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يلعب التصنيف والتوصيف المھني في المجتمع بشكل عام وفي المجال اCقتصادي بشكل خاص دوراً رئيساً وحيوياً في 
يشكل الھيكل العام لمنظومة  لعاملة كما أنه

، بام=ء تعدي=ت وتحديثات سريعة اCقتصادي
وتنعكس ھذه المتطلبات . على نوع المھارات وطبيعتھا ومستواھا لدى العاملين وأصحاب العمل، ولدى المجتمع بشكل عام

التي تتسم بالمرونة والقدرة على التجاوب 
ويعنى . مع اCحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى، مع ضمان التوافق والمواءمة مع النظم العالمية
مھا في التصنيف المھني بالتعرف إلى ا9عمال التي تمارس في المجتمع، وحصر ھذه ا9عمال، وتحديد مسمياتھا، وتنظي

مجموعات أو عائ=ت مھنية بموجب القطاعات اCقتصادية المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية، وفروعھا المتعددة، 

المھام  يعنى التوصيف المھني بتعريف كل عمل من ا9عمال التي تم حصرھا بموجب التصنيف المھني المعتمد، وبيان
والواجبات المشمولة، وتحديد الموقع الذي يشغله العمل في السلم المعتمد لمستويات المھارة، وھو السلم الذي يتضمن 

وتشّكل نظم التصنيف والتوصيف المھني على المستوى القطري المرجعية لجمع البيانات وا�حصاءات من قبل الجھات 
ويمكن استثمار مجموعات البيانات وا�حصاءات ھذه 

ومن الشائع إخضاع ھذه المعلومات . من قبل جھة أو مؤسسة مركزية تعنى ببناء نظام شامل لمعلومات الموارد البشرية
القرار والسياسيين المفيدة التي يستخدمھا المعنيون من أصحاب 

اعتمد التصنيف المھني العربي مجموعة من ا�طر والھياكل �غراض تحديد مسميات المھن وا�عمال وترميزھا 

  : اشتمل التصنيف المھني العربي، كما ھو الحال في التصنيف المعياري الدولي، على القطاعات ا+قتصادية التالية

كبار الموظفين والمديرون، 
ا+ختصاصيون، الفنيون ومساعدو ا+ختصاصين، الكتبة، العاملون في الخدمات والبيع، العاملون في الزراعة وصيد 

  .ا+سماك، الحرفيون، مشغلو المصانع وا?+ت، العاملون في المھن ا�ولية، القوات المسلحة

ومن ا�مثلة على ذلك تقسيم مجموعة 
ا+ختصاصيون في العلوم الفيزيائية والرياضيات والھندسة، ا+ختصاصيون في علوم 

ومن ا�مثلة على ذلك تقسيم مجموعة ا+ختصاصين في 
ا+ختصاصيون في الفيزياء والكيمياء، ا+ختصاصيون في 

وعات من ا�عمال ذات الطبيعة والسمات المتجانسة، تغطّي في العادة مستويات مھنية وأدائية 

    

يلعب التصنيف والتوصيف المھني في المجتمع بشكل عام وفي المجال اCقتصادي بشكل خاص دوراً رئيساً وحيوياً في 
لعاملة كما أنهواستثمارھا على جانبي العرض والطلب للقوى ا الموارد البشرية

اCقتصادي، وبخاصة في المجال العولمةوقوى  التكنولوجية
على نوع المھارات وطبيعتھا ومستواھا لدى العاملين وأصحاب العمل، ولدى المجتمع بشكل عام

التي تتسم بالمرونة والقدرة على التجاوب  والتدريب التعليمعلى نظم التصنيف والتوصيف المھني من ناحية، وعلى نظم 
مع اCحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى، مع ضمان التوافق والمواءمة مع النظم العالمية
التصنيف المھني بالتعرف إلى ا9عمال التي تمارس في المجتمع، وحصر ھذه ا9عمال، وتحديد مسمياتھا، وتنظي

مجموعات أو عائ=ت مھنية بموجب القطاعات اCقتصادية المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية، وفروعھا المتعددة، 
 .ينھامافي ضوء التشابه في طبيعة ھذه ا9عمال ومض

يعنى التوصيف المھني بتعريف كل عمل من ا9عمال التي تم حصرھا بموجب التصنيف المھني المعتمد، وبيان
والواجبات المشمولة، وتحديد الموقع الذي يشغله العمل في السلم المعتمد لمستويات المھارة، وھو السلم الذي يتضمن 

 .مستويات العمل المھني المختلفة

وتشّكل نظم التصنيف والتوصيف المھني على المستوى القطري المرجعية لجمع البيانات وا�حصاءات من قبل الجھات 
ويمكن استثمار مجموعات البيانات وا�حصاءات ھذه . ت المختلفة على جانبي العرض والطلب للموارد البشرية

من قبل جھة أو مؤسسة مركزية تعنى ببناء نظام شامل لمعلومات الموارد البشرية
المفيدة التي يستخدمھا المعنيون من أصحاب للدراسة والتحليل لتحويلھا إلى ما يمكن تسميته بالمعرفة 

  م"مح التصنيف المھني العربي
اعتمد التصنيف المھني العربي مجموعة من ا�طر والھياكل �غراض تحديد مسميات المھن وا�عمال وترميزھا 

  : ، وھي)سلم المھارات(وتوصيفھا تندرج في خمسة مستويات للعمل المھني 

  

  

  

  العامل محدود المھارات 

اشتمل التصنيف المھني العربي، كما ھو الحال في التصنيف المعياري الدولي، على القطاعات ا+قتصادية التالية

  القطاع الزراعي 

  

  قطاع الصناعة والتعدين واUنشاءات 

  قطاع القوات المسلحة 

كبار الموظفين والمديرون، المشّرعون و: عشر مجموعات ھي) ا�قسام(تشمل المجموعات المھنية الكبرى 
ا+ختصاصيون، الفنيون ومساعدو ا+ختصاصين، الكتبة، العاملون في الخدمات والبيع، العاملون في الزراعة وصيد 

ا+سماك، الحرفيون، مشغلو المصانع وا?+ت، العاملون في المھن ا�ولية، القوات المسلحة
ومن ا�مثلة على ذلك تقسيم مجموعة . لى مجموعات مھنية فرعيةيتم تقسيم المجموعة المھنية الرئيسة الكبرى إ

ا+ختصاصيون في العلوم الفيزيائية والرياضيات والھندسة، ا+ختصاصيون في علوم : ا+ختصاصين إلى أربعة أجزاء ھي
  .. الحياة والصحة، ا+ختصاصيون في التعليم، ا+ختصاصيون ا?خرون

ومن ا�مثلة على ذلك تقسيم مجموعة ا+ختصاصين في . لى مجموعات مھنية صغرىيتم تقسيم المجموعة الفرعية إ
ا+ختصاصيون في الفيزياء والكيمياء، ا+ختصاصيون في : العلوم الفيزيائية والرياضيات والھندسة إلى أربعة أبواب ھي

  .الرياضيات وا+حصاء، ا+ختصاصيون في الحوسبة، المھندسون

وعات من ا�عمال ذات الطبيعة والسمات المتجانسة، تغطّي في العادة مستويات مھنية وأدائية 

  

  

 مقدمة -أو+ً 
يلعب التصنيف والتوصيف المھني في المجتمع بشكل عام وفي المجال اCقتصادي بشكل خاص دوراً رئيساً وحيوياً في 

الموارد البشريةقضايا تنمية 
  . الموارد البشرية

التكنولوجيةبدأت سرعة التطورات 
على نوع المھارات وطبيعتھا ومستواھا لدى العاملين وأصحاب العمل، ولدى المجتمع بشكل عام

على نظم التصنيف والتوصيف المھني من ناحية، وعلى نظم 
مع اCحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخرى، مع ضمان التوافق والمواءمة مع النظم العالمية
التصنيف المھني بالتعرف إلى ا9عمال التي تمارس في المجتمع، وحصر ھذه ا9عمال، وتحديد مسمياتھا، وتنظي

مجموعات أو عائ=ت مھنية بموجب القطاعات اCقتصادية المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية، وفروعھا المتعددة، 
في ضوء التشابه في طبيعة ھذه ا9عمال ومض

يعنى التوصيف المھني بتعريف كل عمل من ا9عمال التي تم حصرھا بموجب التصنيف المھني المعتمد، وبيانو
والواجبات المشمولة، وتحديد الموقع الذي يشغله العمل في السلم المعتمد لمستويات المھارة، وھو السلم الذي يتضمن 

مستويات العمل المھني المختلفة
وتشّكل نظم التصنيف والتوصيف المھني على المستوى القطري المرجعية لجمع البيانات وا�حصاءات من قبل الجھات 

ت المختلفة على جانبي العرض والطلب للموارد البشريةوالمؤسسا
من قبل جھة أو مؤسسة مركزية تعنى ببناء نظام شامل لمعلومات الموارد البشرية

للدراسة والتحليل لتحويلھا إلى ما يمكن تسميته بالمعرفة 
 .والمسؤولين

م"مح التصنيف المھني العربي -ثانياً 
اعتمد التصنيف المھني العربي مجموعة من ا�طر والھياكل �غراض تحديد مسميات المھن وا�عمال وترميزھا 

وتوصيفھا تندرج في خمسة مستويات للعمل المھني 

  ا+ختصاصي  .١

  ) التّقني(الفنّي  .٢

  العامل المھني  .٣

  العامل الماھر  .٤

العامل محدود المھارات  .٥
اشتمل التصنيف المھني العربي، كما ھو الحال في التصنيف المعياري الدولي، على القطاعات ا+قتصادية التاليةو

القطاع الزراعي  •

  قطاع الخدمات  •

قطاع الصناعة والتعدين واUنشاءات  •

قطاع القوات المسلحة  •
تشمل المجموعات المھنية الكبرى 

ا+ختصاصيون، الفنيون ومساعدو ا+ختصاصين، الكتبة، العاملون في الخدمات والبيع، العاملون في الزراعة وصيد 
ا+سماك، الحرفيون، مشغلو المصانع وا?+ت، العاملون في المھن ا�ولية، القوات المسلحة

يتم تقسيم المجموعة المھنية الرئيسة الكبرى إو
ا+ختصاصين إلى أربعة أجزاء ھي

الحياة والصحة، ا+ختصاصيون في التعليم، ا+ختصاصيون ا?خرون
يتم تقسيم المجموعة الفرعية إكما 

العلوم الفيزيائية والرياضيات والھندسة إلى أربعة أبواب ھي
الرياضيات وا+حصاء، ا+ختصاصيون في الحوسبة، المھندسون

وعات من ا�عمال ذات الطبيعة والسمات المتجانسة، تغطّي في العادة مستويات مھنية وأدائية تعّرف المھنة بأنھا مجمو
  .مختلفة



     

٤  

تشتمل كل مجموعة مھنية صغرى في العادة على مجموعة من المھن، فالمجموعة المھنية الصغرى المتعلقة با+ختصاصين 
الفيزيائيون، الفلكيون، الراصدون الجديون، 

يعّرف العمل بأنه مجموعة من المھام ذات الطبيعة المتجانسة التي يؤديھا، جميعھا أو بعضھا، من يمارس ذلك العمل 
وعة الفيزيائيين مثeً تشتمل على ثمانية أعمال 

  . في مجا+ت الميكانيكا والحرارة والضوء والصوت والكھرومغناطيسية وا+لكترونيات والمجال النووي والمجال العام
تصادي عملية الترميز بإعطاء رقم مستقل لكل عمل من ا�عمال التي يشتمل عليھا التصنيف المھني، ليحدد القطاع ا+ق

الذي ينتمي إليه والعائلة المھنية الرئيسة والفرعية اللتين يقع ضمن اطارھما، والمھنة التي يرتبط بھا، والمستوى المھني 

وقد شھدت ميادين العمل العربية والعالمية منذ ذلك الوقت تطورات 
ومن . كمية ونوعية كبيرة، كما تأثرت بعوامل محلية وإقليمية ودولية عديدة، مما يستدعي جھوداً خاصة للتحديث والتطوير
ويمكن . ضم عدداً من ا�قطار العربية بدعٍم من الحكومة ا�لمانية

ومن مظاھر ھذا التطّور دخول مھن وأعمال جديدة وخlروج أخlرى 
صنيف المھني العربي الموحد الحالي على حوالي الف وستمئة عمل 
فقط، من المتوقع أن يرتفع ھذا العدد من ا�عمال إلlى ثeثlة آ+ف عمlل تقريبlاً ضlمن مجlا+ت النشlاط ا+قتصlادي 

لمھllام تطllّور مضllامين المھllن وا�عمllال ومllا تشllتمل عليllه مllن مھllام وواجبllات ومھllارات، واتسllاع قاعllدة ھllذه ا
والواجبات لتشمل مھارات ا+تصlال والمھlارات العقليlة العليlا باUضlافة إلlى مھlارات العمlل ا�ساسlية تجاوبlاً مlع 

تطور تقنيات وأساليب العمل، واتساع قاعدة ا�تمتة، ونمو الحاجة لزيlادة اUنتاجيlة ممlا يlنعكس علlى آليlات العمlل 

ضرورة توفير عنصر التواؤم والتناسق مع التصنيفات المعياريlة الدوليlة، فlي ضlوء متطلبlات العولمlة، وبخاصlة 
  . يستدعي استخدام لغة دولية مشتركة في تصنيف العمالة وتوصيف ا�عمال

الحاجة لuخذ بعين ا+عتبار الجھود الوطنية التي تمخضت في عدد من ا�قطار العربيlة عlن تطlوير أدلlة تصlنيف 
يف وتوصيف مھني خاصة بھا، مما يسlتدعي اسlتثمار نlواتج ھlذه الجھlود والخبlرات المتراكمlة فlي تطlوير التصlن

ومlن الوسlائل الحديثlة لlذلك انشlاء موقlع 
  . ١٩٨٩الكتروني خاص تتولى ادامته وصيانته منظمة العمل العربية التي تولّت اصeً إصداره في عام 

  
 : أھم النتائج وا?ثار المتوقعة لتطوير التصنيف المھني العربي بما يراعي متطلبات العولمة والتعامل الرشيد معھا

توفير ا�سس واUطار العام للتعاون بlين ا�قطlار العربيlة فlي مجlال بlرامج تنميlة المlوارد البشlرية فlي المجlا+ت 

بناء برامج التعليم والتدريب في ا�قطار العربية علlى تصlنيف وتوصlيف مھنlي حlديث يتlواءم مlع نظlم التصlنيف 
والتوصllيف العالميllة، ويعكllس المھllن وا�عمllال التllي يمارسllھا العllاملون فllي سllوق العمllل مllن حيllث مضllامينھا 

المساعدة علlى ا+عتlراف المتبlادل بمlؤھeت العlاملين ومسlتوياتھم، بمlا يسlاھم فlي تسlھيل انتقlال العمالlة العربيlة 

    

تشتمل كل مجموعة مھنية صغرى في العادة على مجموعة من المھن، فالمجموعة المھنية الصغرى المتعلقة با+ختصاصين 
الفيزيائيون، الفلكيون، الراصدون الجديون،  :في الفيزياء والكيمياء وما يرتبط بھم تشتمل على خمسة فصول ھي

  . الكيميائيون، الجيولوجيون الجيوفيزيائيون

يعّرف العمل بأنه مجموعة من المھام ذات الطبيعة المتجانسة التي يؤديھا، جميعھا أو بعضھا، من يمارس ذلك العمل 
وعة الفيزيائيين مثeً تشتمل على ثمانية أعمال فمجم. وتشتمل كل مھنة على مجموعة من ا�عمال

في مجا+ت الميكانيكا والحرارة والضوء والصوت والكھرومغناطيسية وا+لكترونيات والمجال النووي والمجال العام
عملية الترميز بإعطاء رقم مستقل لكل عمل من ا�عمال التي يشتمل عليھا التصنيف المھني، ليحدد القطاع ا+ق

الذي ينتمي إليه والعائلة المھنية الرئيسة والفرعية اللتين يقع ضمن اطارھما، والمھنة التي يرتبط بھا، والمستوى المھني 

  تطوير التصنيف المھني العربياCسباب الداعية ل
وقد شھدت ميادين العمل العربية والعالمية منذ ذلك الوقت تطورات . ١٩٨٩صدر التصنيف المھني العربي الموحد في عام 

كمية ونوعية كبيرة، كما تأثرت بعوامل محلية وإقليمية ودولية عديدة، مما يستدعي جھوداً خاصة للتحديث والتطوير
ضم عدداً من ا�قطار العربية بدعٍم من الحكومة ا�لمانيةروع إقليمي ضمن مش قد تمالمعلوم أن مثل ھذا المجھود 

 : تلخيص متطلبات التطوير وعناصره بما يلي

ومن مظاھر ھذا التطّور دخول مھن وأعمال جديدة وخlروج أخlرى . تطّور أعداد المھن وا�عمال في سوق العمل
صنيف المھني العربي الموحد الحالي على حوالي الف وستمئة عمل فبينما اشتمل الت. تجاوباً مع المتطلبات التنموية

فقط، من المتوقع أن يرتفع ھذا العدد من ا�عمال إلlى ثeثlة آ+ف عمlل تقريبlاً ضlمن مجlا+ت النشlاط ا+قتصlادي 

تطllّور مضllامين المھllن وا�عمllال ومllا تشllتمل عليllه مllن مھllام وواجبllات ومھllارات، واتسllاع قاعllدة ھllذه ا
والواجبات لتشمل مھارات ا+تصlال والمھlارات العقليlة العليlا باUضlافة إلlى مھlارات العمlل ا�ساسlية تجاوبlاً مlع 

  . متطلبات ا+قتصاد المعرفي

تطور تقنيات وأساليب العمل، واتساع قاعدة ا�تمتة، ونمو الحاجة لزيlادة اUنتاجيlة ممlا يlنعكس علlى آليlات العمlل 
  . وبيئته وخصائص العاملين وقدراتھم

ضرورة توفير عنصر التواؤم والتناسق مع التصنيفات المعياريlة الدوليlة، فlي ضlوء متطلبlات العولمlة، وبخاصlة 
يستدعي استخدام لغة دولية مشتركة في تصنيف العمالة وتوصيف ا�عمالا+قتصادية منھا، مما 

الحاجة لuخذ بعين ا+عتبار الجھود الوطنية التي تمخضت في عدد من ا�قطار العربيlة عlن تطlوير أدلlة تصlنيف 
وتوصيف مھني خاصة بھا، مما يسlتدعي اسlتثمار نlواتج ھlذه الجھlود والخبlرات المتراكمlة فlي تطlوير التصlن

  . المھني العربي الموحد

ومlن الوسlائل الحديثlة لlذلك انشlاء موقlع . أھمية تحسين اتاحية التصنيف المھني العربي الموحد لتسlھيل اسlتخدامه
الكتروني خاص تتولى ادامته وصيانته منظمة العمل العربية التي تولّت اصeً إصداره في عام 

  تصنيف المھني العربيتطوير الالفوائد المترتبة على 
أھم النتائج وا?ثار المتوقعة لتطوير التصنيف المھني العربي بما يراعي متطلبات العولمة والتعامل الرشيد معھا

توفير ا�سس واUطار العام للتعاون بlين ا�قطlار العربيlة فlي مجlال بlرامج تنميlة المlوارد البشlرية فlي المجlا+ت 
  . والمستويات المختلفة

  . مرجعية المعايير وا+ختبارات وأسس التقييم والمؤھeت المھنية

بناء برامج التعليم والتدريب في ا�قطار العربية علlى تصlنيف وتوصlيف مھنlي حlديث يتlواءم مlع نظlم التصlنيف 
والتوصllيف العالميllة، ويعكllس المھllن وا�عمllال التllي يمارسllھا العllاملون فllي سllوق العمllل مllن حيllث مضllامينھا 

المساعدة علlى ا+عتlراف المتبlادل بمlؤھeت العlاملين ومسlتوياتھم، بمlا يسlاھم فlي تسlھيل انتقlال العمالlة العربيlة 
  . وحركيتھا إقليمياً ودولياً 

  

  

تشتمل كل مجموعة مھنية صغرى في العادة على مجموعة من المھن، فالمجموعة المھنية الصغرى المتعلقة با+ختصاصين 
في الفيزياء والكيمياء وما يرتبط بھم تشتمل على خمسة فصول ھي

الكيميائيون، الجيولوجيون الجيوفيزيائيون
يعّرف العمل بأنه مجموعة من المھام ذات الطبيعة المتجانسة التي يؤديھا، جميعھا أو بعضھا، من يمارس ذلك العمل كما 

وتشتمل كل مھنة على مجموعة من ا�عمال. في مستوى مھني معيّن
في مجا+ت الميكانيكا والحرارة والضوء والصوت والكھرومغناطيسية وا+لكترونيات والمجال النووي والمجال العام

عملية الترميز بإعطاء رقم مستقل لكل عمل من ا�عمال التي يشتمل عليھا التصنيف المھني، ليحدد القطاع ا+قوتتم 
الذي ينتمي إليه والعائلة المھنية الرئيسة والفرعية اللتين يقع ضمن اطارھما، والمھنة التي يرتبط بھا، والمستوى المھني 

  . الذي يقع فيه

اCسباب الداعية ل -ثالثاً 
صدر التصنيف المھني العربي الموحد في عام 

كمية ونوعية كبيرة، كما تأثرت بعوامل محلية وإقليمية ودولية عديدة، مما يستدعي جھوداً خاصة للتحديث والتطوير
المعلوم أن مثل ھذا المجھود 

تلخيص متطلبات التطوير وعناصره بما يلي

تطّور أعداد المھن وا�عمال في سوق العمل •
تجاوباً مع المتطلبات التنموية

فقط، من المتوقع أن يرتفع ھذا العدد من ا�عمال إلlى ثeثlة آ+ف عمlل تقريبlاً ضlمن مجlا+ت النشlاط ا+قتصlادي 
  . المختلفة

تطllّور مضllامين المھllن وا�عمllال ومllا تشllتمل عليllه مllن مھllام وواجبllات ومھllارات، واتسllاع قاعllدة ھllذه ا •
والواجبات لتشمل مھارات ا+تصlال والمھlارات العقليlة العليlا باUضlافة إلlى مھlارات العمlل ا�ساسlية تجاوبlاً مlع 

متطلبات ا+قتصاد المعرفي

تطور تقنيات وأساليب العمل، واتساع قاعدة ا�تمتة، ونمو الحاجة لزيlادة اUنتاجيlة ممlا يlنعكس علlى آليlات العمlل  •
وبيئته وخصائص العاملين وقدراتھم

ضرورة توفير عنصر التواؤم والتناسق مع التصنيفات المعياريlة الدوليlة، فlي ضlوء متطلبlات العولمlة، وبخاصlة  •
ا+قتصادية منھا، مما 

الحاجة لuخذ بعين ا+عتبار الجھود الوطنية التي تمخضت في عدد من ا�قطار العربيlة عlن تطlوير أدلlة تصlنيف  •
وتوصيف مھني خاصة بھا، مما يسlتدعي اسlتثمار نlواتج ھlذه الجھlود والخبlرات المتراكمlة فlي تطlوير التصlن

المھني العربي الموحد

أھمية تحسين اتاحية التصنيف المھني العربي الموحد لتسlھيل اسlتخدامه •
الكتروني خاص تتولى ادامته وصيانته منظمة العمل العربية التي تولّت اصeً إصداره في عام 

الفوائد المترتبة على  -رابعاً 
أھم النتائج وا?ثار المتوقعة لتطوير التصنيف المھني العربي بما يراعي متطلبات العولمة والتعامل الرشيد معھا

توفير ا�سس واUطار العام للتعاون بlين ا�قطlار العربيlة فlي مجlال بlرامج تنميlة المlوارد البشlرية فlي المجlا+ت  •
والمستويات المختلفة

مرجعية المعايير وا+ختبارات وأسس التقييم والمؤھeت المھنية توحيد •

بناء برامج التعليم والتدريب في ا�قطار العربية علlى تصlنيف وتوصlيف مھنlي حlديث يتlواءم مlع نظlم التصlنيف  •
والتوصllيف العالميllة، ويعكllس المھllن وا�عمllال التllي يمارسllھا العllاملون فllي سllوق العمllل مllن حيllث مضllامينھا 

  . تھاومستويا

المساعدة علlى ا+عتlراف المتبlادل بمlؤھeت العlاملين ومسlتوياتھم، بمlا يسlاھم فlي تسlھيل انتقlال العمالlة العربيlة  •
وحركيتھا إقليمياً ودولياً 



     

٥  

توفير قنوات ارتباط مؤثوقة بين أصحاب العمل من ناحية والعlاملين أو البlاحثين عlن عمlل مlن ناحيlة أخlرى فيمlا 
  . خدام والمؤھeت المھنية ومستويات المھارة وا�جور وغير ذلك

توفير المرجعية للمسlاھمة فlي رفlع الكفlاء ومسlتوى المھlارة للعlاملين فlي سlوق العمlل بمlا يتوافlق مlع المتطلبlات 

ن بيئllة العمllل ومتطلبllات السellمة تحسllين نوعيllة الخllدمات ومسllتويات ا�داء فllي سllوق العمllل، ويشllمل ذلllك تحسllي

امكانية بناء البيانات وا+حصاءات ونظم المعلومات المتعلقة بجlانبي العlرض والطلlب للمlوارد البشlرية ودراسlتھا 
  . وتحليلھا بشكل دقيق ووظيفي با+عتماد على اداة موثوقة للتصنيف والتوصيف المھني

  . يانات وا+حصاءات ونظم المعلومات على المستوى ا+قليمي والدولي

تطوير خدمات التوظيف والتوجيه واUرشاد التربlوي والمھنlي وزيlادة فاعليتھlا بسlبب تlوافر مرجعيlة وأداة مھمlة 

  
فيما يلي ملخص +ستخدامات التصنيف والتوصيف المھني، مع اUشارة إلى انعكاسات ھذه ا+ستخدامات في الوطن العربي 

  الموائمة بين محتوى البرامج التعليمية والتدريبية ومتطلبات المھن في سوق العمل
ف والتوصيف المھني كأساس مرجعي Uعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة بحيث 

وينعكس ذلك بطبيعة الحال على . يتجاوب مضمونھا ونوعيتھا مع متطلبات المھن وا�عمال كما تُمارس في سوق العمل
مھنية المعتمدة في نظام التصنيف والتوصيف المھني تمھيداً 

و+ يخفى في ھذا المجال تأثيرات العولمة 
مل، مما يستدعي والتطورات العلمية والتقنية التي تطرأ باستمرار على المھام والواجبات والمھارات المطلوبة في سوق الع

يعنى جانب الطلب على القوى العاملة، كما سبق اUشارة إليه، بتوفير العمالة الeزمة �سواق العمل المحلية واUقليمية 
ن من تأثيرات العولمة في ھذا المجال نمو التكتeت ا+قتصادية اUقليمية والعالمية وزيادة حركية العمالة محلياً 
وإقليمياً وعالمياً، مما يستدعي ان يتوافر عنصر المواءمة والتناسق بين التصنيفات والتوصيفات المھنية المحلية مع مثيeتھا 

نطلق يتولى التصنيف المھني العربي الموحد مھّمةً محورية في مجال حركية العمالة 
 : العربية، وبخاصة ضمن اUقليم العربي، وبما يتطابق ويتواءم مع التصنيفات العالمية، وفي مقدمتھا

International Standard Classification of Occupations (ISCO (  

International Standard Classification of Education (ISCED (  

ومن ناحية أخرى يساعد التصنيف والتوصيف المھني، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد المستويات المھنية ومستويات المھارة 

  بين العرض والطلب على القوى العاملة لخدمة التوظيف والتوجيه وا4رشاد المھني
. من الواضح ان نظام التصنيف المھني ھو أحد القنوات والروابط بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليھا

لمھن وا�عمال المعتمدة فيه ھي انعكاس لطبيعة ا�عمال وخصائص 
العاملين في سوق العمل أو جانب الطلب على القوى العاملة من ناحية، وتنعكس بالتالي على المستويات والمراحل التعليمية 

التصنيف والتوصيف وباUضافة إلى كونه أحد الروابط والقنوات، فإن نظام 
المھني المعتمد له تأثير مباشر أحياناً، وغير مباشرا أحياناً أخرى، على الروابط والقنوات ا�خرى، وفي مقدمتھا خدمات 
التوظيف، والتوجيه واUرشاد التربوي والمھني، وھي خدمات يتم تقديمھا للراغبين با+لتحاق بسوق العمل أو بالمؤسسات 
  . ختياراتھم وتوفير المعلومات الeزمة لھم والتي تساعدھم في اتخاذ القرار الذي يeئم قدراتھم واستعداداتھم

قد انعكست التطورات الحديثة، وبخاصة فيما يتعلق بتقنيات المعلومات وا+تصال، على ھذه الخدمات، بحيث أصبح 
ه واUرشاد ا+لكتروني عن طريق النظم والبرمجيات المختلفة 

    

توفير قنوات ارتباط مؤثوقة بين أصحاب العمل من ناحية والعlاملين أو البlاحثين عlن عمlل مlن ناحيlة أخlرى فيمlا 
خدام والمؤھeت المھنية ومستويات المھارة وا�جور وغير ذلكيتعلق بالتوظيف وا+ست

توفير المرجعية للمسlاھمة فlي رفlع الكفlاء ومسlتوى المھlارة للعlاملين فlي سlوق العمlل بمlا يتوافlق مlع المتطلبlات 
  . الجديدة للتصنيف والتوصيف المھني

تحسllين نوعيllة الخllدمات ومسllتويات ا�داء فllي سllوق العمllل، ويشllمل ذلllك تحسllي
  . والصحة المھنية

امكانية بناء البيانات وا+حصاءات ونظم المعلومات المتعلقة بجlانبي العlرض والطلlب للمlوارد البشlرية ودراسlتھا 
وتحليلھا بشكل دقيق ووظيفي با+عتماد على اداة موثوقة للتصنيف والتوصيف المھني

يانات وا+حصاءات ونظم المعلومات على المستوى ا+قليمي والدوليإمكانية المقارنة مع نتائج الب

تطوير خدمات التوظيف والتوجيه واUرشاد التربlوي والمھنlي وزيlادة فاعليتھlا بسlبب تlوافر مرجعيlة وأداة مھمlة 
  . لدعمھا وھي أداة التصنيف والتوصيف المھني

  لتصنيف والتوصيف المھنيالرئيسية ل ستخدامات
فيما يلي ملخص +ستخدامات التصنيف والتوصيف المھني، مع اUشارة إلى انعكاسات ھذه ا+ستخدامات في الوطن العربي 

  : في ضوء متطلبات العولمة وامeءاتھا، وبخاصة ا+قتصادية منھا

الموائمة بين محتوى البرامج التعليمية والتدريبية ومتطلبات المھن في سوق العمل
ف والتوصيف المھني كأساس مرجعي Uعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة بحيث 

يتجاوب مضمونھا ونوعيتھا مع متطلبات المھن وا�عمال كما تُمارس في سوق العمل
مھنية المعتمدة في نظام التصنيف والتوصيف المھني تمھيداً ا+ختبارات وآليات التقييم �داء الدارسين في ضوء المستويات ال

و+ يخفى في ھذا المجال تأثيرات العولمة . لمنحھم الشھادات الeزمة وتصنيفھم كعاملين لدى التحاقھم بسوق العمل
والتطورات العلمية والتقنية التي تطرأ باستمرار على المھام والواجبات والمھارات المطلوبة في سوق الع

  . التطوير المستمر لتوصيف ا�عمال لتتجاوب مع ھذه التأثيرات والتطورات

  توفير إطار مھني مرن لتنقل وحركة اCيدي العاملة
يعنى جانب الطلب على القوى العاملة، كما سبق اUشارة إليه، بتوفير العمالة الeزمة �سواق العمل المحلية واUقليمية 

ن من تأثيرات العولمة في ھذا المجال نمو التكتeت ا+قتصادية اUقليمية والعالمية وزيادة حركية العمالة محلياً 
وإقليمياً وعالمياً، مما يستدعي ان يتوافر عنصر المواءمة والتناسق بين التصنيفات والتوصيفات المھنية المحلية مع مثيeتھا 

نطلق يتولى التصنيف المھني العربي الموحد مھّمةً محورية في مجال حركية العمالة ومن ھذا الم
العربية، وبخاصة ضمن اUقليم العربي، وبما يتطابق ويتواءم مع التصنيفات العالمية، وفي مقدمتھا

International Standard Classification ofالتصنيف المعياري الدولي للمھن 

International Standard Classification ofالتصنيف المعياري الدولي للتعليم 

ومن ناحية أخرى يساعد التصنيف والتوصيف المھني، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد المستويات المھنية ومستويات المھارة 
  . سياسات ا�جور للعاملين، في توفير اطار مھني مناسب لحركية العمالة ورسم

بين العرض والطلب على القوى العاملة لخدمة التوظيف والتوجيه وا4رشاد المھني
من الواضح ان نظام التصنيف المھني ھو أحد القنوات والروابط بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليھا

لمھن وا�عمال المعتمدة فيه ھي انعكاس لطبيعة ا�عمال وخصائص فمستويات العمل المھني مثeً في ھذا النظام وكذلك ا
العاملين في سوق العمل أو جانب الطلب على القوى العاملة من ناحية، وتنعكس بالتالي على المستويات والمراحل التعليمية 

وباUضافة إلى كونه أحد الروابط والقنوات، فإن نظام . وتخصصاتھا ومضامينھا من ناحية أخرى
المھني المعتمد له تأثير مباشر أحياناً، وغير مباشرا أحياناً أخرى، على الروابط والقنوات ا�خرى، وفي مقدمتھا خدمات 
التوظيف، والتوجيه واUرشاد التربوي والمھني، وھي خدمات يتم تقديمھا للراغبين با+لتحاق بسوق العمل أو بالمؤسسات 
ختياراتھم وتوفير المعلومات الeزمة لھم والتي تساعدھم في اتخاذ القرار الذي يeئم قدراتھم واستعداداتھم

قد انعكست التطورات الحديثة، وبخاصة فيما يتعلق بتقنيات المعلومات وا+تصال، على ھذه الخدمات، بحيث أصبح 
ه واUرشاد ا+لكتروني عن طريق النظم والبرمجيات المختلفة با+مكان استثمار ھذه التقنيات �غراض التوظيف والتوجي

  

  

توفير قنوات ارتباط مؤثوقة بين أصحاب العمل من ناحية والعlاملين أو البlاحثين عlن عمlل مlن ناحيlة أخlرى فيمlا  •
يتعلق بالتوظيف وا+ست

توفير المرجعية للمسlاھمة فlي رفlع الكفlاء ومسlتوى المھlارة للعlاملين فlي سlوق العمlل بمlا يتوافlق مlع المتطلبlات  •
الجديدة للتصنيف والتوصيف المھني

تحسllين نوعيllة الخllدمات ومسllتويات ا�داء فllي سllوق العمllل، ويشllمل ذلllك تحسllي •
والصحة المھنية

امكانية بناء البيانات وا+حصاءات ونظم المعلومات المتعلقة بجlانبي العlرض والطلlب للمlوارد البشlرية ودراسlتھا  •
وتحليلھا بشكل دقيق ووظيفي با+عتماد على اداة موثوقة للتصنيف والتوصيف المھني

إمكانية المقارنة مع نتائج الب •

تطوير خدمات التوظيف والتوجيه واUرشاد التربlوي والمھنlي وزيlادة فاعليتھlا بسlبب تlوافر مرجعيlة وأداة مھمlة  •
لدعمھا وھي أداة التصنيف والتوصيف المھني

ستخداماتا+ -خامساً 
فيما يلي ملخص +ستخدامات التصنيف والتوصيف المھني، مع اUشارة إلى انعكاسات ھذه ا+ستخدامات في الوطن العربي 

في ضوء متطلبات العولمة وامeءاتھا، وبخاصة ا+قتصادية منھا

الموائمة بين محتوى البرامج التعليمية والتدريبية ومتطلبات المھن في سوق العمل
ف والتوصيف المھني كأساس مرجعي Uعداد البرامج التعليمية والتدريبية في المستويات المختلفة بحيث يستخدم التصني

يتجاوب مضمونھا ونوعيتھا مع متطلبات المھن وا�عمال كما تُمارس في سوق العمل
ا+ختبارات وآليات التقييم �داء الدارسين في ضوء المستويات ال

لمنحھم الشھادات الeزمة وتصنيفھم كعاملين لدى التحاقھم بسوق العمل
والتطورات العلمية والتقنية التي تطرأ باستمرار على المھام والواجبات والمھارات المطلوبة في سوق الع

التطوير المستمر لتوصيف ا�عمال لتتجاوب مع ھذه التأثيرات والتطورات

توفير إطار مھني مرن لتنقل وحركة اCيدي العاملة
يعنى جانب الطلب على القوى العاملة، كما سبق اUشارة إليه، بتوفير العمالة الeزمة �سواق العمل المحلية واUقليمية 

ن من تأثيرات العولمة في ھذا المجال نمو التكتeت ا+قتصادية اUقليمية والعالمية وزيادة حركية العمالة محلياً وكا. والعالمية
وإقليمياً وعالمياً، مما يستدعي ان يتوافر عنصر المواءمة والتناسق بين التصنيفات والتوصيفات المھنية المحلية مع مثيeتھا 

ومن ھذا الم. اUقليمية والعالمية
العربية، وبخاصة ضمن اUقليم العربي، وبما يتطابق ويتواءم مع التصنيفات العالمية، وفي مقدمتھا

التصنيف المعياري الدولي للمھن  �

التصنيف المعياري الدولي للتعليم  �
ومن ناحية أخرى يساعد التصنيف والتوصيف المھني، وبخاصة فيما يتعلق بتحديد المستويات المھنية ومستويات المھارة 

للعاملين، في توفير اطار مھني مناسب لحركية العمالة ورسم

بين العرض والطلب على القوى العاملة لخدمة التوظيف والتوجيه وا4رشاد المھني توفير روابط
من الواضح ان نظام التصنيف المھني ھو أحد القنوات والروابط بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليھا

فمستويات العمل المھني مثeً في ھذا النظام وكذلك ا
العاملين في سوق العمل أو جانب الطلب على القوى العاملة من ناحية، وتنعكس بالتالي على المستويات والمراحل التعليمية 

وتخصصاتھا ومضامينھا من ناحية أخرى
المھني المعتمد له تأثير مباشر أحياناً، وغير مباشرا أحياناً أخرى، على الروابط والقنوات ا�خرى، وفي مقدمتھا خدمات 
التوظيف، والتوجيه واUرشاد التربوي والمھني، وھي خدمات يتم تقديمھا للراغبين با+لتحاق بسوق العمل أو بالمؤسسات 

ختياراتھم وتوفير المعلومات الeزمة لھم والتي تساعدھم في اتخاذ القرار الذي يeئم قدراتھم واستعداداتھمالتعليمية لترشيد ا
قد انعكست التطورات الحديثة، وبخاصة فيما يتعلق بتقنيات المعلومات وا+تصال، على ھذه الخدمات، بحيث أصبح 

با+مكان استثمار ھذه التقنيات �غراض التوظيف والتوجي



     

٦  

و+ يخفى ان ا+طار المرجعي لھذه الخدمات 

المملكة العربية السعودية في تفعيل ما تضمنة دليل التصنيف والتوصيف المھني 
في بناء المعايير المھنية وإطار المؤھ+ت المھنية وتصميم آلية لفحص ا)يدي العاملة وإعتماد مھاراتھم وتحديد 

في ) للتدريب التقني والمھني
  بناء المعايير المھنية وإطار المؤھ"ت المھنية ونظام الفحص المھني

ومن المعلوم ان التدريب . تعد تنمية الموارد البشرية وزيادة جودتھا أحد ا�سس التي يقوم عليھا النمو ا�قتصادي في الدول
وتبرز ھنا . العاملة يعد من الراوافد الرئيسية لتنمية تلك الموارد البشرية

ولضمان فاعلية ذلك الدور . أھمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التدريب التقني والمھني في مجال العمل والحد من البطالة
  .لتنمية وملبية Uحتياج سوق العمل كماً وكيفاً 

وبتنامي مستوى البطالة في البلدان العربية تزداد أھمية تلك ا�دوار المناطة بمؤسسات التدريب التقني والمھني وأن تعمل 
  .لعملعلى رفع جودة أنظمتھا وآليات العمل بھا لترقى بجودة مخرجاتھا من الموارد البشرية التي تضخھا إلى سوق ا

إن تحقيق مؤسسات التدريب لمستويات عالية من الجودة ذات إعتمادية واسعة ستنعكس بالجودة العالية على مخرجاتھا 
وتكسبھا المھارات والكفاءات التي تتوافق مع إحتياج سوق العمل كما تمنحھا مرونة عالية في الحركة بين مسارات التدريب 
ولتحقيق ذلك المستوى العالي من الجودة معايير ومتطلبات كثيرة نستعرض منھا ما يخدم 

بمشاركة الشريك الرئيسي وھو سوق العمل المحلي مع عدم 
ر شمولية ومرونة أكبر، ويتم تصميم المناھج 

  .التدريبية على أساسھا ويتم تھيئة اUحتياجات ا�خرى ليتم التدريب عليھا بما يضمن تلبية إحتياج سوق العمل

، ووجود حيث توافر عمالة فائضة في بعضھا
ولتحقيق تلك التكاملية فمن المھم أن تمتلك العمالة الفائضة المھارات 
وھذا يتطلب أن تكون برامجھا التدريبية التي تدربت 
وھنا تجد اUشارة لما تضمنه التصنيف العربي المعياري 

وأھمية أن يكون ذلك نقطة إنطeقة ) مھنة

ات محددة يتم من خeله ربط البرامج التدريبية لتلك 
إن وجود . المؤھeت بآلية تسلسلية يتم من خeلھا ربط المعايير المھنية الممثلة لتلك المؤھeت بمستويات ذلك اUطار

رونة في مثل ھذه ا�طر وفي حال تطويرھا وربطھا باUطار العام للمؤھeت الوطنية بما يتيح للمتدربين والعاملين م
إن وجود مثل ھذا العمل سينقل التدريب التقني 

 .والمھني من تدريب مغلق النھاية إU نظام مفتوح يجعل منه أكثر جاذبية للمتدربين ذوي الكفاءات والطموح العالية
مما  ،عربي للمؤھeت المھنية ومن ثم التوسع ليكون إطار عربي موحد للمؤھeت

سيتيح للمتدربين وا�يدي العاملة العربية مرونة في التنقل بين أنظمة التدريب والعمل على المستوى المحلي واUقليمي 
مرونة أوسع لuيدي العاملة  وفي حالة ربط ذلك اUطار العربي للمؤھeت بنضيرة في دول اUتحاد ا�وربي سيتيح

حيث تبنى خمس فئات لمستوى المھارة 
فئة  ،فئة مستوى العامل الماھر ،مل المھني

، وقد صمم ليعكس مستويات التعليم بحسب التصنيف الدولي المعياري للتعليم 
مع نظام ، ووواقع سوق العمل العربية ومتطلباته ليكون متناغماً مع النظام التعليمي العربي بعامة

تلك المستويات التي نتمنى أن يتم تبنيھا من الدول العربية كإطار عربي للمؤھeت 
ومن ثم اUنطeق لفضاء اوسع فيما يخص اUطار العربي 

التدريب التركيز بشكل أكبر على مخرجات التدريب وھو ما يسlتطيع 
ويلحق بذلك أھمية إيجاد نظام يتم من خeله اUعتlراف والتوثيlق للخبlرات 

    

و+ يخفى ان ا+طار المرجعي لھذه الخدمات . المتاحة لeستخدام الذاتي من قبل صاحب العمل والباحث عن عمل والدارس
  . وغيرھا من الروابط والقنوات ھو نظام التصنيف والتوصيف المعتمد

المملكة العربية السعودية في تفعيل ما تضمنة دليل التصنيف والتوصيف المھني  وفي ورقة العمل ھذه سنستعض تجربة
في بناء المعايير المھنية وإطار المؤھ+ت المھنية وتصميم آلية لفحص ا)يدي العاملة وإعتماد مھاراتھم وتحديد 

للتدريب التقني والمھنيالمؤسسة العامة (تجربة المملكة العربية السعودية 
بناء المعايير المھنية وإطار المؤھ"ت المھنية ونظام الفحص المھني

تعد تنمية الموارد البشرية وزيادة جودتھا أحد ا�سس التي يقوم عليھا النمو ا�قتصادي في الدول
العاملة يعد من الراوافد الرئيسية لتنمية تلك الموارد البشريةالتقني والمھني الذي يھدف إلى إعداد ا�يدي المھنية 

أھمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التدريب التقني والمھني في مجال العمل والحد من البطالة
لتنمية وملبية Uحتياج سوق العمل كماً وكيفاً وتحقيقھا �ھدافھا فeبد أن تكون مخرجاتھا عالية الجودة متeئمة مع متطلبات ا

وبتنامي مستوى البطالة في البلدان العربية تزداد أھمية تلك ا�دوار المناطة بمؤسسات التدريب التقني والمھني وأن تعمل 
على رفع جودة أنظمتھا وآليات العمل بھا لترقى بجودة مخرجاتھا من الموارد البشرية التي تضخھا إلى سوق ا

إن تحقيق مؤسسات التدريب لمستويات عالية من الجودة ذات إعتمادية واسعة ستنعكس بالجودة العالية على مخرجاتھا 
وتكسبھا المھارات والكفاءات التي تتوافق مع إحتياج سوق العمل كما تمنحھا مرونة عالية في الحركة بين مسارات التدريب 

ولتحقيق ذلك المستوى العالي من الجودة معايير ومتطلبات كثيرة نستعرض منھا ما يخدم . والعمل في داخل الوطن وخارجه

بمشاركة الشريك الرئيسي وھو سوق العمل المحلي مع عدم ) تمثل مؤھeت مھنية(،العمل على بناء معايير مھنية
ر شمولية ومرونة أكبر، ويتم تصميم المناھج إغفال سوق العمل الدولي ومتطلباته لتعطي مخرجات التدريب صبغة أكث

التدريبية على أساسھا ويتم تھيئة اUحتياجات ا�خرى ليتم التدريب عليھا بما يضمن تلبية إحتياج سوق العمل
حيث توافر عمالة فائضة في بعضھا وبالنظر �سواق العمل العربية نجد أنھا تتسم بالتكاملية إلى حد كبير من

ولتحقيق تلك التكاملية فمن المھم أن تمتلك العمالة الفائضة المھارات . لعمالة الخارجية في بعضھا ا?خر
وھذا يتطلب أن تكون برامجھا التدريبية التي تدربت  ،والكفاءات التي يحتاجھا سوق العمل في البلدان التي تحتاجھا

وھنا تجد اUشارة لما تضمنه التصنيف العربي المعياري . ةعليھا مبنية على معايير مھنية مشتركة بين الدول العربي
مھنة ٣٠٠٠(من توصيف مختصر وتفصيلي لكل مھنة وردة فيه 

  .للعمل على إيجاد المعايير العربية المھنية المشتركة

ات محددة يتم من خeله ربط البرامج التدريبية لتلك العمل على بناء إطار عام للمؤھeت المھنية يتكون من مستوي
المؤھeت بآلية تسلسلية يتم من خeلھا ربط المعايير المھنية الممثلة لتلك المؤھeت بمستويات ذلك اUطار

مثل ھذه ا�طر وفي حال تطويرھا وربطھا باUطار العام للمؤھeت الوطنية بما يتيح للمتدربين والعاملين م
إن وجود مثل ھذا العمل سينقل التدريب التقني . الحركة الرأسية وا�فقية بين مستويات ذلك اUطار الوطني للمؤھeت

والمھني من تدريب مغلق النھاية إU نظام مفتوح يجعل منه أكثر جاذبية للمتدربين ذوي الكفاءات والطموح العالية
عربي للمؤھeت المھنية ومن ثم التوسع ليكون إطار عربي موحد للمؤھeتوھنا تبرز الحاجة الملحة لبناء إطار 

سيتيح للمتدربين وا�يدي العاملة العربية مرونة في التنقل بين أنظمة التدريب والعمل على المستوى المحلي واUقليمي 
وفي حالة ربط ذلك اUطار العربي للمؤھeت بنضيرة في دول اUتحاد ا�وربي سيتيح

  . العربية ويحفظ حقوقھا المالية واUعتبارية إين ما حل بھا مقام العمل

حيث تبنى خمس فئات لمستوى المھارة  ٢٠٠٨وھنا تجدر اUشارة إلى ما تضمنه التصنيف العربي المعياري للمھن 
مل المھنيفئة مستوى العا ،"التقني"فئة مستوى الفني  ،فئة مستوى ا+ختصاصي

، وقد صمم ليعكس مستويات التعليم بحسب التصنيف الدولي المعياري للتعليم )مستوى العامل محدود المھارات
وواقع سوق العمل العربية ومتطلباته ليكون متناغماً مع النظام التعليمي العربي بعامة

تلك المستويات التي نتمنى أن يتم تبنيھا من الدول العربية كإطار عربي للمؤھeت . تقني بخاصة
ومن ثم اUنطeق لفضاء اوسع فيما يخص اUطار العربي  ،والعمل على ربط المعايير المھنية العربية بھا

التدريب التركيز بشكل أكبر على مخرجات التدريب وھو ما يسlتطيع كما أنه ولتحقيق تلك الجودة فيجب على مؤسسات 
ويلحق بذلك أھمية إيجاد نظام يتم من خeله اUعتlراف والتوثيlق للخبlرات  ،الخريج القيام به بعد تخرجه وليس ما تعلمه

  

  

المتاحة لeستخدام الذاتي من قبل صاحب العمل والباحث عن عمل والدارس
وغيرھا من الروابط والقنوات ھو نظام التصنيف والتوصيف المعتمد

وفي ورقة العمل ھذه سنستعض تجربة
في بناء المعايير المھنية وإطار المؤھ+ت المھنية وتصميم آلية لفحص ا)يدي العاملة وإعتماد مھاراتھم وتحديد 

  .ا)حتياجات التدريبية

  

تجربة المملكة العربية السعودية  - سادساً 
بناء المعايير المھنية وإطار المؤھ"ت المھنية ونظام الفحص المھني

تعد تنمية الموارد البشرية وزيادة جودتھا أحد ا�سس التي يقوم عليھا النمو ا�قتصادي في الدول
التقني والمھني الذي يھدف إلى إعداد ا�يدي المھنية 

أھمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التدريب التقني والمھني في مجال العمل والحد من البطالة
وتحقيقھا �ھدافھا فeبد أن تكون مخرجاتھا عالية الجودة متeئمة مع متطلبات ا

وبتنامي مستوى البطالة في البلدان العربية تزداد أھمية تلك ا�دوار المناطة بمؤسسات التدريب التقني والمھني وأن تعمل 
على رفع جودة أنظمتھا وآليات العمل بھا لترقى بجودة مخرجاتھا من الموارد البشرية التي تضخھا إلى سوق ا

إن تحقيق مؤسسات التدريب لمستويات عالية من الجودة ذات إعتمادية واسعة ستنعكس بالجودة العالية على مخرجاتھا 
وتكسبھا المھارات والكفاءات التي تتوافق مع إحتياج سوق العمل كما تمنحھا مرونة عالية في الحركة بين مسارات التدريب 

والعمل في داخل الوطن وخارجه
  :سياق البحث مثل

العمل على بناء معايير مھنية �
إغفال سوق العمل الدولي ومتطلباته لتعطي مخرجات التدريب صبغة أكث

التدريبية على أساسھا ويتم تھيئة اUحتياجات ا�خرى ليتم التدريب عليھا بما يضمن تلبية إحتياج سوق العمل
وبالنظر �سواق العمل العربية نجد أنھا تتسم بالتكاملية إلى حد كبير من

لعمالة الخارجية في بعضھا ا?خرحاجة ل
والكفاءات التي يحتاجھا سوق العمل في البلدان التي تحتاجھا

عليھا مبنية على معايير مھنية مشتركة بين الدول العربي
من توصيف مختصر وتفصيلي لكل مھنة وردة فيه  ٢٠٠٨للمھن 

للعمل على إيجاد المعايير العربية المھنية المشتركة

العمل على بناء إطار عام للمؤھeت المھنية يتكون من مستوي �
المؤھeت بآلية تسلسلية يتم من خeلھا ربط المعايير المھنية الممثلة لتلك المؤھeت بمستويات ذلك اUطار

مثل ھذه ا�طر وفي حال تطويرھا وربطھا باUطار العام للمؤھeت الوطنية بما يتيح للمتدربين والعاملين م
الحركة الرأسية وا�فقية بين مستويات ذلك اUطار الوطني للمؤھeت

والمھني من تدريب مغلق النھاية إU نظام مفتوح يجعل منه أكثر جاذبية للمتدربين ذوي الكفاءات والطموح العالية
وھنا تبرز الحاجة الملحة لبناء إطار 

سيتيح للمتدربين وا�يدي العاملة العربية مرونة في التنقل بين أنظمة التدريب والعمل على المستوى المحلي واUقليمي 
وفي حالة ربط ذلك اUطار العربي للمؤھeت بنضيرة في دول اUتحاد ا�وربي سيتيح

العربية ويحفظ حقوقھا المالية واUعتبارية إين ما حل بھا مقام العمل
وھنا تجدر اUشارة إلى ما تضمنه التصنيف العربي المعياري للمھن 

فئة مستوى ا+ختصاصي(
مستوى العامل محدود المھارات

ISCED 97، وواقع سوق العمل العربية ومتطلباته ليكون متناغماً مع النظام التعليمي العربي بعامة
تقني بخاصةالتدريب المھني وال

والعمل على ربط المعايير المھنية العربية بھا ،المھنية
  .الشامل للمؤھeت

كما أنه ولتحقيق تلك الجودة فيجب على مؤسسات  �
الخريج القيام به بعد تخرجه وليس ما تعلمه



     

٧  

وھlذا بlدورة يتطلlب  .والمعارف مھما كان مصدر تلقيھا لما له من إسھام كبير في إشاعة ونشlر مبlدأ الlتعلم مlدى الحيlاة
يlتم علlى إثlره مlنح شlھادات قائمlة علlى 
تسھم في تصنيف تلك المخرجات وغيرھا ممن يجتاز تلك اUختبارات ضمن سlلم مسlتويات إطlار المlؤھeت 

اختبارات قياس المھارات  ،المؤھ=ت المھنية
وذلك إيماناً منا بأن  ،ة المملكة العربية السعودية في تلك المجاCت

بيراً من التجارب الناجحة التي تستحق النظر 

يمكن تعريف المعيار المھني بأنه توصيف معياري وعلمي دقيق للمھنة يشمل تحديد واجباتھا ومھامھا والھدف اUجرائي 
ومعيار ا�داء والمعارف المطلوبة لتنفيذ المھمة واحتياطات السeمة وأھم العدد وا�دوات 

برامج و وللمعايير المھنية أھمية بالغة في ببناء مناھج التدريب المواكبة لمتطلبات سوق العمل
تصنيف العمالة المزاولة لتلك المھن ضمن 

بدراسة مستفيضة للواقع  وإعداد تلك المعايير المھنية تتطلب القيام
احتياجات سوق  اUطeع على الخبرات العالمية المختلفة في بناء المعايير المھنية لتم بناء آلية حديثة وفعالة لتeئم

وينطلق بناء المعايير المھنية الوطنية في مفھومه إلى أن الخبراء والمتخصصين الممارسين للمھنة أقدر الناس على تعريف 
  .أي مھنة طبقاً للوصف الدقيق لمھامھا وواجباتھا وكذا المھارات والمعارف والسلوكيات التي تحتاجھا

ويتم ذلك من خeل دراسة سوق . احتياجات سوق العمل من التخصصات المھنية والتقنية
الوظيفية الفرص و المصانع التي توضح واقع المھن

وتتم عملية جمع المعلومات الeزمة عن طريق إرسال ا+ستبيانات أو إجراء المقابeت الشخصية 
ھذا باUضافة ل�ستعانه بما ورد في دليل التصنيف والتوصيف المھني السعوودي والعربي 

�نھا تھدف إلى تقوية التعاون مع سوق العمل من خeل مشاركتھم في اللجان التخصصية التي 
لھا دور إيجابي في جميع  مما +شك فيه أن ھذه المشاركة سيكون
على تطوير معايير و مراحل التطوير فھي ستساعد المعنيين بتطوير المناھج على ربط المناھج بواقع ومتطلبات السوق

ر بناء نظام آليات اUختبارات والفحص المھني ب�ضافة لصنيف 

DACUM(  

ويمكن القيام بعملية التحليل الوظيفي بعدة طرق ولكن ل�ستفادة من نتائج ھذه العملية في بناء مناھج تدريبية تلبي إحتياج 
( وبالنظر لما يعرف بآلية التحليل الوظيفي بإستخدام آلية الـ 

وتحدد  ،ة يراد تطويرھاينيتم عقد ورشة عمل يدعى إليھا المختصون من سوق العمل لوظيفة تقنية مع

 .المختصين الممارسين للمھنة ھم أكثر الناس قدرةً على وصف المھنة ومتطلباتھا

 .العاملون أو المختصون بنجاح تام

الوسllائل التllي ينبغllي أن يتمتllع بھllا و �داء العمllل بصllورة ناجحllة عeقllة مباشllرة بالمعllارف والمھllارات والسllلوكيات

    

والمعارف مھما كان مصدر تلقيھا لما له من إسھام كبير في إشاعة ونشlر مبlدأ الlتعلم مlدى الحيlاة
يlتم علlى إثlره مlنح شlھادات قائمlة علlى  ،مبنlي علlى تلlك المعlايير المھنيlة) فحlص مھنlي(وجود آلية تقويم وإختبارات 

تسھم في تصنيف تلك المخرجات وغيرھا ممن يجتاز تلك اUختبارات ضمن سlلم مسlتويات إطlار المlؤھeت 

المؤھ=ت المھنية ،فصيل لعملية بناء المعايير المھنيةوفيما يلي سنستعرض بشئ من الت
ة المملكة العربية السعودية في تلك المجاCتونختتم ورقة العمل ھذه بعرض تجرب

بيراً من التجارب الناجحة التي تستحق النظر الوطن العربي الكبير بتنوعة وتمايز خبراته وتعدد كفاءاته يمتلك رصيداً ك
  .والوضع في إيطار تكاملي تعود بنفعھا على الجميع

  المعايير المھنية الوطنية

يمكن تعريف المعيار المھني بأنه توصيف معياري وعلمي دقيق للمھنة يشمل تحديد واجباتھا ومھامھا والھدف اUجرائي 
ومعيار ا�داء والمعارف المطلوبة لتنفيذ المھمة واحتياطات السeمة وأھم العدد وا�دوات  لكل مھمة وخطوات تنفيذ المھام

وللمعايير المھنية أھمية بالغة في ببناء مناھج التدريب المواكبة لمتطلبات سوق العمل. 
تصنيف العمالة المزاولة لتلك المھن ضمن  الفحص المھني للعمالة إضافة لدورھا الكبير كتوصيف علمي دقيق في

وإعداد تلك المعايير المھنية تتطلب القيام .المستويات المھنية الممثلة Uطار المؤھeت المھنية
اUطeع على الخبرات العالمية المختلفة في بناء المعايير المھنية لتم بناء آلية حديثة وفعالة لتeئم

وينطلق بناء المعايير المھنية الوطنية في مفھومه إلى أن الخبراء والمتخصصين الممارسين للمھنة أقدر الناس على تعريف 
أي مھنة طبقاً للوصف الدقيق لمھامھا وواجباتھا وكذا المھارات والمعارف والسلوكيات التي تحتاجھا

  طوير المعايير المھنيةالخطوات ا;ساسية :لية ت

  :احتياجات سوق العمل

احتياجات سوق العمل من التخصصات المھنية والتقنية وتھدف ھذه الخطوة إلى تحديد
المصانع التي توضح واقع المھنو العمل وجمع المعلومات الضرورية من المؤسسات والشركات

وتتم عملية جمع المعلومات الeزمة عن طريق إرسال ا+ستبيانات أو إجراء المقابeت الشخصية 
ھذا باUضافة ل�ستعانه بما ورد في دليل التصنيف والتوصيف المھني السعوودي والعربي  .لuشخاص المعنيين في السوق

  .نيف للمھن في سوق العملوما ورد فيھما من بيانات ووصف وتص

  اللجان اBستشارية أو التخصصية

�نھا تھدف إلى تقوية التعاون مع سوق العمل من خeل مشاركتھم في اللجان التخصصية التي . 
مما +شك فيه أن ھذه المشاركة سيكونو .وبناء المعايير المھنيةتشرف وبشكل مباشر على تطوير 

مراحل التطوير فھي ستساعد المعنيين بتطوير المناھج على ربط المناھج بواقع ومتطلبات السوق
ر بناء نظام آليات اUختبارات والفحص المھني ب�ضافة لصنيف ومقاييس للمھارات الوطنية التي على ضوئھا يتم تطوي

  .لھا ضمن إطار المؤھeت المھنية

DACUMالتحليل الوظيفي  ورشة عمل(لمھنة ل القيام بالتحليل الوظيفي

ويمكن القيام بعملية التحليل الوظيفي بعدة طرق ولكن ل�ستفادة من نتائج ھذه العملية في بناء مناھج تدريبية تلبي إحتياج 
وبالنظر لما يعرف بآلية التحليل الوظيفي بإستخدام آلية الـ . ار تلك ا?لية والطريقةفإنه +بد من العناية بإختي

  .نجد أن نتاجھا سيخدم جميع ا�ھداف المرجوة

يتم عقد ورشة عمل يدعى إليھا المختصون من سوق العمل لوظيفة تقنية مع
  . نية والعملية حسب مستوى التخصص المراد تطويره

  :من فلسفة أساسية وھي المعايير المھنية

المختصين الممارسين للمھنة ھم أكثر الناس قدرةً على وصف المھنة ومتطلباتھا

العاملون أو المختصون بنجاح تاممن الممكن وصف أي مھنة بشكل فعال بناء على المھام التي يؤديھا 

�داء العمllل بصllورة ناجحllة عeقllة مباشllرة بالمعllارف والمھllارات والسllلوكيات
 .العاملون أو المختصون �داء أعمالھم بشكل سليم

  

  

والمعارف مھما كان مصدر تلقيھا لما له من إسھام كبير في إشاعة ونشlر مبlدأ الlتعلم مlدى الحيlاة
وجود آلية تقويم وإختبارات 

تسھم في تصنيف تلك المخرجات وغيرھا ممن يجتاز تلك اUختبارات ضمن سlلم مسlتويات إطlار المlؤھeت  ،الكفاءات
  .المھنية

وفيما يلي سنستعرض بشئ من الت
ونختتم ورقة العمل ھذه بعرض تجرب) الفحص المھني(

الوطن العربي الكبير بتنوعة وتمايز خبراته وتعدد كفاءاته يمتلك رصيداً ك
والوضع في إيطار تكاملي تعود بنفعھا على الجميع

I-  المعايير المھنية الوطنيةبناء
يمكن تعريف المعيار المھني بأنه توصيف معياري وعلمي دقيق للمھنة يشمل تحديد واجباتھا ومھامھا والھدف اUجرائي 

لكل مھمة وخطوات تنفيذ المھام
. وسلوكيات المھنة عموما

الفحص المھني للعمالة إضافة لدورھا الكبير كتوصيف علمي دقيق في
المستويات المھنية الممثلة Uطار المؤھeت المھنية

اUطeع على الخبرات العالمية المختلفة في بناء المعايير المھنية لتم بناء آلية حديثة وفعالة لتeئمو المحلي
  .العمل المحلي

وينطلق بناء المعايير المھنية الوطنية في مفھومه إلى أن الخبراء والمتخصصين الممارسين للمھنة أقدر الناس على تعريف 
أي مھنة طبقاً للوصف الدقيق لمھامھا وواجباتھا وكذا المھارات والمعارف والسلوكيات التي تحتاجھا

الخطوات ا;ساسية :لية ت

Bاحتياجات سوق العمل القيام بتحليل - :أو
وتھدف ھذه الخطوة إلى تحديد

العمل وجمع المعلومات الضرورية من المؤسسات والشركات
وتتم عملية جمع المعلومات الeزمة عن طريق إرسال ا+ستبيانات أو إجراء المقابeت الشخصية . والمستويات التأھيلية

لuشخاص المعنيين في السوق
وما ورد فيھما من بيانات ووصف وتص

اللجان اBستشارية أو التخصصية - :ثانياً 
. تعتبر ھذه المرحلة مھمة

تشرف وبشكل مباشر على تطوير 
مراحل التطوير فھي ستساعد المعنيين بتطوير المناھج على ربط المناھج بواقع ومتطلبات السوق

ومقاييس للمھارات الوطنية التي على ضوئھا يتم تطوي
لھا ضمن إطار المؤھeت المھنية المھن والعمالة المزاولة

القيام بالتحليل الوظيفي :ثالثاً 
ويمكن القيام بعملية التحليل الوظيفي بعدة طرق ولكن ل�ستفادة من نتائج ھذه العملية في بناء مناھج تدريبية تلبي إحتياج 

فإنه +بد من العناية بإختي ،سوق العمل
DACUM (نجد أن نتاجھا سيخدم جميع ا�ھداف المرجوة

يتم عقد ورشة عمل يدعى إليھا المختصون من سوق العمل لوظيفة تقنية مع ا?ليةفي ھذه و
نية والعملية حسب مستوى التخصص المراد تطويرهمؤھeت المشاركين الف

المعايير المھنيةتنطلق آلية تطوير 

المختصين الممارسين للمھنة ھم أكثر الناس قدرةً على وصف المھنة ومتطلباتھاو تعتبر الخبراء

من الممكن وصف أي مھنة بشكل فعال بناء على المھام التي يؤديھا 

�داء العمllل بصllورة ناجحllة عeقllة مباشllرة بالمعllارف والمھllارات والسllلوكيات
العاملون أو المختصون �داء أعمالھم بشكل سليم



     

٨  

مختصين والمھنيين الذين عرف تعتمد عملية التحليل في ورشة عمل التحليل الوظيفي للمھنة على اختيار مجموعة من ال
شخصا  ١٢إلى  ٥ويتراوح عدد المشاركين في ورشة العمل لكل تخصص من 

بشرح ) منسق ا+جتماع(ة يومين أو ثeثة أيام حيث يقوم 
ظيفي ويشتمل على توضيح الھدف من تطبيق الورشة والوسائل التي ستستخدم لتطوير 

والمھام ا�ساسية لكل واجب باUضافة إلى 

تصميم برامج تدريبية تقدم ما التي سيتم اUعتماد عليھا في 
تصميم اختبارت الفحص المھني وما يتبع ذلك من 
ة في نھاية كل جدول من جداول التحليل الوظيفي 

ومعارف عامة وكذلك ا�دوات وا�جھزة والمعدات المستخدمة في 

طlرح ومناقشlة ا�فكlار بحريlة واسlتقeلية 

المشاركون ما في أذھانھم من أفكlار دون 
  .حيث تتم صياغة العبارات واكتمال ا�فكار بعد الطرح والمناقشة

  . أعضاء الورشة على أن ا�عمال التي وصفت ھي من مھام ومتطلبات المھنة

تلبيlة متطلبlات صlاحب العمlل والمتlدرب باعتبlار أن أعضlاء الورشllة ھlم مlن ممثلlي سlوق العمlل ولlديھم الخبllرة 

  .ضمن ورشة العمل ا+ھتمامات والتوجھات المستقبلية للمھنة

  .باعتبار المدة الزمنية الeزمة لعقد ورشة العمل + تتجاوز ثeثة أيام

  )استكمال خطوات المعايير

كبر من ممثلي سوق العمل للتأكد من يصاغ في ھذه المرحلة جدول التحليل الوظيفي على شكل استبيانات وترسل إلى عدد ا
وكذلك إضافة واجبات ومھام وسلوك ومعارف 

ومن خeل معرفة درجة ا�ھمية والصعوبة يستطيع مطورو المناھج تحديد الواجبات ذات ا�ھمية 
  .وحذف الواجبات والمھام الغير مھمة

 )٣(جدول  في ھذه المرحلة يوضح بشكل تفصيلي الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة
وبعد ا+نتھاء من ھذه المرحلة تتم مقارنة ما تم جمعه 
وبعد المقارنة والتعديل تصبح ھذه البيانات مقاييس 

    

تعتمد عملية التحليل في ورشة عمل التحليل الوظيفي للمھنة على اختيار مجموعة من ال
ويتراوح عدد المشاركين في ورشة العمل لكل تخصص من . عنھم التميز والخبرة في سوق العمل
ة يومين أو ثeثة أيام حيث يقوم المشاركون لمد يلتقي .باUضافة إلى منسق الورشة ومساعده

ظيفي ويشتمل على توضيح الھدف من تطبيق الورشة والوسائل التي ستستخدم لتطوير مفصل عن ورشة عمل التحليل الو
والمھام ا�ساسية لكل واجب باUضافة إلى  مھنةالذي سيصف الواجبات الرئيسية لل )/١/جدول

  .الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة

التي سيتم اUعتماد عليھا في ساسية ا�قاعدة الالتحليل الوظيفي ستكون 
تصميم اختبارت الفحص المھني وما يتبع ذلك من ‘ تتوافق مع إحتياج سوق العمل  يحتاجه المتدرب من مھارات حقيقية

ة في نھاية كل جدول من جداول التحليل الوظيفي وتخصص صفحة واحد. تصنيف للمھن والعاملين فيھا في سوق العمل
ومعارف عامة وكذلك ا�دوات وا�جھزة والمعدات المستخدمة في  للمھنة تحديد احتياجات المھنة من مھارات وسلوكيات

  .)٢جدول ( باUضافة إلى ذكر التوجھات وا+ھتمامات المستقبلية

  DDAACCUUMMمميزات ورش عمل التحليل الوظيفي مميزات ورش عمل التحليل الوظيفي 

طlرح ومناقشlة ا�فكlار بحريlة واسlتقeلية  العمل يؤدى مlن خelل التفاعlل الجمlاعي بlين المشlاركين حيlث يlتم
  . وتساوي بين جميع ا�عضاء المشاركين في الورشة

المشاركون ما في أذھانھم من أفكlار دون  طرحتفجر الطاقات الذھنية للمشاركين من خeل العصف الذھني حيث ي
حيث تتم صياغة العبارات واكتمال ا�فكار بعد الطرح والمناقشة ،أو اكتمال الفكرةا+ھتمام بالصياغة 

أعضاء الورشة على أن ا�عمال التي وصفت ھي من مھام ومتطلبات المھنة من جميعاUجماع في الرأي 

  .التوصل إلى نتائج شاملة وذلك من خeل العمل الدؤوب في ورش العمل

تلبيlة متطلبlات صlاحب العمlل والمتlدرب باعتبlار أن أعضlاء الورشllة ھlم مlن ممثلlي سlوق العمlل ولlديھم الخبllرة 
  . الكافية لتحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل

 ًeا+ھتمامات والتوجھات المستقبلية للمھنة بتحديد ،تلبية احتياجات سوق العمل مستقب

باعتبار المدة الزمنية الeزمة لعقد ورشة العمل + تتجاوز ثeثة أيام

استكمال خطوات المعايير(طنية معايير المھارات المھنية الوو تطوير مستويات
((TTaasskk  VVeerriiffiiccaattii  

يصاغ في ھذه المرحلة جدول التحليل الوظيفي على شكل استبيانات وترسل إلى عدد ا
وكذلك إضافة واجبات ومھام وسلوك ومعارف . صحة البيانات وكذلك معرفة درجة صعوبة وأھمية تعلم كل واجب ومھمة

ومن خeل معرفة درجة ا�ھمية والصعوبة يستطيع مطورو المناھج تحديد الواجبات ذات ا�ھمية 
وحذف الواجبات والمھام الغير مھمةوكذلك اختبارات الفحص  التخصص في مراحل التدريب

في ھذه المرحلة يوضح بشكل تفصيلي الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة
وبعد ا+نتھاء من ھذه المرحلة تتم مقارنة ما تم جمعه . ويقوم بھذه المھمة التحليلية ممثلو سوق العمل في اللجنة التخصصية

وبعد المقارنة والتعديل تصبح ھذه البيانات مقاييس . من البيانات مع المقاييس والمعايير العامة للمھارات في الدول المتقدمة
  .ومعايير وطنية للتخصص

  

  

تعتمد عملية التحليل في ورشة عمل التحليل الوظيفي للمھنة على اختيار مجموعة من ال
عنھم التميز والخبرة في سوق العمل
باUضافة إلى منسق الورشة ومساعده

مفصل عن ورشة عمل التحليل الو
جدول( جدول التحليل الوظيفي

الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة
التحليل الوظيفي ستكون  إن نتائج ورش عمل

يحتاجه المتدرب من مھارات حقيقية
تصنيف للمھن والعاملين فيھا في سوق العمل

للمھنة تحديد احتياجات المھنة من مھارات وسلوكيات
باUضافة إلى ذكر التوجھات وا+ھتمامات المستقبلية ،المھنة

مميزات ورش عمل التحليل الوظيفي مميزات ورش عمل التحليل الوظيفي 

العمل يؤدى مlن خelل التفاعlل الجمlاعي بlين المشlاركين حيlث يlتمأن  •
وتساوي بين جميع ا�عضاء المشاركين في الورشة

تفجر الطاقات الذھنية للمشاركين من خeل العصف الذھني حيث ي •
ا+ھتمام بالصياغة 

اUجماع في الرأي  •

التوصل إلى نتائج شاملة وذلك من خeل العمل الدؤوب في ورش العمل •

تلبيlة متطلبlات صlاحب العمlل والمتlدرب باعتبlار أن أعضlاء الورشllة ھlم مlن ممثلlي سlوق العمlل ولlديھم الخبllرة  •
الكافية لتحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل

•  ًeتلبية احتياجات سوق العمل مستقب

باعتبار المدة الزمنية الeزمة لعقد ورشة العمل + تتجاوز ثeثة أيام ،سرعة النتائج •

تطوير مستويات :رابعاً 
((iioonn  تمحيص المھامتمحيص المھام

يصاغ في ھذه المرحلة جدول التحليل الوظيفي على شكل استبيانات وترسل إلى عدد ا
صحة البيانات وكذلك معرفة درجة صعوبة وأھمية تعلم كل واجب ومھمة

ومن خeل معرفة درجة ا�ھمية والصعوبة يستطيع مطورو المناھج تحديد الواجبات ذات ا�ھمية . لم تذكر في الجدول
التخصص في مراحل التدريبوالتي سيركز عليھا 

  تحليل المھامتحليل المھام
في ھذه المرحلة يوضح بشكل تفصيلي الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة

ويقوم بھذه المھمة التحليلية ممثلو سوق العمل في اللجنة التخصصية
من البيانات مع المقاييس والمعايير العامة للمھارات في الدول المتقدمة

ومعايير وطنية للتخصص
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  .لمھنة فني شبكات الحاسب ا?لي ساسية لكل واجب

A6)  A7)   

يشارك في 
تحديد 

مواصفات 
أجھزة 
  الحاسب

 

يشارك في 
تطوير 
تصميم 
 الشبكة

   

   

   

C6) C7) C8) C9) 

يمدد كيابل 
 الشبكة

يفحص 
تمديدات 
 الشبكة

يربط بين 
 ا�جھزة

يفحص 
عمل 

أجھزة 
  الشبكة

* 

   

    

E6)    

يعد تقرير 
بالعمل 
 المنجز

   

F6) F7) F8)  

يوفر النسخ 
ا+حتياطية 

�نظمة 
وإعدادات 

أجھزة 
  الشبكة

 

يتأكد من 
استمرارية 

الطاقة 
الكھربائية 
�جھزة 
 الشبكة

يحدث 
أنظمة 

التشغيل 
الخاصة 
بأجھزة 
  الشبكة

*  

 

G6) G7)   

يعمل 
التجارب 

على الشبكة 
 التدريبية

يتابع 
مستجدات 

 المھنة

  

   

    

ساسية لكل واجبالتحليل الوظيفي الذي يصف الواجبات والمھام ا�

A2) A3) A4) A5) A6)

تحديد نوعية 

يتعرف 
على طبيعة 

موقع 
 الشبكة

يشارك في 
تحديد 
نوعية 
 الربط

يعد 
التصميم 

على 
برامج 
 مساعدة

يناقش 
التصميم 

مع 
صاحب 
  القرار

يشارك في 
تحديد 

مواصفات 
أجھزة 
الحاسب

* 

B2)  B3) B4)  B5)  

 

يحدد 
إجراءات 

 للعمل

يستشير 
الجھات 
الفنية 
 المعنية

يدرس 
المواصفا

ت 
المتوفرة 
 بالسوق

 يوثق
العمل 
 المنجز

 

C2) C3) C4) C5) C6)

يطلب أجھزة 
  

يركب 
أجھزة 
  الشبكة

* 

يحمل 
أنظمة 

التشغيل 
الخاصة 
بأجھزة 
  الشبكة

* 

  

يقوم 
بالتھيئة 

ا�ساسية 
�جھزة 
  الشبكة

* 

يشرف 
على 

تمديدات 
 الشبكة

يمدد كيابل 
الشبكة

D2) D3)    

يتابع 
اتصال 
ا�جھزة 
  بالشبكة

يتابع أداء 
خطوط 
  ا+تصال

     

 ُ◌E2) E3) E4) E5) E6)

 يصلح
كيابل 
  الشبكة

يغير كرت 
  الشبكة

يصلح 
أجھزة 
  الشبكة

يھيئ 
كرت 

الشبكة في 
  الجھاز

يعد تقرير 
بالعمل 
المنجز

F2) F3) F4) F5)  F6)

الشبكة بشكل 
يختبر 

الحلول قبل 
 التنفيذ

يشارك في 
البحث عن 

حلول 
استمرار 

 عمل الشبكة

يضمن 
البيئة 

التشغيلية 
المناسبة 
�جھزة 
تشغيل 
  الشبكة

* 

يتأكد من 
تطبيق أمن 

 المكان

يوفر النسخ 
ا+حتياطية 

�نظمة 
وإعدادات 

أجھزة 
الشبكة

* 

G2) G3) G4) G5) G6)

والمؤتمرات 
 

يلتحق 
بالدورات 
 التدريبية

يلتقي 
بالمتخص

 صين

يتابع 
المجeت 
والنشرات 
المتخص

 صة

يستفيد من 
دعم 

صاحب 
 المنتج

يعمل 
التجارب 

على الشبكة 
التدريبية

 

  المھـــــــــام

  

  

التحليل الوظيفي الذي يصف الواجبات والمھام ا�مثال على : /١/جدول

  

A 

يشارك في 
  تصميم

شبكات  
  الحاسب ا?لي

A1) 

يشارك في 
تحديد نوعية 

 الشبكة

B 
يجھز لخطة 

  العمل

B1)  

يراجع 
الوثائق 

 والسجeت

C ينفذ الشبكة  

C1) 

يطلب أجھزة 
وأدوات 
 الشبكة

D 
يراقب أداء 

  الشبكة

D1) 

يستخدم 
برامج 
مراقبة 
  الشبكة

E 
يقدم الدعم 
  الفني للشبكة

E1) 

يستقبل 
وصف 
  المشكلة

F 

يعمل على 
استمرارية 
  عمل الشبكة

F1)  

يeحظ أداء 
الشبكة بشكل 

  مستمر

G 
يستمر في 

  نفسهتطوير 

G1) 

يشارك في 
الندوات 

والمؤتمرات 
 المتخصصة

  

  الواجبات



     

١٠  

ومعارف عامة وكذلك ا�دوات وا�جھزة والمعدات 

 قوة المeحظة

 حسن التعامل مع الزمeء

 تحمل ضغوط العمل

 العمل كفريق

  الو+ء لجھة العمل

  التجھيزات وا�دوات والمواد

 جھاز حاسب آلي مكتبي

 جھاز حاسب آلي محمول

 عدة فحص الكيابل

 جھاز فحص الشبكة

 شنطة عدة شبكات حاسب آلي

 برامج تصميم

 ت مكتبية

 أدوات كتابية

 رؤوس كيابل

  آلة ترقيم الكيابل

  .الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة

  رقم المھنة

 A رقم الواجب

 A1 رقم المھمة

 ينسق مع المسئول عن الموقع وذلك ل�عداد لمسح موقع العمل

التعرف على المسئول عن الموقع وإعداد الترتيبات الeزمة للبدء بتنفيذ 

 المواد والتجھيزات وا�دوات

 وسيلة نقل

 دفتر مeحظات

    

ومعارف عامة وكذلك ا�دوات وا�جھزة والمعدات  تحديد احتياجات المھنة من مھارات وسلوكيات
  .باUضافة إلى ذكر التوجھات وا+ھتمامات المستقبلية

  سلوكيات العمل

 مستوى جيد باللغة اUنجليزية

 باللغة اUنجليزيةاUلمام بالمصطلحات المھنية 

 القدرة على تطوير نفسه

 القدرة على التحليل المنطقي

 القدرة على اتخاذ القرارات

 القدرة على ترتيب ا�ولويات

 مھارة استخدام المعدات

 المعرفة بالرياضيات والعمليات الحسابية

 معرفة مبادئ الفيزياء الكھربائية

 القدرة على قراءة مخططات المباني

  القدرة على استخدام برامج تصميم الشبكات

 الصبر .١

قوة المeحظة .٢
حسن التعامل مع الزمeء .٣
تحمل ضغوط العمل .٤
 التعاون .٥

 ا�مانة .٦

 حفظ السر .٧

 تقبل النقد  .٨

العمل كفريق .٩
الو+ء لجھة العمل .١٠

التجھيزات وا�دوات والمواد  ا+ھتمامات والتوجھات المستقبلية
 ا+ھتمام بالدورات التدريبية

 متابعة آخر المستجدات في المھنة

 تغيير مسمى المھنة إلى أخصائي

 ضمان الترقيات في الوقت المناسب

 ا+ھتمام بالحوافز المادية

  معامل Uجراء التجارب 

جھاز حاسب آلي مكتبي .١
جھاز حاسب آلي محمول .٢
عدة فحص الكيابل .٣
جھاز فحص الشبكة .٤
شنطة عدة شبكات حاسب آلي .٥
برامج تصميم .٦
 مكتب .٧

ت مكتبيةمعدا .٨
أدوات كتابية .٩

 توصيeت .١٠

رؤوس كيابل .١١
آلة ترقيم الكيابل .١٢

الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمة

 فني تمديد كيابل شبكات

 يقوم بعمل مسح لموقع العمل

 الموقع ينسق مع المسئول عن

ينسق مع المسئول عن الموقع وذلك ل�عداد لمسح موقع العمل

 معيار ا�داء

 يتعرف على المسئول عن الموقع

 يلقى نظرة عامة على طبيعة موقع العمل

يحدد المكان المناسب لحفظ معدات الشبكة 
 المسئول عن الموقع

 يناقش الترتيبات الeزمة للبدء بتنفيذ الشبكة

يدون مeحظات أو استفسارات مسئول الموقع 
إن وجدت لمناقشة فني الشبكات المشرف على 

التعرف على المسئول عن الموقع وإعداد الترتيبات الeزمة للبدء بتنفيذ 
 الشبكة

المواد والتجھيزات وا�دوات السeمة 

وسيلة نقل  القدرة على التواصل مع ا?خرين
دفتر مeحظات

  

  

تحديد احتياجات المھنة من مھارات وسلوكياتمثال على : /٢/جدول
باUضافة إلى ذكر التوجھات وا+ھتمامات المستقبلية ،المستخدمة في المھنة
  المعارف العامة والمھارات

مستوى جيد باللغة اUنجليزية .١
اUلمام بالمصطلحات المھنية  .٢
القدرة على تطوير نفسه .٣
 +ئق طبيا .٤

القدرة على التحليل المنطقي .٥
القدرة على اتخاذ القرارات .٦
القدرة على ترتيب ا�ولويات .٧
مھارة استخدام المعدات .٨
المعرفة بالرياضيات والعمليات الحسابية .٩

معرفة مبادئ الفيزياء الكھربائية .١٠
القدرة على قراءة مخططات المباني .١١
القدرة على استخدام برامج تصميم الشبكات .١٢

ا+ھتمامات والتوجھات المستقبلية
ا+ھتمام بالدورات التدريبية .١
متابعة آخر المستجدات في المھنة .٢
تغيير مسمى المھنة إلى أخصائي .٣
ضمان الترقيات في الوقت المناسب .٤
ا+ھتمام بالحوافز المادية .٥
معامل Uجراء التجارب  .٦

  

الخطوات والمعارف المطلوبة والسلوكيات ومعايير ا�داء لكل مھمةمثال على : /٣/جدول 

 المھنة

 الواجب

 المھمة

 الھدف اUجرائي للمھمة

 الخطوات

 يذھب إلى الموقع

يتعرف على المسئول عن الموقع
يلقى نظرة عامة على طبيعة موقع العمل

يحدد المكان المناسب لحفظ معدات الشبكة 
المسئول عن الموقعبالتنسيق مع 

يناقش الترتيبات الeزمة للبدء بتنفيذ الشبكة
يدون مeحظات أو استفسارات مسئول الموقع 
إن وجدت لمناقشة فني الشبكات المشرف على 

 تنفيذ الشبكة

 المعارف والعلوم المطلوبة

القدرة على التواصل مع ا?خرين



     

١١  

 خطوات إعداد المعايير المھنية الوطنية

إقرار المعايير من قبل اللجنة 
  العامة للمناھج

  إرسال المعايير 
  للقطاعات المعنية

إنھاء تحليل المھام من قبل 
  اللجنة التخصصية

  إجراء تحليل 
  أولي للمھام

  إقرار نھائي للتحليل
  للمھنةالوظيفي 

اعتماد المعايير المھنية الوطنية من 
  اللجنة اCستشارية لتطوير المناھج

   :والمتضمن وجود فريق عمل مكون من

  

  

  

  

  :المجا+ت منھاكما سبق الذكر فإن المعيار المھني كوصف علمي دقيق للمھنة يمكن اUستفادة منه في العديد من 

  
التدريب  اتتحديد آليو تصميم وتطوير مناھجھم التدريبية

التي يجب أن ترتكز على إكساب الطeب الخبرة العملية والمعلومات الضرورية وكذلك المھارات والسلوكيات الeزمة 
العلوم النظرية والعلوم  ويجب ا+ھتمام في ھذه المرحلة بتزويد الطeب با�نشطة التعليمية المساعدة وتحديد

جبات ومھام المھنة التي من المفترض أن يمتلكھا العاملين بھذه المھنة في سوق العمل فيمكن بناء اUختبارات 
ت المھنية بشكل يغطي تلك الواجبات والمھام وتصميم آليات تنفيذية يتم من خeلھا التأكد من إمتeك تلك العمالة للمھارا

    

خطوات إعداد المعايير المھنية الوطنية

إقرار المعايير من قبل اللجنة 

إنھاء تحليل المھام من قبل 

إرسال إستبانات لسوق العمل 
  للتحقق من المھام 

اعتماد المعايير المھنية الوطنية من 
اللجنة اCستشارية لتطوير المناھج

إعداد نسخة نھائية بالمھن 
  المندرجة تحت التخصص

عقد ورشة للتحليل الوظيفي 
  

إرسال قائمة المھن للقطاعات 

أولي للمھن المندرجة 
  تحت التخصص

 اللجنة التخصصية

  %٢٠أكثر من 

  %٢٠أقل من 

والمتضمن وجود فريق عمل مكون من ،ويمثل الشكل التالي ملخص لخطوات إعداد المعايير المھنية
  

  .لجنة عامة تنفيذية

  .لجان تخصصية تمثل العوائل المھنية

  .التحليل الوظيفي لكل مھنة

 

  

  ستفادة من المعايير المھنيةالتفعيل وا)

كما سبق الذكر فإن المعيار المھني كوصف علمي دقيق للمھنة يمكن اUستفادة منه في العديد من 

  البرامج التدريبية بما يتفق مع إحتياج سوق العملالبرامج التدريبية بما يتفق مع إحتياج سوق العمل
تصميم وتطوير مناھجھم التدريبية من مسؤلي التدريبس يستطيع امقير و

التي يجب أن ترتكز على إكساب الطeب الخبرة العملية والمعلومات الضرورية وكذلك المھارات والسلوكيات الeزمة 
ويجب ا+ھتمام في ھذه المرحلة بتزويد الطeب با�نشطة التعليمية المساعدة وتحديد

  ))الفحص المھنيالفحص المھني((4ختبارات المھنية 4ختبارات المھنية 
جبات ومھام المھنة التي من المفترض أن يمتلكھا العاملين بھذه المھنة في سوق العمل فيمكن بناء اUختبارات 

المھنية بشكل يغطي تلك الواجبات والمھام وتصميم آليات تنفيذية يتم من خeلھا التأكد من إمتeك تلك العمالة للمھارا
  .والكفاءات ا+زمة لمزاولة تلك المھن في سوق العمل

  

  

إرسال إستبانات لسوق العمل 
للتحقق من المھام 

إعداد نسخة نھائية بالمھن 
المندرجة تحت التخصص

عقد ورشة للتحليل الوظيفي 
  لكل مھنة

إرسال قائمة المھن للقطاعات 
  المعنية

أولي للمھن المندرجة  تحديد
تحت التخصص

اللجنة التخصصية تشكيل

  

ويمثل الشكل التالي ملخص لخطوات إعداد المعايير المھنية
  .لجنة إستشارية •

لجنة عامة تنفيذية •
لجان تخصصية تمثل العوائل المھنية •
التحليل الوظيفي لكل مھنةفرق  •

  

  

  

التفعيل وا) مرحلة -:خامساً 
كما سبق الذكر فإن المعيار المھني كوصف علمي دقيق للمھنة يمكن اUستفادة منه في العديد من 

البرامج التدريبية بما يتفق مع إحتياج سوق العملالبرامج التدريبية بما يتفق مع إحتياج سوق العمل  تصميم وتطويرتصميم وتطوير  --١١
ر وامعي مھنةبعد أن يصبح لل

التي يجب أن ترتكز على إكساب الطeب الخبرة العملية والمعلومات الضرورية وكذلك المھارات والسلوكيات الeزمة 
ويجب ا+ھتمام في ھذه المرحلة بتزويد الطeب با�نشطة التعليمية المساعدة وتحديد. للمھنة

  .التطبيقية للتخصص

4ختبارات المھنية 4ختبارات المھنية تصميم آليات اتصميم آليات ا  --٢٢
جبات ومھام المھنة التي من المفترض أن يمتلكھا العاملين بھذه المھنة في سوق العمل فيمكن بناء اUختبارات ابعد تحديد و

المھنية بشكل يغطي تلك الواجبات والمھام وتصميم آليات تنفيذية يتم من خeلھا التأكد من إمتeك تلك العمالة للمھارا
والكفاءات ا+زمة لمزاولة تلك المھن في سوق العمل



     

١٢  

ومعارف  مھارات وسلوكياتمن خeل التعرف على ما تتضمنه المعايير المھنية من واجبات ومھام وما تتطلبه من معارف 
لھذه  التوجھات وا+ھتمامات المستقبلية تحديد

  .فإن ذلك سيسھم بشكل كبير في إيجاد أسس علمية يمكن إستثمارھا في تصنيف المھن بشكل أكثر دقة

الرئسية وا�فقية بين في حال بناء إطار محدد للمؤھeت المھنية والذي يتشكل من عدد من المستويات ووتضح فيه العeقات 
 ،فإن وجود معايير مھنية محددة للمھن في سوق العمل سيسھل من تصنيف تلك المھن ضمن تلك المستويات

وذلك من خeل تحديد  ،وبالتالي فإن العمالة التي تزاول تلك المھن سيتم تصنيفھا وتحديد مستوياتھا المھنية تبعاً لتلك المھن
  .و�ھمية ذلك سنستعرض له فيما يلي بشئ من التفصيل

من خeل منھجية مقـننة وفقاً لما تم  
  :والمؤھل يعني،تعكس المعيار المھني، ضمن المستويات المھنية التي تشكل اUطار العام للمؤھeت

 تسھيل عملية الدخول والتنقل بين مسارات التدريب والعمل داخليا وخارجيا

 .تطبيق الفحص المھني وتصنيف ا�يدي العاملة تبعاً لمھنھم ضمن المستويات المھنية

وا+جتياز يعني القدرة على  ،يمكن تعريف الفحص المھني بأنه عملية جمع اUثباتات وإصدار ا�حكام تجاه حيازة الكفاءة
ويمكن القول بأن تفعيل الفحص المھني يعتمد على توافر ثeث ركائز 

فا+ختبارات المھنية تصمم بناء على توصيف 
المھنية كما أن ھذه المعايير تصنف وفقا لنظام مؤھeت 

نظام الفحص موجه بالدرجة ا�ولى للقطاع الخاص حيث سيؤدي ھذا النظام إلى إعادة ترتيب ھذا القطاع وفقا للمھارات 
لى وضع مeمحه ولذا فمن المھم إشراك القطاع الخاص ممثe بمنظمات أصحاب العمل والعمال ع

و�ن القطاع الخاص يعد ربحيا بالدرجة ا�ولى فمن المھم أن تأخذ التنظيمات التي توجه له بمواصفات من أھمھا 
الكفاءة، المرونة، سرعة ا+ستجابة للتطورات والبعد التام عن البيروقراطية التي تشل وتيرة العمل المتسارعة في ھذا 

   

    

  تصنيف المھن في سوق العملتصنيف المھن في سوق العمل
من خeل التعرف على ما تتضمنه المعايير المھنية من واجبات ومھام وما تتطلبه من معارف 

تحديدباUضافة إلى  ،عامة وكذلك ا�دوات وا�جھزة والمعدات المستخدمة في المھنة
فإن ذلك سيسھم بشكل كبير في إيجاد أسس علمية يمكن إستثمارھا في تصنيف المھن بشكل أكثر دقة

  تصنيف المھنيين في سوق العملتصنيف المھنيين في سوق العمل
في حال بناء إطار محدد للمؤھeت المھنية والذي يتشكل من عدد من المستويات ووتضح فيه العeقات 

فإن وجود معايير مھنية محددة للمھن في سوق العمل سيسھل من تصنيف تلك المھن ضمن تلك المستويات
وبالتالي فإن العمالة التي تزاول تلك المھن سيتم تصنيفھا وتحديد مستوياتھا المھنية تبعاً لتلك المھن

و�ھمية ذلك سنستعرض له فيما يلي بشئ من التفصيل. عاد العلمية التي تسھل من عملية التصنيف المذكورة

  :المھنية ا)طار الوطني للمؤھ+ت

 ،مجموعة من المبادئ والضوابط التي تعكس الرؤية الوطنية لتصنيف القوى العاملة
تعكس المعيار المھني، ضمن المستويات المھنية التي تشكل اUطار العام للمؤھeت

  توثيق يعكس اUلمام بمعايير محددة 

  اعتراف با�داء المرضي في انجاز مھارات محددة

  يعكس الرؤية المقننة لسجل التحصيل

  أداة لتصنيف العاملين وا�عمال 

  :المھنية لسوق العمل بما يلي

 إقرار المھارات بشكل عياري على المستوى الوطني

 تنظيم ممارسة العمل المھني على مستوى الوطن

 اUسھام في تنظيم سياسات ا�جور في سوق العمل الوطني

تسھيل عملية الدخول والتنقل بين مسارات التدريب والعمل داخليا وخارجيا

 للمؤھلين بربط الفرص الوظيفية بالتأھيلتسھيل عملية التوظيف 

  .تسھيل عملية التمييز بين حاملي المؤھeت الصادرة من جھات مختلفة

تطبيق الفحص المھني وتصنيف ا�يدي العاملة تبعاً لمھنھم ضمن المستويات المھنية

 : ربط التدريب بسوق العمل من خeل

 ا+ستغeل ا�مثل ل�مكانات التدريبية ورفع الطاقة ا+ستيعابية 

  تعزيز جودة التدريب

  )الفحص المھنياختبارات (نظام قياس المھارات 

يمكن تعريف الفحص المھني بأنه عملية جمع اUثباتات وإصدار ا�حكام تجاه حيازة الكفاءة
ويمكن القول بأن تفعيل الفحص المھني يعتمد على توافر ثeث ركائز  .يير المھنية المعتمدة في سوق العمل

فا+ختبارات المھنية تصمم بناء على توصيف . أساسية وھي المعايير المھنية، المؤھeت المھنية وا+ختبارات المھنية
المھنية كما أن ھذه المعايير تصنف وفقا لنظام مؤھeت عليه بالمعايير  حصحيح للمھن في سوق العمل وھو ما اصطل

نظام الفحص موجه بالدرجة ا�ولى للقطاع الخاص حيث سيؤدي ھذا النظام إلى إعادة ترتيب ھذا القطاع وفقا للمھارات 
ولذا فمن المھم إشراك القطاع الخاص ممثe بمنظمات أصحاب العمل والعمال ع

و�ن القطاع الخاص يعد ربحيا بالدرجة ا�ولى فمن المھم أن تأخذ التنظيمات التي توجه له بمواصفات من أھمھا 
الكفاءة، المرونة، سرعة ا+ستجابة للتطورات والبعد التام عن البيروقراطية التي تشل وتيرة العمل المتسارعة في ھذا 

 

  

  

تصنيف المھن في سوق العملتصنيف المھن في سوق العمل
من خeل التعرف على ما تتضمنه المعايير المھنية من واجبات ومھام وما تتطلبه من معارف 

عامة وكذلك ا�دوات وا�جھزة والمعدات المستخدمة في المھنة
فإن ذلك سيسھم بشكل كبير في إيجاد أسس علمية يمكن إستثمارھا في تصنيف المھن بشكل أكثر دقة ،لمھنة

تصنيف المھنيين في سوق العملتصنيف المھنيين في سوق العمل
في حال بناء إطار محدد للمؤھeت المھنية والذي يتشكل من عدد من المستويات ووتضح فيه العeقات 

فإن وجود معايير مھنية محددة للمھن في سوق العمل سيسھل من تصنيف تلك المھن ضمن تلك المستويات. بعضھا البعض
وبالتالي فإن العمالة التي تزاول تلك المھن سيتم تصنيفھا وتحديد مستوياتھا المھنية تبعاً لتلك المھن

عاد العلمية التي تسھل من عملية التصنيف المذكورةالمعايير وا�ب

II- ا)طار الوطني للمؤھ+ت
مجموعة من المبادئ والضوابط التي تعكس الرؤية الوطنية لتصنيف القوى العاملة 

تعكس المعيار المھني، ضمن المستويات المھنية التي تشكل اUطار العام للمؤھeت راتتحصيله من جدا

توثيق يعكس اUلمام بمعايير محددة  •

اعتراف با�داء المرضي في انجاز مھارات محددة •

يعكس الرؤية المقننة لسجل التحصيل •

أداة لتصنيف العاملين وا�عمال  •
المھنية لسوق العمل بما يلي تتمثل أھمية المؤھeتو

إقرار المھارات بشكل عياري على المستوى الوطني •

تنظيم ممارسة العمل المھني على مستوى الوطن •

اUسھام في تنظيم سياسات ا�جور في سوق العمل الوطني •

تسھيل عملية الدخول والتنقل بين مسارات التدريب والعمل داخليا وخارجيا •

تسھيل عملية التوظيف  •

تسھيل عملية التمييز بين حاملي المؤھeت الصادرة من جھات مختلفة •

تطبيق الفحص المھني وتصنيف ا�يدي العاملة تبعاً لمھنھم ضمن المستويات المھنية •

ربط التدريب بسوق العمل من خeل •

o  ل ا�مثل ل�مكانات التدريبية ورفع الطاقة ا+ستيعابيةeا+ستغ

o تعزيز جودة التدريب

III-  نظام قياس المھارات
يمكن تعريف الفحص المھني بأنه عملية جمع اUثباتات وإصدار ا�حكام تجاه حيازة الكفاءة

يير المھنية المعتمدة في سوق العملا�داء وفقا للمعا
أساسية وھي المعايير المھنية، المؤھeت المھنية وا+ختبارات المھنية

صحيح للمھن في سوق العمل وھو ما اصطل
  . وطنية

نظام الفحص موجه بالدرجة ا�ولى للقطاع الخاص حيث سيؤدي ھذا النظام إلى إعادة ترتيب ھذا القطاع وفقا للمھارات 
ولذا فمن المھم إشراك القطاع الخاص ممثe بمنظمات أصحاب العمل والعمال ع. التي تمتلكھا العمالة

و�ن القطاع الخاص يعد ربحيا بالدرجة ا�ولى فمن المھم أن تأخذ التنظيمات التي توجه له بمواصفات من أھمھا . ا�ساسية
الكفاءة، المرونة، سرعة ا+ستجابة للتطورات والبعد التام عن البيروقراطية التي تشل وتيرة العمل المتسارعة في ھذا 

   .القطاع
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العمل ومن خeل  قبحرص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني على مستقبل مخرجاتھا ومتابعة أوضاعھم في سو
يف لھم وكانت تبين ضعف مستوى التوظ

لذا فقد أخذت المؤسسة على عاتقھا ردم تلك الفجوة ما بين 
 DACUMطريقة الـو آلية وتم التوصل ?لية بناء المعايير المھنية بإستخدام

مھنة تتوزع في  ٢٨٠من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني وتم بناء معايير مھنية �كثر من 
حيث شارك ممثلين لسوق العمل  ى تاريخ إعداد ھذه الورقة

يمكن و .ممثل في عضوية لجان التحليل الوظيفي
www.gotevot.edu.sa(.  

ممllا جعllل البllرامج ،لتغطllي واجبllات ومھllام تللllك المعايير
التدريبية في وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني تتماشlى وتتlوائم مlع إحتياجlات سlوق العمlل الlذي شlارك 

 %.٢٨-٢٥تم تعديل الخطط التدريبية لتتوائم مع المعايير مما أفضى إلى ترشيد في الفترة التدريبية إلى 

 .أسھم في تقنين الطلب والتأمين لuدوات والتجھيزات التدريبية والتي تلبي اUحتياج حسب ورودھا في المعايير المھنية

لمllدربي المؤسسllة مllن خellل بنllاء برنllامج خllاص بllذلك يعدتمllد علllى مllدى إلمllام 

تم اUسlتفادة مlن المعlايير المھنيlة فlي بنlاء إختبlارات الفحlص المھنlي لتصlبح مقننlة وتقlيس المھlارات والكفlاءات التlي 

تم إعداد إUطار الوطني للمؤھeت المھنية السعودية وفقاً لما يحتاجه سوق العمل السعودي من كوادر مدربة ماھرة وقد 
بعد دراسة مقارنة لتجارب سبع دول أنجزه فريق متخصص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني والقطاع الخاص 

ا�ردن و ماليزياو نيوزلنداو جنوب أفريقيا

صنيف ذلك مع الخمس فئات لمستوى المھارة والتي وردت في الت
 ، وتم تصنيف تلك المستويات الخمسة بناء على ست محاور معيارية يوضحھا الشكل

  

يتم من خ=له تسھيل حركة  .للمؤھ=ت
وفي حال ربطة بمثيلة في الدول ا9وربية سيتيح مرونة أكبر للحراك والتنقل 

مة ھذا إضافة لما سيتيحة من مرونة في التنقل الرأسي وا9فقي للمتدربين بين أنظ
كما أنه سيجعل من بيئة التدريب بيئة جاذبة للشبات لما يتميز 

  .والتدريب مشيعة مبدأ التعلم والتدرب مدى الحياة

    

  المملكة العربية السعودية

  :فيما يلي نلخص تجربة المملكة العربية السعودية في كل من

بحرص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني على مستقبل مخرجاتھا ومتابعة أوضاعھم في سو
تبين ضعف مستوى التوظالتواصل مع ممثلي السوق عبر الغرف التجارية والصناعية واللقاءات المباشرة 

لذا فقد أخذت المؤسسة على عاتقھا ردم تلك الفجوة ما بين  .رباب العمل أنه يتم تدريبھم على ما + يحتاجه سوق العمل
وتم التوصل ?لية بناء المعايير المھنية بإستخدام .ا يحتاجه سوق العمل

من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني وتم بناء معايير مھنية �كثر من 
ى تاريخ إعداد ھذه الورقةالعديد من المجا+ت المھنية التي يحتاجھا سوق العمل وذلك حت

ممثل في عضوية لجان التحليل الوظيفي ٢٠٠٠ممثل في عضوية اللجان التخصصية وأكثر من 
www.gotevot.edu.sa(الحصول على المعايير المھنية كاملة عبر الشبكة العنكبوتية على عنوان المؤسسة 

  :ھم الفوائد بناء تلك المعايير المھنية

لتغطllي واجبllات ومھllام تللllك المعايير) حقيبllة تدريبيllة ١٢٠٠أكثllر مllن (تllم بنllاء وتصllميم المنllاھج 
التدريبية في وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني تتماشlى وتتlوائم مlع إحتياجlات سlوق العمlل الlذي شlارك 

 .لمعايير المھنية

تم تعديل الخطط التدريبية لتتوائم مع المعايير مما أفضى إلى ترشيد في الفترة التدريبية إلى 
أسھم في تقنين الطلب والتأمين لuدوات والتجھيزات التدريبية والتي تلبي اUحتياج حسب ورودھا في المعايير المھنية

لمllدربي المؤسسllة مllن خellل بنllاء برنllامج خllاص بllذلك يعدتمllد علllى مllدى إلمllام أسllھمت فllي تحديllد اUحتيllاج التllدريبي 
 .المدربين بمتطلبات واجبات ومھام المعايير المھنية ذات العeقة بالتخصص

تم اUسlتفادة مlن المعlايير المھنيlة فlي بنlاء إختبlارات الفحlص المھنlي لتصlبح مقننlة وتقlيس المھlارات والكفlاءات التlي 
  .لكل مھنة يمثلھا ذلك المعيار المھني 

  نظام المؤھ+ت المھنية السعودية

تم إعداد إUطار الوطني للمؤھeت المھنية السعودية وفقاً لما يحتاجه سوق العمل السعودي من كوادر مدربة ماھرة وقد 
أنجزه فريق متخصص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني والقطاع الخاص 

جنوب أفريقياو أسترالياو ذات تجربة ثرية في أنظمة المؤھeت المھنية العالمية وھي بريطانيا
  . ويعتبر ھذا اUطار أساسا لبناء نظام ا+ختبارات المھنية

ذلك مع الخمس فئات لمستوى المھارة والتي وردت في التيتألف اUطار من خمس مستويات مھنية متوافقاً في 
، وتم تصنيف تلك المستويات الخمسة بناء على ست محاور معيارية يوضحھا الشكل٢٠٠٨

للمؤھ=تونتطلع أن تتظافر الجھود العربية بكفاءاتھا وخبراتھا لبناء إطار عربي مومشترك 
وفي حال ربطة بمثيلة في الدول ا9وربية سيتيح مرونة أكبر للحراك والتنقل  ،المتدربين وا9يدي العاملة بين الدول العربية

ھذا إضافة لما سيتيحة من مرونة في التنقل الرأسي وا9فقي للمتدربين بين أنظ. بما يضمن الحقوق المادية والمعنوية
كما أنه سيجعل من بيئة التدريب بيئة جاذبة للشبات لما يتميز . التدريب والتعليم على المستوى المحلي وا�قليمي والدولي

والتدريب مشيعة مبدأ التعلم والتدرب مدى الحياة به من نھاية مفتوحة تتيح الترقي في سلم التعليم

  

  

IV-  المملكة العربية السعوديةتجربة
فيما يلي نلخص تجربة المملكة العربية السعودية في كل من

Bالمعايير المھنية :أو  

بحرص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني على مستقبل مخرجاتھا ومتابعة أوضاعھم في سو
التواصل مع ممثلي السوق عبر الغرف التجارية والصناعية واللقاءات المباشرة 

رباب العمل أنه يتم تدريبھم على ما + يحتاجه سوق العملأحجة 
ا يحتاجه سوق العملما يتم التدريب عليه وم

من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني وتم بناء معايير مھنية �كثر من والتي تم تبنيھا 
العديد من المجا+ت المھنية التي يحتاجھا سوق العمل وذلك حت

ممثل في عضوية اللجان التخصصية وأكثر من  ٢٥٠بأكثر من 
الحصول على المعايير المھنية كاملة عبر الشبكة العنكبوتية على عنوان المؤسسة 

ھم الفوائد بناء تلك المعايير المھنيةوكان من أ
تllم بنllاء وتصllميم المنllاھج  •

التدريبية في وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني تتماشlى وتتlوائم مlع إحتياجlات سlوق العمlل الlذي شlارك 
لمعايير المھنيةفي بناء تلك ا

تم تعديل الخطط التدريبية لتتوائم مع المعايير مما أفضى إلى ترشيد في الفترة التدريبية إلى  •
أسھم في تقنين الطلب والتأمين لuدوات والتجھيزات التدريبية والتي تلبي اUحتياج حسب ورودھا في المعايير المھنية •
أسllھمت فllي تحديllد اUحتيllاج التllدريبي  •

المدربين بمتطلبات واجبات ومھام المعايير المھنية ذات العeقة بالتخصص
تم اUسlتفادة مlن المعlايير المھنيlة فlي بنlاء إختبlارات الفحlص المھنlي لتصlبح مقننlة وتقlيس المھlارات والكفlاءات التlي  •

 يحتاجھا سوق العمل

نظام المؤھ+ت المھنية السعودية :ثانيا
تم إعداد إUطار الوطني للمؤھeت المھنية السعودية وفقاً لما يحتاجه سوق العمل السعودي من كوادر مدربة ماھرة وقد 

أنجزه فريق متخصص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني والقطاع الخاص 
ذات تجربة ثرية في أنظمة المؤھeت المھنية العالمية وھي بريطانيا

ويعتبر ھذا اUطار أساسا لبناء نظام ا+ختبارات المھنية. وكوريا
يتألف اUطار من خمس مستويات مھنية متوافقاً في 

٢٠٠٨العربي المعياري للمھن 
  .أدناه) ٤(والجدول 

  
ونتطلع أن تتظافر الجھود العربية بكفاءاتھا وخبراتھا لبناء إطار عربي مومشترك 

المتدربين وا9يدي العاملة بين الدول العربية
بما يضمن الحقوق المادية والمعنوية

التدريب والتعليم على المستوى المحلي وا�قليمي والدولي
به من نھاية مفتوحة تتيح الترقي في سلم التعليم
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الخمس ضمن اUطار الوطني للمؤھeت المھنية بالمملكة العربية 

 المستوى الخامس المستوى الرابع

يحتاج أفق واسع من 
العرفة مع ربطھا با9سس 

 العلمية ال=زمة 

يحتاج عمق في 
التحليل المعرفي مع 

 أسسه العلمية 

يتطلب القدرة على تطبيق 
مھارات فنية متعددة، 

وعلى إيجاد حلول للمشاكل 
 . غير المتوقعة

لى يتطلب القدرة ع
تطبيق مھارات فنية 

متخصصة 
ومھارات في 

 التخطيط والتحليل

العمل في المستوى ينتج 
عنه مخرجات تتطلب قدر 

معقد من اCختيار في 
طريقة اخراجھا، كما 

تتطلب استخدام اCساس 
النظري Cيجاد المخرج 

 

العمل في المستوى 
ينتج عنه مخرجات 

تتطلب استخدام 
ا9ساس النظري 
Cيجاد المخرج 

المناسب وتنتج عنه 
تحمل مسئوليات 

 إضافية للمخرجات 

تحمل قدر جودة عمل 
ام، وتحمل اCخرين بشكل ت

مسئولية انجاز العمل 
بكامله بالجودة المطلوبة، 

وعمل توجيھات فنية 
وإدارية، ويعمل مع فريق 

تحمل مسئولية 
انجاز العمل بكامله 
بالجودة المطلوبة، 
وعمل توجيھات 

فنية وإدارية مدعوم 
من فريق عمل 

إضافة إلى أن يقود 
 فريق عمل

القدرة على تحليل 
المعلومات المتعددة واتخاذ 

 قرار حيالھا

القدرة على تحليل 
المعلومات المتعددة 
واستخدامھا للتنبؤ 

بغيرھا من 
 المعلومات 

مسئولية المستوى تشمل 
تحمله مسئولية كاملة لما 

رون من عمل، يقوم به اCخ
ومسئولية المستوى تشمل 
تحمله تحمل مسئوليات 
إضافية مرتبطة بجودة 

  المخرجات 

مسئولية المستوى 
تشمل تحمله أعمال 

تنظيمية واسعة 
واCشراف على 
  جودة المخرجات 

    

الخمس ضمن اUطار الوطني للمؤھeت المھنية بالمملكة العربية يمثل توزع المحاور الستة على المستويات 

المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني

يحتاج ل=سس 
العلمية ال=زمة 
 9داء العمل 

يحتاج لXسس 
العلمية ال=زمة 
 9داء العمل 

يحتاج أفق واسع من 
العرفة مع ربطھا با9سس 

العلمية ال=زمة 

يتطلب القدرة على 
تطبيق مھارات 
متعددة وتطبيق 
الحلول المعروفة 
 للمشاكل المتوقعة 

يتطلب مھارات 
متعددة ببراعة 
عالية تساعد في 
تطبيق الحلول 

المعروفة للمشاكل 
 المتوقعة 

يتطلب القدرة على تطبيق 
مھارات فنية متعددة، 

وعلى إيجاد حلول للمشاكل 
غير المتوقعة

العمل في المستوى 
ينتج عنه مخرجات 
تتطلب قدر محدود 

ومعقول من 
اCختيار في طريقه 

 اخراجھا 

العمل في 
المستوى ينتج عنه 
مخرجات تتطلب 

بير من قدر ك
اCختيار في 

 طريقة اخراجھا 

العمل في المستوى ينتج 
عنه مخرجات تتطلب قدر 

معقد من اCختيار في 
طريقة اخراجھا، كما 

تتطلب استخدام اCساس 
النظري Cيجاد المخرج 

المناسب

تحمل قدر محدود  C يوجد
من المسئولية لما 
يقوم به اCخرون 
من عمل ويعمل 
 مع فريق عمل 

تحمل قدر جودة عمل 
اCخرين بشكل ت

مسئولية انجاز العمل 
بكامله بالجودة المطلوبة، 

وعمل توجيھات فنية 
وإدارية، ويعمل مع فريق 

 عمل

القدرة على است=م 
وتقديم معلومات 

 محددة 

القدرة على تحليل 
وتسجيل 

المعلومات من 
 مصادر متعددة 

القدرة على تحليل 
المعلومات المتعددة واتخاذ 

قرار حيالھا

المسئولية في 
المستوى محدودة 

وبما يقوم به العامل 
  من عمل بنفسه فقط 

المسئولية في 
المستوى تشمل 

تحمله مسئولية ما 
يقوم به اCخرين 

  من عمل 

مسئولية المستوى تشمل 
تحمله مسئولية كاملة لما 

يقوم به اCخ
ومسئولية المستوى تشمل 
تحمله تحمل مسئوليات 
إضافية مرتبطة بجودة 

المخرجات 

  

  

يمثل توزع المحاور الستة على المستويات / ٤/جدول
  .السعودية

 المحور
المستوى 

 اCول

 المعرفة

يحتاج لتذكر 
التعليمات 

ولقدر محدود 
 من المعرفة 

 المھارة

يتطلب المھارة 
التطبيقية 
البسيطة 
 المحدودة 

 ا+نجاز

العمل في 
المستوى ينتج 
عنه سلسلة 
متجانسة 

روتينية من 
 المخرجات 

 القيادة

 C يوجد 

مھارات 
 ا+تصال

القدرة على 
تقديم است=م و
معلومات 
 محدده 

  المسئولية

المسئولية في 
المستوى 

محدودة وبما 
يقوم به العامل 
من عمل بنفسه 

  فقط 
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مليون من العمالة الوافدة والتي تتوجه ل�عمال 
حسب بوصلة الربح المادي دون النظر Uمتeك المؤھل والكفاءة لمزاولة المھن، والذي أفرز العديد من ا?ثار السلبية على 

لك العمالة المجتمع تنبھت لھا الدولة واصدرت القرارات المتعلقة بوجوب إيجاد آلية يتم من خeلھا التأكد من إمتeك ت
اUدارة العامة (وعليه قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني بتأسيس إدارة عامة تعنى بذلك 

  :لتنفيذ مشروع الفحص المھني فقد تم وضع ھيكلية لفرق العمل كما ھو موضح بالشكل التالي

:  

 ا،بريطانيl ،ماليزيا ،تايوان ،الصين ،اليابان

الھيئYYة السYYعودية  ،مدرسYYة دلYYة للقيYYادة،المركYYز الYYوطني للقيYYاس والتقويم
  .للمھندسين، الشركة السعودية للكھرباء

(ASE) (ICC)(AMP) (NGA)  

 .إعداد دليل لتصميم اCختبارات المھنية أخذا باCعتبار المواصفات القياسية المعتمدة في إعداد اCختبارات

حيث أوضlحت سlائر التجlارب العالميlة والمحليlة اعتمlاد أسlلوب ا+ختبlار التحريlري 
بنظllام ا+ختيllار مllن متعllدد كllأداة مناسllبة للكشllف عllن المھllارات التllي يتطلبھllا الفحllص المھنllي لمllا يمتllاز بllه مllن 
ختبlارات المھنيlة المعlدة كمlا أدرج بھlذه ا+ختبllارات 

  .العديد من الصور والرسوم التوضيحية التي من شأنھا تسھيل مھمة المرشح لفھم السؤال

صميم ا�سئلة بحيث تغطي الجوانب المھارية للمھنة بصورة كافية 
فقد تم اختيار عينة من فنيي ميكانيكا السيارات وأعدت لھم أسئلة تحريرية في ذات المھنة كما أعدت لھم أسئلة عملية شاملة 

 

اللجنة التخصصية 
 للكھرباء

  فرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختبارات

 

 

  سوق العمل 

فرق تصميم 
  اBختبارات

  

    

  نظام الفحص المھني

مليون من العمالة الوافدة والتي تتوجه ل�عمال يعتبر السوق السعودي من أكبر ا�سواق اUقليمية والذي يضم أكثر من سبعة 
حسب بوصلة الربح المادي دون النظر Uمتeك المؤھل والكفاءة لمزاولة المھن، والذي أفرز العديد من ا?ثار السلبية على 

المجتمع تنبھت لھا الدولة واصدرت القرارات المتعلقة بوجوب إيجاد آلية يتم من خeلھا التأكد من إمتeك ت
وعليه قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني بتأسيس إدارة عامة تعنى بذلك 

  .لتعنى بإعداد آليات تنفيذية لھذا المشروع

لتنفيذ مشروع الفحص المھني فقد تم وضع ھيكلية لفرق العمل كما ھو موضح بالشكل التالي
  

  

:يمكن إيجاز أھم اUجراءات المنفذة والمتعلقة بنظام الفحص المھني على النحو التالي

اليابان ،استراليا ،نيوزلندا ،كندا ،ا+ردن: لكل من التجارب الدولية
  كوريا ،جاميكا

المركYYز الYYوطني للقيYYاس والتقويم :اسYYتعراض التجYYارب المحليYYة لكYYل مYYن
للمھندسين، الشركة السعودية للكھرباء، الھيئة السعودية للتخصصات الصحية

(NGA) (AMP)(ICC) (ASE) ا�ط=ع على تجارب العديد من المنظمات الوطنية والدولية مثل

إعداد دليل لتصميم اCختبارات المھنية أخذا باCعتبار المواصفات القياسية المعتمدة في إعداد اCختبارات

حيث أوضlحت سlائر التجlارب العالميlة والمحليlة اعتمlاد أسlلوب ا+ختبlار التحريlري  :تصميم ا+ختبارات المھنية
بنظllام ا+ختيllار مllن متعllدد كllأداة مناسllبة للكشllف عllن المھllارات التllي يتطلبھllا الفحllص المھنllي لمllا يمتllاز بllه مllن 

ختبlارات المھنيlة المعlدة كمlا أدرج بھlذه ا+ختبllارات موضlوعية فlي التصlحيح والنتlائج لlذا فقlد تlم اعتمlاده فlي ا+
العديد من الصور والرسوم التوضيحية التي من شأنھا تسھيل مھمة المرشح لفھم السؤال

  ::التجريب المحدودالتجريب المحدود
صميم ا�سئلة بحيث تغطي الجوانب المھارية للمھنة بصورة كافية وللتأكد من حيازة معدي ا�سئلة على المھارة الeزمة لت

فقد تم اختيار عينة من فنيي ميكانيكا السيارات وأعدت لھم أسئلة تحريرية في ذات المھنة كما أعدت لھم أسئلة عملية شاملة 
 .للواجبات والمھام المتضمنة في المعيار المھني وأجري لھم كe ا+ختبارين

 اللجنة التخصصية
  للحاسب ا8لي

اللجنة التخصصية 
للكھرباء

 اللجنة التخصصية
    يكاللميكان

فرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختبارات
  

فرق تصميم 
  اBختبارات

 اللجنة التنفيذية

فرق تصميم 
  اBختبارات

  

فرق تصميم 

  فرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختبارات  

  
  فرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختبارات

 اللجنة ا+ستشارية

  

  

نظام الفحص المھني: ثالثا
يعتبر السوق السعودي من أكبر ا�سواق اUقليمية والذي يضم أكثر من سبعة 

حسب بوصلة الربح المادي دون النظر Uمتeك المؤھل والكفاءة لمزاولة المھن، والذي أفرز العديد من ا?ثار السلبية على 
المجتمع تنبھت لھا الدولة واصدرت القرارات المتعلقة بوجوب إيجاد آلية يتم من خeلھا التأكد من إمتeك ت

وعليه قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمھني بتأسيس إدارة عامة تعنى بذلك . للمھارات والكفاءات
لتعنى بإعداد آليات تنفيذية لھذا المشروع) للفحص المھني

  

لتنفيذ مشروع الفحص المھني فقد تم وضع ھيكلية لفرق العمل كما ھو موضح بالشكل التالي

  

  

  خطة العمل المرحلية

يمكن إيجاز أھم اUجراءات المنفذة والمتعلقة بنظام الفحص المھني على النحو التالي

  ::المرحلة اCولىالمرحلة اCولى

التجارب الدوليةاستعراض  �
جاميكا ،ھونج كونج

اسYYتعراض التجYYارب المحليYYة لكYYل مYYن �
للتخصصات الصحية

ا�ط=ع على تجارب العديد من المنظمات الوطنية والدولية مثل �

إعداد دليل لتصميم اCختبارات المھنية أخذا باCعتبار المواصفات القياسية المعتمدة في إعداد اCختبارات �

تصميم ا+ختبارات المھنية �
بنظllام ا+ختيllار مllن متعllدد كllأداة مناسllبة للكشllف عllن المھllارات التllي يتطلبھllا الفحllص المھنllي لمllا يمتllاز بllه مllن 

موضlوعية فlي التصlحيح والنتlائج لlذا فقlد تlم اعتمlاده فlي ا+
العديد من الصور والرسوم التوضيحية التي من شأنھا تسھيل مھمة المرشح لفھم السؤال

التجريب المحدودالتجريب المحدود: : المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية
وللتأكد من حيازة معدي ا�سئلة على المھارة الeزمة لت

فقد تم اختيار عينة من فنيي ميكانيكا السيارات وأعدت لھم أسئلة تحريرية في ذات المھنة كما أعدت لھم أسئلة عملية شاملة 
للواجبات والمھام المتضمنة في المعيار المھني وأجري لھم كe ا+ختبارين

 

 

المؤسسة العامة 
للتدريب التقني 

 والمھني

فرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختباراتفرق إجراء االختبارات 
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   .أھم نتائج التقييم لجميع المرشحين المشاركين في التجربة المحدودة
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نتيجة التحريري

راسب في العملي
ناجح في العملي

  

  نتائج المرشحين في ا+ختبار التحريري مقارنة بأدائھم في العملي
ومن الشكل فإنه يمكننا القول بأن معدي ا�سئلة التحريرية استطاعوا وبكفاءة عالية تصميم أسئلة تحريرية تكشف عن 

مما يؤكد ضرورة تقديم التدريب الeزم لمعدي ا�سئلة ومراجعة تصميمھا من قبل 
اللجان التخصصية للتأكد من توافقھا مع المعيار وتغطيتھا لسائر المھارات واكتمال المتطلبات ا�خرى المتعلقة بإعداد 

  . حتى تكون أداة فعالة لتنفيذ التقييم

    ))نظام الورقة والقلم باللغة العربية فقطنظام الورقة والقلم باللغة العربية فقط
بعد التأكد من اكتمال شروط ا+ختبار التحريري واشتماله على سائر المھارات التي يتطلبھا المعيار المھني فقد طبق 

٢ .(  

وقد أظھرت نتائج التطبيق . متخصصا في المھن السابقة
بته ،بينما أخفق مانس%)٦٠(نسبة الذين حصلوا على معد+ت النجاح 

، وتعود أھم مسببات ا+خفاق إلى عدم توفر التدريب المتخصص للمرشحين إذ أوضحت سيرھم الذاتية بحصولھم 
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 آ+ت
ومعدات

  
  في تطبيق اUختبارات بنظام الورقة والقلم

    

أھم نتائج التقييم لجميع المرشحين المشاركين في التجربة المحدودة

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

المرشح

نتائج المرشحين في ا+ختبار التحريري مقارنة بأدائھم في العملي: /١/شكل
ومن الشكل فإنه يمكننا القول بأن معدي ا�سئلة التحريرية استطاعوا وبكفاءة عالية تصميم أسئلة تحريرية تكشف عن 

مما يؤكد ضرورة تقديم التدريب الeزم لمعدي ا�سئلة ومراجعة تصميمھا من قبل . لتي يتضمنھا المعيار المھني
اللجان التخصصية للتأكد من توافقھا مع المعيار وتغطيتھا لسائر المھارات واكتمال المتطلبات ا�خرى المتعلقة بإعداد 

حتى تكون أداة فعالة لتنفيذ التقييم ا�سئلة كاشتمالھا على الصور والرسوم التوضيحية

نظام الورقة والقلم باللغة العربية فقطنظام الورقة والقلم باللغة العربية فقط((  التطبيق الموسعالتطبيق الموسع
بعد التأكد من اكتمال شروط ا+ختبار التحريري واشتماله على سائر المھارات التي يتطلبھا المعيار المھني فقد طبق 

٢( لكل من المھن الموضحة في الشكل )مرشحاً  ٤٧٣(ا+ختبارات التحريرية لتشمل 
متخصصا في المھن السابقة) باللغة العربية فقط(سؤا+ تحريريا  ٢٠٠٠

نسبة الذين حصلوا على معد+ت النجاح ) ٢(الموسع لeختبارات التحريرية كما في الشكل 
، وتعود أھم مسببات ا+خفاق إلى عدم توفر التدريب المتخصص للمرشحين إذ أوضحت سيرھم الذاتية بحصولھم 

  .في الغالب على خبرات داخل السوق من خeل المحاولة والخطاء

 آ+ت
ومعدات

صيانة
حاسب

مراقب
مدني

جزارة ح"قة  سباكة

المجموع الناجحون سبون الرا

في تطبيق اUختبارات بنظام الورقة والقلم اجمالي النتائج لجميع المرشحين لسائر المھن

  

  

أھم نتائج التقييم لجميع المرشحين المشاركين في التجربة المحدودة) ١(ويلخص الشكل 

31 33

شكل
ومن الشكل فإنه يمكننا القول بأن معدي ا�سئلة التحريرية استطاعوا وبكفاءة عالية تصميم أسئلة تحريرية تكشف عن 

لتي يتضمنھا المعيار المھنيالمھارات ا
اللجان التخصصية للتأكد من توافقھا مع المعيار وتغطيتھا لسائر المھارات واكتمال المتطلبات ا�خرى المتعلقة بإعداد 

ا�سئلة كاشتمالھا على الصور والرسوم التوضيحية

التطبيق الموسعالتطبيق الموسع: : المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
بعد التأكد من اكتمال شروط ا+ختبار التحريري واشتماله على سائر المھارات التي يتطلبھا المعيار المھني فقد طبق 

ا+ختبارات التحريرية لتشمل 
٢٠٠٠كما تم إعداد ما يقارب 

الموسع لeختبارات التحريرية كما في الشكل 
، وتعود أھم مسببات ا+خفاق إلى عدم توفر التدريب المتخصص للمرشحين إذ أوضحت سيرھم الذاتية بحصولھم %)٤٠(

في الغالب على خبرات داخل السوق من خeل المحاولة والخطاء

  

سباكة ميكانيكا
سيارات ال

اجمالي النتائج لجميع المرشحين لسائر المھن) ٢(شكل
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  ))تطوير اCسئلة وحوسبة أعمال الفحص بشكل كاملتطوير اCسئلة وحوسبة أعمال الفحص بشكل كامل
  :من خeل التطبيق التجريبي ?لية الفحص المھني على عدد من المھن في السنة الماضية برزت بعض التحديات مثل

������ و��ة ا���� 
لكل من اللغات  ا�سئلة وجميع المطبوعات

��� و��ة ا��	��ج�� 
قامت بالعمل على تطوير حيث  لتجاوز عدم قدرة عدد من المتقدمين للفحص على القراءة بلغتھم ا+م

حيث مرت  ا�سئلة للتغلب على ھذه الصعوبة باUضافة إلى العمل على تقريب ا+ختبار من الطابع العملي التطبيقي
يستمع و سئلة نصية مع ربط السؤال بمقطع فيديو يتم عرضه على المتقدم

 ،نجار مسلح ،)سباكة(تمديدات صحية  
ھذا باUضافة لعدد من المھن  ،وترجمتھا للغات ا�خرى

فني نظام تعليق، فني ديزل، مندوب مبيعات، 

 أ���� أ$��ل ا�"! 
أعمال الفحص لتصبح عملية الفحص آلية إبتداء من تقديم الطلب للفحص حتى إصدار الرخصة المھنية 

وكان ذلك تحديا حيث أنه بتحققه بالشكل النھائي المطلوب سيظيف خياراً إستراتيجياً يتم من خeله 
اج التأشيرات من خeل مراكز فحص معتمدة وبإشراف مباشر 

تم  كل من إدارتي الفحص المھني ومركز الحاسب ا?لي
امج وتم تجريبه وفي كل مرحلة يتم تجريب الجزء المنتھي والتعديل عليه حتى إكتملت جميع أجزاء البرن


آ& ��"!  '�()� 
بناًء على متطلبات اتمتة أعمال الفحص المھني حيث يتم بجميع مراحلة بشكل آلي بإستخدام الحاسب ا?لي فقد تم العمل على 

مل الeزمة وأجھزة تأسيس مركز فحص يتم من خeله تفعيل جميع أجزاء البرنامج بما يخدم عملية الفحص بما في ذلك المعا

ميكانيكي (المھن التي يحتاجھا المواطن العادي وبشكل كبير وتشغلھا العمالة الوافدة الغير مؤھلة 
فني جير، فني وزن اذرعه  ،نجار مسلح

جھة من الجھات المتعاونة وإجراء 
منھم كما تلخص %) ٢٤(فنياً  ٢٠٨

  التوسع في تجھيز وتفعيل مراكز الفحص المھني على مستوى المملكة
كما تم ،كوادر بشرية وتجھيزات مادية وبرامج حاسوبية

التدريب التقني والمھني على مستوى المملكة في 
لغرض تھيئة مراكز  "الجوف ،جازان

  :ي على مستوى العمالة وارباب العمل والمواطن العادي ومتخذ القرار

 .تنظيم ممارسة العمل المھني بموجب معايير معتمدة ورفع جودة سوق العمل السعودي

    

تطوير اCسئلة وحوسبة أعمال الفحص بشكل كاملتطوير اCسئلة وحوسبة أعمال الفحص بشكل كامل((تطوير آليات العمل تطوير آليات العمل 
من خeل التطبيق التجريبي ?لية الفحص المھني على عدد من المھن في السنة الماضية برزت بعض التحديات مثل

  .تعدد لغات المتقديمين للفحص وعدم فھمھم للغة العربية

  .متقدمين على القراءة بلغتھم ا�معدم قدرة عدد كبير من ال

  :وللتغلب على تلك التحديات وتطوير آلية عمل ا+دارة قامت بالتالي

��� و��ة ا�����: او+ً ��
ا�سئلة وجميع المطبوعات والتي بالرغم من الصعوبات التي واجھتھا إ+ أنھا عملت على ترجمة

  .نجاليةالب ،ا�وردية

��� و��ة ا��	��ج: -����ً ��
لتجاوز عدم قدرة عدد من المتقدمين للفحص على القراءة بلغتھم ا+م

ا�سئلة للتغلب على ھذه الصعوبة باUضافة إلى العمل على تقريب ا+ختبار من الطابع العملي التطبيقي
سئلة نصية مع ربط السؤال بمقطع فيديو يتم عرضه على المتقدملتصبح ا�المراحل التطويرية 

 .للسؤال يقراء عليه بلغته ا�م

 ،تكييف وتبريد ،كھربائي إنشاءات ،ميكانيكي ثاني سيارات
وترجمتھا للغات ا�خرى  )اذرعه سيارات،كھربائي سيارات،فني لحام

فني نظام تعليق، فني ديزل، مندوب مبيعات، ،سكرتير تنفيذي، موظف استقبال(التي أعدت ا�سئلة لھا باللغة العربية مثل 

أ���� أ$��ل ا�"! : -��.�ً 
أعمال الفحص لتصبح عملية الفحص آلية إبتداء من تقديم الطلب للفحص حتى إصدار الرخصة المھنية 

وكان ذلك تحديا حيث أنه بتحققه بالشكل النھائي المطلوب سيظيف خياراً إستراتيجياً يتم من خeله 
اج التأشيرات من خeل مراكز فحص معتمدة وبإشراف مباشر تطبيق الفحص المھني للعمالة الوافدة في بلدانھم قبل إستخر

كل من إدارتي الفحص المھني ومركز الحاسب ا?لي وبالتعاون بين .من السفارات والقنصليات السعودية في تلك البلدان
وفي كل مرحلة يتم تجريب الجزء المنتھي والتعديل عليه حتى إكتملت جميع أجزاء البرن


آ& ��"! : را���ً  '�()�
بناًء على متطلبات اتمتة أعمال الفحص المھني حيث يتم بجميع مراحلة بشكل آلي بإستخدام الحاسب ا?لي فقد تم العمل على 

تأسيس مركز فحص يتم من خeله تفعيل جميع أجزاء البرنامج بما يخدم عملية الفحص بما في ذلك المعا
  .الخادم المناسبة وإعداد الشبكات المطلوبة

  البدء في تطبيق الفحص 
المھن التي يحتاجھا المواطن العادي وبشكل كبير وتشغلھا العمالة الوافدة الغير مؤھلة 

نجار مسلح ،)كةسبا(تمديدات صحية  ،تكييف وتبريد ،كھربائي إنشاءات
جھة من الجھات المتعاونة وإجراء  ٢١فنياً تم ترشيحھم من  ٨٨٢تم استقبال و ).سيارات،كھربائي سيارات،فني لحام

٢٠٨ حيث اجتاز ،الفحص المھني لھم حسب المھنة واللغة وتزويد مراجعھم بنتائجھم
   .نتائج المختبرين 

التوسع في تجھيز وتفعيل مراكز الفحص المھني على مستوى المملكة
كوادر بشرية وتجھيزات مادية وبرامج حاسوبيةو تم إعداد مواصفات مراكز الفحص المھني وما يتطلبه من مبنى

التدريب التقني والمھني على مستوى المملكة في  وتم التعميم على رؤساء مجالس ،إعداد ا�دلة اUجرائية �عمال الفحص
جازان ،وادي الدواسر ،تبوك ،أبھا، بريدة ،الباحة ،الدمام ،المدينة المنورة

  .فحص وتوفير متطلباتھا وجاري تجھيزھا ليتم تفعيلھا في القريب العاجل

ي على مستوى العمالة وارباب العمل والمواطن العادي ومتخذ القراروفيما يلي نلخص بعض فوائد الفحص المھن
تنظيم ممارسة العمل المھني بموجب معايير معتمدة ورفع جودة سوق العمل السعودي

  .المساھمة في تقنين السياسات المتعلقة با�جور

  .اUسھام في توظيف مخرجات التدريب في سوق العمل

 تحديد ا+حتياجات التدريبيةو ات العاملينيقدم صورة واضحة حول إمكان

 تفعيل الشخص المناسب في المكان المناسب 

 ...ما أمكن من ھدر الوقت، المال، الجھد

  

  

تطوير آليات العمل تطوير آليات العمل : : المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة
من خeل التطبيق التجريبي ?لية الفحص المھني على عدد من المھن في السنة الماضية برزت بعض التحديات مثل

تعدد لغات المتقديمين للفحص وعدم فھمھم للغة العربية •

عدم قدرة عدد كبير من ال •
وللتغلب على تلك التحديات وتطوير آلية عمل ا+دارة قامت بالتالي

والتي بالرغم من الصعوبات التي واجھتھا إ+ أنھا عملت على ترجمة
ا�وردية ،الھندية ،اUنجليزية

لتجاوز عدم قدرة عدد من المتقدمين للفحص على القراءة بلغتھم ا+متھدف ھذه الوحدة 
ا�سئلة للتغلب على ھذه الصعوبة باUضافة إلى العمل على تقريب ا+ختبار من الطابع العملي التطبيقي

المراحل التطويرية عدد من اUختبارت ب
للسؤال يقراء عليه بلغته ا�م

ميكانيكي ثاني سيارات :تم إعداد اUسئلة للمھنو
اذرعه سيارات،كھربائي سيارات،فني لحامفني جير، فني وزن 

التي أعدت ا�سئلة لھا باللغة العربية مثل 
  ).بائع تجزئة

أعمال الفحص لتصبح عملية الفحص آلية إبتداء من تقديم الطلب للفحص حتى إصدار الرخصة المھنية  العمل على أتمتة تم
وكان ذلك تحديا حيث أنه بتحققه بالشكل النھائي المطلوب سيظيف خياراً إستراتيجياً يتم من خeله . للمتقدم حال إجتيازة

تطبيق الفحص المھني للعمالة الوافدة في بلدانھم قبل إستخر
من السفارات والقنصليات السعودية في تلك البلدان

وفي كل مرحلة يتم تجريب الجزء المنتھي والتعديل عليه حتى إكتملت جميع أجزاء البرن ،إعداد البرنامج
  .بشكل متكامل

بناًء على متطلبات اتمتة أعمال الفحص المھني حيث يتم بجميع مراحلة بشكل آلي بإستخدام الحاسب ا?لي فقد تم العمل على 
تأسيس مركز فحص يتم من خeله تفعيل جميع أجزاء البرنامج بما يخدم عملية الفحص بما في ذلك المعا

الخادم المناسبة وإعداد الشبكات المطلوبة

البدء في تطبيق الفحص 
المھن التي يحتاجھا المواطن العادي وبشكل كبير وتشغلھا العمالة الوافدة الغير مؤھلة  بالتطبيق علىتم البدء  

كھربائي إنشاءات ،ثاني سيارات
سيارات،كھربائي سيارات،فني لحام

الفحص المھني لھم حسب المھنة واللغة وتزويد مراجعھم بنتائجھم
 ٨و ٧ ،٦ ،٥ ،٤ا�شكال 

التوسع في تجھيز وتفعيل مراكز الفحص المھني على مستوى المملكة
تم إعداد مواصفات مراكز الفحص المھني وما يتطلبه من مبنى

إعداد ا�دلة اUجرائية �عمال الفحص
المدينة المنورة ،جدة"كل من 

فحص وتوفير متطلباتھا وجاري تجھيزھا ليتم تفعيلھا في القريب العاجل
وفيما يلي نلخص بعض فوائد الفحص المھن

تنظيم ممارسة العمل المھني بموجب معايير معتمدة ورفع جودة سوق العمل السعودي •
المساھمة في تقنين السياسات المتعلقة با�جور •
اUسھام في توظيف مخرجات التدريب في سوق العمل •
يقدم صورة واضحة حول إمكان •
تفعيل الشخص المناسب في المكان المناسب  •
ما أمكن من ھدر الوقت، المال، الجھد التقليل •



     

١٨  

 .سيسھم في توفير قواعد بيانات توضح اعداد المھنيين في المھن التي يزاولونھا على ارض الواقع

 .ةسيسھم في توفير بيانات إحصائية للعمالة تساعد صاحب الصeحية في إتخاذ القرارات المناسب

  

  

    

 يساعد في عملية التوظيف والترقيات بناء على المھارات

  .ا+عتراف والتوثيق لجميع المعارف والمھارات المكتسبة

  .المھارات المتعددة والمتنوعةتساعد في عملية اكتشاف 

 العمل المختلفةو توفير مرونة ا+نتقال بين مسارات التدريب

سيسھم في توفير قواعد بيانات توضح اعداد المھنيين في المھن التي يزاولونھا على ارض الواقع
سيسھم في توفير بيانات إحصائية للعمالة تساعد صاحب الصeحية في إتخاذ القرارات المناسب

  )٤(شكل رقم 
  

  )٥(شكل رقم 

  

  

يساعد في عملية التوظيف والترقيات بناء على المھارات •
ا+عتراف والتوثيق لجميع المعارف والمھارات المكتسبة •
تساعد في عملية اكتشاف  •
توفير مرونة ا+نتقال بين مسارات التدريب •
سيسھم في توفير قواعد بيانات توضح اعداد المھنيين في المھن التي يزاولونھا على ارض الواقع •
سيسھم في توفير بيانات إحصائية للعمالة تساعد صاحب الصeحية في إتخاذ القرارات المناسب •

  

  



     

١٩  

  

  

    

  )٦(شكل رقم 

  )٧(شكل رقم 

  

  

  

  



     

٢٠  

  

 .إيجاد آلية يتم من خeلھا تبادل الخبرات العربية بشكل عام والتدريب التقني والمھني بشكل خاص

التدريبيlة بمlا يخlدم ويلبlي إحتيlاج اUستفادة من الخبرات العربية المتوفرة في بنlاء المعlايير المھنيlة وبنlاء المنlاھج 

مlن وصlف مختصlر  ٢٠٠٨اUستفادة من آلية بناء المعايير المھني وما ورد في التصنيف العربي المعياري للمھن 

بlين الlدول جlودة ويسlھل حركlة ا�يlدي العاملlة 

إيجاد آليه يتم من خeلھا اUستفادة من برنامج الفحص المھني وقيlاس المھlارات فlي إسlتثمار الكlوادر البشlرية فlي 

    

  )٨(شكل رقم 

إيجاد آلية يتم من خeلھا تبادل الخبرات العربية بشكل عام والتدريب التقني والمھني بشكل خاص

اUستفادة من الخبرات العربية المتوفرة في بنlاء المعlايير المھنيlة وبنlاء المنlاھج 
 .سوق العمل من مھارات وكفاءات

اUستفادة من آلية بناء المعايير المھني وما ورد في التصنيف العربي المعياري للمھن 
 .وتفصيلي للمھن في بناء المعايير المھنية العربية المشتركة

جlودة ويسlھل حركlة ا�يlدي العاملlة اليسlھم فlي رفlع تشكيل إطار عربي موحlد للمlؤھeت 
 .وتفعيلة لتصنيفھم حسب مستوياته

إيجاد آليه يتم من خeلھا اUستفادة من برنامج الفحص المھني وقيlاس المھlارات فlي إسlتثمار الكlوادر البشlرية فlي 
  

  

  

  

 توصيات

إيجاد آلية يتم من خeلھا تبادل الخبرات العربية بشكل عام والتدريب التقني والمھني بشكل خاص •

اUستفادة من الخبرات العربية المتوفرة في بنlاء المعlايير المھنيlة وبنlاء المنlاھج  •
سوق العمل من مھارات وكفاءات

اUستفادة من آلية بناء المعايير المھني وما ورد في التصنيف العربي المعياري للمھن  •
وتفصيلي للمھن في بناء المعايير المھنية العربية المشتركة

تشكيل إطار عربي موحlد للمlؤھeت العمل على  •
وتفعيلة لتصنيفھم حسب مستوياتهالعربية 

إيجاد آليه يتم من خeلھا اUستفادة من برنامج الفحص المھني وقيlاس المھlارات فlي إسlتثمار الكlوادر البشlرية فlي  •
  .الوطن العربي

  


