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ورقة عمل حول تطوير المعايير 

المهنية وفقا للتصنيف العربى 

 المعيارى للمهن
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  المحتويات: 

 .المقدمة: أوال    

 .أهداف إعداد التصانٌف :ثانيا    

 .  2008التصنٌف العربى المعٌارى للمهن  :ثالثا    

 .  منهجٌة وهٌكل التصنٌف العربى المعٌارى للمهن :رابعا   

 .2008والتصنٌف الدولى  2008عالقة التصنٌف العربى المعٌارى  :خامسا 

 .التصنٌف الوطنى المصرى وموائمته مع التصنٌف العربى المعٌارى للمهن :سادسا 

 .استخدام التصنٌف العربى المعٌارى للمهن فى بناء المعاٌٌر المهنٌة :سابعا  

 توظٌف التصنٌف العربى المعٌارى للمهن فى تطوٌر التوصٌفات المهنٌة        : ثامنا   

 .والبرامج التدرٌبٌة          
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 :المقدمة : أوال 

من واقع مسئولٌة الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء كمصدر رئٌسىى للبٌانىات    

اإلحصائٌة الرسمٌة فى مصر والتى تعتبر عنصرا ال غنى عنه فىى النظىام المعلومىاتى 

بما تقدمه للحكومة والهٌئات الوطنٌة والدولٌىة والدراسىٌن والمسىتيمرٌن والجمهىور مىن 

بٌانات تعكس الحالة اإلقتصىادٌة واالجتماعٌىة والدٌموجرافٌىة لمصىر فىجن الجهىاز ٌقىوم 

بتجمٌىىىع ومعالجىىىة كىىىم هائىىىل مىىىن البٌانىىىات ٌططىىىى جمٌىىىع أوجىىىة ا ن ىىىطة االقتصىىىادٌة 

 .واالجتماعٌة
 

 

3 

  يحرص الجهاز اإلحصائى على مراعاة القواعد التى تحقق الدقة التامة للبيانات

 :على جميع مدخالت العملية االحصائية وهى منظومة كبيرة جدا تشمل 

 .اختٌار عٌنة صحٌحة وإطار مناسب 1.

 .تصمٌم إستمارة هادفة بسٌطة و املة2.

 .إعداد الباحث الجٌد وتوفٌر الوسائل الحدٌية لتجمٌع البٌانات3.

 .تطبٌق قواعد مراجعة دقٌقة4.

 .تطبٌق برامج مراقبة الجودة5.

 .برامج كمبٌوتر حدٌية/تحلٌل/اتباع نظم ادخال 6.

 .وفى متناول جمٌع المستخدمٌن/ متعددة / استخدام وسائل ن ر بسٌطة 7.
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اتباع احدث االسىالٌب والمنهجٌىات العلمٌىة المعتمىدة دولٌىا فىى جمٌىع مراحىل العمىل 8.

االحصىىائى لمواكبىىة التطىىور السىىرٌع والمتالحىىق فىىى االسىىالٌب والتقنٌىىات التىىى ٌقىىوم 

 .علٌها العمل االحصائى

اسىىتخدام المفىىاهٌم والتصىىانٌف والتعىىارٌف الدولٌىىة فىىى جمٌىىع المسىىو  واالحصىىاءات 9.

 .لٌسهل إجراء المقارنات إقلٌمٌاً ودولٌاً وعبر الفترات الزمنٌة

تحىىدٌث وتوحٌىىد التصىىانٌف المسىىتخدمة فىىى االحصىىاءات طبقىىا  حىىدث اإلصىىدارات 10.

 .والتوصٌات الدولٌة

إتاحىىة البٌانىىات وتوفٌرهىىا لجمٌىىع المختصىىٌن ومسىىتخدمى البٌانىىات ب سىىرع توقٌىىىت 11.

 .لتحقٌق اإلستفادة الميلى من خالل الن ر بمختلف ا  كال وعبر مختلف قنوات الن ر
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 :أهداف إعداد التصانيف: ثانيا  

حصر كافة ا ن طة اإلقتصىادٌة والمهىن والمىتهالت الدراسىٌة والمنتجىات وو ىعها  1.

 .فى صورة أرقام لسهولة إستخدامها آلٌاً 

إٌجاد لطة موحدة لتبىادل المعلومىات عىن التصىنٌفات المختلفىة علىً المسىتوي المحلىً  2.

 .والدولً

 .توحٌد نظم التكوٌد المستخدمة فى الجهات المختلفة محلٌاً ودولٌاً 3.

 .تقدٌم هٌكل لإلحصاءات الوطنٌة قابل للمقارنة الدولٌة 4.

 .مواكبة تطوٌر التصنٌفات بكافة أنواعها وإ افة ما ٌستجد من تعدٌالت5.
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 : 2008التصنيف العربى المعيارى للمهن : ثالثا 

  التصىىنٌف العربىىى المعٌىىارى هىىو أداة رئٌسىىٌة لتبىىادل المعلومىىات والبٌانىىات علىىى

وبرمىز عىددى موحىد لكىى تسىتفٌد ( المهنىة ) المستوى ا قلٌمى بمسمى واحد للعمل

منه جهات التعلٌم والتدرٌب لتطوٌر برامجها ومواكبة مستجدات سوق العمىل حٌىث 

ٌوفر هىاا التصىنٌف مت ىرات هامىه حىول سىوق العمىل وٌسىاعد فىى التعىرف علىى 

اتجاهات العرض والطلب على المهنة فى الوقىت الحا ىر والمسىتقبل وكىالي ٌتىٌ  

إمكانٌة مقارنة المت رات المحلٌة مع المت رات الدولٌة الن التصىنٌف المهنىى هىو 

 .أحد أهم المصادر ا ساسٌة للمعلومات المهنٌة

 

 نبذة عن التصنيف العربى المعيارى: 
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 :منهجية وهيكل التصنيف العربى المعيارى للمهن: رابعا 

إعتمد التصنٌف العربى المعٌارى فى منهجٌته على مفهومٌن أساسٌن وهم: 

 .مفهموم العمل  -   

 .مفهوم المهارة  -   

  وتنقسم المهارة الى خمس مستوٌات وهى: 

 المستوى االول االختصاصى  -   

 المستوى اليانى الفنى التقنى -   

 المستوى اليالث العامل المهنى  -   

 المستوى الرابع العامل الماهر -   

 المستوى الخامس العامل محدد المهارات -   

 المستوى السادس غٌر محدد المهارات -   
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 ٌتكون هٌكل التصنٌف العربى المعٌارى للمهن من: 

 أقسام رئٌسٌة عددها ع رة اقسام طبقا للتصنٌف الدولىISCO88   وISCO 08. 

 (.المجموعات الفرعٌة )أقسام فرعٌة 

 (المجموعات الصطرى ) أبواب 

 (مجموعات قاعدٌة ) فصول 

المهنة. 

 مستوى المهارة. 

 وبىىالي ٌتكىىون الرمىىز العىىددى للمهنىىة فىىى التصىىنٌف العربىىى المعٌىىارى مىىن سىىبع ارقىىام

 (.حدود)
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 :2008بالتصنيف الدولى  2008عالقة التصنيف العربى المعيارى :خامسا 

  هناي أوجه ت ابه واختالف بٌن التصنٌفٌن: 

 أوجة الت ابه : أوال: 

مكونات هٌكل التصنٌف العربى المعٌارى للمهن والتصىنٌف الىدولى مت ىابهان فىى أقسىام رئٌسىٌة  −

 .وأقسام فرعٌة وابواب وفصول 

 أوجة ا ختالف : يانٌا: 

 : تختلف اكواد بعض االقسام الفرعٌة واالبواب والفصول أميلة  −

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عربى  دولى 

 مدٌرو التورٌد والتوزٌع 1324

 ببٌع الجملة والتجزئة مدٌرو االنتاج والعملٌات 1420

 مدٌرو التجهٌز والتوزٌع 1323

 ببٌع الجملة والتجزئة مدٌرو االنتاج والعملٌات 1324

 مدٌرو ال ٌافة والبٌع بالتجزئة 14القسم الفرعى 

 والمطاعم ٌ م فصلٌن مدٌرو الفنادق 141الباب 

 مدٌرو الفنادق 1411

 مدٌروالمطاعم 1412

 مدٌرو الفنادق والمطاعم والمحالت 14القسم الفرعى 

 والمطاعم مدٌرو الفنادق 141الباب 

 ٌ م فصل واحد مطلق

 مدٌرو الفنادق والمطاعم 1410

 ٌ م فصلٌن مدٌرو الخدمات االخرى 143الباب 

 مدٌرو الرٌا ة والترفٌة والمراكز اليقافٌة 1431

 مدٌرو الخدمات االخرى التى لم تصنف فى مكان اخر 1439

 ٌ م فصل واحد مطلق مدٌرو الخدمات االخرى 143الباب 

 االخرى مدٌرو الخدمات 1430
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 من خالل ح ور ورش العمل السابق انعقادهىا مىن قبىل منظمىة العمىل العربٌىة وم ىاركة

الزمالء مىن مختلىف الىدول العربٌىة تىم االتفىاق علىى اتخىاا التصىنٌف العربىى كمرجىع فىى 

 .اعداد التصنٌفات الوطنٌة الخاصة بكل دولة

 كما تم التوصٌة ب رورة أن تكون هناي جهة قٌادٌىة تجمىع الجهىات المسىتخدمة للتصىنٌف

 .داخل الدولة الواحدة 

  تم االتفاق فى مصر على تىولى مركىز معلومىات ودعىم اتخىاا القىرار بمجلىس الوزراءهىا

المهمة وجمع كل من الجهاز االحصائى والقوى العاملة والهجرة والتعلٌم الفنىى فىى ورش 

والىربط بىٌن التصىنٌف  ISCO 2008عمل العداد التصنٌف الوطنى القىائم علىى الىدولى 

 .الوطنى والتصنٌف العربى 

 كالي تم االستفادة من المهن ووصىفها التفصىٌلى والمختصىر بالتصىنٌف العربىى المعٌىارى

فىىى اعىىداد التصىىنٌف الىىوطنى المصىىرى وتىىم االنتهىىاء مىىن يىىالث اقسىىام بالتصىىنٌف المهنىىى 

الوطنى وجارى العمل بالقسم الرابع وعند االنتهاء من اعداد التصنٌف الىوطنى سىوف ٌىتم 

موافاة  بكة المعلومات الجارى اعدادها من قبل منظمة العمل العربٌة بكل ما تحتاجىة مىن 

 .بٌانات من قبل الجهاز أو وزارة القوى العاملة والهجرة او التعلٌم الفنى

 

 

 :التصنيف الوطنى المصرى وموائمته مع التصنيف العربى المعيارى :سادسا 
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 :استخدام التصنيف العربى المعيارى للمهن فى بناء المعايير المهنية:سابعا 

اسىىتخدام التصىىنٌف المهنىىى كالطىىة موحىىدة لجمىىع البٌانىىات و المعلومىىات الخاصىىة 1.

باإلٌىىدى العاملىىة و اٌ ىىا مىىن تحدٌىىد المهىىام و الواجبىىات الخاصىىة بكىىل مهنىىة مىىن 

 . خالل التوصٌف المطول و المختصر

توحٌد المعىاٌٌر المهنٌىة لكىل مهنىة و تطبٌىق بىرامج تدرٌبٌىة النتىاج عمالىة تططىى 2.

 .متطلبات سوق العمل بهدف الحد من  ب  البطالة

كلما ظهرت مهن جدٌىدة ٌصىحبها مهىام وواجبىات جدٌىدة و أٌ ىا بىرامج تدرٌبٌىة 3.

 على ها  المهن
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 :تحليل السياسيات :  1

 تحدٌد القطاعات المستهدفة فى الت هٌل والتدرٌب من واقع ا قسام وا بواب

 .والفصول بالتصنٌف المهنى

 ( :التحليل المهنى )تقيم اإلحتياجات التدريبية :  2

 هو توظٌف كال من الوصف المختصر والتفصٌلى فى تطوٌر كل من: 

 ويٌقة التوصٌف المهنى  -   

 الئحة المهام -   

 مصفوفة المهام والواجبات -   

 تحلٌل المهام -   

 

توظيف التصنيف العربى المعيارى للمهن فى تطوير التوصيفات المهنية والبرامج : ثامنا   

 :التدريبية 
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 ( :التحليل االحصائى ) تقييم االحتياجات التدريبية الكمية :  3

 هى توظٌف التصنٌف المهنى فى تطوٌر الئحة ا عمال المستهدفة فى تقٌٌم

 .االحتٌاجات التدرٌبٌة الكمٌة على كافة المستوٌات الوطنٌة والمتسسٌة والفردٌة

 :تحديد مواصفات ومستويات العمل:  4

 من خالل تحدٌد مستوٌات ا عمال ووصفها ٌمكن تحدٌد: 

 . روط االلتحاق -   

فرص ( المهنة / متطلبات العمل ) عناصر مهمة من التوجٌه واالر اد المهنى -   

 .النمو المهنى والمنافع والفوائد واالجور

 
 :تطوير المناهج:  5

 ادوات وعناصر التقٌٌم/ أسالٌب وطرق التدرٌب /ت مل محتوى التدرٌب. 
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