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 ٣  

  أھداف ا�رشاد والتوجيه المھني

 

من المھن اعدة ا&فراد للتعرف على خصائص مجموعة معينة مس •

 .ووظائفھا وواجباتھا

على معرفة القدرات العامة والخاصة والمھارات  مساعدة ا&فراد •

 .المھن المختلفة التي تتطلبھا مجموعة من

بشكل أوضح بأھدافھم وطموحاتھم وفھم أنفسھم تعريف ا&فراد  •

في  لالتطبيق وإدارة نقاط التحوواتخاذ قرارات مدروسة واGلتزام ب

 .مخطط لھاالحياتھم المھنية المخطط لھا وغير 

تحديد أھدافھم المباشرة المتعلقة بالعمل وفھم مساعدة ا&فراد في  •

الQزمة للوصول إلى فرص التدريب والدخول في  وتعلم المھارات

 .سوق العمل



  

 ٤  

  ع"قة ا�رشاد والتوجيه المھني بتصنيف وتوصيف المھن

 

أساليب متعددة في تقديم خدمات التوجيه المھنيون  ستخدم الموجھوني •

 :على ھان؛ وتتركز معظمفيديواUرشاد المھني للمست

) ًGرشاد المھني الفردي ):أوUأسلوب ا.  

  .اUرشاد الجماعي ):ثانياً (

 تصنيف وتوصيف المھناستخدام معلومات سوق العمل ويتم  •

حيطة ئص العمل والبيئة الملمساعدة ا&فراد في التعرف على خصا

 .به

أھم ا&دوات في  ىحدإيُعد  التصنيف العربي المعياري للمھنإن  •

 :العملية اUرشادية حيث يستخدم

o  للتعرف على الوصف التفصيلي للوظيفة 

o  لمساعدة الفرد في التخطيط المھني واتخاذ القرار المناسب

  .التدريبيحول المسار المھني أو التعليمي أو 



  

 ٥  

  ا�رشاد والتوجيه المھني بتصنيف وتوصيف المھنع"قة 

  

Gستعانة بالتصنيف العربي المعياري للمھن عن طريق استخدام مسمىا 

اعتماداً على  ، وتطوير برامج التدريبواحد وبرمز موحد بمدلول "عمل"

  التصنيف لمواكبة مستجدات سوق العمل

� 

لcفراد على تحسين نوعية خدمات التوجيه واUرشاد المھني المقدم  •

 :استخدام التصنيف العربي المعياري للمھنب اختQف مستوياتھم

o  ت المھنية مقابل المھارات التيQالتصنيف مرجع لتقييم التفضي

 .يمتلكھا ا&فراد

o  التصنيف ھو أحد العناصر الرئيسية المتعلقة بعملية

 .اGستكشاف المھني وسوق العمل

o عمل ويساعد فى يوفر التصنيف مؤشرات قيمة حول سوق ال

مجال التعرف على اتجاھات العرض والطلب على المھن 

  .الحالية والمستقبلية

 .رات المحلية مع المؤشرات الدوليةإمكانية مقارنة المؤش •



  

 ٦  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

  

  السياق

عليھا من  بلة اGقتصادية وما يترتإطار توجيھات الدولة Uعادة الھيك يف

&داء أعمال  فى سوق العمل أو لمھن مطلوبةالمستغنى عنھا  تحويل العمالة

تدريب وتنمية لاھتمامھا وزارة القوى العاملة والھجرة أولت  ،خاصة

  مھارات العامل المصري

لتنمية اGقتصادية اUرشاد والتوجيه المھني في عملية اإن أھمية 

  عملية التدريب وارتباطه بھاتنبع من تأثيره الفعال ب واGجتماعية

�  

  التدريب لفرصة عمل مطلوبة 

  وفق المھارات المنصوص عليھا في التوصيف



  

 ٧  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  دور وزارة القوى العاملة والھجرة

منظمة العمل وحددت توصية  بالتوجيه المھني الحكومة اھتماماً كبيراً  أولت

اGختصاص اGداري للتوجية المھني بشكل  ١٩٤٩لسنة  ٨٧رقم  الدولية

لم تقم أي من السلطات التعليمية أو المسئولة عن التوظيف في . واضح

مصر بإنشاء أية تنظيمات تكون مسئولة عن ممارسة اGختصاصات التي 

عمل بدأت في ذلك الوقت بإنشاء أول نظام حددتھا التوصية، ولكن وزارة ال

للتوجيه المھني في مصر بمعاونة منظمة العمل الدولية التى أوفدت 

  استشارياً لتقديم الخبرة والمشورة

 لمع إعداد وتأھي وحدة متخصصة بقطاع التدريب المھني أنشأت الوزارةو

يريات الوزارة والمدالعاملين في الكوادر الفنية الQزمة لتشغيلھا من 

  .المختلفة المتخصصين فى علم النفس



  

 ٨  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  دور وزارة القوى العاملة والھجرة

من خQل  مجال التوجيه المھني يفالتي تقدمھا الوزارة الخدمات تستھدف 

  :فئات التاليةالھذه الوحدة  

ربون من مراحل التعليم المختلفة ممن تتراوح أعمارھم المتسالصبية  )١(

سنة ويرغبون في اGلتحاق ببرامج التدريب  ١٨ - ١٣ما بين 

 .تنفذھا الوزارة المھني التي

سنة ويرغبون  ٤٥ - ٠١٨الراشدون ممن تتراوح أعمارھم ما بين  )٢(

اGلتحاق ببرامج التدريب السريع أو التدريب التحويلي بغرض  في

  البطالةوذلك للحد من  مير مھنھيارات جديدة أو تغاكتساب مھ



  

 ٩  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  ا;لية

نشأت الحاجة إلى إعداد ا&بحاث المتعلقة بتطوير أساليب التوجيه المھني 

صبية لكل من ال لمختلف العائQت المھنية بطارياتمن خQل إصدار 

   -:لذلكوالراشدين 

١بطاريةلشئون مراكز التدريب بإعداد العامة  قامت اUدارة •
اختبارات  

والجاري  )سنة ٤٥-٢٠فئة السن (جديدة للتوجيه المھني للراشدين 

 ٢٠١٢حتى نھاية يونيه اGنتھاء من إعدادھا 

 دراجھا في البطارياتإتضم عشرة عائQت مھنية جديدة لم يتم  •

 .السابقة

مجموعة من اGستعدادات والقدرات ذات ا&ھمية  ااختباراتھ يستغط •

عن  فضQً  ؛الراشدين عليھا التي يجرى تدريب ا&فراد في المھن

  .في المستقبل المنظور المھن التي يتوقع ازدياد الطلب عليھا

                                                 

١
دائية والورقية يتحدد عددھا مجموعة من اGختبارات ا&(ھي بطارية ال  

طبقاً للمھن أوالمجاGت المھنية التي تھدف الدراسة الى التنبؤ بأداء الفرد 
  ).فيھا إذا ما التحق بإحدى ھذه المھن



  

 ١٠  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  نوعية المھن التي يمكن أن يزداد الطلب عليھا في سوق العمل – ا;لية

فريق البحث بكافة المصادر المتاحة للوصول إلى مؤشرات صادقة استعان 

  :ومنھاقدر اUمكان 

 .بيانات برنامج معلومات اGستخدام -

مجموعة المھن التى تم وضع معايير لقياس مستوى المھارة  -

على دراسة لمتطلبات سوق العمل للعاملين بھا والتي أعدت بناء 

 .واحتياجاته الحالية  والمتوقعة 

  

التعرف على  يف التصنيف العربي المعياري للمھنتم ا@سترشاد بدليل 

  مھن ووضعھا ضمن العائ"ت المھنيةالتوصيفات الدقيقة لھذه ال



  

 ١١  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  نوعية المھن التي يمكن أن يزداد الطلب عليھا في سوق العمل –ا;لية 

    :التالية العائQت المھنيةخرج البحث بتحديد 

  عائلة مھن الطباعة  .١

  عائلة مھن الغزل والنسيج .٢

عائلة مھن النجارة  .٣

 والمصنوعات الخشبية 

 عائلة مھن الصناعات الجلدية .٤

  لتبريد والتكييف عائلة مھن ا .٥

 عائلة مھن السيارات .٦

 عائلة مھن  اللحام .٧

عائلة مھن الزجاج والخزف  .٨

 والصيني

 عائلة مھن البQستيك  .٩

  عائلة مھن تشغيل المعادن. ١٠



  

 ١٢  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  ية والحركيةتحديد ا@ستعدادات والقدرات العقل –ا;لية 

اUستعدادات نظرية لتحديد مختلف قامت لجنة البحث بإجراء دراسة 

التي يعتمد عليھا نجاح الفرد في القيام بواجبات  والقدرات العقلية والحركية

واستعانت بالقدرات  )التي حددت في الخطوة السابقة(ا&عمال والمھن 

ة اختبارات الصبية واGستعدادات التي تتضمنھا العائQت المھنية ببطاري

التي أعدتھا الوحدة النفسية والتربوية بالمركز  تحليل الوظائف استمارةو

قدرة واستعداداً  ٢١وضع  القومي للبحوث اGجتماعية وانتھت الدراسة إلى

  .نفسياً 



  

 ١٣  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  حليل العملنموذج ت –ا;لية 

تم وضع ھذه القدرات واGستعدادات التى حددتھا الدراسة على ھيئة  •

النفسية جداول لQسترشاد بھا في تحليل القدرات واGستعدادات 

الQزمة &داء كل عمل على حدة وقسمت الخانات المقابلة للقدرات 

مستويات متدرجة  خمسةله ) تقديري(واGستعدادات على شكل قياس 

المدى الذي ينبغي أن تصل إليه قدرة الفرد حتى يكون تعبر عن 

ً مناسب  .تحليله يجري للقيام بالعمل الذي ا

الوصف تم بعد ذلك دراسة وتحليل المھن وا&عمال من خQل  •

دليل المحددة المتوفر في مھنة من المھن لكل  التفصيلي والمختصر

  التصنيف العربي المعياري للمھن



  

 ١٤  

  عرض تطبيقي

  صنيف العربي المعياري للمھن استخدام الت

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  نموذج تحليل العمل –ا;لية 

المھني  بقام السادة الباحثين بعدة زيارات ميدانية لمراكز التدري •

المھارات والقدرات الشخصية  دلتحدي مواقع عمل ومصانع خاصةو

  التي يتطلبھا العمل

ن المQحظات عن مQحظة العمال وھم يؤدون عملھم وتدوي -

 اGستعدادات والقدرات الQزمة لكل عائلة مھنية باستمارة

 تحليل العمل التى تم تصميمھا

مواقع  يالقيام بالمقابQت الشخصية مع مشرف الوردية ف -

 يالعمل وتدوين مQحظاتھم عن اGستعدادات والقدرات الت

 .كل مھنةتتطلبھا 

  

وفر رؤية واضحة عن المھن إن التصنيف العربي المعياري أداة ھامة ت

 قبل التعرف عليھا عملياً 



  

 ١٥  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  نموذج تحليل العمل –ا;لية 

قام فريق البحث بالتدريب على تحليل بيانات استمارة تحليل العمل  •

ات والسمات الQزمة وكيفية تقدير المھارات واGستعدادات والقدر

 .ائQت العشرة التى يتضمنھا البحثلكل عائلة مھنية من الع

تحليل البيانات الواردة في استمارة تحليل العمل لتقدير ا&وزان  •

والسمات الشخصية لكل عائلة المطلوبة في اGستعدادات والمھارات 

  .مھنية



  

 ١٦  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 ا�رشاد والتوجيه المھنيفي 

 

  تحديد ا@ختبارات –ا;لية 

على تقديرات حصلت  التي تأجريت دراسة إحصائية لتكرار القدرا •

تحديد اGستعدادات والقدرات النفسية وأمكن من خQل ھذه الدراسة 

وتلك التي G أھمية لھا  ذات ا&ھمية التي ينبغي أن تقيسھا البطارية

 .ويمكن التخلي عنھا

 يتم تنفيذه من خQل اختبارات عملية مكتبي وميدانيالبحث  ھذا •

وورقية يتم تطبيقھا على مھن محل التقنين والتي يتم التدريب عليھا 

جھات  أية بالمراكز التدريبية التابعة لوزارة القوى العاملة والھجرة أو

  .تطلب المشورة المھنية أخرى



  

 ١٧  

  عرض تطبيقي

  للمھن  استخدام التصنيف العربي المعياري

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  :الدروس المستقاة من التجربة

دليل التصنيف العربي أظھر التطبيق العملي نواٍح عدة يمكن تحسينھا في 

  :وھي المعياري للمھن

 .شكل نقاط واضحة يسھل استخدامهعلى وضع التوصيف  .١

 .مصرمواءمة المسمى المھني مع ماھو مستخدم في  .٢

 .الجمھوريةسوق العمل في  يفق ماھو موجود وفاستكمال المھن  .٣

٢ِذكر أدوات المھنة .٤
تساعد أخصائي التوجيه المھني فى وضع  التي 

المھام المنوط بھا العمل وبناء عليه يتم توصيفھا لما يتفق مع مھاراته 

 .وقدراته

                                                 

٢
  .واسطة العامل لتنفيذ مھام كل مھنةدوات المستخدمة با&Gت وا|العدد و توضيح  



  

 ١٨  

  عرض تطبيقي

  استخدام التصنيف العربي المعياري للمھن 

 في ا�رشاد والتوجيه المھني

 

  توصياتال

التصنيف العربي المعياري استخدام دليل  مدى أھميةيتبين  مما سبق عرضه

لمواكبة المھن المستحدثة في سوق للمھن في اUرشاد والتوجيه المھني 

  -:يستدعي ضرورةا&مر الذي  ،العمل

  .لية التحديث المستمرةآتشكيل فريق دائم لمتابعة التصنيف وتنسيق  .١

كوادر جديدة لتدريب مستخدمي دليل  عقد دورات تدريبية Uعداد .٢

  .التصنيف العربي

بخدمات اUرشاد والتوجيه داخل وخارج  الجھات المعنيةالتواصل مع  .٣

  .المعلوماتالقطر لتبادل الخبرات و

يشمل جميع المعلومات نه G يوجد مصدر واحد أمن ا&ھمية أن نتذكر 

ع غيره من إلى جنب م أن يستخدم جنباً ھذا التصنيف يجب ن وعليه فإ

  .مات حول سوق العملالمصادر التي توفر المعلو
  


