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1.1 مقدمة
لقــد تطــور نظــام التدريــب والتعليــم التقنــي واملهنــي  فــي فلســطني  بشــكل تدريجــي  فبعــد ان كان  يعتمــد  علــى 
اتبــاع ســبل قديمــة وغيــر رســمية )مثــل انــواع التلمــذة غيــر الرســمّية(، تــم تبنيــه بمشــاركة رســمية  مــن خــالل 

مؤسســات  التعليــم والتدريــب املهنــي. 
النظام  بهذا  امللتحقني  الشباب  املهن يجعل  وتطبيقه على  النظام  بهذا  الرسمي   واالهتمام  التبني  لهذا  وكنتيجة 
قادرين على دخول سوق العمل كقوى عاملة مالئمة الحتياجات سوق العمل والتي تم تحقيقها من انشاء مراكز 
التدريب املهني لرفد سوق العمل بقوى عاملة ماهرة باإلضافة الى مدارس مهنية شملت محتويات تقنية للعديد 
من املهن والكّليات التقنّية  والتي قامت بتطوير عدد كبير من التخصصات التقنّية. ولكن لسوء الحظ وكما حصل 
في العديد من الدول، لم يكن هذان النظامان متناغمني، بل تم تطويرهما كمسارين منفصلني، األمر الذي أدى إلى 
العديد من التحديات. في حني كان التدريب املهني مبني على املمارسة  التي تمكن الخريجني من الوصول إلى 
سوق العمل، كان يعتبر التعليم املهني بشكل أساسي كخيار ثانوي لألشخاص ذوي التحصيل املتدني في التعليم 
العام، ومرتبط بوظائف مهّمة ولكنها مهينة، وبالتالي كانت سمعته متدنية، وإضافة إلى ذلك جعل الوصول إلى 

املزيد من التعليم أمرًا شبه مستحيل.

اخيرا، كان كل من نظام التعليم الثانوي املهني الصناعي )ISS( ونظام الكّليات التقنّية )TC( يعتبر جزء من السلك 
التعليمي و بالتالي فهما يشتركان في كونهما يسعيان الى نفس الهدف لكونهما مؤسستان تقدمان تدريبا وتعليما 
اكاديميا ثانويا وعال، وبشكل عام، تقوم هذه املؤسسات بتطوير برامج تدريبية متمحورة حول املوضوع من الناحية 
النظرية  وتستخدم نماذج تقليدية للتدريس والّتعّلم ، وبالتالي تفتقر إلى بناء العديد من الكفايات التي سيحتاجها 

الشباب لدخول سوق العمل بنجاح.

2.1 استراتيجّية ال TVET وأصحاب الشأن
لقد تم مالحظة بعض النواقص واتي تم سردها سابقا في نظام ال TVET في التسعينيات، وفي عام 1999 
تم وضع  أول استراتيجّية وطنية لنظام ال  TVET. إال أنه، ونتيجة للعديد من للتحديات، لم يتم تنفيذ الكثير 
من بنود هذه االستراتيجّية أو العمل عليها. وفي عام 2010، تم تطوير وتبني استراتيجّية ال TVET املنقحة. 
والتي تظهر بوضوح كيفية املضي قدمًا بها وتقترح األهداف الرئيسية إلصالح ال TVET ومجاالت التدخل 
الهامة، والتي منذ ذلك الوقت تخضع للتطوير والتقدم بدعم من قبل مؤسسة التعاون األملاني GIZ باإلضافة 

إلى ممولني آخرين.

أهداف إصالح التدريب والتعليم التقني 
)TVET( "واملهني"ال

1
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وُتعنى األهداف الرئيسية الستراتيجّية ال TVET بتطوير وتحسني ما يلي:
 مدى ارتباط ومالءمة ال TVET لسوق العمل

 األطر املنهجّية للوظائف واملؤهالت
 األساس التشريعي لل TVET ووجود نظام  TVET موحد

TVET التطوير التنظيمي ملؤسسات ال 
 تطوير عمليات التدريس والّتعّلم 
)HRD( تطوير املوارد البشرية 

 تطوير وضمان الجودة

ان أصحاب الشأن الرئيسيني املسؤولني عن عملية إصالح ال TVET، وتطوير وتنفيذ تقديم التدريب هم وزارة 
العمل ووزارة التربية والتعليم العالي باإلضافة  إلى مؤسسات ال TVET التابعة لها. في الوقت ذاته، فاّن مشاركة 
القطاع الخاص في إصالحات ال TVET ال يمكن االستغناء عنها وُمقّر بها حول العالم لتحقيق األهداف املرجوة. 
وبالتالي،  فقد التحق اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية PFCCIA بتصميم عملية اإلصالح 
وعناصرها في مرحلة مبكرة. وكذلك تتم استشارة املزيد من أصحاب الشأن، مثل وزارة الشؤون االجتماعّية، 
ووزارة شؤون املرأة، ووكالة تشغيل وغوث الالجئني UNRWA واملؤسسات غير الحكومية NGOs، بينما تقوم كل 
من مؤسسة التعاون األملاني GIZ واالتحاد األوروبي EU ومؤسسة التعاون اإلنمائي السويسري SDC ووكالة 

التنمية البلجيكية BTC وممولني آخرين بدعم العملّية .

3.1 إصالح ال TVET في فلسطني
كما هو الحال في أي عملية إصالح لنظام أساسي، فإن عملية إصالح ال TVET عملية طويلة، تتطلب تطوير رؤيا 
مشتركة وتعاون ملح بني أصحاب الشأن الرئيسيني من اجل الوصول الى مستوى عال من الّتعّلم  على املستوى 
الشخصي واملؤسساتي، والذي يجب أن يكون مدعومًا بعملية تطوير قدرات مستمرة، ويوفر مصادر مستدامة 

واالستمرار بالعمل مهما كانت البيئة صعبة.

كان تطوير املفاهيم واملشاريع التجريبية  يتم بشكل ثابت وبطيء منذ البداية، وبالتالي أصبحت الحاجة لعملية 
الكبيرة من  العملّية، االعداد  السنوات األخيرة،  ومما ساهم ايضا  في تسريع  أكثر في  إصالح واسعة جلية 
كافة  في  الشباب  الخريجني  من  الكبيرة  واألعداد  من جهة  الرسمي  العمل  دخول سوق  ينوون  الذين   الشباب 
املسارات من جهة أخرى، وكل ما سبق يشير إلى عدم توافق ما بني العرض من قبل التعليم والتدريب و الطلب 
في سوق العمل، األمر الذي تم اإلفصاح عنه بوضوح وبشكل متزايد من قبل أصحاب الشأن من القطاع الخاص. 
وتمثل األعداد الكبيرة من الشباب الذين تسربوا في مراحل مبكرة من نظام التعليم والذين يعانون من البطالة أو 
يعملون في قطاعات غير رسمية من االقتصاد مشكلة إضافية. ولذلك تم تضمني وسائل إعادة دمج الشباب من 

.TVET خالل االعتراف بالّتعّلم  املسبق والتجسير في عملية إصالح نظام  ال

خالل  كبيرًا  دعمًا  وتلقت  جدًا  جلية  الشأن  أصحاب  كافة  بني  املتناغمة  للتصرفات  الحاجة  أصبحت  لقد 
السنوات املاضية. وقد أقر أصحاب الشأن بشكل متزايد بمسؤوليتهم املشتركة تجاه تقديم التعليم والتدريب 
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العمل.  سوق  دخول  من  الشباب  تمكني  أجل  من  العمل،  سوق  ملتطلبات  وموافقتها   TVET ال  مجال  في 
فالهدف  االستراتيجي الرئيسي في كافة البرامج التعليمية، هو بناء وتحسني قيم وكفايات الطالب االجتماعّية  

والشخصّية جنبا الى جنب مع الكفايات الفنية واملنهجية. 

4.1 الطريقة املعيارية  لتطوير املنهاج
إن الطريقة املعيارية  لتطوير املنهاج مستمدة من هذه االعترافات املختلفة و السابق ذكرها. والهدف الرئيسي من 
برنامج اإلصالح هو تطوير برامج  TVET عالية الجودة وموجهة بحسب الطلب  لتكون مالئمة لكافة قطاعات 
االقتصاد واملؤهالت ومتوافقة مع املعايير الدولية. وبالتالي، تم تطوير الطريقة املعيارية  وتنفيذها بشكل جزئي 
للوصول إلى مساهمة أكبر في نظام   تعليم تقني ومهني  أفضل في فلسطني. كما أن الطريقة املعيارية  ال تقيد 
نفسها فقط بخلق مناهج  TVET أفضل، بل تعالج عدة تحديات سائدة وتقدم لها الحلول على أسس ممنهجة. 
 GIZ ولقد تم تطوير الحلول املوصي بها بالتعاون الوثيق مع أصحاب الشأن، وبدعم من مؤسسة التعاون األملاني
املجتمع  في  املمارسات  أفضل  على  مبنية  التوصيات  فكافة  املعروفني.  الدوليني  الخبراء  من  عدد  إلى  باإلضافة 

الدولي، ولكن تم تدقيقها وتكييفها لجعلها مالئمة للسياق الفلسطيني.

اّن االحتياجات الفعلية التي ابرزتها الطريقة املعيارية لتطوير املنهاج لنظام ال TVET هي:

 تحديد وتصنيف املهن املطلوبة بشكل ممنهج ومبنّية على نهج ناجع ومنطقي للموافقة ما بني متطلبات سوق العمل 
.TVET والعرض من قبل ال

 تحديد كل من املهام املرّكبة، وإجراءات العمل والكفايات املطلوبة لهذه املهن بشكل ممنهج من قبل الخبراء في 
سوق العمل، األمر الذي يتيح تطوير الوصوف املهنية املالئمة واملحدثة باإلضافة إلى املعايير التقييمّية واملناهج 

املوحدة، ذات الوحدات النمطية واملبنية على الكفايات.

 التوزيع املمنهج للوصوف املهنية على مستوى املؤهالت املالئم حسب اإلطار الوطني للمؤهالت NQF لتحسني 
أهمية نظام االعتماد للكفايات املهنية املثبتة وخلق فرص ومسارات للتقدم في التعليم والحياة املهنية.

 التطوير والتنفيذ املعياري التعليمي املمنهج للمناهج ذات الوحدات النمطية والتي تروج تطوير الكفايات املهنية 
بشكل شامل، للتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات املتعّلمني.

 التقييم واالختبار املعياري للكفايات املهنية، والذي يختبر ويقيم ويعتمد الكفايات املهنية التي تم تحقيقها بناء على 
الوصوف واملعايير التقييمّية املتبناة.

 التقويم املمنهج  واملستمر بعد تطوير املنهاج والتنفيذ لتقييم املناهج، وعمليات ونتائج التدريس والّتعّلم ، من أجل 
الحفاظ على جودة ال TVET وعلى العالقة بني سوق العمل واملتعّلمني.

ان أي عملّية اصالح للنظام تبدأ بإطالق العملّية، املبني على املعرفة بأن العناصر الرئيسية لألنظمة الحالية 
مفقودة وتحتاج إلى تطوير. وفيما يخص مناهج ال TVET الحالية، فقد تم تحديد الفجوات الحادة ما بني 
نظام ال TVET السائد املبني على املؤسسة واحتياجات سوق العمل واإلقرار بها، وعليه فاّن األمر يتطلب 

عملية إصالح.
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اّن عمليات إصالح األنظمة القائمة تتطلب رؤيا وأجندة مشتركة ما بني كافة أصحاب الشأن، وتوجيه وإدارة عملية 
التطوير والتنفيذ باإلضافة إلى ضمان الجودة فيها. كما تتطلب كفاية مهنية لتشكيل أهداف عملية وقابلة للتحقيق، 

واالّتصال والتواصل الداخلي والخارجي املستمر، باإلضافة إلى كم كبير من العمل الدؤوب.

االنطالق
لقد تم إطالق عملية اإلصالح من خالل ورشة االنطالق في حزيران 2012. وتم حضور الورشة من قبل كبار 
لالعتماد  الوطنية  والهيئة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  االقتصاد  ووزارة  العمل،  وزارة  من  الشأن  أصحاب 

والجودة AQAC  ومؤسسة التعاون األملاني GIZ والتي كانت مدّعمة بخبير دولي.

وقد تم تشكيل مجموعة العمل الفنية كنتيجة لورشة االنطالق، والتي تألفت من طاقم فني معني من أصحاب الشأن، 
حيث تم تفويضهم للقيام بمراجعة  الخطوات الثمانية للطريقة املعيارية والتي تمت صياغتها خالل ورشة العمل 

لتطوير املناهج املستقبلية ولتحضير توصيات ذات عالقة باملنهجية.

املباركة واملوافقة
تمت املوافقة على التوصية الصادرة عن مجموعة العمل الفنية الداعية للبدء بالطريقة املعيارية  املقترحة من قبل 

معالي وزير العمل، ومعالي وزير التربية والتعليم العالي في تشرين أول وتشرين ثاني 2012.

وبما أن هذا اإلصالح يعتبر نقلة نوعية من TVET موجه حسب العرض إلى  TVET موجه حسب الطلب، والذي 
القيام  التوصية  واالتفاق مع صانعي السياسات على  TVET بشكل كبير، تمت  يهدف إلى تحسني جودة ال 
بمرحلة تجريبية والتي يتم خاللها تطبيق الطريقة املعيارية  املصادق عليها. وفي نهاية املرحلة التجريبية، يجب أن 
يتوفر لدينا تقييم نتائج ومخرجات برامج ال TVET املبنية على الكفايات التي تم تطويرها وتنفيذها كنتيجة التغذية 

الراجعة لالستفادة منها حول االستراتيجّية واملفهوم الكّلي ملعايير املنهاج.

5.1 وصف املرحلة التجريبية منذعام 2013 وحتى عام 2017
بدأت مجموعة العمل الفنية املفوضة عملها عام 2013. وكان من املخطط أن تكون مدة املرحلة التجريبية من ثالث 

إلى خمس سنوات.

ولقد شملت تحديات املرحلة التجريبية، والتي تم حلها بشكل تدريجي، ما يلي:

قطاعات  في  واملهارات  والتوظيف،  والهيكلي،  االقتصادي،  الوضع  حول  الشاملة  والدراسات  البيانات  غياب   

مختلفة.
بشكل  الجودة،  وضمان  واالعتماد،  والتقييمات،  التطوير،  يخص  فيما  الضرورية  والعمليات  الوظائف  غياب   

.TVET معياري، في ال
 انعدام التوافق بني أطر العمل واملعايير املرجعية  وبني الوضع الفعلي في سوق العمل.

العمل  املبنية على  الّتعّلم   بمنهجّيات  يتعلق  فيما  للمدربني، خاصة  العمل  أو خالل  تدريب مسبق  عدم وجود   

واملنظمة ذاتيًا.
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نتيجة لهذه العناصر املفقودة، تم البحث عن حلول عملية وتنفيذها، مستغلني األنظمة، والهياكل والبيانات القائمة 
على أكمل وجه باإلضافة إلى تجريب أشكال التعاون، والتوجيه، واإلدارة والتنفيذ الجديدة.

ومن خالل سير العملّية  وتقدمها، تم القيام بتطوير القدرات من خالل ورشات عمل رئيسية مع صانعي السياسات، 
ورؤساء مؤسسات ال TVET وأساتذة ال TVET واملشاركني من القطاع الخاص، وفي ذات الوقت تم توضيح 

األدلة وتطبيق عملية تطوير املنهاج على األرض.

مصادر  على  بناء  املنهاج  احتياجات  إلى  باإلضافة  واملحدثة  الجديدة  املهن  احتياجات  تحديد  عملية  تقييم  وتم 
تصنيف  إلى  باإلضافة   )2011 االحتياجات،  بتحليل  الخاص   LMIS، BTC )مثل،  املتاحة  واملسوح  البيانات 
القطاعات املهنية القائمة )مثل AOC(. وقد تم استخدام نتائج هذا التحليل لدعم اختيار املهن التي تعتبر أولوية 
في القطاعات االقتصادية. و تمت التوصية بكافة مناهج ال TVET الخاصة باملهن التي يجب تحديثها أو تطويرها 
من قبل مجالس التوظيف )LET(  وال TVET املحلية  التي تخضع ملعايير االختيار الخاصة باللجنة التوجيهية. 
ويترأس مجالس التوظيف )LET( املحافظ املحلي وتتألف اللجنة التوجيهية من أصحاب شأن محليني أو إقليميني 
من القطاع الخاص، ومن كل من ال TVET واملنظمات غير الحكومية )NGOs(. هؤالء هم اصحاب الشأن الذين 
يستطيعون تحديد العرض والطلب الحالي واملستقبلي في سوق العمل بشكل أكثر فاعلية ودقة ومن ثم يوصون 

ببرامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل املحلي وبالتالي تزيد فرص التوظيف للخريجني املستقبليني.

تم اتخاذ القرار الخاص بكافة برامج التدريب التي تم اختيارها ليتم تطويرها من قبل اللجنة التوجيهية املؤلفة 
من صانعي السياسات من إدارات ال TVET لوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي باالضافة الى القطاع  
الخاص. في مسعاها لتوحيد قطاع ال TVET، وعملت اللجنة التوجيهية على ضمان اتباع متطلبات املستوى 
السياسي الخاص باملوضوع، حيث أنه ينبغي على برامج التدريب الجديدة أن تلبي املتطلبات الوطنية على ان يتم 

تجنب االزدواجية.

للتدريب من خالل ورشات  لقد قام امليّسرون بتحليل املهام املرّكبة والكفايات املطلوبة في املهن املعرفة بعد تلقيهم 
العمل املوجهة للخبراء العاملني في املجاالت املختلفة )EWW(. وقد تم التحقق واملصادقة على املخرجات في كل 
حالة من خالل ورشة عمل ثانية في منطقة مختلفة من قبل خبراء مختلفني. وقد تم تطوير منهجّية EWW في كل من 
.TVET وجامعة بيرمني( وثبت أنه نهج ناجع وسريع لتطوير وتحديث مناهج ال ،)ITB( معهد التكنولوجيا والتعليم

الطريقة  مع  بالتوافق  العمل  وعمليات  العمل  مهام  تحليل  تطبيق   2016 العام  و    2013 العام  بني  تم  وباملجمل، 
املهني، واملدارس  التدريب  30 منهاجا وهي تستخدم حاليا في مراكز  أكثر من  املعيارية  على تطوير وتحديث 

الثانوية الصناعية، والكّليات التقنّية ومراكز الكفايات املنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لبنة مرجعية ملطّوري املهن املعياريني،  يعتبر الشرح املرفق للوصف املهني املعياري لكل مهنة أمرَا ضروريًا لتطوير 
ومطّوري ومدرسي املنهاج، باإلضافة إلى تطوير تفاهم مشترك ما بني ال TVET والقطاع الخاص، واملتعّلمني وأهاليهم 
حول املهنة واملؤهالت املوازية لها ومستوى املؤهالت الخاص بها.  كما أنه ال يمكن االستغناء عن الوصف املهني عند 
إسناد املهن إلى املؤهالت املوازية لها من أجل إسنادها إلى األطر املختلفة )التصنيف املهني العربي AOC/ والتصنيف 

).NQF واإلطار الوطني للمؤهالت POC املهني الفلسطيني
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في الوقت الذي لم يطرح أي تحد في تطوير الوصوف املهنية املنفردة  فقد تطلبت عملية التوحيد املعيارية املطلوبة 
منفرد: وهي  العمل بشكل  انشات مجموعات  ولقد  NQF عماًل إضافيًا.  وبالتحديد مع   AOC/POC للتوافق مع 
مجموعة مختصة في AOC/POC، وأخرى مختصة في NQF، والثالثة ملعايير وتطوير املنهاج. وكانت التحديات 
الناتجة املوضوع الجوهري لعدة ورشات عمل تم تنفيذها في 2014 و 2015.  وملا كان التوافق ضئيال بني هذه 
املجموعات  اثناء العمل، كانت النتيجة دمج مجموعات العمل التقنّية الثالثة في مجموعة واحدة في مطلع  عام 2016.

اّن األطر املصادق عليهما AOC/POC واإلطار الوطني الفلسطيني للمؤهالت NQF  توّفر إطار عمل تقديري. 
حيث أن NQF عبارة عن إطار عمل تقديري لكافة املؤهالت املصحوبة بعوامل واصفة عمومية تستخدم في ثالثة 
املهنية  الوصوف  إسناد  مثل  إجرائيًا،  إطارًا   NQF ولجعل  مستويات.  ثمانية  على  للكفايات  رئيسية  تصنيفات 
للمؤهالت املوصوفة في املستوى الذي يوازيها، تمت التوصية بتحليل كل قطاع مهني على حدى ومن ثم تحليل 
وتخصيص الوصوف املهنية وفقًا ملصفوفة موسعة وصياغة معيارية موحدة. ولقد تم الحصول على تجارب إيجابية 
مع هذا النهج سابقًا في أوروبا، في سياقات وطنية ودولية. وسيتم عرض ومناقشة النتائج امللخصة من ورشات 
العمل السابقة والوصف الخاص بعملية اإلسناد في 2016 ضمن مجموعة العمل التقنّية املشتركة "معايير تطوير 

."NQF و ،AOC/POC ،املنهاج

ان عملية التطوير ملعايير التقييم فقد بدأت عام 2014. وكانت مسبوقة باجتماعات مع دوائر االمتحانات في 
وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي باإلضافة إلى املالحظات على عمليات االمتحانات الحالية وطريقة 
تنفيذها، وكانت النتائج أنه يجب تعديل االمتحانات لتصبح فعالة، لفحص وتقييم واعتماد الكفايات املهنية التي 
تم تحقيقها. وفيما بعد وبدعم من الخبراء الدوليني، تم تعديل عملية التقييم، وتفسيرها وتقديمها من خالل عدة 
ورشات عمل تم عقدها في 2014. هذا وقد بدأ تطوير القدرات األولي من أجل تطبيق عمليات التقييم للعمليات 
في 2015 ويجب أن يتبعه املزيد من التدريبات. ويتطلب تنفيذ البرامج )باإلضافة للبنية التحتية املطلوب توافرها 
في مؤسسات ال TVET(  أيضًا تحديث قدرات مدرسي ومحاضري املنهاج للمهن املطّورة حديثًا ذات الوحدات 

النمطية املبنية على الكفايات.

ففي خالل املرحلة األولى من النهج املبني على الكفايات وفي إطار املناهج املطّورة واملحدثة املذكورة سابقًا والتي 
تطوير  مجاالت  في  والتدريب  والدعم  مكثف،  قدرات  تطوير  واملحاضرون  املدرسون  تلقى   ،30 عن  عددها  يزيد 
وتخطيط وتنفيذ مواقف الّتعّلم  . فضاًل عن ذلك، تم القيام باملزيد من الترويج  وورشات عمل تغذية راجعة في 
2015 و 2016 ملناقشة فوائد وتحديات أساليب التدريس والّتعّلم  الجديدة. وشملت التوصيات الحاجة ملزيد من 
التدريب، والتوجيه، واستعراض اعمال النظراء في هذه املنهجية والتشبيك كوسائل مالئمة لتحسني جودة عمليات 

التدريس والّتعّلم ، والتي تم العمل بها ابتداء من 2016.

من املخطط أن يتم تقييم الدورة األولى من املناهج املطّورة واملنفذة حديثًا في 2017. ويجب القيام بهذا التقييم 
من قبل مجموعة من املقيمني الخارجيني املستقلني، باستخدام إطار عمل املدخالت-العملّية -املخرجات-النتائج 
و ISO 21001 )أنظمة إدارة املنظمات التعليمية( كنقطة انطالق. ويجب أن يقيم هذا التقييم إنجازات األهداف 
والغايات، وتطبيق الكفايات في سوق العمل، ومستوى رضا سوق العمل عنها. ويوصى بطباعة ونشر نتائج 

التقييم والقرار الوزاري املبني عليها.
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شكر وتقدير
تتشرف مجموعة العمل املفوضة بتطوير منهاج ال TVET في فلسطني بالتعبير عن امتنانها للممولني الدوليني 
التفويض مع كل من  اتفاقيات  املعقدة. حيث وفرت  العملّية   وتنفيذ هذه  تطوير  الذين دعموا  الدوليني  والخبراء 
االتحاد األوروبي والتعاون السويسري اإلنمائي فرصة فريدة باإلضافة إلى وسائل بناء القدرات والبنية التحتية 

.TVET  من أجل تنفيذ العملّية  في أكثر من 30 مؤسسة

وتود مجموعة العمل التقنّية بشكل خاص  ان تشكر  د. رينر بريمر من جامعة بيرمني على مساهماته في تطوير 
املفهوم األولي األساسي.

تقديم خبراته  إيرفورت على  باورمن جامعة  فالديمر  البروفيسور  التقنّية شكر األستاذ  العمل  تود مجموعة  كما 
الدولية الكبيرة خالل جميع مدة عملية التطوير والتنفيذ، خاصة في مجاالت تطوير، وتنفيذ، وتقييم املناهج املبنية 
على الكفايات، وأنظمة التنصنيف الدولية وكيفية تطبيقها، كما تود شكر البروفيسور على تطوير القدرات املستمر 
وقيادة العديد من ورشات العمل والتدريبات، وعلى تطوير وتوضيح أدلة وعروض مرّكبة، وعلى استعداده الدائم 

لدعم املشروع والعملّية  بالتوصيات املبنية على الدراسات الدولية وأفضل املمارسات.

 TUEV Thuringia وتود مجموعة العمل التقنّية أن تعبر عن شكرها لكل من بيتير فويلك من شركة تويف ثورينجيا
في إيطاليا، وليليتيا سجاالمبرو من شركة تويف ثورينجيا TUEV Thuringia في إيطاليا، على دعمهم لتطوير 

معايير التقييم وأنظمة ضمان الجودة.

وعلى مساعدتها في ممنهجة اإلسناد إلى NQF في فلسطني، كما تود مجموعة العمل التقنّية شكر باولينا فان دين 
بوش، املستشارة القادمة من هولندا، وكورا جويتمان، املستشارة القادمة من أملانيا.

إضافة لذلك، تتقدم مجموعة العمل التقنّية بالشكر للخبراء املحليني املختلفني، والذين ساهموا بشكل عظيم في 
تنفيذ املناهج من خالل تقديم خبراتهم التقنّية واملنهجّية التعليمية لطواقم مدرسي ومحاضري ال TVET. وفي 
هذا الخصوص يعود الفضل الخاص للدكتور منذر الخواجا والدكتور محمد أبو هيبة، وكبار امليّسرين، واملدربني 

واملطّورين الذي عملوا طوال الفترة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أسماء املشاركني في تطوير املنهجية:
أحمد عثمان
نضال عايش

سوسن أبو شنب
حمداهلل صابر

نسرين باري
سكينة عليان
اسامة اشتية
واثق حثناوي

عصام دويكات
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محمد كميل
جبرا متواسي
سابينا جيباور

منذر الخواجا
كورا جيوتمان

عبد الفتاح البطران

أعضاء لجنة تطوير الطريقة الوطنية املعيارية ملناهج التدريب والتعليم املهني والتقني
محمود صالح )عنوان االّتصال(

سوسن ابو شنب  )عنوان اتصال مشارك(
سابينا جيباور
كورا جيوتيمان

عبد الفتاح بطران
منذر الخواجا

حازم املشهراوي
مصطفى صراصرة

اياد ابو عرة
عبد اهلل الشلة
اياد ابو سمرة
جمال جبارين

على مهنا
رياض عويضة

ايمن امليمي
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نظام  وتعزيز  تطوير  في  األساس  هي  والتقني  املهني  والتعليم  للتدريب  الوطنية  االستراتيجّية  وأهداف  رؤيا  إن 
التدريب والتعليم املهني والتقني في فلسطني ولتحقيق األهداف العامة يجب:

 اإليفاء باملؤهالت املطلوبة وبمتطلبات سوق العمل املهنية، بناء على مهمات العمل والكفايات املطلوبة لكل وظيفة 
.)NQF( و اإلطار الوطني للمؤهالت )AOC/POC( بعينها، وربطها بالتصنيف املهني الفلسطيني

 استخدام نهج شمولي وتطوير كافة الكفايات املطلوب ممارستها من املتعّلمني بشكل فعال في وظائفهم والتصرف 
بشكل جيد في وظائفهم املختارة.

 موجهني من قبل املهّمة التعليمية، العمل على دعم كل متعّلم بحد ذاته في عملية الّتعّلم  مدى الحياة، واملضي 

قدمًا في تطوير ذاته/ها ووظيفته/ها، والتقدم ليصبح عضوًا ملتزمًا، ومسؤواًل، وعضوا من أعضاء املجتمع الذين 
يسهمون في تطوير االقتصاد واملجتمع.

 التقليل من التجزئة في نظام التدريب والتعليم املهني والتقني او حتى التغلب عليها من خالل تبني وبناء نهج 
موحد ومعايير نوعية، وذلك  باملتابعة املستمرة للعملية وااللتزام باملعايير، ومن خالل التطوير املستمر املبني على 

التقويم التتابعي واملنتظم ملخرجات ونتائج العملّية .

ان دور مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني  )مراكز التدريب املهني، واملدارس الصناعية الثانوية، والكّليات 
التقنّية ومراكز الكفايات( وتعاونهم الوثيق مع الشركات والشركاء االجتماعيني في نظام التدريب والتعليم املهني 
والتقني، هم األكثر ضرورة لتنفيذ قضايا جوهرية من استراتيجّية التدريب والتعليم املهني والتقني، بما في ذلك 

تطوير، ورفع مستوى وتحقيق البرامج التعليمية والتدريبية املوجهة بناء على متطلبات سوق العمل.

أهداف إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني هي تطوير وترويج كال من:

 التعليم املهني األساسي واملتقدم للطالب الذكور واإلناث وتعزيز تعليمهم العام املسبق، مع األخذ بعني االعتبار 
بشكل خاص احتياجات الشباب ودمجهم في املناطق والسياقات املتأثرة بالصراع،
 الكفاية املهنّية، والتي تجمع بني الكفاية الفنية والشخصّية، و االجتماعّية  واملنهجّية،

 املرونة املهنّية للتعامل مع املتطلبات املتغيرة لسوق العمل واملجتمع، آخذين بعني االعتبار بشكل خاص الوضع 
السياسي في فلسطني،

 استعدادية وقدرة األفراد على االنخراط في التطوير املهني والذاتي في املستقبل )الّتعّلم  مدى الحياة(،
 استعدادية وقدرة األفراد على التصرف ك أفراد مجتمع مسؤولني واملساهمة في تطوير املجتمع وتنميته.

)TVET( الطريقة املعيارية  لتطوير املناهج  لل
- ملخص تنفيذي - 

2
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إن الغاية الرئيسية من إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني ونهج توجيه الكفايات الخاص به هي تطوير وظائف 
وبرامج تدريب وتعليم مهني وتقني مرتبطة باحتياجات سوق العمل وبالتالي تكون موجهة بناء على الطلب. هذه 
الغاية لها العديد من اآلثار املترتبة على عملية تطوير املناهج وتصميم الترتيبات التعليمية: من أجل تحقيق الكفاية 
املهنّية، حيث أن الشخص يجب أن يكون قادرًا ومستعدًا التخاذ خطوات بشكل مخطط ومسؤول وموجه بناء على 

الهدف للتعامل مع املهام املرّكبة وحل املشاكل املعقدة في العائلة املهنية .

يؤدي إطار العمل املعياري الجديد للمناهج إلى نقلة نوعية في التقليد املتعلق بهياكل املناهج التعليمية. وبداًل من 
منهاج ذو هيكل تقليدي للمعرفة ومحتوى موجه بناء على العرض الذي يكون مستنبطًا من التخصص ذو العالقة، 
وأخصائيني  املناهج  مطّوري  أمام  تحدي  اهم  ان  الكفاية.  على  ومبني  املهنّية  باملهّمة  مرتبط  منهاج  تصميم  يتم 
التدريب والتعليم املهني والتقني هو تحديد تلك املهام املهنّية ذات املغزى والكفايات املطلوبة ألدائها، باإلضافة إلى 

تحسني املنهاج باألهداف التعليمية.

التدريب  الغاية من وراء إصالح  املنهاج فان  للعملية املعيارية في اعداد  التشكيل   بناء على استراتيجّية اعادة 
والتعليم املهني والتقني ونهج إرشاد الكفاية الخاص به هو تطوير برامج تدريب وتعليم مهني وتقني مبنية على 
الطلب، واملرتبطة باحتياجات سوق العمل، باإلضافة إلى معايير املؤهالت.  بناء على هذه الفكرة، تم املصادقة على 
الطريقة املعيارية لتطوير املناهج ذات الثماني خطوات من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي ضمن 

اعادة ترتيب وإصالح التدريب والتعليم املهني والتقني.

الشكل 1: الطريقة املعيارية لتطوير املنهاج

 

 

 
  

المباشرة 
بالعملیة-

مھنة جدیدة؟ 
او مراجعة 

مھنة موجودة؟

العملیة

12345678

 تحدید المھام 
المركبة 

والكفایات 
المطلوبة  او 
تعدیلھا في 

حال المراجعة

تصمیم 
الوصف 
المھني 

باإلشارة الى 
 A/POC &

 NQF

تطویر المنھاج 
والوحدات 
النمطیة 

والمواقف 
التعلمیة

القرار 
الوزاري 
وعملیة 
االعتماد

تتنفیذ 
البرنامج

المراجعة 
واعداد  
االختبار 
النھائي

عملیة 
التقییم

تتألف الطريقة املعيارية  من ثماِن خطوات مترابطة. فمن خالل اتباع الطريقة املعيارية  املوصوفة سابقًا تجد النظام 
يقدم نهجا موحدا للتدريب والتعليم املهني والتقني املعاصر في كافة أنحاء فلسطني، دون وجود تناقضات أو فروق 
جغرافية أو مرتبطة باملزود فيما يتعلق باملخرجات أو الجودة. وفيما يلي وصف الخطوات الثمانية بشكل مختصر 

ومن ثّم  يتم التوسع بها بشكل أعمق في فصول هذا الدليل.
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الخطوة 1: تحتاج أية عملية الى تطوير حتى يتم إطالقها بعد رصد  أهداف ومفاهيم استراتيجّية 
اإلصالح والظروف والشروط التنظيمية واإلدارية.

لقد قامت الوزارات املسؤولة عن التدريب والتعليم املهني والتقني الرسمي في فلسطني وهي:  وزارة العمل ووزارة 
التربية والتعليم العالي باملصادقة على البدء بتنفيذ الطريقة املعيارية  في تطوير مناهج التدريب والتعليم املهني 
والتقني وذلك في عام 2013. وتم تطبيق الطريقة املعيارية  بني عامي 2013 و 2015 في تطوير أكثر من 30 منهاج 
ملهن مختلفة  يتم تزويدها في كل من مراكز التدريب املهني، واملدارس الثانوية الصناعية، والكّليات التقنّية، ومراكز 

الكفاءة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اّن القرار النهائي للمصادقة على تنفيذ عملية تطوير املناهج املوحدة لكافة مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني 
في فلسطني يجب أن يمر بتقييم الدورة األولى للمناهج املطّورة واملنفذة حديثًا، و يجب القيام بالتقييم من خالل 
مجموعة من املقيمني املستقلني والخارجيني باستخدام إطار العمل املبني على املدخالت – العملّية  – املخرجات - 
النتائج املوصوفة في خطوة رقم 8 ويجب ان يبّين التقييم مدى تحقيق األهداف والغايات، تحديدًا من خالل مراجعة 
أثر النوعية الجديدة املضافة من التدريب والتعليم املهني والتقني على التوظيف، ويبّين مدى تطبيق الكفاءات في 
سوق العمل، ورضى سوق العمل. وفي النهاية يوصى بنشر وتوزيع نتائج التقييم والقرار الوزاري املترتب عليها.

اّن الهدف الرئيسي من برنامج اإلصالح هو تطوير برامج تدريب وتعليم مهني وتقني عالية الجودة مبنية على الطلب 
وتكون مالئمة لكافة قطاعات االقتصاد واملؤهالت ومتوافقة مع املعايير الدولية.  هذا وقد برزت مجموعة من االمور 

نتيجة العمل بهذه االستراتيجّية منها: 

أواًل -  يجب جمع املعلومات املتعلقة بالحاجة إلى الوظائف واملهن. ويتطلب ذلك تحليل البيانات املتاحة والدراسات 
املالئمة لسوق العمل، والوظائف واملهن املتاحة فيه واحتياجاته املستقبلية. ويجب تشكيل وتخويل فرق العمل 
املسؤولة عن تحديد القطاعات املهنية الرئيسية، ومسح املهن املطلوبة في سوق العمل وربطها باملؤهالت ذات 
العالقة، وتطوير برامج التدريب والتعليم املهني والتقني واملناهج من قبل الوزارات ذات االختصاص. يجب أن 
يتم ربط أصحاب الشأن )ذوي العالقة( بما في ذلك سوق العمل بفرق العمل هذه. كما يجب على فرق العمل 
أن تؤدي وتدير مهام تنفيذ مفاهيم ومنهجّيات برنامج اإلصالح املذكورة، واملوصوفة بالتفصيل في أدلة عملية 

تطوير املناهج املوحدة.

ثانيا - يحتاج نظام التدريب والتعليم املهني والتقني املستقبلي بناء على التوصيات إلى منهجّية محكمة للمهن والوظائف 
التي تحكم تقديم التدريب والتعليم املهني والتقني، آخذين بعني االعتبار هيكل كل من نظام التوظيف، والنظام 
التعليمي. بالتالي فاّنه و قبل البدء بعملية تطوير املنهاج، من الضروري تحديد نظام التصنيف األجدى للمجاالت 
املهنّية لرسم هيكل سوق العمل في فلسطني. ولذا يجب أن يكون نظام التصنيف ذو عالقة بسوق العمل املعاصر، 
وأن يتيح للتحديثات أن تشتمل على مهن ووظائف جديدة، ويجب أن يركز بعمق على املهن والوظائف التي يتم 
توفيرها من قبل نظام التدريب والتعليم املهني والتقني. وكذلك يجب أن يوفر أيضًا وسيلة عملية لتقييم الوظائف 
واملهن واملؤهالت باإلشارة إلى إطار العمل الخاص بالدولة املعنية للتصنيف املهني AOC/POC واإلطار الوطني 
للمؤهالت NQF. فمن خالل مقارنة وإرجاع كفايات كل وظيفة أو مهنة ملستواها املالئم حسب اإلطار الوطني 
للمؤهالت NQF، يتم تخصيص كل من املؤهالت للمستوى املالئم بناء على مستوى التعقيد لتلك الوظيفة أو املهنة. 
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توفير  يمكننا من  الذي  والتقني هو  املهني  والتعليم  التدريب  نظام  املنهجّية في  بالسير على هذه  االلتزام  ان 
االساس املطلوب لتطوير النظام والقوانني، والتي تروج النفاذية والتقدم في التعليم الرسمي إلى مستويات أعلى 
من املؤهالت. وفرق العمل من اصحاب الشأن والتي يكون االساس فيها  سوق العمل   هم من تقع عليهم مهّمة 

تحديد مؤهالت تلك املستويات.

احتياجات  العمل في كل قطاع إلشباع  املطلوبة في سوق  واملهن  الوظائف  أنواع  الضروري تحديد  - من  ثالثا 
سوق العمل الحالية واملستقبلية املتوقعة. وال بّد من  ضمان أن يكون هناك عدد يمكن السيطرة عليه من املهن 
والوظائف التي يتم تطويرها في كل قطاع مهني  لتجنب التداخل والزيادة املرهقة حيث يوصى بأن تقوم فرق 
العمل املخولة بتحديد القطاعات املهنية في فلسطني،  وأن يقوموا باختيار املهن والوظائف األكثر أهمية التي 

يجب تطويرها.

الخطوة 2: تحديد املهام والكفايات املرّكبة
إن النقطة املرجعية الهامة للتدريب والتعليم املهني والتقني هي مهام وعمليات العمل الخاصة باملهنة أو الوظيفة 
موضوع الحديث. فمن أجل تحقيق الكفاية املهنّية، يجب على الشخص أن يكون لديه القدرة واالستعداد التخاذ 
الخطوات بشكل مخطط، ومسؤول ومبني على األهداف ملعالجة املهام أو املشاكل املرّكبة في تلك املهنة املحددة. 
و على صعيد تطوير مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني، فالغاية  الرئيسية من كافة املناهج سواء كانت تلك 
املتربطة بالعمل أو تلك املبنية على الكفاية، هي ربط مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني، بأنشطة عمل حقيقّية 
وواقعّية باإلضافة إلى التركيب املطلوب للكفايات الفنية )التقنّية(، والشخصّية، واالجتماعّية  واملنهجّية، والتي تكون 
ضرورية ملعالجة املهام املرّكبة والقيام بإجراءات عمل متكاملة في تلك املهنة أو الوظيفة. وبالتالي تكون املعرفة 
النظرية التقنّية املرتبطة بشكل مباشر باالحتياجات املهنّية عبارة عن جزء مشمل في كافة عمليات الّتعّلم  الخاصة 
باملناهج الجديدة. حيث أن املعرفة األكاديمية العامة القائمة بحد ذاتها ليست جزءًا من مواضيع املناهج الجديدة. 

فالهدف هو تصميم مناهج تكون مرتبطة بمهام املهنة و مبنية على الكفاية املهنّية وتقود إلى فرص توظيف.

اّن هدف تطوير مناهج تدريب وتعليم مهني وتقني  هو املالئمة لألداء الجيد في كل مهنة، واحتراف مهام العمل 
الحقيقي الخاصة بها واكتساب الكفايات املنهجية املطلوبة للتحليل املهني. فالتحليل املهني، والتوصيف املهني 
املترتب عليه باإلضافة إلى املنهاج املهني يجب أن تكون جميعها مستمدة بشكل منهجّي من مهام عمل مهنية والتي 
يتوقع من الشخص املؤهل أن يكون قادرًا على القيام بها. وكذلك فاّن السياقات التعلمية تكون مستمدة من أنظمة 

منطق العمل وتصّرف املختصني الذين يقومون بأداء هذا العمل بشكل مهني.

لقد تم في برنامج إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني في فلسطني تطبيق منهجّية ورشات العمل املوجهة 
للعاملني الخبراء )EWW(. وتقوم هذه األداة املعترف بها بتسهيل تحديد املهام املرّكبة والكفايات املطلوبة للمهن 

كأساس لتطوير املنهاج املترتب عليها. 

ويلبي  العمل  سوق  يتطلب  كما  ينّفذ  الذي  هو  املتقن  العمل  أن  مبدأ  على  مبنية  العمل  ورشات  منهجّية  اّن 
احتياجات الزبون أو مستخدم املنتج أو الخدمة. اّن ورشات العمل هذه تكون مبنية على االعتبار بأن األشخاص 
املاهرين، الذين يعملون في مهنة ما ويؤدون هذا العمل، يمكنهم وصف املهام املطلوبة، والجودة والسياق الذي 
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تنفذ فيه هذه املهام، بشكل أكثر دقة وشمواًل من  غيرهم "الغرباء". وتوفر مراكمة هذه املهام املرّكبة والكفايات 
واملؤهالت  واملنهاج  املهني،  للوصف  املرجعية  نظام  وتعتبر  للمهنة،  وشاماًل  كاماًل  وصفًا  عليها  واملصادقة 
املستنبطة. يمكن وصف كل مهنة بعدد محدود من املهام املرّكبة )8-16 تقريبًا( وذلك بحسب درجة التعقيد في 
املهنة، كل مهمة من هذه املهام املرّكبة تشكل أساسًا لوحدة نمطية واحدة في كل منهاج من مناهج التدريب 

والتعليم املهني والتقني.

الخطوة 3: تصميم الوصف املهني
يستولي الوصف املهني في برنامج إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني على الدور املركزي في دمج الطلب 
في سوق العمل والعرض املطلوب من التعليم والتدريب ومواءمتهما. وبما أن كل وصف مهني  يوفر وصفًا كاماًل 
ومختزاًل للمهنة ذاتها كما يتطلبها سوق العمل، يتم استخدامه لتحديد التحديثات واملراجعات املطلوبة للوصوف 
املهنية املدرجة في AOC، والتي يتم إعادة صياغتها وتمثيلها فيما بعد في الوصف الصحيح للمهنة في التصنيف 
املهني الفلسطيني POC. وهذا  الوصف املهني الصحيح يتم استخدامه أيضًا لربط كل مهنة مع مستوى املؤهالت 
املكافئ لها في اإلطار الوطني للمؤهالت NQF. بحيث يشكل هذا اإلطار الوطني للمؤهالت إطارا لعمل مرجعي أو 
مصفوفة، َتمايز بني 8 مستويات من الكفاية حسب مستوى تعقيدها. فمن خالل إيجاد مرجعية الوصوف املهنّية 
ورصدها بحسب القطاع املهني في مصفوفة اإلطار الوطني للمؤهالت NQF، يبرز تصور جديد حول الوظائف 
واملهن املطلوبة في سوق العمل واملؤهالت املرتبطة بها. وكذلك فاّنه من ضمن الوظائف اإلضافية لإلطار الوطني 
للمؤهالت، يتم اإلشارة إلى مسارات تعليمية واضحة لكل مهنة في سوق العمل، ويتم االشارة ايضا الى  متطلبات 

الكفايات واملؤهالت، األفقية )التخصص( والعمودية )تعقيد ذو مستوى أعلى(.

اّن كل وصف مهني مستمدًا بشكل مباشر من املهام املرّكبة والكفايات الرئيسية للمهنة ومتوافق مع التصنيف 
املهني الفلسطيني )A/POC( واإلطار الوطني للمؤهالت )NQF(،  يعتبر هو األساس لتطوير مناهج موجهة بحسب 

السوق ومبنية على الكفاية باإلضافة إلى املؤهالت املرتبطة بها.

والتدريب،  التعليم  وأنظمة  التوظيف،  نظام  أمام  املهن  عن  واضحة  صورة  املهنّية  الوصوف  توفر  الختام،  وفي 
واملتعّلم، وبالتالي تعمل كأساس لتطوير املسارات الفردية التعليمية واملهنّية.  وحتى تتحقق هذه األهداف في عملية 

تصميم الوصوف املهنّية يجب أخذ القضايا التالية بعني االعتبار:

1 -  تعتبر مشاركة خبراء القطاع الخاص ودورهم القيادي في تحديد املهام املرّكبة والكفايات الرئيسية لكل مهنة 
كما هو موصوف في الخطوة رقم 2 من هذا الدليل، عنصرًا أساسيًا.

2 - إن صياغة املهام املرّكبة والكفايات الرئيسية لكل مهنة، حّتى تصبح وصفا وظيفيًا شاماًل وموجزًا يجب أن 
تكون مبنية على منهجّية سليمة وصيغ موحدة باستخدام املصطلحات املتسقة.

3 - وباملثل، فإن إيعاز كل وصف مهني  للمستوى املالئم حسب اإلطار الوطني للمؤهالت يجب أن يتبع املنهجّية 
واإلرشادات املوحدة لتصنيف الكفاية املهنّية وفقًا ملواصفات)مؤّشرات( الكفاية في اإلطار الوطني للمؤهالت 

)NQF( وذلك لضمان نظام مؤهالت متسق ويوصف بالشفافية1.

بولني فان دين بوش وكورا جوتيمان، NQF االسناد الى االطار الوطني للمؤهالت في فلسطني 2016  1
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الخطوة 4: تطوير منهاج ذو وحدات نمطية وتطوير املواقف الّتعّلمية
ولهذا  الكفاية.  املبني على  التعليم  نهج  والتقني هو  املهني  والتعليم  التدريب  لبرنامج إصالح  إن حجر األساس 
نوصي باعتماد استراتيجيات التعليم املبني على الكفاية وتستخدم األسلوب النشط واملدار ذاتيًا للتعليم، بحيث 
يتولى املتعّلم مسؤولية أكبر تجاه عملية تعليمه/ها. في برنامج اإلصالح، ويتم استخدام وسائل مختلفة في التعليم 
والّتعّلم  للمباشرة بعمليات تعلم تكون مبنية على العمل، ومبنية على الفريق ومتمركزة على الطالب، والتي تدعم 

بشكل وثيق تطوير الكفايات املهنّية.

 إن الّتعّلم  في مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني مرتبط جوهريًا بالتعامل مع مهام مرّكبة معتادة متعلقة 
بكل مهنة بحد ذاتها. بالتالي، تكون النظرية واملمارسة، واملعرفة واملهارات مدمجة في مراحل إنجاز املهّمة، والتي 
تكون مشابهة ملراحل من مواقف عمل ونشاطات من أرض الواقع. وتتم صياغة وهيكلة مناهج التدريب والتعليم 
تم  التي  بالوظيفة  الخاصة  والكفايات  املرّكبة  املهام  على  مبنية  تكون  نمطية  وحدات  شكل  على  والتقني  املهني 

تحديدها في كل وحدة نمطية، كما تتم مراكمة الكفايات املهنّية مما يزيد من فرص توظيف املتعّلم.

اّن الوحدات النمطية هي عبارة عن رزم تعليمية موحدة. تغطي كل وحدة نمطية مجاالت النشاط ذات الصلة 
واملرتبطة باملهام املرّكبة والوصف املهني التي تم تحديدها. هذه الوحدات النمطية عبارة عن العناصر املكونة 
للمنهاج التي تصاغ كوسيلة إرشادية تدمج األهداف التعليمية. وتقوم بسرد كافة الكفايات املطلوبة لتنفيذ املهام 
املرّكبة، بما في ذلك املتطلبات املرتبطة بالصحة واألمان، واملعايير التقنّية، وتنظيم العمل باإلضافة إلى الكفايات 
الشخصّية واالجتماعّية ، مثل االّتصال والتواصل والتعاون. وعليه، فإنها تصف ما يجب على املتعّلمني أن يكونوا 
قادرين على القيام به بعد االنتهاء من وحدة نمطية ما، أي أن يكونوا قادرين على أداء وتنفيذ مهّمة العمل ذات 

الصلة.

بما أن وحدات املنهاج النمطية عبارة عن وحدات عامة وكبيرة في الغالب، فإن النهج االسترشادي املعمول به في 
كافة القطاعات التعليمية يكون بهدف صياغة الوحدات النمطية وجوانب التعليم األوسع للمناهج على شكل وحدات 
تعلم أصغر ومحددة املواضيع، والتي تسمى املواقف الّتعّلمّية. وهذه املواقف التعلمية هي عبارة عن ترتيبات تعليم 
وتعلم مخططة بشكل منهجّي واسترشادي تركز على مشاكل أو مهام ذات مغزى من واقع الوظيفة بهدف املباشرة 
بعملية تعلم مبنية على األفعال. وهذه املهام هي عبارة عن مواقف عمومية اعتيادية وملموسة خاصة بالوظيفة، مثل 

متطلبات الزبائن االعتيادية )استراتيجّية التعليم: الّتعّلم  من خالل العمل والّتعّلم  من أجل العمل(.

اّن في كل موقف تعّلمي، يتم وصف الكفايات واملحتويات التي يجب تحقيقها من خالل ذلك املوقف التعليمي املحدد 
بتفاصيل أكثر ويكون سير عمل املوقف التعليمي محددًا. و يغطي مجموع املواقف التعلمية ألتي يتم تطويرها لكل 

وحدة نمطية الكفايات واملحتويات لتلك الوحدة النمطية بأكملها.

اّن تطوير املواقف التعلمية يتم عادة من خالل فرق من املعّلمني واملدربني في مجال تلك الوظيفة أو املهنة. ففي 
البداية، يحتاجون إلى النصيحة والدعم لهيكلة وتحويل الوحدات النمطية إلى مواقف تعليمية ذات مغزى. إن التبادل 
مع سوق العمل خالل تطوير املواقف التعلمية والحصول على املصادقة على تلك املواقف من سوق العمل سيساعد 

على تحديد متطلبات الزبون االعتيادية واملهام وبشكل عام يخلق قيمة مضافة.
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الخطوة 5: عملية اعتماد برامج التدريب والتعليم املهني والتقني واملصادقة عليها
تتيح عملية االعتماد إمكانية ضمان جودة عملية التعليم الرسمّية باإلضافة إلى منهجّية املؤهالت وفقًا للمجاالت 
لكافة  مطلوب  أمر  االختصاص  ذات  االعتماد  قبل مؤسسة  من  فاالعتماد  فلسطني.  في  املؤهالت  وهيكل  املهنّية 
البرامج التي تصدر شهادات تعترف بمخرجات التعليم التي تم تحقيقها و/أو يعترف بالكفايات التي تعكس املنهاج 
بأكمله أو جزء منه. و ينطبق هذا االعتماد في كل برنامج على الكفايات الفنية )التقنّية(، والشخصّية، واالجتماعّية 
، واملنهجّية املرتبطة بالبرنامج بما في ذلك األجزاء النظرية والعملّية . وال يشتمل االعتماد على املحتويات وال يتدخل 
فيها او في  اإلجراءات واالختبارات الخاصة بالّتعّلم  التقليدي العام املبني على املعرفة. فضمن إطار الطريقة 
املعيارية  لتطوير منهاج التدريب والتعليم املهني والتقني، يتم منح االعتماد للبرامج التي تكون متوافقة مع الخطوات 
املعيارية لعملية تطوير املنهاج. ويولى االعتبار لتخطيط، وتصميم، وتوثيق وتنفيذ عملية تعليم مبنية على الكفاية، 

باإلضافة إلى تقييم مخرجات التعليم التي أصبحت جلية بناء على مستوى تحقيق الكفاية املهنّية.

وعليه فإن عملية االعتماد ترّكز على التزام وصف البرنامج املقّدم وإجراءاته بالطريقة املعيارية ، باإلضافة إلى قدرة 
املؤسسة املقدمة للبرنامج على تنظيم عملية التعليم على ذلك النحو. ويوصى باستخدام  طريقة واجراءات االعتماد 
املعمول بها في العملّية  املعمارية مع األخذ بعني االعتبار واالستفادة من املمارسات الدولية املتبعة والخبرة في 
هذا املجال. وإذا فشلت الطريقة املتوفرة واإلجراءات املرتبطة بها في تحقيق هذه املهّمة، فيجب تزويد املؤسسات 

املنتدبة )والتي يجب مخاطبتها بكافة املسؤوليات املطلوبة( بتنمية القدرات.

تتألف عملية االعتماد من عدة خطوات تكون مبنية على مبدأ آراء النظراء أو األقران. حيث يقوم مزود خدمة التعليم 
والتدريب بتقديم طلب اعتماد برنامج تدريب وتعليم مهني وتقني للمؤسسة املسؤولة عن االعتماد. وعادة يكون 
االعتماد مبني على مواصفات محددة كهدف البرنامج- الكفايات، محتوى وتصميم البرنامج، مالئمة التعليم، نظام 
االمتحانات، ضمان الجودة التطوير، املصادر، الشفافية والتوثيق، تعاون ذو عالقة بالبرنامج وتقوم الجهة املسؤولة 
عن االعتماد بالتأكد من املعايير في عملية التقدير. وتقوم هذه املؤسسة بمنح املتقدم شهادة لفترة زمنية محددة. 

وتظهر هذه الشهادة األداء النوعي لبرنامج الجهة املتقدمة واملشرف عليه للجمهور والزبائن. 

الخطوة 6: تنفيذ برامج التدريب والتعليم املهني والتقني
عند تنفيذ برامج التدريب والتعليم املهني والتقني التي تم تطويرها واعتمادها وفقًا للطريقة املعيارية، فاّنه يجب 
ضمان أن تكون الشروط املسبقة ومتطلبات تنفيذ هذه البرامج قد تم تحقيقها. و يجب تنفيذ املناهج في مؤسسات 
التدريب والتعليم املهني والتقني التي يمكن أن توفر املصادر واملوارد الضرورية على شكل قاعات، ومعدات وموارد 
بشرية مدربة، والتي بناء عليها تكون معتمدة لتقديم برنامج التدريب. ومع أن البنية التحتية واملعدات مهّمة، إال 
أن املوارد البشرية املدربة تكون هي االساس في  املؤسسة، وتشمل املوارد البشرية: اإلدارة، والطاقم اإلداري 
والتعليمي، باإلضافة إلى طاقم شركات القطاع الخاص التي تنخرط في تدريب وإرشاد طالب التدريب والتعليم 

املهني والتقني كجزء من الّتعّلم  املبني على العمل.

يجب أن يتم تنفيذ كافة املناهج املبنية على الكفاية حيثما أمكن بشكل جزئي ومتزايد داخل الشركة. ولهذا يجب 
السعي للتعاون مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ نماذج مختلفة من الّتعّلم  املبني على العمل على شكل فترة 
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تدريب في التخصص أو تدريب في املهنة. ومع أن املوارد من مثل املعدات التقنّية الحديثة قد ال تكون متوفرة دائمًا 
في مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني، إال أن القطاع الخاص، ونتيجة ألسباب اقتصادية، غالبًا ما يكون 
في الصدارة فيما يتعلق باملعدات املحدثة وعمليات العمل. وعليه فإن التعاون املتزايد واملتنامي بني التدريب والتعليم 

املهني والتقني والقطاع الخاص، واملعزز بخدمات توظيف وتعيني مالئمة، أمر ضروري يجب رعايته.

باملخططات  وتزودهم  العالقة،  ذات  التقييمّية  واملعايير  بالوصوف  املدربني  تزّود  الكفاية  على  املبنية  املناهج  اّن 
املعنية.  بالوظيفة  املتعلقة  والكفايات  املرّكبة  املهام  من  جميعًا  اشتقاقها  تم  التي  النمطية،  والوحدات  الدراسية 
بحيث تكون مهّمة تطوير املواقف التعلمية ألتي تغطي الكفايات التي يجب تحقيقها في كل وحدة نمطية منوطة 
باملدرسني واملدربني، ألنهم هم من يقوم بتنفيذ املواقف التعلمية في الصفوف الدراسية واملشاغل. ولذا يجب أن 
يكون املدرسون واملدربون مؤهلني لتخطيط وتقييم العملّية  التعليمية بأكملها. ويجب أن يكونوا قادرين على نقل 
املعرفة واملهارات املهنية األحدث، باإلضافة إلى تقديم الدعم لطالبهم في تحليل، وتخطيط، وتنفيذ، والتحّكم ، وتقييم 
مهام مرتبطة بالعمل وحل املشكالت املتعلقة به.  في الوقت ذاته، يكونوا مسؤولني أيضًا عن دعم تطوير الكفايات 
الشخصّية، واالجتماعّية  واملنهجّية لطالبهم، والتي يجب أن تتم رعايتها ضمن سياق الكفايات املهنية.  وحتى 

يتحقق هذا الهدف فهو يحتاج لترتيبات تعليمية شاملة، والذي يمكن للمواقف التعّلمّية توفيره.

وبشكل مختصر، تتطلب استراتيجيات الّتعّلم  املبني على الكفاية أن يكون لدى املدربني واملدرسني واملحاضرين 
معرفة محدثة وشاملة حول الوظيفة أو املجال الوظيفي وأن يستخدموا وسائل مالئمة وكافية للتعليم والتدريب. ولهذا 

يوصى ببناء تدريب إجباري قبل الخدمة وآخر خالل تقديم تلك الخدمة والذي يتألف من مجالني أساسيني هما:

 اكتساب املعرفة واملهارات املرتبطة بالعمل من خالل التطبيق العملي أو التدريب في مجال تخصص الوظيفة 
املعنية.

  وجود أساس تربوي-استرشادي سليم وممارسة سليمة من أجل التعليم بالتوافق مع النهج املبني على الكفاية، 
وحل املشكالت، واملتمركز على املتعّلم كما هو موصى به  في املناهج الحديثة.

خالل املرحلة األولى من النهج املبني على الكفاية، يكون معلمو ومدربو املناهج املطّورة حديثًا قد تلقوا تدريب تنمية 
قدرات، ودعما وتدريبا مكثفا في تطوير وتنفيذ املواقف الّتعّلمية. ويوصى باملزيد من التدريب وذلك بناء على رؤية 

النظراء  واألقران على أنها وسائل مالئمة لزيادة جودة عمليات التعليم والّتعّلم .

الخطوة 7:  تنفيذ منهجّية االختبار
تركز الخطوة السابعة من الطريقة املعيارية  على تقييم كفاءات املتعّلمني املشاركني في برنامج التدريب والتعليم 
املهني والتقني الرسمي. ويكون التقييم املبني على الكفاية ملخرجات التعليم الخاصة بمسارات التعليم والتدريب 
الرسمّية مبنيًا على أطر العمل القانونية الفاعلة لدى الوزارات الفلسطينية املسؤولة عن التدريب والتعليم املهني 

والتقني في فلسطني.

اّن اختبار الكفاية يفحص ويقّيم  ويحدد الدرجة التي وصل بها طالب وخريجو التدريب والتعليم املهني والتقني 
إلى األهداف التعليمية والتدريبية التي تم تحديدها في كل منهاج، كما يفحص حقيقة امتالك املرّشحون للكفاية 
املهنية  بحسب الوصف املهني واملعايير التقييمّية ذات العالقة. والغاية من وراء هذا االختبار  هي فحص الكفايات 
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االساسية والجوهرية املطبقة في املهام الرئيسية الخاص باملهنة. وبالتالي يمكن اعتبار هذا االختبار بانه عملية 
تحديد وجمع وتفسير املعلومات مقارنة بالكفايات املطلوبة بحسب مخطط الكفايات للشهادة/املعايير من أجل الحكم 
على براعة املتعّلم وقدرته على معالجة املهام املرّكبة الخاصة باملهنة. لذلك، يتوقع من املتعّلم تقديم دليل على كفاءته 

للعمل في املهنة املحددة في سوق العمل والتي تخوله لتلقي شهادة مبنية على الكفاية.

اّن نظام االختبار وعملية منح شهادة الكفاية  جزءان من الطريقة املعيارية  املصادق عليها لتطوير املنهاج في 
األراضي الفلسطينية املحتلة. ويكونان مبنّيان على املبادئ الجوهرية لعملية تطوير املنهاج وهي: أن تكون مبنية على 
الطلب، وان  تكون ذات وحدات نمطية ومبنية على الكفايات، ومصّممة لتقييم الكفاية املهنية لكل وظيفة أو مهنة. 
وبالتالي فكل  تقييم وكل شهادة تشير إلى الوصف املهني القائم واملوافق عليه في األراضي الفلسطينية املحتلة. 
وعندما تكون عملية االختبار متوافقة مع مذهب املنهاج املبني على الكفاية بأكمله. يتم تعريف وتحديد الكفاية املهنّية 
على مستوى وطني من خالل الوصوف املهنّية، التي يتم تطويرها من خالل ورشات العمل املوجهة للعاملني الخبراء 
EWW ومرتبطة بكل من التصنيف املهني الفلسطيني  )POC( واإلطار الوطني للمؤهالت )NQF(. ويقوم الوصف 
املهني بتوضيح املهام والكفايات الرئيسية لكل مهنة. ويتم وصف كل مهنة من خالل ملخص للمهام والكفايات بناء 

على ما هو مطلوب لتلك املهنة من قبل القطاع الخاص.

ان واجب الوزارات بالتعاون مع مقدمي خدمات التدريب والتعليم املهني والتقني العمل على خلق اختبار مبني على 
الكفايات  الختبار الكفايات املهنّية الخاصة باملهنة بحيث يتم استخدام املؤسسات القائمة لضمان مستوى عال 
من الحيادية ويكون دورهم جميعا االشراف على عملّية االختبار ومنح الشهادات وادارتها. و يمكن تنفيذ عملية 
االختبار ضمن نظام االختبار الفلسطيني االعتيادي القائم، والذي يحتاج للتحديث واملواءمة ملبادئ اختبار الكفاية. 
والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  خدمات  مزودي  مع  بالتشارك  العمل  االختصاص  ذات  الوزارات  على  ويجب 
اآلخرين والقطاع الخاص إليجاد  اختبار مبني على الكفاية لفحص مخرجات التعليم، بحيث يكون مالئمًا الختبار 

الكفايات املهنّية التي تم تحقيقها من خالل التدريب والتعليم املهني والتقني الرسمي.

يسعى نظام إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني للوصول  إلى برامج تدريب معيارية  موحدة مبنية على 
الكفاية وذات جودة متساوية في كافة أنحاء فلسطني ولدى جميع مزودي خدمات التدريب والتعليم املهني والتقني، 
و بناء على ذلك، سيتم اختبار مخرجات التعليم بناء على مهام اختبار ومعايير تقييم  موحدة. تعتمد مخرجات 
التعليم الخاصة بالطاّلب إلى حد ما على جودة تقديم التعليم. وذلك لفترة انتقالية معينة، وبما انه ال يمكن ضمان 
جودة البرامج التدريبية املتشابهة املقدمة من قبل مزودين مختلفني نتيجة للفروقات في البنى التحتية واملوارد 
البشرية املدربة، فال بّد من اخذ هذا الوضع بعني االعتبار، ولهذا يجب توفير حلول خاصة بتلك الفترة االنتقالية 
في  الرسمّية  والتدريب  التعليم  ملسارات  األكاديمية  التعليم  مخرجات  على  ينطبق  ال  االختبار  وهذا  املتوقعة.  
العلوم والدراسات اإلنسانية، حيث أن اختبارها يتبع اإلجراءات القائمة، والتي تحّدد بناء على القوانني الخاصة 

بالوزارات الفلسطينية ذات االختصاص.

في الختام، يجب اإلشارة إلى أن الكفايات املهنّية ال يمكن تحقيقها من خالل املشاركة في برنامج تدريبي فقط، 
الدليل  ولكن أيضُا من خالل عمليات تعلم أخرى سابقة تخضع الجتهادات ومنهجّية مشابهة كما هو في هذا 

وتحتاج لدراسة منفصلة.
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دليل الطريقة الوطنية املعيارية لتطوير مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني

الخطوة 8: تقييم املنهاج
اّن تقييم املنهاج هو الخطوة األخيرة في الطريقة املعيارية  حيث يجب على كافة برامج التدريب والتعليم املهني والتقني 
أن تخضع لتقييم منتظم بعد فترة محددة من الزمن وفقًا للمعايير السابقة لتقديم دليل على جودة التدريب والتعليم 

املهني والتقني وتحقيق النتائج املتوقعة.
والعمليات  والعوامل،  األبعاد،  يصف  مفاهيمي  عمل  إطار  على  بناء  الجودة  حول  النظر  وجهات  توضيح  يمكن 
والنتائج املختلفة لنظام التدريب والتعليم املهني والتقني. وفي هذا الدليل، نقترح الرجوع في مهّمة التقييم إلى 
نموذج تقييم جودة معروف وهو إطار العمل املسّمى "املدخالت-العملّية -املخرجات-النتيجة"، واملالئم جدًا ألغراض 

التقييم وقياس الجودة في التدريب والتعليم املهني والتقني.
بناء على هذا النموذج، يجب القيام بتقييم ودراسات منفصلة في هذه املجاالت األربعة. يعود بعد املدخالت على العوامل 
املختلفة التي تشكل ظروف التعليم. وفي املجال األول، يكون التقييم مركزًا بشكل أساسي على املنهاج باعتباره العامل 
املدخل الرئيسي. اذ يتم تقييم جودة املدخل في كل منهاج من قبل املستخدمني )املعّلمني، واملدربني، وبما فيهم أصحاب 
الشأن(  مع األخذ بعني االعتبار املعايير الخاصة التي يتشكل منها املنهاج الجديد وفكرته الرئيسية. فاملعايير هي 
مالءمة الوظيفة أو املهنة لسوق العمل والوصف املهني، وتصميم كل من املنهاج، والوحدات النمطية واملواقف التعلمية 
مع األخذ بعني االعتبار عوامل مدخلة أخرى مثل املعدات، واملواد التعليمية واألدوات املساعدة باإلضافة إلى استخدام 

وسائل التدريب والتعليم أيضًا. وسيتم توفير نموذج قائمة تقييم في هذا الدليل.
في النهاية، يحتاج إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني الى تحسني الّتعّلم  في التدريب والتعليم املهني والتقني. 
لذلك فان عملية الّتعّلم  تشكل الناحية الرئيسية للتقييم وتشكل املتابعة مجال التقييم الثاني. يمكن تمييز العمليات 
على مستوى مؤسساتي/تنظيمي وعلى مستوى الصف واملشغل/الّتعّلم . وفي العادة، يتم أخذ هذان املستويان بعني 
االعتبار في أنظمة إدارة الجودة )QM( املطبقة على املؤسسات التعليمية. وفي هذا الدليل، تم توفير بعض األمثلة 
من نماذج التقييم. أحدها يركز على املفهوم العام للتعلم ويتم القيام به في نهاية عملية الّتعّلم ، واآلخر مرتبط بتقييم 
كل موقف تعليمي. إضافة إلى ذلك، من املقترح أن يشتمل نظام إدارة الجودة الجديد )ISO 29990( على نموذج 

وأدوات لتقييم عمليات الّتعّلم  على املستويني شريطة ان  تتم موائمة تلك األدوات مع املنهجية.
من املتوّقع ان تمثل املخرجات، النتيجة املرجوة وفقًا لنموذج الجودة هذا. وهنا يركز ُبعد املخرجات على التحصيل 
الدراسي أو الكفايات التي اكتسبها املتعّلمون. وحيث أن موضوع هذا التقييم هو البند الرئيسي في مخطط التقييم 
الجديد، فمن املقترح استخدام املعلومات التي تم جمعها من التقييم من أجل تحديد مستوى التحصيل الدراسي ومن 
أجل تحسني التدريب والتعليم املهني والتقني. في هذا التقييم، يتم جمع ومراجعة كافة البيانات املتعلقة بنتائج التقييم 
املبني على الكفاية. ويتم القيام بهذه املهّمة من قبل املنظمات املسؤولة عن التقييم الجديد. ويجب تحليل بيانات التقييم 

بعني االعتبار في منهجّية التقييم الجديدة.
في إطار العمل الخاص بالجودة، يعود بعد النتائج على أثر التعليم والذي هو بمثابة قيمة الكفايات ومدى تطبيقها في 
سوق العمل، و يشمل هذا النهج بيانات كمية مثل نسبة التوظيف، والتوظيف األنسب، باإلضافة إلى بيانات نوعّية. 
وتعود األخيرة على السؤال املتعلق بكيف وأي الكفايات يتم استخدامها في مكان العمل. سيتم تحليل قيمة كفاءات 
الخريجني من خالل البحث والدراسات املالئمة. و النهج الدارج، هو نهج واحد يتألف من دراسات تعقب أحوال 
الخريجني ومتابعتهم وتقييمهم للموقع الوظيفي والكفايات املقدمة. ويجب العمل على تطوير بحيث تشمل أيضًا بيانات 

أنظمة املعلومات الخاصة بسوق العمل باإلضافة إلى األبحاث املهنّية وأبحاث التوظيف ذات العالقة.
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إطالق عملية مراجعة املنهاج وتطوير مناهج جديدة 
مبنية على الكفايات)خطوة 1 من الطريقة املعيارية(

3

تبدأ كل عملية إصالح بمرحلة اإلطالق، والتي تكون مبنية على الفهم القاضي بأن عناصر النظام الحالي األساسية 
مفقودة أو تحتاج إلى تحسني. وفيما يخص مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(، تم العثور واالعتراف 
بالفجوات الحادة ما بني التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( املبنية على املؤسسات التي كانت سائدة سابقًا 
وبني احتياجات سوق العمل، وعليه فإن األمر يتطلب عملية إصالح، وذلك من أجل تحقيق النقلة النوعية من التدريب 
والتعليم املهني والتقني )TVET( املنطلق من العرض إلى التدريب والتعليم املهني والتقني املنطلق من الطلب، ولذا 
فإن إصالح وبناء وظائف وعمليات أساسية أمر ضروري في التطوير والتنفيذ املعياري. كما أن ضمان الجودة 

لكل من املعطيات )املدخالت(، والعمليات، والنتائج، واملخرجات ذات العالقة  يعتبر أمرا أساسيا في التطوير.

تتطلب عملية إصالح األنظمة القائمة رؤيا وأجندة مشتركة بني كافة أصحاب الشأن، كما تتطلب توجيه وإدارة 
عملية التطوير والتنفيذ باإلضافة إلى ضمان الجودة لها. كما تتطلب أيضًا الكفاية املهنية لصياغة أهداف عملية 

وقابلة للتحقيق، واتصال وتواصل داخلي وخارجي، باإلضافة إلى كم هائل من املثابرة والعمل الدؤوب.

بما أن هذا اإلصالح يهدف إلى مراجعة برامج التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( في فلسطني فقد اتفق كل 
من صانعي السياسيات ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي وأوصوا بالقيام بمرحلة تجريبية يتم خاللها 
تطبيق الطريقة املعيارية  لتطوير املنهاج املصادق عليها. عندها فاّن االطالع على  النتيجة املقيمة لعدد من برامج 
التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( املبنية على الكفايات التي تم تطويرها وتنفيذها يوّفر التغذية الراجعة 

حول املفهوم واالستراتيجّية العامة  ملعايير املنهاج.

1.3 مفهــوم بنــاء نظــام وطنــي مترابــط لدمــج الطلــب مــن ســوق العمــل بالعــرض 

)TVET( مــن التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي
من اجل تحديد وتعريف املهن فقد تم أخذ أداتني بعني االعتبار : 

االداة االولى:- هي  تصنيف املهن )A/POC(. وفي العادة يكون إطار العمل املهني هو أداة لتنظيم الوظائف بشكل 
منهجّي على شكل مجموعات معرفة بوضوح وفقًا للمهام، والواجبات واملسؤوليات املطلوبة للوظائف. 

الهدف:
االقتصادية  التغيرات  مجاراة  أجل  من  املطلوبة  والوظائف  العمل  سوق  متطلبات  وتعريف  تحليل   

والتكنولوجية واملجتمعّية؛
 تقسيم سوق العمل وهيكلته على شكل قطاعات من املهن؛

 تحديد نطاق وحدود املهن األفقية والعمودية وربطها بمستوى املؤهالت.
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وفي فلسطني تم تطبيق التنصيف املهني الفلسطيني الوطني )POC(. وهو متوافق مع التصنيف املهني العربي 
)AOC( ومبني على املعيار الدولي لتصنيف املهن )ISCO(.  وعند بعض أصحاب الشأن يعتبر التصنيف املهني 

الفلسطيني نظامًا لوصف املعايير التقييمّية. 

ومتكامل  استراتيجي شامل  عمل  إطار   NQF يوّفر   NQF حيث  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  هي  الثانية:  االداة 
للتحصيل الدراسي في إطار الّتعّلم  مدى الحياة ويضع املعايير لكافة املؤهالت )العامة، والعليا والتعليم املهني( 
ضمن نظام التعليم الوطني. ويقوم NQF بتقييم واعتماد ليس فقط املهارات التي تم اكتسابها من خالل نظام 

التعليم االنظامي، ولكن أيضًا املهارات املهنية واملهارات املكتسبة من خالل الّتعّلم  غير الرسمي.

على الرغم من الصعوبات التي تواجه هذا النظام بفعل الوضع السياسي، إال أن سوق العمل في فلسطني لديه 
متطلبات مشابهة ألسواق العمل في دول أخرى. فهو يطلب موظفني مؤهلني يحملون روحًا ريادية، وقادرين على 
األداء بشكل جيد وعاملني على تطوير معرفتهم ومهاراتهم بشكل مسؤول ذاتيًا. ولكي يتحقق هذا الهدف، فإن 

الدمج بني الطلب في سوق العمل والعرض من التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( أمر أساسي.

والوصوف/املعايير  املهني  التصنيف  هي  النظام  مستوى  على  الضرورية  األدوات  فإن  العمل،  لسوق  بالنسبة 
التقييمّية. حيث أنها مفيدة لبعض الغايات املوصوفة أدناه. اذ إن الخلل في التصميم الحالي لهذه األدوات هو أنها 
ثابتة وغير مواكبة للتطور والتغيير الحاصل على االرض بينما سوق العمل بحد ذاته عبارة عن أعمال ديناميكية 
جدًا)خاصة في إطار الظروف املتقلبة كما هو الحال في فلسطني(. وبالتالي، تمت التوصية بمراجعة التنصيف 

املهني والوصوف واملعايير التقييمّية وابتكار أساليب لتطويرها وتحديثها.

للمؤهالت  الوطني  اإلطار  تطوير  تم  فقد  العمل،  مناهج ومؤهالت مالئمة لسوق  لتوفير  العرض  أما على صعيد 
ومعايير املنهاج وهي جاهزة لالستخدام املنوي لها.

الشكل 2: وظائف كل من التصنيف املهني، والوصوف واملعايير  املهنية  وإطار املؤهالت وفقًا الرتباطها بمعايير املنهاج
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2.3 تطوير وتحديث عملية تنظيم املهن
اّن استراتيجّية التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( الوطنية محقة في املطالبة بتدريب وتعليم مهني وتقني 
منطلق من الطلب وعالي الجودة وأن يكون مالئم لكافة قطاعات االقتصاد بالتوافق مع املعايير الدولية. وعليه فاّن  
نظام التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( املستقبلي  يحتاج إلى تنظيم مترابط للمهن التي تقود وتوجه تقديم 
التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( آخذة بعني االعتبار كاًل من هيكل نظام التوظيف والنظام التعليمي. وفي 
العالم يوجد الكثير من األنظمة القائمة لتصنيف املهن. واألشهر هو املعيار الدولي لتصنيف املهن ISCO، والسائد 
التصنيف  أنظمة  أن  معرفة  علينا  يجب  ونحن  الوظيفية.  والوصوف  العمل  استخدامه سابقًا إلحصائيات سوق 
املطبقة في كل من املنطقة )AOC( وفي فلسطني )POC( مبنية على نظام التصنيف الدولي ISCO ويجب أخذ هذه 

التصنيفات بعني االعتبار حيث أنها تدعم مثل هذا التنظيم املمنهج للمهن وتوفر معلومات مفيدة حول تلك املهن.

وكما هو الحال في AOC كنظام تصنيف إحصائي، فإن الوظيفة الرئيسية لتصنيف POC هي عكس التطورات 
القيام به من خالل تحديث وتطوير وإضافة املهن.  العقد املاضي، والذي يجب  العمل خالل  الجديدة في سوق 
وبالتالي، من املوصي به مراجعة وتحديث وتطوير تصنيف POC باستخدام الوصوف واملعايير التقييمّية املحدثة 

كمصدر مالئم وذو عالقة.

فيما يخص العرض املقدم من نظام التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( وإمكانية التوظيف، هنالك تحٍد كبير 
 AOC/POC فاملستويات الخمسة الخاصة بتصنيف .POC و AOC في أنظمة التصنيف القائمة مثل كل من
وتقسيم املهن إلى نشاطات مهنية صغيرة )وصواًل إلى النقطة 6 و7( تخلق صورة مشوهة عفا عليها الزمان حول 
احتياجات سوق العمل. فسوق العمل الحالي يتطلب مهن أوسع وأشمل وعمال مهرة، وحرفيني وتقنيني قادرين على 
العمل على شكل مجموعات أوسع من مهام العمل. حيث يقلل النظام الحالي من إمكانية التوظيف بداًل من ترويجها 
و  عادتا،  وظائفهم  يخسروا  الذين   هم  مستوى  أدنى  في  املصنفة  املهن  أصحاب  األشخاص  ألن  وتشجيعها، 
يحتاجوا إلى إعادة تدريب بشكل مستمر، للمساهمة على األقل في تطويرهم شخصيًا ولتطوير االقتصاد واملجتمع.

من أجل توضيح الوضع القائم الحالي لتصنيفات A/POC والتحديات املتعلقة بالتنظيم املمنهج للمهن وعواملها 
التالية في  املهنة   A/POC تذكر تصنيفات  املثال  أمثلة من قطاع اإلعالم. فعلى سبيل  الواصفة، ستتم مناقشة 

مستويات مهارات مختلفة:

البحوث،  املتعددة  والوسائط  الجرافيك  املتعددة: يجري مصّممو  والوسائط  الجرافيك  2166، مصّممي  الكود   
ويقدمون املشورة بشأن الجوانب املتعلقة بأعمال الجرافيك والوسائط املتعددة. 

 الكود 2166021، مصّمم طباعي )جرافيك(: يعمل منفردًا وضمن الصالحية املخولة له ويقوم بوضع عناصر 
التصميم الطباعي، ومراجعة املواد التخطيطية، وتشكيل الخطوط العريضة للتصميم، وتحديد مواصفات العمل، 
وتنفيذ أعمال التصميم، وإعداد التقارير الفنية، وإدارة املرؤوسني وتنمية مهاراتهم، وتطوير إجراءات وتعليمات 

السالمة والصحة املهنية.
بدراسة  ويقوم  له  املخولة  الصالحية  وضمن  منفردًا  يعمل  متعددة:  وسائط  اختصاصي   ،2166011 الكود   
املتطلبات الالزمة إلنشاء الوسائط املتعددة، وتنصيب وتشغيل التطبيقات والبرمجيات والتجهيزات الالزمة إلنشاء 

الوسائط املتعددة، وتصميم وإنشاء ومعالجة الصور والرسومات املتحركة والصوت والفيديو الرقمي بأسلوب 
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الفن التصويري واملواد املرئية، وإعداد التقارير الفنية، وإدارة املرؤوسني وتنمية مهاراتهم، وتطوير إجراءات وتأمني 
مستلزمات السالمة والصحة املهنية.

 الكود 7341، عمال التجهيز الطباعي: جهز عمال التجهيز الطباعي مادة املطبوعة عن طريق صف األحرف أو 
التصوير أو باستخدام آالت التصوير الطباعي اإللكتروني، ويعدون الصفحات الطباعية ويجهزونها، ويحفرون 

الصفحات واألسطوانات)الكّليشيهات( الطباعية.
 الكود 7341083، ممنتج طباعة/ عام: يعمل منفردًا أو تحت إشراف فني تجهيز طباعي ويقوم بدارسة أوامر 
التشغيل واألفالم واألصول، ودراسة األصول الطباعية وتحديد إجراءات التنفيذ ملختلف أنواع الطباعة، مثل: 
األوفست والبارزة والغائرة والرقمية، وتفقد أجهزة املونتاج والطابعات وأجهزة سحب األفالم واأللواح واألسطح 
الطباعية وتشغيلها وخدمتها، وإعداد نماذج الطي وتحديد أساس التوزيع والتركيب أملليمتري، وتعبئة نماذج 

العمل، وإدارة املرؤوسني وتنمية مهاراتهم، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة املهنية.

بناء على هذا املثال يمكن للشخص أن يرى أن نطاق الوصف املهني مختلف وذلك لالسباب التالية: 

أواًل: هناك ميول ألن يكون وصف أصغر للمهن في املستويات األعلى. 
ثانيًا: بعض أوصاف مستوى املهارات األدنى تكون أكثر تعقيدًا، متسّببة بالتساؤل فيما إذا تم تحقيق املوافقة مع 

مستويات املهارات بشكل صحيح.
 ثالثًا:  ليس من الجلي أن هناك حاجة لكل املهن املصنفة لسوق العمل، وبالتحديد للمهن املصّممة على مستوى 

صغير. 
رابعًا: املهن مصنفة على شكل مجموعات رئيسية ومجموعات ثانوية، وعليه، يجب تحديد كيفية تجميع املهن في 
التدريب  وتقديم  العالقة،  ذو  املنهاج  ولتطوير  املهن،  من  كل  لتنظيم  األمر ضروري  فهذا  أو مجموعة.  عائلة 
والتعليم املهني والتقني )TVET( بشكل ممنهج، ألنه يجب تنظيم مؤسسات وبرامج التدريب والتعليم املهني 
هذه  في  متخصصني  ومدربني  معلمني  قبل  من  بها  القيام  يتم  وأن  متماثلة  مجاالت  في   )TVET( والتقني 

املجاالت.

فيما يخص املوضوع األخير، فمن الضروري تطبيق أداة للتصنيف املهني تكون مرتبطة بتطوير املنهاج وعملية 
تقديم التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(. تركز أنظمة التصنيف الحديثة أكثر على مجموعات من املهن 
املبنية على التكنولوجيا، ومجموعة من املنتجات والخدمات أو مجاالت االختصاص. فلقد تبّين لنا من خالل الخبرة، 
أّنه يوجد من 10-15 قطاعات )على سبيل املثال، الهندسة امليكانيكية، الهندسة الكهربائّية، والبناء التشييد، األعمال 
واإلدارة،...... الخ(. أما فيما يخص مهّمة تصنيف مهن التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(، فمن املقترح 
استخدام التجربة الدولية في القطاعات  املهنية واألخذ بعني االعتبار املفاهيم اإلقليمية. وحيث أن نظام التصنيف 
هذا يقوم بهيكلة تقديم التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( بشكل مسبق، فإن الخطوة الثانية األكثر أهمية 
هي توضيح نوع، ونطاق وعدد املهن. فتعريف وتحديد مهن محددة جدًا، على سبيل املثال كتلك التي تكون مرتبطة 
بالكودات ذات األرقام الدنيا في تصنيف AOC، سيؤدي إلى نظام يصعب إدارته، حيث فيه عدد زائد عن الحد 
من املهن وبرامج التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( والتي من املحتمل أن ال تكون مالئمة لسوق العمل أو 

ذات عالقة به، أو التي توفر إمكانية توظيف وحركة محدودة فقط.
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التوصيات الخاصة بالبحث والتقييم
قبل البدء بعملية تطوير املنهاج، من الضروري تحديد أكثر نظام تصنيف مالئم للقطاعات املهنية لتخطيط هيكل 
سوق العمل في فلسطني. لذا يجب أن يكون نظام التصنيف ذو عالقة بسوق العمل املعاصر مع تركيز إضافي على 
املهن التي يتم توفيرها في نظام التدريب والتعليم املهني التقني TVET. كما ويجب أن توفر وسيلة مجدية إلسناد 
املهن واملؤهالت إلى أطر العمل املرتبطة بالبلد. استخدام نظام التصنيف املقترح الخاص بإعالن مبادئ هانجتشو 
ليونيسكو-يونيفوك )2004( يلبي املتطلبات، وعليه فإنه من املوصي به تكييفه لتصنيف القطاعات  املهنية في قطاع 

.)TVET( التدريب والتعليم املهني والتقني

اّن تنظيم الطلب في سوق العمل يتبع بشكل ممنهج تحديد جوانب األولوية االقتصادية والتقنّية في فلسطني. فمن 
الضروري تحديد أي أنواع املهن املطلوبة في كل قطاع في سوق العمل في فلسطني إلشباع الطلب الحالي واملتوقع 
في سوق العمل. وهنالك حاجة ملّحة للبحث التجريبي لتحديد احتياجات سوق العمل، باإلضافة إلى هيكل املهن 
املهن  وتعريف  تحديد  التقويم  أن يشمل  ويجب  املهن.  األدلة حول تصميم  على  مبنية  قرارات  وتطويرها التخاذ 
الجديدة املطلوبة بفعل التغّيرات االقتصادية واملجتمعّية والتكنولوجية باإلضافة إلى تحديد املهن القائمة والتي يجب 
تحديثها. ويجب أن يوفر مخرج هذه الدراسة قائمة كاملة من املهن املطلوبة املنتقاة مسبقًا ضمن القطاعات  املهنية: 

أرقامها، وأنواعها، ونطاقها واسمها، باستخدام تصنيفي AOC/POC كنظام إسناد.

اّن تصميم املهن يجب ان يتم على محورين على ان يتم االخذ  بعني االعتبار نقاط التقاطع مع حدود املهن األخرى. 

املحور االول وهو بشكل أفقي، في املستوى الواحد، ويجب بيان الحاجة ملهن محددة نتيجة لجوانب عمل معينة، 
واملنتجات والخدمات والتكنولوجيا. وهذا مرتبط بنطاق وحدود مهن معينة في عائلة ما )على سبيل املثال، كهرباء 
عامة، وتتمديدات كهربائية منزلية، و كهرباء لآلالت وأنظمة املحركات، اوكهرباء التطبيقات الهندسية او املصاعد 

او الكهرباء الصناعية الخ.(. 

واملهارات  املعرفة،  ملستويات  املختلفة  املتطلبات  ذات  املهن  من  عدد  هناك  يكون  عموديًا،  بشكل  الثاني  واملحور 
والكفايات. وهذه أيضًا يجب بيانها من خالل إسناد مستويات املعرفة واملهارات والكفايات الضرورية إلى مستويات 
NQF املتوافقة معها، والتي توفر إطار عمل للمستويات املختلفة من املؤهالت واإلرشاد حول األنواع املطلوبة من 

التعليم والتدريب بما في ذلك الّتعّلم  مدى الحياة.

ال بّد من ضمان تطوير ومكاثرة عدد املهن في كل عائلة مهنية ضمن حد يمكن االسيطرة عليه مع الحرص على 
تجنب التداخالت بني املسميات. ويوصى بتحديد الوصوف املهنية بطريقة شمولية تبني املهام الرئيسة لكل تخصص 
تكنولوجي )مثل فني كهربائي بدال من كهربائي منازل او كهربائي اجهزة منزلية ( . فمن األنسب استخدام مهن 
ذات وصف واسع والذي يشير بشكل مباشر إلى مهام العمل وعمليات العمل الرئيسية ملهنة ما.  بحيث تعرف مثل 
هذه الوصوف املهنية من حيث مدى نشاطات العمل الجوهرية والكفايات ذات العالقة املرتبطة باإلنتاج الرئيسي 
واألعمال الخدماتية وليس إلى فروع ومشاريع محددة جدًا. مع أخذ التجربة الدولية بعني االعتبار، ويمكن القول أنه 
بإمكان أربعة إلى عشرة مجاالت مهنية تغطية معظم نشاطات العمل في سوق العمل. إضافة إلى ذلك، يجب أن ال 
تكون الوصوف مستنبطة من هياكل معرفة علمية أو تخصصاتية، أو تكنولوجيا معينة أو معايير تقنية معينة. وذلك 
الّن املعايير التقنّية عرضة للتغير السريع ويمكن أن تتسبب في الحاجة إلى إعادة تصميم الوصوف املهنية واملناهج 
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بشكل مستمر. وعلى النقيض من ذلك، يحتاج الفنيون والعمال املهرة إلى الكفاية للتعامل مع هذه التغيرات ولتكييف 
أفعالهم بالتوافق مع األوضاع املتقلبة. وبالتالي ال يوصى بتطبيق وصوف مهنية محّددة بدقة لكل مهّمة جديدة.

وبناء على ما سبق ال بّد من  تطوير املهن املطلوبة التي تم اختيارها مسبقًا بشكل كامل باستخدام منهجّية ورشات 
العمل الخاصة بالخبراء العاملني املوصوفة في الفصل التالي لتعريف ووصف املهام والكفايات الوصوف املهنية، 
ولتطوير مناهج مبنية على الكفايات باالضافة الى  تقييم الكفايات بشكل معياري خالل االختبار. هذا وسوف يتم 

وصف الخطوات والقضايا لجوهرية لدليل الطريقة املعيارية  لتطوير املنهاج بشكل مفّصل في الفصول الالحقة.

تطبيق عملية تنظيم املؤهالت بشكل ممنهج
يجب ربط  كل مهنة محدثة او  مطّورة حديثًا بمستوى املؤهالت املتوافق معها من النظام التعليمي بناء على وصف 
مهامها املرّكبة والكفايات املطلوبة، وسيكون إسناد املعرفة واملهارات والكفايات املطلوبة إلى العوامل الواصفة الخاصة 
باإلطار الوطني الفلسطيني للمؤهالت على ثمانية مستويات مع التركيز على مستويات التدريب والتعليم املهني والتقني 
)TVET( يقع ضمن مهّمة مجموعة عمل NQF الوطنية والذين قد يستندون إلى املزيد من الخبرات الوطنية والدولية.

3.3 ربط التصنيف املهني الفلسطيني باإلطار الوطني للمؤهالت
يمكن تحقيق الدمج الكامل بني الطلب في سوق العمل والعرض من التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( وذلك 

عندما يتم ربط املهن باملؤهالت واملسارات التعليمية املوافقة لها. وتكمن مزايا هذا النهج في جانبني: 
املهنية  القطاعات  تطوير  فيهه  يجب  الذي  التعليمي  والقطاع  الخاص  للقطاع  تخطيطيا  عرضا  يوفر  انه  األول، 
والتعليمية لصالح فرص العمل واالقتصاد الوطني. والثاني، أن النهج يعرض بوضوح الحاجة إلى التعاون بني 

القطاع الخاص والقطاع التعليمي.

الشكل 3: أنظمة إسناد التصنيف املهني واإلطار الوطني للمؤهالت
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التصنيفان ال يمكن ربطهما بشكل  اّن هذان  اال   ،NQF AOC/POC مع تصنيف  رغم ضررورة ربط تصنيف 
مباشر. فقد تم تصميمها ألغراض مختلفة، ومبنية على مفاهيم مختلفة، وتستخدم تكنولوجيات مختلفة ولديها 
تصاميم مختلفة )على سبيل املثال 5 مستويات مهارات مقابل 8 مستويات مؤهالت(. ولربط كل مهنة بمستوى 
بتصنيف  الخاصني  التقييم  ومعيار  املهني  الوصف  من  الالزمة  املعلومات  توفير  من  بّد  فال  املطلوبة،  املؤهالت 
POC، ويجب تطوير  هذه املعلومات  بناء على متطلبات ومعايير سوق العمل. يلخص الوصف املهني املهام املهنية 
والكفايات املهنية وفقًا ملتطلبات سوق العمل على املستوى املوسع. املستوى املطلوب من املعرفة واملهارات والكفايات 
يمكن استخراجه من الوصف املهني ويمكن ربطه مع االطار الوطني للمؤهالت )NQF(، وبهذه الحالة يمكن التوجيه 
لتطوير مناهج مبنية على الكفايات لكل مستوى من وجهة النظر التعليمية.  ولربط الوصف املهني مع االطار الوطني 

للمؤهالت )NQF(  تم تطوير  اداة منفصلة ) مراجعة  وتيقة االطار الوطني للمؤهالت (

في الختام، فاّنه يتم تطوير لوائح التقييم واعتماد الشهادات  املبنية على الكفايات، كما تم وصفها في الخطوة 7 
من الطريقة املعيارية ، لتكون الصلة الرابطة بني كل من برامج التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( واملؤهالت 
الناجمة عنها،  وبني سوق العمل. وفي الوقت ذاته، تعتبر نتائج التقييم عنصرًا أساسيًا من نظام إدارة الجودة وتوفر 
معلومات أساسية لعملية التقويم املوصوفة في الخطوة 8، والتي تقيم جودة البرامج ومدى نجاعتها في تلبية احتياجات 

سوق العمل.

)TVET( الجدول 1: عملية دمج وهيكلة الطلب في سوق العمل والعرض من التدريب والتعليم املهني والتقني

النتيجةالعملّية أصحاب الشأن الرئيسيني
تنظيم ممنهجتعريف قطاعات  املهنيةسوق العمل

املسح، واالختيار املسبق، والتصنيف املسبق، والوصف 
املسبق للمهن )الرقم، واألسماء، والنطاق(

تنظيم ممنهج 

مهام وكفايات مرّكبةورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء والتحقق من كل مهنة

الوصف املهنيوصف املهن من حيث املهام املرّكبة والكفايات.

 AOC/POC إسناد الوصف املهني ومعيار التقييم لتصنيف
بناء على اإلرشادات واملعايير املصادق عليها

 AOC/POC تصنيف
محدث

التدريب والتعليم املهني 
)TVET ( والتقني

إسناد املهام والكفايات املرّكبة الخاصة بالوصف املهني 
ومعيار التقييمإلى مستويات NQF بناء على اإلرشادات 

واملعايير املصادق عليها

NQF املطبق

تطوير مناهج تدريب وتعليم مهني وتقني TVET بناء على 
الوصف املهني ومعيار التقييم

مناهج تدريب وتعليم مهني 
وتقني TVET مبنية على 

الكفايات
التدريب والتعليم املهني 

والتقني )TVET( وسوق العمل
تطوير معايير التقييم واالعتماد من حيث تطبيق الكفيات واملؤّشرات 

القابلة للقياس بناء على الوصف املهني أو معيار التقييم
معايير تقييم واعتماد مبنية 

على الكفايات

التدريب والتعليم املهني 
والتقني )TVET( وسوق العمل

نظام إدارة جودة مفعلتطوير معايير ضمن نظام إدارة الجودة
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4.3 توصيات خاصة بمجموعات العمل محّددة القطاعات
يوصى بشدة ضرورة خلق مجموعات عمل لتحديد وتخصيص القطاعات لتأدية مهّمة تحديد وتعريف املهن املطلوبة 
بشكل مسبق في كل عائلة مهنية . ويجب أن تتألف مجموعات العمل هذه من خبراء في القطاعات املهنية ذات 
العالقة وأن تشتمل على أصحاب الشأن املسؤولني عن التوظيف ويجب أن تأخذ بعني االعتبار كل الدراسات ذات 

العالقة وتحليل البيانات لنظام املهنة باإلضافة إلى سوق العمل. 

بشكل عام، هنالك العديد من املنهجّيات التي تتيح تحليل سوق العمل. ويوصى  دائما بتطبيق هذه املنهجّيات في 
دراسات هادفة بتركيز مهني وعلى القطاع )على سبيل املثال مسوح القطاع، والتحليل املهني، وتحليل احتياجات 
التدريب(. هذا ويركز تحليل القطاع على جمع املعلومات حول الوضع االقتصادي، والهيكلي، والتوظيفي، واملهني، 
ووضع املهارة في القطاعات املختلفة. وبشكل محدد، يمكن تقويم هيكل املهن والعمل الذي يتطلب املهارة )بما فيها 
شواغر العمل(. فمن مثل هذه البيانات، يمكن أن تستمد من اإلحصائيات االقتصادية املتوفرة ومن نظام املعلومات 

الخاص بسوق العمل والتي يمكن تحسينها من خالل البحث اإلضافي.

اّن نتيجة التحليل يجب أن تقود إلى جدول إسناد منظم. وسيتم توفير املثال على مثل هذا النوع من التنظيم املهني 
املمنهج في الفصل 3.5. فور تطوير الوصف املهني ومعيار التقييم،  وبالتوافق مع ما سبق يتم عمل اإلسناد إلى 

األطر بالتوافق مع اإلرشادات واملعايير املصادق عليها.

ولغاية تسهيل الوصف فقد تم تلخيص الفئات الرئيسية )قطاعات  واملجموعات املهنية( في الجدول. وتم شرح املهن 
من املجموعة املهنية "هندسة السيارات"، والتي تم تطويرها خالل مرحلة التجريب في الجدول رقم 2.

AOC الجدول 2: املجموعة املهنية مع املهن التي تتم تجربتها واإلسناد التجريبي إلى تصنيف

املجموعة املهنية
)مثال(

املهن
)املطّورة/ قيد التطوير خالل 
املرحلة التجريبية – مراجعة 

التسمية ال تزال مطلوبة(

AOC
)ISCO(

POC
)للتصنيف الذي 

تمت مراجعته(

NQF

ميكانيك سياراتهندسة السيارات
كهرباء سيارات

بودي سيارات )تصليح 
الشاصي والبودي(

دهان السيارات 
ميكاترونيك سيارات

3115092

7231013

3114172

3115292

7237043

7237054

التوصيات الخاصة بتطوير املنهاج للمهن التي تم تحديدها
بعد تحديد أهم املهن في القطاعات  املهنية التي تم اختيارها من قبل مجموعات العمل املخصصة، تصبح هذه املهن 
املختارة مسبقًا موضوع الخطوات التالية من الطريقة املعيارية  لتطوير املنهاج، حيث يتم تحديد املهام والكفايات 

املرّكبة لكل مهنة من قبل مجموعات عمل العاملني الخبراء )الخطوة 2(.
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توفر ورشات العمل معلومات حديثة إضافية حول تصميم املهن، ونطاقاتها وحدودها. وهي أداة التحقق من املهن 
وتحديث وتطوير الوصوف املهنية.

والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  عن  املسؤولة  الوزارات  قبل  من  رسمي  بشكل  العمل  مجموعة  بتعيني  يوصى 
)TVET(، فعلى سبيل املثال وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي. 

اّن مهّمة مجموعات العمل الرئيسية هي ربط املهن بمستويات املؤهالت املوافقة لها وتطوير مناهج التدريب والتعليم 
املهني والتقني )TVET( الجديدة، بحيث تكون كل مجموعة من مجموعات تطوير املنهاج التي تم تعيينها مسؤولة 

عن مجال واحد من القطاعات املهنية.

5.3 األدوات واألمثلة
في الجدول التالي يتم عرض مثال على فئة من القطاعات  واملجموعات املهنية. وهو مبني على توصيات مؤتمر 

هانجتشو الخاص بيونيسكو-يونيفوك عام )2004( واملزيد من الشرح والتوضيح حول املستشارين

الجدول 3: مثال على تجميع القطاعات  واملجموعات املهنية على شكل فئات

املجموعة املهنية  )أمثلة(القطاع املهني )أمثلة(
التجارة والتوزيعاإلدارة واألعمال

املبيعات
اإلدارة والتنظيم

الخدمات
املالية، والتأمني وامللكية

املواصالت واللوجستيات
التصنيعاإلنتاج والتصنيع

تصميم الهندسة امليكانيكية

هندسة العرض / الهندسة البيئية 
هندسة السيارات

البناءالهندسة املدنية
تكنولوجيا التغليف واألسطح

التنقيب
أنظمة اإلنتاجهندسة الكهرباء والهندسة االلكترونية

معدات البناء
األجهزة االلكترونية
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اإلحصاء والرياضياتالعلوم الطبيعية، والرياضيات، وتكنولوجيا املعلومات
العلوم التطبيقية

علم طبقات األرض والبيئة
املعلوماتية

النقلالنقل، واللوجستيات واألمان
اللوجستيات

األمان
الرعاية الصحيةالرعاية الصحية والرعاية االجتماعّية 

الرعاية االجتماعّية 
التمريض

النظافة الشخصّية
الرعاية باألطفال والشبابالثقافة والتعليم

تعليم التمريض
تعليم الكبار

االحتياجات الخاصة والفئات املستهدفة
الرقص واملوسيقى

السفرالرفاهية، والسفر، والسياحة
الرياضة 

خدمات السياح
املطاعم والضيافة

الزراعةالزراعة والطعام والغذاء
إنتاج الطعام

الغذاء
االقتصاد املحلي

اإلعالم املطبوعاإلعالم واالّتصال والتواصل
تصميم اإلعالم

الصورة
الصوت والصوتيات

إنتاج امللبوساتالنسيج والتصميم
تصميم األزياء

التصميم الداخلي
الفن والحرف
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الخطوة 2: القيام بورشة العمل الخاصة 
بالعاملني الخبراء

4

الهدف:
 تحديد املهام املرّكبة املميزة والكفايات املطلوبة للمهن كأساس للوصوف املهنية واملعايير التقييمّية، 

وذلك لتطوير وتحديث املنهاج.

تم تطوير واختبار منهجية ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء وتوضيحها بشكل مكثف كأداة معترف بها لتطوير املنهاج من قبل معهد التكنولوجيا   2
والتعليم الخاص بجامعة بريمني في أملانيا.

تقوم مناهج التدريب والتعليم التقني واملهني TVET املبنية على الكفايات واملتعلقة بالعمل بالتركيز على الكفايات 
واملهام الخاصة باملهن ذات العالقة. ونتيجة لذلك، يجب تعريف وتحديد هذه الكفايات واملهام من أجل تصميم 
منهاج التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(. ويتم عرض اإلرشادات الخاصة بالخطوة 2 من الطريقة املعيارية  
لتطوير املنهاج، والخاصة بتحديد املهام املرّكبة والكفايات املطلوبة في املهنة التي تتم مراجعتها، باإلضافة إلى 

عملية التحقق منها في هذا الفصل 1

1.4 خلفية
في أي نظام تدريب وتعليم مهني وتقني TVET رسمي، يتم تنظيم األغراض التعليمية، أو تنظيم أهداف وسياقات 
تشكيل  في  األساسية  الوظائف  من  واحد  يعتبر  منهاج  عملّية خلق  اّن  منهاج حيث  لكل  ممنهج  بشكل  الّتعّلم  
اإلرشادات الخاصة بالتعليم والّتعّلم . فاملنهاج عبارة عن مخزون من النشاطات املنفذة لتصميم وتنظيم وتخطيط 
وتقييم أحد أفعال التعليم أو التدريب لتحقيق املخرجات املرجوة. فقد كان املنهاج تقليديًا، يبنى على تسلسل هرمي 
للمعرفة الخاصة بالعلوم األساسية، متبوعة بالعلوم التطبيقية ومن ثم املهارات التقنّية الخاصة باملمارسات اليومية. 
اّما اليوم فتصميم املنهاج املعاصر يجب أن يشمل تحديد الكفايات، وأهداف الّتعّلم، وسياقات الّتعّلم، وأساليب 

ومواد التعليم والّتعّلم  )بما في ذلك التقييم(، باإلضافة إلى الترتيبات الخاصة بتدريب املعّلمني واملدربني.

اّن من اهم االهداف للمنهجّيات املبنّية على الكفايات واملرتبطة بسوق العمل هو:  ربط منهاج التدريب والتعليم 
املهني والتقني )TVET( بنشاطات العمل الحقيقية واملهارات، واملعرفة، واملواقف والسلوكيات املطلوبة ألداء العمل. 
وهكذا تستمد سياقات الّتعّلم  من املنطق الخاص بأنظمة العمل وأفعال األخصائيني الذي يقومون بأداء هذا العمل 
بشكل مهني. إحدى  هذه املنهجّيات واملعترف بها دوليا لتحديد  مهام العمل الحقيقية والكفايات هي ورشات 
العمل الخاصة بالعاملني الخبراء. والتي من بياناتها ومخرجاتها  يمكن تصميم الوحدات النمطية ووحدات الّتعّلم  

التي تشكل املنهاج. 
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الشكل 4: الصلة بني التحليل املهني، وتصميم املنهاج وتصميم ممارسات الّتعّلم 

3  تم وصف املنهجية )باللغة األملانية( في املنشورات التالية: كلينر، م. وآخرون )2002(، تصميم املنهاج 1، مهام االحتراف الحديثة، كونستانز

اّن املنهجّية املطبقة شاملة وبالتالي مبدعة حيث أنها تشتمل على مفهوم تربوي موضح بشكل جيد يشير إلى نهج 
الكفايات والسياقات في  بناء على  املبني على املشاكل واملوجه بحسب األفعال.  ويقوم  املرّكبة، والّتعّلم   املهام 
الوحدة النمطية املستمدة من املهام املرّكبة،  في هذا الّتعّلم  يتم تصميم مواقف الّتعّلم . حيث اّن مواقف الّتعّلم   
هذه تبدأ بمهام أو مشاكل عمل حقيقية، مما يجعلها ذات قيمة مرّكبة وبالتالي تشكل تحدي للطالب. اّن اتقان 
هذه األوضاع بنجاح يؤّدي الى تطوير الكفايات. و يجعل تصميم أي عملية تعلم ضمن إعدادات التدريب والتعليم 
املهني والتقني )TVET( بحيث يقوم أي متعّلم مبتدئ بالتطور تدريجيًا إلى خبير في مجاله. وهذا  يتطلب اختيار 

ترتيبات الّتعّلم  املتعلقة بالعمل والتي تدعم تطوير الكفايات.

ويتم توضيح الصلة بني التحليل املهني، وتصميم املنهاج وتصميم مواقف الّتعّلم من خالل الشكل التالي:

2.4 منهجّية التحليل املهني
هناك  منهجّيات متعددة ومختلفة لتحليل النشاط املهني أو نشاط العمل اولتحديد الكفايات املهنية. يعّد  أكثرها 
استخدامًا في تطوير املنهاج هي طريقة DEVELOP A CURRICULUM ( DACUM(. الذي من خالله  تم 
تطوير منهجّية ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء  بهدف تحديد ووصف الوصوف املهنية بناء على مهام 

عمل رئيسية محددة. 

اّن ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء  )EWW( مثلها مثل DACUM مبنية على ثالثة افتراضات أساسية 3 وهي:
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 أّن العامل املاهرهو عبارة عن خبير في مجاله ويمكنه وصف عمله أو صنعته أكثر من أي متفرج خارجي.
 يمكن وصف املهنة بشكل دقيق من خالل تعريف وتحديد األفعال املحددة املرتبطة بالعمل التي يقوم العامل 

الخبير بأدائها.
 تتطلب كافة أنواع األفعال املرتبطة بالعمل مستوى معني من املعرفة، واملهارات، واملواقف والسلوك أو الكفايات 

من أجل أدائها بشكل سليم.

اّن منهجّية ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء مبنية على املبدأ  القاضي بأن العمل املهني، وكما هو مطلوب 
من قبل سوق العمل، يركز على احتياجات الزبون أو مستخدم املنتج أو الخدمة. وورشات العمل الخاصة بالعاملني 
الخبراء مبنية على االعتبار القاضي بأن األشخاص املاهرون، الذين يعملون في مهنة ما، يلبون احتياجات هذه 
املهنة ويمكنهم وصف املهام املطلوبة والجودة والسياقات الذي تحدث فيهما هذه املهام، بشكل كاٍف أكثر من غيرهم 

"الشخص الخارجي". ويوفر تجميع هذه املهام والتحقق منها وصفًا شاماًل ومكتماًل للمهنة.

اّن املهام األساسية املهنية أو املرتبطة بالعمل )واملشار إليها الحقًا باملهام املرّكبة( تصف مهنة معينة يجب أداؤها 
من حيث النتائج املتوقعة. وتكون تلك املهام دائمًا خاصة بإعدادات عمل معينة. فهيكلة وتنظيم العمل باإلضافة إلى 

عدد محدود من املهام املرّكبة ضروري من أجل فهم البعد املعنوي والغاياتي للعمل.

تعتبر ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء أداة معتبرة  يتم بها تحديد املهام املرّكبة والكفايات املطلوبة في 
املهن كأساس لتطوير املنهاج الناتج عنها. واحدى حسنات ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء الخاصة هي 

مدى نجاعتها من حيث املرونة والوقت والتكاليف.

فورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء لها هدفان أساسيان هما:

 تحليل ووصف املهنة من حيث املهام املهنية أو املرّكبة الجوهرّية التي يمكن تصنيفها وفقًا للمجاالت املهنية أو 
مجال عمل معني.

 تحديد وصياغة الكفايات املتعلقة بكل مهّمة مرّكبة.
باالعتماد على مستوى تعقيد املهنة، يمكن وصف كل مهنة من خالل عدد محدود من املهام املرّكبة )ما يقارب 16-8(. 

و تعتبر هذه املهام املرّكبة واملعرفة والخبرات والكفايات املطلوبة لتلبية املهام اساس جّيد للمنهاج.

ورشة عمل التحقق
يتم تقييم مدى الصالحية العامة لنتائج ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء من قبل خبراء مختلفني من املهنة، 
ألّن املهام املرّكبة يجب أن تكون مستقلة عن سياق عمل معني )املنطقة، الشركة أو الشخص(. ومن املمكن الحقًا 
أخذ سياقات ومتطلبات الشركات املحددة بعني االعتبار في تصميم مواقف الّتعّلم   وبالتالي في ممارسات الّتعّلم .

تطوير الوصف املهني ووحدات املنهاج النموذجية
اّن نتائج كل من ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء، وورشة العمل املنبثقة عنها الخاصة بالتحقق، وتفسير 
املهام املرّكبة املحددة تعمل على شكل وصف مهني ووحدات منهاج نموذجية، كمعطيات للخطوات 3 و4 من عملية 
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تطوير املنهاج. وتكون املهام والكفايات املرّكبة التي تم تحديدها والتحقق منها هي نظام املرجعية للمنهاج. ويتم 
تحويلها إلى وصف مهني )الخطوة 3( وإلى وحدات منهاج نمطية ومواقف تعلم  )الخطوة 4(.

ولفهم مصطلحات املنهجّية الرئيسية، تم وصفها في الفقرات االتية:

املهام املرّكبة عبارة عن مهام املهنة الرئيسية الهامة والتي تكون واسعة وهادفة:املهّمة املرّكبة
 تغطي كل مهّمة مرّكبة عملية عمل مكتملة وتشمل التخطيط، والتنفيذ وتقييم املهّمة.

 تغطي املهام املرّكبة في مجموعها فروع ومجاالت متنّوعة للتخصص.
 يتم وصف املهام املرّكبة بطريقة عمومية ضمن سياق مرتبط بالعمل من أجل الحصول على مهن 

أوسع تمثل كافة النشاطات املهنية املتعلقة بالعمل في فروع مختلفة من السياق االقتصادي 
األوسع.

 كل مهنة لديها عدد محدود من املهام املرّكبة املعتادة )ما يقارب 8-16(، حسب مستوى 
تعقيدها.

 يتطلب تحقيق كل مهّمة مرّكبة تطبيق كفايات فنّية، وشخصية، واجتماعية، ومنهجّية، والتي 
يمكن تحديدها.

لوصف مهّمة مرّكبة، يوصى باتباع التسلسل التالي:
املصدر + املفعول به + الظرف

األمثلة:
 صناعة قطع االت من خالل ماكينات يتم التحّكم بها رقميًا بالحاسوب؛

 تجميع املاكينات واألجهزة؛
 تركيب التوصيالت الكهربائّية في بنايات سكنية؛

 استخدام برامج PLC لعمليات األتمتة الصناعية؛
 انتاج أثاثا بسيطا؛

 التخطيط والتحكم  بع مليات املشتريات؛
 العناية بالشعر وفروة الرأس.

العامل الخبير هو عبارة عن عامل ماهر وصل إلى مستوى مهارة متوسط أو عالي تم تدريبه في العامل الخبير
املجال املهني  املخصص. ويكون لديه تجربة عمل ذات عالقة ويقوم بشكل منتظم بتطوير وتحديث 
املعرفة واملهارات والكفايات باستخدام أساليب التدريب الرسمّية وغير الرسمّية لتكون قادرة على 

تحقيق املتطلبات املهنية بشكل جيد.  ويمكن االضافة اّن مهام العمل الخاصة بالعامل الخبير 
تغطي مجااًل واسعًا وتكون مرّكبة وتتيح املجال لنوع من االستقاللية.

ورشة العمل الخاصة 
بالعاملني الخبراء

ورشة العمل الخاصة بالعاملني الخبراء عبارة عن منهجّية تحليل مهني تستخدم في عملية تطوير 
املنهاج. ومدة ورشات العمل هذه ليوم واحد، والتي يتم عقدها مع ما يقارب 6-15 عاملني خبراء 

من املهنة   املخصوصة، ويكون هدفها هو تحديد وتعريف ووصف وتنظيم مهام املهنة املرّكبة 
والكفايات املطلوبة.

عبارة عن املصطلح الشامل لكون شخص ما قادرًا ومستعدًا للقيام بعمل بشكل مخطط، الكفاية املهنية
ومسؤول، وموجه حسب الهدف من أجل حل مشاكل أو مهام مرّكبة في العائلة املهنية .

وتشمل الكفاية املهنية الكفايات الفنية، والشخصية واالجتماعّية  واملنهجّية.
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في سياق اكتساب الكفاية املهنية، يمكن وصف الكفاية الفنية على أنها قدرة املتعّلمني الكفاية التقنّية أو الفنية
واستعدادهم الكتساب واستخدم املعرفة واملهارات الفنية لحل املشاكل وأداء املهام بشكل 

مستقل، وموجه حسب الهدف بشكل مالئم وتقييم النتيجة والقدرة على نقل املعرفة واملهارات إلى 
مجال واسع من األوضاع ضمن وخارج الجانب املهني.

األمثلة:
 املعرفة واملهارات التقنّية ذات العالقة باملهّمة املهنية؛

 املعرفة حول التكنولوجيا ذات العالقة، واألدوات واملواد، واملعايير واللوائح التقنّية، ومعايير 
الجودة، والصحة واألمان املهنيني، وحماية البيئة، والجوانب االقتصادية.

يمكن وصف الكفاية الشخصية على أنها قدرة األفراد واستعدادهم بالتصرف وتحّمل املسؤولّية الكفاية الشخصّية
الشخصّية وبالتوافق مع القيم األخالقية. ويعود ذلك على تطوير املفاهيم الشخصّية، واحترام 
الذات، والنجاعة الذاتية وااللتزام بالقيم. وتشمل تقييم الفرص، واملتطلبات والقيود فيما يتعلق 

بذات الشخص، وبعمل الشخص والدور واملشاركة في الحياة العامة واالجتماعّية .

األمثلة:
 املصداقية،

 االستقاللية،
 القدرة على االنتقاد )بشكل إيجابي أو سلبي(،

 التعامل مع الصراعات بشكل بّناء،
 املسؤولية باإلحساس بالواجب،

 األسلوب اإليجابي تجاه الّتعّلم  مدى الحياة،

يمكن وصف الكفاية االجتماعّية  على أنها القدرة واالستعداد لتطوير عالقات اجتماعية إيجابية الكفاية االجتماعّية
بناء على املسؤولية االجتماعّية  والتضامن االجتماعي. مع االشارة  إلى القدرة على التعاون 
والتعامل بشكل عقالني ومسؤول مع الصراعات، والتعاطف مع اآلخرين. والقدرة على فهم 

األدوار، والعمل ضمن فريق، والتواصل بشكل مالئم مع كل من املشرفني، والزمالء، والشركاء، 
واألصدقاء كجزء من الكفاية االجتماعّية .

األمثلة:
 بدء واستجابة والتزام الشخص بالعالقات االجتماعّية ،

 املسؤولية االجتماعّية ،
 فهم وقبول توزيع األدوار،

 الفهم واالنخراط بالتعامالت والتفاعالت،
 املظهر واالّتصال والتواصل املالئم.



40

دليل الطريقة الوطنية املعيارية لتطوير مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني

يمكن وصف الكفاية املنهجّية على أنها امتالك القدرة واالستعداد لحل املشكالت والقدرة على الكفاية املنهجّية
أداء مهام موجهة حسب الهدف، واملخططة واملنظمة بشكل ممنهج. حيث يتم اختيار استراتيجيات 
حل املشاكل، ووسائل العمل بشكل مستقل، ويتم تطبيقها وتطويرها من أجل إتمام املهام املوكلة، 

لضمان الجودة ومن أجل تقييم النتائج. 
والكفاية املنهجّية مطلوبة للحصول على املعلومات من خالل استخدام اللغة واملعلومات الحديثة 
وتكنولوجيات االّتصال والتواصل. كما أن تطوير استراتيجيات الّتعّلم ، والقدرة على االلتحاق 

بتعلم مدى الحياة، والتطوير الذاتي وتطوير مسيرة العمل يتطلب أيضًا كفاية منهجّية.

 البحث باستخدام االنترنت، 
 الّتعّلم  االلكتروني والعمل مع الدروس التوضيحية،

 عمل الحسابات،
 قراءة  الرسوم البيانية والتعامل معها،

 العمل مع الدالالت والنصوص األخرى،
 فهم واستخدام املصطلحات اإلنجليزية التقنّية،

 تقنيات العرض.

يلخص املهام املرّكبة والكفايات الرئيسية الخاصة باملهنة. ويوفر الوصف املهني لكل من أرباب الوصف املهني
العمل، والطاّلب، واملعّلمني واملدربني واملحاضرين صورة واضحة عن املهنة حسب نظام التوظيف 

وبالتالي توفر وصفًا ملا هو متوقع من الخريجني املستقبليني القيام به.

3.4 تنفيذ ورشة العمل الخاصة بالعاملني الخبراء
عادة يمكن تنفيذ الورشة خالل يوم واحد، وفي بعض األحيان خالل يومني إذا لزم األمر. وعادة يتم تنظيمها وتيسيرها 
من قبل ميسرين يمتلكا معرفة شاملة حول املهنة التي تتم مراجعتها وأساليب تيسير ورشة العمل. وسيتم تنظيم 
وتحقيق ورشة العمل الخاصة بالعاملني الخبراء في خطوات الحقة )انظر قوائم التحقق وأوراق العمل وامللحقات(. 

يعتبر امليّسر العامل األكثر أهمية عند القيام بورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء. فمهاراته وكفاياته من حيث 
املعرفة التقنّية واملعرفة املنهجّية ستحّدد نجاح  الورشة من عدمه.

يحتاج امليّسرون إلى تولي دور طبيعي يضمن التزامهم باألهداف املتفق عليها. وأمامهم تحدي إلنشاء عالقة جديرة 
بالثقة ليكون املشاركون متأكدين أن التصريحات التي يقومون بها خالل ورشة العمل لن يتم استخدامها لنوع من 
أنواع غايات التقييم للمؤسسة او الشخص. فبقاء املشاركني حياديني أمر ضروري للكيفية التي تتطور فيها ورشة 
العمل. هنالك بعض املزايا الستخدام ميسرين خارجيني. فامليّسرون الخارجيون بعيدون أكثر عن الشركة التي 

يعمل فيها املشاركني. إضافة إلى ذلك، فإن نشوء عالقة تنافسية بني امليّسر واملشاركني غير محتمل. 

ولكي يتمّكن امليّسر من قيادة النقاش مع العمال املهرة حول املهام املهنية التي يقومون بأدائها ال بد له من بعض املعرفة 
التقنّية األساسية حول املهنة املخصصة. وفي الحالة املثالية، يكون امليّسر قد تم تدريبه في املجال وقد عمل كخبير في 
مجاالت متنوعة ذات عالقة. وبشكل بديل، يمكن أن يكون امليّسر قد اكتسب بعض الخبرة كمدرب أو محاضر في العائلة 
املهنية  املخّصصة. كما أن امتالك بعض املعرفة التقنّية يوسع من القدرة على إعطاء الرأي حول االتجاهات السائدة 
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والتطورات املستقبلية املمكنة للمهنة. ويعني ذلك أن امليّسر يحتاج أيضًا أن يكون على دراية ببعض املواد النظرية أو 
يجب أن يكون قد شارك في مناسبات تتيح الفرصة لنقاش تلك القضايا اي وجود خلفية لديه عن املوضوع.

بعيدًا عن املعرفة التقنّية، يحتاج امليّسر إلى أن يكون لديه مهارات اتصال وتواصل متطورة وبعض الخبرة العملّية  
املتعلقة بكيفية تنظيم وتنفيذ الندوات وورشات العمل. بما أن ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء يتم تطويرها 
بناء على أساليب االعتدال واللطف، فمن الضروري أن يكون امليّسر على دراية ومعرفة بكيفية تطبيق ذلك األسلوب. 

وهذه بعض املبادئ األساسية ألسلوب االعتدال واللطف وتشمل:

 ال يقوم املسير بقيادة ورشة عمل أو جلسات. فدوره توفير إطار عمل يدعم تفاعل املشاركني بشكل فعال.
 املشاركون مسؤولون عن نتائج ورشة العمل. فامليّسر مطلوب منه أخذ موقف محايد.

 أهداف وأسلوب ورشة العمل تحتاج أن تكون شفافة للمشاركني. وهذا ضروري من أجل ضمان استقاللية 
ومسؤولية املشاركني واعتمادهم على ذاتهم.

 التبديل بني أشكال العمل املختلفة مثل العمل الفردي أو على شكل مجموعة يضمن  تفاعل كافة املشاركني 
ومساهمتهم في النتائج.

 املساعدات البصرية مثل لوحات اإلعالنات وبطاقات يدعم طريقة عمل منهجّية منظمة أكثر، وبالتحديد في سياق 
النقاشات ضمن مجموعة.

 يتم توجيه مبدأ اإلجماع نحو إعطاء كل مشارك الفرصة للمساهمة بمهاراته ومعرفته نحو تحقيق نتائج مشتركة.
 على الصعيد األوسع فإن وسيلة االعتدال واللطف تمتد إلى توجيه ديناميكيات املجموعة، وتصور وعرض النتائج 

باإلضافة إلى توليد مناخ إيجابي للتبادل والنقاش.

1.3.4 تنظيم ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء
الهدف من ورشة العمل الخاصة بالعاملني الخبراء هو وصف مهنة بأكملها بناء على املهام املهنية املرّكبة، وبالتالي 
يجب أن يكون الخبراء لديهم معرفة طويلة األمد وواسعة ومعمقة ومباشرة في املهنة ذات العالقة. فاألشخاص 
الذين يمتلكون خبرة جزئية فقط، على سبيل املثال كمدربني، في تخطيط العمليات أو في عائلة مهنية  ذو عالقة 
ليسوا االختيار األفضل. لذا من الضروري أن يغطي نطاق خبرة الخبراء املهنية معظم مهام املهنة املرّكبة، وأن 

يكونوا مشاركني في عملية عمل وتنظيم ذي عالقة، وأن يكون الخبراء قادرين على وصف الكفايات املهنة.

تعتبر املعايير أدناه املتطلبات املثلى الختيار مشاركي ورشات العمل. ينبغي على امليّسرين أخذ القرار النهائي 
بخصوص الخبراء املشاركني، آخذين دائمًا بعني االعتبار أن نتيجة ورشة العمل تعتمد على اختيار مشاركني ذوي 
خبرة جيدة و يمثلون أيضًا وصفهم املهني بالكامل. ويمكن أن يتراوح عدد املشاركني، حسب العائلة املهنية  وحجم 

الصناعة،  ما بني 6-15 مشارك.

وفيما يلي املعايير التي يمكن استخدامها الختيار الخبراء:

 يعملون حاليًا في مجال املهنة  قيد التطوير والعمل )ال يجوز أن يكونوا يعملون حصريًا كمعلمني أو محاضرين 
في املهنة فقط(؛
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 يقومون بتأدية او قاموا بتأدية مهام متنوعة ممثلة للمهنة وبالتالي لديهم خبرة عمل كافية؛
 تم تدريبهم  بنمط التدريب الرسمي في في مجال املهنة  )حيثما أمكن(؛

 قاموا باملشاركة بتدريب مستمر في مجال املهنة  )بشكل رسمي أو غير رسمي(، وبالتحديد يقومون بتحديث 
وتطوير معرفتهم في التطوير والتطبيق التكنولوجي للتكنولوجيا الحديثة في تلك املهنة؛

 يجب أن يكون لديهم مستوى من االستقاللية واملسؤولية في تخطيط وأداء عملهم؛
 يجب أن ال تربطهم أي عالقة من املسؤولية االدارية مع املشاركني اآلخرين، على سبيل املثال ال يقبل وجود 

موظفني مسؤولني عن غيرهم من نفس املؤسسة؛
 يقومون باملشاركة في ورشة العمل بشكل طوعي.

مالحظة: قائمة معايير االختيار أعاله الخاصة باملشاركني املرّشحني ال توحي بأنه ينبغي على كل مشارك تلبية 
كافة املعايير.

يجب على  املشاركون أن يكونوا مستعدين للمشاركة بخبرتهم املتعلقة بالعمل، )فعلى سبيل املثال عن املاكينات، 
واألدوات، واألساليب، وتنظيم العمل والتدريب( ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا متمكنني من معرفتهم  التقنّية ولديهم 
بعض مهارات االّتصال والتواصل من أجل أن يكونوا قادرين على وصف وشرح عمليات ومهام العمل. وبالطبع 

تكون مشاركتهم في ورشات العمل دائمًا تطوعية.

مهام امليّسر الرئيسية الذي يقوم بتنظيم ورشة الخبراء هي:

 يقوم امليّسرون باختيار ودعوة الخبراء املشاركني وفقًا للمعايير املحّددة السابقة.
 ُيحّضر امليّسرون املعدّات: الحواسيب املحمولة، وأجهزة العرض، وألواح تثبيت األوراق، والبطاقات، والدبابيس، 

وأقالم الحبر، وأوراق العمل، واألقالم ...الخ. 
 قد يكون من الجدير القيام بجمع املعلومات املتعلقة باملهنة وذلك من خالل إجراء الزيارات امليدانية في املشاريع 

قبل عقد ورشة عمل العاملني الخبراء.  
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شكل5: خطوات تنفيذ ورشة عمل الخبراء

2.3.4 خطوات ورشة عمل العاملني الخبراء

الشكل التالي يبني معلومات إضافية  لكل خطوة من الخطوات الخاصة باملرحلة:
شكل 6: وصف تفصيلي لورشة عمل العاملني الخبراء

املقدمةالخطوة 1
الهدف: خلق الظروف املالئمة لورشة العمل وتقديم املعلومات ذات الصلة

 افتتاح ورشة العمل، والتعريف بامليّسرينامليّسرون 
 التعريــف بشــكل موجــز باملشــاركني: أســمائهم وتاريخهــم الوظيفــي الشــخصي- خلفياتهــم التنمويــة املشاركون

واملهنية
 يتضمن هدف ورشة العمل عنوان املهنة/الوظيفةامليّسرون

 تنظيم ورشة العمل وجدول األعمال الخاص بها
ــة  ــراء، املهّم ــني الخب ــل العامل ــات املصطلحــات )ورشــة عم ــى تعريف ــم عل  يشــتمل العــرض والتقدي

ــة( ــة، الكفاي املرّكب

*مالحظة: يحتاج امليّسرون إلى ذكر هدف ورشة العمل بوضوح واسم املهنة التي يتم مراجعتها أو تطويرها.
السبب: إذا سئل املشاركون عن املهام الرئيسية لعملهم، فسيذكرون غالبًا املهام الرئيسية الحالية، التي قد ال 

تشكل املهام الرئيسية للمهنة قيد التطوير.
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جمع املهام الرئيسية لكافة املراحل املتعلقة بعملية تطوير املهنةالخطوة  2
الهدف : تحديد املهام الرئيسية للمهنة التي يمارسها املشاركني خالل وظائفهم الشخصّية حتى اليوم في 

محطات ووظائف عمل مختلفة

 تشكيل مجموعات صغيرة من الخبراءالعمل الجماعي
 تقوم كل مجموعة بمناقشة وتدوين املهام الرئيسية املتعلقة بعملهم املهني،  واملتعلقة بكافة مجاالت 

ووظائف وعمليات العمل التي تعتبر مميزة بالنسبة للمهنة وعمليات العمل املتعلقة بكافة املراحل ابتداء من 
مرحلة املبتدئ إلى الخبير باملهنة

 كتابة جوهر/عنوان كل مهّمة على بطاقة
 مهّمة واحدة = بطاقة واحدة

 يتم وصف كل مهّمة باستخدام مصدر  الحركة ومفعول به )سياق الحركة(.
مثال: فحص و اصاّلح نظام البريك  في السيارة

 مالحظة: ال يوجد مهّمة بعنوان "أساسيات ---" في أي مهنة. 
ينبغي أن تبدأ العملّية  التدريبية بمهام مرّكبة بسيطة تشمل األفعال املبدئية وأن تقدم ملحة عن املهنة. كما ينبغي أن 

تكون األساسيات واملبادئ مشمولة في تلك املهام.

املهام املرّكبة العنقوديةالخطوة  3
الهدف : تحويل املهام الرئيسية إلى مهام مرّكبة مميزة

1. تحديد املهام الرئيسية النموذجية املتعلقة باملهنة
2. إعطاء اسم/عنوان وصفي ومعمم لكل مهّمة مرّكبة

جلسة عامة/
امليّسرون

 تثبيت البطاقات على الواح 
 وضع املهام الرئيسية التي يتم تحديدها من قبل مجموعات العمل الصغيرة في مجموعات من املهام 

املرّكبة العنقودية
 تحديد املهام املركبة وهي عبارة عن املهام الرئيسية املعيارية الخاصة باملهنة =املهام املرّكبة= 

 مجموعات كبيرةمن املهام املتشابهة واملتعلقة مع بعضعا البعض 
جلسة عامة/

امليّسرون
 تحديد املهام التي تم ذكرها مرة أو مرتني:

النقاش:
 هل هذه املهام مهام مرّكبة حسب تعريفها؟

 إذا كانت كذلك، قم بإضافتها إلى املهام املرّكبة األخرى
 أو هل تصف تلك املهام  الفردية واملحددة حسب مكان العمل؟

إذا كانت كذلك، قم بحذفها أو تضمينها كمهام فرعية ثانوية في مهام مركبة اخرى.
جلسة عامة/

امليّسرون
 قم بتحديد املهام اإلضافية التي لم يتم ذكرها:

 النقاش:
1. هل توجد مهام مرّكبة أخرى تتعلق باملهنة لم يتم القيام بها من قبل املشاركني؟

2. هل تشكل هذه املهام جزءا من الوصف الوظيفي الحالي؟
3. هل ستصبح هذه املهام جزءا من الوصف الوظيفي املستقبلي، على سبيل املثال عن طريق التطورات 

التكنولوجية الحديثة؟
4. إذا كان الجواب بنعم، قم بإضافتها إلى املهام املرّكبة
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جلسة عامة/
امليّسرون

 النقاش واملوافقة النهائية على كافة املهام املرّكبة:
 أعط كل مهّمة مرّكبة تم االتفاق عليها اسمًا/عنوانًا وصفيًا معممًا )أعد صياغته إذا تطلب األمر( بهدف 

الحصول على تعريفات صحيحة وسليمة للمهام املرّكبة املتعلقة باملهنة، بغض النظر عن سياق العمل 
الشخصي.

 تذكر: العنوان = مصدر الحركة ومفعول به )سياق الحركة(
 املوافقة النهائية على كافة املهام املرّكبة املحددة 

تحديد الكفاياتالخطوة  4
الهدف: وصف كل مهّمة مرّكبة على شكل كفايات ضرورية

 تقديم وتعريف الكفايات امليّسر
العمل الجماعي 

وجلسة عامة
 يقوم الخبراء بتدوين الكفايات الفنّية والشخصّية واملنهجّية واالجتماعّية  الالزمة بهدف إنجاز كل مهّمة مرّكبة

 كفاية واحدة = بطاقة واحدة
 تثبيت الكفايات الالزمة على اللوح بجانب كل مهّمة مرّكبة

 مناقشة وإكمال الكفايات الالزمة لكل مهّمة مرّكبة
 ستظهر بعض الكفايات )مثل التخطيط واالّتصال والتواصل...الخ( بجانب كل مهّمة مرّكبة

 كخطوة أولى، ثبت الكفايات تحت اسم "الكفايات الشاملة" في مكان منفصل
 وكخطوة ثانية، بعد أن يتم وصف الكفايات بالتفصيل، حاول أن تكون  أكثر تحديدًا بالنسبة للكفايات 

الشخصّية واالجتماعّية  واملنهجّية املتعلقة بكل مهّمة مرّكبة )"التخطيط" فقط، بل أيضًا التخطيط ضمن 
التدريس، وتحت اإلشراف، أو بشكل مستقل، أو ضمن فريق، الخ؛ وليس "أنظمة الصحة والسالمة" 
فقط؛ بل أيضًا أنظمة الصحة والسالمة املتعلقة بمعالجة الدارات الكهربائّية والعوامل الكيميائية، الخ(

 التحقق من جدوى إنجاز كل مهّمة مرّكبة مقابل الكفايات املطلوبة

ترتيب املهام املرّكبة
الهدف: إعداد التوصيات املتعلقة بالتركيب والترتيب التسلسلي للمهام املرّكبة بهدف دعم ترتيب الوحدة 

النمطية في املنهاج املستقبلي

الخطوة 5

  التحقق من نتائج ورشة العمل حتى اآلن-هل املهام املرّكبة الخاصة باملهنة والكفايات الالزمة كاملة؟
  تحليل تركيب املهام املرّكبة

- ما هي املهام املرّكبة التي يمكن القيام بها من قبل املبتدئني والخبراء؟
- ما هي املهام املرّكبة املبنية على الكفايات السابقة والتي ينبغي أن تتبعها؟

  التوصيات املتعلقة بالترتيب التسلسلي للمهام املرّكبة

جلسة عامة 

امليّسرون  امللخص، والتغذية الراجعة واالختتام

4.4 تنفيذ ورشة التحّقق من الصالحية
في ورشة العمل املستقلة، يمكن التحقق من النتائج  الخاّصة بواحدة او اثنتني من ورشات عمل العاملني الخبراء 
باإلضافة إلى املهام املرّكبة املحددة من قبل مختلف الخبراء الذين لم يشاركوا في ورشات عمل العاملني الخبراء. 
ونظرًا لكون املهام املرّكبة تمثل العمل والكفايات املتعلقة باملهنة، ينبغي أن تكون تلك املهام منفصلة عن أي سياق 

عمل معني  أي غير خاصة بشيء معني كاملنطقة أو الفرع أو املشروع أو الوحدة أو الشخص.
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يتم تنفيذ ورشة العمل للتحقق من الصالحية في يوم واحد و يتم تنظيمها و تسهيلها عن طريق نفس امليّسرين. 

قبل الورشة 

يقوم امليّسران باختيار ودعوة الخبراء املشاركني من مناطق مختلفة بناء على املعايير املحددة  السابقة  وإعداد 
ورشة العمل.

ورشة العمل الخاصة بالتحقق من الصالحية

املقدمة
 الهدف: التحقق من صحة املهام املرّكبة والكفايات التي تم تحديدها وصياغتها في ورشة عمل العاملني 

الخبراء

 افتتاح ورشة العمل، والتعريف بامليّسرينامليّسرون

 التعريف بشكل موجز باملشاركني: أسمائهم وتاريخهم الوظيفي الشخصي- خلفياتهم التنموية واملهنيةاملشاركون

 يتضمن هدف ورشة العمل عنوان املهنةامليّسرون
 تنظيم ورشة العمل وجدول األعمال الخاص بها

 تعريف املصطلحات )ورشة عمل العاملني الخبراء، املهّمة املرّكبة، والكفاية(
 يقدم امليّسرون نتائج ورشة عمل العاملني الخبراء

 األسئلة واألجوبة والنقاشات املتعلقة باملهام املرّكبة والكفايات املحددة املتعلقة باملهنة والتي تخضع للمراجعةجلسة عامة
 التعديالت حيثما يقتضي األمر

 املوافقة والتحقق من صحة املهام املرّكبة والكفايات املطلوبة املميزة
 امللخص والتغذية الراجعة وختم الورشة امليّسرون
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5.4 أدوات وأمثلة على الخطوة الثانية من العملية 
جدول 4: قائمة التفقد الخاصة باختيار الخبراء

اسم الخبير املقترح/ املدعو:

يلبي املعاييراملكان، املدة وصف موجز املعايير
نعم/ ال

مجال و مكان العمل الحالي 
املوقــع الوظيفــي الحالــي، الوظائــف، الوصــف الوظيفــي 

و مهــام العمــل 
التدريب  في املهنة

الخبرة في مجال العمل
الّتعّلــم  املســتمر و تحديــث املعلومــات فــي العائلــة 

املهنيــة  و فــي التكنولوجيــا الحديثــة 
توظيف التقنّية الحديثة في مكان العمل

االشتراك في تنظيم عمليات العمل
درجــة االســتقاللية و املســؤولية فــي التخطيــط ألداء 

ــل ــام العم مه
العالقة مع املشاركني األخرين في الورشة 

يشارك تطوعا في الورشة 
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جمع االعمال الرئيسّية بشكل فردي ومن ثم ترتيبها مجموعات بشكل جماعي 

املهّمة الشخصّية 1

 اكتب املهام الرئيسية املتعلقة بعملك املهني.
)املهام الرئيسية املنفذة خالل املسيرة املهنية، على سبيل املثال مجاالت العمل ووظائف العمل التي تميز املهنة 

وعمليات العمل(.
 اكتب الجوهر / عنوان املهّمة على إحدى البطاقات.

لكل مهّمة بطاقة واحدة.

أسئلة دالة لتحديد وصياغة ووضع املهام املركبة ضمن مجموعات
 هل املهام املركبة مميزة ومرتبطة باملهنة 

 هل هي صالحة بشكل عام للمهنة؟ اي انها  مستقلة عن أي خلفيات شخصية أو متعلقات خاصة بمكان العمل.
 هل تمتلك الصياغة الدرجة الصحيحة من الشمولية؟

مالحظة: اذا كانت مختصرة أكثر من الالزم، يمكن جمع املهام املركبة تحت عنوان واحد واذا واسعة  أكثر من 
الالزم يمكن فصلها.

 هل بعض املهام متشابهة بحيث يمكن دمجها في مهمة مركبة واحدة؟
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أمثلة على املهام املركبة الخاصة بفني الصناعية:
1. تخطيط وتركيب األسالك الكهربائية في نظام التصنيع.
2. فحص واصالح  املعدات الكهربائية في نظام التصنيع.

3. شراء  وطلب قطع غيار ومواد كهربائية. 
4. اجراء  صيانة وقائية للنظام الفني في التصنيع. 

5. تشغيل نظام التصنيع والتحكم به، وضمان جودة املنتج.
6. تعديل  وصيانة األجهزة واملعدات الكهربائية في نظام التصنيع.

7. توثيق ظروف التشغيل وعملية اإلصالح االلكترونيات.
8. تركيب وتحديث وتطبيق مكونات وبرمجيات الحاسوب في نظام التصنيع.

9. فحص واستبدال املوصالت الحرارية واألجهزة واملكونات في نظام التصنيع.
10. إصالح األجهزة الكهربائية في نظام التصنيع.

11. تركيب وتفكيك وضبط املجّسات واملحركات في نظام التصنيع.
12. حل املشاكل وإزالة األخطاء الخاصة بالتركيب الكهربائي لنظام التصنيع.

13. إصالح نظام التصنيع في حال وجود خطأ فادح.
14. تحسني عملية التصنيع.

15. اإلصالح وإعادة البناء والفحص الدقيق لنظام التصنيع.

أمثلة على املهام املرّكبة

أمثلة على املهام املرّكبة الخاصة بخبير أنظمة الطاقة الشمسية:

1. تخطيط وتحديد حجم أنظمة الطاقة الشمسية
2. تخطيط ترتيب العمل وتحضير املعدات في املشروع

3. تنظيم علمية العمل في املوقع
4. تركيب األجزاء امليكانيكية للنظام الفوتوفولتييك
5. تركيب األجزاء الكهربائّية للنظام الفوتوفولتييك

6. إتمام تجهيز النظام الفوتوفولتييك
7. تركيب نظام شمسي حراري

8. إتمام تجهيز نظام شمسي حراري
9. صيانة النظام الفوتوفولتييك

10. صيانة النظام الشمسي الحراري
11. تسليم أنظمة الطاقة الشمسية للزبائن وإعطائهم اإلرشادات

12. تفكيك وإعادة تدوير نظام الطاقة الشمسية واملكونات
13. زيادة فاعلية أنظمة الطاقة الشمسية
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شكل: 7 مثال على وصف الكفايات 
ملهنة التبريد والتكييف للمهمة املركبة االخامسة: صيانة وحدات التكييف

املهمة املركبة الخامسة 
اإلطار الزمني للمهّمة املرّكبة 200 ساعة

العنوان: صيانة وحدات التكييف 

 استخدام األدوات املناسبة
 تشخيص املشاكل الكهربائّية

 استخدام الوصالت والتوصيالت الكهربائّية
 لحام النحاس )لحام أكسجني(

 تعبئة وتفريغ الغاز
 فحص الدورة ومراحلها

 الكشف عن تسريبات التبريد
****************************************

 العمل تحت الضغط
 التركيز
 الترتيب

****************************************

 العمل ضمن فريق
 قبول آراء اآلخرين

 القدرة على النقد واالنتقاد

******************************************

 استخدام االنترنت )الشبكة العنكبوتية(
 كتابة التقارير والتوثيق 

 استخدام تطبيقات الحاسوب 
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شكل: 8 مثال على املهام املركبة
املهنة: تصليح جسم  وهيكل ) بودي وشاصي( السيارة

املهمة املركبة )1( تفحص عمل الورشات الخاصة بتصليح جسم ) بودي( السيارات

 استخدام موارد االنترنت واستخدام األدلة
 إظهار وعرض املعرفة بأنواع املركبات، ومبناها وقطعها وأنظمتها الرئيسية

 إظهار وعرض املعرفة بأنواع األعطال وتصنيفها
 استخدام املصطلحات التقنّية الصحيحة

 استخدام األدوات، ومواد العمل واملستهلكات من أجل
 تقديم خدمة صحيحة

 العمل وفقًا لقواعد الصحة واألمان
 التحّكم بنتائج العمل

الكفايات الفنية 

 إظهار املصداقية والحس بالواجب
 القدرة على االنتقاد والنقد )بشكل فعال وبشكل سلبي( 

 إظهار الوعي حول جودة العمل

الكفايات الشخصية 

 التواصل مع أصحاب الكراج والعاملني فيه
 التواصل مع الزبائن، والزمالء واملشرفني

 العمل ضمن فريق

الكفايات اإلجتماعية 

 جمع املعلومات من وثائق املصنع وأدلة التصليح
 استخدام مفاهيم وجداول الخدمات

 توثيق نتائج العمل
 عرض النتائج على املحاضر واملجموعة

الكفايات املنهجية 
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الشكل 9 مثال على املهام املركبة
املهنة: تصليح جسم  وهيكل )بودي وشاصي( السيارة

املهمة املركبة )2( فك وتصليح وتركيب قطع وأجزاء املرّكبة

 قراءة وإظهار الفهم بخطط املُصّنع واملتعلقة بالفّك والتصليح والتركيب
 إظهار الفهم بوظائف أجزاء وأنظمة املركبات وتداخالتها

 فك قطع املرّكبة 
 استخدام األدوات اليدوية ومواد العمل بالشكل الصحيح

 التصليح وعمل ثقوب بجهاز الحفر
 تركيب قطع املرّكبة

 العمل بشكل منتظم وفقًا للمعايير التقنّية
 العمل وفقًا ألنظمة الصحة والسالمة 

 العمل وفقًا ألنظمة حماية البيئة وإعادة التدوير
 استخدام األدوات واإلجراءات التشغيلية الصحيحة للتحكم والقياس

الكفايات الفنية 

 أداء العمل بشكل دقيق ومرتب
 إظهار القدرة على النقد )اإليجابي والسلبي(

 إظهار موقف إيجابي تجاه املهام والّتعّلم  والحياة

الكفايات الشخصية 

 إظهار تركيز إيجابي على الزبون
 التواصل بشكل مالئم مع الزبائن والزمالء والرؤساء

 التصرف وفقًا للقواعد الخاصة بعمل الفريق واالّتصال والتواصل

الكفايات اإلجتماعية 

 تحليل احتياجات الزبائن
 توثيق طلب الزبون وحالة املرّكبة

 استخدام االنترنت للحصول على املعلومات
 توثيق نتائج العمل

 عرض النتائج على املدرب واملجموعة

الكفايات املنهجية 
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الخطوة 3: تصميم الوصوف املهنية واإلسناد 
NQF و A/POC إلى كل من

5

الهدف:
 تطوير وصوف معيارية للمهن وبيان العالقة بني املهن املوجودة في سوق العمل واملؤهالت املتوافقة 

معها.

بولني فان دين بوش وكورا جوتيمان، NQF االسناد الى االطار الوطني للمؤهالت في فلسطني 2016  4

1.5 الخلفية واملفهوم
في كثير من الدول، يتم التعبير عن املتطلبات الخاصة بمهنة ما في وثائق معينة أو وصوف محددة من قبل سوق 
العمل أو منظماته ومؤسساته. وفي كثير من األحيان، يتم التعبير عن ذلك على شكل معيار مهني او وصف مهني. 
و يتم استخدام مصطلح الوصف املهني )املعيار املهني(  ، لتحديد مجال املهام املرتبطة بمهنة محددة أو انه يبّين  
الواجبات التي ينبغي أداؤها من قبل شخص ما ليعمل بنجاح في مهنه محددة. كما يمكن للوصف املهني )املعيار 
املهني( تحديد املعرفة واملهارات التي يجب أن يمتلكها العاملون إلظهار وعرض كفايتهم في املهنة. ويمكن فهمها 
على أنها الرابط األساسي بني متطلبات التوظيف الخاصة بمكان العمل وتنمية رأس املال البشري )مثل برامج 

.))TVET( التدريب والتعليم املهني والتقني

تبعا لهذا النهج الدولي، فاّن املفهوم الفلسطيني يستمد الوصوف املهنية للمهن من خالل ورشات العمل الخاصة 
 .A/POC بالعاملني الخبراء، ويستخدم نماذج ومنهجية معينة للوصف، ويقوم باسناد الوصف املهني إلى تصنيف
إضافة إلى ذلك، فاّن املفهوم الفلسطيني يعتمد على التطورات واملفاهيم الدولية الحديثة التي تربط املهن بأطر 
وطنية أو إقليمية للمؤهالت.  اّن هذا النهج عبارة عن نهج شامل، ومالئم لخلق هيكل مؤهالت أكثر شفافية ونفاذية  
فمن خالل هذا النهج يتم تحديد العالقة بني املهن املوجودة في سوق العمل واملسارات التعليمية لتحقيق املؤهالت 

املطلوبة ألدائها.

اّن إجراءات تطوير الوصوف املهنية مفّصلة في هذا الفصل، وتتطلب اإلجراءات فهم املعايير واملصطلحات التي 
تتيح الحقًا إسناد الوصف املهني إلى NQF. حيث يّم تلخيص هذه املعايير في هذا الفصل، وسيتم  شرحها 

بتفاصيل أكثر في وثيقة منفصلة.4

 الوصف املهني بالسياق الفلسطيني اّنه يلخص الوصف املهني املهام املرّكبة والكفايات الرئيسية في املهنة. كما 
يوفر معلومات إضافية حول قواعد الصحة واألمان املهنية املطبقة، واملعايير االفنّية، ومجال العمل. 
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يكون الوصف املهني مرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي يجب القيام به. ويتم وصفه بصيغة موحدة وباستخدام 
مصطلحات موحدة والتي تدعم إسناده إلى التصنيف املهني حسب AOC باإلضافة إلى تحديث التصنيف املهني 

.NQF واإلسناد إلى إطار املؤهالت ،POC الوطني

ويوفر الوصف املهني صورة واضحة عن املهنة في نظام التوظيف وبالتالي ما هو املتوقع من املتعّلم من قبل سوق 
العمل. من خالل ربط املهنة بمستوى املؤهالت املوافق لها مباشرة، يصبح الوصف املهني األساس لتعريف وتحديد 

متطلبات املؤهالت من حيث املعرفة، واملهارات والكفايات الضرورية.

2.5 الوصوف املهنية الفلسطينية
تحقق الطريقة املعيارية  لتطوير الوصوف املهنية في قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( في فلسطني 

ثالثة أهداف رئيسية هي:

 توفير وصف موحد ومحّدث للمهن املطلوبة من قبل سوق العمل والتي يمكن ربطها بتصنيف AOC واستخدامها 
.POC للقيام بالتحديثات ذات العالقة ضمن تصنيف

 توفير أساس مبني على الكفايات ومرتبط بالعمل لتصميم مناهج ذات وحدات نمطية ومواقف الّتعّلم. وهكذا تكون 
املهام املرّكبة والكفايات التي تم تحديدها ملخصة في الوصف املهني وتشكل نظام اإلسناد الخاص باملنهاج.

 توفير معايير موحدة ومصطلحات تتيح ربط املهن باملؤهالت املناسبة حسب NQF وتدعم تطوير مسارات الّتعّلم  
الشخصّية واملؤسساتية. 

النتائج املوثوقة من ورشات العمل الخاصة بالعاملني الخبراء إلى  ولهذه األغراض الثالث مجتمعة، يتم تحويل 
وصف مهني معياري موحد.

ويمكن وصف فوائد ومزايا الوصف املهني املعياري املوحد كما يلي:

 يمّكن اصحاب املشاريع  من استقطاب واختيار القوى العاملة الخاصة بهم بشكل مستقل بناء على الوصف 
املهني املناسب  لكل مستوى في قطاعاتها.

 يبّين ملطّوري املنهاج، واملعّلمني، واملحاضرين ما يتوجب على املوظف املستقبلي أن يكون قادرًا على القيام به 
ويمكنهم من تصميم وتنفيذ برامج تدريبية العداد الطاّلب للقيام  باملهام املهنية املوصوفة وتحقيق الكفايات 
NQF، ينتج مصفوفة من املهن ومستويات  املطلوبة ملزاولة املهنة. فمن خالل ربط كل وصف مهني بإطار 
من املؤهالت املوافقة لها لالقتصاد الوطني والتي تبني الى أّي مستوى )عمودي= أعلى من حيث املستوى، 
وأفقي= التخصص( يجب أن يكون أداء املوظف املستقبلي. وعليه، يمكن تطوير البرامج التدريبية التي تدعم 
على  التدريب  برامج  في  االزدواجية  أو  الفجوات  تتفادى  والتي  مستوى،  كل  في  املطلوبة  الكفايات  تطوير 
املستويات املختلفة، وهي كذلك تخدم كمسارات مترابطة للمتعّلمني للتقدم في التدريب والتعليم ومسيرة العمل 

املهنية.
 يمكن الطالب من  فهم العمل املستقبلي املطلوب أداؤه في سوق العمل. كما و يدعم الوصف املهني املصحوب 

بإطار NQF  في تطوير خططهم للتعلم واملسيرة العملّية .
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وبشكل ملّخص فاّن  الوصف املهني ال يعتبر أساس تحديث نظام التصنيف املهني الوطني وتطوير املنهاج فحسب، 
املهن  العالقة بني  إلى  الهيكل يشير  أكثر شفافية ونفاذية: هذا  يعتبر أيضًا اساسا لخلق هيكل مؤهالت  ولكن 
املوجودة في سوق العمل واملسارات التعليمية لتحقيق الغاية ذاتها. اّن نظام  NQF يمكن أن يكون بمثابة "مفاتيح 
اّنه  أبواب" للناس الذين يريدون تحسني مهاراتهم املهنية أو أن يعاودوا االنتساب إلى النظام التعليمي،  حيث 
يمّكن أولئك الذين لديهم الكثير  من الخبرات العملّية ، وال يملكون  أية مؤهالت رسمية. يمّكنهم ويعطيهم الفرصة 

لالنتساب  إلى النظام التعليمي والتدريبي وفقًا ملستواهم في سوق العمل.

3.5 تطوير الوصوف املهنية
تستمد املعايير الرئيسية لتطوير الوصف املهني مباشرة من غايته واستخدامه.

1.3.5 دور سوق العمل في تطوير الوصوف املهنية 
يعتبر سوق العمل هو صاحب الدور الرئيسي في تطوير الوصوف املهنية. تبعا لرصد وتحليل القطاعات املهنية كما 
هو موصوف في الخطوة 1، تقوم مجموعة العمل الخاصة بأصحاب الشأن، واملؤلفة من ممثلي القطاع الخاص 
في القطاع املهني ذي العالقة وممثلني عن القطاع العام، مدّعمني بدراسات وبيانات سوق العمل، بإعطاء التوصية 
بخصوص املهن املطلوبة في ذلك القطاع من االقتصاد الوطني.  وكما  اّن هذه املجموعة من اصحاب الشأن تقترح 
لها.  وهذه االقتراحات تعتبر تجريبية وليست بالضرورة تسمية  املهن فأنها تقترح مستويات املؤهالت املوازية 
نهائية ففي هذه املرحلة، يستفاد منها كمؤّشر على أي مستوى من املهن مطلوب، وذلك من أجل خلق فهم مشترك 

حول عنوان أو اسم كل مهنة.

2.3.5 متطلب االسلوب املمنهج في تسمية املهن 
تتطلب تسمية املهن اسلوبا ممنهجا حيث ان هناك رابط بني اسم كل مهنة واملهارات ومستوى املؤهالت. ولكن، 
في الواقع، األمر فيه تحدٍّ: فمثاًل، يمكن أن تشير املسميات »صانع املالبس« و«خياط« إما إلى مهنتني مختلفتني 

موجودتني في مستويات مختلفة من املؤهالت، أو إلى املهنة ذاتها.

لقد تطورت املسميات املهنية عبر التاريخ.  فلقد كانت املسميات املهنية قديما تعرف من خالل مصطلح واحد، 
يستمد مباشرة من الفعل املعّبر عن القيام بعمل و يشير إلى املهام الجوهرية باإلضافة إلى سياق العمل الخاص 

باملهنة واملرتبط بها. مثل: ُمزارع، كهربائي، خياط.

وفي سياق سوق العمل املجزأ والتخصصات بشكل متزايد، تعرف املسميات املهنية املعاصرة من خالل املصطلحات 
املزدوجة. ويشير املصطلح املضاف إلى الفعل املعّبر عن القيام بعمل إلى سياق العمل، وبالتالي يخصص ويحدد 
النشاطات واملهام ذات العالقة بشكل أوضح. ويكون كال العنصرين متداخلني ويكمل أحدهما اآلخر. مثل: ُمزارع 

مشتقات الحليب، وكهربائي صناعي، وخياط تفصيل.

تتطلب  جديدة  مهن  تطوير  وسيتم  تم  التكنولوجيا،  وتطور  الصناعي  التحول  وفي ضوء  فاّنه  ذلك،  إلى  إضافة 
مسميات جديدة تعطي مؤّشرًا حول النشاط الرئيسي، وسياق العمل وأيضًا مستوى التعقيد في املهنة.
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اّن األسئلة الرئيسية التي تبرز حول تسمية املهن تشمل ما يلي: أي األسماء يمثل املهن/ة بشكل مالئم؟ كيف يتم 
تقرير اسم املهن/ة؟ ما الذي يجب أن نأخذه بعني االعتبار عند تسمية املهنة؟ ما املعلومات التي يجب أن يوفرها 

املسّمى املهني؟

أفرع  أو  قطاعاتهم  في  املهن  لتسمية  يحتاجون  الذين  الشأن  به ألصحاب  املوصي  املمنهج  األسلوب  تطوير  تم 
الصناعة التي ينتمون إليها كجزء من "نموذج اإلسناد إلى NQF في فلسطني". تدعم هذه الطريقة التحقق من 

.NQF املسميات املوجودة باإلضافة إلى خلق مسميات مهنية جديدة مرتبطة بمستوى التعقيد في جدول

بما أن املسميات املهنية تشكل نوعًا من الرابطة بني العرض، والطلب من طرف سوق العمل، من الضروري خلق 
أسماء ذات عالقة باحتياجات الطرفني.

3.3.5 يتطلب وصف الوصوف املهنية أسلوبًا ممنهج فيما يخص املصطلحات
يخص  فيما  ممنهج  أسلوبًا  املهني  الوصف  من  رئيسي  كجزء  املطلوبة  والكفايات  املرّكبة  املهام  وصف  يتطلب 
املصطلحات. عندها فقط يصبح باإلمكان الوصول إلى توزيع شفاف وذو معنى للتصنيف املهني وإطار املؤهالت، 
باإلضافة إلى تصميم برامج تدريبية تكمل بعضها البعض على املستويات األفقية والعمودية وتتيح التقدم بنفاذية 

في التعليم والتدريب.

يمكن التمييز بني املهن في كل قطاع على املستوى األفقي والعمودي. فاملستوى األفقي يحدد املجال الرئيسي أو 
موضوع العمل، على سبيل املثال ميكانيكي سيارات، ميكانيكي معدات صناعية، ميكانيكي معدات زراعية. في 
الوقت الذي تكون فيه كلها على نفس املستوى من الكفايات "ميكانيكي"، إال أن املصطلح املضاف يعرف السياق 
التقني/املهني والكفايات املتعلقة بالتخصص املهني. بينما يشير املستوى العمودي إلى مستوى التعقيد لكل مهنة، 
بينما من  األعلى.  التالي  املستوى  إلى  والذي يختلف من مستوى  تقني، مهندس،  املثال، ميكانيكي،  على سبيل 
السهل على أخصائي القطاع التمييز بني  الكفايات وتحديد مستوى التعقيد للمهنة في تصنيفات املعرفة واملهارات، 

إال أن فئة الكفايات بحسب NQF توفر عنصرًا أساسيًا إضافيًا لتحديد اإلسناد املالئم للوصف املهني.

في جدول NQF ، تكون املسؤولية واالستقاللية هما املؤّشران على فئة الكفاية. على سبيل املثال: سيتم تخصيص 
"تصليح السيارات تحت اإلشراف" إلى مستوى أقل من مستوى "تصليح السيارات بشكل مستقل"، أو حتى "اإلشراف 
على اآلخرين خالل تصليح السيارات". فاملصطلحات املستخدمة لتحديد املهام وسياق العمل يحدد مستوى التعقيد 

الخاص باملهنة. وتحتاج املصطلحات أن تكمل بعضها اآلخر بشكل ذو معنى لتمثل مستوى التعقيد بشكل مالئم.

يقدم نموذج اإلسناد إلى NQF في فلسطني وصيتان إضافيتان هما:

 وضع عناصر تمييز إضافية عدة مثل "املرونة"، "نطاق املهام"، و"النطاق العام"، والتي تم تطبيقها بنجاح في 
القطاعات األوروبية وذلك من أجل عملية إسناد أسهل.

 تم تطوير مصطلحات األفعال املعّبرة عن القيام بعمل والتي يمكن استخدامها مصحوبة بسياق العمل، لإلشارة 
وتحديد مستوى األداء املطلوب. على سبيل املثال: "الخدمة"  تشير إلى مستوى أقل مقارنة "بالتصليح" والذي 
يكون على مستوى أقل من "التركيب" أو حتى "التطوير" أو "التصميم". ومع ذلك، في بعض األحيان يكون 

لألفعال مضامني مختلفة ومستوى تعقيد مختلف في املجاالت املتميزة.



57

استخدام املصطلحات املوصي بها يجعل املهن مفهومة، وشّفافة، ويتيح تطوير برامج تدريبية باإلضافة إلى اإلسناد 
إلى األطر في املستوى املالئم.

4.3.5 الصيغة املعيارية املوحدة للوصوف املهنية
التدريب  وقطاع  املؤهالت  بهيكل  مربوط  العمل،  لسوق  بخلق هيكل مهني شفاف  القاضي  الهدف  تحقيق  يمكن 
والتعليم، فقط من خالل استخدام صيغة معيارية موحدة لكل وصف مهني بحد ذاته. وسيتم استخدام النموذج 

والصياغة التالية:

)NQF الجدول 5: نموذج الوصف املهني املعياري املوحد الجديد )بناء على مصفوفة

اسم املهنة. ويمكن ذكر األسماء البديلة أيضًا.املسّمى
NQF مستوى.NQF املتوافق مع أحد أعمدة مصفوفة NQF مستوى
وصف قصير للمهنة، بما فيها املهام. يجب أن يعطي امللخص مؤّشرًا على املستوى وصف املهنة

والنشاطات الرئيسية التي يقوم بها الشخص.

عبارة عن ملخص ملستوى التعقيد في املهنة من حيث الكفايات االجتماعّية  والسلوك، مستوى التعقيد في املهنة
وفقًا ملستوى NQF. وعليه يتم استخدام كل من العوامل الواصفة "املسؤولية، 

واالستقاللية، واملرونة، والنطاق العام" املوجودة في مستويات NQF لوصف هذا الجزء.

قائمة من املهام املرّكبة، املوصوفة بطريقة تمثل املستوى بشكل مالئم ودقيق )استخدام املهام املرّكبة
.)NQF العوامل الواصفة الخاصة بمصفوفة

عبارة عن وصف مجال )سينارو( عمل شخص ما يحمل مؤهالت ضمن هذا النطاق مجاالت )سيناريوهات( العمل
املهني.

4.5 الخطوة 3 من العملّية : األدوات واألمثلة
فيما يخص تطوير الوصوف املهنية يمكن استخدام الدليل البسيط التالي

دليل تطوير الوصوف املهنية:

االعتبار  بعني  األخذ  مع  بالتحقق  الخاصة  العمل  وورشات  الخبراء  بالعاملني  الخاصة  العمل  تحليل ورشات   
املسميات ومستوى املهنة املؤقت.

 ايجاد ملخص لكافة املهام املرّكبة والكفايات املطلوبة. يجب أن يتم تلخيصها ومن ثم ربطها باملواضيع الرئيسية 
والنشاطات واألفعال ذات العالقة.

 االّطالع والفهم للمعايير واملصطلحات املطلوبة للوصوف املهنية املعيارية املوحدة الهامة. ولقد تّم وصفها بشكل 
مختصر في هذا الفصل، ولكنها تحتاج إلى فهم معمق من خالل قراءة نموذج NQF في فلسطني، والتدريبات 

ذات العالقة.
العالقة ووضع مالحظات على  املعلومات ذات  تفّقده  بها، وان يشمل في  املرتبطة  للمهنة   AOC تفّقد معايير   

املعلومات التي عفا عليها الزمان.
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 وصف الكفايات الرئيسية مجتمعة، الفّنية، والبشرية، واالجتماعّية ، واملنهجّية من خالل استخدام مصطلحات 
 .NQF مستمدة من نموذج إسناد

 وفر املعلومات حول قواعد الصحة واألمان املهنية القابلة للتطبيق، واملعايير التقنّية، وقطاعات التوظيف الرئيسية 
ومجال العمل والقضايا األخرى ذات العالقة.

 اتخاذ قرارًا نهائيًا بمسمى املهنة ومستوى NQF املالئم لها وقم بتحضير الوصف املعياري املوحد للوصف 
املهني.

.POC إدخال الوصف املهني الذي تم تبنيه إلى تصنيف 

 يوضح الجدول التالي  مثاال على الوصف املهني
جدول 6: مثال توضيحي على الوصف املهني )باستخدام الصيغة املعيارية(

املسّمى

األسماء البديلة

خياط

خياط أساسي، خياط عام، خياط شامل، خياط متخصص

NQF 4مستوى

يقــوم الخياطــون فــي الغالــب بحياكــة أنــواع مختلفــة مــن األلبســة ومكوناتهــا. حيــث يقومــون بأخــذ قياســات وصف املهنة
الزبــون، ويضعــون ويعدلــون علــى وحــدات أنمــاط )بترونــات( بســيطة، ويعّلمــون األنمــاط علــى أنــواع 
مختلفــة مــن القمــاش، ومــن ثــم يقومــون بقــص القمــاش. ويقومــون بتجميــع القطــع، ويضيفــون التهذيبيــات 
ــرة  ــم يضعــون اللمســات األخي ــات الخياطــة، ومــن ث ــة مــن ماكين ــواع مختلف واالكسســوارات باســتخدام أن
علــى األلبســة النهائيــة. وبعدهــا  يقومــون باختبــار املالءمــة ويعّدلــون األلبســة بالتوافــق مــع متطلبــات الزبائــن 

ــم. ــات التصمي أو مواصف
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مستوى تعقيد 
املهنة

املسؤولية:
ــار عناصــر  ــد واختي ــون بتحدي ــم يقوم ــث أنه ــا  حي ــة الخياطــة بأكمله الخّياطــون هــم املســؤولون عــن عملّي
التصميــم ومكونــات املنتــج، ويرّتبــون ويحضــرون املــواد واألدوات املطلوبــة ومــن ثــم يقومــون بصناعــة املنتــج. 
ويقومــون بتخطيــط وتنفيــذ علميــات العمــل الالزمــة، ويقومــون بالتحّكــم، وتقييــم وتوثيــق نتائــج العمــل كمــا 

يقومــون باســتخدام أســاليب وأدوات ضمــان الجــودة.

االستقاللية:
يقــوم الخياطــون بــأداء عملهــم بشــكل مســتقل بالتوافــق مــع املعطيــات )املدخــالت( املوثقــة وطلبــات العمــل. 
ويقومــون باتبــاع القواعــد التقنّيــة ذات العالقــة ومعاييــر املهنــة باإلضافــة إلــى قواعــد الصحــة واألمــان. فهــم 
يقومــون بتطبيــق التعليمــات مــن املشــرفني أو الزبائــن بشــكل مســتقل ويأخــذون التدابيــر الوقائيــة املؤديــة إلــى 

عمليــات عمــل دون عوائــق مسترشــدين دائمــًا بالجوانــب البيئيــة واالقتصاديــة.

املرونة:
عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك، يقومــون بتعديــل اإلجــراءات، واألســاليب واألدوات حســب ســياقات العمــل 

ومتطلبــات الزبائــن

النطاق العام:
ــن ويعطــون النصــح  ــم مــع الزبائ ــون بشــكل مالئ ــادرة، ويتواصل ــن، ويظهــرون املب ــات الزبائ ــون بمتطلب يعتن

ــة. ــواد، واالكسســوارات والقصــات املالئم ــم وامل ــق بالتصمي ــا يتعل ــن فيم للزبائ

 وضع، وتعديل وقص األنماط  )البترون( األساسية؛املهام املرّكبة
 تحضير وقص املواد؛

 تحضير وتشغيل املاكينات؛
 خياطة األلبسة ووضع اللمسات األخيرة عليها؛

 استخدام أنظمة CAD في تصميم البترون؛
 احتساب تكاليف العينات؛

 تطبيق املمارسات االقتصادية والريادية
مالحظــة: ليــس مــن الضــروري اتبــاع هيــكل املنهــاج بأكملــه. ألغــراض الوصــف املهنــي، يمكــن دمــج 
املهــام املرّكبة/الوحــدات النمطيــة فــي جملــة واحــدة، شــريطة أن يتــم ذلــك بطريقــة ذات مغــزى. علــى 

ســبيل املثــال، يمكــن دمــج “خياطــة األلبســة ووضــع اللمســات األخيــرة عليهــا”،.

مجاالت 
)سناريوهات( 

العمل

الشخص الذي يحمل مؤهالت خياط قادر على العمل في  املجاالت االتية:
 خياط عام )شامل( أو متخصص مستقل؛

 خياط في مشاغل أو معامل وحدات تصنيع املالبس؛
 مساعد للمصّمم في مشاغل العينات في وحدات تصنيع املالبس؛

 مساعد للمصّمم التقني )صانع األنماط( في مشاغل العينات؛
 منسق عينات في وحدات عرض العينات؛
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الخطوة 4 من العملّية: تطوير املنهاج 6

األهداف:
 تصميم الوحدات النمطية بناء على الكفايات.

 تحويل الوحدات النمطية إلى مواقف تعلم  تسّهل تحقيق الكفايات املهنية واألهداف التعليمية.

1.6 الخلفية واملفاهيم
ان أحد التساؤالت الرئيسية املتعلقة بالتدريب والتعليم املهني أو تطوير املهارات يعود الى مدى مالءمة الّتعّلم ملتطلبات 
سوق العمل . حيث من الواضح أن الّتعّلم  يجب أن يكون مرتبطًا باحتياجات سوق العمل وأن يحّضر املتعّلم ليكون 
عامال كفؤًا. ومن الواضح أن إحدى االستراتيجيات الرئيسية لتحقيق ذلك الهدف هي تقديم التدريب والتعليم املهني 
في مكان العمل. وأحد الصرعات العاملية في معظم املجاالت التعليمية، بما فيه التدريب والتعليم املهني والتقني ،هو 
 CBET ولقد كاد نهج التدريب والتعليم املبني على الكفايات .)CBET( نهج التدريب والتعليم املبني على الكفايات
أن يسود نقاشات قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( في العقدين املاضيني وهنالك محاوالت لتوسيع 
املفاهيم لتشمل قطاعات أخرى من املهن والحرف، والتعليم العام والعالي. في قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني 
)TVET( نجد أن التدريب والتعليم املبني على الكفايات CBET يكون مرّكزًا في الغالب على تطوير املعايير وعلى 
إجراءات تقييم مخرجات الّتعّلم  والكفايات املعيارية املوحدة. وغالبًا ما يتم تفصيل هذه املعايير على شكل نظام من 
الوحدات النمطية اوعلى شكل حزم ووحدات صغيرة. ومع ذلك، فقد يكون األثر السلبي لهذا النهج أنه ينتج عنه هيكل 
عالي التصميم. هذا القصور ناجم عن قصد هذا النهج األصلي والذي تم فيه تطوير مخرجات الّتعّلم  أو معايير 
الكفايات من أجل التقييم بداًل من التدريب والّتعّلم. تم انتقاد هذا النهج لكونه ركز على تقييم الوحدات النمطية بداًل 
من تطوير الكفايات املهنية من خالل برامج تدريبية أطول و مفاهيم أكثر شمولية. ان العامل الرئيسي في اكتساب 
املهارات أو الكفايات، وهو عملية الّتعّلم ، تحتاج استراتيجيات التدريب والتعليم املبني على الكفايات CBET إلى 

مفاهيم تعليمية إرشادية ومنهجّيات تعلم من أجل رعاية تطوير الكفايات في بيئات تعلم ذات مغزى.

بشكل عام، إن استراتيجيات الّتعّلم  املبني على الكفايات توصي بنمط الّتعّلم  الفعال واملوجه ذاتيًا حيث يتحمل 
املتعّلم مسؤولية أكبر بخصوص عملية الّتعّلم . وهناك العديد من منهجّيات الّتعّلم  املختلفة التي يمكن استخدامها 
مثل الّتعّلم  املبني على املشروع، والّتعّلم  املبني على املشاكل، والّتعّلم  املبني على املهام أو أشكال الّتعّلم  الفاعل 
األخرى. إال أن التدريب والتعليم الشامل املبني على الكفايات CBET يحتاج ألكثر من مجرد تطبيق مشروع واحد 
أو حل مشكلة واحدة. يجب تضمني املشاكل واملهام أو املشاريع في سياق ذو معنى وضّمها  على شكل عمليات 
والحرف  املهن  واقع  هو  السياق  أن  الواضح  من   )TVET( والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  وفي  أوسع.  تعلم 
الّتعّلم   تروج  أوروبا  في  التعليمية  الجداالت  بعض  اّن  واملتطلبات.  واألدوات  واملشاكل،  العمل،  ونشاط  وبيئاتها، 
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الشامل املبني على املهّمة واملوجهة بحسب عمليات العمل على أنه مفهوم تعليمي خاّلق ألي نوع من أنواع التدريب 
والتعليم املهني والتقني )TVET( وكتحقيق للتدريب والتعليم املبني على الكفايات CBET. يتم أداء الّتعّلم  املبني 
على املهّمة على شكل مشاريع تشير إلى املهام واملشاكل أو األوضاع املعتادة املتعلقة بواقع العمل. وفيه يتم اختيار 
التعيينات )على سبيل املثال طلب الزبون( من مهام العمل املعتادة للمشاريع الريادية املشمولة في التدريب املهني. 

ومن خالل تحويل الّتعّلم  إلى عمليات عمل، حيث ان  املهام تشكل الرابط بني عالم التدريب املهني وعالم العمل.

بعد تحديد ووصف املهن والكفايات املرّكبة، يتم تحويلها إلى وحدات نمطية، والتي يتم وصفها بشكل عام، آخذين 
بعني االعتبار األهداف التعليمية. حيث توفر الوحدات النمطية الهيكل العام للمنهاج الخاص باملهنة ذات العالقة. 
ومن ثم يتم تطوير الوحدات النمطية أكثر على شكل مواقف تعلم  والتي تركز أيضًا على مهام ومشاكل املهنة 
املعتادة في الجوانب املوضوعية ذات العالقة. بالتالي، نقوم باستخدام نهج مترابط مبني على املهّمة للقيام بالتحليل 
املهني وتصميم الّتعّلم . وهذه املنهجّية املطبقة شاملة حيث أنها تشمل مفهوم تعليمي يعود على نهج مهام مرتبط 

بالعمل ومبني على الكفايات، وإلى استراتيجيات تعلم موجهة بحسب الفعل واملبنية على املشاكل.

عند اتباع أساليب الكفايات في التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(، يجب االنتباه خصيصًا إلى عملية 
للتدريب والتعليم املهني والتقني  الّتعّلم  ذاتها. فاذا كانت  املؤهالت واملنهاج والتقييم توّفر إطار العمل الالزم 

)TVET( ومالءمته لسوق العمل، فان العامل الرئيسي الكتساب الكفايات بنجاح هو جودة الّتعّلم .

اّن الّتعّلم  بالنسبة لنا يتمّيز بالقضايا التالية:
قرارات مالءمة  واتخاذ  املشاكل وحلها،  تحليل  واالجتماعي هو  والشخصي  املهني  للتطوير  الرئيسي  العامل   

)متمكن(، وتحمل املسؤولية، وإدارة التصرفات الشخصّية والعكس على النتائج.
 اّن تحقق الكفاية ال يتم ااّل من خالل اتقان املسائل واملهام أو األوضاع بنجاح.

 الّتعّلم  املبني على الكفايات تعلم فاعل موجه ذاتيًا )مرتكز على املتعّلم(.
 يقوم املدرسون واملحاضرون بتصميم مثل هذه الترتيبات الّتعّلمية، فدورهم هو التيسير واإلشراف على عملية 

الّتعّلم .

وهكذا، يمكن االستنتاج بأن منهجّية الّتعّلم  مطلوبة بحيث تتيح تصميم تعلم أصيل، ذي مغزى، مبني على املهّمة/
املشكلة، تعاوني ومعتمد على الذات.

تلقى مجتمعات اليوم العديد من املتطلبات التي تشكل تحديًا بالنسبة لألفراد، الذين يواجهون تعقيدات في العديد 
من مناحي حياتهم، وال يمكن تلبية هذه املتطلبات بنجاح اال اذا كان الشباب مستعدين بشكل جيد للعمل ومواجهة 
تحديات الحياة. ولقد تم اختيار تعريف الكفايات املطلوبة وبناء النظم التعليمية بحيث تعزز الحصول على هذه 

الكفايات، كنهج تعليمي للتعليم والتدريب في العديد من البلدان حول العالم. 

على الرغم من وجود بعض الفروق الضئيلة في املصطلحات والتعريفات أحيانا، إاّل أن هناك إجماعا عامليا على 
أن الكفاية الشاملة ال تتضمن املعرفة و املهارات التقنّية فقط، بل تتضمن أيضًا القدرة على التعامل مع النفس 
و التفاعل مع اآلخرين بشكل كاف في سياقات مختلفة، باإلضافة إلى ذلك اصبح امتالك الطرق في متناول اليد 

للتصرف بشكل موجه نحو الغاية لتلبية املتطلبات املرّكبة وحل املشاكل.
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ينبغي اعتبار اكتساب الكفاية للقيام بفعل بطريقة مسؤولة ومخطط لها وموجهة نحو الغاية بهدف حل املشاكل أو 
أداء املهام املرّكبة من إحدى الغايات الهامة في كافة أنواع التعليم. ففي التعليم والتدريب املهني، تعتبر هذه الكفاية 
ضرورية وال يمكن االستغناء عنها؛ حيث تشكل جوهر الكفاية املهنية.  ونهج الكفايات الشامل هذا ضروري وال 

يمكن االستعاضة عنه – فهو جوهر الخبرات املهنية أو الحرفية.

الشكل التالي يبني نموذج للكفايات املهنّية يأخذ بعني االعتبار كافة املحاور

شكل 10: نموذج الكفايات للتحليل املهني وتصميم املنهاج

2.6 تصميم الوحدات النمطّية
تعتبر الوحدات النمطّية التعلمّية أو التدريبّية بمثابة حزم تعّلمّية محددة  وموّحدة القياس. وهي عبارة عن عناصر 

أساسية من املنهاج متوازنة من الناحية التعليمية وذات أهداف تعليمية مندمجة. 

الصلة.  ذو  املهني   التوصيف  املرّكبة ضمن  باملهام  املتعلقة  األنشطة  تتضمن مجاالت من  النمطية  الوحدات  اّن 
حيث تعتبر الوحدات النمطية بمثابة تعبيرات كاملة عن الكفايات املطلوبة ألداء املهام املرّكبة ذات الصلة، بما في 
ذلك كافة املتطلبات املتعلقة بالصحة والسالمة، واملعايير التقنّية، وتنظيم العمل باإلضافة إلى الكفايات الشخصّية 
واالجتماعّية ، مثل التواصل والتعاون. وبالتالي، تصف الوحدات النمطية األمور التي ينبغي أن يكون املتعّلمون 

قادرين على القيام بها بعد إكمال الوحدة النمطية.

تتكون كل وحدة نمطية من وصف لالهداف واملحتويات الّتعّلمّية

 وصف االهداف التعلمية هو عبارة عن صياغة كاملة للكفايات املهنية املحددة املتعلقة بكل مهّمة مرّكبة. وتصف 
االهداف األمور املتوقعة من الطلبة مع نهاية األداء التدريبي )كفاية املتعّلمني(. وبالتالي، تصف االهداف رغبة  

الطلبة في الّتعّلم .
تقدم صياغة االهداف فرصة لشمول املخرجات التعليمية في وصف الكفاية. وفي العادة، يكون أي جزء من نظام 
التدريب والتعليم التقني واملهني متضمنًا في استراتيجيات وأغراض تعليمية محددة. وقد تشير هذه األهداف 
التعليمّية إلى كافة مستويات وأنواع التدريب والتعليم التقني واملهني. حيث أنها تشكل االهداف العامة وترتبط 

عادة بالكفايات االجتماعّية  والبشرية.
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 املحتويات: ينبغي أن تشير إلى الكفايات. كما أنها متداخلة مع الفعل بحد ذاته، ومع األهداف والظروف املعنية 
لهذا الفعل. وتوفر املحتويات التعليمية توجهًا جيدًا نحو املعّلم واملتعّلم، كما أنها ترتبط بتكنولوجيا معينة، ومعايير 

وأنظمة تقنية، ومعايير الصحة والسالمة، ووثائق وتنظيم ومنهجّية العمل.

وال ينبغي أن يتم وصف املحتويات املوصي بها بشكل منفصل لكل كفاية، ولكن يمكن دمجها معًا. ومن املقترح 
استخدام صيغ تصميم هذه الوحدات املوضحة بالبند 6.4 

ويمكن  نمطية.  إلى وحدة  مرّكبة  مهّمة  ترجمة كل  النمطية في  الوحدات  لتصميم  األكثر مالئمة  املنهجّية  وتتمثل 
استخدام عناوين املهام املرّكبة كعناوين للوحدات النمطية الخاصة باملنهاج تحت الظرف الذي يكمن في أن يتم 

تفسير املهام املرّكبة املحددة بشكل جيد. وينبغي أن تمثل مهام واضحة متميزة لها بداية ونهاية.

وتحدث أحيانًا حالتان نادرتان تتطلبان إجراء التعديالت وهما:

 الحالة األولى: تتسم املهام املرّكبة املحددة بكونها صغيرة جدًا. عندئذ، يمكن دمج اثنتني أو أكثر من املهام املرّكبة 
إلنتاج وحدة نمطية واحدة. 

 الحالة الثانية: تشمل املهام املرّكبة العديد من املهام الفرعية أو األنشطة املتعلقة بالعمل وينتج عن ذلك العديد من 
املطالب. وقد تحتاج الوحدة النمطية ذات الصلة عندئذ إلى وقت أطول الستكمالها. ومن ثم يمكن تقسيم املهّمة 

املرّكبة إلى وحدتني نمطيتني أو أكثر.
دليل تصميم الوحدات النمطية:

 تحقق من قائمة املهام املرّكبة وقرر فيما إذا كان من املمكن ترجمة كافة املهام املرّكبة إلى وحدات نمطية. 
وإذا كانت بعض املهام صغيرة جدًا أو شاملة جدًا، قم بتوضيح وتوثيق كيف ينبغي ان يتم دمجها أو فصلها 

عن بعضها البعض.

 تحقق من ترتيب وتسلسل املهام املرّكبة املوصي بها من قبل ورشة عمل العاملني الخبراء. حيث ينبغي أن يتم 
ترتيب املهام بطريقة سلسة مرّتبة فال بّد من البدء باملهام البسيطة والتي تشمل االفعال االساسّية وتعطي  ملحة 
ومقّدمة للشروع بعملّية التدريب فجميع املعلومات االساسّية ومبادئ املهنة يجب ان تكون بالوحدات االولى  بينما 
يكون في املستويات االعلى املهام االكثر تحديدا وتعقيدا ويكون لديها اكثر من حل واحد للحصول على املراد . 

النمطية.  للوحدة  لها وبالتالي  تعتبر األكثر أهمية  الكفايات املحددة   تحقق من كل مهّمة مرّكبة وحدد أي 
قم بصياغة هذه الكفايات في جمل كاملة. بحيث تساهم صياغة الجمل في جعل الكفايات املجردة تصبح 
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ملموسة ومخصصة بشكل اكبر حني تتم إضافة حاالت الفعل الخاص باملهّمة املرّكبة. ويعتبر ذلك ضروريًا 
ونافعًا في اغلب االحيان للكفايات البشرية واالجتماعّية .

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم شمول االهداف التعليمية ضمن وصف الهدف. قم بمناقشة أي األهداف 
التعليمية  والغايات  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  وبرنامج  املؤهالت،  بمستوى  تتصل  التي  التعليمية 
العامة، والرسائل املؤسساتية، واملتعّلمني. وعادة تكون تلك األهداف مرتبطة بالكفايات االجتماعّية  والبشرية. 

قم بصياغة ووضع تلك االهداف في وحدات نمطية.

 قم بإنشاء قائمة تتضمن املحتويات ذات الصلة لكل مهّمة مرّكبة. وينبغي أن تشير املحتويات إلى الكفايات 
املرتبطة بالعمل املالئم، وأهداف العمل والظروف املحددة املتعلقة به.

 بعد إنهاء التوصيف املهني  والوحدات النمطية، اطلب من خبراء املشاريع املشاركون في املهنة أن يقوموا 
بتغذية راجعة. وقد تطلب ذلك من الخبراء املتواجدين في ورشة عمل العاملني الخبراء.

3.6 منهجّية املواقف الّتعّلمية:
إن املواقف التعلمية عبارة عن وحدات موضوعية مشتقة ومطّورة عن الوحدات النمطية الخاصة باملنهاج. ويتم 
تقسيم كل وحدة نمطية إلى سلسلة من الترتيبات التعلمية والتدريسية املخطط لها بشكل ممنهج وتعليمي، وهي 
املواقف الّتعّلمية. وتركز املواقف التعلمية على املشاكل أو املهام الحقيقية املتعلقة باملهنة بغرض البدء بعملية الّتعّلم  
املوجهة نحو الفعل وتحقيق الكفايات املتوقعة. ويتم تشجيع الطلبة على أداء املهّمة أو حل املشكلة ذات الصلة. 
وحيث تعتبر هذه العملّية  فاعلة واجتماعية غالبًا، فإن الطلبة يكتسبون املعرفة  واملهارات التقنّية املطلوبة باإلضافة 
إلى الكفايات الشخصّية واالجتماعّية  واملنهجّية الالزمة بهدف إنجاز املهّمة بشكل جيد وفقًا للمعايير من البداية 

وحتى النهاية.

وتساهم املواقف التعلمية في تعزيز الكفايات الالزمة لنقل وتطبيق املعرفة واملهارات إلى أماكن العمل واملواقف 
الحياتية وذلك من أجل وجود القدرة والرغبة في القيام بفعل مالئم. 

باستخدام هذا النهج الّتعّلمي، سيتم ربط ممارسات الّتعّلم  من خالل مواقف الّتعّلم   مباشرة باملهام املهنية كما 
هو مبني في الشكل التالي:
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فوائد املواقف الّتعّلمية

 االستجابة ملا يتطلبه تنفيذ العمل وحل مشاكله )العالقة بسوق العمل والتوجه نحو املمارسة(
 تعزيز استراتيجيات الّتعّلم  الفاعل

 دمج الّتعّلم  النظري بالّتعّلم  العملي. 
 تتبع خطوات العمل بشكل كامل في عملّية الّتعّلم  )عملية متكاملة(

 املرونة ألخذ  القضايا املتعلقة باملؤسسة او املنطقة بعني االعتبار )أي، املوارد املتاحة، احتياجات املنطقة(.
 تشجيع  الّتعّلم  في مجموعات و فرق وتعزيز الكفايات االجتماعّية  املطلوبة )الّتعّلم  املتعاون(

 تشجيع التنظيم الذاتي، واالعتماد على الذات وتحّمل املسؤولية، وتقييم الذات والتأمل الذاتي )الكفاية الشخصّية(.
 توفير املرونة لالستجابة لالحتياجات التعلمية الفردية )أنماط تعّلمية مختلفة(. 

 تطوير الّتعّلم  الشمولي و إعداد الطالب للتعلم على مدى الحياة )األهداف التعليمية(.
 دمج األهداف املهنّية الخاصة مع األهداف التعليمية العامة. 

 االخذ بعني االعتبار قضايا ذات صلة بالحياة واملجتمع 

شكل 11: الصلة بني العمل والّتعّلم 
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1.3.6 بنية املواقف الّتعّلمية
املواقف التعلمية عبارة عن نظرية و تطبيق متكامل و شمولي حيث يتم بناؤها بحسب املبادئ التعليمية والتربوية  

وفيها توّظف الطرق التعليمية املعتمدة.

يركز كل موقف تعّلمي على إنجاز عمل كامل. حيث اّن  مراحل كل مهّمة كاملة متشابهة مع تلك املراحل في املواقف 
العملّية  والحياة الواقعية. ويتطلب كل عمل كامل حل مشكلة معّينة ومميزة ملهنة ما، و عادة ما تكون عبارة عن 
أمر بالعمل، أو طلب نموذجي من زبون )مثاًل، أن يطلب زبون صيانة سيارته(، أو مهّمة تتعلق بالتصنيع، أو مهّمة 

تتعلق بالصيانة أو خدمات أخرى.

شكل 12: كفايات نموذج العمل الكامل.

في أثناء تنفيذ كل عمل كامل من البداية للنهاية يتم اجتياز مراحل دورة الّتعّلم  والعمل التي تم ذكرها أعاله. تتبع 
العملّية  الداخلية للمواقف الّتعّلمية هذه املراحل، كما تدعم املتعّلم بشكل منهجّي فيما يتعلق ببناء الكفايات الالزمة 
إلنجاز املهّمة بنجاح وهي: املعرفة واملهارات الفنّية معًا باإلضافة إلى الكفايات الشخصّية واالجتماعّية  واملنهجّية 

املطلوبة.

تتداخل الكفايات الفنّية و املنهجّية وكما هو حاصل ايضا بني الكفايات الشخصّية واالجتماعّية - وألغراض عملية، 
يتم فصل فئة الكفاية حالة بحالة. 

وسيتم إعطاء النموذج الجاهز الخاص بتصميم أوضاع الّتعّلم  في البند 6.4. من هذا الدليل
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2.3.6 تطوير املواقف الّتعّلمية
يعتمد تطوير املواقف الّتعّلمية على تجسيد الكفايات التي تم تفصيلها في املهام املرّكبة  كما تّم ترجمة هذه الكفايات 
الكفايات واملحتويات واألدوات  قّدمت  الوحدات  ان  هذه  نمطّية  حيث  باملهنة ووحدات  يتعلق  إلى وصف مهني 
الالزمة إلنجاز الوحدة النمطية. كما وتتسع املحتوايت واالهداف الستيعاب كفايات اجتماعية ومجتمعّية وحضارة 

لبناء املواطن الصالح  

 بعد ذلك يتم تقسيم كل وحدة نمطّية الى وحدات دراسية أصغر  تسّمى  املواقف الّتعّلمية. و يجب أن يغطي 
مجموع املواقف الّتعّلمية املطّورة الكفايات و املحتويات للوحدة كاملة. وفي كل موقف تعلمي، يوجد وصف للكفايات 
و املحتوى الذي سيتم تحقيقه في ذلك املوقف بعينه بتفاصيل أكبر. و يتم فيه تحديد مخطط سير العمل للموقف 

الّتعّلمي. 

االعتبارات التي يتم أخذها بالحسبان عند تطوير املواقف الّتعّلمية
 من املهم االحتفاظ بوجهات نظر الشركات العاملة في الحقل املهني لبناء املوقف الّتعّلمي بحيث يكون وثيق الصلة 

بواقع الحياة االقتصادية و مهام  العمل والعمليات املتعلقة بالعمل.
 يجب أن يتم ربط مواقف الّتعّلم   بالتدريب العملي في الشركات حيثما أمكن. وفي نفس الوقت، ينبغي أن يتم 
أخذ وجهة النظر التعليمية بعني االعتبار، وذلك لترجمة مهّمة العمل الشمولية والعمليات املتعلقة بالعمل للمهنة 

بشكل تعليمي تربوي الى مواقف تعّلمية.  
 تقدم املواقف الّتعّلمية وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق باملشكلة . مثال:  التطبيقات املمكنة في املشاريع، واملناهج 

االقتصادية، والبيئية، واالجتماعّية ، والتشريعية، والخبرات والخلفيات املتباينة للطالب.
 ينبغي أن تعمل املواقف الّتعّلمية على تشجيع وخلق مساحة للعمليات والنتائج املختلفة، ويجب أن تقدم أكثر من 
حل واحد للمشكلة، ويساهم ذلك في خلق الكفاية  للطالب خالل مسيرته ليصبح خبيرًا في مجاله، بمعنى أن 
يكون قادرًا على صنع قرارات منطقية وفعالة حني يتم تخييره بني حلول مختلفة، وعندما يكون قادرًا على التفكر 

والتأمل فيها.
أو  املشروع  على  املبني  كالّتعّلم   األخرى،  الفاعلة  الّتعّلمية  واملنهجّيات  الّتعّلمية،  املواقف  بني  الخلط  يجب  ال   
املشكالت او الحالة الدراسّية. و التي قد تستخدم لألغراض التحليلية، ويمكن استخدامها، ولكن بمفهوم شامل 

فقط، وينبغي دمجها في سياق ذو مغزى.  

في املرحلة التجريبية، سيتم توفير مواقف الّتعّلم   من مجموعات العمل. ولكن في املستقبل سيكون تصميم مواقف 
الّتعّلم   مسؤولية املعّلمني واملدربني في مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني

اّن تطوير املواقف الّتعّلمية يتم على يد فريق من معلمي و محاضري التعليم، و التدريب املهني و التقني للمهنة 
املقصودة. و تبعا لتجارب الدول التي رسخ فيها هذا النظام التعليمي، و بشكل خاص في مجال التعليم و 
تطوير  لدعم  تعليمي  كنهج  الّتعّلمية  املواقف  استخدام  في   التالية  بااللية  يوصي  التقني،  و  املهني  التدريب 

الكفايات: 



69

1. بناء فريق املعّلمني و املحاضرين
نظرًا لكون املواقف الّتعّلمية تمثل استراتيجّية تعلم مركب وتشمل مجااًل موضوعيًا واسعًا، فمن الضروري أن يتم 
إشراك كافة املعّلمني واملدرسني في املهنة ذات الصلة في تطوير العملّية  وتصميم كافة الترتيبات الخاصة بالّتعّلم  

بشكل مشترك. 

كما ُيوصى بأن يتم إنشاء مجموعات العمل الخاصة باملعّلم في كافة القطاعات املهنية. إذ يقع على عاتق تلك 
املجموعات مهّمة تطوير املواقف الّتعّلمية في املهنة ذات الصلة. كما ينبغي أن تقوم املجموعة بالتحقق من املهام 
املرّكبة والكفايات والوصف املهني والوحدات النمطية املحددة، بهدف تطوير املواقف الّتعّلمية ذات الصلة وتحديد 
املعّلمني  أي  بتوضيح  أيضًا  املجموعة  تلك  تقوم  أن  وينبغي  الّتعّلمية.  املواقف  بتطبيق  الخاصة  االستراتيجيات 

املسؤولني عن مواقف تعلمية محددة، باإلضافة إلى تحديد املتطلبات والروابط بني املواقف الّتعّلمية. 

وقد تأخذ مجموعة العمل بعني االعتبار أيضًا شروط مؤسساتية محددة وطلبات ومتطلبات إقليمية للمتعّلمني في 
املفهوم  يعزز  وبالتالي،  الشركات.  بالتدريب ضمن  الّتعّلمية  املواقف  ربط  إمكانيات  إلى  باإلضافة  العملّية   هذه 

التعليمي وجود منهجّية مرنة وموجهة نحو الطلب باإلضافة إلى عمليات بناء الفريق.

ويوصى أيضًا بشمول كافة امليّسرين من ورشة عمل العاملني الخبراء في مجموعة العمل واستشارتهم في فترات 
منتظمة. وتضمن مشاركتهم بأن السياق الخاص باملهام املرّكبة املحددة للمهنة مستدام.

 شكل 13: سير العمل الخاص بتطوير املواقف الّتعّلمية 
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2. تحديد املواقف الّتعّلمية املالئمة للوحدة 
بعد بناء مجموعة العمل الخاصة باملعّلمني، تتمثل املرحلة التالية في تحليل وصف االهداف للوحدات النمطية واحدة  
تلو األخرى وتحديد 3-5 من املواقف التعلمّية )املشاكل أو املهام البارزة والنموذجية(  الخاصة بكل وحدة نمطية.  
كما يشير كل موقف تعلمي بشكل مباشر إلى موقف نموذجي، أو مشكلة أو مهّمة تتعلق باملهنة )مثل طلب زبون، 

أو أمر بالعمل، أو مهّمة تتعلق بالتصنيع( ويتناول مجموعة مختارة من الكفايات الخاصة بالوحدة النمطية. 

وتحّدد مجموعة العمل الخاصة باملعّلم املواقف الّتعّلمية وفقًا لهيكلية الوحدة النمطية وتركيبها. وينبغي أن يشمل 
مجموع املواقف الّتعّلمية كافة الكفايات التي سيتم اكتسابها من خالل هذه الوحدة النمطية.

أسئلة دالة: 
 ما هي املشاكل التي تعتبر نموذجية وهامة بالنسبة للعمل املهني املتعلق بالوحدة النمطية وملاذا؟

 كيف يمكن ترجمة هذه املشاكل النموذجية املتعلقة باملهنة إلى وحدات موضوعية نموذجية مناسبة تمثل 
املواقف التعلمية؟

 هل سيغطي مجموع  املواقف التعّلمّية املطورة الكفايات التي يجب أن يتم اكتسابها من الوحدة النمطية؟

3. تعريف ووصف املواقف الّتعّلمية
تكمن الخطوة الرئيسية من هذه العملّية  في تشكيل املواقف الّتعّلمية. وعليه، تتمثل مهّمة مجموعة عمل املعّلم في 
وصف 3-5 من املواقف الّتعّلمية البارزة املحددة بالتفصيل لكل وحدة نمطية. ويحتوي الوصف على عدة بنود تدعم 

املعّلمني فيما يتعلق بتطوير وتطبيق املواقف الّتعّلمية. 

ويشير كل موقف تعلمي، إلى مشكلة أو مهام بارزة، تتعلق باملهنة، وسيشكل النقطة األولية في عملية الّتعّلم . كما 
سيواجه الطلبة تلك املشاكل، وسيتم تحفيزهم على إيجاد حلول لها. وبالتالي، من الضروري إعطاء تلك املشاكل 
أو املهام اهتمامًا وأخذها بعني االعتبار بشكل جيد، وصياغتها بعناية، وتفوق الصياغة الخطية للمهام العملّية  
الّتعّلمية، حيث أن املوقف الّتعّلمي  موجه نحو احتياجات املتعّلمني الكتساب الكفايات، ولكن ينبغي أيضًا أن يساهم 

املوقف الّتعّلمي في تشكيل اإلمكانيات املتعلقة بالعملّية  والحلول املمكنة.

وينبغي أن يشمل كل موقف تعلمي كافة املراحل الخاصة بعمل كامل تعلمي وعملي، وبينما يتم تطوير املواقف 
الّتعّلمية بما يتالءم مع هيكلية الوحدة النمطية وتركيبها، فينبغي تناول النقاط املطروحة في األسئلة الدالة االتية.

أسئلة دالة: 
 هل نقطة البداية للموقف التعلمي هي موقف حقيقي و واقعي أو واحدة من مشاكل املهنة؟

 ما هي األهمية النموذجية لكل مشكلة، وهل هي معممة بشكل كاف ؟
 ما هي املواقف أو املشاكل األخرى التي يمكن استخدامها للوحدة النمطية؟

الخاصة  التعلمية  املواقف  ترتبط  كيف  البعض؟  ببعضها  املختارة  املواقف  أو  املشاكل  تتصل  كيف   
بالوحدة النمطية ببعضها البعض؟

 هل يشمل املوقف التعلمي كافة مراحل دورة واحدة كاملة من العمل والتعلم؟
 هل تساهم املشكلة أو املهمة في تعزيز استراتيجيات التعلم الفاعل؟
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 هل يمكن تطبيق املنهجيات التعليمية والتعلمية املختلفة، وما هي أكثر تلك املنهجيات مالئمة؟ 
 هل يتم األخذ بالحسبان ظروف محددة تتعلق باملنطقة و/أو التطورات املهنية الجديدة؟

 هل يتم األخذ بالحسبان اهتمامات واحتياجات ومتطلبات محددة للطلبة؟
 هل تأخذ املواقف التعلمية بعني االعتبار شروطا تنظيمية محددة )مثل املعدات، واإلعالم، والتخطيط الزمني(؟

 هل من الضروري أو املمكن ربط هذا املوقف التعلمي مع: 
1( التدريب العملي في الشركات؟

2( املراحل العملية في الورشات أو املختبرات؟
3( مواضيع تعليمية عامة؟

 ما هو اإلطار الزمني املتوقع للموقف التعلمي؟

4. تحديد الكفايات املعززة باملواقف الّتعّلمية و التركيز  لتطوير الكفايات لكل موقف تعّلمي
يشتمل القسم الرئيسي الثاني من وصف املواقف الّتعّلمية على االختيار، والتفصيل النهائي للكفايات املحددة ذات 
الصلة باملوقف الّتعّلمي. وبناء على الكفايات التي تم اختيارها مسبقا أثناء تحديد املواقف الّتعّلمية، ينبغي أن تأخذ 
مجموعة العمل بعني االعتبار جميع الكفايات الالزمة لحل املشكلة أو أداء املهّمة، وإدراجها ضمن قائمة، والتحدث 

عنها بالتفصيل. وتكمن الغاية اإلجمالية من ذلك في »القدرة و الرغبة في العمل« باملفهوم املهني.

أسئلة دالة: 
 ما هي الكفايات املهنية و الشخصية و االجتماعية و املنهجية التي يعمل املوقف الّتعّلمي على تعزيزها 

في السياق الوظيفي؟
 على أيها ينصب التركيز الرئيسي لكّل موقف تعّلمي محدد ؟

 كيف ترتبط الكفايات املختارة باملحتويات التعّلمّية الخاصة باملواقف التعّلمّية ضمن الوحدة النمطية، 
وكيف يمكن تنظيمها؟ 

5. تحديد ترتيب املواقف الّتعّلمية
يجب أن تبنى املواقف الّتعّلمية و تطوير الكفايات كل على اآلخر، وتعتبر هذه الخطوة بالغة األهمية نظرًا ألنها تحّدد 
عملية تطور الطلبة، فبعد تحديد أي الكفايات تحتل التركيز الرئيسي لكل موقف تعلمي، قرر ما هو الترتيب الذي 

سيتبع كل منها اآلخر.

أسئلة دالة: 
 هل ترتيب املواقف التعّلمّية منطقي و وثيق الصلة باملوضوع؟

 هل يدعم الترتيب العملية التعّلمية؟
 هل من املفيد واملمكن توفيق املوقف الّتعّلمي مع التدريب أو التلمذة املهنية لدى الشركات؟

6. استكمال املوقف الّتعّلمي
الّتعّلمية  للمواقف  به  املوصي  النموذج  أن  كما  مفّصل.  بشكل  الّتعّلمية  املواقف  تشكيل  يتم  الخطوة،  هذه  في 
وعناصرها مبّين في البند 6.4. من هذا الدليل ويحتوي النموذج على مجموعة مختارة من الكفايات واملحتويات 
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التي يتم تناولها في املوقف الّتعّلمي، ووصف العمل الكامل مع وجود ملحات وموارد منهجّية. باإلضافة إلى ذلك، 
يمكن ذكر معايير وطرق التقييم. 

وتجدر اإلشارة إلى أّن تشكيل املشكلة أو املهّمة األولية يحدد العملّية  التعلمية بشكل مسبق، على سبيل املثال: 
تقود املشكلة التي تم وصفها بالكامل، والتي تقدم كافة املعلومات والتوجيهات املالئمة الخاصة بالعمل، إلى عملية 
تعلمية منظمة بشكل وثيق، بينما يحث وصف املشكلة الذي ال يقدم كافة املعلومات والتوجيهات على وجود أسلوب 

أكثر فعالية للتعلم وحل املشاكل.

ينبغي أن يتم التحقق من صحة املواقف الّتعّلمية املطّورة من قبل الشركاء واملشاريع بهدف تلقي التغذية الراجعة 
اّلتي تبني عالقة هذه املشاكل الّتعّلمية بالعمل املهني، وبالتالي عالقة ذلك وصلته بالّتعّلم. باإلضافة إلى ذلك، تساهم 

حلقة التغذية الراجعة هذه في تحسني التعاون مع القطاع الخاص. 

أسئلة دالة: 
 ما هو نطاق التعمق في وصف املشاكل واملعلومات الالزمة للعملية التعّلمّية بهدف اكتساب الكفايات ؟

 ما هي املنهجيات التعليمية والتعّلمّيةاملالئمة؟
 كيف يمكن الربط بني التعلم النظري والعملي؟

 ما هي املوارد الالزمة؟
 ما هي املعايير التي يجب أن تستخدم لتقييم مخرجات العملية التعلمية؟ 

7. االعداد لتنفيذ املواقف الّتعّلمية
ضمن فريق املعّلمني و املحاضرين، قم بالنقاش و االتفاق على تنفيذ املوقف الّتعّلمي ومخطط سير العمل الخاص 

به. كما ينبغي تناول القضايا التالية:
 قم بإعداد و تنظيم تعاون املعّلمني املشاركني.

 قم بإعداد و تنظيم املحتويات واملواد واألدوات الالزمة. 
 قم بإعداد املحاضرات و أوراق العمل حيث يتطلب األمر. 

 قم بإعداد وتنظيم التدريب داخل الشركة 

8. تنفيذ املوقف الّتعّلمي
قم بإتباع مخطط سير العمل املتفق عليه في اطار تشاور وثيق مع الفريق.

9. تقييم مخرجات املوقف الّتعّلمي
يعتبر تقييم املوقف الّتعّلمي من العناصر الهامة نظرًا ألنه يساهم في تقديم معلومات حول النتائج وعملية الّتعّلم  
التنموي  التقييم  ويسمح  وتأسيسية،  تنموية،  التقييم  منهجّية  تعتبر  كما  املنشودة،  الكفايات  واكتساب  والعمل 
بالنسبة  والنتائج واضحة  الّتعّلم   ؛ حيث يجعل عملية  العملّية  أثناء  والصعوبات  اإلنجازات  بتحديد  التأسيسي 

للطلبة. كما تتسم املنهجّيات التقييمية بالشفافية فيما يتعلق بإجراءات ومناهج وتركيبة النتائج.
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لها مناهج  تقييمية  النموذجية في أوراق  املنهجّيات  التقييمية، وتتمثل  املنهجّيات  العديد من  نظريًا، يمكن تطبيق 
نتائج  على  املنهجّيات  تلك  تركز  عادة،  والنتائج.  املشاكل  وحلول  العمل،  وسير  الّتعّلمية،  باملهّمة  تتعلق  محددة، 
العمليات الّتعّلمية. على الرغم من ذلك، يمكن استخدام كافة الوثائق والعروض الخاصة بالطلبة من أجل التقييم. 
وقد يتضمن ذلك كافة الوثائق التي تم الحديث عنها بإسهاب خالل املواقف الّتعّلمية كخطط العمل، وخطط املعاينة، 
وسجالت الفحص، وسجالت املهام، واالتفاقيات على التعاون، ومحاضر االجتماعات، الخ. ويمكن أيضًا استخدام 
الّتعّلم  من حيث الكفايات املوضحة بشكل شفوي، وفي هذه  لتقييم نتائج  العروض الشفوية وأحاديث الخبراء 
يطورها  التي  التقييمية  املنهجّيات  تشتمل  أن  ينبغي  كما  تقييمية،  االنجاز ألغراض  ملفات  يتم استخدام  األيام، 

املدرسون على خصائص متعلقة بالتكنولوجيا، والعمل باإلضافة إلى النواحي الفردية واالجتماعّية .

اّن مفهوم موقف الّتعّلم  هو عبارة عن نمط فّعال من الّتعّلم، ومرتكز على املتعّلم. يتطلب ذلك أيضًا استراتيجيات 
تقويم متركزة على املتعّلم وعمليات عكس واضحة. اّن التقييم الذاتي يمّكن الطاّلب من متابعة وتقييم عملية الّتعّلم 
. فهي تمكن الطاّلب من تولي املزيد من املسؤولية تجاه تعلمهم الخاص وعمليات العمل، بحيث يمكنهم التمرن 

ليصبحوا مستقلني ومراقبني ذاتيًا، ويمكنهم أن يتعّلموا بشكل أكثر نجاعة.

أو  النصفي  االختبار  عن  تعوض  ال  فهي  االختبار؛  من  جزءًا  بالضرورة  ليست  ولكنها  النتائج،  تسجيل  ينبغي 
مؤسسات  ،في  الجودة  إدارة  أنظمة  تطبيق  من  أخرى،  تقييم  مهام  تنجم  ذلك،  عن  فضاًل  النهائية.  االختبارات 
التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( مثال: ISO 29990. هذا ويجب  العمل على ان تكون  جل أدوات التقييم 

منسجمة، وإال سيكون املعّلمون واملدربون مطالبني بتطبيق عدة أدوات لنفس الغرض.
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4.6 الخطوة رقم 4:  أدوات وأمثلة 
في هذا القسم يتم توفير النماذج الجاهزة للوحدات النمطية، ومواقف الّتعّلم ،  باإلضافة إلى أمثلة على الوحدات 

النمطية ومواقف الّتعّلم  .

النموذج الجهاز للوحدات النمطية

الوحدة النمطية:   
]مالحظة: إن العنوان واضح ودقيق ويعكس املحتوى التعليمي، كما أنه هادف بحد ذاته، وال يشير إلى أية معلومات خارج نطاق 

الوحدة النمطية. وعادة، تتم ترجمة عنوان كل مهّمة مرّكبة مباشرة إلى وحدة نمطية[

املدة الزمنية: السنة/الفصل: الرمز/الرقم: 

وصف االهداف:
]مالحظة: تشكل الكفايات األمور التي يتوقع من املتعّلم أن يعرفها وأن يكون قادرًا على القيام بها نتيجة لعملية الّتعّلم. كما 

ينبغي أن يتم وصف الكفايات بطريقة شاملة ومتكاملة، بناء على نموذج الكفاية، الذي يستخدم في الدليل. وبينما تشير املهام 
املرّكبة إلى نظام العمل، يمكن أن يتم إثراء وصف الكفايات بأهداف تعليمية، وينبغي أن يتم وصف االهداف  الّتعّلمية بشكل 

واضح، ومترابط، وأن يتم التعبير عنها بلغة قابلة للفهم بالنسبة للمتعّلمني واملدرسني.[

املحتويات:
مالحظة: يمكنك هنا أن تضع قائمة باملحتويات الّتعّلمية، ولكن ينبغي أن ال تكون مركزة فقط على التكنولوجيا واملعرفة الواقعية. 

)فكر بنظام العمل واألبعاد املختلفة للكفاية(
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مثال على صياغة الهدف-الوصف
املنهاج "فني االلكترونيات الصناعية" 

الوحدة النمطية: برمجة أنظمة األتمتة الصناعية

املدة الزمنية: السنة/الفصل: الرمز/الرقم:

وصف االهداف:
ــدف  ــة، به ــة الصناعي ــة األتمت ــم بأنظم ــة التحّك ــل أنظم ــون بتحلي ــا يقوم ــة، كم ــة الصناعي ــة األتمت ــة أنظم ــة لبرمج ــط الطلب يخط

ــن.  ــات الزبائ ــع طلب ــا م موائمته
يفهــم ويحلــل الطلبــة إجــراءات التحّكــم، كمــا يقومــون ببرمجــة جهــاز التحّكــم املنطقــي القابــل للبرمجــة،  باســتخدام لغــات برمجــة 
نموذجيــة، وذلــك وفقــًا ملعيــار IEC 61113، ويعمــل الطلبــة ايضــًا علــى إعــداد املكونــات الرئيســية للحاســوب والبرمجيــات املتعلقــة 

باملعاييــر واألنظمــة التقنّيــة. 
ــون بشــكل  ــا يقوم ــع، كم ــات املُصّن ــة وتعليم ــة ذات الصل ــًا لألنظم ــة، وفق ــة الصناعي ــة األتمت ــة بأنظم ــة املتعلق ــة املهّم ــذ الطلب ينف

ــة الســالمة.  ــاة أنظم ــع مراع ــم م ــة نظــام التحّك مســتقل بفحــص عملي
ــج  ــي برام ــر ف ــي تظه ــح األخطــاء الت ــون بتصحي ــة بحــل املشــاكل، ويقوم ــاس املتعلق ــدات القي ــا يســتخدمون أدوات الفحــص ومع كم

ــم.  التحّك
يقــوم الطلبــة بجمــع الوثائــق الخاصــة بأنظمــة التحّكــم، وتوثيــق برامــج جهــاز التحّكــم املنطقــي القابــل للبرمجــة، وجمــع الســجالت 

الخاصــة باملهــام وتقاريــر أخــرى. 
ــم املنطقــي  يعمــل الطلبــة بشــكل مســتقل وضمــن فــرق أيضــًا، ويتولــون مســؤولية حــل املشــاكل املتعلقــة ببرمجــة جهــاز التحّك

ــم.  القابــل للبرمجــة وأنظمــة التحّك
ويقدم الطلبة حلولهم ونتائجهم التقنّية ويعكسون عملهم وخبراتهم.

املحتويات:
 برمجــة جهــاز التحّكــم املنطقــي القابــل للبرمجــة باســتخدام معيــار IEC 61113 )املخطــط الســّلمي، ومخطــط كتــل الوظيفــة، 

والنــص املركــب، والئحــة التعليمــات، والرســم البيانــي للوظيفــة التتابعيــة(
 الوظائف و كتل الوظائف الخاصة بنظام التحّكم

 املؤقتات والعدادات ومسجالت اإلزاحة
 جهاز منظم التتابع

 املجّسات واملُحّركات 
 برامج الفحص وحل املشاكل

 توثيق البرامج والعمليات، وسجالت الفحص، واألرشفة
 املهام املتعلقة بأنظمة األتمتة

 البحث عن املعلومات )باستخدام االنترنت(
 املعايير واألنظمة التقنّية 

 اساليب العرض والتقديم ومهارات االّتصال والتواصل الفّعال
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التبريد والتكييف، املهّمة املرّكبة 5

صيانة وحدات التكييف

املدة الزمنية: السنة/الفصل: الرمز/الرقم:

وصف االهداف 
يقوم الطاّلب بصيانة وتصليح وحدات وأنظمة التكييف السائدة واملتوفرة في السوق، ويقومون بصيانة قابلية تشغيل وقيمة وحدات 

وأنظمة التبريد، ويطيلون عمرها من خالل القيام بالصيانة على شكل دورات منتظمة، ويقومون بإصالح األعطال التي تحصل.
يتواصل الطاّلب مع الزبائن ملعرفة تصورهم حول قابلية اصالح العطل في وحدة التبريد. يعيرون انتباههم للعالقة الجيدة مع الزبائن 
ويقدمون خدمة زبائن جيدة، بعد تنفيذ العمل، يتواصل الطاّلب مع الزبائن حول نتيجة العمل الذي قاموا به، ويعطون النصيحة حول 

كيفية تشغيل وحدة التبريد وفقًا إلرشادات املصنع وفيما يخص الحفاظ على الطاقة.
بتأويلها  ويقومون  املتوفرة،  الوسائط  في  والتقنّية  امليكانيكية  الرسومات  عن  بالبحث  الطاّلب  يقوم  بالصيانة،  القيام  أجل  من 

واستخدامها.
يقوم الطاّلب بتحليل وتخطيط الصيانة، ويقومون بصيانة وحدات التكييف. في هذه العملّية، يقومون باختيار األدوات واملعدات 
ذات العالقة بعملهم، باإلضافة إلى قطع الغيار املالئمة، ويقومون باستخدام إجراءات وتقنيات عمل مناسبة وكذلك يقومون بقياس 

وتقييم نتائج العمل الذي قاموا به فيما بعد.
يتواصل الطاّلب بشكل مالئم مع املشرفني، وزمالئهم خالل العمل الالزم ضمن فريق، ومع املوردين.

يتبع الطاّلب القواعد املتعلقة بالصحة واألمان وحماية البيئة عند تخطيط وأداء عملهم.
يقوم الطاّلب بتوثيق وتنفيذ أعمال الصيانة والتصليح ، ويستغلون املعلومات الحديثة وتكنولوجيا االّتصاالت. 

املحتويات:
 تخطيط العمل

 أدلة املصّنع ووثائقه التقنّية، أدلة التصليح وخطط الخدمات
 مفاهيم الخدمة ونطاقاتها
 األدوات واملواد املستهلكة

 قائمة قطع الغيار واملواد املطلوبة
 إجراءات وتقنيات العمل املطلوبة

 تقييم العمل )القياس والفحص( والتوثيق
 الصحة، واألمان والوقاية من الحوادث
 التخلص من املخلفات وإعادة التدوير

 جودة العمل
 استخدام تكنولوجيا املعلومات الحديثة

 تقنيات املحادثة وقواعد االّتصال والتواصل )اللفظي والجسدي(
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املهنة: إدارة املأكوالت واملشروبات

الوحدة النمطية: تقديم الطلب
املدة الزمنية: السنة/الفصل الدراسي: الرمز/الرقم:6

وصف االهداف:
يقوم الطاّلب بجمع املعلومات املتعلقة بطلب املجموعة أو الضيوف، بشكل مستقل، من خالل استخدام مهارات االّتصال والتواصل 

واستخدام اللغة اإلنجليزية إذا لزم األمر.
يقوم الطاّلب بتحليل الطلب من حيث طبيعة الضيوف املتواجدين، من أجل تقديم األولويات ولتحديد األدوات املطلوبة، ويمارسون 

قواعد النظافة ويتعاملون مع املعدات بحذر وبشكل مسؤول.
يقوم الطاّلب بتخطيط الوقت املطلوب لتقديم الطلب حسب بروتوكوالت الخدمة، وأولويات إنزال األطباق، ويأخذون بعني االعتبار 

وقت التغيير بني األطباق.
يقوم الطاّلب بتنفيذ الخدمات الخاصة بالطاولة، آخذين بعني االعتبار تسلسل الخدمات )الجنس، والعمر...(، ومعرفة مكونات 
الوجبة لكل زبون، و يقوم الطاّلب بمتابعة ردود أفعال الضيوف الذين يتم تقديم الخدمة لهم )األطباق واملشروبات(، ويستجيبون 

بسرعة ولكن بهدوء لطلبات الزبون.
يقوم الطاّلب بمتابعة طاوالت ضيوفهم مع انتباه شديد للطلبات اإلضافية املستعجلة.

يقوم الطاّلب بمتابعة رفع األطباق عن الطاولة من خالل االنتباه إلى الطاولة والزبائن الذين تم تقديم الخدمة لهم.
يقوم الطاّلب بتفقد الفاتورة من أجل ضمان إعطاء الفاتورة الصحيحة، ويقدمونها للزبون دون مراقبة رد فعل الزبون من خالل 

االّتصال بالعينني، محترمني دائمًا خصوصية الزبائن.
يقوم الطاّلب بأخذ التغذية الراجعة والشكر/ قول مع السالمة.

يقوم الطاّلب بإعادة ترتيب الطاولة الستقبال ضيوف آخرين، دون إزعاج الضيوف اآلخرين املوجودين في املحيط.
يقوم الطاّلب بتوثيق إجراءات العمل، ويقدمون اإلجراءات لألستاذ أو الطاّلب اآلخرين.

يقوم الطاّلب بتقييم النتائج ، ويحولون النتائج إلى أوضاع أخرى.
يعمل الطاّلب ضمن فريق، ويظهرون توجهًا إيجابيًا نحو زمالئهم. ويتولون مسؤولية تنفيذ متابعة الطلب ومسؤولية الطاولة.

املحتويات:
 قواعد الخدمات والبروتوكوالت

 مهارات االّتصال والتواصل واللغة
 أدوات الخدمة
 الخدمة الفعلية
 نموذج الطلب

 الفواتير والحسابات
 تدابير الصحة واألمان
 طريقة العرض والتقديم

 العكس  ونقل املعرفة
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أمثلة على املشاكل أو املهام االعتيادية لتصميم مواقف الّتعّلم  
املتعلقة  االعتيادية  األوضاع  أو  املهام  أو  املشاكل،  تحديد  يجب   ، الّتعّلم   مواقف  بصياغة  البدء  قبل  مالحظة: 
بالوحدة النمطية )املهام املرّكبة( )على سبيل املثال، العصف الذهني من قبل املعّلمني واملدربني، وكالم الخبراء، 
وتحليل العمل(. بعد تحديد وتعريف مواقف الّتعّلم   املحتملة، يجب توضيح تسلسل مواقف الّتعّلم  ، ويعود ذلك 
على السؤال املتعلق باختيار وترتيب الكفايات، من أجل فهم الفكرة من هذه الخطوة، يتم توفير بعض األمثلة في 

الجداول التالية.

1. ميكاترونكس السيارات
املهّمة املرّكبة/الوحدة النمطية: قم بفحص وصيانة نظام املُحّرك

مالحظات الوصف املوقف الّتعّلمي
 مع هذه املشكلة، يصبح لدى الطلبة معرفة بميكانيكا املحرك واملجموعات 

املكونة له )هيكل السيارة، واملكبس، وذراع البيل، وعمود املرفق(
 يتعلم الطلبة كيفية قياس وتحليل خصائص املحرك )الكفاية الحجمية، 

عزم الدوران، الطاقة، استهالك الوقود(، وكيفية تحليل الضغط في 
األسطوانة.

 يقارن الطلبة بني محركات الديزل والبنزين
 يقوم الطلبة بإنشاء سجل للفحص واملعاينة

يطلب الزبون ضبط املُحّرك
)البديل: يشتكي الزبون من 

فقدان محلول التبريد(

1

 ينبغي أن يقوم الطلبة بفحص أداء املحرك واكتشاف فيما إذا كانت 
هنالك مشكلة في عمل التوقيت للمحرك )التايمنج(

 تتعلق هذه املشكلة بالتحّكم بالصمام، ويتعلم الطلبة كيفية فحص ووضع 
توقيت الصمام 

 يقوم الطلبة بحل العطل املوجود في نظام املحرك وتوثيق ذلك.

يقوم الزبون باالّتصال بورشة 
العمل ويشتكي حول سوء أداء 
املحرك بعد فحصه ومعاينته. 

2

 تتعلق املشكلة بنظام التبريد
 يقوم الطلبة بفحص أنظمة التبريد إذا وجد فيها أي تسريب ويقومون 

بفحص األجزاء وفقًا لتعليمات املُصّنع
 كما يأخذ الطلبة بعني االعتبار األنظمة الخاصة بالتخلص من محلول 

التبريد

يشتكي الزبون من أن الضوء 
الذي ينذر بدرجة الحرارة يبقى 

مشغال بشكل دائم.

3

 تتعلق هذه املشكلة بضغط الزيت ووظيفة تشحيم املحرك.
 ينبغي أن يقوم الطلبة بفحص محلول التبريد في املحرك واكتشاف أثر 

ضغط الزيت
 يقوم الطلبة بتغيير الزيت وحساب التكاليف

 يأخذ الطلبة بعني االعتبار األنظمة الخاصة بالتخلص من الزيت

يشتكي الزبون من أن ضوء 
اإلنذار الخاص  بضغط الزيت 

يضيء بشكل متقّطع  

4
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املهّمة املرّكبة / الوحدة النمطية: قم بفحص وصيانة نظام الشبكات الخاص باملركبات اآللية

مالحظات الوصف املوقف الّتعّلمي
 يمكن تنظيم الخطأ بحيث ينبغي على الطلبة استخدام النظام 

التشخيصي واكتشاف وجود مشكلة في موصل شبكة الكمبيوترات 
املتحكم بالسيارة )CAN Bus( الخاص بنظام التحّكم )السرعة بطيئة( 

وعدم وجود خطأ ميكانيكي؛
 يعتبر هذا املوقف األولي للعمل بتقنية املوصل الذاتي الحركة ومعرفة 

الشبكات ومفاتيح التحّكم ونقل البيانات وإجراء تشخيصات لألخطاء

طلب الزبون: يقوم الزبون 
باستشارة ورشة العمل 

الخاصة بك. كما يشتكي من 
أن الشّباك املوجودعلى جانب 

الراكب لم تعد تعمل على 
اإلطالق

1

 تشير هذه املشكلة إلى موصل شبكة الكمبيوترات املتحكم بالسيارة 
)CAN Bus( في نظام إدارة املحرك، وهو النوع الثاني من املوصالت 

)ذو سرعة فائقة(
 يمكن شمول املكونات األخرى اإلضافية التي تشير إلى املوصل ذو 

السرعة الفائقة، واملتطلبات الخاصة بنظام املحرك.

طلب الزبون: يقوم الزبون 
باستشارة ورشة العمل 

الخاصة بك. ويشتكي من 
وجود ُعطل في ضوء مؤّشر 

نظام منع إقفال املكابح، حيث 
يبقى مشغال بشكل دائم.

2

 في هذا املوقف الّتعّلمي، يتم األخذ بعني االعتبار موصل LIN Bus وهو 
عبارة عن شبكة تسلسلّية تعمل وفقًا ملبدأ السيد والعبد.

.)LIN Bus حّلّل نظام املوصل ملنطقة محّلية معينة من نظام الراحة )موصل 

املهّمة: عطل في ُمحّرك 
مساحات السيارة

3

 تتعلق هذه املشكلة بموصل MOST، وهو عبارة عن شبكة ذات سرعة 
عالية في الطوبولوجيا الحلقية للشبكات، ويتم نقل اإلشارات عبر ألياف 

ضوئية بالستيكية، ويستعمل املوصل في أنظمة سالمة املركبات في 
السيارات األكثر تعقيدًا.

طلب الزبون: يشتكي الزبون 
من ضوء التحّكم بالوسادة 
الهوائية الذي يبقى مشغال 

بشكل دائم.

4
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2. ميكانيك صناعّية او مشّغل اآلت القطع

.)CNC( املهّمة املرّكبة: تصنيع قطع وأجزاء آللة باستخدام آالت التحّكم الحاسوبية الرقمية

تشير هذه الوحدة النمطية إلى وحدة نمطية أولية تتعلق بأتمتة األدوات الخاصة باآللة وبالتالي تشير إلى تصنيع 
أجزاء وقطع وأجهزة اآللة باستخدام آالت التحّكم الحاسوبية الرقمية. ويتعلم الطلبة كيفية برمجة تلك اآلالت. كما 
يمكن تصميم املواقف الّتعّلمية إلعداد البرامج، وأعمال الخراطة والتسوية. ويوجد العديد من األمثلة واملشاريع 

التي يمكن إدراكها.

املالحظات الوصف املوقف الّتعّلمي
 يشير املوقف  إلى برمجة آلة التحّكم الحاسوبية الرقمية ووظيفتها 

وإنشائها
 يتعلم الطلبة خصائص آالت التحّكم الحاسوبية الرقمية، وأنماط 

التحّكم، وتحديد االبعاد، ونظام التنسيق، والنقاط املرجعية، واختيار 
املواد  

 يقوم الطلبة بإعداد خطة عمل وخطة لألدوات، باإلضافة إلى إعداد 
البرنامج )ويشمل ذلك تقنية املحاكاة بالحاسوب(

العمل: إعداد وبرمجة العملّية  
التصنيعية باستخدام آلة 

التحّكم الحاسوبية الرقمية، 
وتصنيع قطع العمل أو 

األجهزة املرّكبة، على سبيل 
املثال : اللوازم واملعدات، 

والقوالب، واملالزم، واألدوات 
امليكانيكية، والوصالت ذات 

الحافة البارزة.

1

 في هذا املوقف، يقوم الطلبة بإجراء العملّية  التصنيعية؛ حيث يطبقون 
البرنامج، ويديرون تقنية املحاكاة بالحاسوب ويطبقونها على اآللة، 

ويديرون العملّية .
 يقوم الطلبة بالتحّكم باملنتج ونتائج العمل توثيقها.  

العمل: تصنيع قطعة العمل 
وإجراء أعمال الخراطة 

2

 في هذا املوقف الّتعّلمي، يمكن إنتاج قطعة عمل ثانية. 
 ويركز هذا املوقف على أعمال الطحن )جهاز التعشيق، ميزان املاء،  

الساعة، ومحرك الهواء الساخن(

املهّمة: تصنيع قطعة عمل 
أخرى إجراء اعمال الطحن  

3

 املهّمة: التحّكم بعملية العمل  يقدم الطلبة حلواًل لتحسني عملية التصنيع للمواقف الّتعّلمية األخرى
وتحسينها

4
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3. اي مهنة تعمل وفقًا لتكنولوجيا التحّكم )PLC(، على سبيل املثال الهندسة الصناعية

املهّمة املرّكبة: برمجة أنظمة األتمتة الصناعية )مستوى خبير(

على  وتركز  للبرمجة،  القابل  املنطقي  التحّكم  جهاز  وبرمجة  التحّكم  تكنولوجيا  إلى  النمطية  الوحدة  هذه  تشير 
الرسوم البيانية املتعلقة بالوظيفة التتابعية، ويمكن تخطيطها كمشروع مركب يتألف من ثالثة مواقف تعلمية، وتتمثل 

مهّمة املشروع في برمجة محطة الفرز.

مالحظات الوصف املوقف الّتعّلمي
 تشير املهّمة إلى برمجة جهاز التحّكم املنطقي القابل للبرمجة باستخدام 

)IEC 61131-3 الرسوم البيانية املتعلقة بالوظيفة التتابعية )أسلوب
 يقوم الطلبة بتطبيق البرمجة التتابعّية ألتمتة محطة الفرز، ومقارنة 

الحلول املختلفة
 يقارن الطلبة الرسم البياني املتعلق بالوظيفة التتابعية مع التحّكم 

املنطقي.

املهّمة: برمجة الرسوم البيانية 
املتعلقة بالوظيفة التتابعية

1

 ينبغي أن يجد الطلبة حاًل لتمديد محطة الفرز بواسطة لوح تحكم يدوي
 يكتشف الطلبة ضرورة ووظائف بروتوكول التشبيك الصناعي.

 يقوم الطلبة بالربط بني الوحدة النمطية للمدخالت/املخرجات وبروتوكول 
التشبيك الصناعي.

 يقوم الطلبة بإجراء املهّمة الخاصة بالنظام وإنشاء سجل يتعلق بهذه 
املهّمة.

املهّمة: تمديد النظام باستخدام 
لوح تحكم يدوي

2

 تتعلق املشكلة بقياس اإلشارات التناظرية واملحول التناظري الرقمي.
 في هذا املوقف، يمكن شمل  املجسات

 يقوم الطلبة ببرمجة التحّكم بدرجة الحرارة

املهّمة: قياس درجة الحرارة 
في املحرك الكهربائي

3
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نموذج تصميم املواقف الّتعّلمية

اإلطار الزمني:         ساعات رقم املوقف الّتعّلمي:  رقم الوحدة النمطية: 

عنوان املوقف الّتعّلمي:
وصف املوقف الّتعّلمي:

في هذا البند، تقوم بوصف املوقف الّتعّلمي. ويشير ذلك إلى وجود مشكلة أو مهّمة حقيقية تتعلق بالوحدة النمطية واملهنة ذات 
الصلة، كما يشمل ذلك مجموعة من الكفايات املتعلقة بالوحدة النمطية، ومن األمثلة القياسية على ذلك طلبات الزبائن، وأوامر العمل، 
واملهام املتعلقة بالتصنيع، كما يحدد نطاق ومحتوى التشكيل الذي سيتم تقديمه للمتعّلم مدى تعقيد العملّية  الّتعّلمية بشكل مسبق. 

مصفوفة الكفايات املتعلقة باملوقف الّتعّلمي
في هذا البند، تقوم بإدراج الكفايات املختارة التي سيتناولها املوقف الّتعّلمي

الكفاية املهنية املطلوبة لتنفيذ العمل

الكفاية املنهجّية الكفاية الشخصّية الكفاية االجتماعّية  الكفاية الفنية

املحتويات
سنقدم هنا املحتويات املتعلقة بالكفايات التي سيتناولها املوقف الّتعّلمي، كما سيتم األخذ بعني االعتبار، األنظمة واملعايير الفنية 

باإلضافة إلى النواحي املتعلقة بالسالمة والصحة. 

العمل الكامل-املرجعية املنهجّية:
في هذا البند، قد تقدم بعض التوصيات املنهجّية. ويتم إدراك ذلك من خالل وصف الخطوات الرئيسية للعمل وللعملّية الّتعّلمية 

التي تتعلق باألعمال الكاملة. ويمكنك ان توفر أساليب وطرق تعليمّية وتعّلمّية. كما يمكن إدراج املوارد الالزمة في كل خطوة من 
الخطوات. 

املوارد املنهجّية الوصف خطوات العمل الكامل
احصل على املعلومات وحّلل

خّطط وقّرر
نّفذ

تحّكم
وّثق وقم بالتقديم

قّيم وقم بإبداء الرأي
األسئلة الرئيسية:

في هذا البند، تقوم بتقديم بعض األسئلة الرئيسية التي تساهم في توليد املعرفة، والتركيز على النتائج و إظهار الكفايات 
املطلوبة، كما ينبغي مراعاة التحويل والتطبيق اإلضافي.

مناهج وأدوات التقييم:
في هذا البند، تقوم بتوفير أدوات ومناهج لتقييم املوقف الّتعّلمي. و يتضمن ذلك منهجّيات التقييم الذاتي. 
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مثال على موقف تعلمي 

املهّمة املرّكبة: تركيب خطا كهربائيًا في املباني السكنية؛ املوقف الّتعّلمي: عمل التمديدات الكهربائّية  
في غرفة. 

اإلطار الزمني:            عدد الساعات رقم املوقف الّتعّلمي:  رقم الوحدة النمطية: 

عنوان املوقف الّتعّلمي: تخطيط وتنفيذ التركيب الكهربائي في كراج  مزدوج  )كراج  وورشة عمل(

وصف املوقف الّتعّلمي:
يقوم الزبون باستشارة شركتك الخاصة بالتركيب الكهربائي،  ويطلب عمل التمديدات في كراجه املزدوج والذي يستخدم ايضًا 

كورشة عمل،  يتوجب عليك االّتصال بالزبون ومعرفة احتياجاته، كما ينبغي أن تعرف نوع الكراج،  ومجاالت استخدامه، 
وأن تطلب وتخطط املواصفات الفنية، وتقدم عرضًا للخدمة وتقديرًا للتكلفة، وبعد االتفاق على العرض، تقوم بتنفيذ التركيب 

الكهربائي، وتسليم كافة الوثائق للزبون.

مصفوفة الكفايات املتعلقة باملوقف الّتعّلمي

الكفاية املهنية املطلوبة لتنفيذ العمل

الكفاية املنهجّية الكفاية الشخصية )البشرية( الكفاية االجتماعّية  الكفاية االحترافية/الفنية

 جمع املعلومات بشكل 
مستقل

 تحليل طلبات الزبون
 تخطيط طلبات الزبون

 اظهار تركيز إيجابي على  توّلى املسؤولية
الزبون

 الرغبة بالعمل ضمن فريق

 عمل الحسابات الستهالك 
الطاقة في ورشة العمل

 رسم مخطط للخط 
الكهربائي

 تجهيز املعدات الكهربائّية
 قّدر حجم السلك الكهربائي

 تركيب نظام لألسالك 
الكهربائّية وفقًا للمعايير 

الفنية و/أو الرمز الكهربائي

املحتويات
 معرفة طلبات الزبائن وجدولتها

 تقدير التكاليف
 تنظيم العمل

 استهالك الطاقة من األنظمة واألجهزة
 املعايير الفنية والرموز الكهربائّية

 أنظمة السالمة
 التركيب الكهربائي

 مخططات األسالك الكهربائّية )وتشمل التطبيقات البرمجية(
 تسليم املنتج للزبون
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العمل الكامل-املرجعية املنهجّية:
املوارد املنهجّية الوصف خطوات العمل الكامل

طلب الزبون الكتابي )وصف 
املهّمة، كتاب رسمي(

 النقاش مع الزبون 
باستخدام طريقة لعب 

األدوار
 بناء مجموعات عمل 

 زيارة املوقع/مكان تواجد 
الزبون

SQ3R تطبيق منهجّية 

 يحّضر املعّلم طلبًا للزبون يتعلق بالتركيب 
الكهربائي لكراج أو ورشة عمل. 

 يتحدث الطلبة مع الزبون ويقومون بتحليل 
طلبه

احصل على املعلومات 
وحلّل

 نموذج تقدير التكاليف، 
جدولة الطلبات واملواصفات 

التقنّية
 الكتالوجات الخاصة 

باملصنعني، الكتب املرجعية 
للبيانات، واالنترنت

 البرمجيات الخاصة بتصميم 
مخططات األسالك الكهربائّية

 عمل الفريق والنقاش 
الجماعي

 إعداد خطة عمل وجدولة 
الطلبات 

 التعليمات املتعلقة باملعرفة 
األساسية حول التركيب 

الكهربائي )املعايير 
التقنّية، وإجراءات 
السالمة(، وتقدير 

التكاليف

 يناقش الطلبة في املجال التقني ضمن 
مجموعات ويحددون مدى اإلدراك.

 يقوم الطلبة بإعداد خطة عمل وجدولة 
الطلبات، واملواصفات التقنّية.

 يقارن الطلبة بني الحلول التقنّية املختلفة 
)التخطيط(.

 يقدم املعّلم املعلومات املتعلقة باملواصفات 
التقنّية للتركيب الكهربائي، ويقوم  

بمناقشة تحديد حجم األسالك، وإجراءات 
السالمة.

خّطط وقّرر

 املعدات الخاصة بالتركيب 
الكهربائي

 ورشة العمل واملختبر
 النماذج التقنّية

 يقوم الطلبة بإنجاز املهّمة وفقًا للمعايير  العمل العملي
التقنّية وأنظمة السالمة ذات الصلة

نّفذ 

قائمة التدقيق الخاصة بالتحّكم 
بالعمل

 العمل العملي
 النقاش الجماعي

 يتحكم الطلبة بالتركيب الكهربائي 
ونتائجه

 يقوم الطلبة بإجراء تحكم مرئي وتشغيلي
حل املشاكل

تحّكم

 البرمجيات الخاصة بالعرض 
والتقديم

 اللوح الخاص بالخطة 
التعريفية

 النقاش مع الزبون 
باستخدام طريقة لعب 

األدوار
 عرض النتائج في الصف

 يوثق الطلبة نتائج العمل ويقومون بإنشاء 
ملفات خاصة بالزبائن

 يقوم الطلبة بتسليم الوثائق واملواصفات 
التقنّية للزبون ويقدمون له املعلومات 

املتعلقة باالستخدام

وثق وقم بالتقديم

 ورقة العمل الخاصة بالتقييم 
ومناهج التقييم

 اللوح الخاص بالخطة 
التعريفية

 النقاش الجماعي
 تحليل ورقة العمل 

الخاصة بالتقييم
 االنتقال إلى مهام أخرى

 يقارن الطلبة بني الحلول التقنّية املختلفة 
)اإلدراك(

 يلخص الطلبة العمل والعملّية  الّتعّلمية 
ويفكرون بها مليًا

 يقدم املعّلم التغذية الراجعة الخاصة به

قّيم وقم بإبداء الرأي
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األسئلة الرئيسية:
 هل يمكن ألجزاء من موقف التعلم او املوقف مكتمال أن يكون مرتبطًا بإحدى شركات القطاع الخاص او ان يتم فيها؟

 ما هي الكفايات الرئيسية التي سيكتسبها الطلبة في هذا املوقف الّتعّلمي؟
 ما هي األشكال املالئمة للتواصل مع الزبون؟

 كيف ينبغي أن تتم جدولة طلب الزبون وما هي الوثائق الالزمة لذلك؟
 ما هي البنود التي يتضمنها تقدير التكلفة وعرض الخدمات؟

 كيف يتم تنظيم عمل التركيب الكهربائي؟
 ما هو الشكل الصحيح واملالئم لتنفيذ التركيب الكهربائي؟

 ما هي املعايير التقنّية وأنظمة السالمة ذات الصلة بتركيب األسالك واألجهزة الكهربائية؟

مناهج وأدوات التقييم 
 تقييم الحلول املختلفة )املقارنة بني الهدف واألداء(

 تقييم خطة العمل والرسوم التخطيطية
 تقييم التركيب الكهربائي الصحيح وفقًا للمعايير واألنظمة التقنّية 

 عرض وتقديم العمل
 إعداد ورقة للتقييم الذاتي والتقييم الجماعي

 أشكال أخرى من التقييم كالتقييم الكتابي
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مثال على نموذج تقييمي للمناهج الخاصة باملواقف الّتعّلمية

املعّلم
]0-10[ 

الطالب 
]0-10[

املناهج  الرقم

متطلبات املهّمة أو املشكلة: 1

األهمية والعالقة باملهنة ومستوى الصعوبة:

نتيجة العملّية  املتعلقة بالعمل )املنتج أو الخدمة(  2

النتيجة الرئيسية 

نتيجة الّتعّلم 3

النتيجة الرئيسية 

االستعداد لتحمل املسؤولية  4

إيجابي:
سلبي:

نطاق العملّية  والحلول 5

الحلول التقنّية املمكنة ومبررات االختيار

التعاون ضمن مجموعة العمل  6

إيجابي:
سلبي:

التواصل ضمن مجموعة العمل  7

إيجابي:
سلبي:

التصرف املستقل والدافعية 8

إيجابي:
سلبي:
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األسئلة اإلضافية للتأمل والتفكير:

املشاكل والحلول 

ما هي املشاكل )التقنّية والتنظيمية واملنهجّية( التي كانت لدينا وكيف قمنا بحّلها؟

االقتراحات: 

ما الذي لم يعجبك في املوقف الّتعّلمي؟

ما الذي ترغب باقتراحه لتحسني املوقف الّتعّلمي؟

تعليقات أخرى: 

شكل 14: مثال على نتيجة التقييم االفتراضية املوجزة
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الخطوة 5: عملية اعتماد برامج التدريب 
والتعليم املهني والتقني واملصادقة عليها 

7

من غير المتوقع أن تحقق املؤسسة اعلى مستويات التقدير في كل نواحي نشاطاتها لتنفيذ برنامج تدريبي. وحتى 
إن التطلع إلى ذلك هو أمر غير واقعـي. لذلك من املؤكد تقديم معايير وصفية لالداء في أشكال مختلفة من النشاطات 
للمسؤولين عن قطاع  البرنامج حيث يمكن   لتكون معيارا في اعتماد  بالتدريب والتعليم املهني والتقني  المتعلقة 
التدريب والتعليم املهني والتقني  أن تكون لديهم أسس واضحة تعتمد معايير الممارسات الجيدة لتحقيق متطلبات 
الجودة في التعليم التقني واملهني تمهيدا العتماد البرامج املهنية. كما يمكن أن تساعد هذه المعايير في التقويم 
المؤسسي الذاتي، وفي وضع الخطط لتحسين األداء، باإلضافة إلى مساعدة مؤسسة تزويد التدريب على التعرف 
على جوانب القوة النسبية والضعف النسبي، وعلى العمل على تحسني جوانب النشاط الذي تم إعطاؤه األولوية 
ضمن رسالة المؤسسة. وال يشتمل االعتماد على املحتويات وال يتدخل فيها او في اإلجراءات واالختبارات الخاصة 
بالّتعّلم  التقليدي العام املبني على املعرفة. فضمن إطار الطريقة املعيارية لتطوير منهاج التدريب والتعليم املهني 
والتقني، يتم منح االعتماد للبرامج التي تكون متوافقة مع الخطوات املعيارية لعملية تطوير املنهاج. ويولى االعتبار 
لتخطيط، وتصميم وتوثيق وتنفيذ عملية تعليم مبنية على الكفاية، باإلضافة إلى تقييم مخرجات التعليم التي أصبحت 
جلية بناء على مستوى تحقيق الكفاية املهنّية. هذا ومن الجدير بذكره ان ما تم عرضه في هذه الوحدة هي  خطوط 
عريضة تتناسب مع العملية املعيارية الجديدة لتطوير املناهج ويبقى لكل وزارة التفصيل فيها واالضافة عليها بما 

ينسجم مع نظم االعتماد املعمول بها حاليا حسب سياسات واعتبارات خاصة بكل وزارة وكل مستوى تعليمي

وللقيام باعتماد برنامج محدد ال بد ان تلتزم املؤسسة بمحاور عدة وهي:

1. التزام وصف البرنامج املقّدم وإجراءاته بالطريقة املعيارية وذلك من خالل: 
أ. املسح لسوق العمل بهدف جمع املعلومات املتعلقة بالحاجة إلى الوظائف واملهن. وذلك من خالل تحليل البيانات 
املتاحة والدراسات املالئمة لسوق العمل، والوظائف واملهن املتاحة فيه واحتياجاته املستقبلية. ويجب االلتزام 
بفرق العمل ، املسؤولة عن تحديد القطاعات املهنية الرئيسية، ومسح املهن املطلوبة في سوق العمل وربطها 

باملؤهالت ذات العالقة.
الخبراء  للعاملني  املوجهة  العمل  ورشات  منهجّية  تطبيق  من خالل  املطلوبة  والكفايات  املركبة  املهام  تحديد  ب. 
)EWW( وورش التحقق من الكفايات. وتقوم هذه األداة املعترف بها بتسهيل تحديد املهام املرّكبة والكفايات 

املطلوبة للمهن كأساس لتطوير املنهاج املترتب عليها. 
مع  ومتوافق  للمهنة  الرئيسية  والكفايات  املرّكبة  املهام  من  مباشر  بشكل  املهني مستمدًا  الوصف  يكون  أن  ت. 
التصنيف املهني الفلسطيني )A/POC( واإلطار الوطني للمؤهالت )NQF(. بما يضمن تسمية مناسبة للبرنامج 

ووصف واضح لسيناريوهات العمل بعد التخرج.
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التي تم استخالصها من خالل ورش عمل الخبراء وورش  بناء على املهام املركبة  النمطية  ث. تطوير الوحدات 
التحقق. حيث يتم بناء الوحدات النمطية بما ينسجم مع املعطيات الفنية في املؤسسة مثل توزيع احمال الطاقم 

األكاديمي او البنية التحتية بما ال يخل باملهارات املطلوب تغطيتها في املهمة املركبة.
ج. وجود تصور كامل لكيفية تغطية جميع الكفيايات/الوحدات النمطية من خالل مواقف تعلمية، مع مراعاة ان تكون 

قائمة املواقف التعلمية هذه قابلة للتعديل والتطوير خالل وبعد عملية التدريب. 
ح. وضع خطة تفصيلية للبرنامج الدارسي من حيث: 

1.  التحديد الواضح لالهداف يناء على مستوى االطار الوطني للمؤهالت
2. الوصف الدقيق لطبيعة المقرارت بناء على ما تم التوصل اليه مع سوق العمل.

3. التكامل مع خطط االقسام االخرى في المؤسسة. 
الدارسة، عدد  المتبع، فصـلي، سنوي، ساعات معتمدة مدة  النظام  البرنامج:  لمكونات  الكامل  التعريف   .4

الساعات المعتمدة، نـوع ودرجة الشهادة التي تمنح للخريج. 

2. الكوادر البشرية: حيث يلزم العتماد أي تخصص في املؤسسة وجود كوادر تدريبية وفنية وأجهزة 
مساندة حسب النظام الهيلكي املعتمد في املؤسسة بحيث يكون الحد األدني هو: 

أ. وجود عدد كافي من املدربني واملساعدين لتنفيذ املواقف التعلمية في مؤسسة التدريب او خارجها. 
ب. ان يكون املدربني ومساعديهم من ذوي الخبرة العالية في املهنة او العائلة املهنية. 

ت. ان يكون املدربني مهيئني للتدريب املبني على الكفايات.
ث. ان يكون لدى املدربني القدرة والوقت ملتابعة عملية التدريب الخارجية في مؤسسات سوق العمل لضمان ان 

يحقق التدريب في سوق العمل أهدافه وتقييمها حسب األصول. 
ج. ان توفر للكادر فرص تطوير القدرات الفنية والبيداجوجية بشكل دوري لضمان انسجام كفاءاتهم مع التغيرات 

واملستجدات في عالم االعمال. 
ح. ان تعتمد املؤسسة أدوات تقييم الكوادر بمشاركة سوق العمل واملدربني والزمالء وعكس نتائج التقييم في برامج 

تطوير وتدريب دورية. 

3. املوارد الفنية والبنية التحتية: حيث يتطلب التدريب املبني على الكفايات تطبيق املواقف التعلمية في بيئة 
تحاكي بيئة سوق العمل، وتضمن معايير السالمة املهنية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وفعالة من حيث:

أ. توفر المكاتب واالماكن الالئقة باعضاء هيئة التدريب )التدريس( الخاصة بالبرنامج 
ب. ان تكون التجهيزات املتوفرة متناسبة مع الكفايات املطلوبة في املهام املركبة. 

ت. ان تغطى النقص في التجهيزات )خصوصا التجهيزات باهظة الثمن أو التجهيزات اإلنتاجية( بإتفاقيات شراكة 
مع السوق املحلي. 

التقني  التعليم  املساهمة في تحسني جدوى  بهدف  للتجهزات  األمثل  للمؤسسة تصور لالستغالل  يكون  ان  ث. 
والتدريب املهني وتفعيل وتقليل التكلفة. 
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ج. توفر شروط االمن والسالمة في املشاغل وفي كافة مرافق المؤسسة وذلك بتوفير معدات السالمة املهنية والبيئة 
الصحية من حيث التهوية واملساحات املناسبة لكل نوع من التدريب وغير ذلك. 

واالنشطة  التعلمية  باملواقف  التعلم  لـدعم  التكنولوجيـة  مواردهـا  وتستخدم  للتعلم  المساندة  الخدمات  توفر  ح. 
الفكرية والثقافية.

خ. تـوفر المكتبات المزودة بمصادر المعلومات الحديثة المرتبطة بشبكات المعلومات المحلية والعالمية والوسائل 
مع  يتناسب  بما  وغيرها  الحاسوب  ومختبرات  كاالنترنت  الحديثة  االتصال  ووسائل  والبصرية،  السـمعية 

املستويات املهنية املستهدفة. 
قبـل  واالتحادات  العالقة  ذات  والوزارات  املهنية  كالنقابات  المجتمع  ومؤسسات  الطلبة  بين  العالقة  تفعيل  د. 

الخـروج الـى سوق العمل.

4. أساليب التدريس: حيث يجب التأكيد على أساليب التدريس املتناسبة مع التدريب املبني على الكفايات:
أ. اعتماد استراتيجيات التعليم املبني على الكفاية وتستخدم األسلوب النشط واملدار ذاتيًا للتعليم )منهجية املواقف 

التعلمية(، بحيث يتولى املتعّلم مسؤولية أكبر تجاه عملية تعليمه/ها والتي تم تناولها في الوحدة السادسة
ب. التنويع في أساليب التدريس املختلفة بحسب املهارات املراد استهدافها في املوقف التعلمي مع التركيز على 

األساليب التي تتناسب مع الكفايات الحياتية كالكفايات املنهجية واالجتماعية والشخصية. 
ت. وجود خطط دمج للمتدربي في مؤسساس املجتمع املختلفة من خالل برانامج التدريب نفسه واملواقف التعلمية 

او ببرامج أخرى تساهم في كسر الهوة بني البيئة التعليمية وسوق العمل. 
ث. استخدام التكنولوجيا في التعليم بما يساهم في تسهيل عملية التعلم وتقليل وقت وتكاليف التدريب. 

هذه  تكون  وأن  مناسبة  تقييم  منهجية  اعتماد  الكفايات  على  املبني  التدريب  يتطلب  التقييم حيث   .5
املنهجية مشتقة من جنس فكرة الطريقة املعيارية في تطوير مناهج التعليم التقني واملهني )منهجية 

املواقف التقييمية( حسب الوحدة السابعة من هذا الدليل

6. الفئة املستهدفة من الطلبة وذلك حسب شروط القبول املعتمدة في املؤسسة، حيث يتطلب العمل على:
أ. تحديد االعداد المطلوب قبولها في البرنامج بما يتناسب وطبيعة البرنامج وامكانات املؤسسة.  

ب. اعتماد آلية للتاكد من مدى استعداد الطلبة علميا وذهنيا ووجدانيا وبدنيا لاللتحاق بالتخصص. 
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الخطوة 6: تنفيذ برامج التدريب والتعليم 
املهني والتقني

8

البرنامج داخل  البرنامج. وسواء كان هذا  تنفيذ  التدريب مرحلة أخرى هي:  لبرنامج  التصميم  يلي مرحلة 
الشركة أو خارجها، فعلى مؤسسة التدريب اإلشراف على التنفيذ، والتأكد من أن التصميم الذي وضع قد 
أمكن تنفيذه وفقا للطريقة املعيارية . اي يجب ضمان أن تكون الشروط املسبقة ومتطلبات تنفيذ هذه البرامج 

قد تم تحقيقها

1.8 االنشطة الالزمة لتنفيذ برنامج التدريب 
تتضمن األنشطة الخاصة بمتابعة تنفيذ البرنامج بشكل يومي ما يلي: التأكد من سالمة ونظافة قاعات التدريب، 
والتأكد من إعداد املادة العلمية والتمرينات، وتقديمها في الوقت املناسب للمدربني، وتوفير املساعدات واملعينات 
التدريبية، والحفاظ على الجدول الزمني للبرنامج وااللتزام به، وأخذ حضور وغياب املتدربني، وتوفير سبل الراحة 

للمشاركني في البرنامج.

البرنامج، مثل تدربي مدرب بصورة  تنفيذ  الطارئة على  للبرنامج حل املشاكل  اليومية  املتابعة  كما يتضمن 
سريعة في حالة غياب املدرب، أو تأجيل الجلسة التدريبية وأيضًا عالج مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، وعدم 
توافر إمكانيات أو مساعدات يطلبه املدرب. أو عالج مشاكل بني املدرب واملتدربني، أو بني املتدربني بعضهم 

البعض.

مما سبق نستنتج ان تنفيذ برنامج التدريب يتطلب أنشطة مهمة هي:  

1. وضع الجدول الزمني لتنفيذ  البرنامج
وموعد  كل جلسة،  ونهاية  بداية  وزمن  يوم،  كل  في  الجلسات  وعدد  البرنامج،  أيام  عدد  الجدول  هذا  ويتناول  

الراحات، والتسجيل، واالختبارات، وحفل الختام.

2. قاعات التدريب
ويؤثر الترتيب الداخلي ملكان التدريب على فاعلية هذا التدريب، فالطريقة التي تنتظم بها املقاعد واملنافذ ومكان 

املدرب لها تأثير على إمكانية توصيل املعلومات وإمكانية مشاركة واستجابة الدارسني في املناقشة.

3. املتابعة اليومية للبرنامج
تنفيذ  بمتابعة  يقوموا  أن  التدريب  أخصائي  أو  التدريب،  ومدير  البشرية،  الموارد  إدارة  من  األمر  يحتاج 
البرنامج خطوة بخطوة، وعلى مدار أيام البرنامج. وتعني المتابعة التأكد المستمر من أن تصميم البرنامج يتم 

تنفيذه كما هو موضوع، والتحقق من أن كل األمور تسير في مجرياتها.
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2.8 أهمية مراعاة مبادئ التعلم عند تنفيذ البرنامج التدريبي:
لتحقيق فعالية البرنامج التدريبي يجب مراعاة تطيبق مبادئ التعلم عند تنفيذ البرنامج، باعتبار أن التدريب هو في 
أساسه محاولة إلمداد املتدربني بمعلومات ومهارات وخبرات جديدة  )كفايات فنية ومنهجية( نافعة لهم، أو محاولة 
للتأثير في اتجاهاتهم )كفايات شخصية او اجتماعية( عن طريق تعليمهم قيم ومبادئ جديدة، ومن مبادئ التعلم 

التي يجب مراعاتها عند تنفيذ  البرنامج التدريبي، املبادئ الهامة التالية:

1. الحاجة: ونعني بذلك وجود حاجة لدى املتدرب تدفعه إلى حضور البرنامج التدريبي الكتساب خبرات جديدة 
نافعة، فوجود الحاجة أو الدافع أمر الزم وضروري حتى يتم التعلم، ويؤكد ذلك أهمية استثارة دوافع املتدربني 
عن طريق ربط التدريب بتحقيق أهداف ينشدها املتدرب، وحاجات يسعى إلشباعها، مثال ذلك حاجات تحقيق 

الذات واالعتبار والتقدير واإلنجاز وغيرها.
2. املشاركة: فمشاركة املتدربني ُتسِهم في دعم العملية التدريبية بجعلهم يتعلمون بدرجة أسرع، ويحتفظون بما 

تعلموه لفترة أطول.
فرصة حدوث  من  وتزيد  املتدربني،  أذهان  في  األساسية  واملعلومات  األفكار  طبع  في  ُتسِهم  فهي  املمارسة:   .3

االستجابات الصحيحة لديهم.
زه على  4. ارتباط املواقف التعلمية  بعمل املتدرب بعد التخرج: وبذلك يكون للتدريب معنى وهدف للمتدرب، وُيحِفّ

متابعة االجراءات واألسس الصحيحة لألداء.
الفروق  ويتالءم مع  املتدربني،  يتفق مع قدرات  التعلمية   باملواقف  التدريب  الفردية: فأسلوب  الفروق  5. مراعاة 

الفردية بينهم في القدرات واالستعدادات ومستوى الذكاء وغيرها من أوجه الفروق الفردية.
ل أو ينقل بسرعة ما تعلمه خالل البرنامج التدريبي إلى الواقع العملي إذا كان  6. التحويل: فاملتدرب البد أن ُيحِوّ

التدريب يتم على حاالت ومواقف مماثلة ملواقف وظروف العمل الحقيقية.
7. التغذية الراجعة: حيث يتم تزويد املتدربني بمعلومات دقيقة عن مدى تقدمهم، األمر الذي قد يدفعهم إلى توفيق 
وتكييف سلوكهم في البرنامج التدريبي؛ لتحقيق أقصى قدر من التعلم بأسرع وقت ممكن، وبصفة عامة فإن 

تقارير التقدم التي توضح مدى تقدم املتدرب، تسهم في سرعة وفعالية التعلم.
8. التعزيز: ويعني ذلك تعزيز أثر الجهود التدريبية عن طريق مدخل اإلثابة ملن حضروا برامج تدريبية، مثال ذلك 
إعطاؤهم منًحا مالية أو منحهم أولوية عند الترقية أو منحهم شهادات تقدير أو منًحا دراسية أو غير ذلك من 

صور التدعيم اإليجابي والتشجيع والتحفيز على التدريب.
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 تطبيق منهجية االختبار )الفحص( النهائي 
)خطوة 7 من العملية(

9

الهدف:
 جودة ثابتة ومترابطة لكل من التقييم، واالعتماد واملصادقة على الكفايات املهنية بالتوافق 

مع املعايير املهنية والتدريب والتعليم املهني والتقني  املبني على الكفايات.

1.9 الخلفية واملفاهيم 
والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  خريجو  يمتلكها  التي  والكفايات  واملهارات  املعرفة،  من  كل  بني  الفجوة  تعتبر 
ومتطلبات القطاع الخاص من القوى العاملة املؤهلة في كثير من الدول إحدى أهم التحديات أمام التوظيف. وتكون 
الفجوة بشكل متكرر نتاج التعاون املفقود بني مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسات  العمل، هذا التعاون يعد 
مطلبا  اساسيا لتقديم تدريب وتعليم مهني وتقني  يستجيب الحتياجات سوق العمل. وفي ذات الوقت، غالبًا ما 
تعكس شهادات التخرج "ما املفروض أن يكون الخريجون قادرين على القيام به" ، وليس املهارات املثبتة واملؤهالت 
الفعلية –"ما يمكن للخريجني القيام به". من هنا وفي كثير من الحاالت، ال يمكن للقطاع الخاص االعتماد على 

املؤهالت املذكورة في شهادات الخريجني الصادرة عن مراكز التدريب والتعليم املهني والتقني.

تستخدم الطريقة املعيارية لتطوير منهاج التدريب والتعليم املهني والتقني  في فلسطني نهج التعليم والتدريب املبني 
على الكفايات )CBET( وتوفر منهجية شاملة لتطوير تدريب وتعليم مهني وتقني  مالئم الحتياجات سوق العمل. 
فهي تضع أسسًا سليمة لتزويد الشباب بالتعليم والتدريب الذي يتيح لهم العثور على وظائف محترمة، وتخفيض 
معدل البطالة العالي بينهم، واملساهمة في تنافسية شركات القطاع الخاص. وبالتالي تعتمد الطريقة املعيارية على 

االلتزام الوثيق بمتطلبات سوق العمل عند تطوير أو مراجعة املنهاج. 

يقوم سوق العمل و ضمن قطاعات مهنية محددة بتحديد املهن املطلوبة على املستويات األفقية والعمودية كما تم 
وصفها في خطوة رقم واحد من العملية املعيارية، آخذين بعني االعتبار االختالفات املحددة لتجنب التداخالت 
والروابط من أجل االنتقال بني املستويات األفقية والعمودية. عندها يتم تحديد املهام املركبة والكفايات الضرورية 
لكل مهنة ومن ثم تلخيصها في الوصوف املهنية املوافقة لها. ويأخذ كل وصف مهني أيضًا بعني االعتبار املعلومات 
NQF ويتم إسناده لكال إطاري  للمؤهالت  AOC واإلطار املهني  املضمنة في كل من التصنيف املهني العربي 

التصنيف.

خالل العملية املتتالية ، تكون املهام املركبة والكفايات هي األساس لتطوير مناهج موحدة ذات وحدات نمطية مبنية 
على الكفايات والتي تهدف إلى تحقيق الكفاية املهنية لدى املتعلمني –  " الخريجني القادرين على اتقان املهارات 

واملشاكل واملواقف املعتادة في املهنة بنجاح".
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يتطلب التعليم والتدريب املبني على الكفايات CBET تقييمات تكون مجدية في اثبات تحقيق الكفاية املهنية لدى 
املتعلم. كما ويحتاج اختبار وتقييم واعتماد تحقيق الكفاية كمخرج للتعلم املبني على الكفايات إلى  اسلوب وشكل 

مالئم ، باإلضافة إلى وجوب ان تكون العملية شفافة، محايدة وثابتة للتقييم ومن ثم اعتماد الكفاية املهنية.

الكفايات عبارة عن قدرات مصحوبة بمخرج محددة و/أو إجراء معني. ويمكن مراقبة وتقييم مخرج و/أو تطبيق الكفايات 
بشكل عملي. ألغراض التقييم، يحتاج سوق العمل إلى  تحديد مخرج و/أو تطبيق الكفايات على عمليات العمل الخاصة 
باملهنة واكمال النتائج املتوقعة من خالل مؤشرات قابلة للقياس. وهكذا يقوم سوق العمل بوضع املعايير التي تذكر 

بوضوح النتائج املرتبطة بعمليات العمل والتي  يجب الوصول إليها وعرضها من قبل املتعلم إلثبات الكفاية املهنية.

تصف الخطوة رقم 7 من العملية   املعيارية لتطوير املناهج تقييم الكفايات املوصى بها ملمتحن املسارات النظامية 
العمل(  )وزارة  املهني  التدريب  مراكز  قبل  من  حاليًا  تقديمها  يتم  والتي  والتقني،  املهني  والتعليم  التدريب  في 
واملدارس املهنية والكليات التقنية )وزارة التربية والتعليم العالي(، كما هو الحال مع املزيد من ممثلي القطاع العام، 

والخاص واملجتمع املدني املعتمدين من قبل الوزارات ذات العالقة.

الهدف من تقييم الكفايات في مسارات التدريب والتعليم املهني والتقني النظامية هو تقييم املدى الذي حققه طالب 
التدريب والتعليم املهني والتقني في الكفاية املهنية املرتبطة بالوصف املهني واملهام املهنية  والكفايات. هذا يحتاج 
الطالب واملتدربون إلى اثبات تحقيقهم الكامل أو الجزئي للكفايات املطلوبة حسب الوصف املهني وذلك من خالل 
االختبارات العملية والشفوية، حيث يتوجب عليهم تطبيق الكفايات على مواقف عمل واقعية وحل مهام ومشاكل 
واقعية خاصة باملهنة. وبالتالي تختلف اختبارات تقييم الكفاية املهنية عن اختبارات املواضيع األكاديمية، والتي 

تقّيم بشكل أساسي املعرفة النظرية املرتبطة باملوضوع لدى املتعلمني.

التدريب  لقطاع  الناظم  الحالي  القانوني  العمل  إطار  مبنية على  الكفاية  تقييمات  فيما يخص  التوصيات  كافة  اّن 
االعتيادي  الفلسطيني  التقييم  نظام  التقييم ضمن  عملية  تنفيذ  املمكن  من  فانه  وبالتالي  والتقني،  املهني  والتعليم 
املوجود إذا تم تحديث النظام ليشمل األسس القائمة واملتطلبات اإلضافية لتقييم الكفاية املهنية بشكل ثابت ومستمر.

مخرجات التعلم األكاديمي للتعليم النظامي املهني والتقني والتدريب يتم تقييمها فقط من خالل هذا االختبار طاملا 
أنها جزء من الوصف املهني والكفايات املهنية. أما باقي مخرجات التعلم األكاديمي األخرى، على سبيل املثال تلك 
املتعلقة بالعلوم والدراسات اإلنسانية، فيتم تقييمها بشكل منفصل. فتقييمها يتبع عمليات االختبار القائمة، والتي 

يتم تحديدها من خالل اللوائح والقوانني الخاصة بالجهات الفلسطينية ذات العالقة.

إن طرح ودمج تقييم الكفايات في نظام االختبار القائم يزود مراكز التدريب والتعليم املهني والتقني  والقطاع 
التدريب  من خريجي  لكل خريج  دقيق  بشكل  املهنية  القدرة  لتقييم  التحقق  وأساليب  املطلوبة  باألدوات  الخاص 

والتعليم املهني والتقني  فيما ينفع كافة األطراف املشمولة وذات العالقة.

 املستفيدون هم:
1. الخريجون أنفسهم، الذين يتقنون املهارات املطلوبة من قبل سوق العمل

إلى  تشير  التي  والشهادات  املتمكنني  الخريجني  من  يستفيدون  الذين  الخاص،  األعمال/القطاع  أصحاب   .2
النتائج املثبتة، 
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3. مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني ، والتي يتم تشجيعها على تحديث تقديمها للتعلم وتحسني سمعتها 
ضمن نظام التعليم والتدريب وتحصل على ثقة القطاع الخاص.

يعكس كل تقييم جودة تقديم التعلم فضاًل عن تقييم تحقيق الكفاية لدى املتعلمني ، و بما أن تقديم خدمات التعلم 
يهدف إلى تحقيق الكفاية املهنية الكاملة لدى املتعلمني، فهو يشمل كافة املهام املركبة املوصوفة في الوصف املهني 

ذو العالقة. 

نظام التدريب والتعليم املهني والتقني  الفلسطيني القائم غير قادر حتى اآلن على تقديم التدريب في كافة 
التعاون مع  أن  الرغم  ومعايير متساوية. وعلى  ومترابط، وذو جودة  وثابت  يكون شامل،  مؤسساته بحيث 
معاهد إضافية والقطاع الخاص قد يرفع مستوى تقديم التعلم ويساهم في تحقيق املؤهل التام، إال أنه ال 
يمكن ضمان ذلك دائمًا في الوقت الحالي. وعليه فإن كل شهادة ستكون مصحوبة بملحق يذكر فيه ويعتمد 
الكفايات املهنية التي تم تحقيقها بنجاح من قبل الخريج. تزويد القطاع الخاص بصورة واضحة عما يمكن 
للخريج القيام به سيعزز الثقة في نظام االعتماد الخاص بالسلطة الفلسطينية ويسد الفجوة الحالية القائمة 

بني عرض وطلب العمالة.

2.9 عملية التقييم واالختبار

1.2.9 ملحة حول عملية التقييم واالختبار
يمكن تقسيم العملية إلى مكونني رئيسيني:

املكون االول هو تطوير وإقرار إطار العمل الكلي: لوائح تقييم التدريب والتعليم املهني والتقيني  ومعيار التقييم لكل 
مهنة، والتي يتم إلحاق مهام تقييم الكفاية إليها بالتوافق مع معيار التقييم. 

عليه الختبارات  املترتب  والتوثيق  والتنفيذ  تقييم،  مواقف  على شكل  التقييم  مهام  تفعيل  فهو  الثاني  املكون  أما 
التدريب والتعليم املهني والتقني ، واعتماد خريجي التدريب والتعليم املهني والتقني.

شكل 15: عملية التقييم واالختبار
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2.2.9 الهيكلية والوظائف في عملية التقييم واالختبار
يجب أن تكون هناك مؤسسة أو جسم وطني واحد مفوض بتوجيه واملحافظة على كامل العملية املعيارية والوظائف 

الضرورية.

لغايات هذه الوثيقة، يسمى ذلك الجسم "مجموعة عمل أصحاب الشأن في التدريب والتعليم املهني و التقني". 
وتتألف مجموعة عمل أصحاب الشأن في التدريب والتعليم املهني والتقني  من األعضاء  التنفيذيني من الوزارات 
املسؤولة عن التدريب والتعليم املهني  والتقني ، ومن كل من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة AQAC والقطاع 
الخاص. هذا الجسم مفوض بإقرار واملوافقة على لوائح التقييم لقطاع التدريب والتعليم املهني والتقني ، ومعايير 
املنهاج ومعايير التقييم، التي تم استنباطها من املهام املركبة والكفايات الخاصة باملهنة ذات العالقة، مع اعتبار 
إضافي لكل من اإلطار الوطني للمؤهالت NQF والتصنيف املهني العربي AOC. يقوم هذا الجسم  باقرار معيار 

التقييم الوطني لكل مهنة.

يجب أن تكون لجنة مطوري التقييم مكونة من كبار الخبراء التقنيني من الوزارات املسؤولة عن التدريب والتعليم 
املهني والتقني ، ومن كل من الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة AQAC ومن القطاع الخاص. وهم مسؤولون عن 
اإلشراف على تطوير معيار التقييم لكل مهنة. وقد تطلب لجنة مطوري التقييم الدعم من قبل املزيد من الخبراء 
التقنيني من القطاع االقتصادي والعائلة املهنية  ذو العالقة، وذلك  من خالل تشكيل مجموعات خبراء  من القطاعات 
املهنية  – مجموعات عمل التقييم -، ولكنها تبقى في طليعة العملية. تقوم لجنة مطوري التقييم باإلحصاء بمعيار 

التقييم لكل مهنة ملجموعة عمل أصحاب الشأن في التدريب والتعليم املهني والتقني  للموافقة واإلقرار.

بعد اإلقرار، تقوم لجنة مطوري التقييم، مرة أخرى مصحوبة بالدعم التقني ذو العالقة حيثما يكون هنالك حاجة 
له، بتفعيل معيار التقييم من خالل تطوير مهام التقييم لكل مهنة. والغاية من مهام التقييم هو تحديد وتوفير الدليل 
األساسي على الكفاءة املهنية. فهي تختبر قدرة املتعلمني على تطبيق الكفايات املطلوبة واملحددة بشكل واضح 
على املهام املركبة الخاصة باملهنة وتحقيق النتائج املتوقعة املحددة وفقًا ألفضل املمارسات في املهنة.  ويتم اختيار 
وتفصيل الكفايات واملهام الخاصة باملهنة وتسليحها باملؤشرات، األوزان ومواضيع املالحظات ليتم استخدامها في 

االختبارات النهائية على املستوى الوطني. ويتم الحاق مهام التقييم بمعيار التقييم الخاص بكل مهنة.

تتألف لجنة مطوري االختبار من املعلمني والخبراء التقنيني في املهنة ممن لديهم الكفاية الالزمة لتطوير مواقف 
التقييم النهائية تحت قيادة شخص أو مؤسسة، على سبيل املثال، املدير العام ومدير االمتحانات في مسار التدريب 
والتعليم املهني والتقني  ذو العالقة. تكون لجنة مطوري االختبار مسؤولة عن تفعيل االختبارات النهائية، بمعنى 

تحضيراتها، وتنفيذها، وتوثيقها واعتمادها.

التقييم  مهام  بتكييف  وتقوم  لتنفيذها.  سنوي  أساس  على  التقييم  مهام  باختيار  االختبار  مطوري  لجنة  وتقوم 
حيثما لزم األمر للعمل الحقيقي ومواقف التقييم، مع املحافظة في نفس الوقت على العناصر األساسية املوصوفة 
مسبقًا ملهام التقييم. وتقوم لجنة مطوري االختبار، بمساعدة من والتعاون مع مؤسسات التدريب والتعليم املهني 
والتقني، بتحضير وتنفيذ كافة اإلجراءات، واللوجستيات الالزمة ألداء موقف التقييم بشكل عادل، وشفاف، وثابت 
ومترابط. ويكلَّف في كل مؤسسة من مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني  لجنة/شخص، لجنة االختبار، 
لتكون مسؤولة عن االختبار النهائي. ويعمل الشخص أو اللجنة بتعاون وثيق مع لجنة مطوري االختبار. وتضمن 
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لجنة مطوري االختبار أن يّتبع االختبار النهج الشمولي لتقييم الكفايات. فهي تشرف على االختبار لضمان تقييم 
عادل وموضوعي وهي مسؤولة عن املحافظة على التوثيق وفقًا للنظام الوطني. الفاحصون عبارة عن مساعدين 
املهنية   العائلة  فاحصني: مدرب/معلم/محاضر واحد من  لثالثة  األقل  يحتاج على  نهائي  اختبار  فكل  محايدين. 
ملؤسسة التدريب املنتمي إليها املتعلم، ومدرب/معلم/محاضر من مؤسسة تدريب أخرى، وفاحص واحد من القطاع 

الخاص يكون متمّرس وخبير في املهنة.

3.9 العناصر األساسية والخطوات العملية للتقييم واالختبار

1.3.9 لوائح ومبادئ التقييم واالختبار
كما هو الحال في معايير تطوير املنهاج املبني على الكفايات، والتي تكون مالزمة لكافة املناهج الجديدة واملنقحة، 
بصرف النظر عن مزّود التدريب والتعليم املهني والتقني  ومستوى املؤهل، ال بد من إطار عمل كلي ليحدد لوائح 
التقييم بما في ذلك ااالطر واملباديء املنظمة. ويجب أن يكون إطار العمل الكلي موحدّا لكافة مسارات  وانظمة 

التدريب والتعليم املهني والتقني، ولكن مع ترك مساحة كافية لكل مسار لدمج لوائحه وعملياته الخاصة. 

يجب أن ينظم إطار العمل الكلي وأن يوفر قواعد ملزمة لكل من التطوير، والتنفيذ، والتوثيق ويعتمد الطريقة املعيارية 
للتقييم على اساس الكفايات  والخاصة  بالتدريب والتعليم املهني والتقني:

 دور ومسؤوليات ومهام اللجان املشاركة في عملية تقييم التدريب والتعليم املهني والتقني،
 قواعد ولوائح تعليمات  ل

 تطوير معايير التقييم ومهام التقييم للمهن،
 تحضير وتنفيذ االختبارات،

 توثيق واالحتفاظ بنتائج االختبار،
 االعتماد والتصديق،

  التجاوزات والحاالت الطارئة ؛ بمعنى التعامل مع الغياب، أو املرض أو التزييف من قبل املمتحنني.
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إضافة لذلك، تكون املبادئ الرئيسية التي يجب مراقبتها من قبل الجميع في كل تقييم  واختبار مبني على الكفايات 
جزءًا من إطار العمل الكلي. وهذه املبادئ هي:

قدرة املمتحنني على اتقان املهام املركبة، واملشاكل واملواقف في مجالهم املهني، على سبيل مبني على الكفايات
املثال، إعطاء دليل على  تقييم كفايتهم املهنية.

يغطي االختبار كافة الكفايات األساسية.شامل:

املمتحنون الذين لديهم مستوى كفاية متساوي يحصلوا  على عالمات متشابهة، حتى وإن ثابت:
كان املمتحنون لديهم خلفيات مختلفة في تجارب التعلم والعمل السابقة.

يعكس التقييم مهام حقيقية من املهنة، واالختبار يكون متوافق مع الكفايات موضع التقييم.جدير بالثقة:

يفهم املمتحنون التعليمات واألسئلة دون أية صعوبات.واضح:

جدول االختبار متناسب مع مستوى تعقيد مهمة موقف التقييم واالختبار. مالئم:

نتيجة االختبار غير متأثرة بالظروف الخارجية، وال متأثرة برغبة الفاحصني الشخصية. موضوعي ومحايد:

تكون عالمة املمتحن مطابقة، إذا ما تم تقييمه مرتني باستخدام مهمة التقييم ذاتها تحت يمكن االعتماد عليه:
ظروف مماثلة. 

التقييم يمكن تقديمه كل مرة بنفس الطريقة.قابل للتكرار:

منهجية ومحتوى مهام التقييم ومواقف التقييم تم إقرارها واملوافقة عليها من قبل الخبراءء. مجرب وتم التحقق من صحته:

االستثمار في الوقت والجهد للتحضير والقيام باالختبارات متناسب مع املنفعة، ولكن دون اقتصادي:
املساس بالنتائج. 

2.3.9 معيار التقييم
يبني معيار التقييم املتطلبات، واملواصفات واإلرشادات لتقييم تحقيق الكفاية لكل مهنة ويجب استخدامه بشكل 

ثابت ومستمر لضمان أن تكون تقييمات الكفايات مالئمة للغرض املنشود.

يحتوي الجزء األول من معيار التقييم على املهام املركبة املوثقة والكفايات املطلوبة التي تم تحديدها نتيجة لورشة 
للتصنيف  التقاطعي  واالسناد  الصحة،  من  بالتحقق  الخاصة  العمل  وورشة  الخبراء،  بالعاملني  الخاصة  العمل 

.NQF وإطار املؤهالت الوطني AOC املهني العربي

ويبّين الجزء الثاني من معيار التقييم املعيار الفعلي الختبار والتحقق من تطبيق الكفايات األساسية )الرئيسّية(  
إلتقان املهام املركبة الخاصة باملهنة ذات العالقة. ويشتمل معيار التقييم لكل مهنة على:

1( الكفايات األساسية املطلوبة إلتقان املهام املركبة املتفق عليها للمهنة،
2( اسلوب الفحص وخطوات الفحص لكل مهنة.

يتم املوافقة على كل معيار تقييم )بقرار مشترك من قبل مجموعة عمل أصحاب الشأن في التدريب والتعليم املهني 
والتقني، والتي تتكون من ممثلني عن الوزارات املسؤولة عن التدريب والتعليم املهني والتقني ، والقطاع الخاص 
القرار  اتخاذ  عملية  املهنية.  الكفاية  لتقييم  كمعيار  إقرارها  ويتم   )AQAC والجودة  لالعتماد  الوطنية  والهيئة 
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واإلقرار تتطلب مشاركة ممأسسة قوية من القطاع الخاص، الن مثل هذا  يقود إلى املوافقة النهائية على الكفايات 
املطلوبة لكل مهنة محددة ومعتمدة  في سوق العمل.

يجب االحتفاظ بمعيار التقييم لدى مؤسسة وطنية، على سبيل املثال، من قبل دائرة االمتحانات في الوزارة 
ذات العالقة أو من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة AQAC. كما يجب نشر كل معيار تقييم تم إقراره 
في وسائل اإلعالم ذات العالقة )الجرائد، والصفحات اإللكترونية، لوحات اإلعالنات، ومعلومات التدريب( 
والقطاع   ، والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  مراكز  ذلك  في  بما  املعنيني،  األطراف  لكافة  متاحة  تكون  وأن 

الخاص واملتدربني.

3.3.9 مهام التقييم
تبنى مهام التقييم على املعلومات التي يتضمنها معيار التقييم وأفضل املمارسات في املهنة. الغرض منها هو 
ضبط املراقبة والحكم على األداء املهني للمتعلمني بناء على معيار متفق عليه على مستوى الوطن، هذا ويجب أن 
تكون  مهام التقييم مالئمة لالختبار والتحقق من الكفاية املهنية وبالتالي تعّرف مؤشرات قابلة للمراقبة والقياس 

لكل من األداء ونتيجة املهمة وفقًا ملعايير فعلية.

يتم تطوير مهام التقييم من قبل لجنة مطوري التقييم حيث تحدث عملية تفعيل املعيار  في هذه الخطوة من العملية. 
التقييم بتحويل املهام املركبة الخاصة باملهنة إلى عدد من مهام التقييم مصحوبة بكفايات  تقوم لجنة مطوري 
موصوفة ومعّرفة بوضوح والتي تكون مطلوبة إلتمام كل مهمة من مهام التقييم. تستمد وتبنى مهام التقييم  من 
املهام املركبة الخاصة باملهنة، ولكنها ال تكون مطابقة لها تماما. بل ستقوم لجنة مطوري التقييم بدمج مهام مركبة 
مختلفة خاصة باملهنة مع الكفايات املطلوبة لتحقيق مهام التقييم ، ساعني لخلق عملية عمل واقعية من عالم العمل. 
وهكذا، فقد تقرر لجنة مطوري التقييم أن تعيد ترتيب الكفايات املطلوبة للمهنة في ترتيب مختلف في التقييم، 

بشرط أن يكون الترتيب مالئمًا الختبار والتحقق من الكفايات املهنية.

القطاع الخاص بحيث يكونوا خبراء في  تقنيني من  الدعم من قبل خبراء  إلى  التقييم  لجنة مطوري  قد تحتاج 
القطاع االقتصادي والعائلة املهنية ذات العالقة. بناء على قرار لجنة مطوري التقييم، يمكن تعيني خبراء مستقلني 

أو مجموعات خبراء قطاعيني/مهنيني، بينما تحتفظ لجنة مطوري التقييم بملكية وقيادة العملية.

تقوم لجنة مطوري التقييم بتصميم عدد من مهام التقييم التي تكون مالئمة لعكس املهنة. تستخدم مهام التقييم 
كقاعدة بيانات للخطوة التالية من العملية، وهي تطوير االختبارات النهائية. وستستخدم االختبارات النهائية على 

األقل واحدة من مهام التقييم هذه، حسب مستوى تعقيد املهنة.

تغطيتها  تعكس  التي  التقييم  مهام  من  مهمة  لكل  مؤوية  بنسب  أوزان  بتخصيص  التقييم  لجنة مطوري  وتقوم 
املهنية  الكفايات  لتغطية  املالئمة  التقييم  مهام  حزم  التقييم  مطوري  لجنة  وتقرر  األساسية،.  املهنية  للكفايات 

األساسية، بحيث تصل قيمة مجموع الوزن املدمج ملهام التقييم إلى 100%.

تقوم لجنة تطوير االختبار باختيار حزمة مهمة التقييم التي تعكس املهنة سنويًا. ويجب كل سنة اختيار حزمة مهمة 
تقييم مختلفة من قاعدة البيانات لتجنب التكرار بني سنة واخرى.
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مهام لجنة مطوري التقييم:

حيث أن لجنة مطوري التقييم:

 تضمن وتحافظ على التعاون والتواصل بني أصحاب الشأن من القطاع الخاص والوزارات املسؤولة خالل عملية 
التقييم واالختبار بأكملها.

التقنيني ذوي  الخبراء  التنظيم مع  موثقة ومحكمة  اجتماعات  بناء على  للتقييم،  التقني  املحتوى   تضمن جودة 
العالقة من القطاع الخاص.

 تضمن أن عملية التقييم مالئمة الختبار والتحقق من الكفاية املهنية وتسمح بالحكم الواضح بخصوص الكفايات 
التقنية، واالجتماعية، والشخصية، واملنهجية للممتحن والتي تكون مرتبطة مباشرة باملهنة ذات العالقة.

4.3.9 مواقف التقييم
ينتج عن العملية املوصوفة من مهام التقييم قاعدة بيانات تحتوي على كافة املعلومات واملعايير الضرورية لضمان 
توافق التقييم مع  معيار التقييم.  الهدف هو التأكد من اّن الشباب والذين يجتازون اختبار الكفايات السارية 
على املستوى الوطني، اّنهم يمتلكون الكفايات )املعايير( الفعلية للمهنة والتي تم تحديدها من قبل القطاع الخاص. 

ليؤكدوا من خالل ذلك أن  العمل الحقيقية،  اتمام مهمة ما أو حل مشكلة ما من عمليات  مطلوب من املمتحنني 
كفاياتهم تتوافق مع احتياجات بيئة العمل الحقيقية.

فيما يخص تقييم الكفاية، يتم تفصيل مهام التقييم على شكل مواقف تقييم بحيث تغطي مواقف التقييم هذه كامل 
عملية تنفيذ االختبارات النهائية "على أرض الواقع".

لجنة تطوير االختبار الوطنية مسؤولة عن تفعيل مهام التقييم على شكل مواقف تقييم و اإلشراف على االختبارات 
النهائية. يجب أن تمتلك لجنة تطوير االختبار الخبرة الالزمة لتصميم االختبارات النهائية، ولكن ليس بالضرورة 
الجوانب التقنية للمهن. ويمكنها تعيني خبراء تقنيني لدعم التفعيل فيما يخص املتطلبات املهنية والظروف املرتبطة 

بالعمل، ولكن تحتفظ بمسؤولية وقيادة العملية.

مهام  باختيار  ، سنويًا  التدريب والتعليم املهني والتقني  مؤسسات  بالتشاور مع  لجنة تطوير االختبار،  تقوم 
التقييم التي سيتم استخدامها لتقييم كافة برامج التدريب والتعليم املهني والتقني  املهنية املبنية على الكفايات. 
يتم تفعيل مهام التقييم على شكل مواقف تقييم بالتعاون مع مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني  املنفذة. 
عند تفصيل مهام التقييم على شكل مواقف تقييم، تأخذ لجنة تطوير االختبار بعني االعتبار البنية التحتية وبرامج 

التدريب الخاصة بمؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني .

من خالل التعاون الوثيق مع مؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني ، تطور لجنة تطوير االختبار وتشرف 
على اإلعداد الكامل ملوقف التقييم. وتشمل املسؤوليات واملهام ما يلي:

 ضمان أن مواقف التقييم تتوافق مع متطلبات معيار التقييم وتتبع توصيات لجنة مطوري التقييم، كما هو معبر 
عنه في مهام التقييم من خالل الكفايات، والنتائج املتوقعة، واملؤشرات، واألوزان، ومواضيع املالحظة هذه اإلعدادات 

سارية على مستوى وطني وال يمكن تغييرها من قبل لجنة تطوير االختبار، أو لجنة االختبار، او الفاحصني.
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 ضمان أن هيكل مواقف التقييم مشابهة ملواقف التعلم في املنهاج. تعكس مواقف التقييم، كما هو الحال في 
مواقف التعلم، بشكل عام عمليات عمل كاملة وتتبع مجموعة من الخطوات املنتظمة التي تكون سارية ومالئمة 

لكل عمل يتم القيام به.
 ضمان أن االختبار يتألف من  قسمني العملي والشفوي، واّنه متوافق مع توصيات لجنة مطوري التقييم.

تحضير وتوفير الوثائق الضرورية، على سبيل املثال، كافة  لوائح التعليمات ، واملواد، والنماذج الجاهزة، واملعلومات 
الالزمة لالختبار.

توفير قائمة األدوات واملواد الالزمة للقيام باالختبار.
 تحضير وتوفير تعليمات مفّصلة للممتحنني والفاحصني، والتي تكون بمثابة قواعد ارشادية لكل من املمتحنني 

والفاحصني.
 تحضير وتوفير بيئة العمل الالزمة من أجل االختبار.

 اختيار الفاحصني ودعوتهم لالختبارات. وإذا لزم األمر تعريفهم بعملية تقييم الكفايات، واألساليب والنماذج.
 ضمان توثيق تقييم الكفايات بالتوافق مع اللوائح واالنظمة.

 ضمان االعتماد والتصديق السليم بالتوافق مع اللوائح والقواعد.

4.9 تنفيذ االختبارات النهائية
يتم تحضير وتنفيذ  االختبارات النهائية في كل مؤسسة تدريب وتعليم مهني وتقني  من قبل لجنة/ شخص مسؤول، 

لجنة االختبار الخاصة باالختبار النهائي. ويعمل الشخص أو اللجنة بالتعاون الوثيق مع لجنة تطوير االختبار.
 ويجب أن تضمن لجنة االختبار ما يلي:

 أن كافة من لهم عالقة باالختبار يفهمون ويمتثلون للوائح السارية ذات العالقة،
 أن يكون الفاحصون حاضرين وجاهزين،

 أن يكون طاقم التسجيل ومراقبة االختبار حاضرين وجاهزين،
 أن يكون مكان االختبار وكافة املرافق جاهزة لالستخدام،

 أن تكون املواد واألدوات متاحة وجاهزة،
 أن يكون مكان، ووقت ومدة االختبار قد تم إعالم املمتحنني بها بوضوح،

 أن يكون املمتحنون قد تم إخبارهم قبل االختبار حول اللوائح، وعملية االختبار، والنتيجة املتوقعة وطريقة اعتماد األداء،
 أن تكون عملية االختبار موثقة بشكل دقيق وبالتوافق مع القواعد واللوائح.

مالحظة: في كافة تقييمات/اختبارات الكفاية، سيتلّقى الخريج ملحق شهادة  يبّين فيه املهنة، ومحتويات التدريب 
والكفايات التي تم تحقيقها من قبل الخريج.

االختبار العملي والشفوي يتم تنفيذه من قبل الفاحصني. عملهم مبني على اإلرشادات والوثائق والنماذج الجاهزة 
التي تم تلّقيها. يتم تقييم أداء املمتحنني بناء على املعايير والتعليمات املرفقة ملوقف التقييم.

يتم قياس أداء املمتحن والحكم عليه من قبل الفاحصني فقط. يجب على كل فاحص أن يقرر بشكل منفرد حول 
أداء كل ممتحن وأن يعطي العالمات املالئمة في النموذج الخاص به. في نهاية االختبار، يجب على الفاحصني أن 

يصلوا إلى عالمة موحدة لكل أداء.  يجب مناقشة العالمة وأن يتم االتفاق عليها إذا لزم األمر.
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أداء املمتحنني ونتائج االختبار يجب أن توثق في نماذج جاهزة من قبل الفاحصني، بما في ذلك حجج النقاشات 
التي يجب أن توثق ملزيد من االستخدام واملراجعة. فيجب االحتفاظ بكافة الوثائق في أمان وسرية، على سبيل املثال 

في قسم التدريب والتعليم املهني والتقني  لدى الوزارات املختصة.

1.4.9 االختبار العملي
يمكن أداء االختبار العملي من قبل املمتحنني في إعدادات عمل فردية أو على شكل مجموعات، ولكن يجب أن يتيح 
للفاحصني أن يشخصوا ويراقبوا أداء كل ممتحن على حدا. موقع االختبار العملي يجب أن يكون في بيئة ذات 

عالقة بالعمل، على سبيل املثال في مختبر أو في شركة / مصنع.

2.4.9 االختبار الشفوي
يجب أن يكون االختبار الشفوي جزءًا أساسيًا من االختبار الكلي. وال يحدث بمفرده أبدًا، ولكنه يكون مربوط 
مباشرة بالجزء العملي من التقييم. ويتم القيام به على شكل حديث خبرات مع املمتحن ويرجع دائمًا إلى الكفايات 

املطلوبة لتنفيذ موقف التقييم.

ويخدم  االختبار الشفوي األغراض الرئيسية التالية:
 تقييم الكفايات املطلوبة والتي ال يمكن مالحظتها بشكل تام خالل األداء العملي من تقييمات العمل.

 التحقق وشرح وتفصيل الكفايات الفنية  واملنهجية التي تم تطبيقها خالل التقييم. ويدعم التقييم الشفوي أداء 
املمتحن من خالل منحه الفرصة للشرح بشكل مفصل عن فهمه للمهمة املركبة والكفايات املطبقة.

 إلثبات الكفايات الشخصية واالجتماعية في املواضيع التي تكون فيها بمثابة كفايات مهنية أساسية.
 إلعطاء دليل وتوحيد القرار في حالة وجود فوارق كبيرة بني العالمة املعطاة من قبل الفاحصني.

القواعد ذاتها املطبقة على الجزء العملي أيضًا تنطبق على الجزء الشفوي. تكون كفايات التقييم، والنتائج املتوقعة، 
واملؤشرات، ومواضع املالحظة واألوزان املعرفة مسبقة إلزامية 

يجب على الفاحصني أخذ عدة جوانب عامة بعني االعتبار عند تحضير أسئلة االختبار الشفوي. فاألسئلة يجب أن:
 تكون مرتبطة بشكل حاسم بمهمة التقييم، والكفايات املطلوبة، وجوانب خطوات العمل والنتيجة.

 تكون مصاغة بشكل واضح ومفهوم من أجل تجنب تضليل املمتحن.
 تكون واضحة وموجزة من حيث الصياغة دون أية غموض أو لبس.

 تستخدم لغة تكون مرتبطة بالكفاية موضع  التقييم.
 تستخدم مصطلحات تقنية فقط حيث تكون مطلوبة في املوضوع.

 تكون مصاغة على شكل تصريحات إيجابية بدل من النفي، حيث أن األخير يمكن أن يكون خادعًا.
 تشير فقط إلى موضوع واحد في آن واحد وتتطلب جواب واحد؛ حيث يجب أن ال يطلب السؤال الواحد أكثر 

من جواب واحد أبدًا.
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5.9 اإلرشادات والنماذج الجاهزة

A 1.5.9 لجنة مطوري التقييم، الخطوة
تحضر لجنة مطوري التقييم معيار التقييم لكل مهنة لإلقرار واملوافقة عليه من قبل مجموعة عمل أصحاب الشأن 
في التدريب والتعليم املهني والتقني . ويضع معيار التقييم املتطلبات، واملواصفات واإلرشادات لتقييم تحقيق 

الكفاية في كل مهنة.

2.5.9  مثال على معيار تقييم )مهنة "الخياط"(:
معيار التقييم ملهنة الخياط

الهدف
يهدف التقييم إلى جمع الدليل والحكم عليه فيما إذا كان املمتحن قد اكتسب الكفايات املطلوبة لألداء وفقًا للمعايير 

املتوقعة في مكان العمل بناء على املعايير املعرفة ملهنة "الخياط".

مسؤولية املمتحن
يجب على املمتحن أن يثبت أنه قادر على اتمام املهام املتوقعة من املهنة في مكان العمل، والتي تكون موثقة ومرفقة 

مع الوصف املهني.

ينبغي على املمتحن أن يؤدي مهمة عمل اعتيادية كاملة )الجزء العملي( من املهنة. وتعود مهمة العمل االعتيادي 
على تصنيع لباس كامل وفقًا للمواصفات املعطاة من قبل الزبون. يجب أن يظهر املمتحن بأنه قادر على تخطيط، 
وأداء، وضبط وتوثيق عمليات عمل اعتيادية بشكل مستقل مع االنتباه إلى القواعد واللوائح الخاصة بالصّحة 

واألمان في مكان العمل في نفس الوقت.

بعد الجزء العملي، يجب على املمتحن القيام بالنقاش على مستوى الخبراء )الجزء الشفوي(. يجب على املمتحن 
الوسائل  تطبيق  تبرير وعكس  قادر على  أنه  يظهر  أن  العمل ويجب  العمل وإجراءات  ونتيجة  املهمة  يعرض  أن 

واألدوات والتقنيات املرتبطة بإتمام مهمة العمل ضمن السياق املعطى.

الوقت، القياس وتقدير العالمة
الجزء العملي من اختبار مهنة "الخياط" يجب أن يتم ضمن فترة زمنية حدها األدنى 5 ساعات وحدها األقصى 

8 ساعات. الجزء الشفوي يجب أن يخصص له فترة زمنية حدها األدنى 30 دقيقة وحدها األقصى 60 دقيقة.

سيكون للجزء العملي من االختبار وزن %80، والجزء الشفوي له وزن %20 من نتيجة التقييم الكلية.

الجتياز االختبار، يجب على املمتحن تحقيق املعايير التالية:

1.  تحصيل عالمة حدها األدنى %50 لكل مؤشر، ما عدا االنتباه للوائح الصحة واألمان، حيث يجب على املمتحن 
الوصول إلى 100%.

2.  تحصيل عالمة حدها األدنى %60 في الجزء العملي وفي الجزء الشفوي من االختبار. ويتم احتساب العالمة 
النهائية من خالل ضرب )العالمة التي تم تحقيقها في املؤشر * وزن املؤشر * وزن الجزء العملي أو الشفوي 

من االختبار بالترتيب(.
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3.  يعبر عن العالمة النهاية بأرقام كاملة؛ وتكون عالمة النجاح الدنيا ملهنة "الخياط" هي 60 نقطة.

متطلبات القيام بالتقييم
املاكينات، واألدوات واملواد املطلوبة إلتمام املهمة  الجاهزية بما في ذلك  سيتم تزويد املمتحن بمكان عمل كامل 

املعطاة  ضمن الوقت املحدد وتحت الظروف املحددة.

مسؤولية الفاحصني
يجب أن يكون الفاحصون محايدين وأن يّتبعوا إرشادات االختبار.

الخاص  املهنية   العائلة  من  محاضر  معلم/  مدرب/  واحد  األقل:  على  فاحصني  ثالثة  النهائي  االختبار  يتطلب 
بمؤسسة التدريب الخاصة باملتعلم، ومدرب/ معلم/ محاضر ثاني من مؤسسة تدريب أخرى، وفاحص واحد من 

القطاع الخاص والذي يعمل بشكل مهني في املهنة التي يتم تقييمها.

العالقة  ذات  العمل  عمليات  مراقبة  خالل  ومن  النهائي،  املنتج  تقييم  خالل  من  املمتحن  أداء  الفاحصون  يقيم 
وتبرير  عكس  تقييم  من خالل  وكذلك  النهائي،  املنتج  لخلق  بأدائها  املمتحن  يقوم  والتي  والتقنيات(،  )األساليب 

املمتحن املرتبط بعمليات العمل والنتيجة.

يجب على كل فاحص أن يقرر بشكل منفرد بخصوص أداء كل ممتحن وأن يعطي العالمات املوافقة في نموذج 
االختبار الجاهز الخاص به.
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الوصف املهني:

االسم
األسماء البديلة

خياط
خياط أساسي، خياط عام، خياط شامل، خياط متخصص

NQF 4مستوى

يقــوم الخياطــون فــي الغالــب بحياكــة أنــواع مختلفــة مــن األلبســة ومكوناتها. ويقومــون بأخذ قياســات الزبون، وصف املهنة
ويضعــون ويعدلــون علــى وحــدات أنمــاط بســيطة، ويعّلمــون األنمــاط علــى أنــواع مختلفــة مــن القمــاش، ومــن 
ــات واالكسســوارات باســتخدام  ــون التهذيب ــع القطــع، ويضيف ــون بتجمي ــاش. يقوم ــون بقــص القم ــم يقوم ث
أنــواع مختلفــة مــن ماكينــات الخياطــة، ومــن ثــم يضعــون اللمســات األخيــرة علــى األلبســة النهائيــة. ومــن ثــم 

يقومــون باختبــار املالءمــة ويعدلــون األلبســة بالتوافــق مــع متطلبــات الزبائــن أو مواصفــات التصميــم.

تعقيــد  مســتوى 
املهنــة

املسؤولية:
يكــون الخيــاط  مســؤوال عــن عمليــة العمــل بأكملهــا: حيــث  انــه يقــوم بتحديــد واختيــار عناصــر التصميــم 
ومكونــات املنتــج، ويرتــب ويحّضــر املــواد واألدوات املطلوبــة ومــن ثــم يقــوم بصناعــة املنتــج. ويقــوم بتخطيــط 
ــوم باســتخدام  ــا يق ــج العمــل كم ــق نتائ ــم وتوثي ــم، وتقيي ــة، ويقومــون بالتحك ــات العمــل الالزم ــذ عملّي وتنفي

أســاليب وأدوات ضمــان الجــودة.

االستقاللية:
ــاع  ــوم باتب ــات العمــل. ويق ــة وطلب ــات املوّثق ــه بشــكل مســتقل بالتوافــق مــع املعطي ــأداء عمل ــاط ب ــوم الخي يق
ــق  ــوم بتطبي ــه يق ــان. ف ــد الصحــة واألم ــى قواع ــة إل ــة باإلضاف ــر املهن ــة ومعايي ــة ذات العالق ــد التقني القواع
التعليمــات مــن املشــرفني أو الزبائــن بشــكل مســتقل ويأخــذون التدابيــر الوقائيــة املؤديــة إلــى عمليــات عمــل 

ــة. ــة واالقتصادي ــب البيئي ــًا بالجوان ــق مسترشــدين دائم دون عوائ

املرونة:
عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك، يقومــون بتعديــل اإلجــراءات، واألســاليب واألدوات حســب ســياقات العمــل 

ومتطلبــات الزبائــن

النطاق العام:
ــن ويعطــون النصــح  ــم مــع الزبائ ــون بشــكل مالئ ــادرة، ويتواصل ــن، ويظهــرون املب ــات الزبائ ــون بمتطلب يعتن

ــة. ــواد، واالكسســوارات والقصــات املالئم ــم وامل ــق بالتصمي ــا يتعل ــن فيم للزبائ

 وضع، وتعديل وقص األنماط األساسية؛املهام املركبة
 تحضير وقص املواد؛

 تحضير وتشغيل املاكينات؛
 خياطة األلبسة ووضع اللمسات األخيرة عليها؛

 استخدام أنظمة CAD في تصميم األنماط؛
 احتساب تكاليف العينات؛

 تطبيق املمارسات االقتصادية والريادية
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سيناريوهات 
العمل

الشخص الذي يحمل مؤهالت خياط قادر على العمل في املواقع التالية:
كخياط عام أو متخصص مستقل؛

كخياط في مشاغل أو معامل وحدات تصنيع املالبس؛
كمساعد للمصمم في مشاغل العينات في وحدات تصنيع املالبس؛

كمســاعد للمصمــم التقنــي )صانــع البترونــات( فــي مشــاغل العينــات؛ كمنســق عينــات فــي وحــدات عــرض 
العينــات؛

تقييم الكفاية املهنية:

تصنيع لباس كامل بالتوافق مع  عمل كامل  من ممارسات املهنة

وسيلة التقييمالكفايات التي يتم تقييهمااملرحلة

يجمع 
املعلومات  

ويحللها

يقوم املمتحن بالوصول الى املعلومات الالزمة للقيام  بمهام العمل من خالل تحليل 
املعلومات املعطاة

نقاش الخبراء
)االختبار الشفوي(

مراقبة عمليات يقوم املمتحن بإعداد مكان العمل وفقًا ألفضل املمارساتيخطط ويقرر
)اجراءات( 

ومنتجات مهمة 
العمل

)االختبار العملي(

يقوم املمتحن بتحضير، وتصميم، وقص وتعليم األنماط وفقًا ملواصفات التصميم ينفذ
املعطاة

يقوم املمتحن بتحضير ووضع، وتعليم وقص القماش والبطانات وفقًا ملواصفات 
التصميم املعطاة واملعايير التقنية للصنعة

يقوم املمتحن بتجميع أجزاء اللباس وفقًا ملواصفات التصميم واملعايير التقنية للصنعة

يؤدي املمتحن كافة عمليات العمل بينما يتبع لوائح الصحة واألمان الخاصة بالصعنعة

يضبط 
ويضمن 
الجودة

يضبط املمتحن اللباس النهائي من حيث موافقته ملواصفات التصميم املعطاة )عناصر 
التصميم، والقياسات، ووبراعة وجودة التنفيذ، واللمسات األخيرة( ويقوم بالتعديالت 

إذا لزم األمر

يقوم املمتحن بتوثيق الخطوات املطلوبة من عمليات العمل ويقوم بتقديم الوثائق ذات يوثق ويقدم
العالقة واللباس النهائي

نقاش الخبراء
)االختبار الشفوي(

يقوم املمتحن بتقييم والعكس على عمليات العمل والنتائجيقيم ويعكس
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3.5.9 لجنة مطوري التقييم، الخطوة 2
بعد إقرار معيار التقييم من قبل مجموعة عمل أصحاب الشأن في التدريب والتعليم املهني والتقني ، تقوم لجنة 

مطوري التقييم بتفعيل معيار التقييم على شكل مهام تقييم.

إرشادات خاصة بلجنة مطوري التقييم
تقوم لجنة مطوري التقييم، مصحوبة بالدعم املطلوب من خبراء تقنيني إضافيني، بتطوير مهام تقييم منفردة ومن 
ثم تجميعها على شكل حزم مهام تقييم والتي من خاللها يتم اختبار املتدربني بناء على معيار التقييم املقر واملختار 

على مستوى الوطن.

تقوم لجنة مطوري التقييم بما يلي:
 استخدام النموذج الجاهز املوحد والذي يوفر العناصر واملعايير األساسية ملهام التقييم.

 استنباط الكفايات املهنية األساسية لكل مهمة تقييم من الكفايات التقنية، واالجتماعية، والشخصية واملنهجية 
ملعيار التقييم.

 يكرر في كل مهمة تقييم وضع عمل من الواقع والذي يكون مماثاًل  ملواقف التعلم الخاصة باملنهاج ويجتاز كامل 
العملية لعمل مكتمل. ومراحل العملية هي:

 يعلم ويحلل؛
 يخطط ويقرر؛

 ينّفذ؛ 
 يضبط ويضمن الجودة؛

 يوثق ويعرض؛
 يقّيم ويعكس؛

 تقوم لجنة مطوري التقييم بشكل مفصل بما يلي:

1. تقرر عنوان كل مهمة تقييم.
2. يعطي وزنًا لكل مهمة تقييم وفقًا ألهميتها الكلية ضمن معيار التقييم وباالعتماد على مستوى تعقيد املهنة وكل 
مهمة تقييم. يتراوح الوزن من %10 إلى %100، تجمع مهام التقييم على شكل حزم مهام تقييم والتي يصل 

مجموع وزنها إلى 5.
3. بالتوافق مع معيار التقييم، والذي يصف بشكل مسبق وزن أجزاء االختبار العملية والشفوية وتوزيع الكفايات 
ليتم تقييمها بناء على املراحل الستة للعمل املكتمل، ويعطي األوزان لكل من املراحل الستة بناء على اهمّيتها 

الكلية وفقًا ملهمة التقييم، مع األخذ بعني االعتبار أن مجموع التقييم الكلي يصل إلى 100%.
الكفاية،  أكثر، حيث تكون مصحوبة بوصف  بتفاصيل  تقييمها  التي يجب  الكفاية  تقرر فيما يخص عناصر   .4

والنتيجة املتوقعة، واملؤشرات، ووزن املؤشرات، ومواضيع املالحظة، والعالمة الدنيا للنجاح:

 وصف الكفاية: يصف كافة عناصر الكفاية الخاصة بمهمة التقييم في سياق موحد، كما هو الحال في املناهج 
املبنية على الكفاية،  والذي يجعلها قابلة للتحقق خالل تقييم الكفاية. والسياق املوحد هو: فاعل + فعل + مفعول 
به + ظروف االداء )القواعد، واألساليب، والقوانني، واإلجراءات، واللوائح(. مثال: يقوم املمتحن بوضع وتصميم 
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وقص وتعليم األنماط وفقًا ملواصفات التصميم.
  النتائج املتوقعة: تصف النتائج التي على املمتحن الحصول عليها وفقًا ملعيار املهنة.

تكون  أن  املعّرفة ويجب  الظاهرة  ويتم وصف جوانبها  تقييمها  يتم  كفاية  لكل  يتم تخصيصها  املؤّشرات:    
املؤشرات موصى بها من قبل القطاع الخاص.

 وزن املؤشرات: يتلقى كل مؤشر وزنًا حسب أهميته من حيث مهمة التقييم.
 مواضيع املالحظة: تحدد أي املواضيع يجب مراقبتها للتأكد، وقياس، وتقييم النتيجة و/أو ا اجراءات العمل.
 العالمات الدنيا: تقرر  الحد األدنى من العالمة التي يجب على املمتحن الوصول إليها ليثبت تحقيق الكفايات 
املذكورة. يتم تحديد العالمات الدنيا لكل مؤشر وإعطاء مستوى قبول األداء لكل كفاية. في التقييم، يتم ضرب 

عالمات املؤشر التي تم تحقيقها بوزن كل مرحلة.
يتم الحصول على العالمة النهائية لالختبار من خالل ضرب النتائج السابقة بوزن أجزاء االختبار العملية 
العملي  االختبار  جزئي  لكال  تقريرها  تم  التي  الدنيا  املستويات  إلى  العالمات  تصل  أن  يجب  والشفوية. 

والشفوي للحصول على النجاح في التقييم.

5. تقرر العالمات الخاصة بدرجات االمتياز، إذا لزم األمر.
املهنية  والتقاليد  العمل،  مكان  املثال ظروف  على سبيل  الفاحصني،  لتسهيل عمل  معلومات إضافية  تضيف   .6

واللوائح السارية للمهنة.
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4.5.9 مثال على مهمة تقييم )مهنة "الخياط"(:

تصنيع مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون
)عنوان املهمة(

)وزن املهمة 
التي يتم 
تقييمها( 

الخياط رقم 
302

)شيفرة 
املهمة(

)التاريخ(

الكفاية التي يتم املرحلة
تقييمها

النتيجة املتوقعة وفقًا ملعيار املهنة 
)أفضل املمارسات(

موضوع 
املالحظة /

األسماء-
املؤشرة 5

وزن 
املؤشر

وزن 
املرحلة

وسيلة 
التقييم
)عملي 

 P =
وشفوي 

)O =

1. يعلم 
ويحلل

1. يصل املمتحن 
الى معلومات 

العمل من 
خالل تحليل 

املعلومات 
املعطاة اليه 

يعرض املمتحن فهمه ملهمة العمل 
من خالل التحليل الصحيح 

للمعلومات التي يتم تزويده بها.

وضوح 
االستيعاب 

الصحة
10%10%O

2. يخطط 
ويقرر

1.يقوم املمتحن 
بإعداد 

وتحضير مكان 
العمل

طريقة إعداد وتحضير مكان العمل 
تسمح بعملية عمل مباشرة وغير 

معطلة.

مكان العمل/
التنظيم
النظافة 
الترتيب

10%10%P

3.. ينفذ

1. يقوم املمتحن 
بوضع 

وتصميم 
البترونات

البترونات متوافقة مع التصميم 
والقياسات.

األنماط/
الصحة
الدقة

10%60%P
2. يقوم املمتحن 
بقص وتعليم 

البترونات

تضمن أجزاء البترون كافة 
التفاصيل التقنية ويتم قصها بشكل 

دقيق.

األنماط/
الدقة

التقنية املّتبعة

الكفاية التي يتم املرحلة
تقييمها

النتيجة املتوقعة وفقًا ملعيار املهنة 
)أفضل املمارسات(

موضوع 
املالحظة /
األسماء- 

املؤشرة

وزن وزن املؤشر
املرحلة

وسيلة 
التقييم
)عملي 

 P =
وشفوي 

)O =

 5 في بعض الحاالت يكون التعبير بأكمله بمثابة مؤشر.
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الكفاية التي يتم املرحلة
تقييمها

النتيجة املتوقعة وفقًا ملعيار املهنة 
)أفضل املمارسات(

موضوع 
املالحظة /

األسماء-
املؤشرة 5

وزن 
املؤشر

وزن 
املرحلة

وسيلة 
التقييم
)عملي 

 P =
وشفوي 

)O =

3.. ينفذ

3. يقوم املمتحن 
بتحضير 
ومطابقة 

البترونات 
ويعلم على 

القماش

يتم مطابقة البترون على القماش 
ويتم تعليمه بشكل دقيق وفقًا 

ملواصفات التصميم.

تعليم القماش/
الصحة
الدقة

10%60%P

4.يقوم املمتحن 
بقص القماش 

والبطانة

قطع القماش مكتملة، مقصوصة 
ومعلمة بدقة وفقًا ملواصفات 

التصميم، وجاهزة للتجميع على 
شكل اللباس النهائي.

قص قطع 
القماش/

الدقة
التقنية

5.يقوم املمتحن 
بتجميع قطع 
اللباس بناء 

على مواصفات 
التصميم 

ومتطلبات 
سوق العمل 

اللباس قد تمت خياطته وإنهاؤه 
وفقًا ملواصفات التصميم واملعايير 

التقنية للصنعة.

اللباس/
الدقة
التقنية

6.يتبع املمتحن 
لوائح الصحة 

واألمان 
الخاصة 
بالصنعة

عمليات العمل يتم أداؤه بتوافق تام 
مع قواعد ولوائح الصحة واألمان 

في مكان العمل.

عملية العمل/
وضوح 

االستيعاب 
التطبيق

4. يضبط 
ويضمن 
الجودة

1. يضبط املمتحن 
اللباس النهائي

يتم قياس اللباس النهائي وضبط 
فيما إذا كان يوافق التصميم 
األصلي من حيث القياسات، 

والتصميم، والكماليات.

اللباس/
الدقة

املوافقة 
واملالءمة
الجودة

10%30%P
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2. يقوم املمتحن 
بالتعديالت 

النهائية 
ويفحص 

مالءمة املنتج 
النهائي

يتم عمل التعديالت النهائية على 
اللباس ويتم التحقق من مالءمته 

على دمية املالبس.

اللباس/
الدقة

العرض / 
التقديم

10%30%P
3. جودة املنتج 

النهائي موافقة 
ملتطلبات مهمة 

التقييم

اللباس النهائي يوافق التصميم 
النهائي من حيث املقاييس والصنعة 

والتصميم.

اللباس/
الدقة

املوافقة 
واملالءمة
الجودة

5. يوثق 
ويعرض

1. يقوم املمتحن 
بتوثيق عملية 

العمل والنتائج 
ذات العالقة

يتم توثيق عملية العمل بشكل دقيق 
والنتائج ذات العالقة بيتم تدوينها 

بشكل صحيح.

الوثائق/
الدقة

الصحة

10%20%O 2. يقوم املمتحن 
بعرض اللباس 

النهائي

يتم عرض املهمة واللباس النهائي 
من قبل املمتحن بشكل شامل، منظم 

ومقنع.

اللباس؛ 
املمتحن/
الشمولية

التنظيم

6. يقيم 
ويعكس

1. يقوم املمتحن 
بتقييم والعكس 

على عملية 
العمل والنتائج

يظهر املمتحن فمهًا لعمليات العمل، 
واألساليب والتقنيات املطبقة خالل 

عملية العمل باستخدام مصطلحات 
تقنية. وذلك حسب املعايير الفنية 

العكس
املصطلحات

الفهم

30%

70%O

2. يظهر املمتحن 
مزيدًا من 

املعرفة حول 
كفايات ولوائح 
املهنة األساسية

املمتحن قادر على وصف العمليات، 
واألساليب والتقنيات الخاصة 

باملهنة باإلضافة إلى اللوائح الهامة 
)البيئية الخ( باستخدام مصطلحات 

تقنية وفقًا للمعيار التقني.

املصطلحات
الفهم

20%

3. يظهر املمتحن 
مزيدًا من املعرفة 

حول لوائح 
الصحة واألمان 

الخاصة بالصنعة

املمتحن قادر على وصف تدابير 
األمان غير املشمولة في عملية 
اإلنتاج الخاصة به بالتفصيل 

باستخدام مصطلحات تقنية. وذلك 
بناء على املعايير الفنّية

الفهم
املصطلحات

20%
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5.5.9 مثال على قياس  مهمة تقييم )مهنة "الخياط"(:

تقييم الكفاية – جدول النتائج/ ملحة عامة عن العالمات
أهمية التقييم العملي = %80 )كما تم تحديدها من قبل لجنة مطوري التقييم(

ABCI

الشيفرة الكفاية املقيمة
 = P

مرحلة

العالمة التي 
تم تحقيقها 

من قبل 
املمتحن 
)أعلى 

عالمة: 100 
نقطة(

العالمة 
الدنيا لهذه 

الكفاية 
)تحدد من 
قبل لجنة 
مطوري 
التقييم(

املستوى 
األدنى 

قد تحقق

املستوى 
األدنى لم 

يتحقق

وزن )%( الكفاية 
املحددةة )تحدد 

من قبل لجنة 
مطوري التقييم(

املجموع = 
100%

النتيجة 
 A x =

C
)أرقام 
كاملة 
فقط(

مالحظات 
على )عدم( 
األداء وفقًا 

للمعيار 
املهني إذا 
لزم األمر

يقوم املمتحن بإعداد 
وتحضير مكان العمل

P2.15050√10%5

يقوم املمتحن بوضع 
وتصميم األنماط

P3.17575√10%8

يقوم املمتحن بقص 
وتعليم األنماط

P3.25050√10%5

يقوم املمتحن بتحضير 
ومطابقة األنماط على 
القماش ويعلم القماش

P3.35050√10%5

يقوم املمتحن بقص 
القماش والبطانة

P3.45050√10%5

يقوم املمتحن بتجميع 
أجزاء اللباس 

بناء على مواصفات 
التصميم 

P3.57575√10%8

يتبع املمتحن لوائح 
الصحة واألمان الخاصة 

بالصنعة

P3.6100100√10%10

يضبط املمتحن اللباس 
النهائي

P4.17550√10%8

يقوم املمتحن بعمل 
التعديالت النهائية  اذا 

لزم وقياس مالءمة املنتج 
النهائي

P4.25050√10%5
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جودة املنتج النهائي 
متوافقة مع متطلبات 

مهمة التقييم

P4.37550√10%8

العالمة النهائية للتقييم 
العملي

67 =
النتيجة 
الكلية 

لالختبار 
العملي 

فقط

أظهر املمتحن 
قدرة شاملة 
في االختبار 
العملي وفقًا 
ملعيار التقييم

. يصل املمتحن الى 
معلومات العمل من 

خالل تحليل املعلومات 
املعطاة اليه

P1.15050√10%5

يقوم املمتحن بتوثيق 
عملية العمل والنتائج 

ذات العالقة 

P5.17575√10%8

يعرض املمتحن اللباس 
النهائي

P5.27575√10%8

يقيم املمتحن ويعكس 
على عملية العمل 

والنتائج

P6.17550√30%23

يظهر املمتحن مزيجدًا 
من املعرفة حول كفايات 
ولوائح املهنة األساسية

P6.25050√20%10

يظهر املمتحن مزيدًا 
من املعرفة حول لوائح 

الصحة واألمان الخاصة 
بالصنعة 

P6.37575√20%15

العالمة النهائية للتقييم 
الشفوي

69 =
املجموع 

الكلي 
لالختبار 
الشفوي 

فقط

أظهر املمتحن 
فهمًا شاماًل 
في التقييم 

الشفوي وفقًا 
ملعيار التقييم
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عالمات التقييم النهائية:

نتائج التقييمالنتائج وفقًا لألداء املنفرد

أظهر الحد األدنى من املقدرة والفم لكل نوع التقييم
مؤشر وكل موقف تقييم؟

نعم/ال

العالمة التي تم 
الوصول إليها في 
التقييم )مأخوذة 

من الجدول أعاله(

قيمة مثل هذا النوع من 
التقييم )تحدد من قبل 
لجنة مطوري التقييم(

العالمة 
النهائية

54%6780نعمالعملي

14%6920نعمالشفوي

68العالمة الكلية

100أعلى عالمة كلية

أقل عالمة كلية – 
املجموع الكلي لوزن 

العالمات الدنيا 
للمؤشرات

60

نتيجة التقييم:
أظهر املمتحن قدرته في  هذه املهنة. وعليه فقد اجتاز االختبار.



117

6.5.9 إرشادات خاصة بلجنة مطوري االختبار
لجنة مطوري االختبار مسؤولة عن تفعيل االختبارات النهائية، على سبيل املثال تحضيرها، وتنفيذها، وتوثيقها 

واعتمادها.

لجنة مطوري االختبار يمكنها الوصول إلى قاعدة بيانات مهام التقييم واختيار حزم مهام التقييم التي سيتم 
تنفيذها بشكل سنوي. بناء على مهام التقييم، تقوم بتطوير مواقف التقييم التي يمكن تكييفها للعمل الحقيقي 

ومواقف التدريب، في حني االحتفاظ بالعناصر الرئيسية املوصوفة مسبقًا ملهام التقييم.

تقوم لجنة مطوري االختبار بتطوير الوثائق الالزمة ملواقف التقييم وتنظم االختبار بأكمله بشكل مهني. بالشراكة 
مع املعلمني وإدارة مركز التدريب، يجب على لجنة مطوري االختبار ضمان أن  تكون العناصر املطلوبة لالختبار، 

مثل الوثائق، والحيز، واملاكينات، واألدوات، ومواد العمل، والفاحصني، جاهزة ومحضرة جيدًا لالختبار.

تتألف مواقف التقييم مما يلي:
 مبادئ توجيهية لالختبارات

 موقع والجدول الزمني لكامل االختبار أو أجزاء منه
 لوائح التعامل مع الغياب، واملرض، والتزوير

 قوائم الفاحصني
 قوائم املمتحنني املتقدمني لالختبارات النهائية

 دعوات للفاحصني واملمتحنني
 مهام االختبار والتعليمات للممتحنني

 قائمة املعدات، واألدوات واملواد
 قائمة الوثائق التقنية )الرسومات التقنية، والقيم، واألرقام، واملعادالت(

 قوائم عالمات الفاحصني وقوائم التحصيل النهائي لجزء التقييم العملي والشفوي من االختبار
 معلومات حول العالمات الدنيا للمؤشرات، واألجزاء العملية والشفوية، واالختبار الكلي.

7.5.9 وثائق موقف التقييم الخاصة بالفاحصني
يتم توفير مهام التقييم والوثائق املستمدة منها للفاحصني، لضمان أن ينفذ االختبار وفقًا ملعيار التقييم. وتشمل 

الوثائق التي يتم توفيرها للفاحصني ما يلي:
 مبادئ توجيهية لالختبارات،

 مهمة التقييم بما في ذلك الوصف املهني،
 مهام االختبار والتعليمات للممتحنني،

 قوائم عالمات الفاحصني،
 قوائم التحصيل النهائي،

 موقع والجدول الزمني لكامل االختبار وأجزاء منه
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8.5.9 مثال على قائمة مالحظات الفاحصني )مهنة "الخياط"(:

املهمة: "تصنيع مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون"
بيانات عامة:

)يجب أن تعبأ باستخدام قلم الحبر(
اسم مركز التدريب، املدرسة أو الكلية: _______________________________

التاريخ: _________________
اسم الفاحص: _______________________________

أسماء فريق التقييم الذي تم تعيينه:

مفوض عن )القطاع الخاص، اسم الفاحص الكاملالرقم/الرمز
املدرسة، الوزارة، الخ(

تفاصيل االتصال )هاتف، وبريد 
الكتروني(

1

2

3

xxxxx :يوم البدء باالختبار
معلومات حول املمتحن:

االسم: ______________________________
تاريخ امليالد: __________________________
رقم الهوية: ___________________________

مرجعيات املهنة التي سيتم تقييمها:
وصف مختصرالرمز

اسم املهنة
POC املرجعيات حسب التصنيف املهني الفلسطيني

NQF املرجعيات حسب اإلطار الوطني للمؤهالت

وصف التقييم العملي لقدرة املمتحن املهنية:
موقع االختبارمدة التقييم العملي )8 ساعات كحد أقصى(وصف مهمة التقييم

ورشة عمل5 ساعات تفصيل مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون

وصف التقييم الشفوي لقدرة املمتحن املهنية:
موقع االختبارمدة التقييم العملي )60 دقيقة كحد أقصى(وصف مهمة التقييم

ورشة عمل30 دقيقة  تفصيل مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون
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مقدار  التقييمات العملية والشفوية للمقدرة الشاملة في هذه املهنة:
األهمية %نوع التقييم

%80قيمة التقييم العملي

%20قيمة التقييم الشفوي

)الرجاء االنتباه إلى أن االختبار الشفوي يتبع االختبار العملي. وهذا الترتيب يجب املحافظة عليه في كل تقييم(

 
تصنيع مالبس أطفال وفقًا ملواصفات 

الزبون )عنوان املهمة(
5 )وزن 

املهمة التي 
يتم تقييمها(

خياط 302
)رامز املهمة(

 )التاريخ()اسم الطالب(

الكفاية التي املرحلة
يتم تقييمها

النتيجة 
املتوقعة وفقَا 

ملعيار املهنة
)أفضل 

املمارسات(

موضوع 
املالحظات/

األسماء 
املؤشرات

وزن 
املؤشرات 

بالنقاط
)املجموع 

)100

العالمة بالنقاط
مة)العالمة الدنيا(

عال
ال

حلة
ملر

ن ا
وسيلة وز

التقييم
P = عملي(

شفوي = 
)O

025507510
0

1.  يصل 1.يعلم ويحلل
املمتحن الى 

معلومات 
العمل من 

خالل تحليل 
املعلومات 
املعطاة اليه

يظهر املمتحن 
فهمه ملهمة 

العمل من خالل 
التحليل الصحيح 

للمعلومات 
املعطاة له

االستيعاب
الصحة

1010%O

2. يخطط 
ويقرر

1. يقوم 
املمتحن 
بإعداد 

وتحضير 
مكان العمل

إعداد مكان 
العمل يتيح 

املجال لعملية 
عمل مباشرة 
ودون معيقات

مكان العمل/
التنظيم
النظافة
الترتيب

1010%P

)مالحظات(

1. يضع 3. يتصرف
املمتحن 

األنماط ويقوم 
بتصميمها

األنماط متوافقة 
مع التصميم 

والقياسات

األنماط/
الصحة

الدقة

10

60%P 2 يقوم 
املمتحن بقص 
وتعليم األنماط

أجزاء األنماط 
تشمل كافة 

التفاصيل التقنية 
وقد تم قصها 

بدقة

األنماط/
الدقة

التقنية

10
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الكفاية التي املرحلة
يتم تقييمها

النتيجة 
املتوقعة وفقَا 

ملعيار املهنة
)أفضل 

املمارسات(

موضوع 
املالحظات/

األسماء 
املؤشرات

وزن 
املؤشرات 

بالنقاط
)املجموع 

)100

العالمة بالنقاط
مة)العالمة الدنيا(

عال
ال

حلة
ملر

ن ا
وسيلة وز

التقييم
P = عملي(

شفوي = 
)O

025507510
0

3 يقوم 
املمتحن 

بتحضير 
ومطابقة 

األنماط على 
القماش ويضع 
العالمات عليه

تمت مطابقة 
األنماط على 

القماش والذي تم 
وضع العالمات 
عليه بدقة وفقًا 

ملواصفات 
التصميم

القماش املعلم/
الصحة

الدقة

1060%P

4. يقوم 
املمتحن 

بقص القماش 
والبطانة

قطع القماش 
جاهزة، 

مقصوصة 
ومعلمة بدقة 

وفقًا ملواصفات 
التصميم، 

وجاهزة للتجميع 
على شكل اللباس 

النهائي

قطع القماش 
املقصوصة/

الدقة
التقنية

5.  يقوم 
املمتحن 
بتجميع 

قطع اللباس 
بناء على 

مواصفات 
التصميم 
ومتطلبات 

سوق العمل

تمت خياطة 
اللباس ووضع 

اللمسات 
األخيرة عليه 

وفقًا ملواصفات 
التصميم 

واملعايير التقنية 
للصنعة

اللباس/
الدقة

التقنية

6. يقوم 
املمتحن باتباع 
لوائح الصحة 

واألمان 
الخاصة 
بالصنعة

تم أداء عمليات 
العمل بالكامل 

وفقًا لقواعد 
ولوائح الصحة 

واألمان في مكان 
العمل

عملية العمل/
االستيعاب

التطبيق

)مالحظات(
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4. يضبط 
ويضمن 
الجودة

1. يضبط 
املمتحن 
اللباس 
النهائي

يتم قياس 
اللباس النهائي 

وضبطه فيما 
إذا كان يطابق 

التصميم 
األصلي من 

حيث القياسات، 
والتصميم، 
والكماليات

اللباس؛ الوثائق/
الدقة

املطابقة
الجودة

10

30%P

2. يقوم 
املمتحن بعمل 

التعديالت 
النهائي  اذا 

لزمويتأكد من 
مالءمة املنتج 

النهائي

تم عمل 
التعديالت 

النهائية  ان لزم 
على اللباس 

وتم التأكد من 
مالءمته على 
دمية املالبس

اللباس/
الدقة

العرض

10

3. جودة 
املنتج النهائي 

موافقة 
ملتطلبات مهمة 

التقييم

اللباس النهائي 
مطابق للتصميم 

األصلي من 
حيث القاسات، 

ودقة الصنعة 
والتصميم.

اللباس؛ الوثائق/
الدقة 

املطابقة
الجودة

10

)مالحظات(

5. يوثق 
ويعرض 

ويقدم

1. يقوم 
املمتحن 
بتوثيق 

عملية العمل 
والنتائج ذات 

العالقة

تم توثيق عملية 
العمل بشكل 

دقيق والنتائج 
ذات العالقة تم 

تسجيلها بشكل 
صحيح

الوثائق/
الدقة

الصحة

1020%O

2. يقوم 
املمتحن 
بتقديم 

وعرض 
اللباس 
النهائي

تم تقديم وعرض 
اللباس النهائي 
وطريقة العمل 

من قبل املمتحن 
بطريقة مختصرة 
متسلسلة ومقنعة 

اللباس؛ املمتحن/
العرض
الجاذبية

10

)مالحظات(
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6. يقيم 
ويعكس

1. يقوم 
املمتحن 
بتقييم 

والعكس على 
عملية العمل 

والنتائج

يظهر املمتحن 
فهمًا للعمليات، 

واألساليب، 
والتقنيات 

الخاصة بالعمل 
التي يتم تطبيقها 

خالل عملية 
العمل باستخدام 

املصطلحات 
التقنية وفقًا 

للمعيار التقني

العكس
املصطلحات

الفهم

3070%O

2. يظهر 
املمتحن 

مزيدًا من 
املعرفة حول 

كفايات 
ولوائح املهنة 

األساسية

املمتحن قادر 
على وصف 

العمليات، 
واألساليب، 
والتقنيات 

الخاصة باملهنة 
وكذلك اللوائح 
الهامة )البيئية 

وغيرها( 
باستخدام 

مصطلحات تقنية 
وفقًا للمعيار 

التقني

املصطلحات
الفهم

20

3. يظهر 
املمتحن 

مزيدًا من 
املعرفة حول 

لوائح الصحة 
واألمان 

الخاصة 
بالصنعة

املمتحن قادر 
على وصف 

تدابير األمان 
غير املشمولة 

في عملية 
اإلنتاج الخاصة 

به باستخدام 
مصطلحات تقنية 

وفقًا للمعيار 
التقني

االستيعاب
املصطلحات

20

مالحظات(

توقيع املقيم:اسم املقيم:                                                                         
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9.5.9 تحضير مواقف التقييم للممتحنني
عملية التقييم يجب أن تكون شفافة وواضحة للممتحن. يجب أن يتلقى املمتحن كافة  املعلومات الالزمة حول األداء 
املتوقع، والتاريخ، ووقت ومكان التقييم وشروط وظروف موقف التقييم قبل االختبار في الوقت املناسب. لكل اختبار 

نتيجة متوقعة، والتي يتم تحديدها بوضوح ومشاركتها مع املمتحنني.

الوثائق  توفر هذه  الداعمة.  والوثائق  املهمة،  وإرشادات  املهمة،  تحدد  وثائق  املمتحنون  يتلقى  االختبار،  يوم  في 
املعلومات املطلوبة لتنفيذ وتوثيق املهمة التي يتم تقييمها. وتشمل الوثائق ما يلي:

 اإلطار الزمني لالختبار، محددًا فيه الوقت املخصص لكل من الجزء العملي والشفوي.
 وصف ملواقف العمل التي تتم محاكاتها )طلب الزبون، واألدوات وإعداد مكان العمل( واملهمة املطلوبة،

 قائمة األدوات املتوفرة وربما معلومات أخرى مطلوبة من أجل أداء املهمة.

مطلوب من كل ممتحن إثبات هويته، لتسجيل معلوماته الشخصية على وثيقة االختبار وأن يوفر كافة الوثائق بما 
فيها املالحظات املدونة خالل االختبار، والرسومات، والحسابات للفاحصني في نهاية عملية االختبار. 

أي توثيق إضافي ألداء املمتحنني يجب أن يتم القواعد واللوائح السارية ذات العالقة.

10.5.9 مثال على اختبار املمتحنني )مهنة "الخياط"(:
املهمة: صناعة مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون

بيانات عامة:

)يجب أن تعبأ بقلم الحبر(

اسم مركز التدريب، أو املدرسة، أو الكلية: _____________________________________

التاريخ: _______________________

اسم الفاحص: ________________________________________

أسماء فريق التقييم الذي تم تعيينه:

مفوض عن )القطاع الخاص، اسم الفاحص الكاملالرقم/الرمز
املدرسة، الوزارة، الخ(

تفاصيل االتصال )هاتف، وبريد 
الكتروني(

1

2

3

xxxxx :يوم البدء باالختبار
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معلومات حول املمتحن:

االسم: _______________________________

تاريخ امليالد: __________________________

رقم الهوية: ___________________________

معلومات التقييم:

وصف التقييم العملي لقدرة املمتحن املهنية:
موقع االختبارمدة التقييم العملي )8 ساعات كحد أقصى(وصف مهمة التقييم

ورشة عمل5 ساعات تفصيل مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون

وصف التقييم الشفوي لقدرة املمتحن املهنية:
موقع االختبارمدة التقييم العملي )60 ساعات كحد أقصى(وصف مهمة التقييم

ورشة عمل30 ساعة تفصيل مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون

قيم التقييمات العملية والشفوية للمقدرة الشاملة في هذه املهنة:
األهمية %نوع التقييم

%80قيمة التقييم العملي

%20قيمة التقييم الشفوي

)الرجاء االنتباه إلى أن االختبار الشفوي يتبع االختبار العملي. وهذا الترتيب يجب املحافظة عليه في كل تقييم(
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االختبار العملي لعام 2017
خياط عام

املهمة: "صناعة مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون"
 

https://de.fotolia.com/search?k=tailor&filters%5Bcontent_type%3Aall%5D=1
https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/93/93/220_F_120939320_eb6v19c7DgvyL6GRt0zEXggsYpD5njhI.jpg

االسم:                                                                                 )الرجاء التأكد من كتابة االسم الكامل(
رمز املهمة: خياط 302

التاريخ:
املدة الزمنية:    5 ساعات

مالحظات هامة:
 احرص على أن يتم تسليم كافة املالحظات والرسومات في نهاية االختبار

 الرجاء استخدام قلم الخبر عند تعبئة النماذج وتدوين املالحظات
 الرجاء استخدام قلم الرصاص ملسوداتك

 قم بتصنيع اللباس وفقًا للمواصفات املوجودة لديك
 سيتم تزويدك باملعدات الالزمة

 دائمًا اتبع لوائح الصحة واألمان الخاصة بالصنعة خالل التقييم

املعدات:
 ماكينة خياطة أحادية اإلبرة غرزة متشابكة

 ماكينات خاصة )اوفرلوك، وعروة األزرار، وتصليح األزرار(
 لوح كوي ومكوى بخار

 طاولة صنع األنماط
 مانيكان

 رف للتعليق وعالقات 
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األدوات:
 2 متر قماش، %100 قطن )نسيج عادي(، لون حاد

 متر قياس
 أقالم حبر، أقالم رصاص، ممحاة ومبراة

 أوراق لتصميم البطرون ، 
 دبابيس وحمالة دبابيس

 مقص لقص الورق
 مقص لقص القماش

 أقالم رصاص وأقالم حبر
 مساطر مستقيمة،  شبلونة منحنياتبومة

 خطاطيف شماعات
 شريط الصق

 آلة الحز )خزاقة(
 عجلة تعقب

  اوزان  معدنية
 طباشير خياطة ومبراة طباشير 

املهمة: "تصنيع مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون"
وصف موقف التقييم:

1. تصنيع اللباس
قام أحد الزبائن بطلب مالبس أطفال صيفية لبنت بعمر أربع سنوات.

طلب منك انتاج اللباس متبعًا مواصفات الزبون، باستخدام املواد واملعدات واألدوات التي يتم تزويدك بها.
تصميم اللباس وكافة التفاصيل التقنية موضحة بالرسم في ورقة املواصفات املعطاة.

الفستان بدون أكمام، مع جيبتني رقعة كبيرتني في األمام ويمكن إغالقه باستخدام زر وحلقة الزر من الجانب الخلفي لخط 
الرقبة.

باستثناء أبعاد الجيوب، يشير جدول القياسات في ورقة املواصفات إلى كافة القياسات املطلوبة لتحضير النمط )باترون(.
الجيوب هي إحدى عناصر التصميم التي تؤثر على مظهر اللباس بداًل من مالءمته. ويعود األمر إلى الخياط أن يفسر الغرزة 

وأن يقرر أي نوع من الشكل، واألبعاد، واملوضع والتقنية مالئة لتحقيق  النتيجة املثلى باستخدام القماش املتوفر.
2. احتساب التكلفة

بعد أن يصبح اللباس جاهزًا، يجب عليك احتساب تكلفة العينة وكم ستكون تكلفة إنتاج نطاق صغير من 5 ألبسة من التصميم 
ذاته.

3. تقديم وعرض اللباس
ستقوم بعرض وتقديم اللباس النهائي الذي أنتجته على مانيكان وأن تشرح كيف وصلت إلى تلك املرحلة للجنة الحكام.
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4. احتساب تكلفة العينة
 احسب تكلفة عينة اللباس النهائية الجاهزة، آخذًا بعني االعتبار تكلفة القماش، ووقت الزركشة واإلنتاج:

 القماش: 20 شيقل/م )عرض 140 سم(
 الزركشة: 2 شيقل/ زر

 وقت إنتاج فستان واحد: مشغل واحد للماكينة يتطلب ساعتي عمل )التسعيرة في الساعة هي 20 شيقل( إلنتاج فستان واحد 
كامل 

 احسب تكلفة إنتاج 5 فساتني باستخدام نفس التصميم )إعادة إنتاج نفس الفستان 5 مرات( 
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االختبار العملي لعام 2017
خياط عام

املهمة: "صناعة مالبس أطفال وفقًا ملواصفات الزبون"

االسم:                                                                                 )الرجاء التأكد من كتابة االسم الكامل(
رقم االختبار: خياط 203

التاريخ:
املدة الزمنية:      30 دقيقة

عينة العمل: اللباس، والذي تم تصنيعه من قبل املمتحن خالل االختبار العملي
موقف التقييم

يطلب املقيم من املمتحن أن يعرض لباسه النهائي وأن يشرح كيف أكمل مهمة التقييم وأن يبرر كيف وصل إلى هناك.
واملمتحن:

 يعرض اللباس ويقدمه، والذي قد أنهاه خالل االختبار العملي، على مانيكان
 يجيب على األسئلة املتعلقة بجوانب مواصفات التصميم، وخطوات عملية العمل، ودقة الصنعة، واللمسات األخيرة، والصحة 

واألمان في مكان العمل

مالحظات -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
التوقيع، املكان، التاريخ

ورقة املواصفات
صيف عام 2016الفصل
فستان أطفالالستايل
%100 قطنالقماش
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فستان بدون أكمام، غير مبطن، مع جيبتني رقعة، واإلغالق من خلف الرقبة باستخدام زرين وعروة الوصف
أزرار

عينة من نموذج الطلب
اختبار سمالقياسات

املواءمة
الرسمتم إقراره

40طول الحسم

25عرض الصدر 2/1

12فتحة الذراع مستقيمة

23عرض الكتف

52عرض الهدب

2إسقاط الكتف

15عرض الرقبة

4.5إسقاط الرقبة لألمام

2إسقاط الرقبة للخلف

الكميةاملوادخطوات عملية العمل واملاكينات
SNLS 100 قطنقماشماكينة غرزة%

2خياطة PU على الزرالزركشةاوفرلوك

2فتحات زرعروة الزر

جيبةمتشابكةتثبيت األزرار
مطابقةغرزة علويةمكوى

العناية/الحجمعالمة ليبل
الوقت

مالحظات

xxxxx :يوم البدء بالتقييم
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الخطوة 8 من العملّية : تقويم مناهج التدريب 
)TVET( والتعليم املهني والتقني

10

الهدف:
 تعريف وتحديد عملية التقويم، واملعايير والنماذج

 استغالل واستخدام مخرجات التقويم للقيام بمزيد من إدارة الجودة

1.10 مقدمة 
 ،)TVET( لعب الجدال حول الجودة في السنوات األخيرة دورًا مهمًا في قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني
األمر الذي أدى إلى نقلة نوعية اتجاه التحّكم باملخرجات، بداًل من التحّكم التقليدي باملعطيات )املدخالت( 
السائد سابقًا، هنالك العديد من املحاوالت التي تحاول جعل "مخرجات"  الّتعّلم  قابلة للقياس والنقل، وفي 
وخارجي  داخلي،  إلى  التقويم  تقسيم  ويمكن  جوهرية،  قضايا  والتقويم  الجودة  يعتبر ضمان  السياق  هذا 
باعتبار  )من سيقوم به؟(،  ويقسم الى  تقويم ذاتي تقويم خارجي  من حيث اعتباره )مسؤولية من؟(. بشكل 

معهود. 

اّن التقويم عبارة عن تقييم ممنهج وموضوعي ملشروع، أو هو برنامج وسياسة تدريب وتعليم مهني، TVET مكتملة 
أو مستمرة،  شاملة تصميمها، وتنفيذها، ونتائجها، والغاية من التقويم هو تحديد مالءمة وتحقيق األهداف، ونجاعة 
التطوير، والفاعلية، واألثر واالستدامة، ويجب أن يوفر التقويم معلومات تكون موثوقة ومفيدة، وان يتيح دمج وشمل 
الدروس املستفادة في عملية اتخاذ القرار الخاصة بصانعي السياسات، وأصحاب الشأن، ومؤسسات التدريب 
والتعليم املهني والتقني )TVET(، واملدرسني واملتعّلمني، ويعتبر جمع البيانات  لغايات التقويم املمنهج، واملبني 

على أهداف، أو معايير، أو مقاييس ، ومؤّشرات محددة ، أمرَا ضروريًا.

واملخرجات  الّتعّلم(،  )نتائج  والنتائج   ، والعملّية  واإلمكانية(،  )الهيكل  املدخالت  الجودة  نماذج  بعض  تتضمن 
الجودة في مجال  تميز األخرى مفهوم  بينما  والتدريب ضمن سياق مالئم،  للتعليم  العمل(  )كاألثر في مكان 
التعليم والتدريب من وجهة نظر متعددة املستويات، اّن الجودة هي مسألة على املستوى الكّلي، )مستوى نظام 
التعليم(، وعلى املستوى املتوسط، )مستوى املؤسسات بحد ذاتها(، وعلى املستوى املصغر،)مستوى عمليات 

التعليم والّتعّلم (.

الوطنية، وأحد هذه األمثلة:  الدولية على قرارات السياسات  املعايير  تبذله  الذي  املتزايد  التأثير  يمكننا مالحظة 
هو إطار مرجعية ضمان الجودة األوروبي، والذي يمكن أن يستخدم كأداة مشتركة لضمان الجودة على مستوى 
النظام )الكّلي(، من أجل جمع املعلومات عن النظام، واملناطق، واملراكز ومؤسسات التعليم املختلفة، حيث أنها قد 

تساعد في تحديد املعايير واألمثلة على أأفضل املمارسات.
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 EQFM و ،ISO 9001 على مستوى املؤسسة أو املستوى املتوسط، تم تنفيذ أنظمة متنوعة من إدارة الجودة مثل
أو Q2E في كثير من الدول على طول العقدين املاضيني، ولكن هناك تخوفات أن مثل هذه األنظمة التقليدية إلدارة 
الجودة ال تغطي احتياجات التعليم والتدريب، وال تصلح لجودة الّتعّلم ، كما وتبني التجارب أن مثل هذه األنظمة 

يجب تكييفها لتالئم املجال التربوي والتعليمي.

في الختام، املعرفة والتصريحات الخاصة بالّتعّلم  ذاته باإلضافة إلى نتائج الّتعّلم  )تصريحات الكفاية( ضرورية 
ومطلوبة،  وبالتالي، يجب أن تركز أدوات ضمان الجودة ، على عملية الّتعّلم  على املستوى املصغر وعلى دعم 

تحسني الّتعّلم . 

هنالك الكثير من املؤّشرات والجوانب مثل دور املدربني واملدرسني، وأساليب التعليم والتدريب، ومحتويات التعليم 
والتدريب، وبيئة الّتعّلم  وظروف وشروط التدريب، وعكسها على التدريب والتعليم الذي يساهم في تطوير الجودة،. 
وعليه، فإن إحدى املهام هي تصميم مؤّشرات عمليات الّتعّلم  النوعية، التي تأخذ بعني االعتبار الهيكل والظروف، 

واملهّمة األخر هي أيضًا تطوير أمثلة على أفضل املمارسات.

تشمل أداة الجودة على األقل العناصر التالية:
 أواًل: هنالك معتقدات واضحة ومتفق عليها حول األهداف املتعلقة بمسألة الجودة )املؤسسات التعليمية، والبرامج/

املنهاج، والّتعّلم ، واملعّلمني واملدربني الخ(.
ثانيًا: هنالك تصريحات وجمل سارية بخصوص الشروط واألساليب املطلوبة لتحقيق اإلنجاز واألهداف. 

ثالثًا: يركز تطوير الجودة على قياس الوضع وتحديد مستوى التبعية والترابط  بني األهداف املرجوة والوضع 
الحالي القائم.

وبناء على هذه الخلفية، تشمل الطريقة املعيارية  أسلوب تقويم ممنهج فيما يخص مجاالت مختلفة، حيث يجب أن 
تخضع مناهج وبرامج التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( الجديدة باإلضافة إلى منهجّية الّتعّلم  الجديدة 
لعملية تقويم دورية بعد فترة محددة، ووفقًا للمعايير املوصي بها، من أجل توفير الدليل على الجودة في التدريب 

والتعليم املهني والتقني )TVET( وتحقيق النتائج املتوقعة.

2.10 مفهوم التقويم
يمكن إثبات وجهات النظر حول الجودة بناء على إطار مفاهيمي يصف محاور مختلفة، وعوامل، وعمليات ونتائج 
نظام التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(، اّن النماذج املعروفة مرتبطة بالنظام املنتج، الذي تتحول فيه 
املعطيات )املدخالت( إلى مخرجات وهذا  النموذج املوضح في الشكل أدناه يظهر املحاور األساسية في إطار 
العمل هذا: ويوصى باستخدام إطار العمل املبني على املعطيات )املدخالت()املدخالت( – العملّية  – النتائج 
التدريب والتعليم املهني والتقني  التقويم، وقياس الجودة في  - املخرجات، والتي تالئم بشكل كبير مع غايات 

.)TVET(



133

والحكومة  واالقتصادي،  واالجتماعي،  الديموغرافي،  العام  السياق  إلى  السياق  محور  يشير  املبدأ،  حيث  من 
والتصميم الخاص بنظام التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET(، ويشمل عوامل متنوعة والتي تؤثر على التعليم 
والّتعّلم  على املستوى الكّلي مثل عوامل النظام، والسياسات، واملعايير الوطنية الخ. وتعمل كمصدر ومتطلبات 
مسبقة للمعطيات، وكعوامل محّركة للنتائج املطلوبة وكمحددات، في حني يجب وصف عوامل السياق الرئيسية، 

ويجب تسجيل التباينات وتقييمها على فترات منتظمة، 

مالحظة: عوامل السياق ال تخضع لعملية تقويم املنهاج املوصوفة في هذا الدليل. 

في نموذج التقويم املقترح التالي، التركيز منصّب على أربعة محاور من نموذج العملّية  وهي:

1. املعطيات )املدخالت(:
يشير محور املعطيات )املدخالت( إلى العوامل املختلفة في التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( التي شكلت 

)stock indicators(  ظروف الّتعّلم

اّن  الدليل الخاص بالطريقة املعيارية  لتطوير املنهاج  يرّكز على املنهاج كمعطى رئيسي، وفيه سيتم تقويم جودة 
املعطيات )املدخالت( الخاصة باملنهاج من قبل املستخدمني )املعّلمني واملدربني(، بما في ذلك أصحاب الشأن. 

اّن املعايير املتبعة في التقويم هي مالءمة املهنة لسوق العمل، والوصف املهني، وهيكل املنهاج، والوحدات النمطية 
ومواقف الّتعّلم  . وهنا ال بّد ان يشمل املنهاج  عوامل املعطيات )املدخالت( األخرى:  املوارد املالية، والبشرية 
املستثمرة في التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( مثل املعدات، ومواد الّتعّلم  واملواد املساعدة باإلضافة 

إلى امكانية األخذ بعني االعتبار استخدام نهج التعليم والّتعّلم .

2. العملّية :
 يهدف إصالح التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( بشكل أساسي إلى تحسني الّتعّلم  في مجال التدريب 
والتعليم املهني والتقني )TVET(، وعليه، فإن العملّية  ومؤّشرات سريانها هي جانب أساسي للتقويم واملتابعة، 
ويمكن تمييز العملّية  على مستوى املدرسة )املستوى املؤسساتي( و الصف )املستوى التعليمي(، وبما ان هذه 

الشكل 16: نموذج عملية الجودة ومجاالت التقويم 
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هي املهام الرئيسّية للمدربني واملتدربني فال بّد من التركيز على تقويم عمليات التعليم والّتعّلم ،  وبالتالي فالهدف 
هو جمع معلومات عن الّتعّلم  بحد ذاته من أجل تقويم الجودة، ومن أجل تحسني الّتعّلم ، ويجب أن تكون عملية 

التقويم على املستوى املؤسساتي ومستوى الّتعّلم  مشمولة في ضمان الجودة وتطوير الجودة في املؤسسات.

اّن إحدى األدوات املوصي بها لتطوير الجودة هي:  تقويم الذات بشكل فردي، وتقويم الذات من قبل مجموعات 
األقران، وهنا يجب أن يتم تقويم الذات على مستويات التعليم والّتعّلم  املختلفة واما تقويمها من  قبل املجموعات 

املختلفة املشاركة فيتم في عمليات التعليم والّتعّلم : الطاّلب، واملعّلمني واملستوى املؤسساتي.

3. النتيجة:
وفقًا لنموذج الجودة هذا املستمد من النظام املنتج، ويقصد باملنتج النتيجة املرغوبة. ويركز محور النتيجة على 
تحصيل الّتعّلم  أو الكفايات املطلوب من املتعّلمني اكتسابها. اّن موضوع التقويم هذا عبارة عن البند الرئيسي 
 ،)TVET( وبالتالي من املوصي به تحسني التدريب والتعليم املهني والتقني ،)ملخطط التقييم الجديد )الخطوة 7
وألداء هذ التقويم: يجب جمع بيانات كافة نتائج التقييم املبنية على الكفايات ومراجعتها. ويتم القيام باملهّمة من 

قبل املقّيمني أو الفاحصني، أي أنه يجب توفير قاعدة بيانات ملعالجة أي بيانات جديدة.

4. املخرجات:
في إطار العمل الخاص بالجودة، يشير محور املخرجات إلى أثر الّتعّلم ، بالتحديد ما يخص تطبيق الكفايات في 
سوق العمل ومستوى رضا سوق العمل. في الحقيقة، هنالك انتقال بني النتيجة، واملخرج، والذي تتم مالحظته من 
قبل املتعّلم نفسه، وتشمل بيانات التقويم البيانات الكمية والنوعية. وينبغي أن توفر البيانات الكمية معلومات عن نسبة 
التوظيف وأكثر الوظائف مالءمة، هي تلك املرتبطة بأنواع خريجي التدريب والتعليم املهني والتقني )TVET( وأنواع 

التدريب، كما يجب تقسيمها وفقًا للجوانب )املناطق(، والنوع االجتماعي والفئات املحرومة من الطاّلب واملتدربني.

يجب أن تعود البيانات النوعية إلى السؤال عن أي الكفايات يتم استخدامها في مكان العمل وكيف، وسيتم تحليل 
قيمة كفايات الخريجني من خالل البحث والدراسات املناسبة، وعادة يتم ذلك من خالل دراسات تتبع للخريجني، 
بيانات نظام  وتقويم موضع العمل، والكفايات املقدمة. كما يجب تطوير املنهجّية املالئمة، ولكن يجب أن تشمل 

معلومات سوق العمل LMIS باإلضافة إلى البحث النوعي، مثل مجموعات التركيز.

مالحظة: يركز هذا الدليل على املعطيات )املدخالت(، وعملية التقويم، و يجب تطوير مخططات التقويم واملتابعة 
للنتائج، واملخرجات في املجال ذو العالقة ووصفها في أدلة منفصلة.

3.10 تقويم املعطيات )املدخالت(
تعتبر متابعة وتقويم عملية تطوير وتنفيذ املناهج الجديدة رابطًا مهمًا جدًا في الطريقة املعيارية . حيث اّن تقويم 

املنهاج ضروري إلعطاء إجابات على األسئلة التالية:
 هل تلتزم املناهج باستراتيجّية اإلصالح واملنهجّية )املناهج املبنية على الكفايات واملوجهة حسب سوق العمل(؟

 هل املناهج لديها القدرة على توليد النتائج املرغوبة من الكفايات املهنية وتعزيز توظيف الخريجني؟
 ما هي الجوانب اإليجابية والحرجة للمناهج؟

 كيف يمكن تحسني ما تقدمه املناهج؟
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يتم تقويم جودة املعطيات )املدخالت( لكل منهاج من قبل املستخدمني )املعّلمني واملدربني( وأصحاب الشأن. 
هذه عبارة عن عملية تحقق تتم من خالل مجموعة تطوير املناهج، ومنها يجب على كافة املعّلمني واملحاضرين 
املشاركني في التدريب في مجاالت اختصاصهم إجابة ورقة التقويم بعد اتمام البرامج التي تركز على الفئات 

الرئيسية وهي:

 الوصف املهني: مستوى املالءمة، والنطاق، والعناصر املفقودة
 املهام املرّكبة: مستوى مالءمة وتصميم كل مهّمة، واملهام املفقودة

 وحدات نمطية مبنية على الكفايات: اختيار وصياغة الكفايات
 املواقف الّتعّلمية: الفائدة، امكانية التشكيل، الجدوى و التحسني.

 عوامل معطيات أخرى مثل املعدات، ومواد الّتعّلم  واملواد املساعدة باإلضافة إلى امكانية األخذ بعني االعتبار 
استخدام نهج التعليم والّتعّلم .

والوحدات  والوصف،  النتائج،  على  باالعتماد  املختصة،  املنهاج  قبل مجموعة  من  وتحليلها  البيانات  يجب جمع 
النمطية أو مواقف الّتعّلم   التي ينبغي تعديلها، في نهاية هذا التقويم، من املقترح إعادة عقد ورشة العمل الخاصة 

بالتحقق )خطوة 2( من املنهاج مع خبراء من سوق العمل.

4.10 تقويم العملّية / تقويم التعليم والّتعّلم 
يشير تقويم العملّية  إلى عملية تنفيذ التعليم والّتعّلم ، خاصة بيان إلى أي مدى يحقق استخدام الوسائل املطبقة 

النتائج واملخرجات املرغوبة. اّن هذا التقويم ضروري لتوفير اإلجابات على األسئلة:

هل يلتزم التعليم والّتعّلم  باملنهجّية وباستراتيجّية اإلصالح )املناهج املبنية على الكفايات واملوجهة حسب سوق 
العمل(؟

توظيف  وتعزيز  املهنية  الكفايات  من  املرغوبة  النتائج  توليد  على  القدرة  لديها  والّتعّلم   التعليم  أساليب  هل    
الخريجني؟

  ما هي الجوانب اإليجابية والحرجة للتعليم والّتعّلم ؟
  كيف يمكن تحسني عمليات التعليم والّتعّلم ؟

في القسم التالي، يتم توفير بعض أدوات التقويم. ويجب أن يتم عكسها من قبل مجموعات العمل التقنّية، ليتم 
تطويرها أكثر، إذا لزم األمر، ولتطبق في املرحلة التجريبية.

5.10 الخطوة 8 من العملّية : األدوات واألمثلة
مثال على تقويم الوصف املهني واملنهاج

يظهر الجدول التالي مثااًل على ورقة تقويم. يجب تطوير األداة أكثر واملوافقة عليها من قبل مجموعات العمل.
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التوافق
100%-0

)0= أعارض 
بشدة، 100%= 

أتفق بشدة(

املالحظات

1. الوصف املهني 
الوصف املهني مالئم لسوق العمل.

الوصف املهني مكتمل.
نطاق الوصف املهني مناسب.

وضحهنالك عناصر غير مهّمة في الوصف املهني والتي ال تنتمي إلى املهنة
وضحهنالك عناصر مفقودة في الوصف املهني والتي تنتمي إلى املهنة

2. املهام املرّكبة والوحدات النمطية

كافة املهام املرّكبة )الوحدات النمطية( مالئمة للمهنة ولسوق العمل.
املهام املرّكبة )الوحدات النمطية( مكتملة وممثلة لوظيفة املهنة.

توزيع املهام املرّكبة مناسب.

اذكر املهّمة ووضحهنالك مهام مرّكبة )وحدات نمطية( غير ضرورية والتي ال تنتمي إلى املهنة.

هنالك مهام مرّكبة )وحدات نمطية( مفقودة والتي تنتمي إلى املهنة 
واملطلوبة من قبل سوق العمل.

اذكر املهنة ووضح

كود الوحدة النمطيةإذا كان يجب تعديل أيا من الوحدات النمطية، الرجاء ذكرها.
أي وحدات نمطية..

... ال تمثل مهّمة مرّكبة؟
... ليس مالئمة لسوق العمل؟

... ليست مكتملة؟
... تحتاج إلى وصف أهداف مختلف

... تحتاج إلى محتويات مختلفة
... فيها عناصر غير ضرورية

... فيه عناصر مفقودة

3. مواقف الّتعّلم  
يساهم مفهوم مواقف الّتعّلم   بتطوير الكفايات املهنية.

كافة مواقف الّتعّلم   مالئمة للمهنة.
مجموعة مواقف الّتعّلم   مكتملة.
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توزيع مواقف الّتعّلم   مناسب.
إذا كانت هناك مشاكل فاشرحكافة مواقف الّتعّلم   يمكن تنفيذها

أذكر وضع الّتعّلم  واشرحهنالك مواقف تعلم  غير ضرورية تمثل املهام التي ال تنتمي للمهنة.
أذكر وضع الّتعّلم  واشرحهنالك مواقف تعلم  مفقودة تمثل املهام التي تنتمي إلى املهنة.

كود وضع الّتعّلم إذا لزم تعديل بعض مواقف الّتعّلم  ، الرجاء ذكرها...
أي مواقف الّتعّلم   ال تقوم ب...

...تمثيل مهّمة/مشكلة تخص املهنة؟
... غير مالئم لسوق العمل؟

... غير مكتمل؟
... يحتاج إلى وصف مختلف للمشكلة

... يحتاج إلى كفايات مختلفة
... يحتاج إلى بنود أخرى

... فيه عناصر غير ضرورية
... فيه عناصر مفقودة

4. املصادر واالمكانات
أذكر االحتياج واشرحاملعّلمني واملدربني

لدينا معلمني مؤهلني خالل البرنامج بأكمله.
هنالك حاجة ملزيد من تدريب املعّلمني.
لدينا عدد كاٍف من املعّلمني للبرنامج.
املعدات واملواد املساعدة على الّتعّلم 

لدينا املعدات الالزمة للبرنامج بأكمله.
نحتاج إلى معدات إضافية لتدريب هذه املهنة.
لدينا مواد مالئمة ومواد مساعدة على الّتعّلم .

نحتاج إلى مزيد من املواد واملواد املساعدة على الّتعّلم .

أذكر الحاجة واشرح5. التصريحات والتعليقات األخرى
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مثال: ورقة تقويم عملية التعليم والّتعّلم 

يظهر الجدول التالي مثااًل على ورقة التقويم املركزة على التعليم والّتعّلم  والذي يمكن أن تستخدم من قبل املعّلمني 
واملدربني )أو املجموعات املسؤولة عن برنامج محدد( خالل و/أو في نهاية برنامج التدريب.

 يجب تطوير الجدول أكثر واملوافقة عليه من قبل مجموعات العمل الخاصة .

التوافق

100%-0

)0= أعارض 
بشدة، 100%= 

أتفق بشدة(

املالحظات

1. تخطيط عملية التعليم والّتعّلم 
تم عكس وتخطيط عملية التعليم بأكملها باإلضافة إلى مواقف الّتعّلم  .

تزيد مواقف الّتعّلم   من حيث مستوى التعقيد كلما تقدم التعليم والّتعّلم .
تطوير مواقف الّتعّلم  

... نفذ بالتوافق مع املنهاج ومتطلبات التأهيل.
... نفذ وتم تحضيره في الوقت املناسب.

... نفذ من خالل فرق )بوجود معلمني من نفس املجال أو مجال مشابه، 
باإلضافة إلى متعددي املجاالت، مثل اللغة اإلنجليزية التقنّية، ومهارات 

األعمال املرتبطة باملهنة الخ.(.
... يشمل التعاون والتحقق مع القطاع الخاص.

2. التعليم والتدريب
أذكر االحتياجات واشرحاملحتويات، واملواد والوسائط املساعدة

محتويات التدريب التقنّية التي تعكس املنهاج، صحيحة ومحدثة.
مواد الّتعّلم  املحضرة تعكس التكنولوجيا الحديثة.

يتم استخدام وسائط مالئمة، بما في ذلك وسائل الوسائط االلكترونية 
الحديثة.

املعدات، واملختبرات وورش العمل متاحة ويتم استخدامها.
أذكر االحتياجات واشرحاستخدام األساليب التي تدعم تحقيق الكفاية لدى املتدرب 

املشاريع
حل املشكالت

الّتعّلم  املبني على الفعل
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العمل ضمن مجموعة
الّتعّلم  املوجه ذاتيًا

أخرى...
أذكر االحتياجات واشرحاالشتمال على احتياجات كل متعّلم من املتعّلمني

تم تعديل عمليات الّتعّلم  لتشمل احتياجات محددة لكل متعّلم من 
املتعّلمني

نقل القيم واألعراف املجتمعّية
يتم نقل أعراف وقواعد التفاعل االجتماعي والحوار وتتم ممارستها.

يتم توجيه الطاّلب إلى القيم الشخصّية واالجتماعّية .
الطاّلب مدعومون في إطالق أحكام متخذة ذاتيًا والقيام بأعمال مسؤولة 

ذاتيًا.
يتم نقل قواعد حل النزاع كما تتم ممارستها ودعمها.

املهارات التحفيزية ومهارات املشورة
تستخدم املهارات التحفيزية لتقوية االلتزام بالّتعّلم  والثقة بالنفس لدى 

املتعّلمني.
يتم تقديم اآلفاق املتاحة ملزيد من الّتعّلم ، ويتم توجيه املتعّلمني نحو مفهوم 

الّتعّلم  مدى الحياة.
يتلقى الطاّلب املشورة والنصيحة بخصوص القرارات الشخصّية 

واألخرى املتعلقة بمسيرة العمل.
يتلقى الطاّلب تحضيرًا لعالم العمل واملهنة املختارة.

أذكر االحتياجات واشرح3. تقويم إنجازات الطاّلب
يتم تقويم إنجازات املتعّلمني بناء على معايير شفافة.

بناء على اإلنجازات املقّومة، يتم تقديم التغذية الراجعة واملشورة حول 
التقدم في الّتعّلم .

أذكر االحتياجات واشرح4. تقويم اإلنجازات الذاتية
يتم استخدام تقويم عملية الّتعّلم  والتعليم وإنجازات املتعّلمني للعكس على 

جودة وأساليب التعليم الذاتية.
بناء على العكس الذاتي، يتم تحديد احتياجات التعليم املستمر ومتابعتها.

5. التصريحات والتعليقات األخرى
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مثال: ورقة تقويم ملواقف الّتعّلم من قبل املعّلمني

يظهر الجدول التالي مثااًل على ورقة تقويم تركز على مواقف الّتعّلم   التي تمثل وحدة الّتعّلم  التي يمكن استخدامها 
من قبل املعّلمني واملدربني )أو الفرق املسؤولة عن مواقف الّتعّلم( في نهاية مواقف الّتعّلم   كتقويم خارجي. وكذلك 

فاّن التقويم الذاتي من قبل الطاّلب يجب أن يؤخذ بعني االعتبار. 

من الجدير بذكرة انه يجب تطوير ادوات التقويم  أكثر واملوافقة عليها من قبل مجموعات العمل.

النتائجالوحدة النمطية رقم:             العنوان:

وضع الّتعّلم  رقم:               العنوان:
املوافقة البند 

من 0-100%
)0= أعارض بشدة، 

%100= أوافق بشدة(

املالحظات

كان جدول مواقف الّتعّلم   مناسبًا.1
قام وصف مواقف الّتعّلم   )املهّمة، املشكلة( بتنظيم وهيكلة عملية الّتعّلم  2

بأكملها.
كانت املهّمة أو املشكلة مالئمة ملستوى الّتعّلم .3
تم تحقيق نتائج ومنتجات الّتعّلم  املرغوبة.4
كانت الكفايات املهنية املخصصة ملواقف الّتعّلم   مناسبة.5
تم تحقيق الكفايات املهنية املرغوبة.6
كانت الكفايات العامة املخصصة ملواقف الّتعّلم   مناسبة.7
تم تحقيق الكفايات العامة املرغوبة.8
تم اختبار وتوثيق تحقق الكفايات.9

تم تخصيص محتويات الّتعّلم  بشكل الئق.10
كان الربط العابر ملحتويات الّتعّلم  مع مواضيع ذات عالقة مناسبًا.11
تم تطبيق مجموعة متنوعة من منهجّيات الّتعّلم  والعمل.12
سهلت منهجّيات الّتعّلم  والعمل املستخدمة تحقيق الكفايات.13
دعمت مواد ومساعدات الّتعّلم  املقدمة عملية الّتعّلم .14
كانت املعدات واملختبرات وورشات العمل متاحة، وتم استخدامها.15
تحمل الطاّلب مسؤولية عملية الّتعّلم  الخاصة بهم.16
سهلت مواقف الّتعّلم   الفردي.17
سهلت مواقف الّتعّلم   االجتماعي.18
كان الطاّلب راضني عن مواقف الّتعّلم   ومقتنعني بها19
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تشكل املصطلحات والتعريفات التالية جزءًا من الدليل وتساعد قارئ و مستخدم الدليل على فهم املصطلحات 
املستخدمة في كافة األقسام والفصول املختلفة6:

ــة ضمــان جــودة حيــث تعتــرف جهــة مختصــة بالخدمــات، االعتماد ــارة عــن عملي االعتمــاد التعليمــي عب
وعمليــات املؤسســات التعليميــة، و تكــون البرامــج عــادة مبنيــة علــى مجموعــة محــددة مــن املعايير.
ــدرة مــن  ــني رســميا ق ــم تب ــة للتقيي ــث مرتبطــة بهيئ ــارة عــن شــهادة مــن طــرف ثال االعتمــاد، عب

.)EN ISO/IEC 17000 ــًا ل ــف وفق ــه )التعري ــة الي ــم املوكل ــام التقيي ــذ مه ــى تنفي ــا عل يعطاه

العملّيــة  التــي تســاعد علــى بيــان مــدى التــزام شــخص مــا باملتطلبــات املتعلقــة بمعيــار التقييــم. التقييم 
ويســاعد التقييــم علــى  إصــدار أحــكام مبــررة وشــفافة عــن مســتوى مهــارة املرّشــحني وقدرتهــم 
علــى حــل مهــام مرّكبــة مهنيــة فــي املهنــة. ويؤكــد التقييــم ان كان املرّشــح يمتلــك الكفايــات املطلوبــة 

لتحقيــق الوصــف املهنــي ذو العالقــة ام ال.

الخبيــر الــذي يطــور التقييــم الــذي يشــمل: موضــوع املالحظــات، واملؤّشــرات ذات العالقــة، مطّور التقييم
والعوامــل الواصفــة، والثقــل ويحــدد مواقــف التقييــم ، وقائمــة األدوات، واملاكينــات، والبنيــة 

ــخ. ــودة، ال ــان الج ــع وضم ــواد، واملوق ــة، وامل التحتي
عمليــة تقييــم املعرفــة، ومعرفــة كيفيــة القيــام باألشــياء، واملهــارات و/أو الكفايــات التــي يمتلكهــا تقييم مخرجات التعليم

شــخص معــني بنــاء علــى املعاييــر املحــددة مســبقًا )توقعــات الّتعّلــم ، قيــاس مخرجــات الّتعّلــم (. 
.)CEDEFOP ويتبــع التقييــم فــي العــادة عمليــة التحقــق واالعتمــاد )التعريــف وفقــًا ل

تكــون مبنيــة علــى نهــج املهــام املرّكبــة التــي تتطلــب مــن املتعّلــم إظهــار وعــرض الكفايــات، التــي مواقف التقييم
تمثــل بشــكل واقعــي وتكــون مطلوبــة  للنجــاح فــي املهنــة. ويجــب ان تســير مواقــف التقييــم هــذه 

وفــق  هيــكل ومنهجّيــة مواقــف الّتعّلــم   )العملّيــة املعياريــة لتطويــر املنهــاج: الخطــوة 3(.

هــو مجموعــة مــن الكفايــات متفــق عليهــا مطلوبــة لحــل مهّمــة مرّكبــة مــن املتطلبــات املهنيــة الفعليــة معيار التقييم
ملهنــة مــا.

تأتــي مهــام التقييــم مــن املؤهــالت املطلوبــة مــن قبــل القطــاع الخــاص ملهنــة معينــة، مثــراة مهّمة التقييم
بمعلومــات معيــار التقييــم وبيانــات وضــع ســوق العمــل. وهنــا يمكــن وصــف مهــام التقييــم علــى 

ــة. ــل الواصف ــرات والعوام ــا املؤّش ــات مضــاف إليه ــا كفاي أنه

هــو املتقــدم لالختبــار و الــذي يلبــي املتطلبــات الســابقة املحــددة، والــذي قــام بالتســجيل لعمليــات املرّشح
لتقييم. ا

هي عملية إصدار شهادة، دبلومااعتماد مخرجات الّتعّلم 

قائمة املصطلحات 11

   6. غالبية املصطلحات مبنية على املنشور الخاص ب CEDEFOP »مصطلحات سياسة التعليم والتدريب األوروبية. مجموعة مختارة من 130 مصطلح رئيسي )2014(.
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ــة” فيمــا إذا حقــق عملية االعتماد ــة الوطنية/القطاعي هــي النشــاطات املنظمــة والتــي مــن خاللهــا تحــّدد “الهيئ
ــة باالعتمــاد  ــم، والقــرارات املتعلق ــب، والتقيي ــات االعتمــاد، وتشــمل: الطل ــة متطلب الشــخص كاف

ــاد واســتخدام الشــهادات  والشــعار الخــاص )اللوغــو(. ــادة االعتم وإع
مرتبــط بمهنــة واحــدة أو فئــة مــن املهــن وملســتوى معــني مــن االعتمــاد، ويصــف الكفايــات مخطط االعتماد

ــحني،  ــة باملرّش ــارات الخاص ــات امله ــني، أو فئ ــي مع ــف مهن ــة بوص ــرى املتعلق ــات األخ واملتطلب
وتتضمــن: نطــاق االعتمــاد، وكفايــات معيــار التقييماملطلوبــة، واملتطلبــات الســابقة، ومدونــة 
ــاد(  ــادة االعتم ــة وإع ــي )املراقب ــاد األول ــم الخاصــة باالعتم ــر وأســاليب التقيي الســلوك، ومعايي

ومعاييــر توقيــف أو ســحب االعتمــاد ومعاييــر لتغييــر نطــاق ومســتوى االعتمــاد.
ــى ومســتعدًا التخــاذ خطــوات بشــكل مخطــط، الكفاية ــى أن تكــون قــادرا عل ــح شــامل يشــير إل مصطل

ــة . ــة املهني ــة فــي العائل ومســؤول ومبنــي علــى األهــداف مــن أجــل حــل مهــام أو مشــاكل مرّكب
القــدرة املثبتــة علــى اســتخدام املعرفــة، واملهــارات والقــدرات الشــخصّية واالجتماعّيــة  واملنهجّيــة 
فــي أوضــاع الدراســة أو العمــل وفــي التطويــر الشــخصي واملهنــي. وهــي غالبــًا مــا يتــم وصفهــا 

.)NQF وفقــًا للمســؤولية واالســتقاللية )وفقــًا ل

التعليم والتدريب املبني 
على الكفايات

CBET هــو أحــد منهجّيــات  التدريــب والتعليــم املهنــي TVET والتــي يتم فيهــا تحديد وتخصيص 
املهــارات واملعرفــة والطبــاع مــن أجــل تحديــد وتوجيــه ومســاعدة تحقيــق معاييــر الكفايــة، وذلــك 

ضمــن نــوع مــن أنــواع إطــار املؤهــالت الوطنــي.
وهــو طريقــة النتهــاج )مهنــي( التدريــب والــذي يصــب  علــى التركيــز علــى مــا يمكــن للشــخص 
القيــام بــه كنتيجــة للتدريــب )املخرجــات(، وكذلــك فهــو يمثــل حيــادًا بســيطًا عــن التركيــز علــى 
العملّيــة  املشــمولة فــي التدريــب )املعطيــات )املدخــالت((. وتهتــم بالتدريــب علــى املعاييــر 
املخصصــة للصناعــة، بــداًل مــن إنجــاز الفــرد ذو العالقــة باآلخريــن فــي املجموعــة )التعريــف مــن 

ــة التجــارة والصناعــة األســترالية عــام 1992(. ــل غرف قب
تصــف املهــام املرّكبــة )املهنيــة( مهنــة مــا، بنــاء علــى ســياقات ذات غايــة ومعنــى، وتســاعد املهام املرّكبة

فــي الحصــول علــى نظــرة غيــر منحــازة وموضوعيــة حــول املهنــة، فيمــا يتعلــق بعمليــات العمــل 
واألعمــال. وتغطــي كل مهّمــة مرّكبــة نشــاطات مكتملــة وذاتيــة والتــي توصــف مــن حيــث النتائــج 
املتوقعــة. وهــدف ورشــات العمــل الخاصــة بالخبــراء العاملــني هــو تحديــد عــدد محــدود مــن املهــام 

املرّكبــة التــي تكــون مخصّصــة لجانــب مهنــي معــني، والتــي فــي الختــام تتجمــع ملهــن أوســع.
انــه العمــل الــذي يتطلــب حــل مشــكلة  فــي املهنــة، وفــي العــادة  يكــون أمــر عمــل معتــاد، ومتطلبــات العمل الكامل 

ــع، أو مهــام االحتفــاظ وخدمــات أخــرى. ومراحــل كل عمــل مكتمــل يكــون  ــة تصني ــون، أو مهّم زب
مشــابهة ملراحــل العمــل فــي الحيــاة العملّيــة.  وتشــمل: 1( جمــع املعلومــات والتحليــل، 2( التخطيــط 
واتخــاذ القــرار، 3( القيــام بعمــل، 4( التحّكــم وضمــان الجــودة، 5( التوثيــق والعــرض 6( التقويــم 

والعكــس.

ــم والتدريــب، املنهاج ــط أفعــال التعلي ــم وتخطي ــم والتنظي هــو مخــزون مــن النشــاطات املرتبطــة بالتصمي
ــم، واملــواد،  ــم ، واملحتــوى، واألســاليب )بمــا فــي ذاك التقيي ــد أهــداف الّتعّل ــك تحدي بمــا فــي ذل

)CEDEFOP ــًا ل ــني )وفق ــب املعّلمــني واملدرب ــات تدري ــى ترتيب ــة إل باإلضاف

هي عملية تطوير برنامج تعليمي وتدريب في التعليم والتدريب الرسمي )أو غير الرسمي(.تطوير املنهاج
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اّنهــا بشــكل عــام، عبــارة عــن كلمــة أو مصطلــح يســتخدم كطابــع للوصــف أو التصنيــف، اويمكــن العوامل الواصفة
اعتبارهــا مصطلــح يســتخدم لتحديــد أو العثــور علــى ملــف معــني أو بيانــات محــددة.

وبشــكل خاص،فهــي  تحــّدد مســتوى تلبيــة املؤّشــرات مــن وجهــة نظــر نوعيــة وكذلــك فــاّن العوامل 
الواصفــة تحــّدد طبيعــة األداء والنتائــج املتوقعة.

تعتبر في تطوير املناهج مجموعة من االعمال املترابطة او وحدات عمل ذات معنى مقصودالواجب
بشــكل عــام أكثــر: مســؤولية الســلوك، والوظيفــة واألداء الــذي يبــرز مــن عقــد صريــح أو ضمنــي، 

أو مــن حقيقــة امتــالك مكتــب أو موقــع.

ــة الخاصــة بمتابعــة، وقيــاس، والتحقــق مــن مخرجــات التقويم ــة  التربوي فــي هــذا الســياق، هــو العملّي
وعمليــات الّتعّلــم  مــا قبــل االختبــار النهائــي )الخــاص بالتعليــم العملــي الرســمي(، وقــد يســتخدم 
كأداة داخليــة ملدرســة مــا للتحقــق مــن جــودة عمليــة الّتعّلــم  وكأحــد معطيــات تحســني الجــودة.

وهــو حكــم علــى قيمــة التدخــل، أو برنامــج التدريــب أو السياســة بالرجــوع إلــى املعاييــر واملقاييس 
.)CEDEFOP مثــل مالءمتهــا أو نجاعتها، وفقــرًا ل(

مثــل: االختبار مختلفــة،  أســاليب  باســتخدام  املرّشــح  أداء  ويقيــس  التقييــم،  الّيــة  مــن  جــزء  هــو 
باملالحظــة. واالختبــار  والشــفوي،  واملكتــوب،  )االختبارالعملــي، 

فــي هــذا الســياق )الخطــوة 7(، هــي اللجنــة التــي تعقــد االختبــارات، وهــي مجموعــة مــن لجنة الفاحصني
االشــخاص الذيــن يتــم تعيينهــم مــن قبــل هيئــة وطنّيــة او قطاعّيــة،  وتتألــف اللجنــة مــن: ممثلــي 
املؤسســات التــي تقــوم باالختبــار، واملؤسســات التعليميــة او التدريبيــة األخــرى، واملجــال التقنــي 

الخــاص بالقطــاع الخــاص.

هــو عامــل ماهــر تــم تدريبــه فــي القطاعــات املهنيــة ذات العالقــة ووصــل الــى مســتوى مهــارة عليــا العامل الخبير 
او متوســطة، ومطلــوب منــه امتــالك خبــرة عمليــة مالئمــة، وأن يكــون منخرطــًا بشــكل منتظــم فــي 
ــر الرســمي، ليكــون  ــب املســتمر الرســمي وغي ــات، باســتخدام التدري ــث املهــارات، والكفاي تحدي

قــادرًا علــى اتقــان املمارســة املهنيــة.
مهام العمل التي ينفذها العامل الخبير تعتبر مرّكبة وتتيح درجة محددة من االستقاللية.

ورشات عمل الخبراء 
)EWW( العاملني

ــج  ــل ممنه ــاش وتحلي ــن نق ــارة ع ــني عب ــراء العامل ــل الخب ــون ورشــات عم ــذا الســياق تك ــي ه ف
ضمــن مجموعــة، ومــن خاللهــا يقــوم خبــراء فــي املهنــة بتحديــد املهــام والكفايــات املهنيــة الخاصــة 
بهــم، بمســاعدة مــن ميســر ورشــات العمــل، و تمثــل النتائــج  التــي نحصــل عليهــا مــن ورشــات 
عمــل الخبــراء نشــاط العمــل، واملتطلبــات الخاصــة باملهنــة ذات العالقــة،  وتعمــل ايضــا كمعطيــات 

.)TVET( لتصميــم منهــاج التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي

ــة، امليّسر ــل املهــام املرّكب ــد وتحلي ــني مــن أجــل تحدي ــراء العامل ــر يقــوم بعقــد ورشــات  عمــل الخب خبي
ــارات  ــه، وامله ــذي ســيتم تحليل ــي املجــال ال ــة ف ــه معرف ــة، ويكــون لدي ــات الخاصــة باملهن والكفاي
لتوجيــه نقاشــات املجموعــة، وبدعــم تشــكيل وصياغــة الوصــف املهنــي والوحــدات النمطيــة 

ــل. ــع التحلي ــق م بالتواف
الكفاية البشرية 

)الشخصّية(
يمكــن وصــف الكفايــة البشــرية علــى أنهــا قــدرة األفــراد واســتعدادهم للتصــرف بشــكل ذاتــي 
ومتوافــق مــع القيــم األخالقيــة.  ووجــود الكفايــة البشــرية يشــير  إلــى تطويــر مفهــوم شــخصي، 
واحتــرام للــذات، وفاعليــة ذاتيــة،  وااللتــزام بالقيــم. وتشــمل تقييــم الفــرص، واملتطلبــات والقيــود 
فيمــا يتعلــق بــذات الشــخص، وعمــل الشــخص والدور واملشــاركة فــي الحيــاة العامــة واالجتماعّية 

.
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تحــّدد وتصــف عناصــر يمكــن مالحظتهــا مــن تقييــم الكفايــة، وهــي متغيــرات مرتبطــة مباشــرة املؤّشرات
ــة  ــا مجتمع ــص واملزاي ــودة، والخصائ ــل الج ــات مث ــل صف ــم، وتمث ــام التقيي ــج مه ــاألداء ونتائ ب
ــان   ــك ف ــل، وكذل ــي تكشــف مســتوى األداء مــع الدلي ــة الخاصــة بهــا، والت مــع العوامــل الواصف
املؤّشــرات توّفــر أساســًا بســيطًا وموثوقــًا لتقييــم وقيــاس األداء، وتتيــح املجــال لألحــكام املتعلقــة 
ــى العوامــل  ــة إل ــرات باإلضاف ــة، وتحــّدد املؤّش ــات املوصوف بمســتوى األداء فيمــا يخــص الكفاي
الواصفــة الخاصــة بهــا ماهيــة الخصائــص التــي تصــف األداء أو املنتــج )موضــوع املالحظــات(.

الجهة املعنية او صاحب 
الشأن )في الّتعّلم  

واّلتقييم(

أي شــخص، أو مجموعــة أو مؤسســة ذات اهتمــام مباشــر أو غيــر مباشــر فــي خدمــات الّتعّلــم 
وتقييــم الكفايــات بمــا فــي ذلــك إدارتهــا، ومخرجاتهــا، أو العمليــات التــي تشــتمل علــى كليهمــا.

ــى حــد العمل  ــة البســيطة إل ــام التقنّي ــن امله ــم أداؤه كصــف م ــذي يت ــل ال ــح لوصــف العم ــو مصطل ه
مــا فــي مــكان عمــل محــدد، واألشــخاص الذيــن تعلمــوا كيفيــة أداء هــذه املهــام هــم “أصحــاب 
ــوق  ــات س ــرت احتياج ــا تغي ــب كلم ــن التدري ــد م ــب املزي ــام يتطل ــذه امله ــد ه ــة”، وتحدي الوظيف

ــدة. ــة جدي ــن وظيف ــث ع ــل، أو إذا كان الشــخص يبح العم
هــي مجموعــة الحقائــق، واملبــادئ والنظريــات واملمارســات املرتبطــة بمجــال العمــل أو الدراســة، املعرفة

.)NQF وتوصــف علــى أنهــا معرفــة نظــرة أو حقيقيــة )وفقــًا ل
هــي مجموعــة املعرفــة، واملهــارات و الكفايــات التــي يجــب علــى الفــرد اكتســابها و يكــون  هــذا مخرجات الّتعّلم 

الفــرد قــادرًا علــى العــرض بعــد اتمــام عمليــة الّتعّلــم ، الرســمّية، وغيــر الرســمّية )وفقــًا ل 
.)CEDEFOP

او هــي تصريحــات حــول مــا يعرفــه املتعّلــم، ويفهمــه ويكــون قــادرا علــى فعلــه فــور إتمــام عمليــة 
.)NQF الّتعّلــم ، والتــي تعــرف بنــاء علــى املعرفــة، واملهــارات والكفايــات )وفقــًا ل

ترتيبــات إرشــادية ومنهجّيــة مخططــة للتعليــم والّتعّلــم  والتــي تركــز علــى مشــاكل أو مهــام حقيقــة مواقف الّتعّلم  
تخــص املهنــة بهــدف البــدء بعمليــة تعلــم مبنيــة علــى الفعــل وتحقيــق الكفايــات املحــددة، وتســتخدم 
مواقــف الّتعّلــم   لتنظيــم وحــدات املنهــاج النمطيــة علــى شــكل وحــدات موضوعيــة أصغــر، وتتبــع 

مبــادئ ارشــادية معتــرف بهــا، وتعــزز اكتســاب الكفايــات املهنيــة.

يغطــي املصطلــح جانبــني همــا: مســتوى التحصيــل فــي التعليــم والتدريــب الرســمي، ويعيــد النظــر مستوى املؤهالت
ــن خــالل  ــوب م ــارة املطل ــر مســتوى امله ــب االخ ــالت، والجان ــل الخــاص باملؤه ــار العم ــي إط ف

.)CEDEFOP التعليــم والتدريــب، وتجــارب العمــل فــي ظــروف غيــر رســمية )وفقــًا ل

يمكــن وصــف الكفايــة املنهجّيــة علــى أنها امتالك القــدرة واإلرادة لحل املشــاكل وأداء املهام املبنية الكفاية املنهجّية
ــر  ــار اســتراتيجيات حــل املشــاكل، والتفكي ــم اختي ــى الهــدف، واملخططــة بشــكل ممنهــج، ويت عل
ــر مــن أجــل إنجــاز  ــا وتطويرهــا أكث ــم تطبيقه ــي، وأســاليب العمــل بشــكل عشــوائي، ويت املنطق
ــة مطلوبــة للحصــول  املهــام املعطــاة، لضمــان الجــودة ولتقويــم النتائــج. ووجــود الكفايــة املنهجّي

علــى املعلومــات مــن خــالل اســتخدام اللغــة واملعلومــات الحديثــة وتكنولوجيــا االّتصــاالت.
ــاة،  ــم مــدى الحي ــى االنخــراط فــي تعل ــدرة عل ــر الق ــم ، وتوفي ــر اســتراتيجيات الّتعّل ــزم تطوي ويل

ــة. ــة منهجّي ــي كفاي ــب التطــور الشــخصي واملهن وأيضــًا يتطل
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الوحدة النمطية/ وحدة 
الّتعّلم 

ــم ( هــي عبــارة عــن املهــام  فــي هــذا الســياق تكــون وحــدات املنهــاج النمطيــة )أو وحــدات الّتعّل
املرّكبــة املحــددة للمهنــةـ واملوصوفــة بشــكل معّمــم بنــاء علــى املبــادئ اإلرشــادية.

NQF: أحــد مكونــات املؤهــالت املتألفــة مــن مجموعــة مترابطــة مــن املعرفــة واملهــارات والكفايــات 
التــي يمكــن تقييمهــا والتحقــق منهــا.

اإلطار الوطني للمؤهالت 
)NQF(

يعنــي NQF أداة لتصنيــف املؤهــالت وفقــًا ملجموعــة مــن املعاييــر ملســتويات الّتعّلــم  املحــددة التــي 
تــم تحقيقهــا، والــذي تهــدف إلــى دمــج وتنســيق األنظمــة الوطنيــة الفرعيــة للمؤهــالت وتحســني 
الشــفافية، وإمكانيــة الوصــول والتقــدم، وجــودة املؤهــالت فيمــا يتعلــق بســوق العمــل واملجتمــع 

.)EQF املدنــي )وفقــًا ل
اّن  NQF  الفلســطيني، مبنــي علــى مفهــوم EQF ويعمــل كأداة مرجعيــة تحــّدد مســتويات 

املؤهــالت املكتســبة وفقــًا لالحتياجــات املهنيــة الخاصــة بســوق العمــل.
لــكل جــزء مــن االختبــار موضــع مالحظــات ويجــب أن يتــم تعريفــه بوضــوح، ويجــب أن يكــون لــه موضع املالحظات

ــة   عالقــة مميــزة باملؤّشــرات والعوامــل الواصفــة، ويتوجــب علــى املقيــم تقويــم النتائــج أو العملّي
ــي  ــح املهن ــة أداء املرّش ــج و مراقب ــاس املنت ــح لقي ــل املرّش ــا مــن قب ــي تمــت تأديته املنتجــة أو الت

والقــدرة علــى تحقيــق مهّمــة التقييــم.
هــي املصطلــح الكّلــي الــذي يشــمل كافــة أشــكال التوظيــف، املدفــوع، واملنظــم أو التوظيــف الذاتــي املهنة

مــن قبــل أشــخاص تــم تعليمهــم وتدريبهــم ملمارســة هــذه املهــن.
ويعــّرف  ايضــا مفهــوم املهنــة علــى أنــه "مجموعــة مــن الوظائــف التــي تكــون مهامهــا وواجباتهــا 
األساســية تمتــاز بدرجــة عاليــة مــن التشــابه"، وقــد يكــون الشــخص مرتبطــًا بمهنــة مــن خــالل 
ــم  ــة ت ــة مســتقبلية، أو وظيف ــة، أو وظيف ــة ثاني ــًا، أو وظيف ــي يشــغلها  حالي ــة الرئيســية الت الوظيف

.)ISCO-08 ــًا ل تنصبهــا ســابقًا )وفق
هــي املصطلــح الشــامل الــذي يعبــر عــن كــون الشــخص قــادرا ومســتعدا للقيــام بعمــل بشــكل الكفاية املهنية

مخطــط، ومســؤول، وموجهــة حســب الهــدف، مــن أجــل حــل املهــام أو املشــاكل املرّكبــة فــي العائلــة 
املهنيــة .

فــي هــذا الســياق يلخــص الوصــف املهنــي املهــام املرّكبــة والكفايــات الرئيســية للمهنــة، و يوفــر الوصف املهني
الوصــف املهنــي ألربــاب العمــل، والطــاّلب واملعّلمــني واملحاضريــن، صــورة واضحــة عــن املهنــة 
فــي نظــام التوظيــف، وبالتالــي يوفــر وصفــًا ملــا هــو متوقــع مــن الخريجــني املســتقبليني القيــام بــه.

فــي هــذا الســياق يعــرف املعيــار علــى أنــه: مجموعــة القواعــد الــالزم اســتخدامها بشــكل ثابــت املعيار املهني
علــى أنهــا أفضــل املبــادئ، واملمارســات واإلرشــادات. ومــن حيــث الجوهــر، يعتبــر طريقــة متفــق 

عليهــا لعمــل شــيء مــا. 
فاملعيــار يوفــر أساســًا موثوقــًا للنــاس ملشــاركة نفــس التوقعــات حــول منتــج أو خدمــة مــا. ويعلــم 
ــة علــى شــكل  ــة املرّكب ــة املتوقعــة للمهّم ــول املمكن ــة التقييــم فيمــا يخــص الحل ــار التقييمعملي معي

عوامــل واصفــة، واألهميــة املالئمــة للمؤّشــرات.
فــي أنظمــة املعاييــر الوطنيــة املهنيــة )NOS( يوجــد تصريحــات عــن معاييــر األداء الــذي ينبغــي 
ــة والفهــم  ــى املعرف ــة إل ــف فــي مــكان العمــل، باإلضاف ــذ الوظائ ــد تنفي ــه عن ــراد تحقيق ــى األف عل

ــذان تقــوم عليهمــا. الل
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دليل الطريقة الوطنية املعيارية لتطوير مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني

التصنيف املهني 
)POC( الفلسطيني

اإلطــار املهنــي عبــارة عــن أداة لتنظيــم الوظائــف بشــكل ممنهــج إلــى مجموعــة معرفــة بوضــوح 
وفقــًا للمهــام والواجبــات واملســؤوليات املطلوبــة فــي الوظائــف.

 )AOC( تتــم موافقــة التصنيــف املهنــي الفلســطيني الوطنــي مــع التصنيــف املهنــي العربــي
ــي  ــي والدول ــار الســياق الوطن ــني االعتب ــن بع ــن )ISCO(، آخذي ــف امله ــي لتصني ــار الدول واملعي

للقــوى العاملــة الفلســطينية.

ــد الحرفة ــة، وق ــًا للوصــوف الحرفي ــم وفق ــم وتدريبه ــم تعليمه ــل أشــخاص ت ــن قب ــن ممارســتها م يمك
اكتســبوا املؤهــالت املطلوبــة املصاغــة بنــاء علــى التعليــم والتدريــب األكاديمــي املتخصــص، ومــن 
جهــة أخــرى، مصطلــح »حرفــي« يشــير إلــى درجــة الخبــرة التــي يمكــن للشــخص تطبيقهــا فــي 

عملــه، بصــرف النظــر عــن نــوع املهنــة.
ــاذا،  ــة الوصــول مل ــة، إمكاني ــن النشــاطات املهني ــة م ــي أو مجموع ــة: نشــاط مهن ــة املنظم الحرف
وتســعون وراء أي منهــا، أو إحــدى أشــكال الســعي وراء املوضــوع، بشــكل مباشــر أ وغيــر 
مباشــر، بنــاء علــى طــرق التقديــم الناظمــة أو اإلداريــة لحيــازة مؤهــالت مهنيــة محــددة )وفقــًا ل 

.)CEDEFOP

ــدرة الكفايات التقنّية/الفنية  ــا ق ــى أنه ــة عل ــات الفني ــة، يمكــن وصــف الكفاي ــات الفنّي ــى الكفاي فــي ســياق الحصــول عل
املتعّلمــني وإرادتهــم علــى اكتســاب واســتخدام املعرفــة والخبــرات التقنّيــة لحــل املشــاكل وتأديــة 
املهــام بشــكل مســتقل، والتــي تكــون موجهــة حســب الهــدف ومالئمــة. تقييــم النتائــج وأن تكــون 
قــادر علــى نقــل املعرفــة واملهــارات إلــى نطــاق واســع مــن األوضــاع الداخليــة وأيضــًا دون 

ــي. ــب املهن اســتخدام الجان

برنامج التعليم أو 
التدريب

ــب  ــم أو التدري ــداف التعلي ــق أه ــذة لتحقي ــوى و األســاليب املنف ــن النشــاطات، واملحت مخــزون م
)اكتســاب املعرفــة، واملهــارات و/أو الكفايــات( تكــون منظمــة بتسلســل منطقــي خــالل فتــرة 

ــن. ــن الزم محــددة م
ــم  بينمــا يشــير  تعليــق: مصطلــح برنامــج التعليــم أو التدريــب يشــير إلــى تنفيــذ نشــاطات الّتعّل

.)CEDEFOP ــم والتخطيــط لهــذه النشــاطات )وفقــًا ل ــم، والتنظي ــى التصمي املنهــاج إل

يعــرف املؤهــل الرســمي علــى أنــه املخــرج الرســمي )شــهادة أو دبلومــا أو مســمى( لعمليــة املؤهالت
التقييــم التــي يتــم الحصــول عليهــا عندمــا تقــرر هيئــة مختصــة أن الفــرد قــد حقــق مخرجــات 
ــم وفــق معاييــر محــددة ويمتلــك الكفايــة املطلوبــة للقيــام بالعمــل فــي جانــب محــدد )وفقــًا  الّتعّل

.)EQFو CEDEFOP لــكل مــن
ــم  ــي التعلي ــل، وف ــي ســوق العم ــم  ف ــات الّتعّل ــة مخرج ــراف رســمي بقيم ــح اعت ــل يمن اّن املؤه
.)OECD والتدريــب،  ويمكــن أن يكــون املؤهــل اســتحقاقًا قانونيــًا ملمارســة مهنــة مــا )وفقــًا ل
ــة  ــددة، مرفق ــام مح ــة ألداء مه ــارات املطلوب ــتعدادية وامله ــة واالس ــي املعرف ــل: ه ــات العم متطلب

.)IOC ــي ــي الدول ــف املهن ــًا التصني ــني )وفق ــل املع ــب العم بمنص

فــي ISO 9000، هــي الدرجــة التــي تحقــق فيهــا مجموعــة مــن الخصائــص املكتســبة املتطلبــات. الجودة
ويعــرف املعيــار املتطلــب علــى أنــه احتيــاج أو توقــع.

فــي التعليــم والتدريــب، ضمــان الجــودة مرتبــط بتحقيــق البرامــج التعليميــة للمعاييــر املوضوعــة ضمان الجودة
ــار واملنشــأة  ــة للمعي ــات املصّمم ــي، والحكومــات، و الهيئ ــات املهن ــل املؤسســات، واملنظم مــن قب
مــن قبــل الحكومــة، و آليــات ضمــان الجــودة هــي العمليــات التــي مــن خاللهــا يتــم قيــاس تحقــق 

هــذه املعاييــر.
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ــع نظام إدارة الجودة ــق م ــدم التواف ــن ع ــص م ــة التخل ــي النهاي ــل وف ــدف التقلي ــا به نظــام  تســتخدمه املؤسســة م
الخصائــص تهــدف مــن خــالل مؤسســة مــا إلــى تقليــل وفــي النهايــة التخلــص مــن عــدم التوافــق 
مــع الخصائــص، واملعاييــر وتوقعــات الزبائــن فــي أكثــر شــكل فعــال وناجــع ومجــدي مــن حيــث 

التكلفــة.
ــارة عــن مجموعــة األنظمــة وأطــر العمــل القائمــة  ــم والتدريــب، إدارة الجــودة هــي عب فــي التعلي

ــات. ــة إلدارة جــودة املخرجــات والعملي ــا ضمــن مؤسســة تعليمي واملعمــول به
االعتراف بمخرجات 

الّتعّلم 
االعتــراف الرســمي: عمليــة منــح وضــع رســمي للمعرفــة، واملهــارات والكفايــات إمــا مــن خــالل 
التحقــق مــن الّتعّلــم  الرســمي أو غيــر الرســمي، بمقــدار متســاوي ، ومنهج املؤهالت )الشــهادات، 

أو الدبلــوم أو املســميات(.
االعتــراف االجتماعــي: االعتــراف بقيمــة املعرفــة، واملهــارات و الكفايــات مــن قبــل أصحــاب 

.)CEDEFOP الشــأن االقتصاديــني واالجتماعيــني )وفقــًا ل
ــل الجهــات الناظمــة االعتراف بالّتعّلم  املسبق ــم اســتخدامها مــن قب ــي ت ــة  الت ــم  املســبق العملّي ــراف بالّتعّل يصــف االعت

ــارج  ــبة خ ــات املكتس ــة والكفاي ــارات، واملعرف ــن امله ــق م ــم والتحق ــرى ،للتقيي ــات األخ واملؤسس
ــة. ــر املوضوع ــة املعايي ــى مجموع ــاء عل ــة بن ــراف بالكفاي ــرض االعت ــام الرســمي، بغ النظ

فــي NQF: هــي القــدرة علــى تطبيــق املعرفــة واســتخدام معرفــة كيفيــة اتمــام املهــام وحــل املهارات
املشــاكل،  ويتــم وصفهــا علــى أنهــا ذهنيــة )تفكيــر منطقــي، وبديهــي وإبداعــي( أو عمليــة )تشــمل 

ــات(. ــواد واألدوات واآللي ــة واســتخدام األســاليب وامل ــة اليدوي البراع
ــة الكفاية االجتماعّية  ــر عالقــات اجتماعي ــى أنهــا القــدرة واالســتعداد لتطوي ــة  عل ــة االجتماعّي يمكــن وصــف الكفاي

ــى  ــدرة عل ــى الق ــة  والتضامــن االجتماعــي. وتشــير إل ــى املســؤولية االجتماعّي ــاء عل ــة، بن إيجابي
التعــاون، والتعامــل بعقالنيــة ومســؤولية مــع النزاعــات، والتعاطــف مــع اآلخريــن. وفهــم األدوار، 

والعمــل كفريــق، والتواصــل بشــكل الئــق مــع املشــرفني، والزمــالء والشــركاء واألصدقــاء.
ــل الخبير التقني ــن قب ــه م ــة ب ــاره والتوصي ــم اختي ــذي ت ــون الشــخص ال ــوة 7(، يك ــذا الســياق )الخط ــي ه ف

مطــّور التقييــم، واملقــر مــن قبــل “الهيئــة الوطنيــة او القطاعيــة”، والــذي يســاهم بمعرفتــه التقنّيــة 
وخبــرات العمــل فــي تصميــم وتعــرف التقييــم.

التأكيــد مــن قبــل جهــة مختصــة بــأن مخرجــات الّتعّلــم  )املعرفــة واملهــارات او الكفايــات( التــي التحقق من املخرجات
تــم اكتســابها مــن قبــل فــرد مــا فــي ظــروف رســمية وغيــر رســمية، قــد تــم تقييمهــا بنــاء علــى 
املعاييــر  مســبقًا والتــي تكــون متوافقــة مــع متطلبــات معيــار التحقــق، و يقــود التحقــق عــادة إلــى 

.)CEDEFOP ــًا ل االعتمــاد )وفق

ــا، التأكيد ــم تحقيقه ــد ت ــات املحــددة ق ــو أن املتطلب ــة، ه ــة موضوعي ــم أدل ــن خــالل تقدي ــد م ــم التأكي يت
ــة  ــج ذات العالق ــة  والنتائ ــرات العملّي ــى مؤّش ــي عل ــم املبن ــو التقيي ــة ه ــذه الحال ــي ه ــد ف والتأكي

ــم(. ــة التقيي )نتيج
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دليل الطريقة الوطنية املعيارية لتطوير مناهج التدريب والتعليم املهني والتقني


