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دريبمؤسسة  السيد عباس الخواجا  املنهي   الت 
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ّتقديم
ّ

ةاللتنمية املوارد  الوطنيّ لي وأسرة املركز  يطيب العرض والطلب في  بين جانبي فجوةالأن نضع بين أيديكم دراسة  بشري 

دريبقطاع التشغيل ّو إصالحمع منطلقات مشروع إعادة  منسجمةدراسةوهي  ،اثا األ صناعةقطاع 
 
 املنهيّ والتعليم  الت

قنيّ ّو
 
حاداملدعوم من  الت

 
ّ االت دريبالتشغيل ّو مجلسعلى تنفيذه  ُيشرف، والذي األوروبي 

 
قنيّ ّو املنهيّ والتعليم  الت

 
وبمشاركة  الت

ةالعديد من املؤسسات  ة الحكومي  ةويركز على ضرورة وجود دراسات  ،والقطاع الخاص املعني  ة مسحي  لسوق العمل،  قطاعي 

ةالوتطوير خطط لتنمية املوارد  ةاالحتياجات الف تعرّ طاعات، وذلك بغرض  املساعدة في ضمن هذه الق بشري  ة قطاعي   الكمي 

ةّو وعي 
 
ات لدى الباحثين عنالعمل على تطوير هذه  اثم ّمن املؤهالت واملهارات، ومن  الن في الذي سيساهم  ّراألم ،عمل اإلمكاني 

ةالاالستخدام األمثل للموارد  ةسواء من خالل  بشري  اتتطوير  مالتخطيط، أ عملي  وصنع القرار لبرامج سوق  االستراتيجي 

الةالعمل  دريبخاص في قطاع التشغيل ّو بشكل، ّوالفع 
 
قنيّ ّو املنهيّ والتعليم  الت

 
ّ.الت

راسةهذه  وتنقسم
ّلن الفصل إذ يتضم ّ ،رئيسة فصوّل ستة إلى الد  ّ اإلطار األو  ظري 

 
راسةالخاص ب الن

من حيث  الد 

ّمش
 
ة، باإلضافة ملصادر البيانات ّوتهاتها وأهدافها وأهميتها وأسئلكل بعة لذلك املنهجي 

 
ن .املت جانب  تحليلالفصل الثاني  ويتضم 

استخالص الفصل  تم ّي اثم ّ .جانب العرض في القطاع املستهدف تحليلالفصل الثالث  ويتناوّل. اثا األ صناعةالطلب في قطاع 

نعلى نتائج الفصل الرابع يأتي الفصل الخامس ل ر فجوة العرض والطلب، وبناءّ الرابع والذي ُيقد ّ وضعها  تم ّالخطط التي  يبي 

ةاللجسر هذه الفجوة ولتنمية املوارد   الفصل السفالعاملة في القطاع املستهد بشري 
 
ادس والذي يعرض أبرز النتائج . وأخيرا

ّوالتوصيات.

راسةإذ نضع بين أيديكم هذه  وإننا
ّ، الد 

 
في  تخدم توجهات املركز  وأناالستفادة منها حق استفادة،  تم ّنا نرجو أن تفإن

ةالتعزيز جهود األردن الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد  وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن  . راجين املولى عزّ بشري 

ّاألغلى.

ّ

ّاملركز رئيس

 .د. عبد هللا عبابنةأ
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نفيذيّ ّالملخ ص  الت 

نحو  توّظفوهي  1111من عا   األّولصف النّ ( منشأة لغاية 3104) ثاثاألصناعة بلغ عدد المنشآت في قطاع 

الشمال، وما  إقلي %( في 16.4 ) الوسط، ونحو إقلي %( في 79.6( عامالً وعاملة، وقد توزعت المنشآت بواقع )8521)

قرابة  نّ إفردّية حيث منشآت  ثاثاألصناعة المنشآت العاملة في قطاع  غالبّيةوُتعتبر الجنوب.  إقلي %( في 4نسبته )

 .%(9.7ما نسبته ) الّتضامنّيةالمنشآت  كلّ ، وتشالقانونيّ وفقاً لكيانها  فردّية%( هي منشآت 89.7)

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت  ثاثاألصناعة تصنيف المنشآت في قطاع  ت ّ واستناداً لنتائج المسح 

 المتوسطة%(، تليها المنشآت 91.1عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقالي  المملكة وبنسبة ) 1-1الصغيرة الحج  )

 %(. 1.1ل( وبنسبة )امع 11-1الحج  ) الكبيرةآت المنش ث ّ %(، 1.8وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11الحج  )

%( مقابل 98ه  من الذكور وبواقع ) ثاثاألصناعة العاملين في قطاع  غالبّية كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

أقل من الثانوي  ميّ غالبّية الذكور العاملين مؤهله  العل عا ، نجد أنّ  بشكلة ميّ ف مؤهالت العاملين العلتعرّ . وباً إناث%( فقط 1)

%( 11ونحو ) ،بكالوريوس العلميّ العامالت في القطاع مؤهلهن  ناثاإل%( من 19.1) ، بينما نجد أنّ %(11.1وبنسبة )

 ثانويالأقل من %( مؤهله  11.1) نا نجد أنّ فإنّ ة على مستوى المحافظات، ميّ وسط. وبتحليل مؤهالت العاملين العلدبلو  مت

 قلي ثانوي. وباالنتقال إلال%( مؤهله  أقل من 21.2نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) الشمال فإنّ  إقلي ا ، أمّ الوسط إقلي في 

 .ثانويالأقل من %( مؤهله  11.9) الجنوب، نجد أنّ 

في  إشغاالً هي المهن األكثر  ،أثاث منّجدو خشبّي، أثاث نّجارومساعد  خشبّي، أثاث نّجارمهن  أنّ  الّدراسةوقد أظهرت 

%( من 81.9ما نسبته ) فإنّ من ناحية أخرى،  الجنوب.والشمال  يّ إقليموالوسط  إقلي . وكذلك الحال في ثاثاألصناعة قطاع 

ي الشمال إقليمين، وتعتبر النسبة قريبة جداً في ردنيّ األ%( من غير 19.1مقابل ) جنسّيةالو أردنيّ العاملين في هذا القطاع ه  

 الجنوب. إقلي أكثر في  منخفضةالنسبة  لكنّ  ،والوسط

تدريب عامليها  تفّضل%( من المنشآت العاملة في القطاع 19حوالي ) جمعها عن أنّ  ت ّ كشفت نتائج تحليل البيانات التي 

 ياتكلّ لدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً تعيين عاملين تلقوا تدريب تفّضلو ،المهنيّ  الّتدريبلدى مؤسسة 

 %(.18التابعة لوكالة الغوث وبنسبة ) الّتدريبمراكز  ث ّ %(، 11ة وبنسبة )الّتطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ المج

في مجموعة من المهن لكن  ناثاإلعا  مع وجود  بشكلرئيس على توظيف الذكور  بشكل ثاثاألصناعة ز قطاع يركّ 

الوسط، حيث بلغ حج  الطلب على مهن هذا القطاع لألعوا   إقلي الطلب على العمالة أكثر في  ترّكزيبنسبة قليلة. كما و

 .الوسط إقلي المملكة المختلفة ومعظمها في لي  اقأ( في 1111حوالي ) (1111-1111)

 منّجدو خشبّي، أثاث نّجارومساعد  خشبّي، أثاث نّجارعلى مهن  (1111-1111)لألعوا   اً هناك طلب فإنّ عا   بشكلو

والدوران على حد  لى بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعةإاإلشارة . وتجدر وصانع بترون يدوي ،أثاث

هو  1111-1111ارتفاع حج  الطلب على العاملين في األعوا   ، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ سواء مع ميل نحو التوسعة

 .وظيفيّ  أكثر من كونه مجرد دوران   %(21 -%11توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةناشئ عن 
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، عن ثاثاألصناعة العمل عن أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع  أصحاب، من خالل سؤال الّدراسةوكشفت نتائج 

 حفالتّ  تصنيعو، الزخرفّية األشكال حفرو، التشغيل آالت توزيع مخطط إعداد ات اآلتية هي األكثر طلباً وهي: مهارةمهارال

 قراءةو، (المجس  الغائر، البارز، الهندسي،)  بأنواعه الحفر عملّيات إجراءو، األصدافو بالمعادن وتطعيمها ةخشبيّ ال

، واستخدامها والمحمولة الثابتة ةنّجارال التآ تجهيزو، ةالّتنفيذيّ  الرسو  حسب ثاثاأل أجزاء تصنيعو، ةالّتنفيذيّ  المخططات

 .النموذجّية األقيسة فتعرّ و

ال  ثاثاألصناعة %( من المنشآت العاملة في قطاع 99أكثر من ) جمعها إلى أنّ  ت ّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

. لكن المرأةال تناسب التي طبيعة العمل في هذا القطاع  لىإرئيس  بشكلفي هذا القطاع، ويعود ذلك  إناثفي تعيين  رغبت

 دارّيةاإلالسكرتاريا والمهن %، في مهن 1.2في مهن هذا القطاع بنسبة ال تقل عن  ناثعا  يبقى هناك تشغيل لإل بشكل

الوسط، بينما ال يوجد طلب على  إقلي على عا   بشكلويقتصر هذا الطلب  ،المساندة، وكذلك في مهنة مشغلي آلة الدرزة

 .ثاثاألصناعة في بقية أقالي  المملكة في قطاع  ناثاإل

ون ما كلّ ( عامالً في القطاع ويش8111من أصل ) ( عامالً 91) اإلعاقاتمن ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي 

مهن مختلفة في القطاع نفسه لكن أكثر المهن  ستّ ، وه  يعملون في موزعين على أقالي  المملكة الثالثة %( فقط1.1نسبته )

المنشآت في  أنّ  الّدراسةنتائج  تبّينو .أثاث منّجدو ،خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  ،خشبيّ  أثاث نّجارون فيها هي مهنة ترّكزيالتي 

عا   بشكلالعمل فيه، لكن  متطلّباتنظراً لطبيعة القطاع و اإلعاقاتتوظيف ذوي  تفّضل، فعلياً، ال ثاثاألقطاع صناعة 

 .أثاث منّجدو خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  خشبيّ  أثاث نّجاروذلك في مهن  أعلىالوسط تعتبر  إقلي فرصة تعيينه  في 

عزى إلى النقص في العمالة ممن لديه  المهارات المطلوبة تُ صعوبات في التعيين،  هناك عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

بالطرق المستخدمة في  يّتصلوفيما . نحو العمل إيجابّيةضافة للنقص في العمالة ممن لديه  قي  واتجاهات إرئيس،  بشكل

%(، يليه 91.1هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّية االّتصاالتالتعيين المباشر من خالل  أنّ  الّدراسةالتعيين، فقد أظهرت 

وبنسبة  اإللكترونّيةالصحف والمواقع  إعالناتالتعيين عن طريق  ث ّ %(، 1.8وبنسبة ) مكاتب التشغيلالتعيين من خالل 

(2.)% 

( خريجاً 1191، وبلغ عدد خريجيها قرابة )تدريبّيةامج ( بر1بهذا القطاع نحو ) الخاّصة تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

 ث ّ %(، 11.1)وبنسبة  خشبيّ  أثاث نّجارمن برنامج  تيرة منه  قد تخرج. كانت النسبة الكب(1111-1111)خالل األعوا  

بهذا  الخاّصة تدريبّيةالمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج  .%(18.1) نسبةوالديكور وب الّداخليّ  الّتصمي  فنيبرنامج 

 أثاث نّجارمن برنامج  ت(. نسبة كبيرة منه  تخرج1111-1111خالل األعوا  ) اً ( خريج1182الذكور نحو )من القطاع 

 .%(11.1) والديكور وبنسبة الّداخليّ  الّتصمي  فنيبرنامج  ث ّ %(، 21.1) وبنسبة

الوسط توزعوا ضمن  إقلي في  ( متدرب  1111على حدة، فقد تخرج ) إقلي  كلّ في  المقّدمة يّتصل بالبرامجا فيما أمّ 

الشمال قرابة  إقلي في  (1111-1111)لألعوا   الّتدريب مزّودي. في المقابل، بلغ عدد خريجي المذكورة تدريبّيةالبرامج ال

 ( خريجاً.191) الخّريجينالجنوب فقد بلغ عدد  إقلي ا في ( خريجاً. أمّ 191)



   

 ك 
 

من وزارة التربية والتعلي   المهنيّ قد تلقوا التعلي   (1111-1111)لألعوا   للّتدريب المزّودةخريجي الجهات  غالبّية

يات التابعة لجامعة البلقاء كلّ ال%( من 11%(، وقرابة )11) وبنسبة المهنيّ  الّتدريبمؤسسة خريجي  ث ّ %(، 41وبنسبة )

 . ةالّتطبيقيّ 

خلو في تدريبه  ورفع كفاءته ، فقد كشفت النتائج عن  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلا فيما أمّ 

لهذه الفئة  المستقبلّية الّتدريبعن فرص  الّتدريب مزّودي. وبسؤال اإلعاقاتالمتدربين من ذوي من  يّ أمن  الّتدريبمراكز 

 .اإلعاقاتمن ذوي  لحوالي عشر تدريبّيةهناك جهات على استعداد لتقدي  برامج  ع، وجدنا أنّ تمّ من المج

ة لدورات رفع كفاءة فهناك نيّ عا   بشكل، وللّتدريب المزّودة  من الجهات قدّ تدورات رفع الكفاءة نوع من  ال يوجد أيّ 

 إجماليب المطلوبة والقياسات األشكال حسب ةخشبيّ ال القطع خراطة أكثر على دورةقبال عد اإلقامتها في المستقبل، ويمزمع إ

 .1112  عالل اً ( متدرب11)متوقع بعدد متدربين  الزخرفّية األشكال حفر، تليها  1111متوقعين للعا   اً ( متدرب11بلغ )

السوق قادر  كفائض عرض، مما يعني أنّ ( 1181كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة لى إ الّدراسةتشير نتائج 

عن  ة%( عاطل11.1باقي النسبة وهي حوالي )تكون بينما يتوقع أن  ،%( من حج  العرض11.1على استيعاب ما نسبته )

 العمل. 

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  فنّيةق بالمهارة الوفيما يتعلّ 

ينبغي  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه ه فإنّ . ولذلك المقّدمة تدريبّيةالبرامج ها في غالبها غير مشمولة ضمن الفإنّ نه ، تعيي

عداد مخططات إ يجازها في اآلتي:إالمطلوبة والتي يمكن  فنّيةتوفر هذه  المهارات ال تدريبّيةالتوصية بضرورة توفير برامج 

دهان و، األصدافة وتطعيمها بالمعادن وخشبيّ تصنيع التحف الو، الزخرفّية األشكالحفر و، يدوياً  الّداخليّ  الّتصمي مشاريع 

) الهندسي، البارز،  الحفر بأنواعه عملّيات إجراءو، األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب و، المنتج وتشطيبه

الخيزران) قص، ترطيب، ثني، تجميع( حسب الرسو   أجزاءتصنيع و، ةالّتنفيذيّ قراءة المخططات و، الغائر، المجس (

 .ةالّتنفيذيّ 

. ناثاإلعبرت عن عد  رغبتها بتعيين  ثاثاأل% من المنشآت العاملة في قطاع صناعة 99ما نسبته  كشفت النتائج أنّ 

ع ( توزّ 1111-1111فرصة عمل لألعوا  ) 18للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  ناثاإلعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب في حين أنّ 

 ت ّ  قد هلى أنّ إ، حيث أشارت بيانات المسح ناثاإلمن  اً هناك عرض مختلفة. وكذلك نجد أنّ  فنّيةو إدارّيةهذا الطلب ضمن مهن 

 ولّيةاأل الرقمّية. وهنا نالحظ الفجوة الّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح  للّتدريب المزّودةمتدربة من الجهات  (112)تخريج 

 (.ثاثاألضمن قطاع صناعة  هنال يوجد طلب يحتوي ناثاإلمن  129بين ما هو معروض وما هو مطلوب )

ون ما نسبته كلّ ( عامالً في القطاع ويش8111من أصل ) ( عامالً 91)هناك  سابقاً في الفصل الثاني أنّ  الّدراسةبينت 

 أثاث نّجارون فيها هي مهنة ترّكزيلكن أكثر المهن التي  ،مهن مختلفة في القطاع نفسه ست%( فقط، وه  يعملون في 1.1)

 . خشبيّ  أثاث منّجد، ومهنة خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  ،خشبيّ 



   

 ل 
 

ة تشكيل فرق وطنيّ  المهنيّ والتعلي   الّتدريبمجلس التشغيل و تولّىضرورة أن يب الّدراسةعلى ما سبق توصي  وبناءً 

الجهات  تولّى. وأن تثاثاألفي قطاع صناعة  ةردنيّ األفي مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة  قطاعّيةرس  السياسات ال تولّىت

والداعمة  الريادّيةو الحياتّيةالمهارات  إدماجالمطلوبة في القطاع، و تدريبّيةالمراجعة وتطوير البرامج  للّتدريب المزّودة

غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع. كما  تدريبّيةة برامج يّ ألغاء إ، وتدريبّيةالللتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها 

 مكان العمالة الوافدة. ةردنيّ األ ةللعمال اإلحالل الّتدريجيّ بضرورة تولي وزارة العمل تطبيق سياسة  الّدراسةتوصي 
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مة 1.1 ّالمقد 

 فنّيةال دواتومن خالل مشروع المنار تطوير النظ  واأل 1111منذ عا   بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  تولّى

 المفتاحّية الّدولّيةمجموعة من المؤشرات  وتقدي  في األردن، حيث قا  بتكييف بشرّيةالة لبناء نظا  معلومات الموارد الّتنفيذيّ و

لتحديد التحديات والفرص لنظا   الضرورّية البنائّيةاللبنات  إنتاجو ،ةردنيّ األلى البيئة إبشرّية البنظ  معلومات الموارد  المتعلّقة

 .بشرّيةالمعلومات الموارد 

موضوع المسوح  ال أنّ إلى اآلن، إبشرّية الالتي طرأت  على نظا  معلومات الموارد  المهّمةات صالحالتقد  واإل ورغ 

وتحديد المهارات  ،من األيدي العاملة الكمّيةاالحتياجات ف تعرّ علومات عن قطاعات محددة لعلى جمع م ترّكزالتي  قطاعّيةال

فاعلة  بشرّيةن في هذا القطاع مازالت ضعيفة، ما قد ينعكس على عد  تطوير خطط تنمية موارد والتي يحتاجها العامل الّنوعّية

، المهنيّ  اإلرشاد عملّية فاعلّيةقد يضعف من  ،وبالتالي ،وغياب بيانات دقيقة عن تلك القطاعات ،في سوق العمل المهّمةللقطاعات 

 ي  سوق العمل.والتي قد تقود إلى  حدوث اختالالت في كفاءة التشغيل ف

 وّيةاألّولللقطاعات ذات  دورّيةدراسات  إجراءمبادرة  الّتقنيّ و المهنيّ  الّتدريبى مجلس التشغيل والتعلي  وتبنّ  ،ومن هنا

عليه قا  المجلس بتحديد ثالثة  ل ذلك على مسح جانبي العرض والطلب للقوى العاملة، وبناءً تمّ ، وقد اشردنيّ األفي االقتصاد 

وهذه تحديد ستة قطاعات أخرى  ت ّ الحقاً، ، ثّ  عدادهاإاالنتهاء من  ت ّ و ،كخطوة أولى في تنفيذ هذه المبادرة أولوّيةقطاعات ذات 

، وقطاع ثاثاألصناعة  وقطاعوأنشطة التأمين،  المالّيةالوساطة  وقطاع ،ثاثاألصناعة ، وقطاع الزراعةالقطاعات هي: قطاع 

، الّتقنيّ و المهنيّ  الّتدريبويلها من صندوق التشغيل والتعلي  وتمّ  ت ّ يذ هذه الدراسات، والتي ت مهمة تنفكلّ . وقد أوثاثاألصناعة 

مشاركة  . أضف إلى ذلكالعاّمة اإلحصاءات، والذي يتعاون في تنفيذها مع دائرة بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ إلى المركز 

 استشارّيةاف على هذه الدراسات عبر لجان المتابعة واإلشر عملّية في القطاعين العا  والخاص في المعنّيةممثلين عن الجهات 

 ت لهذه الغاية. شكل 

 الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريبقطاع التشغيل و إصالحراسات منسجمة مع منطلقات مشروع إعادة وتأتي هذه الدّ 

ويركز  ،المعنّية الحكومّية، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل وبمشاركة العديد من المؤسسات األوروبيّ  االّتحادالمدعو  من 

هذه القطاعات، وذلك  ضمن بشرّيةاللسوق العمل، وتطوير خطط لتنمية الموارد  قطاعّية مسحّيةعلى ضرورة وجود دراسات 

العمل على تطوير هذه  ث ّ من المؤهالت والمهارات، ومن  عّيةالّنوو الكمّية قطاعّيةاالحتياجات ال فتعرّ بغرض المساعدة في 

  تخطيط، أال عملّيةسواء من خالل  بشرّيةالفي االستخدا  األمثل للموارد  عن عمل؛ األمر الذي سيساه لدى الباحثين  اإلمكانّيات

 المهنيّ والتعلي   الّتدريبتشغيل وخاص في قطاع ال بشكل، والفّعالةوصنع القرار لبرامج سوق العمل  االستراتيجّياتتطوير 

 .الّتقنيّ و

 .ثاثاألصناعة ويغطي هذا التقرير قطاع 
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راسةّأهمي ة 1.1 ّالد 

تسعى لتقدير الفجوة ى من نوعها على مستوى الوطن العربي التي األّول الّدراسةتعتبر في كونها  الّدراسةهذه  أهمّيةتكمن 

، واستنباط الّنوعّيةو الكمّية ردنيّ األوذلك من خالل تحليل قوى سوق العمل  ،ثاثاألصناعة في قطاع  ردنيّ األفي سوق العمل 

اجات ثل في حتمّ مع الطلب والم الّنوعّيةو الكمّية الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريب مزّوديثالً بمخرجات تمّ مدى تجانس العرض م

 .الميدانيّ من خالل المسح  الّنوعّيةو الكمّيةسوق العمل 

المدعو   الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريبقطاع التشغيل و إصالحتأتي هذه الدراسات منسجمة مع منطلقات مشروع كما 

وبمشاركة العديد  الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريب، والذي ُتشرف على تنفيذه وزارة العمل/ مجلس التشغيل واألوروبيّ  االّتحادمن 

في كونها ستضع الخطوط العريضة لخطط تنمية  الّدراسةيز هذه تمّ تومن ناحية أخرى،  .المعنّية الخاّصةو الحكومّيةمن المؤسسات 

، والتي من شأنها أن تسه  في جسر الفجوة وتحقيق التوازن، األمر الذي سيقلل من مقدار ثاثاألصناعة  في قطاع بشرّيةالالموارد 

الطلب، وهذا بدوره  ثلة بالفجوة الواضحة بين جانبي العرض وتمّ الم بشرّيةال ار المواردثمّ االختالالت في منظومة تنمية واست

 النسبّيةالفروقات  التنافسّية مع األخذ بعين االعتبارتعزيز في االقتصادّي في األردن ويسه  يجابيا على معدل النمو إسيترك أثراً 

 على مستوى أقالي  المملكة.

راسةأهدافّ 1.1 ّالد 

 يجازها في اآلتي:إى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن لإالحالية  الّدراسةتسعى 

 المهن/ األعمال المطلوبة ضمن القطاع. مسّمياتتحديد  .1

 القطاع. إنتاجتقيي  الطلب الحالي والمستقبلي على  .1

 مهنة من المهن الموجودة في القطاع. كلّ من العمالة ل المستقبلّية الكمّيةتحديد االحتياجات  .1

 مهنة من المهن المطلوبة في القطاع. كلّ ل المستقبلّيةالحالية و تدريبّيةالتحديد االحتياجات  .1

 تحديد احتياجات المنشآت العاملة ضمن القطاع من برامج تدريب رفع الكفاءة للعاملين. .1

عداد وتدريب إخاص في في القطاعين العا  وال الّتدريب مزّوديالعمل نحو االستفادة والتعاون مع  أصحاباتجاهات  فتعرّ  .1

 القوى العاملة ضمن القطاع.

 ضمن منشآته . ناثاإلالعمل نحو تشغيل  أصحاب اتاتجاهات واستعدادف تعرّ  .2

 ضمن منشآته . اإلعاقاتالعمل نحو تشغيل ذوي  أصحاب اتاتجاهات واستعدادف تعرّ  .8

 في القطاعين العا  والخاص إلعداد وتدريب العمالة المطلوبة. للّتدريب المزّودةة واستعداد الجهات ق من جاهزيّ حقّ التّ  .9

 لجسر هذه الفجوة. المعنّيةتحديد مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل والتنسيق مع الجهات  .11

األكثر  ال باعتباره من العناصروفعّ  ءفي القطاع لخلق رأس مال بشري كف بشرّيةالة وبرامج لتنمية الموارد تطوير خطّ  .11

 توفراً في األردن.
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راسةأسئلةّ 1.1 ّالد 

 األسئلة اآلتية: نجابة عألهداف السابقة الذكر من خالل اإلتحقيق ا الّدراسةتحاول 

 من حيث المهنة والجنس والمستوى التعليمي؟ ثاثاألصناعة خصائص العاملين الحاليين في قطاع ما  .1

وعدد  الّتدريبوالمستوى التعليمي للملتحقين ومواقع  مّدةمن حيث ال ثاثاألصناعة لمهن قطاع  المقّدمةخصائص البرامج ما  .1

 ؟الخّريجين

 ؟(1111-1111)لألعوا   ثاثاألصناعة في قطاع  الّنوعّيةو الكمّيةاحتياجات سوق العمل ما  .1

 مهنة من مهن القطاع؟ كلّ من المهارات في  ثاثاألصناعة احتياجات المنشآت في قطاع ما  .1

 ؟ثاثاألصناعة التي تخد  قطاع  الّتدريببرنامج من برامج  كلّ في  الّتدريبالمهارات التي يقدمها مزودو ما  .1

 ؟ثاثاألصناعة في قطاع  المرأةلتوظيف  المستقبلّيةالفرص الحالية وما  .1

 ؟ثاثاألصناعة كينها في قطاع تمّ و المرأةلتدريب  المستقبلّيةالفرص الحالية وما  .2

 ؟ثاثاألصناعة في قطاع  اإلعاقاتلتوظيف ذوي  المستقبلّيةوالفرص الحالية ما  .8

 ؟ثاثاألصناعة لدخول سوق العمل في قطاع  اإلعاقاتلتدريب ذوي  المستقبلّيةالفرص الحالية وما  .9

 ؟ثاثاألصناعة الصعوبات التي تواجهها المنشآت في التعيين في قطاع ما  .11

 ؟ثاثاألصناعة أه  المزايا التي تقدمها المنشآت للعاملين فيها في قطاع ما  .11

 

راسةّمنهجي ة 1.1 ّالد 

 المستقبلّيةعبر مسح احتياجاتها الحالية و ،ثاثاألصناعة جانب الطلب للشركات العاملة ضمن قطاع  الّدراسةتغطي 

وبرامج  الخّريجينمن  الّتدريبوجانب العرض الذي توفره جهات تزويد  ،الّتدريبمن القوى العاملة و (1111-1111)لألعوا  

 ضمن القطاع المستهدف. للّتدريب المستقبلّيةات هذه الجهات الحالية وتوجهاتها عبر مسح إلمكانيّ  ،الّتدريب

 

راسةّعي نةعّوتمّ مج 1.1.1  الد 

 مسحّاحتياجاتّالشركاتّ)جانبّالطلب( 1.1.1.1

قالي  للمتغّيرات الرئيسة للمسح على مستوى المحافظات واألالمسح للحصول على تقديرات موثوقة  عّينةتصمي   ت ّ 

 العاّمة اإلحصاءاتالذي نفذته دائرة  1111 ةاالقتصاديّ طار التعداد العا  للمنشآت إلى إهذا المسح استناداً  عّينةالثالثة. وصممت 

 لألم  المتحدة.  ISIC4 لرابع تصنيفه حسب التصنيف الصناعي الدولي ا ت ّ والذي 
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 ؛إلى طبقات الّدراسةع تمّ من خالل تقسي  مج ،خذ باالعتبار المهن التي يقو  بها هذا القطاعاأل ت ّ ولغايات هذا المسح 

ع تمّ توزيع مج يبّين 1د حسب المحافظات والمهن وفئة العاملين في المنشأة. والجدول جيّ  بشكلع تمّ ثيل للمجتمّ لضمان التجانس وال

 .1111 ةاالقتصاديّ عداد العا  للمنشآت حسب فئة العاملين من بيانات التّ  الّدراسة

 

1111ّّوالمحافظةّالعاملينّفئةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّةاالقتصاديّ ّالمنشآت:1ّّّجدول

 المجموع
 فئةّالعاملين

 المحافظة
+100 99-50 49-10 9-5 4-1 

 العاصمة 1536 89 36 6 7 1674

 البلقاء 91 2    93

 الزرقاء 625 18 6   649

 مأدبا 53 2 1   56

 إربد 444 8 3   455

 المفرق 10     10

 جرش 17     17

 عجلون 26 1    27

 الكرك 45     45

 الطفيلة 23     23

 معان 20     20

 العقبة 31 2    33

 المجموع 2921 122 46 6 7 3102

 

مسح شامل  إجراء ت ّ  ،ولغايات تحقيق أهداف هذا المسح وهو الحصول على تقديرات ومؤشرات على مستوى المحافظة

المنشآت  عّينةتوزيع  1الجدول  يبّين. ول فأكثر في جميع المحافظاتامع 5التي عدد العاملين فيها  ةاالقتصاديّ لجميع المنشآت 

 في هذا القطاع حسب فئة العاملين والمحافظة. ةاالقتصاديّ 
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نةّتوزيع:2ّّّجدول ّوالمحافظةّالعاملينّفئةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّةاالقتصاديّ ّالمنشآتّعي 

 المجموع
 فئةّالعاملين

 المحافظة
+100 99-50 49-10 9-5 4-1 

 العاصمة 500 89 36 6 7 638

 البلقاء 91 2    93

 الزرقاء 300 18 6   324

 مأدبا 53 2 1   56

 إربد 120 8 3   131

 المفرق 250     250

 جرش 17     17

 عجلون 26 1    27

 الكرك 45     45

 الطفيلة 23     23

 معان 20     20

 العقبة 31 2    33

 المجموع 1476 122 46 6 7 1657

ّ

ديمسحّ 1.1.1.1  )جانبّالعرض(ّالت دريبّمزو 

 ثالً بـاآلتي:تمّ ن في المملكة مالرئيسي الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريب مزّوديلهذا المسح من كافة  الّدراسةع تمّ ن مجتكوّ 

  المهنيّ  الّتدريبمؤسسة. 

  ّةالّتطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكل. 

   المهنيّ وزارة التربية والتعلي / إدارة التعلي. 

  التابعة للوكالة. الّتدريبوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين/ مراكز 

  المهنيّ  الّتدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة. 

 

تقد  خدمات تدريب مهني ضمن مهن القطاع  والتي تابعة للقطاع الخاصمدرسة ثيودور شنلرالباإلضافة إلى مراكز 

باإلضافة إلى تغطية  ،نيسيالرئ الّتدريب مزّوديشاملة بحيث غطت كافة  عّينةالمسح فقد كانت  عّينةالمستهدف. أما بالنسبة ل

العاملة في  الّتدريبر معلومات دقيقة عن جهات عد  توفّ  لقطاع الخاص أمكن حصرها، وذلك رغ كز/ مواقع تدريب من امر

 .اً عددها محدود لتالي يتوقع أن يكونة ضمن القطاع الخاص، وبا/ حرفيّ مهنّيةمجاالت 
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راسةّأدوات 1.1.1 ّالد 

رئيس  بشكلالعمل(، وتوفر  أصحابى تغطي جانب الطلب )األّولاالستبانة  ،الّدراسةتصمي  استبانتين لتحقيق أهداف  ت ّ 

 فنّيةمن العمالة في المهن المختلفة والمهارات ال الكمّية، واحتياجات المؤسسة تدريبّيةالعداد العاملين واحتياجاته  أبيانات عن 

وطبيعة  اإلعاقات)الداعمة للتشغيل( المطلوبة لممارسة المهن المختلفة.  كما وتوفر االستبانة بيانات عن تشغيل ذوي  العاّمةو

العمل  أصحابوفي أي المهن، وأيضا عن الصعوبات التي يواجهها  المرأةالمهن الممكن أن يشغلوها، وكذلك بيانات عن تشغيل 

 للعاملين. المقّدمةبعة في التعيين والمزايا ق المتّ في تعيين العمالة والطر

 تدريبّيةالرئيس بيانات حول البرامج  بشكل(، حيث توفر الّتدريب مزّودي، فتغطي جانب العرض )أما االستبانة الثانية

وخصائصه ، ودورات رفع الكفاءة  الخّريجينوأعداد الملتحقين و ،ضمن مهن القطاع المستهدف الّتدريب مزّوديالمتاحة لدى 

نحو  الّتدريب مزّوديوأيضا للمرأة، باإلضافة إلى توجهات  اإلعاقاتلذوي  المتوّفرة الّتدريبللعمال الممارسين، وعن فرص 

تخدا  نفس اس ت ّ  قد هإلى أنّ  اإلشارة.  وينبغي الّتدريبالفئات المستهدفة ب  أ تدريبّيةالسواء في البرامج  المستقبلّيةالتوسعات 

 منها.  كلّ الثالثة لتشابه البيانات المطلوبة عن  وّيةاألّولاالستبانة في دراسات القطاعات ذات 

عرضها  ت ّ ، وبشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ من قبل الباحثين في المركز  ولّيةاألتطوير االستبانتين بصورتهما  ت ّ ولقد 

األخذ بالتعديالت المقترحة، وبخاصة تلك  ت ّ ، وستشارّيةاالوعلى أعضاء اللجنة  العاّمة اإلحصاءاتالحقاً على خبراء من دائرة 

 .مالحظاته  بناًء علىالتعديالت المناسبة  إجراء ت ّ التعديالت/المالحظات التي حظيت باإلجماع من قبل هؤالء الخبراء. و

ّجمعّالبياناتّوتجهيزها 1.1

 

 مسحّالشركاتّ)جانبّالطلب( 1.1.1

 ات اآلتية:اءاألجرتنفيذ جمع بيانات مسح المنشآت وفق  ت ّ 

  أسئلة االستبانة. كلّ ن التوضيحات الالزمة ل)جامع البيانات( يتضمّ  الميدانيّ إعداد دليل لتعبئة االستبانة للباحث 

 .إعداد دليل بشروط وتعليمات إدخال بيانات المسح الواردة من خالل االستبانات 

  تقسيمه  إلى  ت ّ ، مشرفين 1يتابعه   ناثاإل)جامع بيانات( من الذكور و اً ميدانيّ  اً باحث 80اختيار وتدريب ما مجموعه

 الّتدريبفي مركز  الّتدريب ت ّ حيث  ،مجموعة كلّ المسح وتعبئة االستبانة بواقع يومين ل إجراءوتدريبه  على  ،مجموعتين

 اإلحصائي.

ين )جامعي البيانات( مع المعنيين في المؤسسات/ ورش الميدانيّ للباحثين  الشخصّيةالل المقابالت تعبئة استبانات المسح من خ -

 . 1/2/1111_  1/1/1111سناد من إلالعمل المشمولة بالمسح، وذلك خالل فترة ا

 .العاّمة اإلحصاءاتف بذلك من موظفي دائرة كلّ ة وترميزها من قبل الفريق المأتدقيق االستبانات المعب -

 عداد جداول البيانات الخا .إإدخال البيانات إلى الحاسوب، و -
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ديمسحّ 1.1.1  )جانبّالعرض(ّالت دريبّمزو 

 ات اآلتية:اءاألجروفق  الّتدريب مزّوديمسح وبيانات الجمع  ت ّ 

 لجمع بيانات المسح الالزمة  ؛الرئيسة في األردن الّتقنيّ و المهنيّ  الّتدريبممثلي جهات التعلي  و يف فريق عمل ض ّ كلّ ت

 .سبعةوعدده  

  خاللها تعريف المشاركين  ت ّ  ،11/1/1111بتاريخ  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ عقد جلسة ألعضاء الفريق في المركز

 تعبئتها، وتدريبه  على آلية تعبئة االستبانات. متطلّباتبأداة المسح و

  ين لدى جهات ألعضاء الفريق )جامعي البيانات( مع الموظفين المعنيّ  الشخصّيةتعبئة استبانات المسح من خالل المقابالت

 .1/1/1111_   1/1/1111المشمولة بالمسح، وذلك خالل الفترة من  الّتدريب

 بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ف بذلك من موظفي المركز كلّ تدقيق االستبانات المعبأة وترميزها من قبل الفريق الم. 

 عداد جداول البيانات الخا .إلبيانات إلى الحاسوب، وإدخال ا 

 

 تبويبّالبياناتّونشرها 1.1

قراراها من أعضاء اللجنة إبعد  الّدراسةة الالزمة لعرض والرسومات البيانيّ  التكرارّيةتحديد التقاطعات والجداول  ت ّ 

 ت ّ ، وProClarityالستخراجها وعرضها باستخدا  برنامج  ؛، وقا  اختصاصيو البرمجة بمعالجة جداول البيانات الخا ستشارّيةاال

 والتوصيات المنبثقة عنها. الّدراسةل أيضا على ملخص أله  نتائج تمّ تضمينها بهذا التقرير الذي اش

 

ّ
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ّ

ّ

ّالفصلّالاثاني

صناعةّتحليلّجانبّالطلبّفيّقطاعّ

ّاثا األ

 ّ
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ّ

 
  



   

13 
 

ّاثا األصناعةّمنشآتّقطاعّّإنتاج 1.1

استناداً للمسح  1111عا  من  األّولالنصف  نهايةلغاية ( منشأة 1111) ثاثاألصناعة بلغ عدد المنشآت في قطاع 

الشمال، وما نسبته  إقلي %( في 11.1) الوسط، ونحو إقلي %( في 29.1، توزعت بواقع )العاّمة اإلحصاءاتالذي أجرته دائرة 

 (.1 كلّ والش 1الجنوب )أنظر الجدول  إقلي ( في 1%)

ّالمحافظة/قليماإلّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّجدولّ

 عدد المنشآت  / المحافظة قليماإل

 2472 الوسط إقليم

 1674 عمان

 93 البلقاء

 649 الزرقاء

 56 مأدبا

 509 الشمال إقليم

 455 إربد

 10 المفرق

 17 جرش

 27 عجلون

 123 الجنوب إقليم

 45 الكرك

 23 الطفيلة

 20 معان

 35 العقبة

 3104 المجموع

 

ّّ

ّالمحافظة/قليماإلّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّّكل ّش
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كما  1111العا  و 1911عدد المنشآت في هذا القطاع قد تفاوتت من حيث نشأتها ما بين العا   أنّ  الّدراسةوأظهرت 

حيث تشير البيانات  1111المنشآت التي شملها المسح بدأت نشاطها منذ العا   غالبّية فإنّ عا   بشكللكن و(، 4يوضح الجدول )

%( 11.1نحو ) توّظفوهي  ،2000%( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بدأت بتقدي  الخدمة منذ العا  21حوالي ) لى أنّ إ

 ( عامالً وعاملة.8,521العاملين في القطاع والبالغ ) إجماليمن 

ّالخدمةّتقديمّبدءّسنةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّّجدول

 عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء عدد العاملين عدد المنشآت سنة البدء

1950 1 6 1990 80 590 

1957 1 1 1991 43 70 

1959 1 1 1992 30 92 

1960 5 5 1993 24 128 

1964 4 4 1994 67 215 

1966 5 12 1995 71 133 

1968 1 18 1996 18 62 

1970 10 14 1997 55 151 

1973 5 5 1998 56 166 

1974 10 13 1999 44 104 

1975 18 35 2000 142 296 

1976 30 220 2001 94 498 

1977 11 18 2002 97 182 

1978 13 38 2003 79 172 

1979 14 28 2004 170 445 

1980 33 231 2005 149 320 

1981 8 23 2006 148 766 

1982 20 48 2007 171 498 

1983 11 58 2008 168 427 

1984 24 58 2009 241 479 

1985 46 75 2010 221 499 

1986 6 15 2011 193 351 

1987 23 53 2012 188 419 

1988 43 87 2013 97 161 

1989 40 77 2014 77 151 

 8,521 مجموع العاملين 3,104 مجموع المنشآت
 

 

ّ
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ّالخدمةّتقديمّبدءّسنةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّشكلّّ

 

 نّ إحيث  فردّيةهي منشآت  ثاثاألصناعة من المنشآت العاملة في قطاع  العظمى غالبّيةال لى أنّ إ( 5ويشير الجدول )

%( منشآت 1.1%(، ونحو )9.2ما نسبته ) الّتضامنّيةالمنشآت  كلّ ، وتشالقانونيّ وفقاً لكيانها  فردّية%( هي منشآت 89.2قرابة )

 ة محدودة.ذات مسؤوليّ 

ّقليماإلوّالقانونيّ ّالكيانّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّّجدولّ

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم للمنشأة القانونيّ الكيان 

 2785 114 483 2188 فرديّةمؤسسة 

 300 7 26 267 شركة تضامن

 17     17 شركة ذات مسؤولية محدودة

 1     1 شركة مساهمة عامة

 2 2     جمعية خيرية

 3104 123 509 2472 المجموع
ّ

ّ

  

ّقليماإلوّالقانونيّ ّالكيانّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّشكلّّ
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ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت  ثاثاألصناعة واستناداً لنتائج المسح يمكن تصنيف المنشآت في قطاع 

%(، تليها المنشآت الكبيرة الحج  91.1عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقالي  المملكة وبنسبة ) 1-1الصغيرة الحج  )

 %(. 1.8ل( وبنسبة )امع 11-1المنشآت متوسطة الحج  ) ث ّ %(، 1.1عامل وأكثر( وبنسبة ) 11)

 

ّقليماإلوّالمنشأةّحجمّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّّجدولّ

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم حجم المنشأة

 22     22 غير معرف

 2995 121 499 2375 صغيرة

 55 2 9 45 متوسطة

 31   1 30 كبيرة

 3104 123 509 2472 المجموع
ّ

  

  

ّقليماإلوّالمنشأةّحجمّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّشكلّّ
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عدد العاملين  والجنس، ويالحظ أنّ  قلي اإلوحسب حج  المنشأة  ثاثاألصناعة ( توزيع المنشآت في قطاع 7الجدول ) يبّينو

 الوسط. إقلي ي الشمال والجنوب، وينحصر في إقليمشبه معدو  في  ناثاإل

ّوالجنسّقليماإلوّالمنشأةّحجمّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّّجدول

 حجم المنشأة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 0           1814 91 1724 غير معرف

 226 2 224 780   780 4599 4 4595 صغيرة

 9   9 55   55 310 10 300 متوسطة

 0     15   15 711 42 669 كبيرة

 235 2 234 850 0 850 7435 147 7288 المجموع

ّ

  

  

 والجنسّقليماإلوّالمنشأةّحجمّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:1ّّشكلّّ
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ّ

%( من المنشآت في هذا القطاع عن انخفاض 11.9العمل لحج  الطلب على منتجاته ، فقد أعلنت ) أصحابوحول تقيي  

 .(1111-1111)، وكذلك توقعوا انخفاض الطلب على منتجاته  خالل األعوا  1111في العا   هاإنتاجالطلب على 

ّمنتجاتهمّعلىّالطلبّلحجمّالعملّأصحابّتقييمّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّوالعاملينّالمنشآتّتوزيع:8ّّّجدولّ
1111ّلعام

 المنشآت الكبيرة المنشآت المتوسطة المنشآت الصغيرة عدد العاملين عدد المنشآت تقييم الطلب

 6 21 322 1162 351 ارتفاع

 15 15 1002 3529 1046 اليوجد تغيير

 10 19 1670 3828 1705 انخفاض

     2 2 2 معرف غير

 31 55 2995 8521 3104 المجموع

 

  

  

1111ّلعامّمنتجاتهمّعلىّالطلبّلحجمّالعملّأصحابّتقييمّحسبّاثا األصناعةّقطاعّفيّوالعاملينّالمنشآتّتوزيع:1ّّشكلّّ
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ّعددّالمنشآت

ارتفاع   
10.7% 

اليوجد تغيير   
33.4% 

انخفاض   
55.8% 

غير معرف   
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ّ

-1111)لألعوامّمنتجاتهمّعلىّالطلبّلحجمّالعملّأصحابّتوقعحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:9ّّّجدول
1111)ّ

 2015 2014 2013 تقييم الطلب

 259 281 351 ارتفاع

 1367 1343 1046 اليوجد تغيير

 1430 1436 1705 انخفاض

 48 45 2 غير معرف

 3104 3104 3104 المجموع
 

 

 

-1111)لألعوامّمنتجاتهمّعلىّالطلبّلحجمّالعملّأصحابّتوقعحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:1ّّشكلّّ
1111)ّ

 

الية ارتفاع الطلب على تمّ نتوقع اح المحيط بالمملكة، قلي لإل ةاالقتصاديّ و السياسّيةاألخذ بعين االعتبار الظروف الحالية وعند 

ة جنباً إلى جنب مع ارتفاع أعداد األيدي العاملة الماهرة والرخيصة من العمالة األجنبيّ ، ثاثاألالمنتجات في قطاع صناعة 

 .في هذا القطاع )وخاصة الجالية السورية(

 

ةالخصائصّ 1.1 ّاثا األصناعةّللعاملينّفيّقطاعّّالن وعي ةوّالكمي 

، 1111( عامالً وعاملة لعا  8.111قد بلغ ) ثاثاألصناعة عدد العاملين في قطاع  كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

 غالبّية عا ، نجد أنّ  بشكلة ميّ ف مؤهالت العاملين العلتعرّ . وباً إناث%( فقط 1.2%( مقابل )98.1للذكور بواقع ) غالبّيةتوزعوا ب

العاملين الذكور ، بينما كانت نسبة ناثإلل%( 11.9) مقابل، %(11.1أقل من الثانوي وبنسبة ) ميّ لعاملين مؤهله  العلالذكور ا

 .ناث%( لإل11.1%( مقابل )1.1) أعلىممن يحملون مؤهل بكالوريوس و
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 إقلي في  ثانويالأقل من %( مؤهله  11.1) نا نجد أنّ فإنّ ة على مستوى المحافظات، ميّ وبتحليل مؤهالت العاملين العل

 أعلىثانوي كانت الممن مؤهله  أقل من نسبة العاملين  فإنّ الشمال  إقلي ا ، أمّ أعلىفمؤهالته  بكالوريوس  %(1.9) مقابلالوسط، 

%( مؤهله  11.1) الجنوب، نجد أنّ  قلي . وباالنتقال إلأعلىمؤهله  بكالوريوس ف%( 1.1) مقابل نحو%( 21.2تقدر بـ )حيث 

 .أعلى%( مؤهله  بكالوريوس ف1.1)ثانوي وحوالي الأقل من 

 

لّّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالعاملينّتوزيع:11ّّّجدول ّوالجنسّالعلميّ المؤه 

 المجموع أنثى ذكر العلميّ المؤهل 

 399 2 398 أمي / ملم

 5615 49 5567 أقل من ثانوي

 628   628 مهنيّةتلمذة 

 1014 2 1011 ثانوية عامة

 333 22 310 دبلوم متوسط

 525 74 451 بكالوريوس

 7   7 من بكالوريوس أعلى

 8521 149 8372 المجموع
ّ

ّ
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لّّحسبّالعماليّوالهرمّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالعاملينّتوزيع:8ّّشكلّّ ّوالجنسّالعلميّ المؤه 

ّ

لّّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالعاملينّتوزيع:11ّّّجدول ّقليماإلوّالعلميّ المؤه 

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم العلميّ المؤهل 

 399 21 34 344 أمي / ملم

 5615 101 635 4880 أقل من ثانوي

 628 28 91 510 مهنيّةتلمذة 

 1014 74 76 864 ثانوية عامة

 333 7 2 324 دبلوم متوسط

 525 5 13 507 بكالوريوس

 7     7 من بكالوريوس أعلى

 8521 235 850 7435 المجموع

ّ

   

لّّحسبّاثا األصناعةّقطاعّفيالعاملينّّتوزيع:9ّّشكلّّ ّقليماإلوّالعلميّ المؤه 
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في قطاع على االطالق  إشغاالً  هي المهنة األكثر خشبيّ  أثاث نّجار ةمهن ( أنّ 12كما يشير الجدول ) الّدراسةوقد أظهرت 

 خشبيّ  أثاث منّجدومهنة  ،أثاث نّجارليه مهنة مساعد %( من العاملين في القطاع، ت11.1)ت حوالي شكل  حيث، ثاثاألصناعة 

 ترّكزوالجنوب فقد كان الالشمال  يإقليمالوسط، بينما في  إقلي وكذلك الحال في . %( على التوالي8.1%( و )8.2وبنسب )

 .%( على التوالي29.1%( )21.1وبنسبة ) خشبيّ  أثاث نّجارواضحا في مهنة 

ّقليماإلوّوالجنسّالمهنةحسبّّاثا األتوزيعّالعاملينّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّجدول

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 المجموع
 أنثى ذكر ذكر أنثى ذكر

 4815   186 632 19 3978 خشبيّ  أثاث نّجار

 743   18 36   688 أثاث نّجارمساعد 

 714 2 15 67 6 626 خشبيّ  أثاث منّجد

 298     1 6 291 والديكور الّداخليّ  التّصميمفنيو 

 167     34   133 كراسي نّجار

 111   2 2   107 خشبيّ  أثاثمركب  

 109   3 6   101 زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 

 90         90 خشبيّ  أثاث منّجدمساعد 

 81   3 21   57 ةخشبيّ مرمم المنتجات الحرفية ال

 76     4   72 صداف تطعيم الخشب

 47     13   34 خيزران نّجار

 37   3 8   26 قشرة نّجار

 35         35 مشغل االت نشر اخشاب

 33       2 31 مهندس ديكور

 26         26 الخشب )صناعة( معالج

 25         25 قص أقمشة عامل

 24     6   18 حفر( نّجارة )خشبيّ اثيل تمّ نحات و حفار تحف و 

 21     1   19 خراط خشب

 19         19 ةخشبيّ ارضيات واسقف  نّجار.

 16         16 / تجميع أخرىإنتاجمشرف 

 12         12 مشغل االت نقر الخشب

 12         12 خيزران نّجارمساعد 

 8         8 عامل تجميع/ أخرى

 4         4 مشغل الة تشكيل )فريزا( 

 4         4 نّساج قماش آلي 

 4         4 نّشاء خيوط وأقمشة

 3         3 مشغل االت تنعيم الخشب

           849 المهن األخرى المساندة

 8520 2 234 850 147 7288 المجموع
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ّ

 إشغاالً  األكثر المهنحسب  ثاثاألتوزيع العاملين في قطاع صناعة : 11ّشكل  
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ّإقليمّالوسط
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 قليماإلوّإشغاالاّّاألكاثرّالمهنحسبّّاثا األتوزيعّالعاملينّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّشكلّّ

 

%( من العاملين في هذا القطاع 81.9ما نسبته ) فإنّ ، ثاثاألصناعة العاملين في قطاع  جنسّياتعا  عن  بشكلوبالحديث و

 إقلي %( في 88.1الوسط بينما كانت ) إقلي  ين، وتعتبر النسبة قريبة جداً فيردنيّ األ%( من غير 19.1مقابل ) جنسّيةالو أردنيّ ه  

 الجنوب. إقلي في %( 12.1و)الشمال 

ّ
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ةالحسبّّاثا األتوزيعّالعاملينّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّجدولّ ّجنسي 

 جنسيّةال
 ذكر

 مجموع الذكور
 أنثى

 المجموع ناثاإلمجموع 
 الجنوب إقليم الوسط إقليم الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 6893 146 2 144 6747 157 752 5838 أردنيّ 

 1628 3   3 1625 77 98 1451 أردنيّ غير 

 8521 149 2 147 8372 234 850 7288 المجموع

ّ

  

  

ّقليماإلوّالعاملينّجنسي ةحسبّّاثا األتوزيعّالعاملينّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّشكلّّ

ّ

ّ
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ّإقليمّالجنوب

اردني   
89% 

غير أردني   
11% 

ّإقليمّالشمال



   

26 
 

ّاثا األصناعةّللمؤسساتّفيّقطاعّّالمستقبلي ةالحاليةّوّتدريبي ةالاالحتياجاتّ 1.1

المنشآت العاملة في قطاع  غالبّيةلدى  تدريبّيةمرافق أو أقسا   ةأيّ فر تو عد جمعها عن  ت ّ كشفت نتائج تحليل البيانات التي 

 ،المهنيّ  الّتدريبتدريب عامليها لدى مؤسسة  تفّضلها %( من المنشآت العاملة في القطاع بأنّ 91، وأفاد )حوالي ثاثاألصناعة 

 تعيين عاملين تلقوا تدريب لدى المؤسسة نفسها.  تفّضلو

 

لةّالت دريبجهةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:11ّّّجدول ّالمفض 

 عدد المنشآت التّدريبجهة 

 6 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 226 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 6 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 1 مراكز تدريب/ قطاع الخاص

 1 البالدخارج 

 241 المجموع

 

 

لةّالت دريبّجهةحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّكلش ّالمفض 

ّ

ّ

ّ

جامعةّ/ّكلياتّالمجتمع
ّالبلقاءّالتطبيقية

2%ّ
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ّالغو 

3%ّ

قطاعّ/ّمراكزّتدريب
ّالخاص

0.5%ّ

ّخارجّالبالد
0.6%ّ
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ّطلبااّّاألكاثرّالت دريبّبرامجحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّجدول

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم التّدريبيّ البرنامج 

 3 0 0 3 ة التقليديةخشبيّ المنتجات ال أجزاءتجميع 

 4 0 0 4 الخراطة المختلفة عمليّات إجراء

 7 0 0 7 دهان المنتج وتشطيبه

 8 0 0 8 األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب 

 2 0 0 2 و المواد الالزمة دواتتجهيز اآلالت واأل

الحفر بأنواعه) الهندسي، البارز، الغائر،  عمليّات إجراء

 المجسم(
3 0 0 3 

 15 2 0 13 ةالتّنفيذيّ قراءة المخططات 

 23 0 0 23 النموذجيّة األقيسةتعرف 

 9 2 0 8 ة الثابتة والمحمولة واستخدامهانّجارتجهيز االت ال

 65 4 6 55 ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع 

 36 0 0 36 المشغوالت وتركيب المكمالت عليها أجزاءتجميع 

 4 0 0 4 التّصميمة والتّنفيذيّ الكراسي حسب الرسوم  أجزاءتصنيع 

 9 0 0 9 ة اليدويةنّجارال أدواتباستخدام  اليدويةكافة االعمال  إجراء

 11 0 0 11 بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع 

 24 0 0 24 ثاثاألتركيب مكمالت قطع 

 4 0 0 4 تركيب المكمالت

 7 0 0 7 تجهيز وتركيب دعائم وحشوات التنجيد

 8 0 0 8 أخرى

 241 7 6 228 المجموع

 

ّ

ةالّلبرامجاحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّّ:11ّشكلّّ ّالمطلوبةّتدريبي 

قراءة المخططات التنفيذية   

6.1% 
تعرف االقيسة النموذجية  

9.6% 

تصنيع اجزاء االثاث حسب 

 %27.1الرسو  التنفيذية  

تجميع اجزاء المشغوالت 
وتركيب المكمالت عليها  

15% 

تجميع قطع االثاث بطرق 

 %4.5التجميع المختلفة 

 تركيب مكمالت قطع االثاث
10.1% 

 %27.6أخرى  
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ّ

 منّالعاملينّوخصائصهمّالكمي ةّاثا األصناعةّاحتياجاتّمؤسساتّقطاعّ 1.1

في مجموعة من المهن لكن بنسبة  ناثاإلعا  مع وجود  بشكلرئيس على توظيف الذكور  بشكل ثاثاألصناعة يركز قطاع 

 (1111-1111)الوسط، حيث بلغ حج  الطلب على مهن هذا القطاع لألعوا   إقلي الطلب على العمالة أكثر في  ترّكزيقليلة. كما و

( 1525بلغ ) إجماليوبحج  طلب  الجنوب، قلي إل( 44و) ،الشمال إقلي ( في 73مقارنة مع ) ،الوسط إقلي ( في 1497حوالي )

 (.1111-1111( فرصة عمل لألعوا  )1111) جمالي، ليصبح حج  الطلب اإلناثلإل فرصة عمل( 89للذكور مقابل )

مؤهل  أنّ  تبّين(، حيث 1111-1111ة المطلوبة لألعوا  )العلميّ ضح لنا مستوى المؤهالت ( يتّ 16وباالطالع على الجدول )

 لى ذلك أنّ إالمنشآت هي صغيرة الحج ، أضف  غالبّية ، ويبدو هذا منطقياً خاصة أنّ هو األكثر طلباً  مهنّيةوتلمذة  ثانويالأقل من 

الرخيصة  ة للعمالة السوريةالمتوّقعهذا متوقع نظراً للمنافسة الشديدة  كما أنّ ، العمالة الماهرة مطلوبة أكثر للعمل خارج المملكة

 .المتزايدة في المملكةو ن نسبياً ثمّ ال

لّّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالعمالةّعلىّالطلبّتوزيع:11ّّّجدول ّ(1111-1111)لألعوامّوالجنسّالعلميّ المؤه 

 العلميّ المؤهل 
 4106عدد الفرص لعام  4100عدد الفرص لعام  4102لعام عدد الفرص 

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 2 0 2 2 0 2 21 0 21 أمي / ملم

 181 17 164 216 17 199 276 15 261 أقل من ثانوي

 287 0 287 257 0 257 250 3 247 مهنيّةتلمذة 

 13 0 13 17 0 17 44 0 44 ثانوية عامة

 0 0 0 0 0 0 2 0 2 دبلوم متوسط

 13 11 1 13 11 1 17 15 2 بكالوريوس

 496 28 468 505 28 477 611 33 578 المجموع
 

   

لّّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالعمالةّعلىّالطلبّتوزيع:11ّّشكلّّ ّ(1111-1111)ّلألعوامّالعلميّ المؤه 
 

 أثاث منّجد، وخشبيّ  أثاث نّجار، ومساعد خشبيّ  أثاث نّجار( على مهن 1111-1111لألعوا  ) اً هناك طلب فإنّ عا   بشكلو

 .من المهن المختلفة إقلي  كلّ ( تفصيل حج  الطلب في 17ويوضح  الجدول ) .خيزران نّجار، وصانع بترون يدوي، وخشبيّ 

/  أمي 
؛  مل 
0.5% 

أقل من 
؛ ثانوي
36.4% 

تلمذة 
؛  مهنية

58% 

ثانوية 
؛ عامة
2.6% 

بكالوريو
؛ س
2.6% 

2016 

/  أمي 
؛  مل 
0.5% 

أقل من 
؛ ثانوي

43% 
تلمذة 
؛  مهنية

51% 

ثانوية 
؛ عامة

3% 

بكالوريو
 %3؛ س

2015 

/  أمي 
؛  مل 
3.5% 

أقل من 
؛ ثانوي

45% 

تلمذة 
؛  مهنية

41% 

ثانوية 
؛ عامة

7% 

دبلو  
؛  متوسط

0.4% 

بكالوريو
 %3؛ س

2014 
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 1111ّلعامّقليماإلوّالمهنةحسبّّاثا األتوزيعّالطلبّعلىّالعمالةّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّجدول

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم المهنة

 4 0 0 4 مهندس تخطيط مصانع

 11 0 0 11 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 7 0 0 7 زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 

 11 0 0 11 الخشبصداف تطعيم 

 16 0 0 16 ةخشبيّ مرمم المنتجات الحرفية ال

 15 1 0 14 حفر( نّجارة )خشبيّ اثيل تمّ نحات و حفار تحف و 

 873 38 54 782 خشبيّ  أثاث نّجار

 2 0 0 2 كراسينّجار

 48 0 0 48 خيزران نّجار

 1 1 0 0 قشرة نّجار

 230 0 0 230 أثاث نّجارمساعد 

 6 0 6 0 خيزران نّجارمساعد 

 15 0 0 15 خشبيّ  أثاثمركب  

 120 0 0 120 صانع بترون يدوي

 123 4 14 105 خشبيّ  أثاث منّجد

 8 0 0 8 خشبيّ  أثاث منّجدمساعد 

 7 0 0 7 مشغل آلة الدرزة

 7 0 0 7 عامل تجميع/ أخرى

 12 0 0 12 عامل قص أقمشة  

 98 0 0 98 مهن أخرى مساندة

 1614 44 73 1497 المجموع
 

 

1111ّللعامّّالمهنةحسبّّاثا األالطلبّعلىّالعمالةّفيّقطاعّصناعةّّمجموعّتوزيع:11ّّكلش

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

نجار اثاث 
 خشبي

مساعد 
 نجار اثاث

صانع 
بترون 
 يدوي

منجد اثاث 
 خشبي

نجار 
 خيزران

مرم  
المنتجات 
الحرفية 
 الخشبية

نحات 
وحفار 
تحف 

وتماثيل 
خشبية 

نجار )
 (حفر

مركب  
اثاث 
 خشبي

عامل   
قص 
 أقمشة

فنيو 
التصمي  
الداخلي 
 والديكور

صداف 
تطعي  
 الخشب

873 

230 

120 123 
48 16 15 15 12 11 11 
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باعتبارها فترة  العمالة بخبرة سنة واحدةالطلب على  ترّكزا من حيث الخبرة المطلوب توافرها في العمالة المطلوبة فقد وأمّ 

في الطلب على  انخفاضا طفيفاأيضاً  يبّين( والذي 18ضح ذلك من خالل الجدول )العمل في هذا القطاع. ويتّ  متطلّباتكافية للقيا  ب

 دون أي خبرة(.الجدد ) الخّريجين

ّ(1111-1111)ّلألعوامّوالجنسّالمطلوبةّالخبرةّسنواتّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمطلوبةّالعمالةّتوزيع:18ّّّجدول

 سنوات الخبرة
 4106عدد الفرص لعام  4100عدد الفرص لعام  4102عدد الفرص لعام 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

0 83 0 44 0 40 0 

1 314 31 317 24 327 24 

2 92 1 73 3 67 3 

3 34 0 16 0 14 0 

4 16 0 0 0 0 0 

5 15 0 7 0 0 0 

7 3 0 3 0 3 0 

10 4 0 0 0 0 0 

12 13 0 13 0 13 0 

13 3 1 3 1 3 1 

20 1 0 1 0 1 0 

 28 468 28 477 33 578 المجموع
ّ

   

ّ(1111-1111)ّلألعوامّالمطلوبةّالخبرةّسنواتحسبّّاثا األتوزيعّالطلبّعلىّالعمالةّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّكلش

 

ارتفاع حج   أعمال التوسعة، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ  ( بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس19الجدول ) يبّينو

%( أكثر من كونه 21 -%11توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةهو ناشئ عن  1111-1111الطلب على العاملين في األعوا  

 .دوران  وظيفيّ مجرد 

 

0 1 2 3

2016 

0 1 2 3

2015 

0 1 2 3

2014 
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ّ(1111-1111)ّلألعوام(ّتوسع/ّدوران)ّتوف رهاّأسبابّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمطلوبةّالعمالةّتوزيع:19ّّّجدول

 4106عدد الفرص لعام  4100عدد الفرص لعام  4102عدد الفرص لعام  طبيعة الوظيفة

 143 157 201 دوران

 326 327 371 توسع

 27 21 39 هماكاّل 

 496 505 611 المجموع
 

   

ّ(1111-1111)ّلألعوام(توسع/ّدوران)ّتوف رهاّأسبابحسبّّاثا األتوزيعّالطلبّعلىّالعمالةّفيّقطاعّصناعةّ:18ّّّكلش

 

،  ثاثاألصناعة مطلوبة ضمن مهن قطاع ال فنّيةات المهارالالعمل عن أكثر  أصحاب، من خالل سؤال الّدراسةوكشفت نتائج 

 أجزاءتصنيع مهارة  ت أكثرها:كان ،يجب تواجدها في المعينين لهذه المهن فنّية على مهارات ترّكزمهن رئيسة  عدةهناك  أنّ 

المشغوالت وتركيب  أجزاءإلى مهارة تجميع  باإلضافة، خشبيّ  أثاث نّجاروهي خاصة بمهنة  ،ةالّتنفيذيّ حسب الرسو   ثاثاأل

 وضح ذلك.ي الجدول الموجود أدناهو ة.الّتنفيذيّ المكمالت عليها، ومهارة قراءة المخططات 

ّلألعوامّالعاملينّلدىّوالتتوفرّلهاّمطلوبةّفني ةّمهارةّوأكاثرّلمهنةاحسبّّاثا األتوزيعّالعمالةّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّجدول
(1111-1111)ّ

 2016 2015 2014 الطلوبة فنيّةالمهارة ال المهنة

 1 1 1 توزيع آالت التشغيل  إعداد مخطط  مهندس تخطيط مصانع

 5 4 2 يدويا   الّداخليّ  التّصميمعداد مخططات مشاريع إ والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 
 0 0 4 الزخرفيّة األشكالحفر 

 0 0 3 األصدافة وتطعيمها بالمعادن وخشبيّ تصنيع التحف ال

 3 3 6 دهان المنتج وتشطيبه صداف تطعيم الخشب

 ةخشبيّ مرمم المنتجات الحرفية ال
 3 3 3 اختيار المواد المناسبة

 4 4 0 األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب 

ة خشبيّ اثيل تمّ نحات وحفار تحف و

 حفر( نّجار)

 0 1 1 و المواد اللزمة دواتتجهيز اآلالت واأل

 4 4 5 الحفر بأنواعه) الهندسي، البارز، الغائر، المجسم( عمليّات إجراء

 دوران
30% 

 توسع
70% 

2016 

 دوران
32% 

 توسع
68% 

2015 

 دوران
35% 

 توسع
65% 

2014 
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 خشبيّ  أثاث نّجار

 0 4 9 دهان المنتج وتشطيبه

 8 8 8 األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب 

 18 22 22 ةالتّنفيذيّ قراءة المخططات 

 16 16 12 النموذجيّة األقيسةف تعرّ 

 19 22 23 والمحمولة واستخدامهاة الثابتة نّجارالت الآتجهيز 

 86 102 153 ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع 

 67 24 42 المشغوالت وتركيب المكملت عليها أجزاءتجميع 

 3 3 3 بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع 

 8 8 8 ثاثاألتركيب مكملت قطع 

 0 0 2 وتقدير كمياتهاتحديد بنود مواد العمل ومواصفاتها 

 0 1 1 ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  تصنيع المشغوالت

 0 1 1 التّصميمة والتّنفيذيّ الكراسي حسب الرسوم  أجزاءتصنيع  كراسي نّجار

 خيزران نّجار

 0 4 0 اليدوية واستخدامها دواتاختيار األ

الخيزران) قص، ترطيب، ثني، تجميع( حسب  أجزاءتصنيع 

 ةالتّنفيذيّ الرسوم 
0 4 0 

 20 20 0 ة اليدويةنّجارال أدواتباستخدام  اليدويةكافة االعمال  إجراء

 0 0 1 تجهيز السطوح الملبسة بالقشرة للدهان قشرة نّجار

 أثاث نّجارمساعد 

 26 26 31 ة اليدويةنّجارال أدواتباستخدام  اليدويةكافة االعمال  إجراء

 18 25 29 بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع 

 12 12 17 ثاثاألتركيب مكملت قطع 

 0 0 6 تركيب مكملت قطع الخيزران خيزران نّجارمساعد 

 خشبيّ  أثاثمركب 
 0 3 4 و المواد اللزمة دواتتجهيز اآلالت واأل

 0 1 6 وتثبيته وتركيب المكملت اللزمة عليه ثاثاألتركيب 

 40 40 40 ةالتّنفيذيّ قراءة المخططات  صانع بترون يدوي

 خشبيّ  أثاث منّجد

 20 20 6 و المواد اللزمة دواتتجهيز اآلالت واأل

 0 0 2 ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع 

 7 7 7 تحديد بنود مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها

 0 0 7 تركيب المكملت

 7 11 21 وحشوات التنجيدتجهيز وتركيب دعائم 

 3 3 3 تركيب دعائم وحشوات التنجيد حسب التعليمات خشبيّ  أثاث منّجدمساعد 

 4 4 4 تجهيز مقصات القماش الكهربائية وتشغيلها  حسب التعليمات عامل قص أقمشة

ّ

 



   

33 
 

ةالمهاراتّ 1.1  اثا األصناعةّالمطلوبّتوافرهاّلدىّالعاملينّفيّقطاعّّالعام 

الداعمة للتشغيل في  العاّمةمهارة من المهارات  كلّ  أهمّيةدرجة  تبّينجداول  يةان  ثمّ لت عليها تمّ البيانات التي اشبعد  تحليل 

مهنة من  كلّ ل الضرورّية العاّمةالمهارات  يبّين(، والذي 21استخالص الجدول ) ت ّ ، ثاثاألصناعة مهنة من مهن قطاع  كلّ 

 .تدريبّيةالتلك المهارات في برامجها  إدماج الّتدريب مزّوديب من المهن، األمر الذي يتطلّ 

 

ةّالمهارات:11ّّّجدول ةّالعام  ّالمطلوبةّللمهنّللتشغيلّالداعمةّالضروري 

 المطلوبة العاّمةالمهارات  المهنة

 مهندس تخطيط مصانع
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 ت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزيةكّل وحل المش

 عالن والتسويقصاصي اإلاخت
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 عدديّةت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات كّل وحل المش

 ون واالداريونالتّنفيذيّ السكرتيريون 
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 عدديّةت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات كّل وحل المش

 عدديّةمهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات  والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 الوق،ت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة كّل وحل المش

 مهارات االتصال والعمل مع الفريق صداف تطعيم الخشب

 ةخشبيّ مرمم المنتجات الحرفية ال
ت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة كّل مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل وحل المش

 عدديّةالوق،، مهارات 

ة خشبيّ اثيل تمّ نحات و حفار تحف و 

 حفر( نّجار)

ت، مهارة كّل واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل وحل المش اإلبداعمهارة 

 عدديّةالتخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات 

 خشبيّ  أثاث نّجار
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 عدديّةت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات كّل وحل المش

 واالبتكار، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق، اإلبداعمهارة  كراسي نّجار

 خيزران نّجار
ت، مهارة كّل واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل وحل المش اإلبداعمهارة 

 عدديّةالتخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارات 

 قشرة نّجار
ت، مهارة كّل واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل وحل المش اإلبداعمهارة 

 عدديّةالتخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارات 

 أثاث نّجارمساعد 
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 عدديّةت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارات كّل وحل المش

 مهارات االتصال والعمل مع الفريق خيزران نّجارمساعد 

 خشبيّ  أثاثمركب 
ت، مهارة كّل واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل وحل المش اإلبداعمهارة 

 عدديّةالتخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات 

 صانع بترون يدوي
ت، مهارة كّل واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل وحل المش اإلبداعمهارة 

 عدديّةالتخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات 

 خشبيّ  أثاث منّجد
واالبتكار، مهارات االتصال والعمل مع الفريق، مهارة التحليل  اإلبداعمهارة استخدام الحاسوب، مهارة 

 عدديّةت، مهارة التخطيط والتنظيم وادارة الوق،، مهارة التواصل باللغة االنجليزية، مهارات كّل وحل المش
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ّاثا األصناعةّفيّقطاعّّالمرأةتشغيلّ 1.1

 رغبتال  ثاثاألصناعة %( من المنشآت العاملة في قطاع 99أكثر من ) جمعها إلى أنّ  ت ّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

ال تناسب التي طبيعة العمل في هذا القطاع لى إيس رئ بشكلو ذلك يعودو ،(22الجدول ) يبّينكما وفي هذا القطاع،  إناثفي تعيين 

 .(%2)في مهن هذا القطاع بنسبة ال تقل عن  ناثعا  يبقى هناك تشغيل لإل بشكل. لكن المرأة

ّنا اإلّتعيينّعدمّسببحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّجدول

 عدد المنشآت ناثاإلأسباب عدم تعيين 

 2842 طبيعة العمل ال تناسب المرأة

 243 عدم الحاجة

 7 عدم رغبة صاحب العمل

 2 فة المادية العاليةكلّ ال
 

 

ّنا اإلّتعيينّعدمّسببحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:19ّّّكلش
ّ

المساندة لمهنة  مهنالأه  المهن التي يعملن بها هي  أنّ  تبّينضمن هذا القطاع، ي ناثاإلوعند دراسة  المهن التي تعمل بها 

ويقتصر هذا الطلب  ،إلى مهنة مشغل آلة الدرزة باإلضافة، واإلعالنوالدعاية  دارّيةاإل واألعمال السكرتاريةمثل  ثاثاألصناعة 

 .ثاثاألصناعة في بقية أقالي  المملكة في قطاع  ناثاإلالوسط، بينما ال يوجد طلب على  إقلي على 
 

ّقليماإلوّالمهنةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:11ّّّجدول

  
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 عدد المنشآت ناثلإلفرص العمل 

ال يوجد طلب على 

 ناثاإل

ال يوجد طلب على 

 ناثاإل

 1 1 مهندس تخطيط مصانع

 2 2 االعلن والتسويق اختصاصي

 4 12 ون واالداريونالتّنفيذيّ السكرتيريون 

 3 3 زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 

 1 7 خشبيّ  أثاث نّجار

 1 3 تجميع/ أخرى عامل

 13 28 المجموع
ّ

طبيعة العمل ال 
 تناسب المرأة

92% 

 عد  الحاجة
8% 
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 اثا األصناعةّفيّقطاعّّاإلعاقاتتشغيلّذويّ 1.1

ون كلّ ( عامالً في القطاع ويش8111من أصل ) ( عامالً 91قد بلغ ) اإلعاقاتعدد العاملين من ذوي  ( أنّ 24الجدول ) يبّين

مهن الون فيها هي ترّكزيلكن أكثر المهن التي  ،مهن مختلفة في القطاع نفسه ست%( فقط، وه  يعملون في 1.1ما نسبته )

 .هذا القطاعفي  اإلعاقاتذوي العاملين من  توزيعالجدول أيضا  يبّين. والمساندة

ّالمهنةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّاإلعاقاتّذويّمنّلعاملينّتوزيع:11ّّّجدولّّ

 المهنة
 الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم

 عدد المنشآت نوالموظف عدد المنشآت نوالموظف عدد المنشآت نوالموظف

 3 3 7 9 39 46 خشبيّ  أثاث نّجار

 1 1     17 18 أثاث نّجارمساعد 

         7 8 خشبيّ  أثاث منّجد

المنظفون والمساعدون في الفنادق 

 والمكاتب والمؤسسات األخرى
    6 6     

         2 2 عامل طوي وتغليف 

         1 1 عامل قص أقمشة  

 4 4 13 14 66 75 المجموع
ّ

ّ

 المهنةّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّاإلعاقاتّذويّمنّلعاملينّتوزيعّ:11ّّكلش
 

نظراً لطبيعة القطاع  اإلعاقاتتوظيف ذوي  تفّضل، فعلياً، ال ثاثاألصناعة المنشآت في قطاع  أنّ  الّدراسةنتائج  تبّين

صداف خشب، مهن في  رئيس بشكل وذلك ،تعيينه عمل مستقبلية لفرصة ( 12هناك )عا   بشكلالعمل فيه، لكن  متطلّباتو

 .خشبيّ  أثاثومساعد تنجيد  منّجدة، وخشبيّ نحات وحفار تحف و

 

 نجار اثاث خشبي
62% 

 مساعد نجار اثاث
21% 

 منجد اثاث خشبي
8% 

المنظفون والمساعدون في 
الفنادق والمكاتب 
 والمؤسسات األخرى

6% 

 عامل طوي وتغليف 
2% 

 عامل قص أقمشة  
1% 
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ّوطرقّالتعيينّاثا األصعوباتّتعيينّالعاملينّفيّقطاعّصناعةّ 1.8

%( 11.1)تواجه ال تواجه أية صعوبات في التعيين، بينما  %( من المنشآت11.1ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

( صعوبات في التعيين، وتعزى هذه الصعوبات إلى النقص في العمالة ممن لديه  المهارات فردّيةمن المنشآت )معظمها منشآت 

 (.25نحو العمل )انظر الجدول  إيجابّيةضافة للنقص في العمالة ممن لديه  قي  واتجاهات إرئيس،  بشكلالمطلوبة 

ّحسبّصعوباتّالتعيينّاثا األ:ّتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعة11ّّّجدولّ

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم صعوبات التعيين

 259 5 18 237 اكاديميا النقص في العمالة المؤهلة

 541 19 63 459 النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة

 نحو العمل إيجابيّةالنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات 

 مهارات داعمة للتشغيلو
385 59 44 487 

 12 3   9 المطلوب األجرارتفاع 

 78 17 6 56 عدم االلتزام بالدوام

 1378 87 146 1145 المجموع
ّ

ّّ

ّّ

ّالتعيينّصعوباتحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّّ:11ّّكلش

النقص في العمالة 
؛ المؤهلة اكاديميا

19% 

النقص في العمالة 
ممن لديه  
المهارات 

 %39؛ المطلوبة

النقص في العمالة 
ممن لديه  

اتجاهات ايجابية 
نحو العمل و 
مهارات داعمة 

 %35؛ للتشغيل

ارتفاع االجر 
 %1؛ المطلوب

عد  االلتزا  
 %6؛ بالدوا 

ّاإلجمالي

النقص في العمالة 
؛ المؤهلة اكاديميا

21% 

النقص في العمالة 
ممن لديه  
المهارات 

 %40؛ المطلوبة

النقص في العمالة 
ممن لديه  

اتجاهات ايجابية 
نحو العمل و 
مهارات داعمة 

 %34؛ للتشغيل

ارتفاع االجر 
 %1؛ المطلوب

عد  االلتزا  
 %5؛ بالدوا 

ّإقليمّالوسط

النقص في العمالة 
؛ المؤهلة اكاديميا

12% 

النقص في العمالة 
ممن لديه  
المهارات 

 %43؛ المطلوبة

النقص في العمالة 
ممن لديه  

اتجاهات ايجابية 
نحو العمل و 
مهارات داعمة 

 %40؛ للتشغيل

عد  االلتزا  
 %4؛ بالدوا 

ّإقليمّالشمال

النقص في العمالة 
؛ المؤهلة اكاديميا

النقص في العمالة  5%
ممن لديه  
المهارات 

 %22؛ المطلوبة

النقص في العمالة 
ممن لديه  

اتجاهات ايجابية 
نحو العمل و 
مهارات داعمة 

 %50؛ للتشغيل

ارتفاع االجر 
 %3؛ المطلوب

عد  االلتزا  
 %19؛ بالدوا 

ّإقليمّالجنوب
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التعيين المباشر من خالل  أنّ ( 11وحسب الجدول ) الّدراسةبالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت  يّتصلوفيما 

 %(.91.1هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّية االّتصاالت

ّقليماإلوّطرقّالتعيينحسبّّاثا األصناعةّتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّّ:11ّّّجدولّ

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم طرق التعيين

 74 2 6 66 مكاتب التشغيل

 5     5 ديوان الخدمة المدنية

 71   6 65 اإللكترونيّةالصحف و المواقع 

 2412 83 171 2159 الشخصيّة االتّصاالتمباشرة من خالل 

 11 6   5 عرض خدمات

 15   6 9 المهنيّ  التّدريبمراكز 

 2588 90 188 2309 المجموع
ّ

ّّ

ّّ

ّقليماإلوّالتعيينّطرقحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّ:11ّّّكلش

 مكاتب التشغيل
الصحف و  3%

المواقع 
 االلكترونية

3% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
 الشخصية

93% 

مراكز التدريب 
 المهني

1% 

 اإلجمالي

؛  مكاتب التشغيل
2.9% 

ديوان الخدمة 
 %0.2؛ المدنية

الصحف و 
المواقع 
؛ االلكترونية

2.8% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

93.5% 

؛  عرض خدمات
0.2% 

مراكز التدريب 
 %0.4؛ المهني

ّإقليمّالوسط

؛  مكاتب التشغيل
3% 

الصحف و 
المواقع 
؛ االلكترونية

3% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

91% 

مراكز التدريب 
 %3؛ المهني

ّإقليمّالشمال

؛  مكاتب التشغيل
1.7% 

مباشرة من 
خالل 

االتصاالت 
؛  الشخصية

91.7% 

؛  عرض خدمات
6.6% 

ّإقليمّالجنوب
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%( منه  11العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التركيبات الكهروميكانيكية، وقد أجاب ) أصحابكما وسئل 

%( ضعف 19ار، ونحو )ثمّ لى ضعف الترويج لالست%( أشاروا إ11داء القطاع، بينما )ؤثر على أارتفاع الضرائب ي بأنّ 

 الناظمة للعمل.وقصور القوانين والتشريعات 

ّقليماإلوّالقطاعّتواجهّالتيّالصعوباتحسبّّاثا األتوزيعّالمنشآتّفيّقطاعّصناعةّّّ:11ّّجدول

 المجموع الجنوب إقليم الشمال إقليم الوسط إقليم ثاثاألالصعوبات التي تواجه قطاع صناعة 

 760 46 76 638 القوانين والتشريعات الناظمة للعمل

 1293 53 133 1108 ارتفاع الضرائب

 299 11 47 240 ارثمّ ات التي تعيق االستاءاألجر

 1188 40 95 1053 ارثمّ للستضعف الترويج 

 233 2 71 161 نتاجارتفاع تكاليف مدخلت اإل

 26     26 فةكلّ غراق السوق بالبضائع المستوردة األقل إ

 32 6   26 في الجوار السياسيّةو ةاالقتصاديّ  األزماتعات بسلبا  بت نتاجب على اإلتأثر الطل

 3831 157 423 3251 المجموع
 

 

 قليماإلوّالقطاعّتواجهّالتيّالصعوباتّحسبّاثا األصنعّّقطاعّفيّالمنشآتّتوزيع:11ّشكلّّ

 

القوانين والتشريعات 
 الناظمة للعمل

20% 

 ارتفاع الضرائب
34% 

اإلجراءات التي تعيق 
 االستثمار

8% 

 ضعف الترويج لإلستثمار
31% 

ارتفاع تكاليف مدخالت 
 االنتاج

6% 

تأثر الطلب على االنتاج 
سلباً بتيعات األزمات 

االقتصادية والسياسية في 
 الجوار

1% 
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ّالفصلّالاثال 

صناعةّتحليلّجانبّالعرضّفيّقطاعّ

ّاثا األ
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دةأهمّالجهاتّ 1.1  اثا األصناعةّفيّقطاعّّللت دريبّالمزو 

منها تتبع للقطاع  أربعةجهات رئيسة،  ست في األردن في ثاثاألفي قطاع صناعة  للّتدريب المزّودةتنحصر أبرز الجهات 

 دمة.سنة بدء تقدي  الخ( توزيع هذه الجهات حسب 18الجدول) يبّين. ووواحدة للقطاع الخاص الّدولّيةالعا  وواحدة لوكالة الغوث 

دةّالجهات:18ّّّجدول دريبّالمزو  ّالمهنيّ ّالتعليم/الت دريبّخدماتّتقديمّبدءّسنةّحسبّللت 

 سنة بدء تقديم الخدمة التّدريبالجهة مزودة 

 1997 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 1957 والتعليم/ وزارة التربية المهنيّ التعليم 

 1976 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 2007 المهنيّ  التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 1963 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 1966 مدرسة ثيودور شنلر

 

-1111الرئيسة في المملكة لألعوا  ) تدريبّيةالعدد الملتحقين بالجهات  أنّ عن  الّتدريب مزّوديوتكشف البيانات الواردة من 

وا في مراكز التعلي  ترّكز( ثاثاألبصنع  الخاّصةبما فيها البرامج  تدريبّيةال)في جميع البرامج ( ملتحقاً 92218( قد بلغ )1111

%(. في 19.2وبنسبة ) المهنيّ  الّتدريب%(، يليه  الملتحقون في مؤسسة 11.2التابعة لوزارة التربية والتعلي  وبنسبة ) المهنيّ 

، غالبيته  من (ثاثاألبصنع  الخاّصةبما فيها البرامج  تدريبّيةال)في جميع البرامج  ( خريجاً 81118) الخّريجينحين بلغ مجموع 

وبنسبة  المهنيّ  الّتدريب%(، يليه  خريجو مؤسسة 11.1في وزارة التربية والتعلي  وبنسبة ) المهنيّ خريجي برامج التعلي  

%( 11.1%( و)11.1منه  ) كلّ ول المهنيّ  الّتدريبة للتشغيل والوطنيّ ع وخريجو الشركة تمّ يات المجكلّ خريجو  ث ّ (، 11.1%)

( حسب الجهات 1111-1111لألعوا  ) الخّريجينوأعداد الملتحقين و االستيعابّية( الطاقة 19على التوالي. ويوضح الجدول )

 في القطاع الخاص. الّتدريب مزّوديمن  الخّريجينحيث يالحظ أيضاً من الجدول انخفاض أعداد  ،المختلفة للّتدريب المزّودة

 

دةّالجهات:19ّّجدول دريبّالمزو  ةّالطاقةّحسبّللت  يجينوّالملتحقينّوأعدادّاالستيعابي  ّ(1111-1111)لألعوامّالخر 

 الت دريبجهةّ

2011 2012 2013 

الطاقة 

 االستيعابيّة
 نوالملتحق نولخّريجا

الطاقة 

 االستيعابيّة
 نوالملتحق نوالخّريج

الطاقة 

 االستيعابيّة
 نوالملتحق نوالخّريج

 4563 4173 4640 4796 4370 4840 5130 4963 5160 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 13592 11053 15209 15069 12843 15209 14066 11511 13701 / وزارة التربية والتعليمالمهنيّ التعليم 

 10811 7130 11000 8169 7535 12000 10087 6462 12000 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 المهنيّ 
10000 7024 5280 8000 4602 1550 8000 1590 1286 

 1311 1205 2500 1065 984 2500 869 838 2500 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 25 19 30 22 22 30 27 24 30 مدرسة ثيودور شنلر

 31588 25170 41379 30671 30356 42579 35459 30822 43391 المجموع
 



   

42 
 

 

دةّالجهات:11ّّّكلش دريبّالمزو  ةّالطاقةّحسبّللت  يجينوّوأعدادالملتحقينّاالستيعابي  ّ(1111-1111)لألعوامّالخر 

 

  

يجينوّالملتحقينّتوزيع:11ّّّكلش دةّالجهاتّحسبّالخر  دريبّالمزو  ّ(1111-1111)ّلألعوامّللت 
 

 

 الّتدريبباستثناء مراكز  االستيعابّيةكانت أقل من الطاقة  للّتدريب المزّودةأعداد الملتحقين في جميع الجهات  ويالحظ أنّ 

نسب عدد الملتحقين إلى  إضافة إلى أنّ ، 1111للعا   االستيعابّيةالتابعة لوزارة التربية، فقد كانت أعداد الملتحقين تفوق الطاقة 

ة، األمر الذي يدعو الّتطبيقيّ ع التابعة لجامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ  وكذلك لدى مرتفعة لدى هذه المراكزكانت  االستيعابّيةالطاقة 

 لها. االستيعابّيةورفع الطاقة  تدريبّيةاللضرورة توسعة هذه المراكز 

ّ
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دةالجهاتّ:11ّّّجدول دريبّالمزو  ةّللطاقةّالملتحقينّنسبةّحسبّللت  ّ(1111-1111)ّلألعوامّاالستيعابي 

د  2013 2012 2011 الت دريبّومزو 

 %98.3 %99.1 %99.4 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 %89.4 %99.1 %102.7 / وزارة التربية والتعليمالمهنيّ التعليم 

 %98.3 %68.1 %84.1 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 %16.1 %19.4 %52.8 المهنيّ  التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 %52.4 %42.6 %34.8 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 %83.3 %73.3 %90.0 مدرسة ثيودور شنلر

ّ

 

دةالجهاتّ:11ّّشكلّّ دريبّالمزو  ةّللطاقةّالملتحقينّنسبةّحسبّللت  ّ(1111-1111)ّلألعوامّاالستيعابي 

 

دةّالجهات:11ّّّجدولّ يجينّنسبةّحسبّللت دريبّالمزو  ةّللطاقةّالخر  ّ(1111-1111)لألعوامّاالستيعابي 

 2013 2012 2011 التّدريب ومزّود

 %89.9 %90.3 %96.2 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 %72.7 %84.4 %84.0 / وزارة التربية والتعليمالمهنيّ التعليم 

 %64.8 %62.8 %53.9 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 %19.9 %57.5 %70.2 المهنيّ  التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 %48.2 %39.4 %33.5 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 %63.3 %73.3 %80.0 مدرسة ثيودور شنلر

 



   

44 
 

 
دةالجهاتّ:11ّّّكلش دريبّالمزو  يجينّنسبةّحسبّللت  ةللطاقةّالخر  ّ(1111-1111)لألعوامّاالستيعابي 

 

 اثا األصناعةّفيّقطاعّّالمطب قةّتدريبي ةالالبرامجّ 1.1

( خريجاً خالل 1.191، وبلغ عدد خريجيها قرابة )تدريبّيةبهذا القطاع خمسة برامج  الخاّصة تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

 برنامج فني ث ّ %(، 11.1) بنسبة خشبيّ  أثاث نّجارمن برنامج  تنت النسبة الكبيرة منه  قد تخرج(. كا1111-1111األعوا  )

 أثاث نّجار%(، ومساعد 2.1) ةنسببت/مركبات سيارا منّجد%(، يليه برنامج مساعد 18.1) ةنسببوالديكور  الّداخليّ  الّتصمي 

(1.8.)% 

ّ

ةالّالبرامج:11ّّّجدول ّ(1111-1111)ّلألعوامّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي 

 

 يكلّ المجموع ال 2013 2012 2011 التّدريبيّ البرنامج 

 1052 277 340 435 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 2264 806 797 661 خشبيّ  أثاث نّجار

 104 29 42 33 أثاث نّجارمساعد 

 259 126 81 52 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 

 15 7 5 3 خشبيّ  أثاث منّجد

 3694 1245 1265 1184 المجموع
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يجي:18ّّشكلّّ دةّالجهاتّتوزيعّخر  ةالّالبرامجّحسبّللت دريبّالمزو  -1111)ألعواملّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي 
1111)ّ

 

خالل األعوا   اً ( خريج1.182بهذا القطاع الذكور نحو ) الخاّصة تدريبّيةالمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج 

 فنيبرنامج  ث ّ %(، 21.1) حيث كانت نسبته  خشبيّ  أثاث نّجارمن برنامج  تنسبة كبيرة منه  تخرج ،(1111-1111)

ومساعد %(، 8.1) سيارات/مركبات ونسبته  منّجدمساعد %(، يليه برنامج 11.1) والديكور وكانت نسبته  الّداخليّ  الّتصمي 

والديكور حيث  الّداخليّ  الّتصمي  على برنامج فني ناثاإلفقد اقتصرت الخريجات من %(. في المقابل، 1.1) ونسبته  أثاث نّجار

 (. 1111-1111خالل األعوا  )( خريجة 112في هذا البرنامج) خريجاتالعدد  بلغ

 

 

يجي:19ّّّكلش دةّالجهاتّتوزيعّخر  دريبّالمزو  ةالّالبرامجضمنّّللت  ّالجنسّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي 
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يجي:11ّّّكلش دةّالجهاتّتوزيعّخر  دريبّالمزو  ةالّالبرامجّحسبّللت  ّالجنسّوّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي 

 

وأعداد  ،إقلي  كلّ في  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( 11الجدول ) فإنّ على حدة،  إقلي  كلّ في  المقّدمة بالبرامج يّتصلا فيما أمّ 

مختلفة  تدريبّيةتوزعوا ضمن برامج  ،الوسط إقلي في  ( متدرب2,201عا  تخرج ) بشكل(. و1111-1111خريجيها لألعوا  )

ومساعد ، سيارات/مركبات منّجدمساعد ، يليه برنامج والديكور الّداخليّ  الّتصمي  فنيبرنامج  ث ّ ، خشبيّ  أثاث نّجاربرنامج  :أبرزها

( خريجاً 191الشمال قرابة ) إقلي ( في 1111-1111لألعوا  ) الّتدريب مزّودي. في المقابل، بلغ عدد خريجي أثاث نّجار

( خريجاً 191) الخّريجينالجنوب فقد بلغ عدد  إقلي ا في . أمّ والديكور الّداخليّ  الّتصمي  فني ث ّ ، خشبيّ  أثاث نّجارتوزعوا بين 

 . أثاث نّجارومساعد ، خشبيّ  أثاث نّجاربرنامج  :هما انحصروا في برنامجين اثنين

 

يجي:11ّّّجدولّ دةالجهاتّّتوزيعّخر  ةالحسبّالبرامجّّللت دريبّالمزو  ّقليماإلوّاثا األفيّقطاعّصناعةّّالمطب قةّتدريبي 
ّ(1111-1111)لالعوام

 الت دريبيّ البرنامجّ

 الوسطّإقليم

 المجموع

 الشمالّإقليم

 المجموع

 الجنوبّإقليم

 المجموع

4
1

0
0

 

4
1

0
4

 

4
1

0
3

 

4
1

0
0

 

4
1

0
4

 

4
1

0
3

 

4
1

0
0

 

4
1

0
4

 

4
1

0
3

 

        242 49 52 141 810 228 288 294 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 270 129 97 44 420 176 151 93 1574 501 549 524 خشبيّ  أثاث نّجار

 24 7 7 10 26 9 12 5 54 13 23 18 أثاث نّجارمساعد 

        62 32 17 13 197 94 64 39 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 

               15 7 5 3 خشبيّ  أثاث منّجد

 294 136 104 54 592 222 189 181 2201 718 763 720 المجموع
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يجي:11ّّّكلش دةالجهاتّّتوزيعّخر  دريبّالمزو  ةالحسبّالبرامجّّللت  ّقليماإلوّّاثا األفيّقطاعّصناعةّّالمطب قةّتدريبي 
ّ(1111-1111)لالعوام

ّ
 

 

. اً شهر 11و  ستة شهور، حيث تراوحت بين ثاثاألصناعة في قطاع  الّتدريب مزّوديمن قبل  المقّدمةعت مدد البرامج تنوّ 

 .1111% لعا  21وبنسبة بلغت  اً،تدريبيّ  اً شهر 11من البرامج كانت مدتها  ىكبرلكن النسبة ال
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ةالّالبرامج:11ّّّكلش ةّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي  1111ّّلعامّباألشهرّالبرنامجّمد 

ّ

 
ةالّالبرامج:11ّّشكلّّ ةّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي  1111ّّلعامّباألشهرّالبرنامجّمد 

 

 
ةالّالبرامج:11ّّشكلّّ ةّحسبّاثا األصناعةّّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي  1111ّّلعامّباألشهرّالبرنامجّمد 

6- 4.8% 

12- 23.2% 

20- 43.9% 

24- 28.1% 

2011 

6- 4.1% 

12- 18.8% 

20- 58.0% 

24- 19.1% 

2012 

6- 2.7% 
12- 7.8% 

20- 73.7% 

24- 15.8% 

2013 
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الحد األدنى  أنّ  عن الّدراسةفقد كشفت نتائج  ثاثاألصناعة في قطاع  تدريبّيةاللخريجي البرامج  العلميّ ق بالمؤهل وفيما يتعلّ 

( أدنى المؤهالت 11الجدول ) يبّينللمقبولين في هذه البرامج  قد تراوح بين )األقل من أساسي( و )التوجيهي(، و العلميّ للمؤهل 

 دون ممن مؤهله  الخّريجينعا  بلغ عدد  بشكلبرنامج تدريبي. و كلّ ( وفي 1111-1111ة للخريجين لمجموع األعوا  )العلميّ 

كحد أدنى، بينما كان عدد  أساسي العلميّ ( خريجاً مؤهله  1111(، وقرابة )1111-1111خريجاً لألعوا  )( 118ساسي )األ

 ( خريجاً. 1111) توجيهي العلميّ ممن مؤهله   الّتدريبخريجي مراكز 

يجيّ:11ّّّجدول دةالجهاتّّتوزيعّخر  ةالحسبّالبرامجّّللت دريبّالمزو  ّالعلميّ ّوالمؤهلّاثا األفيّقطاعّصناعةّّالمطب قةّتدريبي 
ّ(1111-1111)ّلألعوامّاألدنى

 المجموع توجيهي اساسي أقلّمنّأساسي الت دريبيّ البرنامجّ

 0104 1011 39 2 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 4462 0 2252 12 خشبيّ  أثاث نّجار

 012 0 0 104 أثاث نّجارمساعد 

 402 0 259 0 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 

 00 0 15 0 خشبيّ  أثاث منّجد

 3622 1011 2565 118 المجموع
 

  

  
ةالّالبرامجّخريجيّتوزيع:11ّّشكلّّ -1111)ّلألعوامّاألدنىّالعلميّ ّلمؤهلاّحسبّاثا األّصناعةّقطاعّفيّالمطب قةّتدريبي 

1111)ّ

أقل من 
 %3أساسي 

اساسي 
70% 

توجيهي 
27% 

2011-2013 

أقل من 
 %5؛ أساسي

؛  اساسي
75% 

؛  توجيهي
20% 

2011 

أقل من 
 %4أساسي 

اساسي 
85% 

توجيهي 
11% 

2012 

أقل من 
 %3أساسي 

اساسي 
88% 

توجيهي 
9% 

2013 
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ديّخريجوّ:11ّّجدول دريبّمزو  ّ(1111-1111)لألعوامىّاألدنّالعلميّ ّوالمؤهلّالت دريبيّ ّالبرنامجّحسبّالت 

 الخريجون توجيهي الخريجون أساسي الخريجون أساسيأقل من 

 1011 والديكور الّداخليّ  الّتصمي فني  39 والديكور الّداخليّ  الّتصمي فني  2 والديكور الّداخليّ  الّتصمي فني 

     2252 خشبيّ  أثاثنّجار 12 خشبيّ  أثاثنّجار

     259 مركبات/ سيارات منّجد مساعد 104 أثاثنّجار مساعد

     15 خشبيّ  أثاث منّجد   ّ

 1011  2565  118 المجموع
 

2011 

  
2012 

  
2013 

  

ديّخريجيّتوزيع:11ّّّكلش  (1111-1111)لألعوامّوالجنسّاألدنىّالعلميّ ّالمؤهلّحسبّالت دريبّمزو 

 أقل من أساسي

5% 

 اساسي

75% 

 توجيهي

20% 

ّذكور

 توجيهي
100% 

ّإنا 

أقل من 
 أساسي

4% 

 اساسي
85% 

 توجيهي
11% 

ّذكور

 توجيهي
100% 

ّإنا 

أقل من 
 أساسي

3% 

 اساسي
88% 

 توجيهي
9% 

ّذكور

 توجيهي
100% 

ّإنا 
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( قد 1111-1111لألعوا  ) للّتدريب المزّودةخريجي الجهات من  %(11) ( أنّ 11وحسب الجدول ) الّدراسةكما أظهرت 

%( من 19%(، وقرابة )11)ء البلقاع التابعة لجامعة تمّ يات المجكلّ خريجي  ث ّ من وزارة التربية والتعلي ،  المهنيّ تلقوا التعلي  

 .ردنمؤسسة نهر األ

ديّخريجيّتوزيع:11ّّّجدولّ دةّالجهةّحسبّالت دريبّمزو  دريبّالمزو  ّ(1111-1111)لألعوامّللت 

دةالجهاتّ دريبّالمزو   المجموع 2012 2011 2010 للت 

 1011 266 323 422 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 1825 793 613 419 / وزارة التربية والتعليمالمهنيّ التعليم 

 351 100 138 113 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 422 52 163 207 المهنيّ  التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 63 26 22 15 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 22 8 6 8 مدرسة ثيودور شنلر

 3694 1245 1265 1184 المجموع
 

 

ديّخريجيّتوزي:11ّّّكلش دةّالجهةّحسبّالت دريبّمزو  ّ(1111-1111)لألعوامّللت دريبّالمزو 

 

ّ

جامعة البلقاء / كليات المجتمع
 التطبيقية

27% 

وزارة التربية / التعلي  المهني
 والتعلي 

49% 

 مؤسسة التدريب المهني
10% 

الشركة الوطنية للتشغيل 
 والتدريب المهني

11% 

وكالة / مراكز التدريب
 الغوث

2% 

 مدرسة ثيودور شنلر
1% 
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ديّخريجيّتوزيعّ:11ّّجدولّ دةّالجهةّحسبّالت دريبّمزو  دريبّالمزو  ّ(1111-1111)األعوامّلمجموعّوالجنسّللت 

دةالجهاتّ دريبّالمزو   المجموع أنثى ذكر للت 

 1011 607 404 ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 1825  1825 / وزارة التربية والتعليمالمهنيّ التعليم 

 351  351 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 422  422 المهنيّ  التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 63  63 الغوث/ وكالة التّدريبمراكز 

 22  22 مدرسة ثيودور شنلر

 3694 607 3087 المجموع

 

  

ديّخريجيّتوزيع:18ّّشكلّّ دةّالجهةّحسبّالت دريبّمزو  دريبّالمزو   (1111-1111)ّاألعوامّلمجموعّوالجنسّللت 
 

 كلّ التي تقدمها وعدد خريجي  تدريبّيةاللالطالع على البرامج  للّتدريب المزّودةجهة من الجهات  كلّ ق أكثر في وبالتعمّ 

امج األكثر إقباال لدى المتدربين نالبر وه، خشبيّ  أثاث نّجاربرنامج  (، والذي يظهر أنّ 18ن في الجدول )برنامج على النحو المبيّ 

والديكور هو األكثر  الّداخليّ  الّتصمي  برنامج فني كذلك ،الّتدريبة للتشغيل والوطنيّ والشركة  والطلبة في وزارة التربية والتعلي 

 ة.الّتطبيقيّ ع التابعة لجامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ إقباال في 

 

 

كليات 
/  المجتمع

جامعة البلقاء 
 التطبيقية

13% 

/  التعلي  المهني
وزارة التربية 

 والتعلي 
59% 

مؤسسة 
التدريب 
 المهني

11% 

الشركة 
الوطنية 
للتشغيل 
والتدريب 

 المهني
14% 

مراكز 
وكالة / التدريب

 الغوث
2% 

مدرسة ثيودور 
 شنلر

1% 

ّذكور

كليات 
/  المجتمع

جامعة البلقاء 
 التطبيقية

100% 

ّإنا 
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ديّخريجيّتوزيع:18ّّّجدولّ دةّالجهةّحسبّالت دريبّمزو  دريبّالمزو  ّ(1111-1111)لألعوامّالت دريبيّ ّوالبرنامجّللت 

دةالجهاتّ دريبّالمزو  يجينعددّ الت دريبيّ البرنامجّ للت   الخر 

 1011 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني ةالتّطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ يات المجكلّ 

 / وزارة التربية والتعليمالمهنيّ التعليم 
 1566 خشبيّ  أثاث نّجار

 259 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 

 المهنيّ  التّدريبمؤسسة 

 41 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 191 خشبيّ  أثاث نّجار

 104 أثاث نّجارمساعد 

 15 خشبيّ  أثاث منّجد

 المهنيّ  التّدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة 

 
 422 خشبيّ  أثاث نّجار

 / وكالة الغوثالتّدريبمراكز 

 
 63 خشبيّ  أثاث نّجار

 22 خشبيّ  أثاث نّجار مدرسة ثيودور شنلر
 

 

ديّخريجيّتوزيع:19ّّشكلّّ دةّالجهةّحسبّالت دريبّمزو  دريبّالمزو  ّ(1111-1111)لألعوامّالت دريبيّ ّوالبرنامجّللت 
 

 برنامج، وجد أنّ  كلّ في  الّتطبيقيّ من حيث نسبة المحتوى  للّتدريب المزّودةوبمراجعة البيانات الواردة من الجهات 

 الخّريجين(%، بينما بلغت نسبة 11 - 11فيه ) الّتطبيقيّ نسبة المحتوى  اً قد تلقوا تدريب الّتدريب%( من خريجي مراكز 11.1)

 .%18.8(% قرابة 81 – 21)فيه تتراوح بين الّتطبيقيّ نسبة المحتوى  اً الذين تلقوا تدريب

1011 

1566 

259 

41 
191 

104 
15 

422 

63 22 

ر
كو

دي
وال

ي 
خل

دا
 ال

ي 
صم

الت
و 

ني
ف

 

ي
شب

خ
ث 

أثا
ر 

جا
ن

 

ت
را

يا
س
د 
ج
من
د 
ع
سا

م
 /

ت
كبا

ر
م

ر 
كو

دي
وال

ي 
خل

دا
 ال

ي 
صم

الت
و 

ني
ف

 

ي
شب

خ
ث 

أثا
ر 

جا
ن

ث 
ثا
 أ
ر
جا

 ن
عد

سا
م

ي 
شب

خ
ث 

أثا
د 
ج
من

ي 
شب

خ
ث 

أثا
ر 

جا
ن

ي 
شب

خ
ث 

أثا
ر 

جا
ن

ي 
شب

خ
ث 

أثا
ر 

جا
ن

 

كليات 
/  المجتمع
جامعة 
البلقاء 
 التطبيقية

وزارة / التعلي  المهني
 التربية والتعلي 

الشركة الوطنية للتشغيل  مؤسسة التدريب المهني
 والتدريب المهني

وكالة / مراكز التدريب
 الغوث

مدرسة 
ثيودور 
 شنلر
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ّ

ديّخريجيّتوزيعّ:19ّّجدول ّ(1111-1111)لألعوامّالت دريبيّ ّوالبرنامجّالت طبيقيّ ّالمحتوىّنسبةّحسبّالت دريبّمزو 

40-50 

ن
جو
ري
خ
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51-60 

ن
جو
ري
خ
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61-70 

ن
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ري
خ
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71-80 

ن
جو
ري
خ
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 1011 تصميم داخلي وديكور يفن 39 تصميم داخلي والديكور فني 50 خشبيّ  أثاث نّجار 1566 خشبيّ  أثاث نّجار

سيارات/  منّجدمساعد 

 مركبات
 422 خشبيّ  أثاث نّجار 15 خشبيّ  أثاث منّجد   259

   179 خشبيّ  أثاث نّجار   47 خشبيّ  أثاث نّجار

       104 أثاث نّجارمساعد 

       2 تصميم داخلي والديكور فني

 

 

ديّخريجيّتوزيع:11ّّشكلّّ ّ(1111-1111)لألعوامّالت دريبيّ ّوالبرنامجّالت طبيقيّ ّالمحتوىّنسبةّحسبّالت دريبّمزو 

ّ
 

في جميع أقالي  المملكة تلقوا  الّتدريب مزّوديخريجي  غالبّية ق في التحليل على مستوى األقالي ، حيث نجد أنّ ويمكن التعمّ 

كانت النسبة  الشمال إقلي %(، بينما في 12.2الوسط كانت النسبة ) إقلي (%، ففي 11-11) الّتطبيقيّ تدريباً نسبة محتواه 

 %(.81.2الجنوب ) إقلي %(، وفي 11.1)

40-50 

53.5% 

51-60 

1.4% 

61-70 

6.3% 

71-80 

38.8% 
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ديتوزيعّخريجيّّ:11ّّّجدولّ  (1111-1111لألعوام)ّقليماإلوّالت طبيقيّ حسبّنسبةّالمحتوىّّالت دريبّمزو 

ّ(1111-1111)لألعوام

 الجنوبّإقليم الشمالّإقليم الوسطّإقليم الت طبيقيّ نسبةّالمحتوىّ

40-50 1264 462 252 

51-60 50 0 0 

61-70 126 65 42 

71-80 1210 223 0 

 294 750 2650 المجموع
 

   

ديتوزيعّخريجيّ:11ّّشكلّّ ّ(1111-1111)لألعوامّّقليماإلوّالت طبيقيّ حسبّنسبةّالمحتوىّّالت دريبّمزو 

 

التي تقدمها  تدريبّيةاللهذه الجهات ضمن البرامج  االستيعابّيةإلى الطاقة  للّتدريب المزّودةق بنسبة خريجي الجهات وفيما يتعلّ 

 منّجدمساعد ، وبرنامج 1111للعا   أثاث نّجارمساعد عدا في برنامج  ،%111ها دون ، فنالحظ أنّ ثاثاألصناعة في قطاع 

 .1111للعا  سيارات/مركبات 

 

ديّخريجيّتوزيع:11ّّجدولّ يجينّنسبةّحسبّالت دريبّمزو  ةّللطاقةّالخر  ّالوسطّإقليمّفيّالت دريبيّ ّوالبرنامجّاالستيعابي 
ّ(1111-1111)لألعوام

 التّدريبيّ البرنامج 
الطاقة 

 االستيعابيّة
2011 

 الخّريجيننسبة

 االستيعابيّةالىللطاقة 
2012 

 الخّريجيننسبة

الىللطاقة 

 االستيعابيّة

2013 
 الخّريجيننسبة

 االستيعابيّةالىللطاقة 

 %34.0 228 %43.0 288 %43.9 294 670 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 %65.8 501 %72.1 549 %68.9 524 761 خشبيّ  أثاث نّجار

 %65.0 13 %115.0 23 %90.0 18 20 أثاث نّجارمساعد 

 %125.3 94 %85.3 64 %52.0 39 75 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 

 %14.0 7 %10.0 5 %6.0 3 50 خشبيّ  أثاث منّجد
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ديّخريجيّتوزيع:11ّّشكلّّ يجينّنسبةّحسبّالت دريبّمزو  ةّللطاقةّالخر  ّالوسطّإقليمّفيّالت دريبيّ ّوالبرنامجّاالستيعابي 
ّ(1111-1111)لألعوام

ّ

ديّخريجيّتوزيع:11ّّّجدولّ يجينّنسبةّحسبّالت دريبّمزو  ةّللطاقةّالخر  ّالشمالّإقليمّفيّالت دريبيّ ّوالبرنامجّاالستيعابي 
ّ(1111-1111)لألعوام

دريبيّ البرنامجّ ةالطاقة الت   4100 االستيعابي 
يجيننسبةّ ّالخر 

 االستيعابي ةللطاقةّ
4104 

يجيننسبةّ ّالخر 

 االستيعابي ةللطاقةّ
4103 

يجيننسبةّ ّالخر 

 االستيعابي ةللطاقةّ

 %12.9 49 %13.7 52 %37.1 141 380 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني

 %46.9 176 %40.3 151 %24.8 93 375 خشبيّ  أثاث نّجار

 %45.0 9 %60.0 12 %25.0 5 20 أثاث نّجارمساعد 

 %128.0 32 %68.0 17 %52.0 13 25 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 
 

 

ديّخريجيّتوزيع:11ّّشكلّّ يجينّنسبةّحسبّالت دريبّمزو  ةّللطاقةّالخر  ّالشمالّإقليمّفيّالت دريبيّ ّوالبرنامجّاالستيعابي 
ّ(1111-1111)لألعوام
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ديتوزيعّخريجيّ:11ّّّجدولّ يجينحسبّنسبةّّالت دريبّمزو  ةللطاقةّّالخر  ّالجنوبّإقليمفيّّالت دريبيّ والبرنامجّّاالستيعابي 
ّ(1111-1111)لألعوام

دريبيّ البرنامجّ ةالطاقة الت   4100 االستيعابي 
يجيننسبةّ ّالخر 

 االستيعابي ةللطاقةّ
4104 

يجيننسبةّ ّالخر 

 االستيعابي ةللطاقةّ
4103 

يجيننسبةّ ّالخر 

 االستيعابي ةللطاقةّ

 %46.9 129 %35.3 97 %16.0 44 275 خشبيّ  أثاث نّجار

 %35.0 7 %35.0 7 %50.0 10 20 أثاث نّجارمساعد 

 

 

ديتوزيعّخريجيّ:11ّّشكلّّ يجينحسبّنسبةّّالت دريبّمزو  ةللطاقةّّالخر  ّالجنوبّإقليمفيّّالت دريبيّ والبرنامجّّاالستيعابي 
ّ(1111-1111)لألعوام

 

عد  وجود  في تدريبه  ورفع كفاءته ، فقد كشفت النتائج عن للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلأما فيما 

من مسؤوليات  نّ إوهذا أمر يتوجب النظر فيه، حيث  ،ثاثاألالمختلفة في قطاع صناعة  الّتدريبفي برامج  اإلعاقاتأي من ذوي 

لهذه الفئة  المستقبلّية الّتدريبعن فرص  الّتدريب مزّودي. وبسؤال جزئياً  عاقة ولولشريحة ذوي اإل همّيةعطاء األإهذه المؤسسات 

وفي  الخاّصةلبعض األفراد من ذوي االحتياجات  الّتدريبعلى استعداد لتقدي   المهنيّ  الّتدريبمؤسسة  ع، وجدنا أنتمّ من المج

 ( متدربين. 11بطاقة استيعابية ) أثاث نّجاربرنامج مساعد 

ديّحسبّمستقبالاّّتدريبهمّالمتوق عّاإلعاقاتّذويّمنّالمتدربينّتوزيع:11ّّّجدولّ ّالت دريبيّ ّوالبرنامجّالت دريبّمزو 

 المجموع المهنيّ  التّدريبمؤسسة  التّدريبيّ البرنامج 

 10 10 أثاث نّجارمساعد 

 10 10 المجموع
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 اثا األصناعةّعدادّالعاملينّفيّمهنّقطاعّإبرامجّ 1.1

 

ةالمهاراتّ 1.1.1 نةّالعام   عدادّالعاملينإفيّبرامجّّالمتضم 

لدى الجهات  المطّبقة تدريبّيةالفي البرامج  بشكل  كاف  الداعمة للتشغيل والمتوافرة  العاّمة( المهارات 11الجدول ) يبّين

في المهارات  محدودّيةالداعمة للتشغيل مع  العاّمةعلى المهارات  ترّكزالتي  المطّبقةالبرامج ظهر قلة ت. حيث للّتدريب المزّودة

 نفسها. المتوّفرة

 

ةّالمهارات:11ّّّجدولّ ةالّالبرامجّتوف رهاّوالتيّللتشغيلّالداعمةّالعام  ّبشكٍلّكافٍّّتدريبي 

ةالمهاراتّ الت دريبيّ البرنامجّ  بشكٍلّكافٍّالداعمةّللتشغيلّوالمتوافرةّّالعام 

 والديكور الّداخليّ  التّصميم فني
مهارات االتصال  والعمل مع الفريق، مهارات التخطيط و تنظي  الوقت، مهارات استخدا  

 الحاسوب.

 خشبيّ  أثاث نّجار
مهارات االتصال  والعمل مع الفريق، مهارات التخطيط و تنظي  الوقت، مهارات التحليل وحل 

 التواصل باللغة االنجليزية.، مهارات عددّيةت، مهارات استخدا  الحاسوب، مهارات كاّل المش

 مهارات االتصال  والعمل مع الفريق. أثاث نّجارمساعد 

 سيارات/ مركبات منّجدمساعد 
مهارات االتصال  والعمل مع الفريق، مهارات التخطيط و تنظي  الوقت، مهارات التحليل وحل 

 .عددّيةت، مهارات كاّل المش

 خشبيّ  أثاث منّجد
مع الفريق، مهارات استخدا  الحاسوب، مهارات التواصل باللغة  مهارات االتصال  والعمل

 االنجليزية.

 

مةرفعّالكفاءةّعدادّودوراتّاإلبرامجّ 1.1.1 ّاثا األصناعةّفيّقطاعّّالمقد 

في قطاع صناعة  للّتدريب المزّودةعداد عاملين وال دورات رفع كفاءة مقدمة حالياً من المؤسسات إوجد برامج تال 

غوث وغيرها، ستقو  بتقدي  برامج التابعة لوكالة ال الّتدريبومراكز  المهنيّ  الّتدريبلكن هناك مؤسسات مثل مؤسسة ، ثاثاأل

 ( متدرباً. 111عداد عاملين مستقبالً لحوالي )إ
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ةّالطاقة:11ّّّجدولّ ّمسمىّحسبّالمهنيّ ّالت دريبّمؤسسةّفيّمستقبالاّّتنفيذهاّالمزمعّالمهنيّ ّاإلعدادّلبرامجّاالستيعابي 
ّالبرنامج

 التّدريبيّ البرنامج 

2014 2015 

مدرسة ثيودور 

 شنلر

 التّدريبمؤسسة 

 المهنيّ 

ة الوطنيّ الشركة 

 التّدريبللتشغيل و

 المهنيّ 

مراكز 

/ التّدريب

 وكالة الغوث

مدرسة 

 ثيودور شنلر

 10       10 خراط خشب 

   32       صداف تطعيم الخشب

 10     100   حفر( نّجارة )خشبيّ اثيل تمّ نحات و حفار تحف و 

 10     50   قشرة نّجار

   32       سيارات/ مركبات منّجدمساعد 

     30     خشبيّ  أثاث منّجد

 20 64 30 150 10 المجموع
 

 

ةّالطاقة:11ّّشكلّّ ّمسمىّحسبّالمهنيّ ّالت دريبّمؤسسةّفيّمستقبالاّّتنفيذهاّالمزمعّالمهنيّ ّعداداإلّلبرامجّاالستيعابي 
ّالبرنامج

 

ظهر في الجدول أدناه مع كما ي ينتستقد  دور المهنيّ  الّتدريبمؤسسة  فإنّ ، المستقبلّيةلى دورات رفع الكفاءة إ اإلشارةوب

 دورة. كلّ في  االستيعابّيةالطاقة 
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ةّالطاقة:11ّّّجدولّ دةّوالجهةّالدورةّمسمىّحسبّمستقبالاّّتنفيذهاّالمزمعّالكفاءةّرفعّلدوراتّاالستيعابي  ّالمزو 

 تدريبيّةالالدورة
 عدد المتدربين

 المجموع
6102 6102 

 50   50 والقياسات المطلوبة األشكالة حسب خشبيّ خراطة القطع ال

 25 25   الزخرفيّة األشكالحفر 

 50 40 01 المجموع

 

 

ةّالطاقة:11ّّشكلّّ دةّوالجهةّالدورةّمسمىّحسبّمستقبالاّّتنفيذهاّالمزمعّالكفاءةّرفعّلدوراتّاالستيعابي  ّالمزو 
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ّ

ّ

ّ

ّالفصلّالرابع

تقديرّفجوةّالعرضّوالطلبّفيّقطاعّ

ّاثا األصناعةّ

 ّ
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ّ
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 لهذهّالمهنّالمتوف رةّتدريبي ةالوبينّالبرامجّّمهنةّكل ّلّتدريبي ةالالفجوةّبينّاالحتياجاتّ 1.1

العمل في العاملين المراد استخدامه  في  أصحابالتي يطلبها  تدريبّيةالمقارنة البرامج  الّدراسةيتناول هذا الفصل من 

خالل األعوا   للّتدريب المزّودةالتي وفرتها الجهات  تدريبّيةال، مع البرامج (1111-1111)لألعوا   ثاثاألصناعة قطاع 

 ، وذلك بهدف معرفة مدى التقارب أو التباعد بين ما هو مطلوب وما هو معروض.(1111-1111)

خلل في وجود خاص من المؤشرات التي تدلل على حقيقة  بشكلوفي األردن  ،عا  بشكليعتبر ارتفاع معدالت البطالة 

، تقصي الّدراسة، من خالل هذه ت ّ  طلب. وقدبين العرض والى هو وجود فجوة األّولقوى سوق العمل، واألمر البديهي للوهلة 

ومجاالتها المختلفة. وقد كشفت النتائج عن اآلتي: عدد المنشآت العاملة  ثاثاألصناعة الفجوة بين العرض والطلب في قطاع  مقدار

لألعوا   جماليحج  الطلب اإل عا  بلغ بشكلوعاملة. و ( عامالً 8111بلغ ) إجمالي( منشأة بحج  عمالة 1111في هذا القطاع )

-1111)( لألعوا  1191) جمالي( فرصة عمل ضمن هذا القطاع، في حين بلغ حج  العرض اإل1111نحو ) (1111-1111)

السوق قادر على استيعاب  ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 1181تقدر بنحو ) عددّيةلى وجود فجوة إ، األمر الذي يشير (1111

 عن العمل.  ة%( عاطل11.1باقي النسبة وهي حوالي )تكون بينما يتوقع أن  ،حج  العرض%( من 11.1ما نسبته )

هناك  نظراً ألنّ  ،وبالتالي حج  العاطلين عن العمل الفعلي أقل مما هو عليه هنا ،الفعلّيةالفجوة  لى أنّ إ اإلشارةوتجدر 

البالستيكي  ثاثاألالمعدني و ثاثاألأخرى في القطاع نفسه )أو أنشطة كن استيعابها في قطاعات ويم ،ال تلبي هذا القطاع اً مهن

في دول الخليج العربي. من  خشبيّ ال ثاثاألطلب مرتفع على مهن صنع يوجد قطاع حيوي ومصّدر للعمالة حيث  فهو، وغيره(

لكن فعلياً هناك قطاع آخر غير منظ   ، المنظّ  تقديره في ظل القطاع الرسميّ  ت ّ حج  الفجوة  أنّ لى إ اإلشارةناحية أخرى، تجدر 

ة العمالة الرسميّ  إجمالي%( من 11تقدر بنحو ) كبيرة من العاملين اً وهو يستوعب أعداد الّدراسةوغير مشمول ضمن هذه 

 السياسّية. من ناحية أخرى، يتوجب على راسمي السياسات في مجال التشغيل االلتفات الى انعكاس الظروف الحالية 1المنظمة

 .اً سلب المستقبلّيةالعمل  أصحابؤات على تنباعية على حد سواء تمّ واالج ةالقتصاديّ او

التي طلب  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( والذي 18انظر الجدول ) تدريبّيةالجوانب العرض والطلب ضمن البرامج ف لتعرّ و

ئف المطلوبة الوظا لى أنّ هنا إ اإلشارةوتجدر  .الّتدريب ومزّوديقدمها  تدريبّيةوما يقابلها من برامج  ،العمل توافرها أصحاب

  .ةوظائف هي مغطا مسّمياتك

ةالّالبرامج:18ّّّجدولّ ّاثا األّصناعةّقطاعّفيّوالمعروضةّالمطلوبةّتدريبي 

 المعروضّالت دريبيّ البرنامجّ المطلوبّالت دريبيّ البرنامجّ

 التقليدية ةخشبيّ ال المنتجات أجزاء تجميع

 ةالتّنفيذيّ  الرسوم حسب ثاثاأل أجزاء تصنيع

 التّصميمو ةالتّنفيذيّ  الرسوم حسب الكراسي أجزاء تصنيع

 المختلفة التجميع بطرق ثاثاأل قطع جميع

 خشبيّ  أثاث نّجار

 

 التقليدية ةخشبيّ ال المنتجات أجزاء تجميع

 المختلف التجميع بطرق ثاثاأل قطع جميع
 خشبيّ  أثاث نّجارمساعد 

 خشبيّ  أثاث منّجد التنجيد وحشوات دعائم وتركيب تجهيز

ّ

                                                           
1
 http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf 

 

http://www.mop.gov.jo/uploads/informal%20sector%20panoramic%20study%20final.pdf
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في حين  ،العمل هي أكثر تحديداً وتخصيصاً  أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالالبرامج  ويالحظ من الجدول أعاله أنّ 

 اً العمل برنامج أصحابعامة نوعاً ما. فعلى سبيل المثال ال الحصر، يطلب  الّتدريب مزّوديمن  المقّدمة تدريبّيةالالبرامج  أنّ 

، بينما ةنّجارضمن مهنة ال ةمج محددابر يوه ،ةالّتنفيذيّ وفقاً للرسو   ثاثاأللتصنيع قطع  اً ، وبرنامجثاثاأللتجميع قطع  اً تدريبيّ 

 أثاث نّجارغير مباشر مثل برامج:  بشكللكن  ،الطلبجوانب من يقدمون برامج عامة تخد  في تلبية  الّتدريب مزّودي نجد أنّ 

( الذي 19كانت دورات رفع الكفاءة تلبي الطلب الموجود انظر الجدول ) ن  إولمعرفة  .خشبيّ  أثاث نّجاروبرنامج مساعد  ،خشبيّ 

 تدريبّيةالالمطلوبة، لكن تبقى هناك فجوة في بقية البرامج  الّتدريباثنين من برامج  انهناك دورتي رفع كفاءة فقط تلبي أنّ  يبّين

 (.11نة في الجدول )المطلوبة والتي ال يلبيها ما هو معروض وهي مبيّ 

ةالّالبرامج:19ّّّجدولّ ّاثا األصنعّّقطاعّفيّالمعروضةّالكفاءةّرفعّدوراتّخاللّمنّةالملباّالمطلوبةّتدريبي 

ةالالدورة المطلوبةّتدريبي ةالالبرامجّ  المعروضةّتدريبي 

 والقياسات المطلوبة األشكالة حسب خشبيّ خراطة القطع ال المختلفة الخراطة عملّيات إجراء

 الزخرفيّة األشكالحفر  (المجس  الغائر، البارز، الهندسي،) بأنواعه  الحفر عملّيات إجراء

 

 تدريبّيةالوالحرص على توفير البرامج  ،لى هذا الطلبإ للّتدريب المزّودةعلى ضرورة التفات الجهات  الّدراسةكد ؤوت

المطلوب  تدريبّيةالالبرامج  يبّين( والذي 11( أدناه، وكذلك الجدول )11العمل والمبينة في الجدول ) أصحابالمطلوبة من 

 .إقلي  كلّ توفيرها ل

ةالّالبرامج:11ّّّجدولّ ديّلدىّتتوفرّوالّ(1111-1111)ّلألعوامّالمطلوبةّتدريبي  ّالت دريبّمزو 

 المطلوبّالت دريبيّ البرنامجّ عددّاألفرادّالمطلوبّتدريبهم

 ة التقليديةخشبيّ المنتجات ال أجزاءتجميع  3

 الخراطة المختلفة عمليّات إجراء 4

 دهان المنتج وتشطيبه 7

 األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب  8

 و المواد الالزمة دواتتجهيز اآلالت واأل 2

 الحفر بأنواعه) الهندسي، البارز، الغائر، المجسم( عمليّات إجراء 3

 ةالتّنفيذيّ قراءة المخططات  15

 النموذجيّة األقيسةتعرف  23

 ة الثابتة والمحمولة واستخدامهانّجارتجهيز االت ال 9

 ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع  65

 المشغوالت وتركيب المكمالت عليها أجزاءتجميع  36

 التّصميمة والتّنفيذيّ الكراسي حسب الرسوم  أجزاءتصنيع  4

 ة اليدويةنّجارال أدواتباستخدام  اليدويةكافة االعمال  إجراء 9

 بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع  11

 ثاثاألتركيب مكمالت قطع  24

 تركيب المكمالت 4

 تجهيز وتركيب دعائم وحشوات التنجيد 7

ّ
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ّ

ةالّالبرامج:11ّّّجدولّ ديّلدىّتتوفرّوالّإقليمّكل ّّفيّ(1111-1111)ّلألعوامّالمطلوبةّتدريبي  دريبّمزو  ّالت 

العددّالمطلوبّتدريبهّ
 الوسطّإقليمفيّ

العددّالمطلوبّتدريبهّ
 الشمالّإقليمفيّ

العددّالمطلوبّتدريبهّ
 الجنوبّإقليمفيّ

 المطلوبّالت دريبيّ البرنامجّ

 ة التقليديةخشبيّ المنتجات ال أجزاءتجميع  0 0 3

 الخراطة المختلفة عمليّات إجراء 0 0 4

 دهان المنتج وتشطيبه 0 0 7

 األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب  0 0 8

 و المواد الالزمة دواتواألتجهيز اآلالت  0 0 2

 الحفر بأنواعه) الهندسي، البارز، الغائر، المجسم( عمليّات إجراء 0 0 3

 ةالتّنفيذيّ قراءة المخططات  2 0 13

 النموذجيّة األقيسةتعرف  0 0 23

 ة الثابتة والمحمولة واستخدامهانّجارتجهيز االت ال 2 0 8

 ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع  4 6 55

 المشغوالت وتركيب المكمالت عليها أجزاءتجميع  0 0 36

 التّصميمة والتّنفيذيّ الكراسي حسب الرسوم  أجزاءتصنيع  0 0 4

 ة اليدويةنّجارال أدواتباستخدام  اليدويةكافة االعمال  إجراء 0 0 9

 بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع  0 0 11

 ثاثاألتركيب مكمالت قطع  0 0 24

 تركيب المكمالت 0 0 4

 تجهيز وتركيب دعائم وحشوات التنجيد 0 0 7

ّ

 

 لهذهّالمهنّتدريبي ةالالبرامجّّتوف رهامهنةّوبينّالمهاراتّالتيّّكل ّالفجوةّبينّالمهاراتّالمطلوبةّل 1.1

من جانبي العرض والطلب.  كلّ الداعمة للتشغيل في  العاّمةسابقاً، في الفصل الثاني والثالث المهارات  الّدراسةنت بيّ 

العمل  أصحابر جميع المهارات التي طلبها توفّ  للّتدريب المزّودةالجهات  مقارنة بين الجدولين اتضح أنّ  إجراءومن خالل 

 .ثاثاألالداعمة للتشغيل في قطاع صناعة  العاّمةوجد فجوة بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمهارات توبدرجة كافية. وعليه، ال 

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  فنّيةق بالمهارة الوفيما يتعلّ 

ينبغي التوصية  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه ه فإنّ . ولذلك المقّدمة تدريبّيةالبرامج ها في غالبها غير مشمولة ضمن الفإنّ تعيينه ، 

 يجازها في اآلتي:إوالتي يمكن  ،المطلوبة فنّيةتوفر هذه  المهارات ال تدريبّيةبضرورة توفير برامج 
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 .إعداد مخطط توزيع آالت التشغيل -

 .يدويا   الّداخليّ  التّصميمعداد مخططات مشاريع إ -

 .الزخرفيّة األشكالحفر  -

 .األصدافة وتطعيمها بالمعادن وخشبيّ تصنيع التحف ال -

 .دهان المنتج وتشطيبه -

 .و المواد اللزمة دواتتجهيز اآلالت واأل -

 .األصليّ دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب  -

 .الحفر بأنواعه) الهندسي، البارز، الغائر، المجسم( عمليّات إجراء -

 .ةالتّنفيذيّ قراءة المخططات  -

 .النموذجيّة األقيسةتعرف  -

 .الثابتة والمحمولة واستخدامهاة نّجارالت الآتجهيز  -

 .ةالتّنفيذيّ حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع  -

 .المشغوالت وتركيب المكملت عليها أجزاءتجميع  -

 .ةالتّنفيذيّ الخيزران) قص، ترطيب، ثني، تجميع( حسب الرسوم  أجزاءتصنيع  -

 .تجهيز السطوح الملبسة بالقشرة للدهان -

 .وتشغيلها  حسب التعليماتتجهيز مقصات القماش الكهربائية  -

 

 نا اإلالفجوةّبينّالعرضّوالطلبّعلىّالعمالةّمنّ 1.1

. ناثاإلعبرت عن عد  رغبتها بتعيين  ثاثاألصناعة % من المنشآت العاملة في قطاع 99ما نسبته  كشفت النتائج أنّ  

ع توزّ  ،(1111-1111)لألعوا  فرصة عمل  (18)للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  ناثاإلعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب في حين أنّ 

 ت ّ قد ه لى أنّ إ، حيث أشارت بيانات المسح ناثاإلمن  اً هناك عرض مختلفة. وكذلك نجد أنّ  فنّيةو إدارّيةهذا الطلب ضمن مهن 

بين ما  ولّيةاأل الرقمّية. وهنا نالحظ الفجوة الّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح  للّتدريب المزّودةمتدربة من الجهات  (112)تخريج 

 (.ثاثاألصناعة ضمن قطاع  نال يوجد طلب يحتويه ناثاإلمن  129هو معروض وما هو مطلوب )

( أدناه، حيث 11ويمكن االطالع على تفصيل المهن المطلوبة وتخصصات الخريجات المعروضة والمبينة في الجدول )

هناك  وأنّ  ال يوجد توافق بين العرض والطلب،ه في سوق عمل هذا القطاع. حيث يالحظ أنّ  اً وواضح اً كبير هناك خلالً  أنّ  يبّين

وهي تشير للتخصصات القادرة على  ،وفجوة أخرى لصالح الطلب ،خصصات لصالح العرض )مؤشر بطالة(فجوة في بعض التّ 

 (.1111-1111خالل األعوا  ) ناثلإل ثاثاألصناعة خلق فرص عمل في قطاع 

ّ
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ةالّالبرامجّبينّ:ّالفجوة11ّجدولّّ ّ(1111-1111)ّلألعوامّنا لإلّوالمعروضةّالمطلوبةّتدريبي 

 الطلب
العددّ
 المطلوب

 العرض
العددّ
 المعروض

 الفجوة

 طلبفائضّ 1 عرضال يوجد  3 زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 

 طلبفائضّ 1 عرضال يوجد  7 خشبيّ  أثاث نّجار

 طلبفائضّ 1 عرضال يوجد  3 عامل تجميع/ أخرى

 فائضّعرض 212 والديكور الّداخليّ  الّتصمي  فني  

 022فائضّعرضّ=ّ 607 المجموع 03 المجموع

 

 

مةّتدريبي ةالوبينّالبرامجّّاإلعاقاتالفجوةّبينّالطلبّعلىّالعمالةّمنّذويّ 1.1 ّلهمّالمقد 

ون ما نسبته كلّ ( عامالً في القطاع ويش8111من أصل ) ( عامالً 91)هناك  سابقاً في الفصل الثاني أنّ  الّدراسةنت بيّ 

 خشبيّ  أثاث نّجارون فيها هي مهنة ترّكزيأكثر المهن التي  لكنّ  ،مهن مختلفة في القطاع نفسه ست%( فقط، وه  يعملون في 1.1)

 . خشبيّ  أثاث منّجد، ومهنة خشبيّ  أثاث نّجارومساعد 

ّ

ةالّالبرامجّبينّالفجوة:11ّّّجدولّّ ّاإلعاقاتّلذويّوالمعروضةّ(1111-1111)ّلألعوامّالمطلوبةّتدريبي 

 

قطاع في  اإلعاقاتلذوي  تدريبّيةهناك فجوة بين ما هو مطلوب وما هو معروض من برامج  أنّ  الّدراسةعليه، تجد 

 ع.تمّ ( لهذه الفئة من المج58المطلوبة في الجدول ) تدريبّيةال، وتؤكد على ضرورة توفير البرامج ثاثاألصناعة 

  

 الطلب
العددّ
 المطلوب

 العرض
العددّ
 المعروض

 الفجوة

 فائضّّطلب   3 صداف تطعي  الخشب

 فائضّّطلب   4 حفر( نّجارة )خشبيّ اثيل تمّ نحات و حفار تحف و 

 فائضّّطلب   24 خشبيّ  أثاث نّجار

 فائضّطلب 10 أثاث نّجارمساعد  15 أثاث نّجارمساعد 

 فائضّطلب   21 خشبيّ  أثاث منّجد

 66 المجموع
 

 ّ(11طلبّ)فائضّ 11 المجموع



   

68 
 

ّ  



   

69 
 

ّ

ّ

ّالخامسالفصلّ

فيّقطاعّّبشري ةالخطةّتنميةّالمواردّ

ّاثا األصناعةّ

قنيّ وّالمهنيّ والتعليمّّالت دريبعدادّالسيدّأحمدّالبدارين/ّأمانةّسرّمجلسّالتشغيلّو)إ (الت   

 



   

70 
 

ّّ



   

71 
 

 (1111-1111)ّاثا األلقطاعّتصنيعّّبشري ةالعدادّخطةّالمواردّإّمنهجي ة

ّاثا األأوال:ّتشكيلّالفريقّالقطاعيّلصناعةّ

رق   الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريببموجب كتاب مجلس التشغيل و ثاثاألالفريق القطاعي لصناعة  كلّ تش

وزارة الصناعة ووعضوية ممثلين من وزارة العمل،  ،برئاسة ممثل من القطاع الخاص ،(22/9/2112( بتاريخ )2/1/22)أس

مؤسسة و، الّتدريبة للتشغيل والوطنيّ الشركة و، ةردنيّ األ ثاثاألجمعية مصدري ومنتجي وة، الّتطبيقيّ جامعة البلقاء ووالتجارة، 

لتجار ومنتجي  العاّمةالنقابة و)جدكو(،  ةاالقتصاديّ لتطوير المشاريع  ةردنيّ األالمؤسسة وردن، غرفة صناعة األو، المهنيّ  الّتدريب

هداف الفريق دراسة أنت مها  وتضمّ و. الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريبوالسجاد والموكيت، وأمانة سر مجلس التشغيل و ثاثاأل

 مهنّيةالالمعايير  ةساللقطاع، ودر بشرّيةة تنمية موارد ، وتطوير خطّ االستراتيجّياتهمو  وقضايا القطاع على مستوى السياسات و

 .الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريب، ورفع جميع نتاجات أعمله لمجلس التشغيل ويهاعل ةوافقالمو للقطاع

 اثا األلقطاعّصناعةّّأولي ةّبشري ةمكتبيةّوخطةّمواردّاثانيا:ّإعدادّدراسةّ

 المهنيّ والتعلي   الّتدريبالتشغيل وات قطاع صالح)جوبا( إل األوروبيّ لدع  خدمات امشروع عبر  الفريق القطاعيّ قا  

اعات قا  عبرها تمّ ردن، وعقد الفريق القطاعي أربعة إجفي األ ثاثاألدراسة مكتبية تناولت واقع قطاع صناعة  بتطوير الّتقنيّ و

 بشرّيةلخطة تنمية موارد  أولّية مسّودةلى إعداد ، وخلص إالقطاع قضايامختلف شؤون ول مفصالً  جرى تحليالً وأ الّدراسةمناقشة ب

بناًء على دراسة الفجوة بين جانبي العرض والطلب  ولّيةاأل الخّطة مسّودةاالتفاق على مراجعة وتطوير  ت ّ ، وثاثاأللقطاع صناعة 

 بإعدادها. بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ ف المركز كلّ التي 

 اثا األقطاعّصناعةّفيّللفجوةّبينّجانبيّالعرضّوالطلبّّالوطنيّ ّالوطنيّ اثالاثا:ّدراسةّالمركزّ

التحليلية  الّدراسة عّينةهداف ووأ منهجّيةبتطوير  بشرّيةاللتنمية الموارد  الوطنيّ المركز  بالتعاون مع الفريق القطاعي قا 

 العاّمة اإلحصاءاتتنفيذ مسح ميداني بالتعاون مع دائرة  ت ّ حيث ، ثاثاألقطاع صناعة في للفجوة بين جانبي العرض والطلب 

ر من ضمن الفريق كما قا  فريق مصغّ  في القطاع. الّتدريبارات من قبل مؤسسات تزويد تمّ شمل منشآت ممثلة للقطاع، وتعبئة اس

 .الّدراسةفي مختلف مراحل  الوطنيّ  العمل مع المركزمتابعة القطاعي ب

ةالالمواردّتنميةّرابعا:ّتطويرّخطةّ ةالّبشري  ّعلىّنتائجّدراسةّالمركزّّاثا األلقطاعّصناعةّّقطاعي  للفجوةّّالوطنيّ ّالوطنيّ بناءا

 اثا األقطاعّصناعةّفيّبينّجانبيّالعرضّوالطلبّ

 :ت ّ  ثاثاألقطاع صناعة في للفجوة بين جانبي العرض والطلب  الوطنيّ  الوطنيّ بناًء على نتائج دراسة المركز 

  ثاثاأللقطاع صناعة  قطاعّيةال بشرّيةالخطة الموارد  مسّودةمراجعة وتطوير. 

  وأخذ مالحظاته   ،للّدراسة ستشارّيةاال اللجنةعلى  ثاثاأللقطاع صناعة  قطاعّيةال بشرّيةالخطة الموارد  مسّودةعرض

 وتضمينها. الخّطةعلى 

  وأخذ  ،ثاثاألالقطاعي لصناعة على الفريق  ثاثاأللقطاع صناعة  قطاعّيةال بشرّيةالخطة الموارد  مسّودةعرض

 وتضمينها. الخّطةمالحظاته  على 

  ها النهائي.بشكل ثاثاأللقطاع صناعة  قطاعّيةال بشرّيةالإقرار خطة تنمية الموارد 



   

 

ّ(1111-1111)ّاثا األّتصنيعلقطاعّّبشري ةالخطةّتنميةّالمواردّ
ّ

ةهذهّّاعدادّتمّ ) ّعلىّنتائجّدراسةّالمركزّّالخط  ةاللتنميةّالمواردّّالوطنيّ بناءا ّ(بشري 
ّ

ّ:ّّ(1)ّاالستراتيجيّالهدف

ّّللقطاعّالمستقبلي ةوّالحاليةّاالحتياجاتّلتلبيةّمؤهلةّعاملةّقوةّنتاجإلّاثا األّتصنيعّلقطاعّالت دريبّجودةبّاالرتقاء

ّ:1ّاالستراتيجيّّاالداءّللهدفمؤشرّ

قنيّ وّالمهنيّ والتعليمّّالت دريبالعملّعنّخريجيّمؤسساتّّأصحابزيادةّمستوىّرضاّ 1111ّفيّعامّّاثا األّتصنيعّفيّقطاعّالت 

ّّ :(1النتيجةّ)

ّّ.اثا األّتصنيعقطاعّتستجيبّالحتياجاتّّالت قنيّ وّالمهنيّ والتعليمّّالت دريبمؤسساتّبرامجّ

 النشاط
ّاألداءّمؤشر

 

ّاإلطار
ّالزمني

ّوسيلةّالتحقق
مسؤوليةّ
 التنفيذ

 الجهاتّذاتّالعالقة

1.1ّّ ّتشكيلة ّالقطاعيّتعزيز الفريق
ّلقطاعّتصنيعّبشري ةالفريقّالمواردّ)
ّ(ّاثا األ

  القطاااع غياار الحكااومي يمثاال مااا ال يقاال عاان
% مااان تشاااكيلة الفرياااق القطااااعي )فرياااق 11

 (ثاثاأللقطاع تصنيع  بشرّيةالالموارد 
 
 وانتخاااب رئاايس الفريااق  األّولاع تّمااعقااد االج

 القطاعي 
 
 نتظا .ااعاته بتمّ الفريق القطاعي يعقد اج 

اع تّماااااااااااااج
دوري 

للفرياااااااااااااق 
القطاااااااااعي 
بواقااااااااااااااااع 

اع تّماااااااااااااج
 كاااالّ واحااااد 
 شهرين

  

   كتاب إعادة تشكيل
 الفريق القطاعي.

  اعات تمّ محاضر اج
 الفريق القطاعي.

مجلاااااااااااااس 
التشااااااااااغيل 

 الّتاااااادريبو
والتعلاااااااااااي  
 المهنااااااااااااايّ 

 .الّتقنيّ و

 

 

  .وزارة العمل 
   نقابااااااة تجااااااار ومنتجااااااي

 ثاثاأل
   جمعية منتجاي ومصادري

 .ثاثاأل
  .القطاع الخاص 
  .غرف الصناعة والتجارة 
   الّتاااااااااادريبمؤسسااااااااااات 

والتعلي  في القطاعين العا  
 والخاص

عدادّخطةّعملّتنفيذيةّلتطويرّإ1.1ّ
ّللقطاعّّبشري ةالالمواردّ

  1111-1111ة لالعاوا  الّتنفيذيّ خطة العمل-
 معدة وقابلة للتنفيذ. 1112

 

  والمساااؤوليات علاااى الجهاااات  األدوارتوزياااع
 الخّطةوالفريق القطاعي في تنفيذ  المعنّية

  الرباااااااااااع
الراباااااااااع 
مااان عاااا  

1111 
 

   الخّطااااااااااةوثيقااااااااااة 
ة للفريااااااااق الّتنفيذّياااااااا

القطاااااااعي لالعااااااوا  
1111-1111-
1112. 

   تقاااااااارير المتابعاااااااة
 والتقيي  الربعية.

   التقرير السنوي 

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

 الّتاادريبمجلااس التشااغيل و 
 .الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي  

 



   

 

التواصاال مااع الجهااات الممولااة والداعمااة لتبنااي 
 ثاثاأل ة لقطاع تصنيعالّتنفيذيّ ويل خطة العمل تمّ 

  الاااااربعين
 األّول

والثااااااااتي 
ماان العااا  

1111 
 

   الخّطااااااااةميزانيااااااااة 
ة للفريااااااااق الّتنفيذّياااااااا

القطاااااااعي لالعااااااوا  
1111-1111-
1112 

   تقاااااااارير المتابعاااااااة
 والتقيي  الربعية.

   التقرير السنوي 
 

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

 الّتاادريبمجلااس التشااغيل و 
 الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي  

 الجهات الممولة والداعمة 

 

ةالمراجعةّوتطويرّالمعايير1.1ّ ّمهني 
ّوبماّ ّالقطاع ّفي ّالمطلوبة للمهن
ّالمركزّ ّدراسة ّنتائج ّمع ينسجم

ةاللتنميةّالمواردّّالوطنيّ   ّّبشري 

لمهااان وأعماااال  مهنّياااةالدلاااة المعاااايير وثاااائق وأ
 القطاع التالية محدثة ومطورة  ومنشورة

  مصانعالمهندس تخطيط 

 والديكور الّداخليّ  الّتصمي  فني 

  زخرفة( نّجارة ) خشبيّ حرفي منتجات 

  صداف تطعي  الخشب 

 ةخشبيّ مرم  المنتجات الحرفية ال 

  نّجاارة )خشبيّ اثيل تمّ نحات و حفار تحف و 
 حفر(

 خشبيّ  أثاث نّجار 

 كراسي  نّجار  

 خيزران نّجار 

 قشرة نّجار 

  أثاث نّجارمساعد 

  خيزران نّجارمساعد 

  خشبيّ  أثاثمركب 

 صانع بترون يدوي 

 خشبيّ  أثاث منّجد 

  خشبيّ  أثاث منّجدمساعد 

 مشغل آلة الدرزة 

 عامل تجميع/ أخرى 

 عامل قص أقمشة 

الربع الثاني 
والثالث مان 

 1111عا  

 مهنّيااةالوثيقااة المعااايير 
  المحدثة

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

 اد وضاااابط تّماااامركااااز االع
 الجودة

  الّتدريبمزودوا  



   

 

ووووووووةالتطووووووووويرّالبوووووووورامج1.1ّّ ّتدريبي 
قنيّ و ةّللقطاعّالتيّتنفذهاّمؤسسواتّالت 

ّّّالت قنيّ وّالمهنيّ والتعليمّّالت دريب

مراجعاااااة  ة التالياااااةالّتقنّياااااو تدريبّياااااةالالبااااارامج 
 :ة ومحدثةومطور

 إعداد مخطط توزيع آالت التشغيل 
 الّداخليّ  التّصميمعداد مخططات مشاريع إ 

 يدويا  
  الزخرفيّة األشكالحفر 
 ة وتطعيمها بالمعادن خشبيّ تصنيع التحف ال

 األصدافو
  وتشطيبهدهان المنتج  
 اختيار المواد المناسبة 
  دهان الخشب بما يتناسب مع لون الخشب

 األصليّ 
 و المواد اللزمة دواتتجهيز اآلالت واأل 
 الهندسي، ا الحفر بأنواعه عمليّات إجراء(

 البارز، الغائر، المجسم(
  ة التّنفيذيّ قراءة المخططات 
  النموذجيّة األقيسةتعرف 
 والمحمولة  ة الثابتةنّجارالت الآيز تجه

 واستخدامها
  حسب الرسوم  ثاثاأل أجزاءتصنيع

 ةالتّنفيذيّ 
  المشغوالت وتركيب  أجزاءتجميع

 المكملت عليها
  بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع 
  ثاثاألتركيب مكملت قطع 
  تحديد بنود مواد العمل ومواصفاتها وتقدير

 كمياتها
  ة التّنفيذيّ تصنيع المشغوالت  حسب الرسوم 
  الكراسي حسب الرسوم  أجزاءتصنيع

 التّصميمة والتّنفيذيّ 
 اليدوية واستخدامها  دواتاختيار األ 
  قص، ترطيب،  الخيزران أجزاءتصنيع (

 ةالتّنفيذيّ ثني، تجميع( حسب الرسوم 
 كافة االعمال اليدوبة باستخدام  إجراء

 ة اليدويةنّجارال أدوات
  تجهيز السطوح الملبسة بالقشرة للدهان 

الربااااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع مان 

 1111عا  

   تقاااااارير مؤسساااااات
والتعلاااااااي   الّتااااااادريب

لمراجعااااااة وتطااااااوير 
 تدريبّيااااااةالالباااااارامج 

 ة الّتقنيّ و

   وثااااااااائق الباااااااارامج
ة الّتقنّيااااااو تدريبّيااااااةال

 المطورة

مؤسسااااااات 
 الّتااااااااادريب

 والتعلي 

 الفريق القطاعي

 



   

 

 تركيب مكملت قطع الخيزران 
  وتثبيته وتركيب المكملت  ثاثاألتركيب

 اللزمة عليه
 تجهيز وتركيب دعائم وحشوات التنجيد 
   تجهيز مقصات القماش الكهربائية وتشغيلها

 حسب التعليمات

 الخاّصاةذوي االحتياجاات  دمااجقابلية البرامج إل
 ) المعوقين ( .

    

لرفعّكفواءةّّتدريبي ةتنفيذّدورات1.1ّّ
ووووووالموووووودربين/المعلمينّ ينّفوووووويّّالمهني 

وووودريبمؤسسوووواتّ والتعلوووويمّعلووووىّّالت 
ّالمهووواراتّالتووويّيطلبهووواّسووووقّالعمووول

بماّينسجمّموعّنتوائجّدراسوةّالمركوزّو

ّّّبشري ةاللتنميةّالمواردّّالوطنيّ 

للماادربين   فنّيااة( دورات لرفااع الكفاااءة ال1عقااد )
ين العااااملين فاااي القطااااع لااادى  المهنّيااا/المعلماااين 
فااي  الّتقناايّ و المهناايّ والتعلااي   الّتاادريبمؤسسااات 

 المجاالت االتية :

 والديكور الّداخليّ  التّصميم 
 خشبيّ ال ثاثاأل ةنّجار 
 مركباتالسيارات/ الد ينجت 
 خشبيّ ال ثاثاألد يجتن 

 األّولالربع 
والثاااني ماان 

 1111عا  

وثاااااااااااائق الااااااااااادورات 
 .تدريبّيةال

  الفريااااااااق
 القطاعي

  معهاااااااااااد
إعااااااااااداد 
المااادربين 
التاااااااااااابع 
لجامعاااااااة 
البلقااااااااااء 

 ةالّتطبيقيّ 

  والتعلاي   الّتدريبمؤسسات
مااااااان  الّتقنااااااايّ و المهنااااااايّ 

 القطاعين العا  والخاص 

  المانحة. الّدولّيةالجهات 

نشووواءّشوووراكاتّبوووينّالقطووواعينّإ1.1
العامّوالخاصّفويّمجوالّتنفيوذّوتقيويمّ

ووودريبّبوورامج وبحيوو ّتشوووملّعلوووىّّالت 
ّالمعوقينّمتطل باتتغطيةّ

عدد  اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاه   الموقعة 
في القطاعين العاا  الخااص  الّتدريب مزّوديبين 

 تدريبّيةاللإلدارة المشتركة للمرافق والبرامج 

الربااااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع مان 

 1111عا  

وثيقااااااة اتفاقيااااااة تنفيااااااذ  
  الّتدريب

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

  الّتاااااااااادريبؤسسااااااااااات م 
 الّتقناااايّ و المهناااايّ والتعلااااي  

 ومؤسسات القطاع الخاص

  وزارة العمل 

دراسااات مكتبيااة ومسااوحات ميدانيااة تنفااذ حااول 
العمااال عااان بااارامج ومؤسساااات  أصاااحابرضاااا 
 والتعلي    الّتدريب

 األّولالربع 
والثاااني ماان 

 1112عا  

وثااااااااااائق الدراسااااااااااات 
 والمسوحات  

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

   الّتاااااااااادريبمؤسسااااااااااات 
 الّتقناااايّ و المهناااايّ والتعلااااي  

 ومؤسسات القطاع الخاص

دراسااات مكتبيااة ومسااوحات ميدانيااة تنفااذ حااول 
عان بارامج ومؤسساات  الخاّريجينرضا الطلباة و

   الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي   الّتدريب

طووالقّمبووادراتّتعوواونّ)توأمووة(ّإ1.1ّ
وووودريبفوووويّمجووووالّ وّالتشووووغيلّأوّأّالت 

يوووووةّإقليمجهووووواتّّّاالستشووووواراتّموووووع
 ّّاثا األّفيّقطاعّتصنيعّودولية

  قائماااة محدثااااة ساااانويا بالمؤسسااااات والجهااااات
 المستهدفة بالتعاون، الّدولّيةية وقليماإل

   التواصل مع هذه الجهات 

  الّدولّياةياة وقليماإلزيارات استطالعية للجهات 
 المستهدفة بالتعاون

الربااااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع مان 

 1112عا  

   قائماااااااااااة اساااااااااااماء
 المؤسسة والجهات

   وثاااائق التراسااال ماااع
ياااااااة قليماإلالجهاااااااات 

 .الّدولّيةو

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

  الّتادريبمجلس التشاغيل و 
 .الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي  

   المانحة. الّدولّيةالجهات 



   

 

 أي أو" توأماااة"عااادد اتفاقياااات التعااااون او / و 
 الّدولّياة المؤسساة  ماع للتعااون أخارى ترتيبات

 المختارة 

 تقرير زيارة العمل 

   وثيقاااااااااااة اتفاقياااااااااااة
 التعاون.

ديمتابعةّترخيص1.8ّّ ودريبّمزو  ّالت 
ووووواعّاثووووا األّفوووويّقطوووواعّتصوووونيع ادّتم 

ّتدريبي ةالّبرامجهم

 مازّودي% سنويا مان عادد 1زيادة تقدر بحوالي 
 تااا ّ الاااذين  ثااااثاأل فاااي قطااااع تصااانيع الّتااادريب

 تدريبّيةال اد برامجه تمّ ترخيصه  واع

1111-
1111-
1112 

الفرياااااااااااااق  تقارير المتابعة والتقيي 
 القطاعي

اد وضاااااابط تّماااااامركااااااز االع
 الجودة

 

ّ.اثا األلقطاعّتصنيعّّالتنافسي ةواريةّاثمّ تعزيزّالبيئةّاإلستّّ:(1)الهدفّاإلستراتيجيّ

ّ:1ّاالستراتيجيّّداءّللهدفمؤشراتّاأل

ّ.1111عامّفيّّاثا األقطاعّتصنيعّتحسنّظروفّوبيئةّالعملّفيّمنشآتّّ-ّأ
ّ(1111فيّعامّّاثا األقطاعّتصنيعّارّفيّاثمّ ارتفاعّمعدالتّاالستّ-ّب

ّاثا األّتصنيعقطاعّالعملّفيّوظروفّبيئةّّتحسين:ّ(2النتيجةّ)

ّمؤشرّاألداء النشاط
ّاإلطار
ّالزمني

ّوسيلةّالتحقق
مسؤوليةّ
 التنفيذ

 الجهاتّذاتّالعالقة

قطوواعّتعريووفّالعوواملينّفوويّمهوون1.1ّّ
بحقووووقهمّوواجبوووواهمّّاثوووا األتصووونيعّ
ّالعمالية.

 كلّ تعقد بواقع ورشة واحدة ل تدريبّيةورشة   11
قطاع محافظة  لتعريف العاملين في منشآت ال

ية:بالنواحي اآلت  

 ة يه  العمالتتعريفه  بحقوقه  وواجبا 

  تعااريفه  بمااا يتعلااق بنااواحي الصااحة والسااالمة
قطاااع تصاانيع للعاااملين فااي مهاان مهاان  العاّمااة

 ثاثاأل

الرباااااااااااااااع 
 األّول

والثاني مان 
عاااااااااااااااااااا  

1111 

الفرياااااااااااااق  وثائق ورش العمل  
 القطاعي

 .وزارة العمل 

  المهنيّ  الّتدريبمؤسسة. 

  الّدولّيةمنظمة العمل 

  ة.الّتطبيقيّ جامعة البلقاء 

سووووهامّفوووويّتحسووووينّظووووروفّاإل1.1ّ
قطواعّتصونيعّوبيئةّالعملّفيّمنشوآتّ

 .اثا األ

 

  تنفياااذ دراساااة تقييمياااة ميدانياااة حاااول واقاااع
وبيئاااة وظاااروف  العاّماااةالصاااحة والساااالمة 

 ثاثاأل العمل في تصنيع

  الّدراسةتوصيات 

الرباااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع من 
عاااااااااااااااااااا  

1111 

الفريااااااااق   التقييمية الّدراسة
 القطاعي

  المركااااااز
 الااااااوطنيّ 
لتنميااااااااااة 
الماااااوارد 

  بشرّيةال

 وزارة العمل 

 النقابات العمالية 
  الّدولّيةمنظمة العمل 

  العمل أصحابنقابات 
 غرف الصناعة والتجارة 



   

 

  تنفيذ  دراسة تقييمياة حاول واقاع التشاريعات
 ثاثاألتصنيع  قطاعوسياسات العمل في 

  الّدراسةتوصيات 

 

 

الرباااااااااااااااع 
مااااان  األّول

عاااااااااااااااااااا  
1111 

الفريااااااااق   التقييمية الّدراسة
 القطاعي

  المركااااااز
 الاااااوطنيّ 
لتنميااااااااااة 
الماااااوارد 

  بشرّيةال

 وزارة العمل 

 ارثمّ مؤسسة تشجيع اإلست 

 النقابات العمالية 
  الّدولّيةمنظمة العمل 

  العمل أصحابنقابات 
 غرف الصناعة والتجارة 

القياساااية   قاااوى عاملاااة مدرباااة تنفاااذ المواصااافات
 ثاثأل ثاثاألرة  لمنتجات المطوّ  ةردنيّ األ

الرباااااااااااااااع 
الثااااني مااان 
عاااااااااااااااااااا  

1111 

المواصااااااااافة قياساااااااااية 
 ثاثاأللمنتجات 

  الفريااااااااق
 القطاعي

  مجلااااااااس
التشاااااغيل 

 الّتدريبو
والتعلاااااي  
 المهنااااااايّ 

 .الّتقنيّ و

  مؤسساااااااااة المواصااااااااافات
 والمقاييس

فاااراد آلياااات التفتااايش علاااى المنشاااآت واأل تطااوير
  ثاثاأل قطاعين في المهنيّ الفنيين / 

 

الرباااااااااااااااع 
الثالااث ماان 
عاااااااااااااااااااا  

1111 

الفريااااااااق   اليات التفتيش
 القطاعي

 

 وزارة العمل 

تصوووميمّوتنفيوووذّوتقيووويمّّدورات1.1ّّ
وووة وووةرفوووعّالكفووواءةّالّبهووودفّتدريبي  ّفني 
قطووواعّتصووونيعّفووويّّمنشوووآتّّينللعوووامل
تهمّفووويّسووووقّلزيوووادةّتنافسووويّ ّاثوووا األ

 العمل

 كاالّ تعقااد بواقااع دورة واحاادة ل تدريبّيااةدورة  11
قطاااااع محافظااااة  لرفااااع كفاااااءة العاااااملين فااااي  ال

 ية:لتدريبه  على المها  اآلت

 آالت التشغيل إعداد مخطط توزيع 

 الاااّداخليّ  الّتصااامي عاااداد مخططاااات مشااااريع إ 
   يدوياً 

  الزخرفّية األشكالحفر 

 ة وتطعيمهاااا بالمعاااادن خشااابيّ تصااانيع التحاااف ال
 األصدافو

 دهان المنتج وتشطيبه  

 اختيار المواد المناسبة 

  دهااان الخشااب بمااا يتناسااب مااع لااون الخشااب
 األصليّ 

 و المواد الالزمة دواتتجهيز اآلالت واأل 

الرباااااااااااااااع 
الثالااااااااااااااث 
والرابع من 
عاااااااااااااااااااا  

1111  

وثاااااااااااائق الااااااااااادورات 
 .تدريبّيةال

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

  والتعلاي   الّتدريبمؤسسات
مااااااان  الّتقنااااااايّ و المهنااااااايّ 

 القطاعين العا  والخاص 

  المانحااااة  الّدولّيااااةالجهااااات
 والداعمة.



   

 

 الهندساااي، ا الحفااار بأنواعهااا عملّياااات إجاااراء(
 البارز، الغائر، المجس (

  ة الّتنفيذيّ قراءة المخططات 

  ّالنموذجّية األقيسةف تعر 

  ة الثابتااااااة والمحمولااااااة نّجااااااارالت الآتجهيااااااز
 واستخدامها

  ةالّتنفيذيّ حسب الرسو   ثاثاأل أجزاءتصنيع 

  المشااغوالت وتركيااب المكمااالت  أجاازاءتجميااع
 عليها

  بطرق التجميع المختلفة ثاثاألتجميع قطع 

  ثاثاألتركيب مكمالت قطع 

  تحديااد بنااود مااواد العماال ومواصاافاتها وتقاادير
 كمياتها

   ة الّتنفيذيّ تصنيع المشغوالت  حسب الرسو 

  ة الّتنفيذّياالكراسي حسب الرسو   أجزاءتصنيع
 الّتصمي و

 اليدوية واستخدامها  دواتاختيار األ 

  قص، ترطيب، ثني،  الخيزران أجزاءتصنيع (
 ةالّتنفيذيّ تجميع( حسب الرسو  

 أدواتة باسااتخدا  يااعمااال اليدوة األكافاا إجااراء 
 ة اليدويةنّجارال

  تجهيز السطوح الملبسة بالقشرة للدهان 

 تركيب مكمالت قطع الخيزران 

  وتثبيتاااه وتركياااب المكماااالت  ثااااثاألتركياااب
 الالزمة عليه

  التنجيدتجهيز وتركيب دعائ  وحشوات 

  تجهيز مقصات القماش الكهربائية وتشغيلها 

تصوووميمّوتنفيوووذّوتقيووويمّّدورات1.1ّّ
وووووة ّّبهووووودفّّإكسوووووابّالعووووواملينّتدريبي 
ةالمهاراتّ قطواعّفيّّّالضروري ةّالعام 
لزيووادةّتنافسوويتهمّفوويّّاثووا األتصوونيعّ

 سوقّالعمل

 كلّ تعقد بواقع دورة واحدة ل تدريبّيةدورة  11
قطاع محافظة  لرفع كفاءة العاملين في  منشآت ال

ية:لتدريبه  على المهارات اآلت  

 الحاسوب. استخدا  مهارة  
 واالبتكار. اإلبداع مهارة 

الرباااااااااااااااع 
مااااان  األّول

عاااااااااااااااااااا  
1112 

وثاااااااااااائق الااااااااااادورات 
 .تدريبّيةال

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

  والتعلاي   الّتدريبمؤسسات
مااااااان  الّتقنااااااايّ و المهنااااااايّ 

 القطاعين العا  والخاص 

  المانحااااة  الّدولّيااااةالجهااااات
 والداعمة.



   

 

 الفريق. مع والعمل االتصال مهارات  
 ت.كاّل المش وحل التحليل مهارة 
 الوقت. وادارة والتنظي  التخطيط مهارة 
 االنجليزية. باللغة التواصل مهارة 
 عددّية مهارات. 

تحووودي ّوتطوووويرّقاعووودةّبيانوووات1.1ّّ
تغطويّمعلومواتّّاثوا األقطاعّتصونيعّل

ّ جانووبّالطلوووبّفوويّسووووقّالعموولّبنووواءا
لتنميووةّّالوووطنيّ علووىّدراسووةّالمركووزّ

ّ.ّّبشري ةالالمواردّ

قاعدة بيانات فعالة ومتاحة تض  معلومات الطلب 
حول: المستقبلّيةالحالية و  

 فرص العمل 

 المنشآت 

 العاملين 

 فنّياةالمهارات المطلوبة فاي ساوق العمال )ال 
 (.العاّمةو

الفريااااااااق   قاعدة البيانات رتمّ مس
 القطاعي

  المركااااااز
 الااااااوطنيّ 
لتنميااااااااااة 
الماااااوارد 

 بشرّيةال

  غاااااااااارف الصااااااااااناعة
 والتجارة

 مانة عمانأ 

 ات والنقاباتاالّتحاد 

 ويليةتمّ الصناديق ال 

  ةردنّياااااااااألالمؤسسااااااااة 
لتطااااااااااااوير المشاااااااااااااريع 

  ةاالقتصاديّ 
 البلديات 

 وزارة العمل 

  مكاتااااااااااب التوظيااااااااااف
 الخاّصة

ووإصووفحةّّنشوواءإ1.1ّ قطوواعّةّللكتروني 
ّّّاثا األتصنيعّ

معرض واحد على األقل يعقد خالل الفترة من 
للترويج   1111-1112  

الرباااااااااااااااع 
الثااااني مااان 
عاااااااااااااااااااا  

1112 

عاااااااااادد الزيااااااااااارات   -
 ةكترونيلاالللصفحة 

نشاار تقااارير المتابعااة  -
والتقيااااااااي  والتقااااااااارير 
الربعياااااااااة والتقريااااااااار 
السااانوي للقطااااع علاااى 

 اإللكترونّيةالصفحة 

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي،

مجلاااااااااااااس 
التشااااااااااغيل 

 الّتاااااادريبو
والتعلاااااااااااي  
 المهنااااااااااااايّ 

 الّتقنيّ و

 

  الّتااااااادريبمؤسساااااااات 
   الّتقنيّ و المهنيّ والتعلي  

  مؤسساااااااااات القطااااااااااع
 الخاص

معرض واحد على األقل يعقد للترويج لقطاع ّاثا األّتصنيعّالترويجّلقطاع1.1ّ
  1112-1111خالل الفترة من  ثاثاألصناعة 
 للترويج

الرباااااااااااااااع 
الثالااث ماان 
عاااااااااااااااااااا  

1112 

الماااااااااااواد الدعائياااااااااااة 
 والترويجية 

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

JEDCO 

والتعلي   الّتدريبمؤسسات 
ومؤسسات  الّتقنيّ و المهنيّ 

القطاع الخاص الجهات 
 المانحة. الّدولّية



   

 

 اإللكترونّيةبث رسائل دعائية تبث عبر الصفحة 
  ثاثاأل تصنيع لترويج لقطاعل

الرسااااااااااائل والمااااااااااواد  رتمّ مس
 الدعائية والترويجية

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

 المجلس

التنسووووووووووويقّموووووووووووعّالجهوووووووووووات1.8ّّ
ووةوالمؤسسوواتّ ويوولّلزيووادةّتمّ بالّالمعني 
القطوووووووواعّموووووووونّبرامجهوووووووواّانتفوووووووواعّ

 ويلية.ّتمّ ومشاريعهاّال

 

  

وثائق مشاريع تطويرية معدة و قابلة للتقدي  
ويلية  لزيادة انتفاع القطاع من تمّ للجهات ال

ويلية في مجاالت مختلفة تمّ برامجها ومشاريعها ال
 منها : 

 شاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.إن  

 أعمال التوسعة للمنشآت القائمة. 

 

 

 الرباااااااااااااااع
الرابااع ماان 
عاااااااااااااااااااا  

1112 

وثااائق مقترحااات العماال 
 والتقارير ذات العالقة

الفرياااااااااااااق 
 القطاعي

 

 ويلية مثال تمّ الصناديق ال
 صندوق التنمية والتشغيل  

  ةردنّياااااااااألالمؤسسااااااااة 
لتطااااااااااااوير المشاااااااااااااريع 

 . ةاالقتصاديّ 

  المانحة. الّدولّيةالجهات 

ّ
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ّالفصلّالسادس

ّوالتوصيــاتالنتائـجّ
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ّالنتائج1.1ّ

نحو  توّظفوهي  ،1111من عا   األّولالنصف ( منشأة لغاية 3104) ثاثاألصناعة بلغ عدد المنشآت في قطاع 

الشمال، وما  إقلي %( في 16.4 الوسط، ونحو) إقلي %( في 79.6( عامالً وعاملة، وقد توزعت المنشآت بواقع )8521)

قرابة  نّ إحيث  فردّيةمنشآت  ثاثاألصناعة المنشآت العاملة في قطاع  غالبّيةوُتعتبر الجنوب.  إقلي %( في 4نسبته )

%( منشآت 0.5%(، ونحو )9.7ما نسبته ) الّتضامنّيةالمنشآت  كلّ ، وتشالقانونيّ وفقاً لكيانها  فردّية%( هي منشآت 89.7)

 ذات مسؤولية محدودة.

ضمن ثالث مجموعات رئيسة هي: المنشآت  ثاثاألصناعة تصنيف المنشآت في قطاع  ت ّ واستناداً لنتائج المسح 

 المتوسطة%(، تليها المنشآت 91.1عمال( والتي تنتشر بنسبة كبيرة في جميع أقالي  المملكة وبنسبة ) 1-1الصغيرة الحج  )

 %(. 1.1ل( وبنسبة )امع 11-1الحج  ) الكبيرةالمنشآت  ث ّ %(، 1.8وأكثر( وبنسبة ) عامالً  11الحج  )

، وكذلك 1111ها في العا  إنتاجنت انخفاض الطلب على %( من المنشآت العاملة في هذا القطاع بيّ 11.9) وُيذكر أنّ 

 .(1111-1111)توقعوا انخفاض الطلب على منتجاته  خالل األعوا  

%( مقابل 98ه  من الذكور وبواقع ) ثاثاألصناعة العاملين في قطاع  غالبّية كشفت نتائج تحليل البيانات عن أنّ 

 أقل من الثانويّ  ميّ الذكور العاملين مؤهله  العل غالبّية عا ، نجد أنّ  بشكلة ميّ ف مؤهالت العاملين العلتعرّ . وباً إناث%( فقط 1)

%( 11بكالوريوس ونحو ) العلميّ العامالت في القطاع مؤهلهن  ناثاإل%( من 19.1) ، بينما نجد أنّ %(11.1وبنسبة )

 ثانويالأقل من %( مؤهله  11.1) نا نجد أنّ فإنّ ة على مستوى المحافظات، ميّ وسط. وبتحليل مؤهالت العاملين العلدبلو  مت

 قلي ثانوي. وباالنتقال إلال%( مؤهله  أقل من 21.2نسبة كبيرة من العاملين تقدر بـ ) فإنّ الشمال  إقلي ا ، أمّ الوسط إقلي في 

 .ثانويالأقل من ( مؤهله  %11.9) الجنوب، نجد أنّ 

في  إشغاالً هي المهن األكثر  أثاث منّجدو ،خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  ،خشبيّ  أثاث نّجارمهن  أنّ  الّدراسةوقد أظهرت 

 الجنوب.والشمال  يإقليموالوسط  إقلي . وكذلك الحال في ثاثاألصناعة قطاع 

%( من العاملين في هذا 81.9ما نسبته ) فإنّ ، ثاثاألصناعة العاملين في قطاع  جنسّياتعا  عن  بشكلوبالحديث و

ي الشمال والوسط لكن إقليمين، وتعتبر النسبة قريبة جداً في ردنيّ األ%( من غير 19.1مقابل ) جنسّيةالو أردنيّ القطاع ه  

 الجنوب. إقلي أكثر في  منخفضةالنسبة 

تدريب عامليها  تفّضل%( من المنشآت العاملة في القطاع 19حوالي ) جمعها عن أنّ  ت ّ كشفت نتائج تحليل البيانات التي 

يات كلّ لدى المؤسسة نفسها. ويأتي في المرتبة الثانية تفضيل  اً تعيين عاملين تلقوا تدريب تفّضلو ،المهنيّ  الّتدريبلدى مؤسسة 

 %(.18التابعة لوكالة الغوث وبنسبة ) الّتدريبمراكز  ث ّ %(، 11ة وبنسبة )الّتطبيقيّ ع/ جامعة البلقاء تمّ المج

في مجموعة من المهن لكن  ناثاإلعا  مع وجود  بشكلرئيس على توظيف الذكور  بشكل ثاثاألصناعة يركز قطاع 

الوسط، حيث بلغ حج  الطلب على مهن هذا القطاع لألعوا   إقلي الطلب على العمالة أكثر في  ترّكزيبنسبة قليلة. كما و

 .الوسط إقلي المملكة المختلفة ومعظمها في لي  اقأ( في 1111حوالي ) (1111-1111)
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األكثر هي  مهنّيةوتلمذة ثانوي المؤهل أقل من  فإنّ ، (1111-1111)ة المطلوبة لألعوا  العلميّ أما مستوى المؤهالت 

العمالة الماهرة مطلوبة أكثر للعمل  لى ذلك أنّ إالمنشآت هي صغيرة الحج ، أضف  غالبّية ، ويبدو هذا منطقياً خاصة أنّ طلباً 

 خارج المملكة. 

نجد مو ،خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  ،خشبيّ  أثاث نّجارعلى مهن  (1111-1111)لألعوا   اً هناك طلب فإنّ عا   بشكلو

والدوران على حد  لى بروز الحاجة للعمال الجدد على أساس أعمال التوسعةإ اإلشارة. وتجدر وصانع بترون يدوي ،أثاث

هو  1111-1111ارتفاع حج  الطلب على العاملين في األعوا   ، األمر الذي يدعو للتفاؤل بأنّ سواء مع ميل نحو التوسعة

 .دوران  وظيفيّ %( أكثر من كونه مجرد 21 -%11توسع بنسبة تراوحت بين ) عملّيةناشئ عن 

، عن ثاثاألصناعة أكثر مهارة مطلوبة ضمن مهن قطاع العمل عن  أصحاب، من خالل سؤال الّدراسةوكشفت نتائج 

 ةخشبيّ ال التحف تصنيعو، الزخرفّية األشكال حفرو، التشغيل آالت توزيع مخطط إعدادمهارة  :هي أّن المهارات المطلوبة

 المخططات قراءةو، (المجس  الغائر، البارز، الهندسي،) بأنواعه الحفر عملّيات جراءوإ، األصدافو بالمعادن وتطعيمها

 األقيسة فتعرّ و، واستخدامها والمحمولة الثابتة ةنّجارال التآ تجهيزو، ةالّتنفيذيّ  الرسو  حسب ثاثاأل أجزاء تصنيعو، ةالّتنفيذيّ 

 .النموذجّية

ال  ثاثاألصناعة %( من المنشآت العاملة في قطاع 99أكثر من ) جمعها إلى أنّ  ت ّ تشير نتائج تحليل البيانات التي 

. لكن المرأةال تناسب التي طبيعة العمل في هذا القطاع لى إبشكل رئيس في هذا القطاع، ويعود ذلك  إناثفي تعيين  رغبت

 دارّيةاإلالسكرتاريا والمهن %، يعملن في مهن 1.2في مهن هذا القطاع بنسبة ال تقل عن  ناثعا  يبقى هناك تشغيل لإل بشكل

الوسط، بينما ال يوجد طلب على  إقلي على عا   بشكلويقتصر هذا الطلب  ،المساندة، وكذلك في مهنة مشغلي آلة الدرزة

 .ثاثاألصناعة في بقية أقالي  المملكة في قطاع  ناثاإل

ون ما كلّ ويش ،( عامالً في القطاع8111من أصل ) ( عامالً 91) اإلعاقاتمن ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي 

لكن أكثر المهن  ،مهن مختلفة في القطاع نفسه ست، وه  يعملون في موزعين على أقالي  المملكة الثالثة %( فقط1.1نسبته )

 .أثاث منّجدو ،خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  ،خشبيّ  أثاث نّجارون فيها هي مهنة ترّكزيالتي 

نظراً لطبيعة القطاع  اإلعاقاتتوظيف ذوي  تفّضل، فعلياً، ال ثاثاألصناعة المنشآت في قطاع  أنّ  الّدراسةنتائج  تبّين

ومساعد  ،خشبيّ  أثاث نّجار وذلك في مهن ،أعلىالوسط تعتبر  إقلي عا  فرصة تعيينه  في  بشكلالعمل فيه، لكن  متطلّباتو

 .أثاث منّجدو ،خشبيّ  أثاث نّجار

ال تواجه أية صعوبات في التعيين، وتعزى هذه  %( من المنشآت44.4ما نسبته ) عن أنّ  الّدراسةكشفت نتائج 

ضافة للنقص في العمالة ممن لديه  قي  إبشكل رئيس، الصعوبات إلى النقص في العمالة ممن لديه  المهارات المطلوبة 

شر من خالل التعيين المبا بأنّ  الّدراسةبالطرق المستخدمة في التعيين، فقد أظهرت  يّتصلوفيما . نحو العمل إيجابّيةواتجاهات 

 ث ّ %(، 1.8وبنسبة ) مكاتب التشغيل%(، يليه التعيين من خالل 91.1هو األكثر استخداماً وبنسبة ) الشخصّية االّتصاالت

 %(.2وبنسبة ) اإللكترونّيةالصحف والمواقع  إعالناتالتعيين عن طريق 
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الرئيسة في المملكة لألعوا   تدريبّيةالعدد الملتحقين بالجهات  أنّ عن  الّتدريب مزّوديوتكشف البيانات الواردة من 

التابعة لوزارة التربية والتعلي  وبنسبة  المهنيّ وا في مراكز التعلي  ترّكز ،( ملتحقاً 92218قد بلغ ) (1111-1111)

( خريجاً، 81118) الخّريجين%(. في حين بلغ مجموع 11وبنسبة ) المهنيّ  الّتدريب%(، يليه  الملتحقون في مؤسسة 11)

 المهنيّ  الّتدريب%(، يليه  خريجو مؤسسة 11في وزارة التربية والتعلي  وبنسبة ) المهنيّ غالبيته  من خريجي برامج التعلي  

 .%(11وبنسبة )

( خريجاً 1191، وبلغ عدد خريجيها قرابة )تدريبّيةامج ( بر1بهذا القطاع نحو ) الخاّصة تدريبّيةالبلغ عدد البرامج 

 ث ّ %(، 11.1)وبنسبة  خشبيّ  أثاث نّجارمن برنامج  تمنه  قد تخرج ى. كانت النسبة الكبر(1111-1111)خالل األعوا  

 .%(18.1) والديكور وبنسبة الّداخليّ  الّتصمي  فنيبرنامج 

خالل األعوا   اً خريج( 1182بهذا القطاع الذكور نحو ) الخاّصة تدريبّيةالمن ناحية أخرى، بلغ عدد خريجي البرامج 

 الّداخليّ  الّتصمي  فنيبرنامج  ث ّ %(، 21.1) وبنسبة أثاث نّجارمن برنامج  ت. نسبة كبيرة منه  تخرج(1111-1111)

 .%(11.1) والديكور وبنسبة

الوسط توزعوا ضمن  إقلي في  ( متدرب1111على حدة، فقد تخرج ) إقلي  كلّ في  المقّدمة بالبرامج يّتصلا فيما أمّ 

الشمال قرابة  إقلي في  (1111-1111)لألعوا   الّتدريب مزّودي. في المقابل، بلغ عدد خريجي المذكورة تدريبّيةالبرامج ال

 ( خريجاً.191) الخّريجينالجنوب فقد بلغ عدد  إقلي ا في ( خريجاً. أمّ 191)

من وزارة التربية والتعلي   المهنيّ قد تلقوا التعلي   (1111-1111)لألعوا   للّتدريب المزّودةخريجي الجهات  غالبّية

يات التابعة لجامعة البلقاء كلّ ال%( من 11%(، وقرابة )11) وبنسبة المهنيّ  الّتدريبمؤسسة خريجي  ث ّ %(، 41وبنسبة )

 . ةالّتطبيقيّ 

في جميع أقالي  المملكة  الّتدريب مزّوديخريجي  غالبّية ق في التحليل على مستوى األقالي ، حيث نجد أنّ ويمكن التعمّ 

كانت النسبة  الشمال إقلي %(، بينما في 18الوسط كانت النسبة ) إقلي (%، ففي 11-11) الّتطبيقيّ تلقوا تدريباً نسبة محتواه 

 %(.81الجنوب ) إقلي %(، وفي 11)

خلو في تدريبه  ورفع كفاءته ، فقد كشفت النتائج عن  للّتدريب المزّودةودور الجهات  اإلعاقاتبذوي  يّتصلا فيما أمّ 

لهذه الفئة  المستقبلّية الّتدريبعن فرص  الّتدريب مزّودي. وبسؤال اإلعاقاتالمتدربين من ذوي من  يّ أمن  الّتدريبمراكز 

 .اإلعاقاتلحوالي عشرة من ذوي  تدريبّيةهناك جهات على استعداد لتقدي  برامج  ع، وجدنا أنّ تمّ من المج

فع كفاءة فهناك نية لدورات رعا   بشكل، وللّتدريب المزّودةقد  من الجهات تدورات رفع الكفاءة ال يوجد أي نوع من 

 إجماليب المطلوبة والقياسات األشكال حسب ةخشبيّ ال القطع خراطة قبال أكثر على دورةعد اإلقامتها في المستقبل، ويمزمع إ

 .1112  عالل اً ( متدرب11)متوقع بعدد متدربين  الزخرفّية األشكال حفر، تليها  1111متوقعين للعا   اً ( متدرب11بلغ )

السوق قادر  ( كفائض عرض، مما يعني أنّ 1181كبيرة جداً تقدر بنحو ) عددّيةوجود فجوة لى إ الّدراسةتشير نتائج 

عن  ةكون عاطلت%( س11.1باقي النسبة وهي حوالي ) ع أنّ بينما يتوقّ  ،%( من حج  العرض11.1على استيعاب ما نسبته )

 العمل. 
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 المقّدمة تدريبّيةالالبرامج  العمل أكثر تحديداً وتخصيصاً في حين أنّ  أصحابالمطلوبة من قبل  تدريبّيةالالبرامج  وتعتبر

، ثاثاأللتجميع قطع  اً تدريبيّ  اً العمل برنامج أصحابعامة نوعاً ما. فعلى سبيل المثال ال الحصر، يطلب  الّتدريب مزّوديمن 

 الّتدريب مزّودي ، بينما نجد أنّ ةنّجارضمن مهنة ال ةمج محددابر يوه ةالّتنفيذيّ وفقاً للرسو   ثاثاأللتصنيع قطع  اً وبرنامج

وبرنامج مساعد  خشبيّ  أثاث نّجارغير مباشر مثل برامج:  بشكللكن  ،الطلبجوانب من يقدمون برامج عامة تخد  في تلبية 

 .خشبيّ  أثاث نّجار

في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي  توّفرهاالعمل على ضرورة  أصحابالتي أكد  فنّيةق بالمهارة الوفيما يتعلّ 

ينبغي  الّدراسةوفي ضوء نتائج هذه ه فإنّ . ولذلك المقّدمة تدريبّيةالبرامج ها في غالبها غير مشمولة ضمن الفإنّ تعيينه ، 

إعداد مخطط  يجازها في اآلتي:إالمطلوبة والتي يمكن  فنّيةتوفر هذه  المهارات ال تدريبّيةالتوصية بضرورة توفير برامج 

ة خشبيّ تصنيع التحف الو، الزخرفّية األشكالحفر و، يدوياً  الّداخليّ  الّتصمي عداد مخططات مشاريع وإ، توزيع آالت التشغيل

دهان الخشب بما و، و المواد الالزمة دواتتجهيز اآلالت واألو، دهان المنتج وتشطيبهو، األصدافوتطعيمها بالمعادن و

قراءة المخططات و، الحفر بأنواعه) الهندسي، البارز، الغائر، المجس ( عملّيات إجراءو، األصليّ يتناسب مع لون الخشب 

 .ةالّتنفيذيّ حسب الرسو  الخيزران) قص، ترطيب، ثني، تجميع(  أجزاءتصنيع و، ةالّتنفيذيّ 

. ناثاإلعبرت عن عد  رغبتها بتعيين  ثاثاأل% من المنشآت العاملة في قطاع صناعة 99ما نسبته  كشفت النتائج أنّ 

 ،(1111-1111فرصة عمل لألعوا  ) 18للعمل في هذا القطاع يقدر بنحو  ناثاإلعلى  اً مستقبليّ  اً هناك طلب في حين أنّ 

 هلى أنّ إ، حيث أشارت بيانات المسح ناثاإلمن  اً هناك عرض مختلفة. وكذلك نجد أنّ  فنّيةو إدارّيةع هذا الطلب ضمن مهن توزّ 

 الرقمّية. وهنا نالحظ الفجوة الّدراسةالمختلفة والمشمولة بمسح  للّتدريب المزّودةمتدربة من الجهات  (112)تخريج  ت ّ  قد

 (.ثاثاألضمن قطاع صناعة  نال يوجد طلب يحتويه ناثاإلمن  129بين ما هو معروض وما هو مطلوب ) ولّيةاأل

ون ما نسبته كلّ ويش ،( عامالً في القطاع8111من أصل ) ( عامالً 91)هناك  سابقاً في الفصل الثاني أنّ  الّدراسةبينت 

 أثاث نّجارمهنة  :ون فيها هيترّكزيمهن مختلفة في القطاع نفسه لكن أكثر المهن التي  ست%( فقط، وه  يعملون في 1.1)

 . خشبيّ  أثاث منّجد، ومهنة خشبيّ  أثاث نّجارومساعد  ،خشبيّ 
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ّالتوصيات1.1ّ

 على ضرورة تبني التوصيات اآلتية: الّدراسةعلى ما سبق تؤكد  وبناءً 

في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة  قطاعّيةرس  السياسات ال ثاثاأللقطاع صنع  الوطنيّ الفريق  تولّىأن ي .1

 في القطاع. ةردنيّ األ

 ةاالقتصاديّ و السياسّيةلى انعكاس الظروف الحالية إياسات في مجال التشغيل االلتفات ب على راسمي السيتوجّ  .1

 سلبياً. المستقبلّيةالعمل  أصحابعلى تنبؤات اعية تمّ واالج

 .القوانين والتشريعات الناظمة للعملالعمل على تحسين  .1

 ما يلي :العمل  أصحابو الوطنيّ بالتنسيق مع الفريق  للّتدريب المزّودةالجهات  تولّىن تأ .1

  ثاثاألصناعة المطلوبة في قطاع  تدريبّيةالمراجعة وتطوير البرامج. 

 تدريبّيةالة في البرامج لزاميّ إوالداعمة للتشغيل كحقيبة  الريادّيةو الحياتّيةالمهارات  إدماج. 

 ثاثاألصناعة غير مطلوبة لسوق العمل في قطاع  تدريبّيةية برامج ألغاء إ. 

 ويل مثل هذه الدراسات.تمّ ة سنوية لة مع تقدي  حوافز ماليّ دراسات تتبعيّ  إجراء 

 مكان العمالة الوافدة. ةردنيّ األللعمالة  اإلحالل الّتدريجيّ ن تتابع وتواصل وزارة العمل تطبيق سياسة أ .1

  من المنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظّ  اد وضبط الجودة ( الحدّ تمّ تتابع وتواصل وزارة العمل )مركز االع ن  أ .1

 .1999 لسنة 12رق   المهنيّ بتفعيل قانون تنظي  العمل 

وهو  الّدراسةضمن هذه  المنشآت العاملة ضمن القطاع غير المنظ  والذي ل  يكن مشموالً  دراسات تض ّ  إجراء .2

 كبيرة من العاملين اً يستوعب أعداد
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