ورقة سياسات

دور مؤسسة التدريب المهني في

دمج الشباب في سوق العمل

في األردن
كانون الأول 2012 ،

اإعداد :مركز الفينيق للدرا�صات القت�صادية واملعلوماتية

تقديم:
تاأتي ورقة ال�صيا�صة هذه يف �صياق اجلهود الوطنية للوقوف على اأهم التحديات ،التي يواجهها �صوق
العمل االأردين ،وهو يعاين كما هو معروف من اختالالت كبرية تتمثل يف غياب التوازن بني مدخالته
من االأيدي العاملة الوطنية من جهة وبني احتياجاته من االأيدي العاملة املاهرة من جهة اأخرى.
اإىل جانب حالة الفو�صى التي يعانيها ب�صبب كثافة ت�صغيل العمالة الوافدة يف خمتلف القطاعات
االقت�صادية ،يف الوقت ذاته يعاين فيه ع�صرات االآالف من ال�صباب االأردنيني من البطالة .وقد
ُكتب الكثري عن دور موؤ�ص�صة التدريب املهني يف تاأهيل واإعادة تاأهيل ال�صباب االأردنيني ،ومتكينهم
من االندماج يف �صوق العمل ،واحل�صول على وظائف الئقة ،و ُقدّمت ت�صورات وا�صحة يف االأجندة
الوطنية ،التي اأُطلقت عام  ،2005وجرى تناول املو�صوع يف اال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل التي
اأطلقت �صيف لعام .2012
ت�صكل هذه الورقة م�صاهمة يف البحث عن االأ�صباب احلقيقية التي حتول دون وجود عمالة اأردنية
�صابة ماهرة لال�صتفادة من الفر�ص الت�صغيلية التي يوفرها االقت�صـ ــاد االأردين بالعم ـ ــل فيها ،وكذلك
يف فهم الظروف الداخلي ـ ــة واخلارجي ـ ـ ـ ــة التي تعم ـ ـ ــل يف اإطارها موؤ�ص�صة التدريب املهني بو�صفهـ ــا
واحدة من املوؤ�ص�صات الوطنية املتخ�ص�صة يف التدريب املهني وذات خربة طويلة يف تقدمي خدمات
التدريب املهني ،ومتتلك انت�صاراً جغرافياً يغطي خمتلف اأنحاء اململكة ،ويع ّول عليها الكثري يف دمج
ال�صباب يف �صوق العمل .وتقدم هذه الورقة جمموعة من املقرتحات يعتقـ ـ ــد معدوها اأن االأخذ بهـ ــا
ُمي ّكن موؤ�ص�صة التدريب املهني لعب دور اأكرث فاعلية يف تاأهيل واإعادة تاأهيل ال�صباب للح�صول على
فر�ص عمل.
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اإلطار القانوني لمؤسسة
التدريب المهني:

تعمل املوؤ�ص�صة حالياً مبوجب قانون موؤ�ص�صة التدريب املهني
رقم ( )11ل�صنة ( ،)1985وح�صب املادة  4من القانون ،التي تن�ص
على توفري فر�ص التدريب املهني الإعداد القوى العاملة الفنية،
ورفع كفاءتها يف خمتلف تخ�ص�صات وم�صتويات التدريب املهني
غري االأكادميي ،والعمل على تنويع التدريب املهني لت�صمل
التلمذة املهنية ل�صغار ال�صن والبالغني ملمار�صة التدريب املنظم
طويل االأمد ،وذلك مع مراعاة الت�صريعات النافذة وتدريب
العاملني يف املوؤ�ص�صات يف مراكز التدريب املتخ�ص�صة ويف مواقع
عملهم لغايات رفع كفاءاتهم والتدريب املكثف وال�صريع ملختلف
املهن .والتدريب يف جماالت ال�صالمة وال�صحة املهنية وتقدمي
خدمات االإر�صاد امل�صاندة الإن�صاء وتطوير املوؤ�ص�صات ال�صغرية
واملتو�صطة (.)5
واأن�صئت موؤ�ص�صة التدريب املهني يف عام 1976؛ وترتبط املوؤ�ص�صة
بوزير العمل ح�صب املادة ( )3من القانون ذاته ،ولها �صخ�صية
معنوية تتمتع با�صتقالل مايل واإداري �صمن اأحكام هذا القانون
واالأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه ،ولها اأن تقا�صي وتقا�صى بهذه
ال�صفة ،واأن تنيب عنها يف االإجراءات الق�صائية النائب العام اأو
اأي �صخ�ص اآخر لهذه الغاية ،كما يكون لها موازنتها امل�صتقلة (.)6
باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن موؤ�ص�صة التدريب املهني تعمل وفق
�صروط قانون تنظيم العمل املهني يف االأردن ،الذي ين�ص على اأنه
"لغايات تطبيق اأحكام هذا القانون ،ي�صنف العاملون املهنيون
اإىل الفئات التالية (االخت�صا�صي ،الفني ،املهني ،املاهر ،حمدد
املهارات) ،وحتدد املوا�صفات والدرجات وامل�صميات يف كل فئة
مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية ،كما حتدد قواعد الت�صنيف
املهني واإجراءاته التي تنطبق عليها اأحكام هذا القانون لغايات
منح اإجازة مزاولة املهنة للعاملني ملدة خم�ص �صنوات مبا يف
ذلك االختبارات ،التي جتريها املوؤ�ص�صة لتحديد امل�صتوى املهني،
واأ�ص�ص الرتقية من درجة اإىل اأخرى يف كل فئة مبوجب نظام
ي�صدر لهذه الغاية ،وال يجوز الأي �صخ�ص اأن يزاول اأي مهنة
ما مل يح�صل على اإجازة مبزاولتها حتدد فيها املهنة وم�صتوى
الت�صنيف املهني له (.)7
وميكن القول اأن الربامج التدريبية التي تقدمها موؤ�ص�صة
التدريب املهني تت�صم بال�صمولية ب�صكل ن�صبي ،اإذ اأنها تقدم 260
برناجماً تدريبياً موزعة على خمتلف القطاعات االقت�صادية.

أسباب المشكلة:

وتتباين االأ�صباب التي حتول دون قيام موؤ�ص�صة التدريب املهني
يف لعب دور حموري وفعال لدمج ال�صباب يف �صوق العمل،
فبع�صها يتعلق باملوؤ�ص�صة فهي تعمل حتت ظروف �صعبة الإدخال
اال�صالحات ومواكبة �صوق العمل ،ومنها معوقات نظام املوارد
الب�صرية الذي مينعها من ا�صتقطاب اأف�صل املدربني واملحافظة

عليهم ،اإذ اأن هنالك �صعفاً وا�صحاً يف امل�صتويات املهاراتية الأعداد
كبرية من املدربني ،الناجم عن عدم قدرة املوؤ�ص�صة على توفري
فر�ص تطوير مهاراتهم يف جماالت اخت�صا�صاتهم التي تتطور
با�صتمرار ،واإىل خ�صوع عمليات التعيني اإىل تعليمات ديوان
اخلدمة املدنية املعني وفق قانونه و�صالحياته بتعيني جميع
موظفي الدولة ،وبالتايل فاإن اإدارة موؤ�ص�صة التدريب املهني لي�ص
لها دور يف عملية تعيني مدربيها ،اإىل جانب �صعف موازناتها
التي ال تتالءم مع االأهداف التي تعمل من اأجل حتقيقها وال
الدور املاأمول منها ،اإذ تبلغ موازنة املوؤ�ص�صة ما يقارب  9ماليني
دينار اأردين ،يذهب ج ّلها اإىل البنود االإنفاقية الت�صغيلية
للموؤ�ص�صة ولي�ص اإىل جوهر عمليات التدريب (.)8
وفيما يتعلق باملخ�ص�صات االإ�صافية ،التي ر�صدتها احلكومات
املتعاقبة لدعم االبتكار ورفع م�صتوى املهارات يف التدريب الفني
والتقني ،ويف اإطار �صندوق الت�صغيل والتعليم والتدريب املهني
والتقني ،فاإن ح�صة موؤ�ص�صة التدريب املهني من ال�صندوق
متوا�صعة وال تتجاوز % 8خالل االأعوام  .2010-2005وذهب 78
 %من جممل ال�صندوق اإىل جهة واحدة هي ال�صركة الوطنية
للت�صغيل( .)9و�صعف موازنة املوؤ�ص�صة اأ ّثر ب�صكل كبري على
قدرتها يف تنويع براجمها التدريبية من جانب ،وتوفري برامج
تدريبية ثرية باملهارات املطلوبة اإىل �صوق العمل من جانب اآخر،
واأ�صعف قدرتها كذلك على تو�صيع نطاق التدريب العملي داخل
املوؤ�ص�صة ،االأمر الذي اأثر �صلباً على خمرجاتها.
ويف اجلانب املايل ،ميكن االإ�صارة اإىل اأن ا�صتمرار عمل موؤ�ص�صة
التدريب املهني حتت مظلة وزارة العمل جعلها اأ�صرية للنظام
املايل احلكومي ،الذي يفر�ص على جميع املوؤ�ص�صات العامة اإيداع
اإيراداتها يف ح�صاب اخلزينة العامة للدولة ،ليعاد اإنفاقه يف �صوء
االأولويات احلكومية ،ما ق ّيد قدرة املوؤ�ص�صة على احل�صول على
متويل من العديد من اجلهات املانحة املحلية والدولية لتنفيذ
برامج حمددة ويف اأح�صن االأحوال يعوقها.
ي�صاف اإىل ذلك �صبب اآخر يتمثل يف �صعف مدخالت موؤ�ص�صة
التدريب املهني من الطلبة ،ذلك اأن اأغلبية ممن يلتحقون
باملوؤ�ص�صة هم من الطلبة االأكرث �صعفاً يف عملية التعليم
االأ�صا�صي االكادميي ،االأمر الذي انعك�ص �صلب ٍا على خمرجات
الربامج التدريبية وخمرجات العملية التعليمية املهنية ب�صكل
عام ،وال تعتمد عملية الت�صنيف يف نهاية املرحلة االأ�صا�صية على
امليول املهنية للطلبة ،اإمنا تعتمد ب�صكل كلي على حت�صيلهم
االأكادميي ،ما اأدى اإىل اأن ت�صتقبل املوؤ�ص�صة الطلبة الذين
اأخفقوا يف حتقيق متطلبات القبول يف التعليم الثانوي فقط،
وانعك�ص ذلك اأي�صاً على تعميق النظرة ال�صلبية للمجتمع نحو
امللتحقني مبوؤ�ص�صة التدريب املهني الأن الطالب يتم تقييمه
ح�صب التح�صيل االأكادميي ،ولي�ص ا�صتناداً على املهارة وامليول
املهني .اإال اأن الناظر للعملية التعليمية يجد اأن اأطر تقييم
الطالب اأكادميياً ومهنياً بحاجة اإىل مناذج تقييم حديثة تر�صم
للطالب طريق اختياره للمهن اأو التخ�ص�ص االأكادميي ح�صب
امليول واالجتاه ،كما اأن م�صطلح التدري�ص املهني وخ�صو�صاً يف

املراحل الثانوية مل يعد يواءم متطلبات ال�صوق بل ما يحتاجه
ال�صوق يف الوقت الراهن هو التدريب املهني.
ويرى العديد من امللتحقني مبراكز التدريب املهني اأنهم اأجربوا
على التدرب مبهن اختارها اأهاليهم العتقادهم باأنها ذات مردود
مادي على اأبنائهم من دون الرجوع لرغبة الطالب وميوله
املهنية ،ما يجعل الطلبة غري راغبني يف اال�صتمرار بتلقي
التدريب يف مراكز التدريب املهني وعدم مزاولة املهنة يف حال
ا�صتمروا باملدة الزمنية للتدريب الأنها ال مت�ص رغبتهم يف العمل
فيها .بينما اأ�صار اآخرون اأن �صبب ارتيادهم لهذه التخ�ص�صات
هو ميولهم ال�صديدة ورغبتهم الوا�صحة ملزاولة املهن التي
اختاروا التدرب عليها ،فبع�صهم اأكد اأن ال�صبب يف رغبته باختيار
تخ�ص�ص التكييف -على �صبيل املثال -يعود المتهان العديد من
اأفراد عائلته هذه املهنة ،وهي بح�صب راأيهم مهنة ممتعة ،وتعود
بالفائدة املادية عليهم وعلى عائالتهم.
ومن االأ�صباب االأخرى ،التي اأدت اإىل حدوث هذه امل�صكلة،
غياب ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص يف مراحل التدريب كاف ًة،
وهو طرف يعد من االأطراف الرئي�صية امل�صتفيدة من توفري
اأيدي عاملة ماهرة ،ما يو�صع الهوة بني توقعات هذا القطاع
واملهارات التي يتلقاها املتدربون لدجمهم يف �صوق العمل ولي�ص
اأدل على ذلك من تقييم اأ�صحاب االأعمال خلريجي موؤ�ص�صة
التدريب املهني ،الذي اأو�صحوا فيه راأيهم مبخرجات موؤ�ص�صة
التدريب املهني ،باأنه "مع اأن خريجي موؤ�ص�صة التدريب املهني
ميتلكون �صهادات تدريب مهني اإال اأن هذه ال�صهادات لي�صت ذات
�صلة باحتياجات االأعمال اأو ال�صوق" ،وعرب % 87من اأ�صحاب
االأعمال عن ا�صتعدادهم لتوظيف املزيد من خريجي املوؤ�ص�صة
يف امل�صتقبل ،لكن من الناحية ال�صلبية كان تقييمهم خلريجي
املوؤ�ص�صة متو�صطاً يف اأف�صل االأحوال كما كان تقييم مهارات
اخلريجني باأنها �صعيفة (.)10
ومبقارنة ذلك مع بع�ص التجارب الناجحة يف العامل يف جمال
اأدوار املوؤ�ص�صات املعنية بالتدريب والتاأهيل املهني ،جند اأدواراً
فعالة للقطاع اخلا�ص يف التخطيط للمناهج وحمتويات
الربامج التدريبية يف عمليات تنفيذها خالل عملية التدريب.
اإذ اأن اأ�صحاب االأعمال يف القطاع اخلا�ص ي�صاركون احلكومات يف
عملية التحليل املهني ،حيث يقوم القطاع اخلا�ص بعمل برامج
تدريبية وفقاً ملا يرونه مالءماً حلاجاتهم يف خمتلف القطاعات
االقت�صادية املختلفة .وي�صار هنا اإىل جتربة ناجحة يف ال�صراكة
مع القطاع اخلا�ص حني دخلت املوؤ�ص�صة يف عدد من ال�صراكات
مع القطاع اخلا�ص ،ومن اأهمها ال�صراكة مع قطاع الفنادق ،التي
جرى مبوجبها قيام العديد من فروع املوؤ�ص�صة بتدريب مئات
املتدربني ،و�صاهم القطاع اخلا�ص مبا�صرة يف تطوير املناهج
وتوفري التدريب العملي لهم.
اأما فيما يتعلق مبحتويات الربامج التدريبية التي يجري
تدريب امللتحقني مبوؤ�ص�صة التدريب املهني وفقها ،فهي ال تتالءم
وحاجات �صوق العمل من مهارات وقدرات ،اإذ اأن متطلبات احلياة
العملية يف �صوق العمل تختلف متاماً عما تتلمذوا عليه وتدربوا

عليه يف املراكز ،وهذا ال يعود اإىل �صعف حمتويات الربامج
التدريبية فقط ،بل يعود كذلك اإىل قِ�صَ ر الفرتة الزمنية
الالزمة للجانب العملي التطبيقي يف الربامج التدريبية
املقدمة لهم من املراكز.
وميكن اإ�صافة �صبب اآخر اإىل جانب االأ�صباب املذكورة اأعاله
يتمثل يف بروز موؤ�ص�صات حكومية مناف�صة ملوؤ�ص�صة التدريب
املهني وتقدم اخلدمات التدريبية ذاتها ،لكن ب�صروط تدريب
اأكرث جذباً للمتدربني ،ما خلق حالة من املناف�صة غري العادلة
بني املوؤ�ص�صة وبني ال�صركة الوطنية للتدريب والت�صغيل التابعة
للقوات امل�صلحة االأردنية ،التي تركز جُ ل براجمها التدريبية على
القطاع االإن�صائي للنق�ص احلاد لالأيدي العاملة االأردنية املاهرة
يف هذا القطاع ،وهي تقدم حوافز اأف�صل من موؤ�ص�صة التدريب
املهني بحيث تنفق ما يقارب  500دينار اأردين على الطالب �صهرياً
تتوزع على برامج التدريب وراتب املتدرب الذي يبلغ  190ديناراً،
اإىل جانب تعوي�صات ال�صمان االجتماعي والتاأمني ال�صحي
للمتدربني ( .)11بينما يدفع امللتحقون مبوؤ�ص�صة التدريب املهني
ر�صوماً لاللتحاق برباجمها التدريبية (.)12

البدائل والخيارات وتقييمها

وملواجهة امل�صكلة التي جرى ا�صتعرا�صها وا�صتعرا�ص اأ�صبابها،
فاإن هنالك عدداً من احللول املقرتحة لتجاوز االأ�صباب التي
اأدت اإىل �صعف دور موؤ�ص�صة التدريب املهني يف رفد �صوق العمل
باالأيدي العاملة املاهرة ،وميكن تلخي�ص هذه احللول على
ال�صكل االآتي:
 .1جعل توظيف املدربني اخلا�صني مبوؤ�ص�صة التدريب املهني
خا�ص بها ومن �صالحياتها ،وتوفري فر�ص تدريبية
م�صتمرة للمدربني ،واإر�صالهم ل�صركات وم�صانع لرفع
كفاءتهم ،واإ�صدار اأنظمة اأو تعليمات تفر�ص تدريب مدربي
املوؤ�ص�صة ب�صكل دوري يف مواقع العمل ،من خالل تعديل
قانون املوؤ�ص�صة ملنحها املزيد من اال�صتقاللية يف عمليات
ا�صتقطاب الكفاءات يف العمليات التدريبية ،ويرافق ذلك
زيادة خم�ص�صات املوؤ�ص�صة لتتمكن من جذب الكفاءات للعمل
فيها.
 .2رفع م�صتوى التن�صيق يف قطاع التدريب املهني بني مزودي
خدمات التدريب املهني ،ملنع االزدواجية والتقليل من حدة
املناف�صة غري العادلة بينها ،من خالل اإن�صاء هيئات عليا
وفعالة للتدريب املهني والفني ،و يتطلب هذا التقليل
من حدة املناف�صة غري ال�صحية بني االأطراف التي تقوم
على تزويد اخلدمات التدريبية ذاتها ،والعدل يف توزيع
املخ�ص�صات من دون متييز بينها.
 .3رفع �صوية مدخالت موؤ�ص�صة التدريب املهني ،لالرتقاء
ب�صوية املخرجات مبا يتالءم مع �صوق العمل ،فعادة ما يقرتن
االلتحاق باملوؤ�ص�صة منذ تاأ�صي�صها بنوعية متدنية من الطلبة
اأكادميياً .على اأن يُ�صتقطب طلبة متفوقني للموؤ�ص�صة واإبراز
ق�ص�ص جناحهم مبا يخدم على املدى الق�صر واملتو�صط
بتغيري النظرة الدونية للتعليم املهني ورفد القطاعات
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االقت�صادية املختلفة بعمال مهرة ي�صتطيعون احل�صول على
فر�ص العمل التي يخلقها االقت�صاد االأردين ،ويحتاج هذا
اخليار اإىل اإعادة النظر بالنظام التعليمي يف خمتلف املراحل
التعليمية ،بحيث يُ�صنف الطلبة وفق ميولهم واهتماماتهم
ولي�ص وفق معدالت حت�صيلهم االأكادميي.
بناء وتعزيز ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص لي�صبح م�صاهماً
فعا ًال يف حتديد التخ�ص�صات املهنية ،التي يحتاجها،
اإىل جانب حمتواها من املهارات وفق حاجاته احلالية
وامل�صتقبلية ،من خالل ت�صكيل هيئات اأو جمال�ص م�صرتكة
وفعالة تعمل على ت�صجيع ومتكني القطاع اخلا�ص لتحديد
احتياجاته من االأيدي العاملة امل�صتقبلية ،ومنحهم فر�صة
حتديد املهارات التي حتتاجها قطاعاتهم االقت�صادية
يف امل�صتقبل .ويف هذا ال�صياق يتطلب عملية بناء وتعزيز
ال�صراكات مع القطاع اخلا�ص اإرادة من القطاع العام لبناء
هذه ال�صراكات مع القطاع اخلا�ص وقبول مقرتحاته ،كذلك
يتطلب رغبة من القطاع اخلا�ص كونه م�صتفيد اأ�صا�صي من
هكذا �صراكة تخدم م�صاحله.
تعديل الت�صريعات الناظمة لعمل موؤ�ص�صة التدريب املهني،
بهدف منحها اال�صتقاللية واملرونة يف بناء �صراكة فاعلة
وحقيقية مع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص واجلهات املانحة
املحلية واخلارجية ،وهذا االأمر ال يتطلب تكاليف مالية
عالية ،بقدر تطلبه لقرار ورغبة يف تنفيذ ذلك ،وميكن
اال�صتفادة من التجارب الناجحة واملمار�صات الف�صلى يف هذا
املجال على امل�صتوى العاملي.
تعديل نظام االأجور واحلوافز للعاملني يف موؤ�ص�صة
التدريب املهني وخا�صة املدربني منهم باجتاه زيادتها ب�صكل
ملمو�ص ،الأن ذلك ي�صاعد يف ا�صتقطاب كفاءات تدريبية،
وهذا يتطلب اأي�صاً زيادة خم�ص�صات هذه املوؤ�ص�صة يف املوازنة
العامة ،وميكن تربير ذلك من خالل الدور اجلوهري
املناط باملوؤ�ص�صة لتوفري اأيدي عاملة ماهرة ،ل�صغل الوظائف
املتاحة التي يولدها االقت�صاد االأردين ،االأمر الذي �صي�صاهم
يف حل م�صكلة البطالة .وميكن الطلب من القطاع اخلا�ص
متويل جانب من املخ�ص�صات الالزمة لتح�صني خمرجاتها،
ما �صينعك�ص اإيجاباً على تطور اأعمال القطاع اخلا�ص،
وميكن ت�صجيع القطاع اخلا�ص اأي�صاً من خالل تقدمي
حوافر يف جمال تخفي�ص ال�صرائب على ال�صركات التي
ت�صاهم يف دعم مبادرات يف هذا املجال.
زيادة املخ�ص�صات املالية املر�صودة ملوؤ�ص�صة التدريب املهني
يف املوازنة العامة للدولة لتمكينها من تنفيذ براجمها
وخططها اال�صرتاتيجية والتنفيذية ،وحت�صني م�صتوى
اأدائها وتطوير براجمها التدريبية ،وبالتايل رفد �صوق
العمل ا باالأيدي العاملة املاهرة.
توفري حوافز للطلبة بهدف زيادة االإقبال على هذه املراكز
مثل :توفري بدل املوا�صالت وم�صاريف يومية ب�صيطة
ت�صجعهم على اال�صتمرار واالنتظام يف عمليات التدريب ،من
خالل زيادة خم�ص�صات املوؤ�ص�صة يف املوازنة العامة اأو من
خالل �صراكات مع قطاعات اقت�صادية يف القطاع اخلا�ص
م�صتفيدة من نتائج الربامج التدريبية.

توصيات:

لغايات تنفيذ احللول واخليارات التي مت تقدميها اأعاله ،فيما
ياأتي عد ًد من التو�صيات التي من �صاأنها حت�صني دور موؤ�ص�صة
التدريب املهني يف رفد �صوق العمل االأردين باالأيدي العاملة
املاهرة:

توصيات خاصة بمؤسسة
التدريب المهني:
.1

.2
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رفع م�صتوى احلوافز للمدربني ،فهي اأقل من نظريتها يف
وزارة الرتبية ويف امل�صروع الوطني للت�صغيل ،حيث اأن دوام
املدرب يف املوؤ�ص�صة "اإداري" بخالف معلم املهني يف وزارة
الرتبية الذي يعمل �صاعات اأقل مما ينعك�ص على اأدائه �صلباً.
الرتويج االإعالين والرتكيز على اإلغاء مفهوم العيب
لدى االأهايل عرب حملة دائمة طوال العام ،وحملة مكثفة
ت�صبق اأيام الت�صجيل وعرب حما�صرات يقدمها املدربون يف
املدار�ص وحمالت اإعالمية مكثفة يف و�صائل االإعالم املقروءة
وامل�صموعة واملرئية ،ون�صر ق�ص�ص جناح اأ�صوة باإعالنات
امل�صروع الوطني على التلفزيون االأردين.
التن�صيق والت�صبيك مع موؤ�ص�صات العمل اخلا�صة
وال�صركات لدعم عمليات التدريب ومعرفة احتياجاتها من
التخ�ص�صات.
تاأهيل املدربني ب�صكل م�صتمر وزيادة عددهم ،الأن عدد
الطلبة يف بع�ص التخ�ص�صات اأكرب من الطاقة اال�صتيعابية
لبع�ص املراكز.
حتديث الربامج التدريبية وم�صتلزماتها مبا يتنا�صب مع
حاجات �صوق العمل.
دمج مراكز ذات تخ�ص�صات م�صرتكة لتوفري النفقات.
تو�صيع نطاق التخ�ص�صات التي يحتاجها �صوق العمل
واإدراجها برامج تدريبية يف اإطار التدريب املهني لتواكب
احلاجات املتزايدة ال�صوق.
اإعادة النظر مبحتوى الربامج التدريبية املقدمة من قبل
موؤ�ص�صة التدريب املهني لل�صباب من اأجل تقليل املواد
االأكادميية وتو�صيع اجلانب التطبيقي العملي.

توصيات إلى الحكومة:

 .1تعديل قانون موؤ�ص�صة التدريب املهني مبا مينحها
اال�صتقاللية ،التي ت�صاعدها على العمل مبرونة ،ويخل�صها
من بع�ص االإجراءات احلكومية البريوقراطية ،خا�صة يف
جمال بناء ال�صراكات مع القطاع اخلا�ص ،وتلقي الدعم من
اجلهات املانحة.
 .2حت�صني حاكمية قطاع التدريب بتاأ�صي�ص جهة م�صتقلة
مب�صاركة وا�صعة من القطاع اخلا�ص ،عرب اإعادة ت�صكيل
جمل�صي "الت�صغيل والتعليم والتدريب املهني" ،و" اإدارة

�صندوق الت�صغيل" ل�صمان حتقيق املناف�صة العادلة بني
مقدمي اخلدمة ومدى التزام املقدمني مبعايري اجلودة،
وحتقيق متطلبات �صوق العمل اخلا�ص.
 .3زيادة خم�ص�صات موؤ�ص�صة التدريب املهني مبا يتنا�صب مع
الدور الكبري املناط بها يف رفد �صوق العمل باأيدي عاملة
ماهرة ،وم�صاهمتها الفعالية يف حل م�صكلة البطالة.
 .4تقدمي حوافز �صريبية للقطاع اخلا�ص لدفعهم للم�صاركة
الفعالة يف اإعداد الربامج التدريبية وتدريب الطلبة يف اأثناء
درا�صتهم.

 .2امل�صاهمة يف تطوير مناهج تدريبية تتالءم وحاجات
قطاعات االأعمال ،التي يقومون على اإدارتها ،ملا لذلك من
اأهمية كبرية يف تطوير اأعمالهم يف امل�صتقبل.
 .3امل�صاهمة املالية يف دعم مبادرات وم�صاريع م�صرتكة بني
موؤ�ص�صة التدريب املهني وبني بع�ص القطاعات االقت�صادية
ملا لذلك من اأهمية يف حت�صني اأداء واإنتاجية خريجي
موؤ�ص�صة التدريب املهني يف �صبيل حت�صني فر�ص تطوير
اأعمالهم.

توصيات الى القطاع الخاص:

 .1زيادة االهتمام بالتدريب املهني نظراً الأهميته الكبرية يف
حت�صني اأداء موؤ�ص�صاتهم و�صركاتهم يف امل�صتقبل.

المراجع :

 -1دائرة االإح�صاءات العامة ،م�صح العمالة والبطالة.2011 ،
 -2اال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل  ،2020-2011اأطلقت
يف حزيران  ،2012اأعدها فريق وطني ميثل العديد من
اجلهات االأردنية ذات العالقة ب�صوق العمل.

3-http://www.vtc.gov.jo//Portals/0/
Annualbook2010.pdf

 -4االأجندة الوطنية ،وثيقة اأ�صا�صية من وثائق الدولة
االأردنية اأعدها عدد كبري من اخلرباء االأردنيني يف
خمتلف املجاالت عام .2005
 -5قانون موؤ�ص�صة التدريب املهني رقم ( )11ل�صنة ()1985
وتعديالته املادة (.)4
 -6قانون موؤ�ص�صة التدريب املهني رقم ( )11ل�صنة ()1985
وتعديالته املادة (.)3
 -7قانون تنظيم العمل املهني يف االأردن رقم ( )27لعام ،1999
املادة (.)4
 -8قانون املوازنة العامة للدولة لعام .2012
 -9اال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل ،مرجع �صابق.
 -10درا�صة ا�صتطالعية اأجرتها موؤ�ص�صة اإب�صو�ص لالأبحاث
الت�صويقية ،وردت يف اال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل،
.2012
 -11تقوم ال�صركة الوطنية للتدريب بدفع خم�ص�صات مالية
للمتدربني يف براجمها مبقدار  191دينار اأردين يف ال�صهر

الواحد يقتطع منها  12.5ديناراً اأردنياً الإ�صراكهم يف
ال�صمان االجتماعي ،وبعد االنتهاء من اجلانب النظري
واالنتقال اإىل اجلانب التطبيقي العملي يدفع للمتدرب
 80ديناراً اأردنياً باالإ�صافة اإىل  178.5دينار .كما يتمتع
املتدربون يف هذه الربامج ي مبظلة التاأمني ال�صحي
طوال فرتة تدريبهم النظري والعملي.
-12يقوم كل من ينت�صب اإىل موؤ�ص�صة التدريب املهني بدفع
مبلغ من املال مقداره  15ديناراً ر�صوم ا�صرتاك يف
الف�صل التدريبي ومدته �صتة اأ�صهر ،وذلك يف امل�صاقات
املهنية اإال اأن من يرغب بتلقي برامج تدريبية يف
تخ�ص�صات احلا�صوب والتجميل و�صياغة الذهب يدفع
مبلغ وقدره  25ديناراًعن كل ف�صل تدريبي .باالإ�صافة
اإىل اقتطاع دينار اأردين واحد ر�صوم طلب اال�صرتاك.
اأما هوؤالء املنت�صبني لربنامج التدريب الفندقي ويف
اجلانب التطبيقي من التدريب يدفع لهم ما مقداره
 75ديناراً اأردنياً �صهرياً .ويف حال اأراد االأفراد من خارج
العملية التعليمية االإعدادية اال�صرتاك بربامج املوؤ�ص�صة
التدريبية فعلى الفرد اأن يدفع ما يقارب  200دينار اأردين
لتلقيه برناجماً تدريبياً �صخ�صياً ،اأو اأن ينتظر لت�صكيل
جمموعة تدريب مكونة من  20متدرب وبذلك يدفع
15ديناراً اأردنياً.
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