الماليــة – التشــريعات- إلــخ ( ؟.

السؤال السادس:

كيف يمكن التغلب على هذه التحديات التي تعيق تعليم الكبار وتدريبهم في االردن؟.

• مالحظات معلومات إضافية تود إعالمنا بها؟

• مالحظات فريق المقابلة / الوثائق التقارير الموثقة التي تم استالمها.

• نشكر جهودكم وثقتكم بنا والسماح لنا بمقابلتكم لما فيه الخير ألردننا الحبيب.

فريق الدراسة
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ملحق رقم )3( قائمة بأسماء المؤسسات واألفراد الذين تمت مقابلتهم
فريق المقابلة ارة زي اريخ ال ت الدائرة / القسم ممثل المؤسسة اسم المؤسسة م

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٣ رئيس قسم التعليم غير النظامي خالد محارب  تربية والتعليم  وزارة ال 1

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٣ قسم التعليم غير النظامي الدكتور أحمد الخوالدة تربية والتعليم  وزارة ال 2

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٥ ر األعمال ر دائرة تطوي مدي رأفت الصوافين مؤسسة التدريب المهني  3

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٥ المير العام للمؤسسة عمر قطيشات مؤسسة التدريب المهني 4

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٥ مديرة العالقات العامة عبير الدباس مؤسسة التدريب المهني 5

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٥ ر العام للمؤسسة المدي محمد الفسافسة مؤسسة تنمية المهارات التقنية 6

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٥ ر العام للمؤسسة مساعد المدي ماهر الجمل مؤسسة تنمية المهارات التقنية 7

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٦ ز اإلنتاجية مديرة تعزي كهرمان عدنان وزارة التنمية االجتماعية 8

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٦ رئيس قسم المنظمات األجنبية اد غريز إي وزارة التنمية االجتماعية 9

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٦ رئيس قسم الجمعيات المحلية غازي الزبيدي وزارة التنمية االجتماعية 10

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٦ رئيس قسم مراكز التنمية زيادات عامر ال وزارة التنمية االجتماعية 11

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/(٦ قسم التشغيل فيروز إرشيد وزارة العمل  12

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٣ مديرة المركز االستشاري الدكتورة منى أبو دلو جامعة العلوم والتكنولوجيا/المركز االستشاري  13

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٣ ر دائرة التسويق مدي عثمان قندس الجامعة األردنية /مركز التدريب 14

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٣ رئيس قسم االجتماع الدكتورة رانية جبر الجامعة األردنية /مركز التدريب 15

د. مجدي/د. لؤي 2٠(2/((/2( مركز خدمة المجتمع  الدكتورة لبنى العضايلة جامعة البلقاء التطبيقية / مركز االستشارات 16

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/24 دائرة خدمة المجتمع ميسون الشواربة أمانة عمان الكبرى 17

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٦ رئيس قسم الجمعيات  غازي الزبيدي 18 وزارة التنمية االجتماعية

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/22 ر العام لسجل الجمعيات المدي ز طه المغاري سجل الجمعيات / وزارة التنمية االجتماعية 19

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/22 مديرة تسجيل الجمعيات ختام شنيكات سجل الجمعيات / وزارة التنمية االجتماعية 20

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/22 ر العام للمركز المدي غالب حجازي ر األعمال  مركز تطوي 21

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٥ ر العام للمؤسسة المدي نتينا قسيسيه فال مؤسسة عبد الحميد شومان 22

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٥ ر دائرة البحث العلمي  مدي أنور الحلح مؤسسة عبد الحميد شومان 23

د. مجدي/د. لؤي 2٠2(/((/2٦ الدائرة الثقافية فرح ناصيف مؤسسة عبد الحميد شومان 24
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