
التعلم القائم
عــلى العمــــل
الصنــاعة فــي 
مساعدة الشباب على بناء مستقبل قوي

وتهيئتهم لدخول سوق العمل

التلمذة المهنية طريق لمستقبل مزدهر للشباب والشركات والمجتمع



ُتعد الفجـــوة بين احتياجات ســـوق العمل والمهارات 
التي يتم تدريســـها للطالب أحد أهـــم العقبات التي 
تواجه الشـــركات في الوقت الحاضـــر. وُتعد التلمذة 
المهنيـــة أحـــد الحلـــول الفعالـــة لمجابهـــة هـــذه 

المشكلة.
تعتبـــر التلمـــذة المهنيـــة أحـــد الحلـــول منخفضة 
التكلفة للشـــركات التـــي تهدف إلـــى تدريب العمال 
الجدد من أجل تضييـــق الفجوة بين متطلبات العمل 

ومهارات العمل المتاحة.
التلمذة المهنية هي جزء رئيســـي من نظام التعليم 
��)، حيـــث يتعلم �والتدريـــب التقنـــي والمهنـــي (�
الطـــالب ويتدربـــون داخل مراكـــز التدريـــب المهني، 
وبعدها يمارسون مهاراتهم وقدراتهم الجديدة في 

شركة ما من خالل معايير اختيار محددة.
يتـــاح للطالب من خالل العمل في بيئة عمل حقيقية 
الفرصة لتطوير أنفســـهم واكتساب الخبرة من خالل 
االنخراط في مواقف مشـــابهة جد¯ لتلك التي سوف 
يواجهونهـــا يومي³ في الحياة العملية. حيث أنه خالل 
فترة التدريب يســـتخدم الطالب والموظفون ا´دوات 
والمعـــدات نفســـها التـــي يحتاجونها أثنـــاء أداءهم 
لوظائفهـــم من خـــالل توجيههم من قبـــل مدرب 

ُمتمرس.

تعد مشـــكلة البطالة إحدى أهم القضايا الرئيســـية 
التي واجهـــت االقتصـــاد ا´ردني على مـــدى العقود 
الماضيـــة، حيـــث بلغت نســـبتها ٢٣٫٣٪ مـــن إجمالي 
القوى العاملة في ا´ردن، وشكلت نسبة البطالة لدى 
اÂناث ما يقارب ٣٦٫٥٪ من إجمالي القوى العاملة لدى 
اÂناث. وفي الغالب، تنجـــم البطالة عن عدم رغبة أو 
قلة امتـــالك الشـــباب الباحثين عن عمـــل للمهارات 
الفنيـــة والحياتية الالزمة Âتمـــام متطلبات الوظيفة 
بعـــد التخـــرج، فضًال عـــن عـــدم التوافق بيـــن جانبي 

العرض والطلب في سوق العمل.
ُتظهر دراســـات منظمة العمل الدولي (���)  أن ازدياد 
أعـــداد الشـــباب المنخرطين فـــي التلمـــذة المهنية 
والتدريـــب أثنـــاء العمـــل يـــؤدي إلى انخفاض نســـبة 
البطالة في صفوف الشـــباب. عالوة على ذلك، ووفق³ 
Âحصائيـــات غرفـــة صناعـــة ا´ردن، أكـــد العديد من 
أصحاب العمـــل أن توفير التلمـــذة المهنية لخريجي 
��) يؤدي إلى �التعليم والتدريب التقني والمهني (�
تمكينهم من تحســـين أدائهم فـــي بيئة العمل من 
خالل مواءمـــة مخرجات التعليم مـــع المهارات التي 

يتطلبها سوق العمل.

التلمذة المهنية
الصناعة إلى  الشباب  لجذب  وسيلة 



قـــــــرار
التوظيف

استقطاب
الطالب

تعيين الطالب

بـــدء التلــــمذة
المهنيــــة

المتـــــــــابعة
والتقـــييم
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كيف يمكن أن تستفيد
شركتي؟

يســـاهم المتدرب في تقديم المساعدة للموظفين 
ويعد وســـيلة فعالة للوصول إلـــى المعرفة الجديدة 

دون إضافة أي تكاليف إلى الشركة

يتكيف المتدرب بشكل أسرع مع بيئة العمل

يكون لدى المتدرب قابلية لتعلم اÂحتياجات الخاصة 
بالشـــركة وتلبيتها بالســـرعة الممكنة نظر¯ Âهتمام 
مزودي خدمات التدريب بهـــذا المحور، ا´مر الذي يزيد 
بدوره من كفاءة الشركة وإنتاجيتها

يمارس المتـــدرب المهام المتوقعة منه ويحصل على 
معلومات ُمفصلة مرتبطة بالوظيفة مما ُيسهم في 
إزالة االرتباك والتوتر ويسمح للموظفين بأداء عملهم 
٤على أفضل وجه ويزيد من انتمائهم لمكان العمل



التلمـــذة المهنية هي طريقة فعالة مـــن حيث التكلفة 
لتزويدك بالعمالة الماهرة المطلوبة، حيث تمكنك من:

الوقـــت  تكلفـــة  تخفيـــض 
والجهد على الموظفين في 

الشركة 

٣
االســـتثمار في المتدرب الذي 
أربـــاح  زيـــادة  فـــي  يســـاهم 

شركتك

٢
التدريـــب  ممارســـة  تجنـــب 
ســـيحملك  الذي  التقليـــدي 

المزيد من التكاليف

١

ما هي التكاليف على شركتي؟



كيف تساعدك غرفة صناعة ا�ردن؟

� � � � � � � � � � � � � �

لمعرفة المزيد،
يرجى زيارة موقعنا على اÂنترنت 

١. من خالل التشبيك مع الغرف المحلية.

٢. توفير مجموعة متنوعة من الدراســـات المحلية والدولية والبيانات المرتبطة 

بالقطاع الصناعي.

٣. التعلم من تجارب الشركات ا´خرى وقصص نجاحها.

٤. اÂطالع علـــى "دليل صاحب العمل للتوظيف القانونـــي للعمال اليافعين من 

عمر ١٦ سنة وحتى ١٨ سنة".



قصــــص
ح  نجــــــــا



ُيعـــّد مصنع ناب الفيل (.Tusker Apparel Ltd. Co) أحد أكبر الشـــركات في مجـــال تصنيع المالبس الواقعة في 
مجمع الضليل الصناعي حيث توجه غالبية صادراتها إلى أمريكا الشـــمالية، وتخدم العالمات ا´مريكية الرائدة 

في مجال المالبس.

تتمتع الشـــركة بتاريخ طويل من التدريب في مكان العمل حيث أثبتت 

فعاليتهـــا في مجال توفيـــر التلمذة المهنية لخريجـــي مراكز التدريب 

المهني. وفي عام ٢٠١٨ أنشـــأت الشـــركة وحدة تابعـــة لÙنتاج في قرية 

(سوف) الواقعة بالقرب من حدود جرش – عجلون.

وبينما كان مبنى التصنيع ال يزال قيد اÂنشاء، سعت الشركة إلى تدريب 

حوالي ٨٠ طالب³ مباشـــرة في مراكز التدريب المهنـــي قبل االنتهاء من 

إنشـــاء وحدة اÂنتاج التابعة للشركة. كما وضح الســـيد Amith، الرئيس 

التنفيـــذي للعمليات في الشـــركة: "لقد بدأنا حرفي³ مـــن الصفر، بينما 

كانت وحدة اÂنتاج ال تزال قيد اÂنشـــاء، قام الخبراء المتخصصون لدينا 

بالشراكة مع مدربين من مؤسسة التدريب المهني بتدريب الطالب في 

المعاهـــد المهنية في جرش في نفـــس الوقت، حيث جاء ذلك لضمان 

االســـتعداد للعمل بمجرد أن تخضع الوحدة للتأسيس النهائي". ووضح 

كذلـــك أن "الغالبية العظمى من الطالب لديهم مهارات بســـيطة في 

تصنيع المالبس ولم يســـبق لهم التشغيل والعمل على آالت المالبس 

من قبل، ولكن الكفاءة التعليمية العالية للطالب مكنتهم من فهم 

توقعات العميل بسهولة وبسرعة قياسية".

يقوم المصنـــع بتدريب الطالب علـــى عدة مراحل، بدء¯ مـــن التدريبات 

البســـيطة مثل الخياطة على الورق لتحســـين التحكم فـــي الماكينة 

ومهـــارات المحاذاة قبل االنتقال إلى مســـتويات تصنيع المالبس ا´كثر 

تقدم³ طوال دورة إنتاج المالبس بأكملها.

يجب على الطالب اجتياز اختبارات المهارة والقدرات في كل مرحلة من 

المراحـــل خالل دورة التدريب الخاصة بهـــم للتأكد من حصولهم على 

المستوى المطلوب من الدقة والسرعة قبل البدء باÂنتاج التجاري. 

وصرح السيد Amith: "عمالئنا لهم معايير جودة عالية، لذلك من المهم 

تدريب الطالب بأفضل طريقـــة ممكنة لتلبية متطلباتهم حيث ُيعتبر 

رضا العميل وثقته أمر بالغ ا´همية لدينا".

اســـتفاد مصنـــع نـــاب الفيل مـــن التدريب ا´ولـــي للطـــالب والمهارات 

المكتســـبة من مراكز التدريب المهني، وبهـــذه الطريقة يمكن تدريب 

الطالب على نحو أوسع وذلك وفق³ للبرامج والمعايير التدريبية الخاصة 

بالشـــركة. كما وضح الســـيد Amith: ”مـــن خالل تدريب الطـــالب، نقوم 

بتوســـيع نطاق النشـــاط في خطـــوط اÂنتاج وحتى إذا لـــم ينجح بعض 

الطالب، فإنهم يكتســـبون مهارات يمكن اســـتخدامها في موضع آخر 

فـــي دورة حياة تصنيع المالبـــس كما أنهم يصبحون علـــى دراية تامة 

بكافة التفاصيـــل المتعلقة بعملية اÂنتاج مما وفـــر الكثير من الوقت 

على الشركة وزاد من نسبة حصولهم على وظائف دائمة في المصنع".

 قصة نجاح مصنع ناب الفيل
TUSKER APPAREL



ُيعد مخبز مندرين أحد المخابز الرائدة التي تقدم مجموعة من المخبوزات الشرقية والغربية من خالل فرعيها 
في أبو نصير وشفا بدران في عمان. حيث يتم تقديم التدريب المهني للشباب تحت شعار "لننمو مع³".

تتمتـــع مخابز مندريـــن بخبرة جيدة في التلمـــذة المهنية، حيث تقدم 

تدريبـــ³ لطـــالب مراكز التدريـــب المهنـــي اعتماد¯ علـــى التخصص الذي 

يفضلونـــه. ويقول الســـيد إبراهيم عـــدوان، مدير الموارد البشـــرية في 

مندرين: "نرى أن مســـاعدة الطالب على االرتقـــاء بمهاراتهم وقدراتهم 

هو جزء ال يتجزأ من قيمنا ا´ساســـية". وُيتابع: "الطالب ذوي اÂحتياجات 

الخاصة مرحب بهم بشـــكل خاص ويحصلون على رعاية خاصة لضمان 

دمجهم كأعضاء فاعلين في المجتمع".

يقول الســـيد إبراهيم: "لقد ســـمحنا للطالب اÂختيار مـــا بين الحلويات 

الشـــرقية أو الغربيـــة والخبـــز"، ويوضح أنه يتـــم تقديـــم برنامج تناوب 

للطالب في البداية، والذي يشمل اختبار تفضيالتهم في ٥ أقسام لمدة 

٥ أيـــام لكل منها وذلك خالل أول ٢٥ يوم من االنضمام، ثم ُيعطى لكل 

طالب الحرية في اختيار القســـم الذي يستمتع فيه بالعمل مما يضمن 

التحفيز العام وبالتالي تعزيز مستوى التعلم.

نجحت مخابز مندرين في توظيف العديد من الطالب ممن تخرجوا من 

مراكـــز التدريـــب المهني والذيـــن يتمتعون بمهارات عمليـــة ناتجة عن 

تدريبهـــم المهني، وتبع³ لذلك فقـــد إزدادت إنتاجيـــة المخابز وتمكن 

الطالب من التكيف بشكل أسرع مع بيئة العمل.

لمعرفة المزيد عن مخابز مندرين يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني :

http://mandarinbakery.com

قصة نجاح مخابز مندرين
MANDARIN BAKERY



 نبذة
 DI عملـــت غرفة صناعـــة ا´ردن بالتعاون مع إتحاد الصناعـــات الدنماركي
 Oxfam وبالشـــراكة مـــع كل من مؤسســـة التدريـــب المهني ومنظمـــة
والوكالة الدنماركية للنقابات العمالية DTDA على تنفيذ مشـــروع "تدريب 
وتشـــغيل الشباب في مكان العمل" والذي ركز على تقديم الدعم الفني 
الالزم للشركات Âســـتقطاب طالب مؤسسة التدريب المهني من برنامج 
المؤسسة التشاركي Dual – On Job Training حيث تم تدريب الطالب في 
المعهـــد والميدان، كجزء من دعم تحول توجهات الشـــباب إلى التعليم 
والتدريـــب التقنـــي والمهنـــي TVET لرفد القطـــاع الصناعـــي بالكفاءات 

والمهارات الالزمة لمواءمة بيئة العمل.

الهدف
من المشروع

ُيعـــد نقص العمالـــة الماهرة أحـــد أهم التحديـــات التي تواجـــه القطاع 
الصناعي والمؤثر الرئيســـي على محور تطوير وتلبية إحتياجات المصانع، 
حيث ينعكس ذلك بشكل مباشر على خطط النمو المستقبلي ويضعف 
خلـــق فرص عمل جديدة. ومـــن هنا، جاء إهتمام الغرفـــة بضرورة توجيه 
المزيد من الشـــباب والشابات نحو مستقبل يعتمد على التعليم المهني 
والتقني ودمج المزيد من الشـــركات المشاركة في تعليم وتدريب هؤالء 

الطالب لÙرتقاء بهم وتطوير مهاراتهم.


