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تعترب عملية استحداث فرص العمل واحلد من ظاهرة البطالة من أهم األولويات للمملكة األردنية اهلامشية، حيث أن معدالت 
البطالة (وخاصة بني الشباب) فاقت نسبة 10٪على مدى العقد املاضي حبسب ما جاء يف االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل لعام 
2011. وعليه، فإن اجلهود املبذولة حالياً الستحداث فرص عمل لألردنيني والتحقق من مدى التوافق بني العرض من الكفاءات 

املدربة واحتياجات الطلب، كماً ونوعاً، تعترب بنفس أمهية عملية  ختفيض معدالت البطالة. 
فقد أوضحت الدراسات السابقة أن ظاهرة البطالة تطال الباحثني عن العمل من خمتلف املستويات التعليمية وال سيما للمستويني 
االتصاالت  قطاع  احلوكمة يف  بسبب ضعف  املطلوب  املستوى  يزال دون  والتقين ال  املهين  التدريب  أن  والتقين، حيث  املهين 

اليت تتطلب التدريب الالزم واملهارة العالية.

أهداف الدراسة :

امللخص التنفيذي :

التقين ممثال بأعداد  التدريب املهين والتعليم  أوال: يف جانب العرض: تقوم هذه الدراسة على تقدير حجم العرض املتوقع من 
السابقة  الثالث  السنوات  أعدادهم خالل  على  اعتمادا   ،(2015-2013) القادمة  الثالث  األعوام  املتوقعة خالل  اخلرجني 
(2009-2011) وباستخدام متوسط معدل النمو املتحقق ألعداد اخلرجيني خالل هذه الفرتة، وذلك يف ختصصات التدريب 

املهين والتعليم التقين من املستويات (فين،  ماهر، حمدد املهارة).
وقد مت حتديد مجيع اجلهات املسؤولة عن تقدمي خدمات التدريب يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وتصنيف مزّودي 
خدمة التدريب من خالل وزارة الرتبية والتعليم بتخصص تكنولوجيا املعلومات يف املدارس الثانوية، ومؤسسة التدريب املهين متمثلة 
مبعاهد مؤسسة التدريب املهين، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات متمثلة مبحطات املعرفة،  ووزارة التعليم العايل متمثلة 

املشاركني أي تأهيل علمي سواء التدريب املهين أو التعليم التقين يف جمال معني تابع لقطاع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.

منهجية الدراسة :

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
االتصاالت 1. تكنولوجيا  وظائف  األردن يف  التقين يف  والتعليم  املهين  التدريب  خدمات   من  املتوقع  العرض  حجم  حتديد 

واملعلومات للمستويات (فين، ماهر، حمدد املهارة) خالل األعوام (2015-2013).
االتصاالت 2. تكنولوجيا  وظائف  األردن يف  التقين يف  والتعليم  املهين  التدريب  على خدمات   املتوقع  الطلب  حتديد حجم 

واملعلومات للمستويات (فين، ماهر، حمدد املهارة) خالل األعوام (2015-2013).
التعرف على دور التدريب املهين والتعليم التقين يف تلبية الطلب على  العمالة حسب اجلنس واحملافظة والتخصص املهين 3.

واملستوى (فين، ماهر، حمدد املهارة) يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، وحتديد احتياجات القطاعات االقتصادية 
املختلفة من وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ووضع التوصيات الالزمة واقرتاح السياسات والربامج الالزمة لتطوير 

القطاع ومتكينه من خلق فرص عمل جديدة للشباب األردين.
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ثانياً :
العالقة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات خالل السنوات (2013-2015)، وذلك من خالل عينة احصائية طبقية عشوائية 
ممثلة لكافة أصحاب العمل يف خمتلف القطاعات االقتصادية العاملة يف االقتصاد األردين، حيث اعتمد تصميم العينة على عدد 
املؤسسات العاملة يف القطاع وعدد العاملني فيه، والتوزيع اجلغرايف بني حمافظات اململكة وتوزيع العاملني من حيث العمر واجلنس 

وبعض اخلصائص االجتماعية األخرى.
االتصاالت  تكنولوجيا  األردين ضمن وظائف  العمل  سوق  التقين يف  والتعليم  املهين  التدريب  الطلب على  احتساب  ولغايات 
واملعلومات، فقد مت حتديد الوظائف اليت تتطلب تدريباً مهنياً وتعليماً تقنياً يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف مجيع 
تكنولوجيا  وظائف  يف  التقين   والتعليم  املهين  بالتدريب  مرتبطة  وظائف  توفر  اليت  املنشآت  وحتديد  االقتصادية.  القطاعات 
االتصاالت واملعلومات، حيث بلغ عدد هذه املنشآت ما يقارب (093^36) منشأة متثل كافة القطاعات العاملة يف االقتصاد 
تكنولوجيا  وظائف  التقين يف  والتعليم  املهين  بالتدريب  مرتبطة  وظائف  ضمن  املنشآت  هذه  العاملني يف  عدد  وبلغ  األردين، 
االتصاالت واملعلومات حوايل (317^43) موظفا  بناًء على بيانات دائرة اإلحصاءات العامة األردنية لعام (2010)، فقد مت 
التواصل مع (875) منشأة اقتصادية يف خمتلف األنشطة االقتصادية ضمن خمتلف حمافظات اململكة، حيث بلغ عدد االستبيانات 

واملعلومات (436) استبانة. 
وقد مت تصميم العينة بناًء على نسب توزيع جمتمع الدراسة ضمن خمتلف حمافظات اململكة وبناًء على نسب توزيع أعداد العاملني 
ضمن خمتلف النشاطات االقتصادية ، حيث متت عملية مجع البيانات واملعلومات من خالهلا ومن مث مت عكسها على مستوى 

مرة أخرى.
ثالثاً : اهتمت الدراسة بتحليل رغبات الشباب من سن (20-16

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من خالل عينة ممثلة مشلت طالب املدارس الثانوية يف األعمار بني (16-18) سنة، إضافة 
إىل الشباب الذين جتاوزوا مرحلة الدراسة الثانوية دون جناح أو دون توجه معني من الباحثني عن عمل،  من خالل عينة عشوائية 

متثل توزيعهم اجلغرايف يف خمتلف حمافظات اململكة.

بناًء

بقاء عوامل حتديد أعداد اخلرجيني للسنوات الثالثة املاضية كما هي خالل فرتة الدراسة، فقد بينت الدراسة ما يلي:

    يتوقع أن يبلغ العرض من خرجيي املرحلة الثانوية ختصص اإلدارة املعلوماتية (الناجحون غري امللتحقني باجلامعة والراسبون) حوايل 
59077) خرجيا وخرجية خالل األعوام (2013، 2014، 2015) على التوايل. 44419 ، ، 33398)

نتائج الدراسة :

     ةبسنب اتباث تامولعملاو تالاصتالا ايجولونكت فئاظو يف نيبردملا نيجيرخلا دادعأ يف يونسلا ومنلا لدعم ىقبي نأ عقوتيو    
11٪ لكل سنة من السنوات الثالث القادمة (2013-2015)، وبالتايل فإنه من املتوقع أن يكون حجم العرض يف معاهد 
مؤسسة التدريب املهين من العمالة املدربة يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات حوايل (207، 230، 255) خريج 

2015) على التوايل.  2014 ، ، مدرب خالل السنوات (2013
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    يتوقع أن يرتكز خرجيو معاهد مؤسسة التدريب املهين املدربني يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بشكل رئيسي يف 
كل من حمافظات عمان، وإربد، والكرك، والزرقاء، ومأدبا باإلضافة حمافظة البلقاء بنسب (٪31، ٪16، ٪14، ٪11،  ٪8، 
7٪) على التوايل. أما خبصوص ما تبقى من اخلرجيني، فمن املتوقع أن يتم توزيعهم على بقية حمافظات اململكة بنسب أقل ترتاوح 

بني (٪1 - ٪4).

    وعلى صعيد التخصصات، فإن العرض املتوقع للسنوات الثالث القادمة يف معاهد مؤسسة التدريب املهين حسب التخصص 
التصميم  دعم  تدريب  برنامج  (20٪) يف  وبنسبة  البيانات  إدخال  برنامج  (40٪) يف  بنسبة  رئيسي  بشكل  سترتكز  التدرييب 
باستخدام احلاسوب وأدواته، وستتوزع باقي النسب مبجموع (40٪) بالتساوي على الربامج التدريبية األربعة التالية: إلكرتوين 
أجهزة هاتف خلوي وداعم تصميم صفحات إنرتنت وداعم صيانة أجهزة احلاسوب ومتديد الشبكات وسكرتاريا وإدارة املكاتب.

القادمة  الثالث  السنوات  من  سنة  لكل   (٪20) بلغ  والذي  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  جمال  اخلرجيني يف  أعداد  يف 
2015-2013)

2015) على التوايل.   ،2014 3052) خالل السنوات (2013،   ،2489 االتصاالت واملعلومات سيكون (2030،
إضافة إىل ذلك، فإنه من املتوقع أن تشكل نسبة اإلناث (43

عمان، وإربد، والزرقاء بنسب (53٪ ،22٪ ،11٪) على التوايل. أما خبصوص بقية اخلرجيني فمن املتوقع أن يتم توزيعهم على 
بقية حمافظات اململكة بنسب أقل ترتاوح بني (٪1 - ٪4).

سيرتكز بشكل رئيسي بنسبة (39٪) يف جمال التصميم اجلرافيكي، وبنسبة (35٪) يف جمال نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية، 
وبنسبة (12٪) يف جمال برنامج تكنولوجيا املعلومات وبنسبة (8٪) يف برنامج السكرتاريا وادارة املكاتب. أما بقية التخصصات 

فتشكل نسبة قليلة جداً ال تتجاوز (6

    من النتائج العامة اليت مت مالحظتها أنه ال يوجد تنسيق بني معظم منشآت القطاع اخلاص ومؤسسة التدريب املهين، حيث 
شكلت هذه النسبة (1^82٪) من جمموع منشآت القطاع اخلاص يف العينة. باإلضافة إىل ذلك، فإن (2^68٪) من منشآت 

القطاع العام أكدت بأنه ال يوجد تنسيق بني املنشأة ومؤسسة التدريب املهين. 

    مت مالحظة أنه ال يوجد لدى القطاع اخلاص معرفة بالربامج التدريبية ملؤسسة التدريب املهين بالرغم من حاجة العينة للكفاءات 
املدربة واليت من املمكن تلبيتها من خالل خمرجات مؤسسة التدريب املهين. وقد مت مالحظة أن (50٪) من القطاع العام ال ميتلك 

معرفة بالربامج التدريبية املقدمة من معاهد مؤسسة التدريب املهين.  

    يتوقع أن تصّنف مستويات اخلرجيني إىل مهين وماهر بنسب متساوية تقريباً هلذه السنوات، كما أن من املتوقع أن تشكل نسبة 
اإلناث (42
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    بناًء على نتائج الدراسة، فإن الطلب املتوقع على التدريب املهين والتعليم التقين يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
يتمحور حول ثالثة جوانب رئيسية وهي: الطلب على التدريب للموظفني احلاليني غري احلاصلني على التدريب املطلوب للوظيفة، 

والنقص احلايل من العمالة املدربة، والطلب املتوقع على العمالة املدربة اجلديدة للسنوات الثالث القادمة (2015-2013).

    من املتوقع أن يبلغ عدد املوظفني غري احلاصلني على التدريب والتعليم املطلوب على مستوى اململكة والذين تتطلب وظائفهم 
التدريب املهين والتعليم التقين يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات الذين سيتم تزويدهم خبدمات التدريب املهين والتعليم 

2015) على التوايل.  التقين املطلوب للوظيفة (918، 626، 634) لألعوام (2013، 2014، 
    يبلغ النقص احلايل من العمالة املدربة للثلث األخري من العام احلايل (2012) ما يقارب (809) موظفني. ومن ناحية أخرى، 
فقد بلغ الطلب املتوقع على العمالة املدربة اجلديدة على مستوى اململكة والذين تتطلب وظائفهم التدريب املهين والتعليم التقين 
 ،2014  ،2013) للسنوات  موظفا   (1^819  1^936  ، ، 2^077) حوايل  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  وظائف  يف 

2015) على التوايل.
    من املتوقع أن يرتكز الطلب على التدريب املهين والتعليم التقين يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بنسبة تبلغ 

(3^52٪) على مستوى الفنيني، يليها املستوى املاهر بنسبة (5^25٪)، وحمدد املهارات  بنسبة (9^10  ةبسنب  ينهملاو ،)٪
(8^8٪)، و(5^2٪) للمستويات األخرى.   

   من املتوقع أن يرتكز الطلب يف حمافظة العاصمة (عمان) بنسبة  (8^45  ةبسنب  ءاقرزلاو دبرإ  يتظفاحم  نم  لك  اهيلي  ،)٪
( 7^16٪) و(8^14٪) على التوايل. أما بالنسبة للطلب يف بقية احملافظات، فقد أشارت الدراسة إىل نسب قليلة ترتاوح بني 

(1^1٪  - 1^5٪) من إمجايل الطلب يف اململكة. 

    من املتوقع أن ترتكز النسبة األعلى للطلب ضمن القطاع االقتصادي اخلاص باإلدارة العامة والضمان االجتماعي اإلجباري، 
حيث شكلت ما نسبته (30٪) من الطلب الكلي، يليها قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة (13٪)، وقطاع التعليم بنسبة 
(12٪)، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة (10٪). ومن املتوقع أن تبلغ نسبة الطلب على الذكور حوايل (67٪) من إمجايل 

الطلب الكلي. 
    على الرغم من أن العرض بشكل عام أعلى من الطلب، إال أنه قد تبني من خالل التحليل أن الطلب على املستويني الفين 
واملاهر أعلى من العرض، وأنه تبني عدم وجود كفاءات مدربة تليب احتياجات سوق العمل يف السنوات الثالث القادمة حبسب 

خمرجات مؤسسة التدريب املهين. 

إىل ذلك، يوجد فائض كبري يف العرض ملستوى حمدد املهارات واملتمثل خبرجيي الثانوية العامة. 
3^49٪) من طالب الصف 
العاشر أبدوا رغبتهم بااللتحاق يف التخصص العلمي بالدرجة األوىل ونسبة (6^21٪) بتخصص اإلدارة املعلوماتية، وعلى اجلانب 

اآلخر تركز خيار الطالب األخري على التدريب املهين، حيث أن (40٪) منهم كانت رغبتهم األخرية هي التدريب املهين.

    تبني أن الرغبة األوىل لنسبة (93٪) من الطالب هي االلتحاق باجلامعات، وتعترب هذه النسبة عالية جداً مقارنة مع الطلب 
يف سوق العمل، وذلك ألن الطلب سيكون على مستويات تعليمية وتدريبية خمتلفة وليس فقط على درجة البكالوريوس، وهذا ما 

درجة البكالوريوس. 
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    تركز خيار الرغبة األخري للطالب باالكتفاء بالتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل  بنسبة (2^43٪) و(5^29٪) على 
التوايل، وهذا يدل على وعي الطالب حنو وجوب تطوير أنفسهم بعد املرحلة الثانوية للحصول على عمل مناسب.

    وتركز خيار الرغبة األوىل للطالب يف حال كان الطالب غري مستكمل ملتطلبات النجاح يف الثانوية العامة حنو االلتحاق بربنامج 
التعليم التقين/ برنامج السنة الواحدة بنسبة (1^64٪) يليها الدبلوم املهين بنسبة أقل بكثري بلغت (7^٪10).

    تركزت نتائج الرغبة األخرية للطالب يف حال كان الطالب غري مستكمل ملتطلبات النجاح يف الثانوية العامة يف االكتفاء بالتعليم 
الثانوي وااللتحاق بسوق العمل حيث كانت النسب (3^43٪) و(3^28٪) على التوايل. 

    بشكل عام، كانت نسبة الطالب الذين أبدوا رغبة ورغبة شديدة يف التدريب املهين والتعليم التقين يف وظائف تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلومات هي (5^43٪)، ونسبة الطالب الذين ال يوجد عندهم رغبة وال يوجد عندهم رغبة على اإلطالق كانت 

(4^31٪)، يف حني كانت نسبة الطلبة احملايدين (5^٪24). 

    لوحظ وجود عالقة عكسية بني مدى رغبة الطالب يف التوجه إىل التدريب املهين والتعليم التقين يف جمال تكنولوجيا االتصاالت 
الفين تنخفض كلما زاد  التدريب املهين والتعليم  بالتوجه حنو  العلمي للطالب، حيث أن رغبة الطالب  واملعلومات والتحصيل 

التحصيل العلمي للطالب. 

    لوحظ أيضاً أنه يوجد عالقة عكسية واضحة بني مدى رغبة الطالب يف التوجه إىل التدريب املهين والتعليم التقين يف وظائف 
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات واملستوى التعليمي لألب أو لألم، حيث أن رغبة الطالب تقل كلما زاد املستوى التعليمي لألب 

أو لألم.
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   ضرورة اختاذ االجراءات الالزمة إلعادة التوازن بني العرض والطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق واحلد من الفائض يف العرض. 

أخرى، حيث ميكن أن يعزى أصل املشكلة اىل عدم وجود تنسيق حقيقي بني القطاعني العام واخلاص ومؤسسة التدريب املهين 

والطلب.

بالربامج واخلدمات التدريبية املقدمة والشرائح املستهدفة من هذه الربامج. 

االحتياجات التدريبية هلا وتصميم الربامج التدريبية املناسبة. 

والتدريب املهين ودوره يف تلبية احلاجة إىل الكفاءات والعمالة املدربة.

    ضرورة قيام اجلهات املختصة بصياغة قانون يضبط احلد األدىن من األجور للمستويات فين، مهين، ماهر، وحمدد املهارات.  
    تركيز احلكومة على تشجيع االستثمارات يف احملافظات األخرى خارج عمان، واربد، والزرقاء والعمل على إقامة مشاريع ومدن 

صناعية يف حمافظات اجلنوب.
    قيام احلكومة بوضع قوانني حتد من إمكانية استقطاب العمالة اخلارجية املدربة. 

واملستوى، واجلنس، واحملافظة يف السوق األردين.  
    قيام وزارة الرتبية والتعليم بتنفيذ برنامج إرشادي متكامل يهدف إىل تقييم الطالب وتوجيههم إىل التخصصات اليت تتناسب 

سوق العمل وذلك إلعادة التوازن بني العرض والطلب وذلك لتلبية احتياجات السوق واحلد من الفائض يف العرض.
    حتديث وتطوير الربامج واملناهج التدريبية اخلاصة بالتدريب املهين والتعليم التقين يف وظائف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

حبيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل األردين بشكل أساسي.

تلخصت التوصيات الرئيسية بناًء على نتائج التحليل وخمرجات الدراسة بالنقاط التالية: 
توصيات الدراسة :
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Executive Summary :
Job creation and combating unemployment are at the forefront of priorities for the Hashemite 
Kingdom of Jordan, as unemployment - particularly that of youth, soared above 10% during the 
last decade, according to the 2011 National Employment Strategy. Efforts are currently being 
excreted to create work opportunities to Jordanians and to quantitatively and qualitatively verify 
compatibility between  supply – in terms of trained competencies on the one side, and demand on 
the other, while giving the same importance to both sides towards lowering unemployment rates.

Previous studies have shown that the phenomena of unemployment is inclusive of job seekers of 
different academic levels, particularly the Technical and Vocational Education and Training 
(TVET) levels which are still below the required, due to weak governance of the information and 
communications technologies (ICT) sector despite the existing demand for training levels that 
cover technological aspects, which requires the appropriate training and high skills.

Study goals :

Study methodology :
On the  Supply side: the study estimates the expected supply size of  Technical and Vocational 
Education and Training (TVET) represented by expected numbers of graduates during the 

  gnirud setaudarg fo rebmun eht noitaredisnoc otni gnikat  )5102 – 3102( sraey eerht txen
(2009 – 2011), and using the achieved average growth rate in the number of graduates during that 
interval, pertaining to Technical and Vocational Education and Training (TVET) specializations on 
(the technical, skilled and semi-skilled) levels.
All responsible training providers in ICT jobs were identified and classified, namely the Ministry of 
Education –  through the stream of information technology  at secondary schools, the Vocational 
Training Corporation (VTC) through its vocational training institutes, the Ministry of Information 
and Communications Technology (MoICT) through its knowledge stations, the Ministry of Higher 
Education through its community colleges, in addition to large private sector corporations working 
in areas of information and communications technologies (ICT), namely Zain, Orange and 
Umniah. The training outputs of Vocational Training Corporation (VTC) Institutes and the 
community colleges were selected while the rest of the training services providers were excluded 
despite their involvement in the provision of specialized and developed training courses that add 

This study seeks to achieve the following goals:
1. Specifying the expected supply of Technical and Vocational Education and Training (TVET) 

services in information and telecommunications technologies (ICT) jobs, for the )technical, 
craftsman, skilled and semi-skilled( levels over the years 2013 – 2015.

2. Specifying the expected demand on Technical and Vocational Education and Training (TVET) 
services on information and communications technologies (ICT) jobs, for the (technical, 
craftsman, skilled and semi-skilled) levels over the years 2013 – 2015.

3. Specifying the role of Technical and Vocational Education and Training (TVET)  in matching the 
demand for trained labor  according to gender, governorates, vocational specializations and 
level of skill, (technical, skilled and semi-skilled) levels, in ICT jobs; specifying the different 
economic sectors needs of information and telecommunications technologies (ICT) jobs, and 
putting forth the needed recommendations, proposed policies and programs to develop the 
sector and enable it to create new job opportunities for the Jordanian youth.
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Study results :

values and special skills, because their training outputs do not fall in line with the required clas-
sification and  scope  of  the  study;  furthermore, their  training programs  do  not  provide  aca-
demic  qualifications to their trainees in areas of vocational training and/or technical education 
specializations that are related to the information and communications technologies (ICT) sector .
On the demand side: the study considered employers’ estimates of their needs for skilled labor in 
related-jobs to information and communications technologies (ICT) during the next three years 
(2013 – 2015), by taking a representative and random statistical sample of employers in different 
active economic sectors within Jordan’s economy. The sample depended on a number of active 
firms within the economic sector, corresponding numbers of employees, geographical distribution 
over the governorates of the Kingdom, and the distribution of workers according to age, gender 
and other social characteristics.

In order to estimate the demand for  ICT-based Technical and Vocational Education and Training 
(TVET)  jobs the concerned companies were identified across the economic sector particularly 
the ICT-based (TVET) providing institutes. This rendered 36,093 companies that represent the 
most active players within the Jordanian Economy. The total number of companies’ workers who 
worked in areas that are related to ICT-based  Technical and Vocational Education and Training 
(TVET) was about 43,317 employees, according to the General Department of Statistics in 

  ediw  a detneserper taht setutitsni cimonoce 578 htiw dehsilbatse saw tcatnoC .0102 nadroJ
  dellfi  fo  rebmun  latot  ehT .setaronrevoG  s’nadroJ  ssorca  seitivitca cimonoce fo murtceps

questionnaires by these economic companies that catered for  TVET-related ICT jobs were 436 
questionnaires.
The sample has been designed based on a percentage distribution of the study community over 
the different Kingdom Governorates and on a percentage distribution of the number of workers 
over different economic activities. Data and information collection took place using the sample, 
and then reflected on the Kingdom’s level in order to facilitate generalization of sample outcomes 
on community level. Results of the random sample were therefore applied on the Kingdom’s level, 

  sevitcerid  detcepxe  dna  srotacidni   lla ,erofereht  ;elpmas   lamron  a  neeb  dah  ti   taht   nevig
pertaining to the demand sample were attained and reflected over the community.

Beside that the study concerned in analysing the desires of youth aged (16 – 20) years. It looked 
at their inclinations and expectations of ICT-based (TVET) jobs based on three core criteria, so 
that the selected representative sample consisted of: i)  secondary-school students aged 16 – 18, 
ii) youth that completed the secondary phase without success, and iii) job seekers that had no 
particular inclination. The random sampling considered geographical distribution, Kingdom-wide. 

  noitamrofni  eht fo hcae morf setaudarg loohcs yradnoces fo rebmun eht gnisylana no desaB
management stream at the Ministry of Education, the Vocational Training  Corporation  (VTC) 

  noitidda  ni ;egalloc ytinummoc dna setutitsni )TCI( seigolonhcet snoitacinummoc dna noitamrofni
to  analyzing the technical levels of VTC graduates over the past three years, assuming that there 
has been no change in the identification factors of the number of graduates over the last three 
years, then the study revealed the following results :
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    It is expected that the levels of graduates will be classified into craftsman and skilled levels in 
about equal shares during those years. It is also expected that females will comprise 42% of the 
total graduates.

    It is expected that the graduates of the VTC institutes who had been trained on ICT jobs will be 
primarily placed in each of the Governorates of Amman, Irbid, Karak, Zarqa, Madaba and 
Al-Balqa’ with the percentages of 31%, 16%, 14%, 11%, 8% and 7% respectively. The remainder 
of graduates are expected to be distributed over the remaining governorates of the Kingdom 
within a range of (1-4%).

  CTV  eht ,sraey eerht txen eht  revo edis ylppus eht morf dna ,noitazilaiceps  fo epocs eht nO  
institutes will primary have specialized training in data entry (40%), computer-aided graphic 

  CTV  eht  fo  tser  eht  gnoma  detubirtsid  eb  lliw  setaudarg  eht  fo  )%04(  dna  )%02( ngised
specializations; electronics, mobile phones, online web pages design and publishing, hardware 
maintenance, networks installations, secretarial and office management skills. 

    From the supply side pertaining to Jordanian community collage graduates in ICT; the analysis 
that has been made on the number of graduates and their levels over the past three years has 
shown that the achieved average growth rate in the number of graduates in ICT was 20% for 

  morf  srekrow  deniart rof dnamed detcepxe ehT .)5102 – 3102( sraey eerht eht fo hcae
Jordanian  community colleges in ICT jobs is estimated to be 2,030, 2,489 and 3,052 during the 
years 2013, 2014 and 2015 respectively. It is expected that females will comprise 43% of total 
graduates.

   It is expected for Jordanian community colleges’ graduates to be primarily focused on ICT jobs 
throughout the Governorates of Amman, Irbid, and Zarqa in the percentages of 53%, 22% and 
11% respectively. The rest of the graduates are expected to be distributed over the rest of the 
Kingdom’s governorates in lesser percentages that vary between 1 – 4 %.

   On the scope of specialization, and from the supply side over the next three years, Jordanian 
community collages will primary have specialized training in graphic design (39%), management 
and accounting information systems (35%) , information technology (12%), secretarial works and 
office management (8%). The rest of the specializations will comprise a low percentage of 6% 
aggregately from the total gross number of Jordanian community college graduates.

   Among   the   general   noted  results  was  lack  of  coordination  between  the  private  sector  
institutions and the Vocational Training Corporation (VTC). This was true for 82.1% of the private 

  rotces  cilbup  eht  fo  %2.86  ,taht  ot ddA .elpmas eht ni dedulcni erew taht snoitutitsni rotces
institutes that affirmed lack of coordination between them and the VTC. 

   On the supply side, it is expected that the graduates of the  information management stream at 
the Ministry of Education secondary schools, (i.e. the ones who have successfully completed the 
secondary phase and did not enrol in universities and those who failed) will be 33,398, 44,419 
and 59,077 over the three years 2013, 2014 and 2015 respectively. 

   It is expected that the annual increase rate in the numbers of trained graduates in ICT jobs will 
consistently remain at 11% during each of the next three years (2013 – 2015). It is expected that 
the size of supply at VTC institutes pertaining to ICT-trained workers will be about 207, 230 and 
255 during 2013, 2014 and 2015 respectively.
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  The current shortage in trained workers during the last third of the year 2012 is about 809 
employees. From another perspective, the expected demand for well trained workers - on the 
level of the Kingdom, whose jobs require ICT-based TVET skills is about 2,077, 1,936 and 1,819 
employees for the years 2013, 2014 and 2015 respectively.

  fo  level  eht  no  %3.25  eb  lliw  sboj  TEVT  detneiro-TCI rof dnamed eht taht detcepxe  si tI   
technicians, followed by 25.5% in skilled workers, 10.9% in semi-skilled workers, 8.8% in 
craftsman-level workers and 2.5% in other levels.

  fo etar eht ta )nammA( etaronrevoG latipaC eht ni desucof eb ot dnamed eht rof detcepxe si tI   
45.8%, followed by both Irbid and Zarqa Governorates at 16.7% and 14.8% respectively. As for 

  neewteb  gnignar  segatnecrep  wol  dewohs  yduts  eht  ,setaronrevog  rehto  morf sdnamed
(1.1-5.1%) from the total gross Kingdom-wide demand.

    It is expected that the larger percentages of demand will come from such economic activities 
as: public administration, compulsory social security (at 30% of total demand), transport, storage 
and telecommunications (13%), education (12%), and transferable industries sectors (10%). It is 
expected that the percentage of demand for males will be 67% of the total gross demand.

   Despite the fact that the supply is higher than the demand in general, the analysis has shown 
that the demand for both technical and skilled levels is higher than the supply. It was noted that a 
lack in trained competencies that match labor market needs is expected during the next three 
years, in reference to current VTC outcomes.

   On the contrary to that, the technical level portrayed within community collages outcomes, has 
shown that the demand is less than the supply. Furthermore, there is a large surplus in the supply 
pertaining to the semi-skilled persons, which are mostly high school (secondary-level) graduates.

  dna noitacudE lanoitacoV dna lacinhceT sdrawot htuoy fo sevitcerid  dna serised eht rof sA   
Training (TVET), it has been shown that 49.3% of ten-graders expressed their wishes to enrol in 
the scientific stream, as a first priority, while 21.6% wished to specialize in information technology. 
On the other hand, the last choice among students was vocational training, so that 40% of them 
expressed that their last choice and desire would be vocational training.

   It has also been noted that the private sector lacked knowledge about the types and levels of 
the training programs that are being offered at the Vocational Training Corporation (VTC) despite 
existing needs for trained competencies that might be met by the VTC. It was also been noted 
that 50% of the public sector lacked knowledge on existing training programs that are being 
offered at the VTC institutes.

    Based on the results of the study, the expected demand for ICT-oriented TVET revolves around 
three main pillars: i) demand to train the existing employees who had not received the necessary 
training for their jobs, ii) the current shortage in trained workers and iii) the expected demand for 
well trained workers over the next three years (2013 – 2015).

   It is expected that the number of employees who had not received the necessary training nor 
  desab-TCI  eriuqer  sboj  esohw  dna  level  s’modgniK eht no boj eht rof noitacude etauqeda

Technical and Vocational Education and Training (TVET) will be: 918, 626 and 634 for the years 
2013, 2014 and 2015 respectively.
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  In general, the percentage of students who expressed desire, and expressed strong desire 
(respectively) towards ICT-oriented TVET jobs was 43.5%. The percentage of students who did 
not express desire plus those who expressed no desire whatsoever was 31.4%. The percentage 
of students who had neutral desires was 24.5%.

  An inverse relation was noted between the extend of students’ desires towards ICT-oriented 
TVET jobs and educational attainment; it was noted that the desires of students towards TVET 
decreases with higher educational attainments.

  An inverse relation was noted between the extend of students’ desires towards ICT-oriented 
TVET jobs and the educational attainment of the mother or father; it was noted that the desires of 
students towards TVET decrease with higher educational attainments of the mother of father.

   The foremost choices and desires among 93% of the students were to enrol in universities; this 
is a relatively very high percentage in comparison to the demand from the labor  market, since the 
demand is based on different educational and training levels, and is not solely set on bachelor 

  gnuoy  gnoma  anemonehp  gnitsixe na si hcihw secruoser ni egatsaw ot sdael sihT .seerged
holders of bachelor degrees who are employed and work in jobs that require less qualifications 
than their degrees.

   yradnoces  eht gnihsinfi tsuj no desucof erew stneduts gnoma serised dna seciohc tsal ehT   
education and joining the labor  market at 43.2% and 29.5% respectively. This reflects awareness 
among students towards developing themselves after the secondary school phase in order to get 
suitable jobs.

   The foremost choices and desires among students who were unable to successfully fulfil the 
general secondary school certification, were to enrol in a technology education program / one 
year program; this stood at 64.1%, followed by desires to just hold a vocational diploma which 
stood at 10.7%. 

   The last choices and desires among students who were unable to successfully fulfil the general 
secondary school certification, were to suffice themselves with the secondary education and join 
the labor market. Percentages were 43.3% and 28.3% respectively.
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Study recommendations :
The main recommendations were summarized according to the study analysis and 
outcomes, as follows:

  It is necessary to adopt appropriate measures and procedures in order to regain the balance 
between supply and demand to meet market needs and mitigate the surplus in supply.

  The importance of coordination between VTC and community colleges, the  core of the problem 
may be attributed to lack of genuine coordination among the public sector, the private sector, the 
Vocational Training Corporation (VTC) and community colleges. The issue of coordination is 
among the core issues that has to be taken into consideration to solve the problem of imbalance 
between supply and demand.
 The Vocational Training Corporation (VTC) should set and develop a comprehensive and 
integrated marketing plan aiming to acquaint public and private sector institutions with programs 
and training services that are being offered, in addition to the intended target sectors in relation to 
those programs and services.

  Establishing communications among Jordanian community colleges and the VTC on the one 
hand, and the private and public sector institutions on the other, with the intention of getting 
acquainted with the training needs in order to design custom-made and appropriate training 
programs.
  It is necessary for specialized entities to conduct awareness programs in order to acquaint 
youths and private and public sector institutions with the importance of Technical and Vocational 
Education and Training (TVET) in meeting needs and in providing competent and trained labor 
force. 
  The importance in having specialized entities stipulate laws that control the minimum wage of 
different technical, craftsman, skilled and semi-skilled levels.
    The need for Governmental focus on encouraging investments in other governorates – other 

  nrehtuos  eht  ni  seitic  lairtsudni  dna  stcejorp  hsilbatse  dna  ,aqraZ  dna  dibrI ,nammA naht
governorates.
  Stipulation of laws and regulations by the Government that would limit the importation of foreign 
and trained labor.

  To have concerned entities to prepare annual reports with the aim of studying the volume of 
  dna  redneg  ,segats  ,snoitazilaiceps  ot  gnidrocca  sboj  rof   dnamed  detcepxe  dna   ylppus

governorate levels in the Jordanian market.

  Setting up comprehensive advisory programs, by the Ministry of Education, with the aim of evalu-
ating students and providing the with guidance and orientation towards  the most suitable special-
izations to their personal capabilities.
  Make sure that the Vocational Training Corporation (VTC) and the community colleges are 

  taht  noissimmoc  tnednepedni  na hguorht sisab suounitnoc no seiduts tekram gnitcudnoc
  tekram  sdrawot  serudecorp  evitcepser  dna  snalp loohcs fo tnempoleved eht segaruocne

matching, and to take the necessary steps to provide trained cadres according to the work market 
needs, re-establish the balance between supply and demand to meet market needs and to 
mitigate the surplus in the supply.
  Updating TVET programs periodically to sustainable complying with labor market needs .
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