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 ورقة سياسات

الفتيات يف التدريب املهينحنو تعزيز مشاركة   
 

 إعداد مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية

2018شباط   
  

 :مدخل
يث تصل ابختالالت سوق العمل، ح يف أهم حماورها يواجه االقتصاد واجملتمع األردين العديد من التحدايت املتمثلة

ة عالإيرتتب عليه معدالت  الذي. األمر العاملة الكلية ىالقو جممل من  %25 حنو إىل معدالت املشاركة االقتصادية

سوق العمل يعيل أربعة أشخاص مبن فيهم هو نفسه. وهذا يدفع ب، مبعىن أن كل شخص منخرط 4:1 إىلمرتفعة تصل 

ولعل  لعاملني الفقراء.، مبن فيهم فئة الة، ويزيد مساحة الفقر والفقراءاملعيشة الالئقة املأمو  ابجتاه الضغط على مستوايت

ذلك ثبات معدالت املشاركة االقتصادية للمرأة يف األردن خالل العقدين املاضيني  إىلمن العوامل األساسية اليت أدت 

جانب ارتفاع نسبة بطالة النساء يف  إىل .1الرجال، عند %58.7، مقارنة مع %4.13عند مستوايت متدنية تقارب 

 . 2لذات الفرتة %16.1الذكور مبعدل بلغ مع مقارنة  2017من عام  الرابعيف الربع  %27.5األردن واليت بلغت 
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يف  ملتوفرةا شروط العمل وضعف متطلبات احلصول على العملبرزها أهذه االختالالت،  إىلأدت هناك أسباب عديدة 

ة بني ما جانب الفجوة الكبي  إىلاألمر الذي يشكل بيئة طاردة لطاليب الوظائف من الشباب والشاابت،  ،سوق العمل

جودة خمرجات  ضعف إىلحيتاجه سوق العمل من وظائف، وبني ما ينتجه النظام التعليمي من ختصصات، ابإلضافة 

عليم اجلامعي على ل العقدين املاضيني يف التالنظام التعليمي مبختلف مستوايته، وكذلك التوسع الكبي الذي جرى خال

الضعف الشديد يف  إدارة سوق العمل من قبل اجلهات الرمسية ذات  إمهالحساب التعليم التقين واملهين، وال ميكن 

 ظامية.سوق العمل ابلعمالة املهاجرة )الوافدة( غي الن إغراق إىلالعالقة، األمر الذي أدى 

طالة ف على الكيفية اليت ميكن فيها تفعيل دور مؤسسة التدريب املهين يف مواجهة مشكلة البسيتم يف هذه الورقة الوقو 

بني النساء على وجه اخلصوص، ابعتبار أن معدالت البطالة بني النساء هي األعلى يف األردن، وهنالك عزوف نسيب 

تدين ملؤسسة من ب املهين. حيث تعاين اعاهد التدريب التابعة ملؤسسة التدريمبااللتحاق  عنمن قبل الفتيات وأسرهن 

هين ما يقارب ذ تبلغ نسبة الفتيات امللتحقات يف برامج التدريب املإحنو التدريب املهين، نسبة اإلقبال لدى الفتيات 

ة واخلياطيف ختصصات حمددة مثل التجميل  . ومن تركز العديد من املتدرابت3امللتحقني ابلتدريب املهينمن جممل  23%

 وغيها. واحلاسوب 

تستهدف مؤسسة التدريب املهين الطلبة الذين أهنوا الصف العاشر ابعتبار االلتحاق يف براجمها التدريبية هو أحد 

يبية ر اخليارات أو املسارات اليت ميكن توزيع الطلبة عليها بعد إهناء املرحلة األساسية من التعليم. وتقدم املؤسسة برامج تد

 وجب القانونمبمت إنشاء املؤسسة من حيملون مستوايت تعليمية أعلى. و  مهنية متعددة ميكن أن يلتحق هبا ومستوايت

قانون مؤسسة التدريب  1985( لسنة 11مبوجب القانون رقم ) تعمل حاليا  حيث  1976( لسنة 35املؤقت رقم )

وتنفذ . 4قانون تنظيم العمل املهين 1999لسنة  (27)والقانون رقم  2001( لسنة 50املهين والقانون املعدل رقم )
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وبرامج تقتصر  ،للذكور واإلانثبرامج  وتتضمنمؤسسة التدريب املهين العديد من برامج التدريب املهين ضمن معاهدها 

 التدريبية سواء املختلطة أو اخلاصة ابإلانث. املعاهد ، ولديها العديد من الذكور أو اإلانثعلى 

)حمدد  :ثة مستوايت، هيثال إىلن الربامج التدريبية اليت توفرها مؤسسة التدريب املهين لإلانث والذكور متنوعة وتقسم إ

لمهن الذي طورته للتصنيف املعياري ل وفقا  املهين( واليت تسمى مبستوايت العمل األساسية الثالث.  –املاهر  –املهارة 

وتسارع  لتدريب املهين، يتم التعامل مع تصنيف الربامج مبا يتناسب مع تغي املهنملؤسسة ا منظمة العمل العربية. ووفقا  

فما  عاما   18التدريب املستمر اليت تتضمن شرط أن يكون العمر وبرامج التكنولوجيا، فتم إضافة برامج رفع الكفاءة 

تكمال تعليمهم اص مل حيظوا بفرص اسوالغاية من ذلك أهنا برامج تقدم ملهنيني يرغبون بتطوير مهاراهتم أو ألشخفوق، 

ة الذي حيدد مرحل انسجاما  مع قانون الرتبية والتعليم فما فوق، عاما   16بينما يشرتط برانمج املاهر عمر األكادميي، 

 أهنا ال ختتلف برامج مستوى حمدد املهارة إال يفو ، وقانون العمل الذي يقرر احلد األدىن لعمر العامل، التعليم اإللزامية

ن يكون عمر أمتنح الفرص التدريبية لألشخاص الذين مل يكملوا الدراسة وممن تسربوا من التعليم األساسي لكن شريطة 

لوم يضاف لتلك الربامج، برانمج الدب .بقانون العمل وأن يعرف القراءة والكتابة التزاما   عاما   16الشخص ال يقل عن 

التدرييب الذي يقدم ابلتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية ملدة سنتني، ويتضمن مسارين، األول تقين يشرتط النجاح يف 

تعليمي ، وهذا هو ذات املسار الالثانوية العامة ويتمكن املتدرب بعد اجتيازه االمتحان الشامل من االلتحاق ابجلامعة

الدبلوم لغي  ، ومسار فين ينتهي بسوق العمل مباشرة بعدة البلقاء التطبيقيةاملطبق حسب تعليمات الدبلوم يف جامع

املسميات املعتمدة و  وفق املستوايت املهنية الربامج التدريبية ويتم حتديد عناوين. الناجحني يف امتحان الثانوية العامة

الذي استكمل درب ساسية، ويتمكن املتلكوهنا ختتلف عن املستوايت األضمن مسارات دبلوم كليات اجملتمع التطبيقية، 

 هأتسيسمت ي الذو من التقدم المتحان إجازة مزاولة املهنة من خالل مركز االعتماد )ساكا(، متطلبات الربانمج التدرييب 
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من قانون جملس  11مادة لل ملزودي التدريب والتعليم املهين والتقين يف األردن استنادا  االعتماد وضبط اجلودة منح هبدف 

 .جملس إدارته ، ويرأس وزير العمل2008لسنة  (46)التشغيل والتدريب والتعليم واملهين والتقين رقم 

من قبل مركز الفينيق  يذهتنفنتائج حبث "مشاركة الفتيات يف التدريب املهين"، الذي مت  إىلتستند ورقة السياسات هذه 

دهتا، يف أسباب ضعف مشاركة الفتيات يف التدريب املهين وسبل زايوهو يبحث للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، 

وير برامج وتبحث الورقة كذلك يف تط ،االلتحاق يف عدد حمدود من التخصصات املهنية من قبل اإلانثوأسباب تركز 

لنوع ، من خالل اعتماد التحليل من منظور اف زايدة اإلقبال عليها من اإلانثهبد والتغيي املنشودالتدريب املهين 

 وكيفية جتاوزها.الذكور واإلانث االجتماعي والبحث يف الفروقات بني 

لعمل لتقدمي سياسات بديلة وتوصيات تساهم يف تعزيز مشاركة الفتيات يف التدريب املهين،  إىلورقة السياسات  دفوهت

شاركة املرأة االقتصادية يف األردن والتخفيف من معدالت البطالة بشكل عام وبني النساء على وجه زايدة معلى 

جانب جتاوز املشكالت املرتبطة ابستقطاب الفتيات لالخنراط يف برامج التدريب املهين، وتطوير برامج  إىلاخلصوص، 

مؤسسة التدريب  نمالتدريب املهين مبا يتالءم مع ظروف الفتيات املشاركات وزايدة فعاليتهن االقتصادية بعد التخرج 

 املهين.

 ةكأساس هلا، واليت تقوم ابلضرورة على اجملموعات النقاشية املركز استخدمت الدراسة هلذا الغرض املعلومات النوعية  

واملقابالت املعمقة، حيث متت مقابلة ستة خرباء بشكل معمق موزعني ابلتساوي بني الذكور واإلانث، ومت تنفيذ جلسيت 

يف مؤسسة  يتدربن لبة، األوىل شارك فيها سبعة من صاحبات األعمال، والثانية شارك فيها اثنتا عشرة طامركزتنينقاش 

 دة.جلسة نقاشية خلرباء يف التعليم املهين، شارك فيها ثالثة خرباء بينهم خبية واح إىلالتدريب املهين. ابإلضافة 
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 : مشكلة الورقة:أوالا 

االرتفاع املطرد ملعدالت البطالة يف األردن عامة وبني اإلانث خاصة، تدفع إلعادة النظر يف التوجهات واخليارات 

سياسات العمل اليت اصطدمت بعدة عوائق أوهلا الزايدات السكانية املطردة مع ارتفاع أعداد  االقتصادية للدولة، وحتديدا  

يد جانب تراجع قدرات االقتصاد األردين على تول إىلمحلة الشهادات اجلامعية والضعف الشديد يف إدارة سوق العمل 

االقتصادي منذ ما يقارب عشر سنوات، وبناء  على ذلك البد من فرص عمل جديدة بسب حالة الرتاجع يف النمو 

الضعف يف بيئة العمل  جانب إىلزايدة التوجه حنو جتسي الفجوة بني طاليب الوظائف والوظائف املتاحة يف سوق العمل، 

، ر تنوعا  ثالبحث عن خيارات اقتصادية واجتماعية أكيستوجب ضرورة بشكل عام واملتعلقة ابملرأة بشكل خاص، مما 

 أتخذ بعني االعتبار القضااي املتصلة ابلصورة النمطية اجملتمعية حول اجملال الوظيفي املالئم للمرأة. 

 43تواجه مؤسسة التدريب املهين العديد من التحدايت فيما يتعلق بتجهيزات معاهد التدريب وأماكنها، حيث يوجد 

الذكور واإلانث،  يف استقطاب املتدربني من اململكة، وتواجه ضعفا  للتدريب املهين موزعة على خمتلف حمافظات  معهدا  

انة اجتماعية وبكون النجاح األكادميي مينح مك بسبب االعتقاد السائد أبن التدريب املهين مرتبط ابلفشل األكادميي،

من هلا الفارق يف العائد املادي املتوقع من الوظيفية ذات اخللفية األكادميية اجلامعية، و  يفتقد هلا أصحاب املهن، مضافا  

كلة تركز ابلعائد املادي الضئيل، وتواجه مؤسسة التدريب املهين مش ما ترتبط ابلوعي اجلمعي العمل املهين اليت غالبا  

 التكييف وامليكانيكو  ل التجميل للفتيات والكهرابءمث ا  املتدربني لديها يف ختصصات حمددة مشبعة يف سوق العمل غالب

  للشباب.

تستند ورقة السياسة هذه على فرضية وجود إشكالية يف تقسيم األدوار اجلندرية )النوع االجتماعي( يف اجملتمع ويف الوعي 

ة لتعزيز مشاركة الفتيات ياجلمعي، تعكسها الظروف املوضوعية املتعلقة بشروط العمل الالئق، واليت تؤثر على اجلهود الرام

احملدود يف اجملتمع  ، ووجود صورة منطية لدور األنثىوتوسيع ختصصات الربامج املطروحة لإلانث حتديدا  يف التدريب املهين 
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حيث تواجه الفتيات العديد من التحدايت من رفض دخوهلن  بشكل عام، ويف احلياة االقتصادية بشكل خاص.

متعددة، وتنعكس املشكالت داخل مؤسسة التدريب املهين من ضعف الكادر التدرييب للتدريب املهين العتبارات 

ق املتوقعة على نظرة اجملتمع ألمهية التدريب املهين، كما تؤثر بيئة العمل وتوفر شروط العمل الالئوحمتوى الربامج التدريبية 

توجه ورقة السياسات للبحث هنية بعينها، لذا تللفتيات بعد التدريب املهين على رغبتهن يف اختيار ختصصات م مستقبال  

 تعزيز مشاركة الفتيات يف التدريب املهين.يف كيفية 

 

 : حتليل مشكلة الورقة:اثنياا 

تتنوع أسباب ضعف التحاق الفتيات يف التدريب املهين، حيث تسود الصورة النمطية السلبية جتاه التدريب املهين 

التدريب املهين،  وضعف كفاءة خرجييالصورة السلبية ملشاركة الفتيات يف التدريب املهين، جانب  إىلبشكل عام، 

على حتليل  سيتم الوقوفيلي ضعف بيئة العمل بشكل عام يف األردن وخاصة عند النساء. وفيما  إىلابإلضافة 

 ملختلف هذه العوامل بشكل تفصيلي:

 لتدريب املهين السلبية عن ا الصورة النمطية .1

لوظيفة احلكومية والوظائف اب كبيا    طلق ثقافة اجملتمع حول التدريب املهين من النظرة اجملتمعية اليت أولت اهتماما  تن

ية أكثر غيهم، واعتربهتا ذات مكانة اجتماعاحملامني واملديرين و مثل األطباء واملهندسني و  العاليةذات املسميات 

 أمهية، ودفعت ابلتايل غالبية الفئات اجملتمعية حنو التعليم اجلامعي لتصبح املرحلة السابقة هلا أي الثانوية العامة هي

لبعض  عأكثر املراحل مصيية يف حياة الفرد، وعزز املسار التطوري للوظيفة احلكومية والوظائف العالية والدخل املرتف

دوية، وبناء  عليه نتجت النظرة اجملتمعية "الواصمة" للمهن الي االفكار اجملتمعية.هذه العاملني يف هذه الوظائف 

، وأقل قدرة على التطور الوظيفي وأقل مستوى يف املكانة االجتماعية فأصحاب املهن اليدوية هم األقل تعليما  
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 يب املهين: "إذا فسران أن الذين يلتحقون ابلتدريب املهين أبهنموذوي دخل مايل أقل. حيث ذكر أحد خرباء التدر 

يف التعليم نكون قد ظلمنا الطالب من حيث قدراهتم، فاإلمكانيات ختتلف وتتمايز بني قدرات  األدىن حتصيال  

لق ". ونشأ ما ميكن أن يط5أكادميية وقدرات مهنية وقدرات علمية، لكن لألسف الثقافة املنتشرة ال تطبق ذلك

التعليم املهين  إىل نيوكرست هذه الثقافة ارتباط الداخلعليه بثقافة العيب عند اختيار مهنة املستقبل لدى الطلبة، 

سبب سياسة ب ابلطلبة الذين يفشلون مبرحلة التعليم األساسي. حبيث ينظر للمتدربني كأشخاص فاشلني أكادمييا  

ن يف مؤسسة للتدريب املهين وهو ما أكدت عليه ثالث طالبات يدرس الرتبية والتعليم بتحديد ذوي املعدالت املتدنية

جتاه التدريب املهين حسب ما أكدت مديرة أحد معاهد التدريب املهين،  التدريب املهين، مما خلق ثقافة سلبية

  .ومخس طالبات يدرسن يف التدريب املهين

وقد تكرس ذلك ابلسياسات املتعلقة ابلتعليم والتدريب املهين، الذي يلزم الطلبة الذين حيصلون على معدل دون 

اللتحاق ابلتدريب املهين، ابحسب تعريف الرتبية والتعليم  أي الراسبون حتصيليا  اخلمسني ابملائة يف الصف العاشر 

، ومل  دراسيا  النمطية السلبية اليت تربط التدريب املهين ابلفاشلني على اعتبارها اخليار الوحيد أمامهم مما يعزز الصورة

يث ذكرت بعض القائمني على التعليم املهين، ح إىليقتصر النظر وتبين هذه الرؤية عامة الناس فقط، بل وصل 

معلمات  نإحدى الطالبات اللوايت يدرسن يف أحد معاهد التدريب املهين أهنا كانت من املتفوقات يف املدرسة، وأ

التدريب املهين استهجن تركها للمدرسة وخيارها اباللتحاق ابلتدريب املهين، مما يعين أن اخللل يف النظرة اجملتمعية 

 .التعليم والتدريب املهين عموما  القائمني على يشمل حىت العديد من 

 الصورة السلبية ملشاركة الفتيات يف التدريب املهين .2

الثقافة اجملتمعية )النمطية( السلبية حنو التدريب املهين تضعف مشاركة الفئات الشابة به وخاصة من اإلانث،  إن

حيث تعمل القوالب النمطية ألدوار النساء يف اجملتمع على التأثي يف خياراهتن الدراسية والوظيفية واملهنية وغيها، 
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فكار من االفرتاضات املسبقة حول مستقبل األنثى املأمول واألوتنعكس هذه الصورة على الفتيات من خالل جمموعة 

اجملتمعية حول قدراهتا اليت عادة ما تعترب أقل من الرجل، خاصة يف املهن اليت تعتمد يف جانب منها على القدرات 

نمطية املسبقة وأتخذ الصورة ال .اجلسدية، مما يضعف تعزيز مشاركة الفتيات يف االخنراط يف التعليم والتدريب املهين

خنراط يف سوق لاللتحاق ابلتدريب املهين واال حول التدريب املهين عدة أوجه ابتداء  من فكرة التوجيه املهين وصوال  

لنسبة لإلانث اب بتواجهناكانت   احناالعمل احمللي خاصة الفتيات. وقال أحد خرباء التدريب املهين حول ذلك: "

، وتزيد الصورة حول التدريب املهين 6ية من اجملتمع خبصوص العمل املهين"بعض التحدايت أول شيء النظرة الدون

ة قتامة بسبب السلوكيات اخلاطئة من قبل بعض الذكور املنخرطني يف التدريب املهين مما جيعلها تعترب بيئة غي مالئم

يث ذكر خبي املهين، ح من وجهة نظر العديد من أفراد اجملتمع، مما حيول دون توسع اخنراط الفتيات يف التدريب

 .مسؤول يف التدريب املهين أن "اإلشكاليات قد تبدأ بعالقات متوترة مع الفتيات وتنتهي ابلعنف جتاه املعلمني"

جانب ذلك، جتد اإلانث أنفسهن يف مواجهة رفض إشراكهن يف مسارات التعليم والتدريب املهين من قبل  إىل

ربعة من اخلرباء أل  أحد العوائق من وجه نظر بعض فئات اجملتمع، ووفقا  أسرهن، وتعد فكرة االختالط بني اجلنسني

يف التدريب املهين، ترفض بعض األسر تدريب الفتيات بربامج خمتلطة أو تتطلب عدد ساعات طويلة مثل الفندقة، 

وتواجه اإلانث الرفض سواء عند السماح لإلانث يف التدريب املهين أو عند اختيار ختصصات اإلانث أو عند 

يد الوعي اجملتمعي الذي الزال ينطلق من مفاهيم أبوية حتظر العد وصوهلن لسوق العمل. مما يشكل أزمة فعلية يف

على الفتيات جملرد االختالف يف النوع االجتماعي. وال يتوقف األمر عند األسرة فعندما يوافق األب  من األمور

دريب ت األخ على إرسال أخته للتدريب املهين، تواجه الرفض عند التدريب امليداين، حيث ذكرت طالبة وأحياان  

مع ذلك و "أخوي أصغر مين خبمس سنني،  مهين عن دور شقيقها فيما خيص التدريب املهين والتدريب العملي

ورغم ذلك يظهر اخنراط الفتيات يف اجملتمع يف العديد من الوظائف ذات  .7، فأخوي رفض هاي الشغلة"بتحكم يب
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موم اجملتمع، مما يعين أن من قبل ع هما يلقى ترحيبا  طابع خمتلط كالعمل يف املستشفيات أو يف اجملال اهلندسي وكلي

انعكاسات الصورة السلبية حول التدريب املهين وضعف مكانتها االجتماعية الناتج عن ضعف يف شروط العمل 

ى و الالئق، خاصة الرواتب وبدل املواصالت، فكلما ارتفعت الرواتب يف أي مهنة ارتفع الطلب عليها، أي أن املست

  .تقبلها أو رفضها إىل ةافع الرئيسو الدالناتج عن املهن هو أحد  االقتصادي

األب أو األخ عند اختيار التخصص التدرييب، حيث أن توجهات وميول  تواجه الفتيات سلطة من األسرة حتديدا   

فرة لإلانث و ملا ذكرت العديد من الطالبات أبهنن يرغنب بتلقي تدريب مهين يف ختصصات غي مت األفراد تتنوع، فوفقا  

مثل النجارة والكهرابء وصيانة السيارات واهلواتف النقالة، رغم رفض معظم األهايل لتدريب الفتيات يف هذه 

التخصصات. وذكرت بعض الفتيات أن الدافع وراء الرغبة يف ختصصات قد توصم ابلذكورية، هو لكسر ثقافة 

شارات أإحدى الطالبات مهنة النجارة، وطالبتني  العيب وللمشاركة بشكل أوسع يف اجملتمع احمللي، حيث خصت

رغبتا يف الكهرابء وإحداهن فضلت الديكور، إلمكانية االستفادة الشخصية منها،  وطالبتنيمهنيت الدهان،  إىل

مع صندوق امللك عبد هللا، ولكن إحدى الفتيات  ومنهن من رغنب بتخصص اإلرشاد السياحي املطبق أساسا  

 حىت تتمكن من االعتماد على نفسها حبال كان حظها يف الزواج سيئا   ذكرت أن رغبتها بتخصص يعد ذكوراي  

مهنة  أو خماطر مثل ا  عضلي حسب تعبيها. وترفض الفتيات ابجململ التدريب على الربامج اليت تتطلب جمهودا  

وهناك طالبتني اعتربهنا ختصصات ذكورية غي مناسبة لألنثى ومرفوضة من قبل األهل أو من ميكانيك السيارات، 

قبل اجملتمع، وإن أتيحت هلا حرية االختيار، جتد بعض اإلانث أنفسهن ممنوعات من الذهاب للتدريب امليداين إما 

، سيجدن نة والتدريب العمليبسبب بعد املكان أو بسبب ساعات التدريب الطويلة، وإن مسح هلن مبزاولة امله

سوق العمل يستقطب الذكور بنسب أعلى يف بعض التخصصات، كما أكد أحد أصحاب العمل من القطاع 

عض ذكور. ويعود السبب يف تفضيل بعض أصحاب العمل للذكور يف بلالفندقي أن طبيعة بعض األعمال حتتاج ل
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على العمل لساعات متأخرة  درة الذكور عموما  الوظائف هو عدم اضطرار صاحب العمل لتأمني مواصالت ولق

 .ليال  

وأييت الرفض للوظائف املتعلقة ابملهن اليدوية من قبل األهايل كما أكدت مخس طالبات، وترفض ثالث فتيات 

بعض الوظائف العتبارها غي أنثوية كما وصفوها الحتوائها على جهد عضلي أو بسبب رفض اجملتمع هلا، وجتد 

يف حال الزواج مضطرة إلقناع الزوج برغبتها يف العمل مع بقاء السلطة الكاملة له يف القبول والرفض األنثى نفسها 

اعية يتجاوزه ابألمهية وعي الفتيات أنفسهن حول األدوار االجتم كبيا    دون اعتبار لرغبتها، وهو ما يشكل عائقا  

كبي للظروف سوق العمل، دون إمكانية إغفال الدور ال اليت يتقوقعن هبا ويعتربهنا أكثر أمهية وجدوى من االخنراط يف

املوضوعية احمليطة ابلعمل املهين حيث تؤثر عدد ساعات العمل ومقارنتها ابلعائد املايل على الوعي لدى الفتيات 

 واجملتمع حول جدوى العمل املهين.

رن خياراهتن بتخصصات جتعل املتدرابت حيصواعترب أحد اخلرباء أن "بيئة العمل غي الصديقة لبعض الربامج التدريبية 

ذات ظروف عمل مالئمة من وجهة نظرهن"، وتؤثر نظرة اجملتمع وثقافة العيب بتوجه الفتيات حنو برامج معينة 

أكثر من غيها مما أدى لزايدة أعداد املتدرابت يف برانمج التجميل مثلما أكد خبيين يف التدريب املهين وصاحب 

الثاين لرفع نسب املشاركة يف التدريب املهين بني  التحديوهو ما يشكل  .لمن يف التدريب املهينعمل وطالبتني يتع

 أفراد اجملتمع عامة وبني الفتيات خاصة.

 ضعف عملية التدريب املهين بشكل عام .3

جتهيزاهتا والربامج و ترتكز العملية التعليمية يف مؤسسة التدريب املهين على جمموعة من املدخالت ملعاهد التدريب 

املطروحة للتدريب وعملية االرشاد والتوجيه املهين واملناهج، واملدربني والطلبة، ويف كل مدخل يف عملية التدريب 

 يف عملية التدريب املهين.  وذكورا   املهين هناك خلل واضح يؤدي إلضعاف نسبة اخنراط الشباب اانث  
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تدريب معهد  20، منها حوايل معهدا   43اليم اململكة، حيث يوجد حوايل تتوزع معاهد التدريب املهين يف مجيع أق

ملنظور النوع االجتماعي  ابإلانث. مما يعين وفقا  معاهد خاصة  8وتتوافر فيها برامج تدريبية للذكور ولإلانث  مهين

 املعاهدإن اإلقبال على ، فمالئم، لكن مع انعكاس الثقافة اجملتمعية الرافضة يف غالبيتها لالختالطاملعاهد أن توزيع 

 املتخصصة ابإلانث يكون أكرب. 

 تسييو  تعد املوازنة املالية املخصصة ملؤسسة التدريب املهين يف إطار املوازنة العامة للدولة أحد أهم عناصر تطوير

 2017خالل عام  مليون دينار تقريبا   13عملية التدريب املهين. حيث تبلغ موازنة التمويل للتدريب املهين حوايل 

ذا ما إ . وهي خمصصات ضعيفة جدا  8النفقات اجلارية للمؤسسة وحوايل مليون فقط للتدريب إىلغالبيتها تذهب 

أخذ بعني االعتبار حجم املهام الكبية املطلوبة من مؤسسة التدريب املهين، وخاصة التوجهات اجلديدة اليت انيطت 

لتعليم والتدريب يل واخلطة الوطنية لتنمية املوارد البشرية، حيث أن التوسع يف اطار االسرتاتيجية الوطنية للتشغإهبا يف 

دول  هنالك برامج تدريب مهين إضافية يتم تنفيذها يف إطار مشاريع مشرتكة معو التمويل.  من املهين يتطلب مزيدا  

 وجهات ماحنة، ولكن هذه الربامج ال تتسم ابالستدامة.

اد الرتويج لربامج التعليم والتدريب املهين، وما ميكن تسميته عملية التوجيه واإلرش ويف هذا السياق نناقش عملية

دت يف عملية االرشاد والتوجيه املهين لدى وزارة الرتبية والتعليم، وحبسب ما أك املهين، حيث ظهر أن هنالك ضعفا  

أو ارشاد مهين يف  مل يتلقني أي توجيهمعظم الطالبات الاليت متت مقابلتهم يف اطار جلسات النقاش املركزة، أبهنن 

املدرسة، إال يف مراحل متأخرة، وتوجه عملية التوجيه واإلرشاد املهين ملن معدهلم دون اخلمسني، وحتدثت ثالث 

طالبات عن عدم وجود توعية حول التدريب املهين أثناء املرحلة الدراسية، وثالث أخرايت أوضحن أن إدارة املدرسة 

 قبل، حيث أن بعض املدارس تشجع على احلرف اليدوية وتستةلتوعية املهنياباهتمام الطالبات  هي من حتدد مدى

صورة على توعية ابلتدريب املهين، وذكرت طالبتني أن التوعية املهنية حم ليتم تعريف الطلبة مجيعا  املرشدين املهنيني 
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ر فقط، وهو ما يعيق تطوير مدخالت التدريب املهين، حيث تتنوع ميول األفراد بغض النظ األدىن حتصيال  الطالبات 

 عن حتصيلهم األكادميي.

، لدراسيةاعملية االرشاد والوجيه املهين جيب أن تبدأ خالل املراحل الدراسية املبكرة، وخالل احلصص  حيث أنو 

من انحية  ر الوصم الذي يالحق التدريب املهين جمتمعيا  ليتمكن الطلبة من اكتشاف ميوهلم من جهة وللتقليل من أث

ثنية. وحسب ما ذكر ثالثة من خرباء التدريب املهين، أن اجلانب اإلعالمي املعمول به للرتويج متعدد املستوايت، 

حيث يتم على املستوى الرمسي من خالل نشر قصص جناح خرجيي التدريب املهين على التلفزيون األردين، وعلى 

توى مؤسسة التدريب املهين يتم نشر إعالانت من قبل دائرة اإلعالم يف الصحف واالنرتنت، ومن خالل الرسائل مس

عند اإلعالن عن دورات تدريبية جديدة ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي الذي يعمل املتدربني  القصية حتديدا  

افة الفعاليات كخالل اليوم املفتوح الذي تدعى إليه  أنفسهم على الرتويج للمؤسسة من خالله، ويتم الرتويج من 

، واملستوى األكثر أمهية حسب ما أكد خرباء التدريب املهين هو مستوى املعهد، حيث اجملتمعية الرمسية والشعبية

ن من معلومات عحماضرات توعية مهنية تتض وتقوم إبعطاءالرتبية والتعليم  وزارة تزور املعاهد املدارس ابلتعاون مع

الفكرة لدى  لغرسورشات مهنية ملهنة حمددة مثل التجميل  تنظيم املؤسسة والتخصصات وأماكن العمل وغيها، أو

ويف عملية واملهنية، مساراهتم الالطلبة، وعادة ما يتم الرتكيز على طلبة وطالبات الصف العاشر كوهنم يف طور حتديد 

تطور خرى أبمهية التدريب املهين، حيث يتم إيضاح إمكانية الذات الوقت يتم توعية صغار السن وابقي املراحل األ

املهين واملادي واملستوى االجتماعي اجليد الذي يضمنه التدريب املهين، وكونه غي مرتبط بذوي املعدالت املنخفضة 

 بقدر ارتباطه ابمليول الفردية.

ة التدريب إن االنطباعات املسبقة حول مؤسسملا أكدت عليه الطالبات املتدرابت يف التدريب املهين ف واستنادا   

املهين كان هلا األثر األكرب يف رغبتهن اباللتحاق ابملؤسسة، فكانت لدى طالبتني انطباعات إجيابية عن التدريب 
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املهين، حيث تنوعت أهدافهن بني إجياد فرص عمل سريعة، أو ألجل تعلم املهارات واالختالط ابلثقافات املتنوعة 

على الذات وللحصول على خربة. وذكرت إحدى الطالبات أن بعض الفتيات خرجيات دبلوم يبحثن واالعتماد 

. ئات معينة ضعيفة أكادمييا  فبتمعية اليت حتصر التدريب املهين عن جماالت تتيح هلن فرص وظيفية، رغم النظرة اجمل

هين كان له خترجن من التدريب املومن الطالبات امللتحقات ابلتدريب املهين من أكدت على أن استشارة فتيات 

رغبة ب أثر إجيايب يف رغبتهن اباللتحاق أو من خالل بعض املعلومات املنشورة على شبكة اإلنرتنت مما أثر إجيابيا  

الفتيات يف االخنراط يف التدريب املهين، ولكن كان هناك طالبتني هلما نظرة سلبية عن التدريب املهين قبل االخنراط 

ه ابلفشل األكادميي أو بسبب رغبة األهل أبن تتابع الفتاة دراستها اجلامعية، وهناك طالبة ذكرت به بسبب حصر 

 عدم وجود أي صورة مسبقة عن التدريب املهين قبل االخنراط الفعلي فيه. 

 يف هناية %50ذلك تعاين معاهد التدريب من فكرة استقبال الطلبة ذوي التحصيل األكادميي أقل من  إىلضافة ا 

، مما يعين أنه خيار مفروض عليهم، وهذا ما أكدته إحدى صاحبات األعمال: "املدارس املرحلة األساسية حصرا  

احلكومية زي ما حكوا اللي درجاهتم كتي قليلة يوجهوهم للتدريب املهين، هاد اشي غلط، ليش ختتار اللي عالماته 

كافة بوترحب تستقبل  يف املؤسسة اهنامدير القبول ويف هذا السياق أكد  .9واطية يروح على التدريب املهين"

 .نيلتحاق ابلطلبة الراسبوال حتصر اال بل وتدعم وتعزز املتفوقني حتصيليا   ،الراغبني ابلتدريب

ذلك ضعف املتدربني أنفسهم من حيث عدم رغبتهم يف التخصص املهين، وهو ما يظهر بشكل رئيس  إىليضاف 

بب املراحل متت مقابلتهن، أو بساللوايت لدى الفتيات، بسبب تدخل األهل كما ذكرت أكثر من نصف الطالبات 

وكية سلبية تتصل به من قضااي سلالعمرية احلرجة واليت ترتكز إشكاالهتا لدى الذكور كما ذكر أحد اخلرباء ومع ما 

تظهر لديهم، أو بسبب الفروقات االستيعابية بني الطلبة أنفسهم، مما يؤدي ملخرجات ضعيفة فيضطر معها أصحاب 

على  مت اجبارهناإلانث  إعادة تدريب اخلرجيني بشكل كامل. وهنالك أعداد غي قليلة من الطلبة إىلالعمل 
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د سرهم، وهذا توافق مع دراسة سابقة حول املوضوع، العتقاويف مهن اختارهتا أ لتدريب املهينامبسار االلتحاق 

ني يف املهنية، ما جيعل الطلبة غي راغب اوميوهل ةاألسر أبهنا ذات مردود مادي أكرب من دون الرجوع لرغبة الطالب

  .10جلانبلفردية يف هذا االتدريب املهين أو مبزاولة املهن اليت يتدربون عليها إلغفال أسرهم أمهية امليول ا

ة يتعلق بضعف الكادر التدرييب يف مؤسسة التدريب املهين، اعترب بعض اخلرباء أن املدربني ال ميتلكون اخلرب فيما أما 

 األمر الكتظاظ  ىعز  الكافية يف عملية التعليم والتدريب، وال بد من وجود برامج إعادة أتهيل هلم، ومن اخلرباء من

رامج التدريب هناك العديد من خرجيات ب وعدم وجود طاقة استيعابية ألعداد الطلبة، ولكن فعليا  التدريبية املعاهد 

املهين اللوايت ال ميتلكن خربات عملية كافية مت توظيفهن كمدرابت يف مؤسسة التدريب املهين، حيث ذكرت إحدى 

ا العملي، دربة يف تدريب الطالبات بسبب ضعفهاملتدرابت اليت تعمل منذ زمن يف جمال اخلياطة أهنا تساعد امل

الرواتب املقدمة  فإن ضعف وحددت سبب وجودها يف مؤسسة التدريب املهين حباجتها لشهادة مزاولة املهنة. وفعليا  

 التدريب املهين للمدربني واملدرابت يقلل فرص استقطاب كفاءات مهنية عالية للعمل فيها. معاهديف 

ع أمام استقطاب الفتيات بسبب عدم القدرة على دفسرهم أعند بعض الطلبة و آخر  حتداي  العائق املادي يشكل 

ويعمل الدعم اخلارجي كمساعد من خالل توفي مكافآت . لكل فصل تدرييب ا  دينار  30البالغة  رسوم التدريب املهين

 GIZو KOICAو   JICAومنهاهناك العديد من املنظمات الدولية و مالية أثناء التدريب أو بدل املواصالت، 

لكن ذلك أدى و . تدعم التدريب املهين مبشاريع ممولة وليس نقدية مباشرةواالحتاد األورويب وغيها  USAIDو

فرعي، حيث أن العديد من املتدربني انتسبوا لربامج التدريب هبدف احلصول على املساعدة املالية، وقد  خللق حتد

ذكر أحد اخلرباء أن الدعم املايل الكبي يف اجلنوب أدى اللتحاق العديد من املتدربني واملتدرابت، وكان هدف 

والذي مت كمشروع بني املؤسسة وشركة . شهراي   ( دينار200لبالغ )معظمهم الراتب الشهري أثناء التدريب وا

 .الفوسفات األردنية
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 ضعف كفاءة خرجيي التدريب املهين .4

ومن األسباب اليت حتول دون اخنراط الفتيات والشباب يف معاهد مؤسسة التدريب املهين، االنطباعات العامة لدى 

تقييم فيه أن متنحها للطلبة، وهذا الجملتمع بضعف كفاءة خرجيي هذه املؤسسة، وأن ال قيمة مضافة نوعية ميكن 

ذ أن معايي اجلودة العاملية أصبحت من أهم معايي اإلدارة والتقييم للمؤسسات، وعند استخدام إجانب من الصحة، 

معايي اجلودة العاملية يف مؤسسة التدريب املهين سيظهر ضعف يف جودة أداء مؤسسة التدريب املهين ككل مما يؤثر 

 املهين وابلتايل كفاءة اخلرجيني، وقد أكد على ذلك العديد من أصحاب األعمال. التدريبعلى جودة 

ا، حيث تستمر للتقدم يف مسار تسارع التكنولوجي من املعروف فإن متطلبات سوق العمل تتغي بشكل مستمر وفقا  

حيتاج سوق  فعليا  لي، و ختصصات وختتفي أخرى، وعلى برامج التدريب املهين أن تتطور لتالئم سوق العمل احمل

لرأي  فقا  حاجتهم للمتدرابت، وو  علىالعمل احمللي خلرجيات التدريب املهين، حيث أكد اثنان من أصحاب العمل 

شكل  ب أربعة من اخلرباء، إن العديد من التخصصات املهنية لإلانث مطلوبة مثل ختصص اخلياطة الذي يقوم حاليا  

نسبة  ىلإخلبي مسؤول يف مؤسسة التدريب املهين  سبة تشغيل اإلانث وفقا  كبي على العمالة الوافدة، وتصل ن

 . للذكور %70( مقابل نسبة 50-60%)

ويشتكي العديد من أصحاب األعمال وممثليهم من ضعف خرجيي مؤسسة التدريب املهين مقارنة مع خرجيي بعض 

ظرائهم يف من نء  ي املعاهد اخلاصة أفضل أداوأشاروا أن جممل خرجيات وخرجي، املعاهد املهنية يف القطاع اخلاص

املعاهد احلكومية، وتعود األسباب لرغبة طلبة املعاهد اخلاصة بتعلم املهنة وليس بسبب ضعفهم األكادميي، حيث 

ل شهادة اء واالعتماد بشكل فعلي على امتحان لنيأكفيذهبون برغبة، والهتمام املعاهد اخلاصة بتوظيف مدربني 

ة اليت يعتمد عليها ملمارسة العمل. كما أكدت على ذلك صاحبة عمل بقوهلا: "مستوى التدريب املهين مزاولة املهن
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بيعطوا تصميم ، وحدة من معهد خاص امسه ..... و فرق بشكل كبي عنديببني القطاع اخلاص والعام 

 "11بتسأهلا اايه بتجاوبك صح..  بتجيك كل شيورسم وكل اشي و  أزايء...)معهد تدريب

وأكد على فارق الكفاءة بني خرجيي معاهد التدريب املهين واملعاهد اخلاصة، العديد من أصحاب وصاحبات 

األعمال، وأن خرجيات مؤسسة التدريب املهين يعانني من ضعف يف مستوى األداء شديد يعكس ضعف التدريب 

ن رت إحدى صاحبات األعمال عاملهين الذي تلقوه، ويظهر يف االستهتار بوقت العمل وعدم اجلدية، كما  ذك

مشاكل يف مهارات التعامل وضعف يف األداء: "طالبة التجميل الزم تكون بتعرف فيها كيف تتعامل مع الزابئن، 

 عين طالعنيما بيعرفوا فيه، ي ا  بدأاد احلكي كله معدوم مش موجود احملل ونظافة األدوات والتعقيم، ه ةوأمهية نظاف

، وأكدت صاحبة عمل أخرى يف جمال اخلياطة ذلك من 12هنم صاروا يقدروا يؤدوه"إصفر تعبت عليهم كتي حىت 

، أبدا   ةخياط ةن ما يف وال وحدة اجتين تقول عنها وهللا طالعني بستقبل منهم حلد اآلسن 4يل  راخالل قوهلا: "ص

  .13كرت من مرة، لكنهم اعرتضوا على االنتقاد"أوبلغت مؤسسة التدريب املهين بذلك 

ساسيات يف ن األن العديد ميف اجملال الفندقي، أن خرجيي الفندقة جيهلو  واعترب اثنني من أصحاب العمل حتديدا  

ملقابل ية للمتدربني من خالل اويرى أحد أصحاب العمل أن احللول اخلاصة هبم تكمن ابحلوافز املادختصصهم، 

ة ركز أربعة من أصحاب العمل على أمهية اجلدي نتاجي وحسب الكفاءة لتكون الفائدة لكال الطرفني، وأيضا  اال

رورة ، ومن صاحبات العمل من حتدثت عن ضعلى تطورهم وظيفيا   را  شامالت والعاملني على اعتبارها مؤ لدى الع

  .نةل احلصول على شهادة مزاولة املهزايدة عدد سنوات اخلربة قب

قسم اخلرباء نب، ويمع سوق العمل من أهم اجلوا هامتءمالتتعدد جوانب تقييم برامج التدريب املهين، ويعد مدى 

 ميتلكون الكفاءة العدة أوجه، األول يتصل ابملدربني أنفسهم حيث اعترب خبيين أن املدربني  إىلمة ءمستوايت املال

ل من ذوي املعرفة النظرية، بينما اعترب أحد اخلرباء أن املدربني ابجملم يف جوانب منالعملية، وحىت  املناسبة واخلربة
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اخلربة واالحرتاف يف التدريب. واجلزء الثاين متعلق ابملادة الدراسية ذاهتا، حيث يتم بناء الربانمج وفق جلان وفنيني 

حد اخلرباء أن كر خبيين، وذكر أوامتحان شهادة مزاولة املهنة كما ذ  ميدانيا   خمتصني بكل برانمج، ويتضمن تدريبا  

عدد ساعات الربامج بشكل عام قليل، وال يكفي لصنع حمرتف مهنة، ولن يشكل خربة كافية للطلبة، ولكنه يغطي  

مع وجود تنوع فيما يطلبه سوق العمل من مصانع أدوية وغيها، يتم  كافة األساسيات للبدء ابملهنة، خصوصا  

ة مبشاركة خرباء ناهج بطريقة أكادميية وعلمياملكثرة. واعترب أحد اخلرباء أن تطوير تشغيل العمالة األجنبية فيها ب

جانب إضافة  ىلإخرجات التدريب املهين العملية. هذا مبعلى حتقيق تطلعات القطاع اخلاص  القطاع اخلاص سيعمل

أحد اخلرباء  د الدراسية، واقرتحمواد مثل مهارات احلياة واالتصال، سيكون هلا أمهية كبية يف تطوير الطالب واملوا

 يف هذا اجلانب زايدة عدد ساعات الربامج التدريبية.

وجود ىل إوزير الرتبية ومدير القبول والتوجيه يف التدريب املهين مستشار وحول الدراسات املتعلقة ابملهن أشار 

مؤسسة و التعليم و ت هبا وزارة الرتبية قامالعديد من الدراسات حول املهن وأعداد الطلبة اخلرجيني وتوجهاهتم املهنية 

 ملركز الوطين لتنمية املوارد البشرية، ولكنها غي فعالة بشكل كاف. وتشتمل كفاءة اخلرجيني علىواالتدريب املهين 

من وجهة نظر أربعة من أصحاب العمل تعاين خرجيات التدريب املهين و األداء املهين والعديد من العناصر األخرى، 

األداء بسبب الرتكيز على اجلانب النظري أكثر من العملي أثناء فرتة التدريب، كما أكدت صاحبة ضعف من 

شوف أحنا معنا شهادة بديش شهادة! تعايل إكرت، حبكويل أان العملي هبمين أعمل بقوهلا: "احنا بدانش نظري 

 .14و مش منيح، بقولك بيجوا ما بعرفوا ميسكوا السشوار"أشغلك بقولك منيح 

ربعة من ذ أشارت أإضافة لذلك، هناك قصور يف املهارات الذاتية املتعلقة بطبيعة العمل داخل املؤسسات، وإ

يف عدم احرتام بيئة العمل وعدم االنضباط، وهناك عدم جدية يف التعامل أثناء  األعمال أن هناك خلال  صاحبات 

 العمل. 
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وظيف وتقليل الت ات من أجل احلصول على وظيفة، أيولكون اهلدف من التدريب املهين بشكل رئيس امتالك مهار 

أنه البد من  ىلإنسب البطالة، فإن الربامج التدريبية ونوعيتها هلا أمهية كبية كما أكد مخسة من اخلرباء، وأشاروا 

حتديد احتياجات سوق العمل وفق كل منطقة، واليت تظهر من خالل الدراسات املسحية والتواصل بني مدراء 

صحاب العمل ليتمكنوا من حتديد املهن املطلوبة، والتدريب العملي كما ذكرت إحدى أواجملتمع احمللي و  املعاهد

التدريب يقاف اذلك حتديد املهن اليت جيب كخبيات التدريب وللبحث ابلتخصصات اليت تالئم سوق العمل، و 

عليها. ورغم أمهية استحداث برامج جديدة يوجد صعوابت مادية ومعنوية، وهناك ضعف يف التواصل مع وزارة 

عض اخلرباء أن بإال وجود خرجيني كثر يف مهن مشبعة وشبه مشبعة.  إىلالعمل حسبما ذكر أحد اخلرباء، مما أدى 

ا أكد خبي يف مل تم التعاون مع خرباء خارجيني وفقا  أكد على أنه وعند حتديث أي برانمج يف التدريب املهين ي

 ابملشاركة مع جهات تبىن يضا  أكادميية وعلمية ومهنية صارمة و أالربامج بناء على معايي  يتم بناءالتدريب املهين: "

صاحبة االختصاص وصاحبة املصلحة كما يوجد مديرية خمتصة يف هذا املوضوع هذا مبا يتعلق ابملناهج اخلاصة 

  ك ال يشكل سياسة عامة يف املؤسسة، أو أهنا ال تطبق بشكل فعال.. ولكن يبدو أن ذل15"ابلربامج

وجتمع كافة آراء اخلرباء على أن تفعيل التدريب العملي يف مواقع العمل كجزء من عملية التدريب املهين يشكل 

اتيجية موجودة، االسرت هذه مؤسسة التدريب املهين، وحيث أن  ملتدريب لتعزيز القدرات املهاراتية أساسيا   عنصرا  

 . كفاءة خرجيي مراكز التدريب املهين  ضعفولكنها غي مطبقة بشكل فعال على أرض الواقع، مما ساهم يف 

 ضعف بيئة العمل بشكل عام ولإلانث بشكل خاص .5

عدم وجود بيئة سار التدريب املهين، توقعاهتمنن بمب والشبابالشاابت تدين نسبة التحاق بومن العوامل اليت سامهت 

عمل الئقة يف سوق العمل للمهن اليت سيتعلموهنا عند اخنراطهمنن يف سوق العمل، ويظهر ذلك يف املشاهدات 

اليومية لسوق العمل والعديد من التقارير املتخصصة، وال ينطبق ذلك فقط عند العمل بل عند التدريب امليداين 
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األجور املنخفضة وساعات العمل الطويلة، وغياب الوصف الوظيفي للمهنة، وغياب احلماية ، حيث أيضا  

تسجيل العامالت والعاملني يف الضمان االجتماعي، وخاصة يف مهن بعدم   االجتماعية من خالل التهرب التأميين

وما يصاحب ذلك من متييز يف العديد من املنافع ضد النساء   16السكراتراي وصالوانت التجميل ومشاغل اخلياطة.

ت على ذلك كما أكد  مستوايت التحرش ببعض الفتيات. إىليف سوق العمل. ويف بعض احلاالت تصل األمور 

. وهذا 17صاحب العمل بتحرش يف بنت" وإذبنات على خميطة  3خبية مسؤولة يف التدريب املهين: "أان وديت 

عدم الرغبة يف العمل يف هكذا قطاعات، وابلتايل عدم )إضاعة الوقت( يف  إىلاألسر والفتيات  يدفع العديد من

تعلم هذه املهن. وهنا أتيت أمهية فتح جماالت أوسع يف التدريب املهين تشتمل على مساقات مهنية خمتلفة ستساعد 

ب املهين برواتب ات املتخرجات من التدريعلى مزيد من االخنراط يف سوق العمل، واملساعدة يف توفي الوظائف للفتي

 .جمزية

وألن غالبية أصحاب األعمال يرغبون بتوظيف شباب ذكور يف العديد من الوظائف اليت يتم التدريب عليها يف 

 لعدم التسجيل يف معاهد املؤسسة. وقد أكدت صاحبة ندريب املهين، تتجه الفتيات وأسرهمعاهد مؤسسة الت

أن ذلك  الإ، طبيعة العمل يعين ابلعكس كنا طالبني فتيات قبل فرتة للعمل يف املصنع، عمل: "بفضل يكون شباب

، ورغم وجود العديد من الوظائف اليت من 18غي مقبول من اجملتمع، حىت البنت مش اكتي بتقبل تشتغل ابملصنع"

ة عمل طاردة، ات العمل تصنع بيئمثل اخلياطة إال أن قلة األجور وارتفاع ساع جمتمعيا   املمكن أن تعد أكثر قبوال  

 ساعات يوميا   بثماينوتعديالته حدد ساعات العمل اليومية  1996لسنة  8حيث أن قانون العمل األردين رقم 

، إال أن بعض املهن ال تلتزم هبذه الساعات على اعتبار أعماهلم "حرة" ال تفرض االلتزام 19ساعة أسبوعية 48أو 

 لتقرير صادر عن املرصد العمايل األردين حول التجميل وميكانيك السيارات، ووفقا  بساعات عمل حمددة، مثل 

العامالت يف صالوانت التجميل، حيث ذكرت إحدى العامالت اليت تعمل يف صالون جتميل يف إحدى مناطق 
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ياد الل األع، كما "أنين أضطر للتأخر يف العمل يف الصالون خساعة يوميا  12أن عملها يستمر لـ  عمان الشعبية

ساعة  24للصالوانت حىت أنين أداوم يف األعياد خاصة عيد الفطر وعيد األضحى  واملناسبات اليت تعترب مومسا  

 .20دون احلصول على أي مردود مادي مقابل هذا العمل"

العاملني لزم بعدد القطع املنجزة وهو ما ي ترتبطويف مهنة اخلياطة ال خيتلف احلال خاصة ما يتعلق ابألجور اليت 

والعامالت بقضاء وقت طويل للتمكن من حتصيل أكرب قدر من املال مما يؤثر على إمكانية حتصيل إجازات حىت 

 . 21شديد يف حال كان العارض املرضي

ومع هذا الضعف الكبي يف شروط العمل الالئق يصعب تغيي النظرة النمطية ألدوار النساء االقتصادية، خاصة وأن 

 تتعرض هلا اإلانث يف سوق العمل أكرب من حيث اخنفاض األجور.السلبيات اليت 

 توكل ذلك ينعكس على النظرة اجملتمعية للتدريب املهين، كما أكدت إحدى خبيات التدريب املهين: "الفتيا

خرى من التدريب ميكن أن ينطلقوا لسوق العمل بس أان بقولك بصراحة املصانع عنا بتعطي امللتحقات ابألنواع األ

أيدي  إىلأي أن سوق العمل األردين حيتاج  .22وبتاخد أيدي عاملة غي أردنية خاصة اإلانث" أجور قليلة جدا  

 عاملة ولكن بظروف عمل متكن اإلانث من االستمرار فيها خاصة مع ازدايد التكاليف املعيشية يف األردن.  

ساء واملعايي الدولية ستؤدي لزايدة عدد النوهكذا فإن وجود بيئة عمل صديقة للمرأة تتوافق مع قانون العمل 

املشتغالت يف املهن، وابلتايل االقبال على تعلم املهن. وأكد أحد خرباء التدريب املهين ذلك بقوله: "القطاع اخلاص 

يفضل تشغيل الرجال على البنات إال أنين متأكد أن الفتيات لو وجدوا ظروف عمل مطمئنة وجيدة بشتغلوا، ومنها 

النقل، واحلضاانت على الرغم من وجود قانون واضح هبذا اخلصوص إال أنه غي مطبق، وساعات العمل  وسائل

 ،23طويلة، فعند حتسني هذه الظروف ال بد من أن تتحسن مشاركة الفتيات يف التدريب املهين وسوق العمل"
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ج متكن املرأة ملؤسسي ولنتائفمجموع تطوير وحتديث أجزاء عملية التدريب املهين سيؤدي لتكاملية يف العمل ا

 .من خالل العمل يف املهن اليدوية اقتصاداي  

 

 التوصيات والسياسات البديلة: : اثلثاا 

مؤسسة التدريب املهين ومتكينها من لعب األدوار املتوقعة منها يف حل مشكلة البطالة من خالل دور غاايت تفعيل ل

لمشكالت ، ويف ضوء التحليل السابق لاملتاحةالوظائف  إلشغالأتهيل الفتيات والشباب لالخنراط يف سوق العمل 

تم تقدمي ، وخاصة ضعف فاعلية مشاركة املرأة فيه، سييف هذا اجملالوالتحدايت اليت تواجهها مؤسسة التدريب املهين 

، املتوقع منهاور الداليت من شأن األخذ هبا تفعيل والعديد منها متداخلة، و جمموعة من التوصيات والسياسات البديلة 

 وفيما يلي عرض هلذه التوصيات والسياسات البديلة:

لتدريب الصورة السلبية ملشاركة الفتيات يف اوإزالة لتدريب املهين، السلبية عن ا من أجل مواجهة الصورة النمطية .1

ر االلتحاق اليت تفرض على الطلبة غي الناجحني يف الصف العاشللتعليمات جراء تغيي إ ابت مطلواب   املهين،

م، كي يتم إزالة وصم واجتاهاهت وذكورا   انث  إجراء تقييم ملستوايت الطلبة إمبؤسسة التدريب املهين، حبيث يتم 

ملستوايت بة من خمتلف ايلتحق به الطل طبيعيا   الطلبة الفاشلني للتدريب املهين، ويصبح التدريب املهين مسارا  

 انث  إة رة من أعمار الطلبوميكن أن يتم ذلك من خالل تفعيل نظم اإلرشاد والتوجيه املهين يف مراحل مبك

كل دقيق، ونشر بش حاجات سوق العملو جانب حتسني وتطوير برامج التدريب املهين كي تتالءم  إىل، وذكورا  

 ملختلفة.مثل وسائل التواصل االجتماعي اقصص جناح خلرجيي برامج التدريب املهين بطرق غي تقليدية، 

 بعض املعاهد بسبب االختالط يفملواجهة مشكلة رفض بعض األسر احلاق الفتيات يف برامج التدريب املهين   .2

ج توعوية ابلبيئة التعليمية املتوفرة يف هذه املراكز والربامج، من خالل براماألسر زايدة ثقة  والربامج، ابت مطلواب  
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تشديد الرقابة عليهم،  جانب إىللزايدة وتعميق وعي الطلبة فتيات وشباب بكيفية التعامل مع بعضهم البعض، 

 ملنع التحرش.

ع التخصصات اليت توسي من أجل زايدة جاذبية املعاهد التابعة ملؤسسة التدريب املهين للفتيات، ابت مطلواب   .3

، ليمات وقرارات إداريةنفسهم، وليس لتعأق ابلربامج للفتيان وترك خيارات االلتحاميكن أن تلتحق هبا الفتيات، 

 ات.تستوعب االانث فيها يف خمتلف التخصصوميكن أن يتم ذلك من خالل توفي بيئة تدريبية مالئمة 

تقدمي تسهيالت للفتيات يف عمليات التدريب امليداين مثل توفي وسائل مواصالت لذهاهبن وعودهتم من  .4

والتزام أصحاب األعمال مبعايي تضمن عدم اإلساءة أو التحرش هبن، سواء من قبلهم أو التدريب امليداين، 

 من قبل زمالء العمل.

مبا املهين  زايدة خمصصات مؤسسة التدريب من أجل حتسني وتطوير عملية التدريب املهين ذاهتا، ابت مطلواب   .5

نها من جانب متكي إىليتناسب مع حجم األعباء املنوطة هبا، ولتتمكن من توسيع أعماهلا وبراجمها، هذا 

استقطاب مدربني أكفاء يف خمتلف التخصصات وبرواتب جاذبة هلم، ومنحها صالحية التعيني خارج نطاق 

املهارات  مواكبني ملسارات تطور، واخضاعهم لربامج أتهيل وتدريب مستمرين، ليكونوا ديوان اخلدمة املدنية

 املطلوبة والالزمة للمهن اليت يدربون عليها.

عميم جتربة دفع ت لغاايت تشجيع الفتيات والشباب على االلتحاق مبعاهد مؤسسة التدريب املهين، ابت مطلواب   .6

 بدل تنقالت للمتدرابت واملتدربني خالل فرتة التدريب.

هاراتية يف الرتكيز على اجلوانب امل سسة التدريب املهين، ابت مطلواب  من أجل حتسني كفاءة خرجيي معاهد مؤ  .7

ب املهن اليت يتعلمون عليها، ومبا يتالءم وطبيعة املهنة قيد الدراسة، وعدم الرتكيز على اجلوانب املعرفية اليت تتطل
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دات واألدوات ملعجانب تزويد معاهد مؤسسة التدريب املهين اب إىلاحلفظ وتقدمي االمتحاانت النظرية. هذا 

 احلديثة واحملاكية ملا هو موجود يف السوق.

ة العمل وقانون بيئبتضمني مناهج التدريب املستخدمة يف معاهد مؤسسة التدريب املهين مساقات تتعلق  .8

ل مع تعاممهارات االتصال والتواصل الالزمة لل إىلالعمل، وكيفية احرتام معايي العمل وااللتزام هبا، ابإلضافة 

 لزميالت والزمالء واملدراء، وتفعيل ما هو موجود منها من خالل زايدة االهتمام هبا.ا

تعميق التعاون مع القطاع اخلاص يف عملية تطوير حمتوايت املناهج، وخاصة يف اجلوانب الفنية واملهاراتية، ووفق  .9

 مؤسسات داين يفحاجات ومتطلبات القطاع اخلاص كل حسب طبيعة عمله، وتنظيم عمليات التدريب املي

 القطاع اخلاص.

لعمل على ا على االلتحاق مبعاهد التدريب املهين، ابت مطلواب   والشبابمن أجل تشجيع الفتيات . 10

اخلاصة ابلفتيات، ك وحتديدا  تلحتسني بيئة العمل بشكل عام وللمهن اليت تعمل عليها مؤسسة التدريب املهين 

الئمة والدولية فيما يتعلق ابحلقوق األساسية ابلعمل مثل األجور امل حبيث يتم تطبيق معايي العمل األردنية

والضمان االجتماعي واحرتام ساعات العمل واالجازات السنوية واملرضية وشروط الصحة والسالمة املهنية 

 24 وتوفي حضاانت وفق الشروط الواردة يف قانون العمل األردين.
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