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  متهيد

بنهج  االعرتاف  تم  فقد  املستقبل)،  (يف  العامل  مهارات  لتحسني  املهارات  تطوير  وأنظمة  التدريب  ومزودي  الرشكات  لتحدي  نظرًا 
التدريب عىل الكفايات (CBT) يف التعليم والتدريب املهني والتقني (TVET) كطريقة فعالة للغاية لضامن بقاء برامج التدريب املواكبة 

لسوق العمل.

يعتمد نهج التدريب عىل الكفايات (CBT) عىل الطلب، ويركز عىل املهارات والكفايات التي ميكن للمتعلم إظهارها أثناء العمل - بطريقة 
عملية - ملهنة معينة. يرتبط التدريب عىل الكفايات بشكل خاص مبستقبل العمل، حيث يستمر العامل يف التعلم طوال حياتهم املهنية 
يف طريقة تعتمد عىل الوحدات التدريبية. من األهمية مبكان أن يتم اإلشارة إىل الكفايات الناتجة عن هذا التدريب املستمر واالعرتاف 

بها ومن ثم مطابقتها ملسؤوليات محددة، مع تقديرها بشكل مناسب.

عىل الرغم من أن التدريب عىل الكفايات قد تم تضمينه يف بعض األحيان يف برامج التعليم والتدريب املهني والتقني يف املنطقة، إال 
أنه مل يتم دمجه بشكل كامل حتى اآلن بطريقة منهجية وشاملة يف دورة الربنامج التدريبي بشكل كامل. يهدف دليل التدريب هذا إىل 
معالجة هذا القصور، وهو األول من نوعه يف املنطقة والذي يزود املدربني واملطورين يف التعليم والتدريب املهني والتقني بفهم 

أسايس للخطوات التي ينطوي عليها تصميم برنامج مبني عىل الكفايات. ويوضح كيفية تنفيذ مثل هذا الربنامج وقياس أثره وتحديثه.

آمل أن يجد هذا الدليل تطبيًقا عمليًا يف املنطقة العربية وأن يسهم يف اإلصالح التدريجي لنظام التعليم والتدريب املهني والتقني، مع 
املساعدة يف الحد من عدم تطابق املهارات ومتطلبات سوق العمل. مع ظهور أدلة ونتائج جديدة حول تنفيذ ونتائج نهج التدريب عىل 

الكفايات يف املنطقة، من املتوقع أن يتم إصدار نسخ منقحة من هذا الدليل يف السنوات القادمة.

رىب جرادات
املدير اإلقليمي

املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية للدول العربية
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  شكر وتقدير

العمل  الرويس ومنظمة  االتحاد  العرشين: رشاكة بني  الدول  برعاية مرشوع »تطبيق اسرتاتيجية تدريب مجموعة  الدليل  إعداد هذا  تم 
العربية)  الدولية للدول  العمل  باتريك دارو (أخصايئ املهارات والتشغيل يف منظمة  الوثيقة من قبل السيد  الدولية«. وقد تم تطوير 
والسيد يارس عيل (مستشار يف منظمة العمل الدولية). وساهم كل السيدة داليا روق (مستشارة يف منظمة العمل الدولية) والسيدة 
رانيا حكيم (منسقة مرشوع يف املكتب اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية للدول العربية) والسيدة إميان األعرج (منسقة مرشوع منظمة 
العمل الدولية) والسيد أحمد البدارين (منسق مرشوع يف منظمة العمل الدولية) والسيد بول كومني (أخصايئ املهارات والتشغيل يف 
منظمة العمل الدولية) والسيدة كريستني هوفامن (أخصائية املهارات والتشغيل يف منظمة العمل الدولية) يف إعداد هذه النسخة 
من الدليل. وبٌنيت الوثيقة النهائية عىل مسودة أولية أعدها الدكتور جون ناب (مستشار من منظمة العمل الدولية) والسيد يارس عيل 

بتمويل من اليونيسف.

كام استفاد املؤلفني من نصوص سابقة تم تطويرها من قبل منظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك:

منظمة العمل الدولية. 2013. إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة يف التدريب املهني: دليل عميل.    
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_230732/lang--en/index.htm.

منظمة العمل الدولية. 2015. دليل اختبار املهارات وإصدار الشهادات: األردن.  
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_358358/lang--en/index.htm.

منظمة العمل الدولية. 2016. خالصة وافية ألهم االحتياجات املتوقعة من املهارات.   
https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/WCMS_534345/lang--en/index.htm).

منظمة العمل الدولية. 2019. املبادئ التوجيهية للتدريب عىل املهارات الالزمة لسوق العمل غري الرسمية يف لبنان.  
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_666243/lang--en/index.htm.
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واملامرسات تعلم الكبار العمليات  تلك  الكبار)  تعليم  يف  املستخدمة  واملبادئ  (األساليب  الكبار  تعلم  يشمل 
الخاصة بالراشدين الذين يكتسبون املعرفة أو الخربة، بناًء عىل التعلم املوجه ذاتيًا.

عملية منهجية لقياس / تقييم وتوثيق مستوى املعرفة واملهارات واملواقف للفرد أو املجموعة.التقييامت

دليل التقييم
املعلومات التي يتم جمعها أثناء عملية التقييم والتي تحدد ما إذا كان الفرد أو املجموعة كفؤة. ترتبط 
األدلة بشكل مبارش يف تقييامت التدريب عىل الكفايات، بإثبات الكفاءة / الكفاية وقدرة املتدرب عىل 

األداء وفًقا ملعيار معني.

القدرة الواضحة عىل تطبيق املعرفة واملهارات والسلوكيات من أجل إكامل أنشطة العمل بنجاح إىل الكفاية
مستوى محدد من األداء، كام هو متوقع يف بيئة العمل الواقعية.  

التدريب عىل الكفايات 
)CBT(

التدريب عىل الكفايات هو نظام تدريب وتقييم منظم يسمح لألفراد باكتساب املهارات واملعرفة من 
أجل أداء أنشطة العمل وفًقا ملعيار محدد.

معايري الكفاءة / الكفايات هي معايري لتقييم املعرفة واملهارات واملواقف التي يحتاجها الفرد من معيار الكفاية
أجل األداء يف مكان العمل. يتم دمج هذه املعايري مًعا لتشكيل وحدات من الكفاءات/ الكفايات.

 /DACUM
ديكم

يعد تطوير املناهج طريقة رسيعة وفعالة من حيث التكلفة للتحليل املهني التي تستخدم مجموعة 
العمل لتسهيل عملية بناء التفاصيل من أجل إجراء تحليل شامل ملهنة معينة.

طريقة دلفي
كل  بعد  متباعدة.  بأوقات  مرات  عدة  الخرباء  من  مجموعة  إىل  استبانة  ارسال  دلفي  طريقة  تتضمن 
جولة، يتم تجميع الردود املرصودة دون ذكر اسامء ومشاركتها مع الخرباء اآلخرين، الذين يُسمح لهم 

بتعديل ردودهم. تستمر العملية حتى تعتقد املجموعة أنها توصلت إىل توافق يف اآلراء.

منهج يركز عىل املتعلم

بتنظيم  ذلك  إىل  وما  املتعلم  حول  تتمحور  التي  والتقييم  واملامرسات  واملبادئ  املقاربة  تتعلق 
التدريس والتعلم والتقييم بناًء عىل الخصائص الشخصية للمتعلم واحتياجاته واهتامماته. انظر الرابط:  
إنها   .(www.ibe.unesco.org/en/document/glossary-curriculum-terminology.(//:http
إىل  املعلم،  بها  يزوده  التي  للمعرفة  سلبيًا  متلقيًا  املتعلم  فيها  يكون  تجربة  من  التعلم  تجربة  تغري 
تجربة حيث يقومون بها بدور نشط يف عملية التعلم، ودور املعلم هو فقط تسهيل العملية. يوجه 

هذا النهج اإلصالح الرتبوي عىل جميع املستويات.

هيكلية وطنية رسمية لتصنيف املؤهالت حسب املستوى، بناًء عىل مخرجات التعلم والوصف.إطار املؤهالت الوطنية

التدريب أثناء العمل 
)OJT(  والتعلم يف 
)WBL( مكان العمل

العامل، مبا يف ذلك املتدربون،  ينتج  الذي يحدث عندما  التعلم  العمل إىل  التعلم يف مكان  يشري 
سلًعا وخدمات حقيقية. يشري التدريب أثناء العمل إىل التدريب الذي يتم يف مكان العمل كجزء من 
التعليمية  أو املؤسسات   (TVET) والتقني والتدريب املهني  التعليم  الذي يقدمه  العميل  التدريب 

األخرى.

  قامئة املصطلحات
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التعلم املوجه ذاتيًا هو عندما يبدأ الطلبة عملية التعلم الخاصة بهم من خالل تحديد احتياجات التعلم التعلم املوجه ذاتيا
واألهداف واالسرتاتيجيات الخاصة بهم وتقييم نتائج التعلم الخاصة بهم.

تحليل املهمة التفصيلية 
وفقاً للمعايري 

األداء،  ومعايري  خطوات  تحديد  يف  تساعد  عنارص  إىل  تقسيمها  طريق  عن  املهام  لتحليل  عملية 
السالمة والصحة املهنية، وما إىل  الصلة، ومعلومات  الالزمة، واملعرفة ذات  واألدوات واملعدات 

ذلك، من أجل تطوير املواد التعليمية.

SWOT تحليل سوات.(SWOT) إجراء تحليل رسيع لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

تحدد كل وحدة كفاية متطلبات مكان العمل، باإلضافة إىل معرفة ومهارات الكفايات (مبا يف ذلك وحدات الكفايات
اللغة ومعرفة القراءة والكتابة والحساب).

مؤسسات التعليم 
والتدريب املهني 

والتقني

تشمل املؤسسات أو مزودي التعليم والتدريب املهني والتقني، ومدارس التعليم والتدريب املهني 
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  ومعاهد  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  وكليات  والتقني، 
الوطنية واملحلية  الهيئات واملجالس  التعليم والتدريب املهني والتقني، جنبًا إىل جنب مع  ومراكز 

والقطاعية للتعليم والتدريب املهني والتقني.
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  مقدمة – استيعاب التدريب عىل الكفايات  

الغرض العام من هذا الدليل هو توفري التوجيه ملطوري التعليم والتدريب املهني والتقني ومديري ومعلمي برامج تصميم وتزويد 
وتقييم برامج التدريب عىل أساس الكفايات )CBT(. يشمل الدليل الحد األدىن من املعرفة التي يجب أن ميتلكها املامرسون يف تقديم 
التدريب عىل الكفايات للمهن من مستوى محدد املهارة إىل مستوى املاهر (من املستوى األدىن إىل املتوسط). وقد تم بذل الجهود 
للتأكد من أن الدليل مناسب للدول العربية. بعض األجزاء (عىل سبيل املثال حول تعليم الكبار والنهج الذي يركز عىل املتعلم) ليست 
خاصة بالتدريب عىل الكفايات، ولكنها مطلوبة للتنفيذ الناجح لهذا الربنامج. أيًضا، هناك العديد من اإلصدارات الوطنية للتدريب عىل 
الكفايات - والهدف هنا هو الرتكيز عىل العنارص األساسية لربنامج يعتمد عىل مستوى محدد املهارة من الكفايات (املستوى األول/ 

املستوى األدىن من املهارة) دون إعطاء األفضلية ألي منوذج وطني. تشمل األجزاء الرئيسة من الدليل ما ييل:  

استيعاب مفاهيم التدريب الرئيسة املبنية عىل الكفايات؛  
إجراء تحليالت لسوق العمل وفجوات املهارات؛  

تحديد متطلبات الكفايات للمهنة؛  
تحويل الكفايات املطلوبة إىل برنامج أو منهج تدريبي يعتمد عىل الكفايات؛  

تنفيذ برامج التدريب عىل أساس الكفاية يف مؤسسات التعليم والتدريب املهني والتقني ومكان العمل؛  
تقييم التدريب عىل الكفاية بكفاءة؛  

التحقق من صحة برامج التدريب عىل الكفايات.  

يعترب مصطلح الكفاية مفهوم معقد مع العديد من التعريفات. يتم تعريف الكفاية بهذا الدليل عىل أنها القدرة الواضحة عىل تطبيق 
املعرفة واملهارات والسلوكيات من أجل إكامل أنشطة العمل بنجاح إىل معيار محدد من األداء، كام هو متوقع يف بيئة العمل الواقعية. 
مبوجب هذا التعريف، تُعرف املعرفة بأنها امتالك املعلومات املطلوبة للمهمة 1. املهارات هي القدرة عىل تنفيذ مهمة ذات نتائج 
محددة مسبًقا، غالبًا يف غضون فرتة زمنية محددة بطاقة محدودة. السلوك هو املوقف أو النهج الذي يتبعه الفرد تجاه فكرة أو يشء أو 
شخص أو موقف معني، كام هو مرشوط بنظام املبادئ واملعتقدات والعادات. تصنف الكفايات إىل: (أ) الكفايات التقنية / املهنية؛ 
و (ب) الكفايات التي تالئم كافة القطاعات / العامة (املهارات والسلوكيات التي يتوقع من الفرد القيام بها أثناء أداء املهام)، والتي يتم 
صياغتها أيًضا عىل أنها مهارات الحياة / مهارات العمل األساسية / املهارات الشخصية / مهارات التهيئة للتوظيف، وما إىل ذلك. وهي 

مهمة ملهن محددة، و لتعزيز حركة اليد العاملة أيضاً  2.

التدريب عىل الكفايات هو نهج تدريب وتقييم منظم يسمح لألفراد باكتساب املهارات واملعرفة ألداء املهام البسيطة أو املعقدة 
حسب معيار محدد. يركز التدريب عىل الكفايات عىل: (1) أداء املهام والواجبات من قبل الفرد؛ (2) الرشوط التي يؤدون فيها هذه املهام 
والواجبات. و (3) معايري األداء. التدريب عىل الكفايات هو نظام التعلم القائم عىل النتائج لتطوير املناهج الدراسية. يتمحور التدريب 
والتقييم حول املتعلمني الذين يحققون كفايات معينة وفًقا ملعايري محددة بوضوح ويتم إجراؤها يف ظروف شبيهة مبكان العمل. 
وبالتايل، فإن التدريب عىل الكفايات هو شكل من أشكال التدريب الذي يركز بشكل خاص عىل تحقيق الكفايات. ينقسم التدريب عادة 

1  يتم تصنيف املعرفة أيًضا انها ما بني املعرفة التقريرية والضمنية، وأحد أدوار املدرب هو تحديد املعرفة الضمنية وجعلها رصيحة.
2  راجع قامئة القراءات اإلضافية يف نهاية هذا الفصل إلطار املهارات الحياتية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
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إىل وحدات صغرية مخصصة إلتقان كفاية معينة، ويتم التعبري عنها مًعا يف هياكل أكرث تعقيًدا. مبجرد أن يتمكن الطلبة من إتقان كفاية 
معينة، ينتقلون بعد ذلك إىل الوحدة التالية.

يستبدل التدريب عىل الكفايات محل التدريب وأساليب التعلم التقليدية، والتي يتم إجراؤها غالبًا يف إطار دورة أو موضوع. متيل هذه 
إىل الرتكيز يف الغالب عىل املعرفة دون إتقان مهارات الصناعة يف الحياة الحقيقية أو أي اعتبار لألداء املطلوب يف سوق العمل. وبدالً 
من ذلك، يحاول التدريب عىل الكفايات أن يكون وثيق الصلة مبتطلبات السوق، ألنه يستند إىل معلومات حول احتياجات سوق العمل، 

ويف املقابل، ينبه أصحاب العمل باملهارات املتاحة وإمكانية توظيف الباحثني عن عمل.

بالنسبة لهذا الدليل، يُعترب الربنامج أنه تدريب يعتمد عىل الكفايات بشكل كامل إذا توفرت فيه الخصائص التالية:

يتم اشتقاق الكفايات من تحليل مهني تم التحقق منه من قبل املامرسني وتم اعتامده من قبل الصناعة.  
يتم تطوير جلسات التدريب النظرية والعملية حول قامئة املعارف واملهارات والسلوكيات املتفق عليها، وفًقا ملعايري الكفاية.  

يعتمد إنهاء الربنامج من ِقبل املشارك عىل إتقان مرٍض لجميع الكفايات وفًقا ملعيار بيئة العمل الحقيقية.  
 

بعض الخصائص األخرى تدعم أيًضا نجاح برنامج التدريب عىل الكفايات، ولكن ليست محددة له بشكل خاص، مثل:

يعتمد اختيار املهن عىل فهم شامل لسوق العمل.  
تستخدم الجلسات التدريبية النظرية والعملية اسرتاتيجيات تعليم الكبار واملبادئ التي تركز عىل املتعلم.  

تشمل الكفايات التي يتم تعلمها املهارات التي تتعلق بالتعامل مع األعطال – مبعايري بيئة العمل الحقيقية.  
يتكون التدريب من هيكلية معيارية مرنة، مع نهج ذايت يف تصميم املناهج الدراسية وتقدميها.  

محتوى املعرفة النظرية ليس إضافيا (أي أن املحتوى ال يزال وثيق الصلة ورضوريًا، وال يتكرر عرب املنهاج الدرايس).  

هناك العديد من الفوائد الستخدام نهج التدريب عىل الكفايات لكال العاملني واملتدربني. ويرد بعضها يف الجدول 1.
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الجدول 1. فوائد نهج التدريب عىل الكفايات ألصحاب العمل واملتدربني

فوائد للمتدربنيفوائد ألصحاب العمل

يعزز التدريب عىل الكفايات دور أصحاب العمل / الصناعة يف تحديد 
الكفايات واملعايري املطلوبة، وكذلك يف تصميم برامج التدريب 

وتطويرها وتخطيطها وتنفيذها وتقييمها.

يُعلم املتدربني بالضبط ما هو متوقع منهم، ويحسن استعدادهم 
من  ثقتهم  ويبني  محددة،  مهارات  إتقان  عىل  يركز  ألنه  للوظائف، 

خالل االستعداد للعمل الحقيقي.

يسهل التدريب عىل الكفايات التوظيف عن طريق تحديد الكفايات 
املطلوبة لشغل وظيفة أو مهنة.

ميكن  التي  للتحويل  القابلة  املهارات  الكفايات  عىل  التدريب  يحدد 
التوظيف  قابلية  وتحسني  املختلفة،  العمل  أماكن  يف  استخدامها 
إمكانية  تعزيز  عن  فضالً  العمل،  إىل  التدريب  من  االنتقال  وتسهيل 

التنقل يف سوق العمل. 

توفر أوصاف الوظائف القامئة عىل الكفايات مرونة أكرب يف 
تخصيص العمل، وتسمح بتجميع الوظائف التي تتطلب كفايات 

مامثلة مًعا تحت وصف وظيفي واحد. وهذا يطيل دورة حياة 
الوصف الوظيفي للمهن ويجعل كتابتها أسهل.

لربامج  واإلقليمي  الدويل  االعتامد  الكفايات  عىل  التدريب  يسهل 
هذا  أكملوا  الذين  ألولئك  العمل  فرص  تحسني  وبالتايل  التدريب، 

التدريب.

يبني التدريب عىل الكفايات القدرة التنظيمية ويسهل تطوير 
املوظفني من خالل تحديد املهارات املعينة التي تتطلب التطوير.

يوفر التدريب عىل الكفايات للمشاركني خيارات تعلم أكرث مرونة. قد 
أثناء  أدائهم  وتصحيح  الذايت  للتقييم  الفرصة  أيًضا  املتدربون  مُينح 

تطورهم.

يساهم برنامج التعليم والتدريب املهني والتقني الشامل يف األهداف االجتامعية ملجتمع أكرث شموالً وسوق عمل أكرث رسمية. نظرًا 
ألن التدريب عىل الكفايات يركز عىل الكفايات، فإنه يوجه االنتباه بعيًدا عن خصائص املتعلم أو السامت التي ال تتعلق بأداء املهمة (مثل 
النوع االجتامعي أو العمر أو اإلعاقة). هذا يعني، أنه يساعد عىل الحد من التمييز. باإلضافة إىل ذلك، يسمح االختبار واالعتامد املبني 
عىل الكفاية باالعرتاف بالتعلم املسبق (RPL) من خالل اختبار وشهادة املهارات املكتسبة خارج برنامج التدريب. هذا مفيد بشكل خاص 

كنقطة دخول إلضفاء الطابع الرسمي عىل الوظائف يف االقتصاد غري الرسمي.

يساعد برنامج التدريب عىل الكفايات عىل إعداد إطار املؤهالت الوطنية. إطار املؤهالت الوطنية هو سياسة وطنية تنظم مؤهالت 
التعليم والتدريب. يقارن املؤهالت املختلفة ويشري إىل كيف ميكن للمرء التقدم من مستوى إىل آخر، وضمن وعرب املؤهالت، وحتى 
عرب القطاعات الفرعية املهنية واألكادميية (TUCK 2007). يتامىش هذا بصورة كبرية مع التدريب عىل الكفايات ألن إتقان الكفاية هو 
األساس للتقدم إىل الكفاية التالية أو املستوى التايل. عالوة عىل ذلك، ميكن التعرف عىل وادماج مختلف أنواع ومستويات التعليم 
والتدريب ضمن إطاراملؤهالت الوطني لتمكني وجود مسارات سلسة بينهام. وبهذا املعنى، يشجع نظام املؤهالت الوطني ويسهل 

التعلم مدى الحياة، حيث ميكن للمتعلم العودة إىل التدريب واستئناف دراسته - حتى بعد العمل لبعض الوقت.

التي من  الحوكمة  رئييس إىل عيوب يف  العربية بشكل جزيئ فقط، ويعود ذلك بشكل  الدول  الكفايات يف  التدريب عىل  تنفيذ  تم 
شأنها أن تربط مزودي التدريب بالقطاع الخاص. من أجل االنتقال إىل التدريب املبني عىل النتائج، تم عمل الكثري لتحديد الكفايات ذات 
الصلة بسوق العمل. ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به لبناء نظم حوكمة من شأنه إضفاء الطابع املؤسيس عىل هذه 

العمليات.
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يجب أن يكون املامرسون بعد استخدام هذا الدليل، قادرين عىل:

تحديد املهن ذات األولوية؛  
تحديد الكفايات ومعايريها؛  

تصميم وتطوير برنامج تدريبي عىل الكفايات؛  
تزويد وتقييم برنامج تدريب عىل الكفايات؛  

مراقبة برنامج التدريب عىل الكفايات واعتامد املشاركني من خالل الشهادات؛  
معرفة كيفية الحفاظ عىل برامج التدريب عىل الكفايات مطبّقة.  

 
يغطي هذا الدليل العملية الكاملة التي ينطوي عليها تطوير برنامج التدريب عىل الكفايات وتنفيذه وتقييمه. متت كتابة كل فصل 
آخذين بعني االعتبار قارئني محددين. ومع ذلك، نطمح أال يقترص اختيارنا فقط عىل هؤالء القارئني. يوضح الرسم البياين التايل الفصول 
الخمسة املوجودة بالدليل، والتي تم تصميمها حول ما مجموعه 16 خطوة مقرتحة لتنفيذ التدريب عىل الكفايات. الحظ أن هذه الخطوات 

ليست بالرضورة مدرجة يف تسلسل صارم، حيث من املمكن أن يتم تنفيذ بعضها يف وقت واحد.

تحديد املهن
 ذات األولوية 

تطوير برنامج تدريبي يعتمد
 عىل الكفايات

الحفاظ عىل أهمية التدريب 
عىل الكفايات 

تحديد الكفايات

تزويد وتقييم واعتامد برنامج 
تدريب عىل الكفايات

الخطوة 1: تقييم احتياجات املهارات
الخطوة 2: تحليل احتياجات التدريب

الخطوة 6: تحديد املنهج الدرايس
الخطوة 7: تطوير أدوات التعلم

الخطوة 8: تصميم التدريب عىل الكفايات للتعلم 
يف مكان العمل

الخطوة 14: متابعة وتقييم التدريب عىل الكفايات
 الخطوة 15: إجراء دراسة التحقق من أهمية الكفايات 

وصحة الربنامج
الخطوة 16: إجراء دراسات حول تتبع الخريجني ورضا 

أصحاب العمل

الخطوة 3: تحديد الكفايات باستخدام التحليل املهني
الخطوة 4: التحقق من امللف التعريفي الوظيفي

الخطوة 5: تطوير معايري الكفايات

الخطوة 9: إدارة الجوانب اإلدارية للتدريب عىل الكفايات
الخطوة 10: تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم الفعال للتدريب عىل الكفايات

الخطوة 11: إدارة عملية التعلم (إدارة الصف)
الخطوة 12: فهم وتصميم التقييامت
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  تحديد املهن ذات األولوية

القراء املستهدفون: 
مطورو املناهج، 

واملدربون، وممثلو القطاع 
الخاص

يصف هذا الفصل عملية تحديد املهن ذات األولوية باعتبارها املرحلة األوىل من التدريب عىل 
قوي  فهم  اكتساب  عىل  الكفايات  عىل  للتدريب  األولوية  ذات  املهن  تحديد  ينطوي  الكفايات. 
للعمل  أو  للوظيفة  (إما  الصلة  اقتصاد معني، واملهن ذات  والخدمات املطلوبة يف  للمنتجات 
الحر، وأي احتياجات تدريب مل تتم تلبيتها. إذا مل يتم تحديد احتياجات وفرص سوق العمل الفعلية 
مسبًقا، فمن غري املحتمل أن يؤدي التدريب إىل تحسني قابلية التوظيف. يف الواقع، قد يؤدي 
التدريب غري املبني عىل احيتاجات السوق إىل نتائج توظيف أسوأ، باإلضافة إىل زيادة اإلحساس 
بالعزلة عن سوق العمل للباحثني عن عمل. ويف الوقت نفسه، يحتاج التدريب عىل الكفايات إىل 
لضامن  التكلفة  حيث  من  فعالة  طرق  وتحديد  التدريب،  مجموعة  وقدرة  ورغبة  تطلعات  مالءمة 

استفادة جميع املشاركني عىل قدم املساواة.

هذا التعريف املقرتح هو يف خطوتني مهمتني لتحديد املهن التي يجب أن يركز عليهام التدريب عىل الكفايات:

  الخطوة 1: تقييم االحتياجات من املهارات

يحدث عدم تطابق املهارات عندما يكون هناك اختالف بني املهارات التي يطلبها سوق العمل، واملهارات التي يتم طرحها من جانب 
العرض من قبل العامل املحتملني )أو الحاليني(. يشري »عدم تطابق املهارات« إىل عدم وجود توافق بني الطلب عىل املهارات يف 
سوق العمل والعرض - الذي تحدده أنظمة التعليم والتدريب. ميكن لهذا أن يتخذ أشكااًل مختلفة، مبا يف ذلك مهارة اعىل من املطلوب 
او أقل، والفجوات يف املهارات لبعض القطاعات أو املهن، وتقادم املهارات، والتي تؤثر جميعها عىل (أ) إنتاجية الرشكة، (ب) املهارات 
املستخدمة وإهدار املوارد الخاصة والعامة املحتملة لتدريب األفراد عىل املهارات التي لن يستخدموها. إن عدم التوافق يف املهارات 
يجعل من الصعب عىل أصحاب العمل العثور عىل العامل املؤهلني وتوظيفهم ولديهم مجموعة املهارات املناسبة مللء الوظائف 
الكفايات  أن  من  التأكد  املهم  من  الكفايات،  عىل  التدريب  لغرض  البطالة.  معدل  يف  هذا  التطابق  عدم  يساهم  أن  ميكن  الشاغرة. 

واملهارات التي يتم الرتكيز عليها وثيقة الصلة باحتياجات سوق العمل الحالية (واملستقبلية) ومطلوبة.

ميكن أن يؤدي كل من توفر مهارات أعىل أو أقل من املطلوب إىل عواقب اقتصادية واجتامعية. ميكن أن يكون عدم تطابق املهارات 
إما: (1) تدريب عىل مهارة اعىل من املطلوب، حيث يعمل األشخاص يف وظائف أقل من مستوى مهاراتهم؛ أو (2) تدريب عىل مهارة 
بها  األفراد  يعمل  التي  الوظائف  يف  اإلنتاجية،  وفقدان  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر  يف  إىل خلل  اقل من املطلوب، مام يشري 
يعترب  الطويل.  القصري واملدى  الدولية بني عدم تطابق املهارات عىل املدى  العمل  أعىل من مهاراتهم. كام متيز منظمة  مبستوى 

الخطوة 2:
 تحليل االحتياجات التدريبية

الخطوة 1:
 تقييم االحتياجات من املهارات
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عدم التوافق عىل املدى القصري مؤقتًا وسبب ذلك عملية مطابقة غري فعالة، يف حني يعترب عدم تطابق املهارات عىل املدى الطويل 
الدولية،  العمل  (منظمة  والتعليم  التدريب  أنظمة  العمل واملهارات يف  التغيريات عىل متطلبات  تنعكس  بالهيكلية، حيث ال  مشكلة 

2017 ج).

نقطة البداية للتدريب عىل الكفايات هي املشاركة مع ممثيل أصحاب العمل والعامل، ومزودي التدريب، وأصحاب العالقة اآلخرين. 
يعد تقييم احتياجات املهارات اسرتاتيجية مهمة لبدء التعاون مع ممثيل أصحاب العمل والعامل، باإلضافة إىل مزودي التدريب وأصحاب 
التعاون  من  النوع  هذا  مثل  يتضمن  األعامل).  تطوير  وخدمات  التنفيذية  والوزارات  االقتصادية  التنمية  وكاالت  (مثل  اآلخرين  العالقة 
مجموعة واسعة من وجهات النظر يف التحليل، ويساعد عىل تعزيز التنسيق بني أصحاب العالقة، مام يزيد من تأثري املداخالت املختلفة.

 
يتطلب تحديد عدم تطابق املهارات فهاًم متعمًقا وتحليل لثالثة أسواق رئيسة: )أ( سوق املنتجات والخدمات؛ )ب( سوق العمل؛ و 
)ج( سوق التعليم والتدريب. من خالل تحليل هذه األسواق الثالثة، ميكنك تحديد ما يتم إنتاجه، وما هي الوظائف املعروضة، وما هي 
الربامج التعليمية املتاحة، وكذلك الطلبات التي مل تتم تلبيتها من املنتجات والخدمات والوظائف والتعليم. كام أن قضية السعر مهمة 
أيًضا ألنها تؤثر عىل شمولية حلول تطوير املهارات املقرتحة. يوضح الرسم البياين 1 األسواق الثالثة التي سيتم تحليلها عند إجراء تحليل 
فجوة املهارات، مبا يف ذلك جانب العرض لكل سوق، وجانب الطلب، واألسعار. وتشمل هذه: (1) سوق املنتجات والخدمات، حيث 
يقوم املستهلكون برشاء السلع أو الخدمات من الرشكات مقابل سعر؛ (2) سوق العمل، حيث يحصل العامل عىل عمل من صاحب 

العمل مقابل أجر؛ و (3) سوق التعليم، حيث يكتسب املتدربني مهارات من مزود التدريب مقابل رسوم ميكن متويلها.

يعتمد التحليل عىل تحديد عدم املطابقة ما بني العرض والطلب لكل سوق. حدد االختالفات بني املهارات املطلوبة - ِمن قبل َمن، ألي 
وظيفة، ألي منتج أو سوق خدمة، وبأي كمية، ومتى - والتدريب املتاح - ألي فئة من الفئات املستهدفة من السكان، وبأي تكلفة، وألي 
وظيفة وأي منتج أو سوق الخدمات. يعرض الجدول 2 بعض النتائج الشائعة لتحليل عدم تطابق املهارات، ويعدد االستجابات املحتملة 

ملختلف املسائل التي قد يتم الكشف عنها.

الشكل 1: ثالثة أسواق يجب أخذها بعني االعتبار يف تحليل فجوة املهارات

عدم تطابق املهارات

سوق العمل
 • العرض: العامل 

واملهارات
 • الطلب: أصحاب العمل

 • التكلفة: األجور

سوق التعليم والتدريب
 • العرض: املدارس 

ومزودو التدريب
 • الطلب: املتدربني 

املحتملني
•  التكلفة: تكلفة التعليم

سوق للمنتجات 
والخدمات

 •  العرض: الرشكات
•  الطلب: املستهلكني

•  التكلفة: أسعار السوق
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 5 3 إىل  ستقوم بعض الطرق أيًضا بفحص املهارات املتوقعة من أجل االستعداد لكفايات سوق العمل التي ستكون مطلوبة يف 
السنوات القادمة. األساس املنطقي لتوقع املهارات هو املساعدة يف تلبية االحتياجات املستقبلية من املهارات من خالل تزويد صناع 
السياسات والجهات الفاعلة األخرى باملعلومات ذات الصلة. تعترب نُهج معرفة املهارات املطلوبة مسبقاً مهمة يف صنع السياسات. 
من الناحية النموذجية، يتم تنفيذها يف إطار نهج مدروس واسع بتواجد عنارص أخرى من التطورات التكنولوجية واالقتصادية، حيث يُنظر 

إىل االستثامرات يف التعليم / التدريب والتغريات يف هيكل وجودة الوظائف كجزء من العملية. 

3 يستعرض املناهج املختلفة لتحليل عدم تطابق املهارات )بشكل فردي أو كجزء من نهج مختلط(. وهو يشمل أمثلة عىل  الجدول 
للسوق  مكثف  تحليل  لغرض  وفائدتها  جودتها  يف  األساليب  هذه  تختلف  فيها.  القصور  وأوجه  املمكنة  البحث  وطرق  البحث،  أسئلة 
وتوقع املهارات. يف بعض الحاالت، سيحدد التحليل العنارص الخارجة عن نطاق برنامج التدريب (مثل األجور وظروف العمل). ومع ذلك، 
من املهم النظر يف هذه العنارص بعناية كجزء من تصميم برنامج التدريب عىل الكفايات إذا كانت هناك رغبة يف تحسني نتائج توظيف 

الخريجني. قد يستنتج التحليل أيًضا أن املهارات ليست هي القضية الرئيسة التي يجب معالجتها من أجل تحسني وضع التوظيف.

الجدول 2. النتائج املشرتكة لتقييم احتياجات املهارات وبعض الحلول املطابقة لها

حل ممكنالنتيجة املشرتكة
)ليس دامئا متعلق باملهارات(

ال يستطيع أصحاب العمل العثور عىل عامل لديهم مجموعة محددة 
من املهارات (عىل سبيل املثال مللء شاغر وظيفة أو استبدال 

العامل املغادرين أو توسيع األنشطة بعامل جدد أو تحسني 
اإلنتاجية).

الكفايات  ونقص  املحددة  للمهن  املهارات  عىل  التدريب  تزويد 
املحددة.

يقتيض طلب املستهلك الذي مل يتم تلبيته داخل سوق معني 
توفري التدريب عىل ريادة األعامل لخريجي الجامعات.كفايات إدارة األعامل لتقديم خدمات / منتجات جديدة إىل السوق. 

تتوفر قوة عاملة باملهارات املطلوبة ملهنة معينة، لكن األجور 
وظروف العمل ال تلبي التوقعات، مام يحد من استيعاب التدريب 

ويؤدي إىل ارتفاع معدل دوران املوظفني.

تزويد التدريب عىل املهارات الحياتية للتعامل مع مستويات الرتتيب 
املوارد  وأقسام  املديرين  وتدريب  العاملة،  القوى  من  املطلوب 
النقابات  مشاركة  وتعزيز  العمل  وظروف  األجور  لتحسني  البرشية 

لتعزيز املفاوضة الجامعية.

التمثيل غري الكاف لبعض الفئات من السكان (الشباب والنساء 
واألشخاص ذوي اإلعاقة) يف مهنة معينة ألنهم ال ميلكون تكاليف 

التدريب.
إجراء تدريب ممول موجه لفئة السكان املمثلني بطريقة غري كافية.

ال متلك القوى العاملة الحالية يف الرشكات املستهدفة الكفايات 
تدريب القوى العاملة الحالية لتحسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية.املطلوبة للتكيف مع املعدات الجديدة.
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الجدول 3. الُنهج املحتملة لتقييم االحتياجات من املهارات

أوجه القصور املحتملةاملصادر / الطرق/ األساليبأمثلة عىل أسئلة البحثمواضيع االستفسار

االقتصاد الكيل

ما هي القطاعات املتنامية يف الدولة؟
ما هي أولويات السياسة وحوافز النمو؟

أي من هذه القطاعات غنية بالوظائف؟

ما هي املهن التي تتزايد؟

ما الكفايات املطلوبة لهذه املهن؟

هل يركز نظام تطوير التعليم واملهارات 
بالفعل عىل هذه املهن / الكفايات بطريقة 

كافية؟

بيانات االقتصاد الكيل، 
ومراجعات السياسات، 

والدراسات االستقصائية للقوى 
العاملة، والدراسات القطاعية، 

والدراسات االستقصائية 
ملؤسسات أصحاب العمل، 

واألساليب النوعية (املقابالت 
شبه املنظمة، ومجموعات 

العمل بغرض جمع املعلومات 
واآلراء)

توافر البيانات العامة 
وإمكانية الوصول إليها

محفزات السياسية 
للتوظيف

ما هي رؤية الحكومة لدعم إيجاد فرص 
العمل؟

ما هي الحوافز املقدمة للقطاعات واملهن 
والفئات املستهدفة من السكان؟

ليس لدى جميع البلدان مراجعات السياسات
رؤية ُمحكمة لسياسة 

العاملة

طلب االستبدال

ما هي القطاعات / املهن التي لديها أكرب 
عدد من العامل الذين سيتم االستغناء عن 

خدماتهم للفرتة القادمة (60 سنة فام 
فوق)؟

الدراسات االستقصائية للقوى 
العاملة

ال تتوفر الدراسات 
االستقصائية للقوى 

العاملة بشكل دائم

تطور األجور

مبا أن الزيادات يف األجور هي مؤرش عىل 
زيادة الطلب، ما هي اتجاهات األجور حسب 

املهنة والخلفية التعليمية؟

الدراسات االستقصائية للقوى 
العاملة

ال تتوفر الدراسات 
االستقصائية للقوى 

العاملة بشكل دائم

الشمولية 

من هم العامل األكرث هشاشة يف سوق 
العمل (العاطلني عن العمل وذوي الدخل 

املنخفض)؟

أين هم، وأين يعملون، وما الدعم الذي 
يحتاجون إليه؟

الدراسات االستقصائية للقوى 
العاملة، وتقييامت الهشاشة 

ال تتوفر الدراسات 
االستقصائية للقوى 

العاملة بشكل دائم
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أوجه القصور املحتملةاملصادر / الطرق/ األساليبأمثلة عىل أسئلة البحثمواضيع االستفسار

الكفايات املتعلقة 
بالتصدير

ما هي القطاعات التي تُعترب قطاعات 
تتطور نتيجة للصادرات؟

ما هي املهن التي تتوسع بسبب زيادة 
الصادرات؟

ما هي الكفايات الرئيسة املطلوبة لهذه 
املهن؟

هل تستهدف هذه املهن / الكفايات نظم 
التعليم وتنمية املهارات بطريقة كافية؟

إحصاءات الصادرات، 
والدراسات االستقصائية عن 

مؤسسات أصحاب العمل، 
واألساليب النوعية (املقابالت 

شبه املنظمة، ومجموعات 
العمل بغرض جمع املعلومات 

واآلراء)

توفر بيانات التصدير 
واستعداد أصحاب العمل 

للمشاركة

تحليل سلسلة القيمة

ما هي املراحل املختلفة لسالسل القيمة؟

ما مقدار القيمة املضافة لكل مرحلة؟ 
كيف ميكن زيادة هذا املستوى من القيمة 

مع تداخل املهارات؟

ما هي الكفايات املحددة للرتكيز عليها؟

تستغرق وقتاً طويالًتحليل سلسلة القيمة

التحليل القائم عىل 
املنطقة

ما هي احتياجات االستهالك التي مل تلبى 
واملوجودة يف املناطق املستهدفة؟

ما نوع األعامل التي ميكن إنشاؤها و / أو 
توسيعها لتلبية هذه االحتياجات؟

ما الكفايات املطلوبة لهذه األعامل؟

الدراسات االستقصائية عن 
املستهلكني ومسوح األعامل

تستغرق وقتاً طويالً

فائدة / أهمية التعليم

ما هو معدل العاملة والبطالة للخريجني 
حسب املجال ومستوى التعليم؟

كيف تغري هذا املعدل يف السنوات 
األخرية؟

ما مدى فائدة الربنامج التدريبي يف 
الحصول عىل وظيفة واالحتفاظ بها؟

ما مدى رضا أصحاب العمل عن التدريب؟

دراسات التتبع للخريجني 
الدراسات االستقصائية 
لرشكات أصحاب العمل

تستغرق وقتاً طويالً،
قد يرتدد أصحاب العمل 

يف االنخراط

البيانات اإلدارية
ما هي الوظائف الشاغرة الحالية وكم 

يستغرق شغل هذه الوظائف؟
بيانات خدمات التوظيف العامة 

(مكتب التوظيف الوطني)
محدودة النطاق
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كام هو مذكور يف الجدول 3، فإن اختيار التحليل الذي سيجري استخدامه ظريف، نظًرا لوجود العديد من مصادر البيانات، مع مزايا 
ونواقص لكل منها. إن فهم مجموعة مصادر البيانات واألساليب التحليلية املتاحة ميّكن مطور برنامج التدريب من اختيار أفضل النهج 
إىل  باإلضافة  تحليلهم،  إلجراء  األساليب  من  عدد  استخدام  املستخدمني  عىل  يجب  تصميمه.  مع  تتناسب  التي  املعلومات  ومصادر 
أفضل املصادر واألدوات املتاحة. يجب أن يستند اختيار األساليب عىل صلتها بالسياق املحدد، وجدواها. ميكن تنظيم املزيج املحدد 
من األساليب بطريقة متسلسلة (عىل سبيل املثال، التنقل عرب الفئات يف مسح كمي أو يف مناقشة يف مجموعة عمل)، أو االستناد 
إىل بحث عن الخلفية، حيث يتم التحقق من صحة اإلسقاطات من خالل مناقشات مجموعة العمل مع أصحاب العالقة املعنيني. يذكر 
الجدول 4 قامئة ملزيد من التفصيل عن بعض املصادر التي ميكن استخدامها إلجراء تحليل / توقع للمهارات، مبا يف ذلك وصف ألوجه 

القصور املحتملة لكل مصدر.

الجدول 4. طرق مختلفة إلجراء تقييم لالحتياجات من املهارات

أوجه القصورالخربات التقنيةمتطلبات البياناتالطريقة / املصدر

األساليب النوعية 
)مجموعة العمل، ورشات 

العمل املتخصصة، آراء 
الخرباء، طرق دلفي، إلخ.(

األساليب النوعية يف إعداد ال توجد متطلبات بيانات محددة
املقابالت، ومجموعات العمل، 

وما إىل ذلك، ويف تجميع النتائج

قد تكون موضوعية / ذاتية

قد تكون متباينة  

قد تعتمد عىل اقوال االفراد / غري 
موثوق بها

التنبؤ الكمي

بيانات سوق العمل متجانسة 
ومتكررة (املهن، القطاعات، إلخ) 
واملتغريات السكانية (املشاركة 

يف سوق العمل، العمر، النوع 
االجتامعي، إلخ.)

خربة النامذج

استخدام الربمجيات اإلحصائية 
وتحليلها

يتطلب الكثري من البيانات عىل 
مدى فرتة زمنية طويلة.

مكلف

ال ميكن قياسها دامئًا

الدراسات االستقصائية 
للخريج / دراسات التتبع

جمع البيانات األولية عن الخريجني
معلومات االتصال للمتابعة 

الالحقة (دراسات التتبع)

ميكن تعزيز البيانات بالبيانات 
اإلدارية (من املؤسسات 

التعليمية والتدريبية والعمل)

تصميم وتنفيذ الدراسة 
االستقصائية

تحليل النتائج

ضامن متثيل النتائج

تحليل سنوات العمل األوىل 
للخريجني فقط

يقترص عادة عىل خريجي 
مؤسسات رسمية معينة

غري قيايس أو قابل للمقارنة

من الصعب الحفاظ عىل االتصال 
مع الخريجني لفرتة طويلة من 

الزمن
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معظم البلدان يف املنطقة العربية ليس لديها أنظمة لتقييم توقع املهارات وعدم تطابقها. والهدف من هذه األنظمة هو إضفاء 
الطابع املؤسيس عىل التحليالت املنتظمة من أجل الحصول عىل فهم أفضل لنوع املهارات يف الطلب الحايل واملستقبيل، وليك 

يتامىش التعليم والتدريب مع متطلبات العمل.

املصدر: منظمة العمل الدولية (2017 ج).

أوجه القصورالخربات التقنيةمتطلبات البياناتالطريقة / املصدر

الدراسة االستقصائية
ملهارات صاحب العمل - 

املوظف

تصميم وتنفيذ الدراسة الرشكات املختارة للمشاركة
االستقصائية

تحليل النتائج

ضامن متثيل النتائج

معدالت استجابة منخفضة

قد تكون النتائج موضوعية
تحتاج إىل عينة كبرية لتكون النتائج 

ذات مغزى

قد يكون لدى أصحاب العمل 
(وخاصة الرشكات الصغرية) قدرة 

محدودة لتقييم االحتياجات الحالية 
/ املستقبلية

التنبؤ وتطوير السيناريو

ميكن استخدام بيانات اإلدخال 
(غري إلزامي)، مثل التنبؤات 

الكمية ومعلومات سوق العمل 
والدراسات القطاعية وما إىل 

ذلك.

املرشفون عىل جلسات / ورشات 
عمل االسترشاف (التنبؤ)

تجميع البيانات النوعية

مشاركة أصحاب العالقة

قد تكون موضوعية

قد تكون غري منتظمة

قد تكون متباينة 

الدراسات القطاعية

البيانات القطاعية (االستبانات 
والدراسات وما إىل ذلك)

املعرفة والخربة يف أسواق العمل 
واملهن القطاعية

تحليل البيانات

تصميم وتنفيذ الدراسات 
االستقصائية (إن وجد)

قد ال يكون ممثل لكافة القطاعات

ال تقدم النتائج أي معلومات حول 
القطاعات األخرى، حتى لو كانت 
لها روابط - ال تقدم أي رؤية حول 

التكامل املحتمل

استبانات الشواغر

جمع البيانات األولية

البيانات اإلدارية من خدمات 
التوظيف العامة (PES) أو 

الدراسات االستقصائية ألصحاب 
العمل

تصميم وتنفيذ الدراسة 
االستقصائية

تحليل النتائج

ضامن متثيل النتائج

ال ميثل جميع مطالب العاملة

تعتمد جودة البيانات عىل امكانية 
الوصول إىل خدمات التوظيف 

 PES العامة

قد يتم شغل الشواغر أثناء إجراء 
تحليل البيانات
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  الخطوة 2: تحليل االحتياجات التدريبية

مبجرد تحديد احتياجات السوق ملا يلزم لتطوير تنمية املهارات، يجب اتباع ذلك من خالل تحليل االحتياجات التدريبية للفئات السكانية 
املستهدفة. يجيب تحليل االحتياجات التدريبية عىل األسئلة التالية:

 
ما هي تطلعات النساء والرجال املستهدفني وما هي مسارات التعليم واملهارات للوصول إىل أهدافهم؟  •

ما هي فجوات املهارات التقنية واملهنية التي يجب تناولها للحصول عىل عمل مربح؟  •
ما مدى استعداد املتدربني املرجحني لالنضامم إىل الربنامج، وتحت أي ظروف؟  •

ما هي محددات إمكانية الوصول والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتدريب لتحقيق الفائدة املتساوية للنساء واألشخاص ذوي   •
اإلعاقة واملجموعات األقل حظا؟

يتم تحقيق التوافق بني جانب الطلب - الوظائف املعروضة، والتدريب عىل املهارات املتوفرة - مع تطلعات وقدرات الفئات املستهدفة 
لالنضامم واالستفادة من هذا التدريب عىل أفضل وجه من خالل عملية اإلرشاد، والتي يجب أن متكن من تحديد تكلفة الطرق الفعالة 

لتأمني املشاركة الناجحة للمجموعات املستهدفة.
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  2. تحديد الكفايات

القراء املستهدفون: 
مطورو املناهج، 

واملدربون، واملقيمون، 
ومدراء مراكز التعليم 

والتدريب املهني والتقني، 
وممثلو القطاع الخاص

يصف  الكفايات تحديد املالمح واملعايري املهنية.  التدريب عىل  لتنفيذ  التايل  يتضمن اإلجراء 
هذا الفصل الخطوات الثالث لتحديد الكفايات ومعايري الكفاية التي سيتم استخدامها فيام بعد من 
قبل املتعلمني ومزودي التدريب. لتحديد الكفايات واملعايري املهنية، تتبع هذه الخطوات التالية 

التي تتبع ما تم تقدميه يف الفصل السابق:

الخطوة 3: 
تحديد الكفايات باستخدام 

التحليل املهني

الخطوة 4:
 التحقق من امللف الوظيفي

الخطوة 5: 
تطوير معايري الكفاية

  الخطوة 3: تحديد الكفايات باستخدام التحليل املهني  

التحليل املهني هو عملية تحديد املجاالت الرئيسة للمسؤوليات والكفايات التي يحتاجها العامل للحصول عىل وظيفة محددة. يساعد 
التحليل املهني عىل تنظيم الحوار مع القطاع الخاص و / أو أصحاب العمل فيام يتعلق مبتطلباتهم من املهارات. عندما يُطلب بشكل 
غري رسمي وصف املهارات املطلوبة من املوظفني، غالبًا ما يحدد أصحاب العمل خلفية تعليمية معينة، أو مجااًل عاًما من املهارات. 
هذا الوصف العام ال يكفي ملصممي املناهج لتطوير أو تعديل برنامج التدريب عىل املهارات. لذلك، هناك حاجة إىل التواصل مع 
أصحاب العمل والعامل والرشكاء من خالل عملية منظمة لوضع ملف تعريفي للكفايات، أو التحليل املهني، من أجل تحديد الكفايات 

املحددة املطلوبة.

عند إجراء تحليل مهني، يحتاج املرء إىل تحديد واجبات املهنة املعطاة، ثم تحديد املهام املتعلقة بهذه الواجبات. من الرضوري يف 
التحليل املهني، تحديد املجاالت الرئيسة للمسؤوليات، والتي تسمى »الواجبات« 3. الواجبات هي أجزاء العمل املنفصلة التي يتعني عىل 
املرء القيام بها يف وظيفة معينة. بعد تحديد الواجبات املهنية، يجب تحديد املهام لكل واجب. يجب أن تكون املهمة قابلة للمالحظة، 
قابلة للتكليف (قابلة للتفويض إىل العامل اآلخرين) ويتم تنفيذها خالل فرتة زمنية محدودة. يجب أن تكون املهام واضحة وموجزة، 

وتستخدم أفعال عمل محددة. يقدم الجدول 5 مثاالً عىل الواجبات واملهام ملهنة ميكانييك السيارات.

.(GAC) 3  أو املجاالت العامة للكفايات
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الجدول 5. بعض الواجبات واملهام ملهنة »ميكانييك السيارات«

املهامالواجب عملهالرمز

أ

أ -1 توثيق وقت العمل متطلبات توثيق كاملة
أ-2 إعداد أمر العمل (مثل االجزاء الحيوية للسيارة)

أ-3 التحقق من شكوى العميل
أ-4 تشخيص مخاوف العميل

أ-5 إعداد التكلفة التقديرية للعمل املنجز

ب

ب-1  التحقق من جدول الصيانة الخاص باملركبةإجراء الصيانة الوقائية
ب-2  إجراء فحص شامل للمركبة (مثل ضغط اإلطارات، دوالب السيارة، أرضار بهيكل 

السيارة الخارجي)
ب-3  إجراء فحص تحت غطاء املحرك (مثل الخراطيم واألحزمة واألسالك والهواء 

واملنظف والفالتر وترسب السوائل)
ب-10 تقديم خدمة نظام نقل السائل 

ب-11 تقديم خدمة نظام سائل الربيكات 
ب-12 تقديم خدمة نظام سائل ناقل الحركة

ب-13 تقديم خدمة سائل عجلة القيادة 
ب-14 تقديم خدمة نظام سائل التربيد 

ج

ج-1  اختبار عىل الطريق للتحقق من وظيفة الفرامل/ الربيكاتالحفاظ عىل أنظمة الربيكات
ج-2  إجراء فحص وتشخيص للمكابح (التدريب العميل/ الحيس واملريئ)

ج-3  التحقق من مواصفات الفرامل/ الربيكات
ج-4  إعادة بناء / استبدال االسطوانة الرئيسة
ج-5  تقديم خدمة أداة إضافية لزيادة القوة 

ج-13 تقديم خدمة الصاممات بطريقة متناسقة 
ج-14 تقديم خدمة املسافة املقطوعة 

ج-15 تقديم خدمة صامم اختالف الضغط
ج-16 تقديم خدمة نظام تحذير عمل الفرامل/ الربيكات (األضواء الخلفية)

ج-17 تقديم خدمة نظام تحذير الربيكات (مؤرشات اللوحة األمامية) 

د

د-1  تشخيص مشاكل املحرك (مثل الترسيبات، الشقوق، الضغط، الضوضاء غري صيانة املحرك
العادية)

د-2  تقديم خدمة فتحات املحرك وتفقد حلقة من املطاط تغلق الوصلة بني سطحني 
يف املحرك 

د-3  تقديم خدمة أختام املحرك D-3 (الخلفية الرئيسة/ الختم الرئييس الخلفي)
د-4  تقديم خدمة نظام تربيد املحرك (مثل مضخة املاء، املربد، اندفاع املربد)

هـ

هـ-1  تشخيص مشاكل نظام الوقودالحفاظ عىل أنظمة الوقود
هـ-2  اختبار جودة الوقود

هـ-3  اختبار عىل الطرقات لتحديد مشكلة (مشاكل) نظام الوقود
هـ-4  فحص ترسبات نظام الوقود (مثل التبخر، السائل، ترسب الهواء)

هـ-11 تقديم خدمة فواصل املياه / أنظمة الرتشيح
هـ-12 تقديم خدمة مستشعرات مستوى الوقود 

املصدر: مركز التعليم والتدريب من أجل التشغيل (2004).
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الكفايات  لتحديد  استخدامها  ميكن  التي  األساليب  من  عدًدا   6 الجدول  يوضح  الكفايات.  متطلبات  لتحديد  الطرق  من  العديد  هناك 
املطلوبة للتدريب عىل الكفايات.

الجدول 6. طرق تقييم الكفايات املطلوبة لربنامج التدريب

الوصفالتقنية/ االسلوب

يتم مراقبة أداء العامل وتسجيله من قبل خبري التحليل املهني. يتعرف الخبري أيًضا عىل العمليات املالحظة املبارشة
التجارية وبيئة العمل وظروف العمل.

دراسة استقصائية للمجموعات 
املستهدفة

يتم إجراء دراسة استقصائية للمامرسني واملرشفني.

CUDBAS

)تطوير املنهاج بناء عىل هيكل 
املهارة املهنية(

تطوير املنهاج الدرايس بناء عىل هيكل املهارة املهنية CUDBAS يستخدم قامئة تفقد 
الكفاية كأساس لربامج التدريب. وهي مفيدة لتوقع احتياجات املهارات املستقبلية وفعالة يف 

املساعدة عىل تصميم وتنفيذ برامج التدريب ذات الصلة بالسوق. تشمل املنتجات الرئيسة 
لـ CUDBAS مخططًا لواجب املهارة وجدواًل تدريبًا قصري املدى وخريطة للمهارات وخطة 

تعليمية.

DACUM

)تطوير املنهاج(

تستخدم DACUM مجموعة تركيز تتكون من خرباء إلجراء تحليل شامل للمهنة. إنها واحدة من 
أعىل اإلجراءات التحليلية جودة وأقل تكلفة، ألنها تجمع بني التفاعل الجامعي، والعصف الذهني، 

والتآزر الجامعي والتوافق.

تحليل العمل واالعامل التجارية هو مفهوم منهجي يحدد الكفايات. إنها طريقة تستخدم أسلوب تحليل العمل واالعامل
املرشوع ملحاكاة مواقف العمل الحقيقية.

يتم جمع املعلومات كوسيلة للوصول إىل توافق يف اآلراء بني الخرباء عىل الوصف الوظيفي تقنية دلفي
من خالل عدة جوالت من التحقق من صحة النتائج النوعية. إنها تقنية بحث شائعة - ال تقترص 

عىل تحديد الكفايات.

استشارة الخرباء بشكل فردي / إجراء 
مقابلة

ينخرط خبري التحليل املهني يف محادثة مع املامرسني واملرشفني الخرباء الكتساب فهم شامل 
للوظيفة / املهنة والكفايات املرتبطة بها.

تقنية تعزز العصف الذهني من خالل عملية التصويت املستخدمة لتصنيف األفكار األكرث فائدة تسمية املجموعة 
ملزيد من العصف الذهني أو لتحديد األولويات.

إن تطوير منهج درايس )DACUM( هي الطريقة املوىص بها لهذا الدليل واألكرث شيوًعا يف التحليل املهني الذي يتم استخدامه 
التكلفة للتحليل املهني، وتستخدم مجموعات  DACUM هي طريقة رسيعة وفعالة من حيث  للتدريب عىل الكفايات يف املنطقة. 
العمل لتسهيل عملية بناء التفاصيل من أجل إجراء تحليل شامل ملهنة معينة 4. وهذا يشمل املعرفة الالزمة واملهارات والفجوات. عادًة 
ما يتم إدارة طريقة تطوير املنهاج الدرايس من قبل مسؤول تطوير معتمد للمنهاج الدرايس، وهي تتألف من جلسة »عصف ذهني« 
تطوير  ميرسي  واعتامد  تدريب  يتم  العمل).   يف  مبارشة  خربة  لديهم  خبريًا  مامرًسا   12-8 (حوايل  املؤهلني  العامل  مع  يومني  ملدة 

4  عملية DACUM هي عملية شائعة يف جميع أنحاء العامل، وقد تم استخدامها ألكرث من 40 عاًما. تم تطويرها يف األصل يف كندا، ولكن تم تطويرها وصقلها عىل مر السنني 
عىل يد روبرت إ. نورتون من جامعة والية أوهايو يف الواليات املتحدة. ملزيد من املعلومات حول مركز التدريب DACUM انظر إىل الرابط التايل: 

/https://dacum.osu.edu     
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املناهج من قبل اثنني من املعاهد الدولية 5. خالل ورشة العمل التي تستغرق يومني، يعمل الخرباء يف الوظيفة املعينة مع امليرس 
إلدراج جميع الواجبات الرئيسة للوظيفة، ومهام كل واجب (انظر الخطوة 2.3 بامللحق) للمزيد. عادًة ما يؤدي التحليل املهني إىل تحديد 
حوايل ستة إىل 12 مهمة تتألف من حوايل 50-150 مهمة تحدد ما يجب عىل العامل الناجح يف وظيفة معينة (أو مجموعة من الوظائف 
ذات الصلة) القيام به 6. ميكن أن يشمل هذا التحليل أيًضا تحديد املعارف ذات الصلة واملهارات العامة واألدوات واملعدات ومواقف 
الوظيفي وتحديد  الوصف  الوظيفي، ميكن استخدام املعلومات لكتابة  التعريفي  العمل املطلوبة. عند اكتامل امللف  أو سلوكيات 
تحليل منهاج  البياين 2 خطوات  الرسم  التدريبية. يوضح  الدراسية وتأليف املواد  الرواتب، وتطوير املناهج  مستويات املهارة وسلم 

درايس، بينام يوضح الرسم البياين 3 مثااًل مللف تعريفي وظيفي عىل شكل مخطط تطوير منهاج درايس.

5  مركزا التدريب الدوليان اللذان يقومان بتدريب واعتامد امليرسين يف DACUM هام مركز DACUM للتدريب الدويل يف مركز التعليم والتدريب من أجل التوظيف بجامعة 
.(CVA) والجمعية املهنية الكندية (CETE) والية أوهايو

6  وفًقا للجمعية املهنية الكندية CVA، ميكن أن يرتاوح مجال االختصاص العام لـ GAC (الواجبات) من سبعة إىل 15 مع كفاية عامة (تالئم كافة القطاعات) واحدة عىل األقل. 
GAC ترتاوح املهام من خمسة إىل 30 لكل منطقة اختصاص عامة

)DACUM( الشكل 2: وضع خطوات تحليل منهج درايس

تحديد الغرض من التحليل ومربراته )الناتجة عن الخطوات السابقة( 

تحديد نطاق التحليل )التخصصات وفئات الوظائف ونوع وحجم املنظامت وما إىل ذلك( 

تحديد املهن املراد تحليلها

االستعداد لورشة عمل التحليل املهني )تحديد مدة ورشة العمل، وإرسال الدعوات، والقيام بإعداد املكان، وما إىل ذلك(

إجراء التحليل املهني )توجيه اللجنة، تحديد الواجبات، تحديد املهام / الكفايات تحت كل واجب(

وضع اللمسات األخرية عىل مخطط تطوير املنهاج الدرايس )DACUM(مراجعة الواجبات واملهام، وتسلسل الواجبات واملهام، 
)DACUM( وتأكيد عنوان مخطط

تحديد لجنة تطوير املنهاج الدرايس DACUM واملراقبني
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)DACUM الشكل 3. جزء من امللف املهني التعريفي إلصالح السيارات )مخطط

A-1 Document work 
time

A-2 Prepare 
work order (e.g., 
vehicle vitals)

A-3 Verify 
customer 
complaint

A-4 Diagnose 
customer 
concern

A-5 Prepare work 
estimate

B-1 Verify 
vehicle specific 
maintenance 
schedule

B-2 Conduct vehicle walk around 
inspection (e.g., tire pressure, tread, 
body damage)

B-3 Conduct under hood inspection 
(e.g., hoses, belts, wiring, air cleaner, 
filters, fluid leaks)

B-10 Service 
transfer case fluid 
system

B-11 Service 
brake fluid 
system

B-12 Service 
transmission fluid 
system

B-13 Service 
power steering 
fluid system

B-14 Service 
coolant fluid 
system

C-1 Road test 
to verify brake 
function(s)

C-2 Perform 
brake inspection 
& diagnosis 
(hands-on & 
visual)

C-3 Verify brake 
specifica- tions

C-4 Rebuild/ 
replace master 
cylinder

C-5 Service 
boosters

C-13 Service 
proportioning 
valves

C-14 Service 
metering values

C-15 Service 
pressure 
differential valve

C-16 Service 
brake warning 
system (tail 
lights)

C-17 Service 
brake warning 
system (dash 
indicator)

D-1 Diagnose 
engine problems 
(e.g., leaks, cracks, 
compression, 
unusual noises)

D-2 Service 
engine gaskets 
(e.g., head, 
manifold)

D-3 Service 
engine seals (rear 
main)

D-4 Service engine cooling system 
(e.g., water pump, radiator, coolant 
flush)

E-1 Diagnose fuel 
system problems

E-2 Test fuel 
quality

E-3 Road test 
to determine 
fuel system 
problem(s)

E-4 Inspect for fuel system leaks (e.g., 
evaporation, liquid, air leaks)

E-11 Service water 
separa- tors/filter 
systems

E-12 Service fuel 
level sensors

F-1 Diagnose 
ignition system 
problems (e.g., 
scan tool, scope)

F-2 Verify ignition 
system function/ 
operation

F-3 Service 
battery

F-4 Service 
ignition signaling 
systems

F-11 Service 
ignition coil(s)

F-12 Service 
spark plugs & 
wires

F-13 Service 
distributor rotor 
systems

F-14 Service 
emission control 
systems

F-15 Perform 
ignition road test

G-1 Diagnose 
affected electrical/
electronic system 
malfunction(s)

G-2 Service alternator/ generator 
charging system

G-3 Service exterior lighting (e.g., 
headlight, dimming, turn signal 
indicators)

G-10 Service 
cooling fan systems

G-11 Service 
horn systems

G-12 Service SIR 
systems (e.g., air 
bags, seat belts)

G-13 Service 
cruise control 
systems

G-14 Service 
entertainment 
systems

Complete 
Documentation 
Requirements

Perform 
Preventative 
Maintenance

Maintain
Brake
Systems

Maintain
Engine

Maintain
Fuel
Systems

Perform
Ignition Systems 
Service

Maintain
Electrical/
Electronic Systems

A

B

C

D

E

F

G

املصدر: مركز التعليم والتدريب من أجل التشغيل (2004).
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روابط امللحق: الخطوة 3

3.1. DACUM tasks, duties and jobs under a given occupation  
3.2. DACUM examples of duties and tasks for different jobs and occupations
3.3. Format of a DACUM Research Chart

رابط امللحق: الخطوة 4 

4.1 Example of competency verification results table

  الخطوة 4: التحقق من امللف الوظيفي

مبجرد تطويره، ميكن التحقق من امللف التعريفي الوظيفي مع عدد أكرب من العامل الخرباء اآلخرين الذين يقدرون أهمية كل كفاية 
عىل نطاق من 1 إىل 5 يف مجاالت التكرار والنقد والصعوبة. كام أنها تأخذ يف عني االعتبار ما إذا كانت املتطلبات تنطبق عىل امللتحقني 
الجدد.  يتم حساب الرتتيب النهايئ بناًء عىل الرتجيحات املتساوية لكل إجابة أو من خالل تعيني أوزان مختلفة، اعتامًدا عىل هدف ونطاق 

التحليل (انظر الجدول 7). يتم استخدام التصنيف لتطوير القامئة النهائية للمهام / الكفايات.

الجدول 7. جزء من نتائج التحقق من كفايات ميكانييك السيارات

الوظيفة /املهام/ مجال االختصاص العام )GAC(: إصالح املحرك

التكرراملهمة أو الكفاية
)%(

االهمية
)5 4  3  2  1(

الصعوبة
)5 4  3  2  1(

متطلب سابق 
لاللتحاق بالتدريب 

)نعم / ال(

التصنيف 
)%( 

97.64.62.1No96.1إصالح رأس االسطوانة

إصالح كتلة األسطوانة 
89.04.52.4No93.6وأجزائها

92.74.51.7Yes69.3إصالح نظام التربيد

95.14.61.9Yes81.5إصالح نظام التشحيم
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  الخطوة 5: تطوير معايري الكفايات   

تساعد معايري الكفايات عىل التأكد من إجراء مهارات التدريب عىل مستوى الرشكات. وهي تحدد األداء املنجز املثايل الذي يقارن األداء 
الفعيل للعامل بناء عليه. توفر معايري الكفايات مرجًعا واضًحا لتحديد مجاالت الكفاية التي تحتاج إىل تحسني حتى يصل العامل إىل املعيار 
املطلوب. من خالل تطوير معايري الكفايات بعد تطوير امللف التعريفي الوظيفي، سيسمح بتحديد مجاالت املعرفة الرئيسة، ومؤرشات 
ومعايري األداء، وظروف األداء ومتطلباته (املهارات العامة التي تالئم كافة القطاعات، واألدوات واملعدات، والسالمة والصحة املهنية 
(OSH)، وقضايا التقييم، إلخ..) التي يجب معالجتها من خالل تطوير املنهاج وتحديد مصادر التدريس والتعلم املطلوبة (الخطوة 6 وما 

بعدها).

مبجرد تطوير امللف التعريفي الوظيفي، ميكن تطوير معايري الكفايات من خالل استخدام النموذج املتفق عليه وطنياً. إذا مل يكن 
أو من قبل  بلدان أخرى  بالفعل يف  التي تم تطويرها  الكفاية املهنية واملعايري املهنية  هناك منوذج وطني، فمن املمكن استخدام 
املنظامت الدولية . عىل سبيل املثال، تصف معايري الكفايات النموذجية اإلقليمية ملنظمة العمل الدولية (RMCS) معايري الكفايات 
ملجموعة واسعة من املهن. ميكن استخدام هذه املعايري من قبل الدول العربية يف عملية إنشاء أو مراجعة معايريها الوطنية التي 

تدعم التعليم والتدريب املهني والتقني.
 

ميكن وضع معايري الكفايات هذه يف سياقها املناسب لتناسب بيئة بلد معني، والتحقق منها من خالل عملية محلية. عند تطوير نهج 
التحقق املحيل، تدعو منظمة العمل الدولية (2016) إىل مراعاة ما ييل:     

حجم الصناعة وتوزيعها الجغرايف، بحيث ميكن إرشاك الرشكات املمثلة؛  •
تنوع الصناعة (أي التكنولوجيا املستخدمة واملنتجات املصنعة)؛  •

امللف التعريفي للعامل، من أجل ضامن أن يتم تضمني جميع الكفايات؛  •
تكاليف عملية التحقق؛   •

الوقت املتاح لعملية التحقق.  •

القطاع،   / الصناعة  ممثلو  ذلك  يف  مبا  الخرباء،  من  لجنة  قبل  من  املحلية  لالحتياجات  وفًقا  وتعديلها  الكفايات  معايري  مراجعة  يجب 
وأصحاب العمل، ومدربني التدريب عىل الكفايات / التعليم والتدريب املهني والتقني ومديري املراكز، واملسؤولني الحكوميني وخرباء 

املهارات الدولية،7 إلخ. يجب مشاركة املسودة النهائية للمعايري مع جمهور واسع كجزء من عملية التحقق من صحة معايري الكفايات.

وبدالً من ذلك، ميكن تطوير معايري الكفاءة/الكفاية من نقطة البداية 8. يتضمن هذا عادًة عملية من خمس خطوات كام هو موضح 
يف الرسم البياين 4. تتضمن الخطوة األوىل اختيار الصناعة أو القطاع ذي الصلة، ثم تعيني مجموعة من الخرباء ملجموعة العمل. ثم يتم 

تحديد مجاالت الكفايات الوظيفية، ويتم كتابة معايري الكفايات.

أخريًا، تصبح املعايري املهنية معايري الصناعة عندما يتم التحقق من صحتها من قبل الصناعة، أو املعايري الوطنية عندما يتم التحقق 
من صحتها من قبل الحكومة (انظر امللحق الخطوة 1.5 للحصول عىل أمثلة لوحدات الكفاية كجزء من معايري الكفايات). نظرًا ألن تطوير 

7   انظر امللحق (الخطوة 1.5) للحصول عىل روابط ملعايري الكفايات الحالية.
8  ميكن لكل واجب يف امللف التعريفي الوظيفي أن يشكل أساًسا لوحدة الكفاية يف معيار الكفاية، وميكن أن تشكل كل مهمة أساس عنرص واحد من الكفاية.
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معايري الكفايات يستغرق وقتًا طويالً، ويف بعض األحيان تكون عملية مكلفة، ميكن ملزودي التعليم والتدريب املهني والتقني، بدالً 
من ذلك، الوصول إىل امللفات التعريفية للكفاية التي تم التحقق منها مسبًقا ملهارات ومهن معينة، كام ذكر أعاله 9.

للكفايات  التعريفية  امللفات  تتوفر  املثال،  سبيل  عىل  بها.  املرتبطة  واملهارات  الوظيفة  يف  البحث  خالل  من  اإلنرتنت  عرب  التعريفية  امللفات  هذه  عىل  العثور  ميكن    9
http://tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/cdd1/job/Pages/default. :ملؤسسة التدريب واملهني والتقني يف اململكة العربية السعودية عىل

http://www.dacum.org/resources.pdf :املتوفرة عىل DACUM تحتفظ وكاالت أخرى مبخططات ملفات تعريفية مشابهة مللفات تعريفaspx
http://www.dacumohiostate.com   و         

رابط امللحق: الخطوة 5

5.1 Examples of competency units as part of competency standards
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الشكل 4. خطوات تطوير معايري الكفايات 

تحديد الصناعة / القطاع

تحديد مجاالت الكفايات الوظيفية

تعيني فريق متخصص من الخرباء

التحقق من معايري الكفايات

كتابة معايري الكفايات
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  3. تطوير برامج التدريب عىل الكفايات 

القراء املستهدفون:
مطوروا املناهج، 

واملدربني، ومدراء 
ضامن الجودة، 

وممثلني من القطاع 
الخاص

يصف هذا الفصل عملية من ثالث خطوات لتطوير برنامج تدريبي يعتمد عىل الكفايات من أجل 
مهن من محدد املهارات اىل ماهر )من املستوى األقل إىل املستوى املتوسط(. بعد تحديد 
لربنامج  الفعيل  التطوير  هي  التالية  الخطوة  فإن  منها،  والتحقق  تيسريها  سيتم  التي  الكفايات 

التدريب. تتضمن خطوات تطوير برنامج التدريب عىل الكفايات ما ييل:

الخطوة 6: 
تحديد املنهاج

الخطوة 7: 
تطوير أدوات التعلم

الخطوة 8: 
تصميم التدريب عىل الكفايات 

للتعلم يف مكان العمل

  الخطوة 6: تحديد املنهاج  

يعمل منهج التدريب عىل الكفايات مبثابة مخطط لربنامج عمل للتدريب عىل الكفايات. يجب أن يعتمد املنهاج عىل امللف التعريفي 
الوظيفي الذي تم التحقق منه أو معايري الكفايات الصناعية / املعتمدة محليًا ملهنة معينة. يعد املنهاج مبثابة دليل أسايس للمدربني، 
حيث يتم محاسبتهم عىل املهارات التي سيتم تعلمها، وكذلك وسيلة لقياس أداء الطلبة. يوضح الجدول 8 العنارص التي يجب مراعاتها 

عند تحديد إطار املنهاج الدرايس.

الجدول 8. العنارص التي يجب مراعاتها عند تحديد إطار املنهاج املدريس )ملف تعريف برنامج التدريب(

االمثلةاالعتبارات

الهدف من التدريب عىل الكفايات وأهدافه، مبا يف ذلك املهارات 1. املربرات للربنامج وأهدافه
والكفايات

العمر، املؤهالت السابقة، اختبار القبول، إلخ.2. أهلية الربنامج ومتطلباته

املؤهالت والخربة وما إىل ذلك.3.  متطلبات املدرب

التدريب أثناء العمل و / أو التدريب خارج العمل / التدريب يف املدرسة4. منهجية التدريب

وحدات التدريب ونتائج التعلم ومعايري األداء5.  تصميم وحدة التدريب

وحدات التدريب، املدة، تسلسل الوحدة، إلخ.6.  هيكلية برنامج التدريب وتسلسله

إكامل عدد من الوحدات، وما إىل ذلك.7.  متطلبات التخرج

نقاط وطنية / دولية8.  متطلبات االعتامد )إن وجدت(

مستوى املهارة 92. مستوى الكفاية )مستوى املهارة(
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يتم إنشاء اللجان االستشارية عادة عىل مستوى برنامج التدريب. تتكون اللجنة االستشارية بشكل رئييس من املامرسني الخرباء وأصحاب 
العالقة اآلخرين (يشارك املدربني كمراقبني). يتمثل الدور الرئييس لهذه اللجان يف مساعدة مزود التعليم والتدريب املهني والتقني يف 
التدريب، واملشاركة يف توظيف املدربني، وتوظيف  باإلضافة إىل توفري املوارد ومعدات  التدريبية وأهميتها،  الربامج  ضامن جودة 
الخريجني. يدعم األعضاء أيًضا مزودي التعليم والتدريب املهني والتقني يف تحديد أو اعتامد ملفات تعريفية للربنامج / أطر املناهج 

الدراسية، واملشاركة يف عملية تحليل املهام.

يتطلب تطوير برنامج التدريب عىل الكفايات أن كل كفاية / مهمة يف برنامج التدريب مقسمة إىل مستويات أخرى من التحليل. ينفذ 
مدراء التعليم والتدريب املهني والتقني عملية تحليل املهام هذه، ويفضل أن يتم ذلك من خالل ورشة عمل ملدة يومني مع 6 إىل 14 
مامرًسا خبريًا (خاصة عندما ال تتوفر معايريالكفايات الوطنية). من خالل هذه العملية، يتم تقسيم كل مهمة إىل مهام فرعية أو خطوات 
رئيسة (عادة من 2-5 خطوات لكل مهمة)، ويتم تحديد مؤرشات ومعايري األداء (كل من معايري العملية واملنتج، كام هو موضح يف 
الفصل 4) لكل خطوة (مؤرشان عىل األقل لكل خطوة). يتم أيًضا تحديد أي معرفة ذات صلة تدعم املهمة لكل مهمة، جنبًا إىل جنب مع 

اثنني إىل ثالث مهارات عامة أو تالئم كافة القطاعات.

التعلم ما يُتوقع من املتدرب أن يعرفه ويفهمه ويكون قادًرا عىل  إن العنرص الرئييس يف املناهج هو حصيلة التعلم. تصف نتيجة 
التعريفي  التدريب لتحقيقه، مبا يتفق مع امللف  التعلم ما تم تصميم  التعلم. وبعبارة أخرى، تعكس نتيجة  القيام به عند االنتهاء من 
للكفاية املتفق عليه. يجب أن تكون هذه النتائج موجهة إىل أداء ميكن إثباته (أي موصوف بطريقة ميكن قياسها أو تقييمها). عىل سبيل 
املثال، يف نهاية الوحدة / التدريب عىل »تشخيص وإصالح نظام التشحيم« سيكون املتدرب قادًرا عىل: (أ) إجراء اختبار ضغط الزيت؛ (ب) 

فحص مضخة الزيت؛ (ج) تغيري الزيت والفلرت؛ (د) إصالح األجزاء املعيبة يف نظام التشحيم.

هذه  إىل  عادًة  يُشار  لإلدارة.  قابلة  وحدات  يف  املهام  وضع  هي  الكفايات  عىل  التدريب  برامج  تطوير  يف  الرئيسة  الخطوات  إحدى 
الوحدات باعتبارها أدلة تعليمية أو وحدات. باإلشارة إىل التحليل التفصييل للمهام، فإن الهدف من كل وحدة تعليمية مشتق من مهمة 
(النتائج  الرئيسة. ميكن إضافة املعرفة  الخطوات   / الفرعية  بالوحدة من املهام  الخاصة  التعلم  نتائج  تُستمد  أو مجموعة من املهام. 
التدريب،  تدريبية مبنية عىل املشاريع وعىل حل املشاكل وتقييم هذا  الرتويج لربامج  املعرفية) عند الرضورة. ومع ذلك، يف سياق 

تتطلب املهن ذات املهارات العالية واملستويات األكرث تعقيًدا لألداء روابط أكرث تعقيًدا بني املهام ونتائج التعلم.

يف  الربنامج  مدة  وإجاميل  والعميل،  النظري  التدريب  مدة  تقدير  أيًضا  يتم  للتدريب.  الكايف  بالتسلسل  أيًضا  التعلم  وحدات  تسمح 
وحدة التدريب. ثم يتم تسلسل وحدات التدريب، مع الكفايات األوىل املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية حيث يحتاج املتدربون إىل 
معرفة كيفية حامية أنفسهم عند مامرسة املهارات. يتم تنظيم الجلسات النظرية وفقاً للجلسات العملية من أجل تعزيز التعلم القائم 
عىل حل املشاكل وعىل املشاريع القامئة. يقدم الجدول 9 مثاالً عىل منوذج لتصميم وحدة التعلم. ثم يتم التحقق من الوحدات مع 
أصحاب العمل، ويتم تحديد متطلبات املوارد املستقبلية واملوافقة عليها، ويتم اعتامد التغيريات يف املناهج الدراسية من قبل لجنة 

استشارية للربنامج. يقدم الجدول 10 مثاالً عىل هيكل لدورة تدريبية.
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الجدول 9. منوذج تصميم وحدة مليكانييك السيارات   

املثالالعنوان

ميكانييك املركبات الخفيفةالوظيفة/ املهنة 

ميكانييك السياراتدورة تدريبية

M-02 : إصالح رأس األسطوانةوحدة التدريب

كود يف امللف التعريفي 
B1 ، B2 ، B4 ، B5 ، إلخ.للكفاية

كلية التعليم والتدريب املهني والتقني، املدرسة، مركز التدريب، إلخ.مزود التدريب

تغطي هذه الوحدة الكفايات املطلوبة:وصف الوحدة
فحص رأس األسطوانة وأجزائها؛  •

استبدال أجزاء رأس األسطوانة؛  •
تعديل رأس اسطوانة املحرك.  •

مستوى املهارة 2مستوى املهارة / الكفاية

13 ساعة من التدريب العميل وساعتان من النظريةمدة التدريب

القيام باألعامل األساسية (M-99)املتطلبات األساسية  •
(M-100) السالمة والصحة املهنية  •

أن تكون قادًرا عىل تجميع رأس أسطوانة بنجاح وفًقا للمعيار املطلوبنتائج التعلم

معايري تقييم األداء
شد برغي االسطوانة باستخدام مفتاح عزم الدوران 

إتقان تصنيفات املحرك (مبا يف ذلك اإلشعال ونوع الوقود وعدد األسطوانات وترتيب تعزيز املعرفة  •
األسطوانة وموضع الصامم)

إتقان أساسيات تشغيل رأس االسطوانة  •
معرفة أجزاء رأس األسطوانة ووظيفة كل جزء  •

السالمة والصحة املهنية 
)OSH((.املالبس، نظارات السالمة، إلخ) ارتداء معدات الحامية الشخصية  •

االمتثال لتعليامت العمل مع املحركات (تم تطويره بواسطة املدرب / امليرس)  •
التأكد من عدم وجود زيت أو سوائل يف أرضية العمل التي تسبب انزالقًا  •

تجنب ملس األجزاء الساخنة أو الحواف الحادة  •
تأكد من أن مكان العمل نظيف وآمن يف جميع األوقات  •

صندوق األدواتاالدوات واملعدات  •
محرك ذو عمود كامات علوي  •

محرك بعمود كامات تحت الرأس  •
حامل رأس األسطوانة  •

مفتاح عزم الدوران   •
مقاييس الحشو  •

مواد تنظيف  •
أدلة وكتب مرجعية  •
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قادر عىل قراءة أدلة الخدمة والصيانة، وتوضيح خطوات تفكيك وإعادة تجميع رأس األسطوانةاملهارات العملية املساندة

التقييم 
اختبارات املهارات، مناذج التقييم التكويني املستمر

الجدول 10. أجزاء من هيكل دورة إصالح السيارات   

رمز وحدة التدريب 
وتسلسلها

عنوان وحدة 
نتائج التعلمالتدريب

إجاميل فرتة التدريب

املجاالت ذات الصلة املامرسةاملدة الزمنية
باملحتوى واملعرفة

M-01

تصليح أنظمة 
التربيد والتشحيم

استبدل أحزمة الحركة والبكرات

فحص واستبدال الرتموستات

استبدل مضخة املاء

فحص واختبار املربد

إجراء اختبار ضغط الزيت

M-02

إصالحات رأس 
األسطوانة

إزالة وفحص رأس األسطوانة 
للتأكد من عدم وجود تشقق

التحقق من مساحات سطح 
الحشية للتأكد من عدم وجود 

التواء وترسب

التحقق من حالة ممرات رأس 
األسطوانة

M-03

إصالحات كتلة 
املحرك

فحص كتلة املحرك بحثًا عن 
الشقوق ووضع املمر وما إىل 

ذلك.

فحص وقياس جدار االسطوانة 
للرضر والتلف

رش وتنظيف جدار االسطوانة

روابط امللحق: الخطوة 6

6.1 Example of course structure template
6.2 Template of module design
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  الخطوة 7: تطوير أدوات التعلم )أدلة املتعلم، أوراق العمل وخطط الدروس(

التي ستشكل أساس تقديم  للمتعلمني  أدلة  الدرايس إىل  التالية هي تحويل املنهاج  الخطوة  التدريب، فإن  مبجرد تصميم وحدات 
التعلم لكفاية معينة، واملقسمة إىل  دليل املتعلم هو يف األساس حقيبة تعلم توجه املتدربني من خالل جميع أنشطة  التدريب10. 
وحدات. يجب أن تعمل أدلة املتعلم عىل تعزيز التفكري النقدي، وحل املشاكل واكتشاف األخطاء يف أنشطة التعلم، واستخدام جمل 
واضحة وموجزة وقصرية وتنسيق نص موحد. يجب توفري املصطلحات الرئيسة باللغتني العربية واإلنجليزية. باإلضافة إىل ذلك، يجب 
استخدام الرسوم التوضيحية والرسومات الفنية (مع مواصفات لألداء) كلام كانت مفيدة لتقليل النص وتركيز انتباه القارئ عىل تفاصيل 

معينة. يحتوي الدليل عادة عىل ما ييل لكل وحدة تدريبية:

عنوان وحدة التدريب؛  
املقدمة وجدول املحتويات؛  

املهنة / املسمى الوظيفي وعنارص الكفاية / نتائج التعلم؛  
وصف الوحدة؛  

الكفايات السابقة املطلوبة؛  
أوراق التقييم والتدريب عىل املعرفة النظرية؛  

متارين عملية كجزء من أوراق العمل؛  
إىل  وما  الفيديو  ومقاطع  املدرسية  والكتب  االستهالكية  واملواد  واملرافق  واملعدات  (األدوات  املطلوبة  واملوارد  املراجع   

ذلك)؛
اختبارات املهارات / األداء واستامرات التقييم الذايت 11؛  

أنشطة تعلم إضافية لدعم عمليات التعلم (أي زيارة أماكن العمل واأللعاب ولعب األدوار واملراجع واملهام واملشاريع والواجبات   
املنزلية وما إىل ذلك)؛

قامئة املصطلحات الرئيسة الجديدة؛  
صفحات بيضاء ملالحظات املتدرب.  

 
وهي مصممة الستخدامها يف التدريب حيث يتعلم املتدربون من خالل  أوراق العمل هي أدلة لألجزاء العملية من جلسات التدريب. 
املامرسة. عادة ما توثق أوراق العمل املهام الرئيسة التي يتم تنفيذها، وتحتوي عىل تعليامت ملساعدة املتدرب عىل إكامل مهمة 
معينة. كام إنها تسمح ببعض املرونة، مع توفري مساحة عىل كل ورقة كتابة قامئة باألدوات واملواد اإلضافية، باإلضافة إىل مساحات 

لتعليامت خاصة الستخدامها حسب ما يراه كل مدرب مناسبًا. الشكل 5 هو مثال عىل ورقة العمل.

تعترب خطط الدرس رضورية للمدربني حيث إنها تجمع منوذج الوحدة بالتزويد الفعيل للتدريب عىل الكفايات. خطة الدرس هي وثيقة 
مكتوبة تم تجميعها من قبل املعلم قبل الدرس وتحدد السامت الرئيسة للدرس الذي سيتم تقدميه. وهذا يشمل الوقت املخصص 
واسرتاتيجية  واملوارد  التعليمية،  والوسائل  التدريس  وطريقة  والطلبة،  التدريس  أنشطة  وتسلسل  التعلم،  ونتائج  وأهدافه،  للدرس، 

التقييم. الشكل 6 هو مثال لخطة درس بسيطة.

10  تتضمن املواد التدريبية عادًة الكتب الدراسية، أوراق العمل أو كتيبات التامرين العملية للمتدربني، وأدلة التقييم للمدربني.
11  انظر الفصل 4
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الشكل 5. مثال عىل ورقة العمل

ورقة العمل

املتدرب:……………………………………........................................………    تاريخ البدء: …………….….............……………........

املدرب: ……………....................................…………………………………    تاريخ االنتهاء: …….................................…….………

رقم تسلسل العمل: ……………………………..............................................…………………………………………………….…….

وحدة التدريب:……....................................................................................................................…………………………….……

وحدة الكفاية / التدريب: ……………............................................................................................................………………….……

األدوات واملعدات، وما إىل ذلك: .......................................................................………………………………………………….……

.…........……………………………………………….……………………………………………………..………………………………

تعليامت خاصة: …………………………………………………………………………………………………………………………..……

..........................................................................................................................……….…………………………………………

املراجع: ……………………………………………………………………………...……………… …………………………………..……

..........................................................................................................................……….…………………………………………

..........................................................................................................................……….…………………………………………

..........................................................................................................................……….…………………………………………

االجراء

أسئلة داعمة للتقييم )شفهًيا أو كتابًيا(

1 ما ………..

2. كيف ........

3. إذا ...........

مالحظات
…………...….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………...….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………...….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………...….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………...….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………...….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

الرسم التوضيحي الخطواتالرقم#
التقييم

ما مل ينجز بعدما تم انجازه
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الشكل 6. مثال عىل خطة درسية  

خطة درسية

اسم املعلم/ املدرب: ...............................................................                                       تاريخ الدرس: ......................................................

اسم الوحدة التدريبية:……......................................................…

االرتباط باملعرفة السابقة: ……………………………………….......

أهداف الدرس:   •

•

 •

مخرجات التعلم (اكتساب مهارات املتعلم):   •

•

•

طرق التقييم / التحقق من األهداف املحققة: ...................................................................................................................................

طريقة (طرق) التدريس:   •

•

الوسائل التعليمية:    •

•

•

األدوات / املعدات:    •

•

•

نوع عمل الطالب (فردي، جامعي، مختلط، إلخ.): ..................................

القراءات / املوارد الدعمة:

 •

 •

تعليقات: …………………………………………………………………………………………………………………………..................

املهاراتالوقتاألنشطة الطالبيةأنشطة املعلم/ املدرب

مقدمة الدرس

الدرس الرئيس

الدرس النهايئ
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  الخطوة 8: تصميم التدريب عىل الكفايات للتعلم يف مكان العمل

التعلم يف مكان العمل هو التعلم الذي يحدث يف مكان العمل الفعيل وضمن معايري ظروف العمل. من خالل االنخراط يف التدريب 
العمل  أثناء  التدريب  يشمل  عادة،  معينة.  لوظيفة  نوعها  من  الفريدة  املهارات  اكتساب  عىل  قادرين  املتعلمون  يكون  العمل،  أثناء 
نقل  العمل  أثناء  التدريب  يتضمن  واملالحظة.  والرشح  واملكتوبة،  الشفوية  التعليامت  إىل  باإلضافة  واملحاكاة،  العملية  املامرسة 

املهارات واملعرفة من عامل متمرس (إما مرشف أو عامل حريف رئييس أو موظف متمرس) إىل مبتدئ أو متدرب.
 

التلمذة الصناعية هي شكل منظم من التعلم يف مكان العمل والذي يتطلب عملية تصميم محددة. أحد أقدم مناذج التدريب أثناء 
العمل وأكرثها دميومة هو منوذج التلمذة الصناعية. التلمذة الصناعية هي نظام تعليمي يكتسب مبوجبه املتعلم أو املتدرب مهارات 
يف تجارة أو حرفة معينة من خالل العمل جنبًا إىل جنب مع العامل ذوي الخربة يف رشكة حقيقية. تكتمل أيًضا التلمذة الصناعية الرسمية 
بالتعليم يف املدرسة. تحكم املتدرب مع العامل الحريف الذي يرشف مبارشة عىل املتدرب وصاحب العمل ومقدم التدريب اتفاقية 
تدريب تنظمها عادًة األنظمة والقوانني الرسمية. عادة، يتم تقاسم تكاليف التدريب بني املتدرب وصاحب العمل والحكومة. استناًدا 
إىل الكفايات ونتائج التعلم املحددة ملهنة معينة، يقوم صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل الحريف، بدعم من املدرب املختص 
واملعرفة  العمل  أثناء  العميل  التدريب  الوحدات  هذه  وتشمل  للمتعلم.  تدريبية  وحدات  بتطوير  والتقني،  املهني  والتدريب  بالتعليم 
النظرية، باإلضافة إىل التقييامت لقياس إنجاز كل نتيجة تعليمية. باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل صاحب العمل أو العامل الحريف، بدعم 

من خرباء التعليم والتدريب املهني والتقني، تحديد عمليات العمل التي تغذي مجموعة من مواقف تعليمية محتملة.

مراحل قد  ست  يصف   (1991) كولينز وآخرون.  محددة.  اسرتاتيجيات  يتطلب  العمل  التعلم يف مكان  الصناعية وغريها من  التلمذة 
يستخدمها املدرب - أو الحريف - ملساعدة املتدربني يف إتقان مهمة ما: عمل مناذج، التدريب، الدعم وتخفيف الدعم، التأمل، التعبري 

أو االستكشاف. 

الجدول 11. مثال عىل اسرتاتيجيات التعلم يف مكان العمل - إجراء معايرة لعجلة يف دورة ميكانييك السيارات   

مثال من مكان العملالوصفاسرتاتيجية التعلم

يقوم الخبري بعمل مهمة حتى يتمكن املتدرب عمل منوذج
من املالحظة ومن ثم بناء عىل ذلك يبني 

منوذج مفاهيمي للعمليات املطلوبة إلنجاز 
املهمة.

يرشح الحريف للمتدرب الخطوات املطلوبة إلدخال 
معلومات موازنة عجلة السيارة يف جهاز الكمبيوتر. 

يرشح الحريف للمتدرب كيفية ملء استامرة نتائج 
اختبارموازنة العجالت.

تتم مالحظة املتدرب أثناء قيامه مبهمة. يقدم التدريب
املدرب تلميحات ومالحظات وتذكري ويطلب 
منهم مهام جديدة تهدف إىل تقريب أدائهم 

من أداء الخرباء.

أمام العامل الحريف، يدخل املتدرب معلومات موازنة 
عجلة السيارة إىل الكمبيوتر ويستفيد من التغذية الراجعة 

للعامل الحريف.
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مثال من مكان العملالوصفاسرتاتيجية التعلم

يقدم الخبري الدعم أو املساعدة يف هيكلة املهمة الدعم 
بطريقة متكن املتدرب من تنفيذ املهمة. ميكن أن 
تأخذ إما شكل االقرتاحات أو الدعم الجسدي وميكن 
أن يشرتك الخبري يف تنفيذ أجزاء من املهمة التي ال 

ميكن للطالب تنفيذها. من املتطلبات األساسية 
لهذا الدعم التقييم الدقيق ملستوى املهارة الحايل 

للطالب وتزويده بخطوة وسيطة عند املستوى 
املناسب من الصعوبة ملساعدته يف تنفيذ النشاط 

املستهدف.

يقوم املتدرب بإجراء اختبار موازنة العجلة للسيارة 
باستخدام جهاز موازنة العجلة بينام تتم مالحظته 

من قبل الحريف، الذي يركز عىل املؤهالت الرئيسة 
لألداء ويقوم بالتصحيح أو التصحيحات املطلوبة.

تخفيف الدعم يأيت بعد تزويد الطالب بالدعم يف تخفيف الدعم
الوقت املناسب ويتضمن اإلزالة التدريجية "للدعم" 

حتى يتمكن الطلبة من أداء املطلوب مبفردهم.

يعمل املتدرب عىل مركبة حقيقية، ويقوم بإجراء 
اختبار موازنة العجلة وميأل منوذج نتيجة االختبار 

املطلوبة.

يتأمل ويتفكر املتدرب بأدائه ويقارن عمليات حل التأمل 
املشاكل الخاصة به مع عمليات الخبري أو املتدرب 

اآلخر.

يقوم املتدرب بإجراء اختبار موازنة العجلة وميأل 
منوذج نتيجة االختبار. يراجع الحريف النموذج ويقوم 

بالتصحيحات املطلوبة.

وهذا ينطوي عىل أي طريقة لجعل املتدرب يعرّب عن التعبري أو االستكشاف
معرفته أو منطقه أوعمليات حل املشاكل بحيث 

يتعلمون كيفية صياغة األسئلة واملشاكل املثرية 
لالهتامم والقابلة للحل.

يسأل الحريف املتدرب عن اإلجراءات املطلوبة عند 
حدوث خطأ يف املعايرة يف جهاز معايرة العجلة.
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  4. التزويد والتقييم واعتامد املتعلمني يف برامج التدريب عىل الكفايات

القراء املستهدفون:
 املعلمون، واملقيمون، 

ومصممو التقييم، ومطورو 
املناهج، وممثلو القطاع 

الخاص، ومدراء ضامن الجودة، 
و مدراء مركز التعليم والتدريب 

املهني والتقني

إدارة  كيفية  ذلك  يف  مبا  الكفايات،  عىل  التدريب  برنامج  تزويد  الفصل  هذا  يغطي 
والتصميم،  التعلم،  عملية  وإدارة  الفعال،  التدريب  تقنيات  وتنفيذ  اإلدارية،  الجوانب 
وإجراء تقييامت للطلبة عىل أساس الكفايات. بعض أجزاء هذا الفصل (أي اسرتاتيجيات 
الكفايات،  عىل  للتدريب  بالكامل  مخصصة  ليست  الدراسية)  الصفوف  وإدارة  التعلم، 

ولكن يوىص بها ألي تدريب عام. تم تضمني الخطوات التالية يف هذا الفصل:

  الخطوة 9: إدارة الجوانب اإلدارية للتدريب عىل الكفايات 

يجب النظر يف الجوانب اإلدارية ألي مقرر درايس بشكل دائم. عادة، تشمل هذه الجوانب الحصول عىل املوافقات ذات الصلة لدورة 
جديدة، وتوظيف وتدريب املوظفني واملدربني، واختيار أماكن التدريب املناسبة، وقبول الطلبة الجدد بالدورة. يقدم الجدول 12 قامئة 

مراجعة أساسية ملا قبل الدورة ملا يلزم املوافقة عليه وإنهائه قبل بدء دورة تدريبية عىل الكفايات.

الخطوة 9: 
إدارة الجوانب 

اإلدارية للتدريب 
عىل الكفايات

الخطوة 10: 
تنفيذ اسرتاتيجيات 

التعلم الفعال 
للتدريب عىل 

الكفاية

الخطوة 11: 
إدارة عملية 

التعلم (إدارة 
الصف)

الخطوة 12: 
تصميم تقييم 

التدريب عىل 
أساس الكفايات

الخطوة 13: 
إجراء التقييامت 
النهائية واعتامد 

املتعلمني من 
خالل منحهم 

الشهادات

الجدول 12. قامئة مرجعية للكفايات قبل بدء الدورة

نعم/ الالقامئة املرجعية ملا قبل الدورة

عنوان الربنامج والدورة واإلطار الزمني املعتمد من قبل مزود التدريب أو اللجنة االستشارية

التكلفة التقديرية التفصيلية للدورة التي تم إعدادها واملوافقة عليها

االنتهاء من اختيار وإعداد مواقع / أماكن التدريب

تنظيم لوجستيات التدريب (املعدات وأماكن التدريب واألدوات واملرافق واملواد االستهالكية واللوازم واملوارد واملواد 
وما إىل ذلك)

اكتامل تدريب املدربني / امليرسين

إعداد الربامج والجداول الزمنية للموظفني واملدربني ووضعها يف صيغتها النهائية

استكامل الطلبات واختيار الطلبة / املتدربني وفًقا ملعايري تعكس متطلبات االلتحاق واألهداف الشمولية
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وقبولهم  الطلبات  تقديم  عملية  إدارة  من  املتدربني  جميع  يستفيد 
يف الدورة التدريبية. البيئة التعليمية »الشاملة«، هي التي تأخذ يف 
عني االعتبار احتياجات املتدربني املعرضني للخطر / املمثلني متثيل 
املتدربني؛  جميع  لصالح  التشاور  عملية  بتعزيز  تسمح  (أ)  كاف:  غري 
وبالتايل  معينة،  باحتياجات  مجموعة  عىل  الضوء  تسلط  (ب)  و 
يجب  وبالتايل،  املتدربني.  لجميع  املدنية  املهارات  يف  املساهمة 
ذوي  واألشخاص  النساء  تتمكن  أن  لضامن  استباقية  تدابري  اتخاذ 
كاف  غري  متثيالً  املمثلة   / املهمشة  الفئات  من  وغريهم  اإلعاقة 
والتدريب املهني  التعليم  برامج  إىل  الدخول  التغلب عىل حواجز  من 
املجموعات  مع  التشاور  بعد  التدابري  هذه  تحديد  وينبغي  والتقني. 

لألشخاص  التدريبية  واالحتياجات  املناسب  املكان  ضامن  إن 
ذوي اإلعاقة يف الوقت املناسب يجلب إمكانية التوقع والتحكم 
واالستقاللية للمتدربني، حتى يتمكنوا من الرتكيز عىل االستمتاع 
بعملية التعلم مع أقرانهم. عندما يكون املكان غري مالمئاً، قد 
يركز األشخاص ذوو اإلعاقة عىل القضايا العملية التي متنعهم 
من االستفادة من جلسة التدريب. مثال، »هل سيكون مصطفى 
الدواء  ألخذ  الوقت  لدي  سيكون  هل  كتبي؟  لحمل  موجوًدا 
الخاص يب وأمتكن من أن أصل إىل صفي التايل؟ هل سيتبقى 
يل مقعد بالصف االمامي؟ هل ستكون هناك مياه عىل األرض 

قد تسبب يل االنزالق؟ »

أيًضا إضفاء الطابع املؤسيس عىل عملية التشاور هذه لضامن الحصول عىل تغذية راجعة مستمرة طوال  املعنية؛ من املستحسن 
فرتة الربنامج التدريبي لضامن استفادة املتدربني املهمشني. يجب أن تكون معايري االختيار للمتدربني شاملة بحيث تأخذ يف االعتبار: 
(أ) متطلبات مستوى الدخول للتدريب؛ (ب) أهداف الربنامج؛ (ج) الفئة املستهدفة من السكان والحصص املحددة لألهداف الفرعية. 
يجب أن يكون مصممو الربنامج أيًضا عىل دراية بالجوانب األخرى للربنامج التي ميكن أن تكون مبثابة تحيزات اختيار خفية بحيث تؤثر عىل 
شمولية الربنامج، مثل التكلفة والنقل والتوقيت ومدة الربنامج، باإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل مرافق التدريب (انظر الجدول 13). 

يجب تحديد الحلول العملية والعمل عىل تنفيذها.

مالحظة 1: هذه هي التكاليف التي يتم تكبدها مبجرد املشاركة، مثل فقدان الدخل بسبب الغياب عن الوظيفة.

الجدول 13. االعتبارات الخاصة بإعداد برنامج تدريبي شامل

األسئلة الرئيسةالقضايا املحتملة

هل متتلك الفئة املستهدفة من السكان القدرة املالية لتغطية التكاليف املبارشة1، باإلضافة إىل تكاليف الربنامج
تكاليف الفرص البديلة، املتعلقة بالربنامج؟

هل املواصالت اآلمنة واملوثوقة متوفرة للفئة املستهدفة من السكان ليتمكنوا من الوصول إىل املواصالت
مكان التدريب؟

هل يتناسب التوقيت واملدة املقرتحان بشكل جيد مع االلتزامات املهنية والعائلية األخرى التي قد التوقيت واملدة
تكون لدى املشاركني؟

هل مكان التدريب، ومحتوى التدريب، واللغات، وموقع ورشة العمل، واتجاهات طاقم التدريب مناسبة إمكانية الوصول
لجميع املشاركني لالنضامم واالستفادة من الربنامج؟

مبجرد االنتهاء من معايري االختيار، يجب تصميم الطلبات ونرشها عىل نطاق واسع. مبجرد تصميم معايري االختيار، فإن الخطوة التالية 
هي تصميم منوذج الطلب. يجب نرش منوذج الطلب، إىل جانب معلومات عن التدريب عىل الكفايات، عىل نطاق واسع من خالل حمالت 
التوعية (مثل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم العامة والخاصة واملراكز الحكومية ومكاتب الربيد والبلديات 
واملدارس واملساجد والكنائس). وينبغي إيالء عناية خاصة لضامن وصول الفئة املستهدفة من السكان املهمشني إىل هذه الحمالت. 
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قد يعني ذلك التواصل من خالل مجموعات النساء، أو استخدام لغة اإلشارة، عىل سبيل املثال.

يجب مراجعة جميع الطلبات بعناية. يجب تقييم الطلبة املحتملني مع متطلبات مستوى الدخول من خالل فحص درجاتهم ومستوياتهم 
وشهاداتهم السابقة والتحدث إىل من سبق وعمل معهم وفحص تاريخ عملهم. من خالل هذه العملية، يحتاج املدرب إىل إصدار الحكم 

من أجل تحديد املرشحني الذين لديهم القدرة عىل إكامل الربنامج التدريبي بنجاح.

يجب إجراء اختبارات االختيار. تم تصميم هذه االختبارات لتقييم كفايات املرشح والتزامه، مع مراعاة االستهداف االجتامعي للربنامج، إىل 
جانب أي تعديالت مطلوبة لتلبية احتياجاتهم - من حيث الوصول واللغة وهيكلية الدعم وما إىل ذلك. قد تحتاج االختبارات إىل تكييف، 
عىل سبيل املثال، من خالل عرض النص بطريقة برايل أو قراءة أسئلة االختبار بصوت عاٍل للمرشح الذي يعاين من ضعف برصي. ميكن 
أيًضا إجراء االختبارات الكتابية من خالل جهاز كمبيوتر أو عن طريق رسد السؤال. يحتاج القامئون بإجراء املقابالت إىل استكشاف نوع 

ومالمئة تجهيز املكان التي سيحتاج إليها املرشحني أثناء التعليم واالختبار.

يجب أن تكون االحتياجات من مالمئة تجهيز املكان معقولة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات للتأكد من أنهم يشاركون يف برنامج 
التدريب ويستفيدون منه عىل قدم املساواة مع اآلخرين. يجب أن يستند مالمئة تجهيز املكان عىل تحليل احتياجات الشخص فيام 
يتعلق مبا ييل: (أ) بيئة الربنامج أو الصف الدرايس وكيف ميكن أن يشكل حواجز أمام مشاركته؛ (ب) طرق عرض مادة الدورة أو التعليامت 
التي ميكن أن متنع املتدرب من التعلم؛ و (ج) طرق التقييم التي قد ال تسمح بإجراء تقييم مناسب ملا يعرف أو ميكن للمتدرب القيام به. 
يجب تحديد هذه الرتتيبات واختبارها قبل بدء جلسة التدريب، ودمجها مع روتني التدريب. ستكون معظم أنواع أماكن التدريب غري مكلفة 
وبسيطة يف الرتتيب. من املهم أيًضا اختبار مالمئة تجهيز املكان قبل بدء الدورة لتجنب املشاكل املحتملة. يقدم الجدول 14 قامئة 

مرجعية بسيطة للنظر يف أنواع أماكن التدريب والرتتيبات التي قد تحتاج إىل القيام بها.

الجدول 14. اعتبارات مالمئة تجهيز املكان أثناء التدريب 

نعم/ الاالعتبارات 

هل ميكن للمتدرب أن يتحرك يف الصف الدرايس أو ورشة العمل بسهولة؟

هل ميكن للمتدرب استخدام املعدات واألدوات يف الصف أو ورشة العمل بسهولة وأمان؟

هل ميكن للمتدرب الحصول عىل معلومات من مادة الدورة أو عرض ورشة العمل بالشكل الذي تقدم به حاليًا؟

هل ميكن للمتدرب املشاركة مع متدربني آخرين يف أنشطة جامعية؟

هل ميكن للمتدرب أن ميارس املهامت يف الصفوف الدراسية أو الورشة كام يفعل املتدربون اآلخرون؟ 

هل ميكن للمتدرب إظهار اكتساب املعرفة كام يستطيع املتدربون اآلخرون (أي األداء كام يفعل اآلخرين)؟

ما نوع الدعم أو التعديالت األخرى التي يحتاجها املتدرب لالختبار أو لتقييم األداء؟
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إن األشخاص ذوي اإلعاقة هم يف الغالب أفضل الخرباء يف تحديد ما هي االحتياجات املتعلقة بتجهيز املكان املناسب الحتياجاتهم. 
إن املتدربني ذوي اإلعاقات املحددة، مثل ضعف السمع أو البرص أو الحركة، هم يف أفضل وضع ليرشحوا ملدريب التعليم والتدريب 
املهني والتقني عن كيفية تلبية احتياجاتهم. ومع ذلك، قد يكونوا خائفني أو غري مستعدين إلخبار مركز التعليم والتدريب املهني والتقني 
عن تجهيز األماكن التي يحتاجونها. إذا تم توجيه دعوة لهم ملشاهدة مبنى التعليم والتدريب املهني والتقني، وزيارة الصفوف الدراسية 
وورشات العمل، ومعرفة كيف سيتم تقديم الدورات وما هو متوقع من املتدربني، فسيكون لديهم فكرة أفضل عام هو مطلوب منهم 
وقد يكونون أكرث راحة حول االخبار عن احتياجاتهم. ميكن ملنظامت األشخاص ذوي اإلعاقة أيًضا توفري الخربة يف تلبية احتياجاتهم وجعل 

الربنامج أكرث شموالً لهم.

  الخطوة 10: تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم الفعال للتدريب عىل الكفايات

تتضمن هذه الخطوة اسرتاتيجيات ومقاربات مختلفة للتعلم. يتطلب تقديم التعليامت التفاعل بني املتعلم واملعلم بحيث يكتسب 
املتعلم أو يستخدم املهارات واملعرفة والسلوكيات املطلوبة للعمل بفعالية يف الوظيفة. سيعتمد نجاح التفاعل عىل مهارة املدرب 

يف:

االستفادة من تقنيات تعلم الكبار؛  •
استيعاب أساليب التعلم للمتدربني؛  •

تسليم محتوى الهيكل؛  •
مطابقة املحتوى التعليمي مع اسرتاتيجيات التعلم النشط؛  •

تطوير واستخدام مصادر تعليمية فعالة.  •

تحتاج برامج التدريب الفعالة املبنية عىل الكفايات إىل دمج مبادئ وطرق تعلم الكبار يف دروسهم. وفقا لنولز (1984)، هناك أربعة 
مبادئ رئيسة لتعلم الكبار:

من املهم أن يشارك الطلبة البالغون يف تخطيط وتقييم دروسهم.  )1(
الخربات (مبا يف ذلك األخطاء) هي األساس ألنشطة التعلم.  )2(

مييل البالغون إىل االهتامم أكرث مبوضوعات التعلم التي لها صلة فورية وإمكانية التأثري عىل وظيفتهم أو حياتهم الشخصية.  )3(
تعلم الكبار موجه نحو حل املشاكل، وليس مدفوًعا باملحتوى.  )4(

يسلط الجدول 15 الضوء عىل اآلثار املرتتبة عىل تعلم الكبار للتدريب عىل الكفايات. 
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الجدول 15. تعلم الكبار - اآلثار املرتتبة عىل جلسات التدريب عىل الكفايات

مبادئ تعلم الكبار اآلثار املرتتبة عىل الدورات التدريبية املبنية عىل الكفايات

الكبار، مبا يف ذلك الشباب، موجهون ذاتيًا ويريدون تحمل 
املسؤولية عن قراراتهم التعليمية واإلجراءات والعواقب.

يجب أن يضمن التدريب عىل الكفايات أن تركز كل جلسة عىل 
املتعلم، حيث يتحمل املتعلم مسؤولية اكتساب املهارات.

يريد البالغون تطبيق تجاربهم الخاصة عىل عملية التعلم من خالل 
املامرسة والتفكري والتحليل.

يجب أن يدرك املدرب أن املتعلم البالغ سيقوم "بفلرتة" 
املعلومات الجديدة من خالل تجاربه الشخصية لتحديد ما إذا كان 

ذلك منطقيًا. يجب أن يكون املدرب عىل استعداد لإلجابة عن 
االسئلة.

يفضل البالغون أن يكونوا مشاركني نشطني يف عملية التعلم.
سيقوم املدرب بإرشاك املتعلم البالغ من خالل اسرتاتيجيات 

التعلم النشط، بدالً من جعل املتعلم يجلس كمتلقي سلبي يف 
الصف.

يتم تحفيز الكبار من خالل املهام املتعلقة بأدوارهم الفريدة.
سوف يسأل املتعلم البالغ، "ما عالقة هذا يب؟" يجب عىل املدرب 

التأكد من أن التعلم ينطبق عىل الوضع الشخيص ودور املتعلم 
البالغ.

يركز البالغون عىل التعلم من خالل حل املشاكل بدالً من الرتكيز 
عىل املوضوع.

من الناحية املثالية، سيقدم املدرب املشاكل واملواقف 
والسيناريوهات التي يتعني عىل املتعلم البالغ حلها.

يقدر البالغون التواصل مع الغري والتغذية الراجعة الفعالة. بينام يقوم املدرب بالتعليق عىل تقدم املتعلم، يجب توفري 
الفرص للمتعلم البالغ لطرح األسئلة والتعليق.

يقدر البالغون الدورة التدريبية التي تصمم وتنظم وتقدم بطريقة 
عملية. يجب توضيح نتائج وأهداف التعلم للمتعلم البالغ منذ البداية.

يقدر البالغون األهداف الواضحة والقابلة للقياس واملوجهة نحو 
املهمة.

يجب عىل املدرب التأكد من أن مهام التعلم واضحة، مع نتائج 
قابلة للقياس.

أمناط التعلم: هناك عدد من الطرق املختلفة التي يفضلها األفراد للتعلم - بعضها عن طريق املشاهدة، وبعضها عن طريق االستامع، 
هذا يعني أنه ليك يكون التدريب عىل الكفايات فعاالً، يجب أن يدمج طرائق وأساليب التعلم املختلفة  وبعضها عن طريق التطبيق. 
للمتدربني، ألن طريقة واحدة ال تناسب الجميع. ميثل التحدي أمام املدرب االستجابة لهذه املجموعة املتنوعة من أمناط التعلم، والتي 
يختلف بعضها عن األساليب الخاصة املعتادون عليها، ويتطلب ذلك منهم التحضري الجيد. يجب أن تتضمن الجلسات عنارص تتوافق 

وجميع أنواع املتعلمني، مبا يف ذلك املتعلمني ذوي اإلعاقات.

يجب أن يقوم املدرب بتضمني خطوات »اإلخبار« و »التوضيح« و »الفعل« يف كل درس للتعلم ليتمكن الطلبة من الحصول عىل فرصة 
12 أن األشخاص يستخدمون ثالثة حواس أو طرق مختلفة  ملعالجة املعلومات وفًقا لطرق التعلم املفضلة لديهم. وضح الرتبويون 
 .(KORR لتصنيفات طريقة كور appendix step 11.1  1.11 انظر امللحق، الخطوة) ملعالجة املعلومات: السمعية والبرصية والحركية

12  وفًقا لنموذج VAK (البرصي والسمعي والحريك)؛ يُعرف املتعلمون أحيانًا بنموذج VAKT (مريئ، سمعي، حريك، ومليس)، يستخدم املتعلمون هذه الطرق الثالثة / 
األربعة لتلقي وتعلم معلومات جديدة. تشكل أمناط التعلم VAK منوذًجا للتعلم صممه والرت بريك باربر Walter Burke Barbe وتم تطويره الحًقا بواسطة نيل فلمنغ 

.Neil Fleming
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يفضل املتعلمون السمعيون التعلم من خالل السمع (أي شفهيًا، من خالل استخدام األرشطة الصوتية واألقراص املدمجة والوسائط 
البرصية والنامذج والصور والوسائط املرئية األخرى. يفضل  الوسائل  البرصيني تفضيل استخدام  السمعية األخرى). لدى املتعلمني 
املتعلمون بالحركة األنشطة »العملية« التي ميكن للمتعلم فيها مامرسة يشء ما وتجربته جسديًا. يُظهر البحث 13 أن الناس يفضلون 
طريقة ما عىل طريقة أخرى، لكنهم كثريًا ما يستخدمون جميع طرق التعلم الثالثة بشكل فردي ومعا كجزء من عملية التعلم. لذلك، من 
أجل استيعاب طرق التعلم الثالثة هذه (السمعية والبرصية والحركية)، سيضمن املدرب الفعال أن يقدم تدريبه مزيًجا من األساليب التي 

تناسب الطرق التي يعالج بها األفراد املعلومات، ويشجع الطلبة عىل تبني مجموعة متنوعة من األساليب نحو اكتساب املهارات.

تم تحديد مجموعة من أمناط التعلم املتميزة من قبل فيلدر وسولومان (1993)، اللذان وصفا مثانية أنواع من املتعلمني: (1) نشط؛ 
(2) متأمل؛ (3) مستشعر؛ (4) حديس. (5) برصي؛ (6) لفظي؛ (7) يتبع التسلسل؛ و (8) عاملي. يوضح الجدول 17 أمناط التعلم املختلفة 

هذه وينصح املدربني االخذ يف عني االعتبار قضايا معينة عند تصميم وتخطيط الدورات التدريبية.

الجدول 16. أمثلة من طرق التعلم  

مثالالطريقةطرائق التعلم للمتعلمخطوات التعلم للمعلم

وصف السالمة املهنية وطرق الوقاية الصحية اإلخبارالسمعيوصف املهارة
الالزمة يف عملية اللحام.

رشح استخدام العتاد الواقي.اإلظهاراملريئإظهار املهارة

يحاول املتدربون ارتداء كاممات واقية قبل بدء القيام بفعلالحريكالسامح للمتعلمني باملشاركة
متارين اللحام.

الجدول 17. اعتبارات ألمناط التعلم املختلفة يف الدورات التدريبية املبنية عىل الكفايات

اعتبارات التخطيط للدورات التدريبية الخصائصأسلوب التعلم
املبنية عىل الكفايات

النشيط
يفضل املتعلمون النشطون واملتأملون معالجة املعلومات عرب 

توفري فرصة حقيقية للمشاركة التطبيق واملشاركة النشطة والتعلم.

يفضل املتعلمون املتأملون الحصول عىل الوقت الالزم ملعالجة املتأمل
املعلومات الجديدة واستخالص استنتاجاتهم الخاصة، ويفضلون 

الدراسة مبفردهم أو مع شخص آخر عىل األكرث.

بالنسبة لألمناط التأملية، وفر فرصة 
للتفكري وتحليل النتائج.

يسعى املتعلمون الحساسون للحصول عىل معلومات تستند إىل املستشعر
الحقائق. فهم منهجيون، ويفضلون التعلم من خالل دروس واضحة 

ومنظمة. هم حذرين وغالبا بطيئني.

وفر فرصة "اللمس" و "التذوق" و "الشم" 
و "التجربة" يف خطة التعلم.

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/l/learning-styles  13
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يسعى املتعلمون الحدسني إىل الحصول عىل املعلومات بناًء الحديس
عىل تجاربهم وخيالهم. يتمتعون بالتعامل مع املفاهيم املجردة 

ويزدهرون بالتعامل مع التعقيدات. إنهم يفضلون مجموعة متنوعة 
من طرق التدريس بدالً من التكرار.

تفهم أن بعض املتعلمني راضون عن 
"مشاعرهم" حول املوضوع وال يعتمدون 

عىل إثبات ذلك ألنفسهم.

املريئ/ يعتمد 
يحفظ املتعلمون املرئيون يف الذاكرة املعلومات من العروض البرص

املرئية أكرث من العروض التقدميية املكتوبة أو املنطوقة.
يحتاج املتعلمون املرئيون إىل صور 

ورسوم بيانية وعروض توضيحية.

اللفظي
يحفظ املتعلمون اللفظيون يف الذاكرة املعلومات بشكل أفضل 

بسامعها.

يكفي للمتعلمني اللفظيني االستامع 
إىل العرض التقدميي من أجل االحتفاظ 

باملعلومات.
يستمتع املتعلمون الذين يعتمدون التسلسل بحل املشاكل أو التسلسيل

تعلم مفاهيم جديدة من خالل التحرك بخطوات بشكل مبارش. 
مييلون إىل النجاح يف املدرسة ألن معظم التدريس يتم يف ترتيب 

متسلسل.

قم بتقسيم عرض املهارة التي سيتم 
اكتسابها إىل سلسلة من الخطوات.

يقوم املتعلمون العامليون بقفزات غري متسلسلة ويستوعبون العاملي
املعلومات بشكل عشوايئ حتى يستوعبوها أخريًا أو يكونون قادرين 
عىل مالءمة القطع مًعا. إنهم قادرون عىل حل املشاكل التي تتجاوز 

قدرة املتعلمني املتسلسلة. غالبًا ما يجدون صعوبة يف رشح 
كيفية حل مشكلة أو فهم مفهوم ما.

اعرض الصورة الكبرية أوالً، ثم مكوناتها / 
عنارصها.

الطلبة  أن   (GRUNERT (1997 البعض. وجد غونريت الطلبة املنخرطني مع املواد واملتعاونني مع بعضهم  النشط يشمل  التعلم 
أيًضا  النشط  التعلم  يوفر  املناقشة.  أو  التطبيق  أو  املامرسة  خالل  من  بنشاط  ويتعلمون  الدرس  يف  يشاركون  عندما  أكرث  يتعلمون 
فرصة للطلبة لتلقي املالحظات بشكل غري رسمي حول مدى فهمهم ملفهوم أو معلومات جديدة. قد ال يشارك جميع الطلبة عن طيب 
خاطر يف أنشطة التعلم النشط، ألن هذا النمط يتعارض مع طرق التدريس التقليدية حيث يتم تزويد الطلبة باملعلومات، وحفظها، ثم 
اختبارهم بها. يجب دمج اسرتاتيجيات التعلم النشط يف كل مكون من مكونات الدورة التدريبية من أجل زيادة التعلم وإرشاك الطلبة. وترد 
بعض األمثلة عىل أنشطة التعلم النشط يف الجدول 18، الذي يوضح أن جلسة التدريب الفعالة تتكون من خليط من الطرق واالساليب، 

مبا يف ذلك أمناط التعلم املختلفة.

الجدول 18. أمثلة عىل اسرتاتيجيات التعلم النشط

اسرتاتيجيات التعلم 
مثال عىل نشاط لدورة ميكانييك السياراتالتعريفالنشط

وضع املتعلمني يف مجموعات محددة لبناء مجتمع الفرز 
التعلم، وتشجيع املشاركة، وإظهار االختالفات بشكل 

واضح بني خصائص الطلبة

انرش الفتات »نعم« و »ال« يف مواقع مختلفة واجعل 
املتعلمني يقفون بالقرب من الفتة، بناًء عىل سؤال 

ميكانييك السيارات الذي تطرحه.

صنف املتعلمني حسب األربعة مناذج ألمناط التعلم 
لتوضيح أمناط التعلم املختلفة يف دورة ميكانييك 

السيارات.

تجميع املتعلمني للتعبري عن آرائهم حول قضية الجدل املنظم 
لتطوير التفكري النقدي والتواصل الشفوي

ضع الفتات تحتوي عىل الكلمتني »موافق« و »غري 
موافق« حول الغرفة واطلب من املتعلمني تصنيف 

أنفسهم بناًء عىل رأيهم حول مشكلة معينة يف 
ميكانيك السيارات. يتم تشجيع أعضاء كل مجموعة عىل 

تقديم حججهم لدعم رأيهم.
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يضع املتعلمون العنارص يف فئات لتطوير املهارات إطار التصنيف 
التحليلية، وتحسني ذاكرتهم بشأن املواد وتطوير إطار 

مفاهيمي للتعلم

ضع املراحل الخمس للتعلم عىل شبكة ثم زود 
املتعلمني بقامئة من أنشطة ميكانيك السيارات. 

اطلب من املتعلمني تصنيف كل نشاط يف مرحلة 
واحدة أو أكرث من مراحل التعلم.

استخالص االستنتاجات لتشجيع التفكري النقدي التوصل إىل نتيجة 
والعالقات بني النظرية والتطبيق

اطلب من املتعلمني النظر يف النتائج أو العواقب 
املحتملة لنظرية تعلم محددة يف ميكانيك السيارات.

اطلب من املتعلمني البحث يف أسباب فشل الطلبة 
فيام يتعلق بدورة ميكانيك السيارات الخاصة بهم.

الربهنة / تقديم 
االثبات

تطوير الفهم العميل للنظريات، وتوليد االهتامم 
وتنمية مهارات التفكري النقدي

اطلب من املتعلمني توضيح الفكرة من خالل "اإلخبار" 
و"التوضيح" و"الفعل" وذلك بتوكيل أحد الطلبة تنفيذ 

مهمة بسيطة مليكانييك السيارات لطالب آخر.

التوقف أثناء الدروس وإعطاء املتعلمني مهمة اجراء التوقف 
لتنشيط الذاكرة والسامح لهم باستيعاب املواد

عند مناقشة أفعال الحركة، توقف واطلب من 
املتعلمني كتابة أمثلة خاصة مبيكانيك السيارات 

وقراءتها أمام الجميع يف الصف.

مقاربة االنطباعات / 
وجهات النظر

تحديد عدد من وجهات النظر حول قضية وجعل 
املتعلمني يتحدثون عن القضية من منظور فردي أو 

جامعي

تعرضت التعليامت القامئة عىل الكفايات النتقادات 
عىل مدى السنوات القليلة املاضية. اطلب من 

املتعلمني مناقشة القضية من منظور املجتمع 
واملتعلمني واالقتصاد.

التفكر، التحدث مع 
قرين، املشاركة

اطلب من املتعلمني العمل بشكل فردي ومن ثم يف 
أقران لتشجيع مهارات التفكري الناقد

اطلب من املتعلمني أن يكتبوا بشكل فردي بعض 
أنشطة التعلم اإلبداعية لفئة ميكانيك السيارات. ثم 
ضعهم يف أزواج لدمج أفكارهم وتقديم تقرير امام 
الصف. ميكن أيًضا دمج االقران يف مجموعات من 

أربعة ملزيد من املناقشة.

شارك الحكايات ذات الصلة من تجربتك العملية استخدام القصص لتعزيز التعلم من خالل الضحكالفكاهة 
كمدرب، مظهراً روح الفكاهة.

إتاحة الفرصة للمتعلمني لكتابة أسئلة االختبار املحتملة توليد االسئلة 
لتحسني التذكر وتطوير مهارات الدراسة وتوليد 

مجموعة من األسئلة

بعد تزويد املتعلمني مبواد واقعية حول نظرية التعلم، 
اطلب منهم كتابة سؤال امتحان يتعلق مبيكانيك 

السيارات.

يحتفظ املتعلمون بدفرت يوميات لتعزيز التفكري عايل كتابة اليوميات 
املستوى وتسجيل االستجابات الشخصية وتحسني 

مهارات الكتابة

شجع املتعلمني عىل الحفاظ عىل دفرت يوميات خالل 
دورة ميكانيك السيارات الخاصة بهم. يف أوقات 

مختلفة من التدريب، اطلب منهم كتابة تصوراتهم أو 
ردودهم الشخصية عىل املواد املقدمة.

استخدام األلعاب لدعم مفهوم معني أو تحفيز االلعاب 
املتعلمني أو تزويدهم ببعض الوقت الرتفيهي 

املنظم

ميكن استخدام العديد من األلعاب لتوضيح استخدام 
العرض من خالل "اإلخبار" و"التوضيح" و"الفعل" يف 

ميكانيك السيارات. عىل سبيل املثال، أخرب الطلبة 
بكيفية تغيري الزيت، اريهم ذلك ثم اطلب منهم القيام 

بذلك بأنفسهم.
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يجب االخذ بعني االعتبار يف جلسات التدريب لتعلم الكبار خمس خطوات: )1) االنتباه، مام يجعلنا متقبلني (2) املعلومات، والتي بدورنا 
التدريب، كل خطوة منظمة  والفهم. يف جلسة  للتطبيق  باختبارها  نقوم   (5) والتي  استنتاجات،   (4) باستيعابها الستخالص  نقوم   (3)

ومخطط لها هي رضورية لحدوث التعلم.

التطبيق.  املامرسة،  العرض،  الرتكيز،   - العنارص  رباعي  تعليمي  منوذج  باستخدام  يوىص  الكفايات،  عىل  للتدريب  بالنسبة  لذلك، 
املفتاح لتطبيق هذا النموذج هو أنه يشجع املدرب عىل إرشاك املتعلمني يف وقت مبكر من التعلم، لتقديم عنارص / أهداف التعلم، 
ويطلب من الطالب أداء مهمة أثناء قيام املدرب بتقييم أدائه قبل التطبيق الكامل. يجب عىل املدرب تعديل دوره باستخدام املكونات 

األربعة وتجنب دور / موقف »املحارضة«.

يجب عىل املدرب اختيار الوسيلة املناسبة واألكرث مالءمة للتدريب من حيث التكلفة لكل اسرتاتيجية تُعلّم وأفضل األدوات املناسبة. 
يجب أن تسهل إسرتاتيجيات التعلم والوسائل التدريبية تنفيذ أنشطة التعلم، والتعلم الذايت والتعلم النشط، ودعم كل من التدريب خارج 
العمل وأثناء العمل. يجب الحرص عىل عدم اإلفراط يف استخدام أي أداة من األدوات أو وسيلة من الوسائل املساعدة للتدريب (انظر 

الجدول 19 أدناه للحصول عىل أمثلة من أدوات التدريب).

.5

االختبار
.4

النتائج
.3

عملية االستيعاب

.2

املعلومات
.1

االهتامم

الجدول 19. أدوات التدريس والتقييم املنتظم للكفايات

االتجاهات/ السلوكاملهاراتاملعرفة

عرض تقدمييأدوات للتدريس  
فيديو  

استضافة متحدث   
مهام/ واجبات الطلبة  

اإلنرتنت  
التوضيحات  

النرشات  
االبحاث  

املحارضة  
العروض الجامعية  

التوضيحات  
مامرسة الطالب  

مترين يعتمد عىل األقران من   
طالب إىل طالب

قم بتقسيم املتعلمني   
ملجموعات، وابحث عن العمل 

الجامعي، وااللتزام، والقيادة، 
والثقة بالنفس

ضع جدول للمهام/ للواجبات  
ابتكر مشكلة  

اختبارات قصرية فجائية / أدوات للتقييم  
اختبارات بالورق والقلم 

املناقشات اللفظية  
قم بتكوين املجموعات واطلب   

منهم إيجاد الحل
العروض الطالبية  

التحقق من »املنتج« مع   
املواصفات

اختبارات الورق والقلم   
امتحانات شفوية  

املالحظة  
اختبارات األداء  

االختبارات املوحدة  
جداول التصنيف  
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  الخطوة 11: إدارة عملية التعلم )اإلدارة الصفية(  

يجب أن يأخذ املدربون الفرصة يف اليوم األول يف الصف ليتفقوا مع املتعلمني عىل أهداف التعلم وخصائص بيئة التعلم. ومن 
املثري لالهتامم، أنه عندما يُسمح للبالغني بلعب دور يف تنظيم مناخهم التعليمي، فإنهم يشاركون بشكل كامل ويتحملون املزيد من 
املسؤولية لتحقيق النتائج. تؤثر االنطباعات واألحداث األوىل يف اليوم األول بشكل كبري عىل تصورات املتعلمني ملا ستكون عليه بيئة 
التدريب بنجاح.  الدرايس والعالقة مع املدرب واملتعلمني اآلخرين. يرغب املتعلمون يف معرفة ما هو متوقع منهم إلكامل  الصف 

يحتاج املدرب أن يقوم بتوضيح السلوك املتوقع من املتدربني من اليوم األول.

من املهم أن تكون واضحاً وصادقاً فيام يتعلق بقيود املدرب وإبالغ الطلبة بكيفية تطبيق العقوبات. وضح ما سيتم أو لن يتم التسامح 
معه. يتضمن ذلك اتباع بروتوكوالت األمان، مثل ارتداء معدات الحامية الشخصية. يجب تعزيز هذه التوقعات باستمرار من خالل إعطاء 
ردود فعل إيجابية للطلبة عندما يظهرون السلوكيات الصحيحة، والثناء عىل الطلبة لتوليد مشاعر إيجابية وتشجيعهم باستمرار. بصفتك 
النحو املطلوب،  السالمة عىل  (أي استخدام معدات  بالقواعد  الجيد وااللتزام  للسلوك  القدر وضع منوذج  مدرباً، من املهم وبنفس 

واالحرتام، ومامرسة مهارات االستامع والتواصل الجيدة).

التواصل بني األشخاص هو العنرص األسايس للعالقات والتعلم. يتواصل املدربون باستمرار، بطريقة لفظية وغري لفظية. يعد التواصل 
بني األشخاص عامالً رئيًسا يف تطوير تحفيز الطلبة واحرتامهم لذاتهم وثقتهم. كام أنه مهم لبناء عالقات مثمرة داخل الصف الدرايس 
يتعاطف مع املتدرب لفهم وجهات نظره.  أن  اتصال أساسية. يتطلب من املدرب  بأنه مهارة  الفعال عادة  وخارجه. يوصف االستامع 

يعرض الجدول 20 بعض التقنيات الهامة لالستامع الفعال.

الجدول 20. التقنيات الرئيسة لالستامع الفعال

املثالالتعريفالتقنية/ االسلوب

اظهار االهتامم بالشخص الذي يتحدث إليك دون قطع اإلقرار
حبل أفكار الفرد.

الرد عىل املتحدث بالطرق التالية:

جملة موجزة (»أفهم«)؛  
بيان غري ملزم (»أسمعك«)؛  

التشجيع عىل مواصلة التحدث (»أفهم ما تقول«).  

التواصل غري اللفظي الذي يشجع املتحدث عىل االهتامم
االستمرار مبا يقول.

استخدم وضع أو تعبري بالوجه مثل إمياءة الرأس، 
متيل إىل األمام عىل الكريس، موقف يظهر االنفتاح 

والتواصل البرصي مع املتحدث.
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الجمل التي تعزز تفاهاًم أكرب من خالل دعوة املتحدث الباب املفتوح
إىل توضيح نقطة. كام تظهر للمتحدث أن املستمع 

مهتم مبا يقوله املتحدث.

ميكن أن تحتوي تقنية الباب الفتوح عىل عبارات مثل 
"هل ميكنك إخباري باملزيد عن ذلك؟" أو "لست 

متأكًدا من أنني أفهمك بشكل صحيح".

عندما يحتاج املستمع إىل مزيد من املعلومات للتأكد االسئلة
من أنهم قد تلقوا الرسالة الكاملة من املتحدث.

الطلب من املتحدث توضيح قضايا محددة.

عندما يقدم املستمع رًدا يصف املشكلة قيد االستقصاء
املناقشة من قبل املتحدث ويطرح سؤااًل يطالب 

املتحدث بتوضيح هذه املسألة بعينها.

قد يسأل املستمع، "ماذا عن ...؟" أو "أليس صحيًحا 
أيًضا أن ...؟"

هناك أيًضا أربعة أنواع من األسئلة الرئيسة التي يتم استخدامها بشكل شائع يف غرفة الصف. وتشمل هذه: (1) أسئلة مغلقة؛ (2) 
أسئلة مفتوحة. (3) أسئلة متقاربة؛ و (4) أسئلة متباينة. ويرد تعريف ومثال لكل من هذه يف الجدول 21 أدناه.

جدول 21. أربعة أنواع أساسية من األسئلة

االمثلةالتعريفنوع السؤال

ميكن أن تكون اإلجابة كلمة واحدة، غالبًا "نعم" أو "ال"، أسئلة مغلقة
أو عبارة موجزة جًدا.

إذا رأيت طالبًا آخر يغش بأحد االختبارات، فهل ستقوم 
باإلبالغ عنه إىل املدرب؟ 

إذا رأيت طالبًا آخر يغش بأحد االختبارات، فهل ستقوم 
باإلبالغ عنه إىل املدرب أم تنظر إىل االتجاه اآلخر؟

ترتك هذه األسئلة شكل الجواب للشخص املجيب؛ أسئلة مفتوحة
تشجع عىل املزيد من التفكري والحصول عىل قدر أكرب 

من املعلومات.

إذا رأيت طالبًا آخر يغش بأحد االختبارات، كيف 
ستترصف؟

تهدف هذه األسئلة إىل أن تقود إىل إجابة "صحيحة" أسئلة متقاربة
واحدة، وغالبًا ما تتوقع أن يشري الطالب إىل الحكمة 

التقليدية املتعارف عليها أو مصدر املعلومات.

وفًقا لكتيب الطالب، ماذا يجب أن تفعل إذا رأيت طالبًا 
آخر يغش بأحد االختبارات؟

الغرض من هذه األسئلة هو الحصول عىل عدد من أسئلة متباينة
اإلجابات املحتملة، والتي قد يكون العديد منها 

مقبوالً.

ما الذي ميكننا فعله ملنع املتعلمني من الغش يف 
االمتحانات؟
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الجدول 22. نهج LEAST إلدارة الصف

الرشحترمز اىل

L
اترك

اترك األشياء 
مبفردها

يتضمن هذا اإلجراء الحفاظ عىل روتني منتظم، وتجاهل السلوك امليسء واالمتناع عن القيام 
بعمل علني الذي من شأنه أن يقوم بتعطيل سري الحصة. هذا هو أفضل بديل عندما: 

من املرجح أن يختفي السلوك؛  
ال أحد مترضر من السلوك.  

ال يوجد خطر من تأثري مضاعف للمشاركني اآلخرين.  

E
قم بإنهاء

إنهاء اإلجراء بشكل 
غري مبارش

يتضمن هذا اإلجراء التواصل غري اللفظي مع املشاركني (املشارك) إليقاف السلوك املخالف 
دون مقاطعة التعلم. إذا كان ميكن إيقاف السلوك عند هذا املستوى، فإنه مينع املزيد من 

املواجهة. تشمل بعض اإلجراءات غري اللفظية املثبت فعاليتها ما ييل:

التواصل بالعني مع املشارك (املشاركني) املثري للشغب؛  
تقصري املسافة بني املدرب واملشارك (املشاركني) املثري للشغب؛  

التوقف لفرتة وجيزة للسامح للمشاركني املثريين للشغب بإيقاف السلوك.  

A
االنخراط

يتضمن هذا اإلجراء التواصل املبارش مع املشارك (املشاركني) لتحديد االستجابة األكرث مالءمة. االنخراط بشكل أكرب
يوىص باتباع األساليب التالية: 

قابل املشارك (املشاركني) بشكل خاص إن أمكن.  
استخدم األسئلة للحصول عىل استجابة من املشارك (املشاركني).  
تجنَّب الحكم عىل اآلخرين من خالل استهداف السلوك وليس الفرد.  

الرد عىل االستجابات بشكل بناء.  

S
أخرب 

بوضوح

وضح لفظيا التغيريات املطلوبة يف السلوك: قم بتوضيح التوجه

اذكر السلوك الذي ترغب يف رؤيته والسبب.  
إذا مل يتحسن السلوك، فحدد السلوك املطلوب والعواقب املرتتبة عىل عدم االمتثال.  

T
تتبع

احتفظ مبالحظات حول السلوك املولد للمشاكل، مبا يف ذلك تاريخ ووصف السلوك. يسمح هذا تتبع سلوك الطلبة
بالتسجيل الدقيق للحوادث، خاصة إذا كانت هناك حاجة للتحدث إىل املشارك (املشاركني) أو تربير 

املزيد من اإلجراءات التأديبية للمرشف.

طريقة LEAST  هي نهج معتدل إلدارة الفصل الدرايس للتعامل مع السلوك املخالف للطلبة. حتاًم، ستنشأ املواقف التي تتطلب 
تدخاًل من املدرب يف الصف. يختلف املدربون بشكل كبري يف كل من مستوى تحملهم الضطرابات الصفوف الدراسية وكيفية تعاملهم 
معها. عىل أي حال، من املهم أن تتذكر عدم املبالغة يف رد الفعل تجاه السلوك املخالف. يصف الجدول 22 االسرتاتيجيات املختلفة 

.LEAST التي ميكن استخدامها ملعالجة سلوك الصف املربك باستخدام نهج

املصدر: معهد شامل ألربتا للتكنولوجيا (2009).
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أن  ينبغي  ال  شخص.  أي  لنجاح  أسايس  أمر  وهو  التعليمية  العملية  يف  مهاًم  عنرصًا  الراجعة املنتظمة  التغذية  وتلقي  تقديم  يعترب 
تقترص التغذية الراجعة عىل التقييم الرسمي أو عىل اللحظات التي تيل تقييم األداء. تسمح التغذية الراجعة املستمرة يف جميع مراحل 
عملية التعلم للطالب بتطوير املهارات واملعرفة، والتواصل مع املدربني. مبرور الوقت، تسمح التغذية الراجعة للمتعلم باكتساب تقدير 
الذات واالستقاللية، مام يقلل من الحاجة إىل التعليم املبارش. تشجع التغذية الراجعة البناءة املتعلم عىل التجربة كجزء من عملية التعلم، 

واكتساب مستوى أعىل من االستقاللية واملهارات اإلبداعية، والتي تعترب ذات صلة كبرية بعامل العمل.

التغذية  تلعب  وتعزيزه.  أداءهم  لتعديل  للمتعلمني  االقرتاحات  املناسب  الوقت  يف  واملتوازنة  البناءة  الراجعة  التغذية  تقديم  يوفر 
الراجعة دوًرا رئيًسا يف تعزيز اإلجراءات والنتائج اإليجابية. لزيادة تأثري التغذية الراجعة إىل أقىص حد، يجب تقدميها عندما تكون التفاصيل 
حديثة يف أذهان املتعلمني وال يزال الشخص أو املجموعة متواجدين يف املوقف. إن إعطاء تغذية راجعة فعالة ال يتعلق أيًضا بتقديم 
النقد؛ الهدف األسايس للتغذية الراجعة الفعالة، يف الواقع، هو تحسني األداء. التغذية الراجعة التي تركز فقط عىل ما يحتاج الشخص 
للقيام به بشكل أفضل وال يتم االعرتاف مبا تم انجازه بشكل جيد ميكن أن يؤثر سلباً عىل احرتام الذات. وباملثل، فإن املدربني الذين 

يعلقون فقط عىل األداء الجيد غري فعالني بنفس القدر. إنهم يفقدون الفرص ملساعدة املتدربني ليصبحوا أكرث نجاًحا.

يوفر تقديم التغذية الراجعة املحددة صورة واضحة عن األداء الحايل وتوجيهات واضحة إلجراءات من الجيد تكرارها أو اإلجراءات البديلة 
التي من شأنها أن تزيد من احتاملية النجاح يف املستقبل. يحتاج املتعلمون إىل معرفة ما ييل:

ما فعلوه أو مل يحققوه - بعبارات دقيقة وقابلة للقياس. تشري مقارنة بيانات محددة باألهداف إىل ما إذا كان األشخاص عىل   
املسار الصحيح أو إذا كانوا بحاجة إىل إجراء تعديالت.

كيف حققوا أو مل يحققوا نتائج. ما اإلجراءات التي اتخذوها ما هو الربنامج / قيم الرشكة التي يدعمونها؟ ما هي األساليب التي   
كانت فعالة؟

ملاذا كانت أفعالهم فعالة / غري فعالة. ماذا كانت النتائج؟ كيف استجاب الناس؟ ماذا كانت النتائج؟  

باإلضافة إىل تقديم التغذية الراجعة إىل املتعلمني، من املحتمل أن يحصل املدرب عىل تغذية راجعة حول أداءهم الخاص. حتى دون 
طلب ذلك، قد يأيت يف شكل شكوى أو نقد موجه مبارشة إىل املدرب، أو إىل كبار املوظفني يف املؤسسة. من املهم أن نتذكر أن كل 
مدرب يتلقى شكاوى وانتقادات يف سياق برنامج التدريب. ستؤثر الطريقة التي يتعامل بها املدرب مع هذه املالحظات بشكل كبري عىل 
التفاعل مع املتعلمني والقدرة عىل تقديم تعليامت عالية الجودة. يوضح الجدول 23 منهًجا من ثالث خطوات يُوىص به للتعامل مع 

الشكاوى: (1) التحديد؛ (2) التفسري؛ و (3) التجاوب.
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الجدول 23. نهج من ثالث خطوات ملعالجة الشكاوى

Stands forExplanation الخطوة

يف كل حالة تقريبًا، تعد الشكوى أو النقد طلبًا لتغيري الطريقة التحديد
التي يقوم بها املعلم بعمل ما. املهمة األوىل للمعلم هي 
تحديد التغيري املطلوب. هذا ليس واضًحا دامئًا ألن الطلب 

غالبًا ما تتم صياغته بلغة عاطفية.

عىل سبيل املثال، »أنت تعاملنا مثل األطفال« ميكن 
أن يعني أشياء كثرية مختلفة.

عادة ما تحتوي الشكوى عىل طلب مخفي. من املهم تحويل التفسري
الشكوى إىل طلب ميكن للمدرب من الترصف بناًء عليه. للقيام 

بذلك، قد يضطر املدرب لطرح بعض األسئلة للتوضيح.

املدرب: ما الذي أفعله والذي يجعلك تعتقد أنني 
أعاملك مثل األطفال؟

الطالب: أنت تسخر من األشخاص الذين يطرحون 
أسئلة وتعتقد أنهم يجب أن يعرفوا اإلجابة عنها.

املدرب: إذا، هل تريد مني التعامل مع أسئلة الطلبة 
مبوضوعية أكرث؟

الطالب: نعم.

مبجرد تفسري الشكوى، استجب للطالب (الطلبة) وحدد اإلجراء التجاوب
الذي سيتم اتخاذه.

يف املثال أعاله، ميكنك الرد عىل الطالب بالقول، 
»سأحاول معالجة أسئلة الطلبة مبوضوعية أكرث يف 

املستقبل«.

روابط امللحق: الخطوة 11

11.1 Example of Korr modality ratings
11.2 Example shows the varying roles of the instructor across the four components of the 

instructional model 
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  الخطوة 12: فهم وتصميم التقييم   

بعض  قياس  أو  املعلومات  جمع  خالل  من  التقييامت  إجراء  يتم  مهمة.   / مهنة  عىل  للحصول  األفراد  تأهيل  أساس  هي  التقييامت 
املتغريات لتحديد مستوى الكفاية لدى املتدرب (أي معرفته ومهاراته وسلوكياته) ملهنة معينة. اختبارات املهارات هي نوع واحد من 
التقييم ويجب أن تتكون من التقييم النظري أو املعريف (بدل النظرية واملعرفة)، وتقييم عميل لتحديد مهارات وسلوكيات املتعلم. 

نتيجة للتقييم القائم عىل الكفاية، يُعلن الفرد كفؤًا أم ال، عىل عكس تحصيل الدرجات.

توفر التقييامت دليل ملستوى الكفاية للمتعلم. تتم مقارنة البيانات التي تم جمعها حول أداء املتعلم أثناء عملية التقييم مع املعايري 
املحددة مسبًقا لتقديم دليل عىل كفاءته. ميكن إجراء املزيد من التحليل لنتائج التقييم من أجل اتخاذ قرار نهايئ بشأن مستوى كفاية 

املتعلم، أو التوصية بأي تغيريات يف برنامج التدريب.

يضمن االختبار من طرف ثالث واالعتامد العدالة الشفافية، ولكنه مكلف ويستهلك الوقت. مبوجب هذا النظام، ستقوم وكالة اعتامد 
مستقلة مبا ييل:

)1(  تحديد متطلبات الكفاية ملزودي التدريب و / أو مراكز التقييم و / أو املقيّمني؛
)2(  توفري االعتامد ملزودي التدريب و / أو مراكز التقييم و / أو املقيّمني؛

)3(  إعداد التقييم وإدارته أو مراقبته واإلرشاف عليه من قبل املقيّمني؛
)4(  إصدار الشهادات النهائية للخريجني.

مع  واالعتامد.  التقييم  لنظام  املطلوبة  املراقبة  مستوى  بشأن  قرار  التخاذ  األساس  هو  واملنفعة  التكلفة  تحليل  يكون  أن  يجب 
االعتامد من قبل طرف ثالث، يخضع ضامن الجودة الشامل للسيطرة الكاملة لوكالة االعتامد. بينام يعمل هذا النموذج بشكل جيد يف 
االقتصادات املتقدمة، فإنه ينطوي عىل قدر كبري من البريوقراطية، وميكن أن تكون تكلفته باهظة يف كثري من األحيان. يف الوقت 
نفسه، قد تكون سلطات تطوير املهارات تشعر بالقلق وهي محقة يف ذلك إزاء عمليات التقييم واالعتامد التي يتم تصميمها وإدارتها 
تحليل  أن يستند إىل  اتخاذ قرار بشأن مستوى اإلرشاف املستقل املطلوب، ويجب  لذلك يجب  التدريب نفسها،  من قبل مؤسسات 

التكلفة والفائدة.

ال توجد طريقة تقييم أفضل من غريها، حيث يعتمد خيار التقييم عىل صلتها بالكفايات الخاصة املطلوب تقييمها. يوضح الجدول 24 
ست اسرتاتيجيات تقييم رئيسة يتم استخدامها بشكل متكرر لقياس كفاية الفرد. وهي تشمل: (1) تقييامت رسمية وغري رسمية؛ (2) 

التقييامت الختامية والتكوينية؛ (3) التقييامت املبارشة؛ (4) التقييامت غري املبارشة؛ و (5) التقييامت التكميلية.
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الجدول 24. اسرتاتيجيات التقييم املشرتكة

الوصفنوع التقييم

تقييامت رسمية / 
غري رسمية

تستخدم التقييامت الرسمية أطر عمل محددة مسبًقا لتقييم كفاية الفرد. عىل سبيل املثال، االمتحانات املدرسية 
والجامعية هي تقييامت رسمية. غالبًا ما يتم إجراء تقييم غري رسمي من خالل تفاعل املدرب مع املتعلم، حيث 

يقوم املدرب بتسجيل مالحظاته عن أداء املتدرب.

التقييامت الختامية/ 
التكوينية 

يتم إجراء تقييم ختامي يف نهاية فرتة التعلم (النهايئ أو بعد االختبار). يتم تنفيذ التقييم التكويني مع استمرار 
التدريب (مستمر).

تشمل اسرتاتيجيات التقييم املبارش املالحظة املبارشة واألسئلة والعروض التقدميية. تتضمن املالحظة التقييم املبارش
املبارشة مراقبة أداء املتدرب يف بيئة عمل محددة، أو يف مكان العمل، أو يف ظروف تحايك بيئة عمل حقيقية. 
قد تركز املالحظة عىل االجراءات، أو عىل كل من االجراءات والنتيجة. ميكن طرح األسئلة كجزء من املقابلة أو أثناء 

املالحظة (أسئلة الدعم). ميكن أن تكون العروض التقدميية أيًضا أمثلة عىل املهارات أو املنتجات أو الخدمات.

تقييامت غري 
مبارشة

ميكن أن يتضمن التقييم غري املبارش تقيياًم للمنتج النهايئ أو التقييامت املكتوبة أو تقيياًم للعمل السابق 
للمتدرب.

ميكن أن تستند التقييامت التكميلية إىل مجموعة من املهارات السابقة وطريقة أداء العمل، باإلضافة إىل التقييامت التكميلية
التقارير والشهادات من أصحاب العمل واملرشفني والزمالء.

يجب أيًضا مراعاة املبادئ التالية عند اتخاذ قرار بشأن أكرث طرق التقييم أهميًة:

الصالحية. رسيان مفعول التقييم. قدرة طريقة أو أداة التقييم عىل قياس ما صممت من أجله يف األصل لقياسه.   

املوثوقية. قياس كيفية محافظة طريقة أو أداة التقييم يف تحقيق نفس النتائج لنفس األداء مبرور الوقت.  

املوضوعية. إىل أي درجة يحصل مقيِّمون مختلفون عىل النتائج نفسها.  

األصالة. الدرجة التي يتم بها تطبيق التقييم عىل العمل الذي أنتج أو قام به املتدرب فقط.  

إمكانية الوصول. توفر ظروف التقييم لجميع املتدربني عىل قدم املساواة، ويتم إجراء تعديالت معقولة للفئات املهمشة (أي   

األشخاص ذوي اإلعاقة)، دون التأثري عىل موثوقية التقييم.

الفعالية. تجنب التكرار وفرتات التقييم الطويلة غري الرضورية.  

فعالية التكلفة. اعتامد إجراءات تقييم فعالة من حيث التكلفة بالنسبة لجودة األدلة التي تم الحصول عليها.  

العملة. الدرجة التي ترتبط بها املعرفة واملهارات والسوكيات التي تم تقييمها بسوق العمل الحايل.  

الكفاية. توافر كمية من األدلة الكافية إلجراء تقييم دقيق لكفاية املتدرب.  
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تجهيز  مناقشة  يجب  اإلعاقة.  ذوي  الطلبة  احتياجات  تلبي  أنها  من  للتأكد  واملواد  واألدوات  والظروف  التقييم  إجراءات  تعديل  يجب 
املكان مبارشة مع السلطات املسؤولة عن األشخاص ذوي اإلعاقة. يجب أن تكون التغيريات املطلوبة مامثلة لتلك التي يجب عىل 
الرشكات إدخالها لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل ضامن تلبية بيئة العمل لالحتياجات املحددة للعامل. عىل سبيل املثال، يجب 
الشفوية واملكتوبة املستخدمة، ووترية  االعتبار، واللغة  الكرايس املتحركة بعني  االختبار ألصحاب  الوصول املادي إىل مركز  يأخذ  أن 
االختبارات، وارتفاع الطاوالت، ووقت التحضري املمنوح للطلبة من ذوي االحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. إنها ليست مسألة »معاملة 

تفضيلية« ولكنها مسألة ترتيبات تيسريية معقولة تضمن أن تكون االختبارات شاملة.

ميكن بذل جهود إضافية لتحسني شمولية عملية التقييم. يجب أن يكون التدريب عىل املهارات فرصة للرتويج لسوق عمل أقل تفرقة 
بشكل  اختبارهن  السهل  من  أنه  النساء  تجد  قد  املناطق،  بعض  يف  ذلك،  ومع  مًعا.  املتعلمني  جميع  يتنافس  حيث  شمولية،  وأكرث 
يف  بُعد  عن  تقييم  طريقة  أي  أو  املتنقلة  التدريب  وحدات  بواسطة  أيًضا  االختبار  إجراء  يتم  وقد  اإلناث،  املقيامت  قبل  من  منفصل 
املناطق النائية، او بدالً من ذلك، ميكن تغطية تكاليف التنقل. وينبغي إعطاء األولوية لزيادة الوصول إىل التقييم، وينبغي أن تؤخذ 
الطلبات يف بعض السياقات املحددة إلجراء تقييامت منفصلة يف عني االعتبار. ميكن تكييف لغة التقييم، مبا يتامىش مع املامرسات 
الذين لديهم  التقييم عىل أي يشء قد يجده املرشحون  أيًضا حتى ال تحتوي األسئلة وموضوعات  الحذر  العمل. يجب توخي  يف عامل 
الرسوم  التقييم مع من ال يقرأ وال يكتب باستخدام  أو مسيئة. كام يجب تكييف تصميم  أو ثقافية محددة صادمة  خلفيات اجتامعية 

البيانية وإصدار التعليامت الشفوية ومقاطع الفيديو، بدالً من األسئلة املكتوبة.  

إن االعرتاف بالتعلم السابق ميكن أن يكون خطوة مهمة يف إضفاء الطابع الرسمي عىل العمل. االعرتاف بالتعلم املسبق (RPL)، أو 
تقييم التعلم املسبق واالعرتاف به (PLAR)، هو عملية تحديد وتقييم والتعرف عىل املعرفة أو املهارات أو السلوكيات التي تم اكتسابها 
من خالل أي نوع من النشاط، مبا يف ذلك الخربة يف العمل الرسمي أو غري الرسمي، تدريب غري معرتف به ودراسة مستقلة وأنشطة 
تطوعية وهوايات. ميكن تطبيق RPL / PLAR نحو االعتامد األكادميي، ملتطلبات برنامج التدريب، أو للحصول عىل شهادة مهنية. ال 
يهم كيف اكتسب الفرد الكفاية - فالتحدي ببساطة هو تحديد ما إذا كان ميتلكها. لذا، فإن RPL أو PLAR، يف الواقع، هي عملية اختبار 
قامئة عىل الكفاية مفصولة عن برنامج التدريب للسامح للذين لديهم بالفعل هذه الكفايات باالعرتاف بها من خالل االجراءات، وميكنها 

تحسني ثقة املتعلم يف نفسه وتسهيل انتقال العامل إىل االقتصاد الرسمي.

يجب أن تستند تصميامت التقييم إىل نتائج التعلم املحددة ملهمة محددة. يجب أن تستند التقييامت عىل ما يتوقع من املتدرب أن 
يعرفه ويفهمه ويكون قادًرا عىل القيام به عند االنتهاء من التدريب، ومدى توقعه لتحقيق هذه النتائج. ال تخدم مخرجات التعلم فقط 
الغرض من توجيه محتوى وتصميم وحدة التدريب؛ بل إنها تشكل أساس التقييم. يجب تقييم جميع نتائج التعلم املحددة يف مرحلة 

تصميم املنهاج، مبا يف ذلك املواقف والسلوكيات والقيم واألخالق.

جدول مواصفات التقييم، واملعروف أيًضا باسم »املخطط األسايس لربنامج العمل للتقييامت« هو جدول ميكن للمدربني تأليفه 
ملساعدتهم يف موامئة أهداف املتعلمني، والتوجيه والتقييم. يساعد جدول مواصفات التقييم يف تحديد أسئلة االختبار ذات الصلة، 
خاصة بالنسبة لالختبار النظري. يساعد الجدول أيًضا يف تحديد أوزان وتوزيع عالمات أسئلة االختبار وعنارص األداء. يعترب الجدول مخطط 
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ثنايئ االتجاه يحدد كل موضوع يتم تناوله يف التقييم، باإلضافة إىل عدد النقاط املرتبطة بكل موضوع محدد (راجع الخطوة 1.12 يف 
امللحق appendix step 12.1 للحصول عىل مثال لجدول املواصفات). يوضح جدول مواصفات التقييم أيًضا نتائج التعلم ومستوى 

الصعوبة املعرفية، والتي ميكن تصنيفها إىل ما ييل:

املستوى األدىن. أجزاء من املعلومات املعزولة (اسرتجاع وفهم الحقائق).  )1(
املستوى املتوسط. املعلومات املرتابطة (تطبيق القواعد / املفاهيم - يتم تضمني مفهومني عىل األقل).  )2(

املستوى األعىل. معلومات مرتابطة ذات أهمية خاصة / مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد (مستويات أعىل من التحليل   )3(
والرتكيب والتقييم واإلبداع).

تهدف التقييامت النظرية أو املعرفية إىل قياس إمكانات الفرد عىل مستويات مختلفة من الكفاية اإلدراكية املتعلقة بفهم املبادئ 
والحقائق واملفاهيم والنظريات. يتم قياس ذلك وفًقا ملستوى الصعوبة يف جدول مواصفات التقييم. يجب أن تكون بنود التقييم 
محددة ودقيقة وواضحة. يوضح الجدول 25 أدناه األنواع املختلفة من عنارص تقييم املعرفة النظرية (توجد أمثلة عىل هذه األنواع يف 

امللحق، الخطوة 3.12).    

الجدول 25. مقارنات بنود تقييم املعرفة النظرية

بنود تقييم املعرفة 
النظرية

اتجاهات للمصممنيالخصائصمستوى الصعوبة

يف معظم الحاالت، تقيّم املقاالت جميع املستوياتمقال طويل
الطويلة أكرث من نتيجة تعليمية 

واحدة. ال يوىص باملقاالت 
الطويلة بسبب طولها وصعوبة 

اإلجابة املتوقعة.

قدم توجيهات واضحة حول طول اإلجابة والسياق.
ضع معايري واضحة لإلجابات.

امنح الوقت الكايف لإلجابة.

قم بإعطاء وزن ملهارات التواصل.

يستخدم فقرات بسيطةاملستويات الدنيااكامل مقال

غالبًا ما تستخدم يف اختبارات 
املفردات ومعاين الكلامت

يخترب فكرة واحدة فقط

يخترب املفاهيم واملصطلحات

يتطلب ذلك ترك مسافة يف نهاية الفقرة ليجيب 
عليها الطالب
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املستويات مقاالت قصرية
املتوسطة و / أو 

العليا 

تتطلب اإلجابة، عىل األكرث، ثالث 
فقرات أو 250 كلمة. تستخدم 

هذه يف الغالب الختبار العالقة بني 
مفهومني.

ضع تعليامت واضحة لإلجابة.

يجب أن تتضمن اإلجابة فكرة أو فكرتني محددتني.

لدى الطلبة فرصة بنسبة 50 يف املستويات الدنياخطأ / صحيح
املئة لتخمني كل إجابة بشكل 

صحيح.

هذه رسيعة للمعلم لوضع عالمة 
عليها.

فعالة يف التقييامت التكوينية.

يفضل كتابة الفقرة بصيغة اإليجاب. 

يتم اختبار فكرة واحدة فقط.

يكون الجواب عرضة للصواب أو الخطأ فقط مع عدم 
وجود احتامل ثالث.

يجب االمتناع عن استخدام الكلامت التي تشري 
إىل التعميامت (عىل سبيل املثال دامئًا، نادًرا) أو 

التعبريات غري املحدودة (عىل سبيل املثال، يف 
معظم الحاالت).

يجب أن تشكل العبارات الصحيحة 50 يف املئة من 
إجاميل عدد العبارات.

تتناول التقييامت مطابقة العالقات املستويات العليااملطابقة 
بني املفاهيم واملبادئ، وفرصة 

التخمني تكون محدودة.

قم بتضمني اختيارات إضافية.

قم بتوضيح اتجاه القامئة / العمود.

تأكد من أن العنارص املوجودة يف العمودين 
متجانسة ومرتبة بشكل منطقي.

استخدم 3-6 خيارات.

استخدم الرسوم التوضيحية.

املستويات االختيار من متعدد
املتوسطة و / أو 

العليا

 تعد الخيارات من متعدد فعالة 
يف التقييامت التكوينية ألنها تتيح 

مساحة للمناقشة.

يجب أن تكون خيارات اإلجابات بنفس الطول.

حدد إجابة صحيحة واحدة فقط.

قم بتقديم خيارات معقولة / واقعية لإلجابات.

قمم بتسمية الخيارات باألحرف.

يجب أن تتضمن الفقرة مشكلة وبدائل للحلول 
املمكنة.

يجب أن تكون البدائل قصرية وتتجنب التكرار 
والكلامت الزائدة التي ال تتعلق باملشكلة.

ال تعطي دالالت من خالل اإلشارات اللغوية مقرتحاً 
اإلجابة الصحيحة.

ال تستخدم النفي يف بداية السؤال؛ إذا تم 
استخدامه، فيجب وضع خط تحته.
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املستويات تسلسل العمل
املتوسطة و / أو 

العليا

تتطلب تسلسالت العمل فرز قامئة 
بخطوات العمل التي يتم فيها 

خلط الرتتيب املتسلسل. ويغطي 
التامرين ما ال ميكن تغطيته يف 

االختبارات العملية.

ميكن أن تغطي قواعد العمل 
والسالمة.

استخدم خطوات العمل األكرث ارتباطاً وذات األهمية.
 

استخدم 6-10 خطوات.

استخدم عنارص محددة وواضحة.

استخدم الرسوم التوضيحية.

املستويات السبب والنتيجة
املتوسطة و / أو 

العليا

تقيس تقييامت السبب والنتيجة 
القدرات الفردية يف التفكري 
املنطقي والفهم الوظيفي.

يتم استخدام 3-5 عبارات (مختلطة 
برتتيبها املنطقي) التي تصف إما 

أسباب أو آثار (العيوب).

العبارات متصلة منطقيًا، ولكن 
ليست متسلسلة.

استخدم عبارات دقيقة باستخدام األسامء واألفعال / 
الصفات.

يجب أال يكون هناك سبب يؤدي إىل تأثريين.

تأكد من عدم وجود خطوات مفقودة تسبب فجوة 
كبرية.

ان ال تكون العبارة الثانية مجرد مثال أكرث تحديداً من 
العبارة األوىل.

استخدم الرسوم التوضيحية. 

باإلضافة إىل تقييم املعرفة النظرية، من الرضوري تقييم كل أداء عميل للطالب من خالل تدريبهم. هناك العديد من الطرق املستخدمة 
لتقييم األداء التدريبي للمتدرب وقدرته عىل إثبات الكفاية واملهارات التي اكتسبها لتمرين أو مهمة معينة. يقارن الجدول 26 األساليب 

األكرث شيوًعا واملستخدمة لتقييم األداء العميل.

الجدول 26. مقارنات بني أكرث طرق التقييم العميل شيوًعا

مامرسة طريقة 
الفرص للتحسنينقاط القوةالوصفتقييم األداء

يجيب تقييم العملية فيام إذا كانت قائم عىل العملية
املهام قد أجريت:

بشكل مناسب؛  
باستخدام وسائل السالمة؛     

بالتسلسل الصحيح؛  
خالل املهلة الزمنية املحددة.  

مثال عىل تقييم العملية هو مالحظة 
الطلبة عند تفكيك وإعادة تجميع أجزاء 

املحرك.

تحدد عمليات التقييم بدقة 
مجاالت املهارات والكفايات.

فهي شاملة وميكن أن تشري إىل 
مكان حدوث خطأ يف األداء.

تتطلب تقييامت العمليات الكثري 
من الوقت لتصميمها وتنفيذها.
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يعترب تقييم املنتج أكرث موضوعية من قائم عىل املنتج
الطريقة العملية، نظرًا ألنه يحتوي عىل 

معايري محددة مسبًقا للتصميم والدقة، 
ويجيب عن األسئلة التالية:

  هل يلبي املنتج النهايئ 
مواصفات التصميم؟

هل املنتج النهايئ له مظهر أنيق أو   
سليم؟

هل املنتج النهايئ يفي مبعايري   
السالمة؟

مثال عىل تقييم املنتج هو فحص نتيجة 
إصالح املحرك.

تقييامت املنتج سهلة التصميم 
والتنفيذ. وهي أكرث موثوقية ألنه 
ميكن تطبيق االختبارات القياسية 

عىل املنتج / النتيجة.

إذا أدى الخطأ إىل نتيجة أو منتج 
ضعيف، فال ميكن تحديد مكان 

حدوثه بالضبط.

قائم عىل 
املرشوع

غالبًا ما تُستخدم تقييامت املرشوع 
لتقييم الكفايات املتقدمة التي تنطوي 
عىل االستقاللية والتفكري الناقد. ميكن 

تقييم املتدربني إما عىل املشاريع 
الفردية أو بشكل جامعي عىل املشاريع 

الجامعية. يف كلتا الحالتني الهدف هو 
قياس القدرة عىل تحقيق األهداف 

املخططة مبوارد محدودة، يف غضون 
فرتة زمنية محددة.

تقييامت املرشوع أكرث شموال 
من الطرق األخرى. وهي مفيدة 

يف جمع مجموعة واسعة من 
املهارات واملعرفة وتقييمها 

بشكل جامعي.

من الصعب إجراء تقييم شامل 
للفرد يف مرشوع جامعي.

ميكن تنفيذ بعض املهام دون 
مالحظة مبارشة من املدرب.

تقييم الكفايات كجزء من سيناريوهات املحاكاة
العمل الحقيقي، ويتم ذلك يف بيئة تشبه 

مكان العمل الحقيقي قدر اإلمكان. قد 
تتضمن سيناريوهات التقييم معالجة 

املشاكل املختلفة التي من املحتمل أن 
يواجهها العامل يف املستقبل. تختلف 

طرق تقييم املحاكاة من لعب األدوار 
البسيط إىل إعادة إنشاء شاملة، مثل 

استخدام جهاز محاكاة الطريان.

تسمح تقييامت املحاكاة للمدرب 
بإجراء التقييم يف بيئة مامثلة 

لبيئة العمل الحقيقية.

متيل إىل أن تكون أقل تكلفة 
من الطرق األخرى، خاصة عندما 

تتطلب أشكال التقييم األخرى بيئة 
أو معدات باهظة الثمن.

من الصعب إنشاء بيئة محاكاة 
تشبه بيئة العمل الحقيقية.
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املقابلة 
واالستناد إىل 

األسئلة

يستخدم االختبار الشفهي عادة 
كاسرتاتيجية داعمة لتقييم األداء والتحقق 

من صحة االختبارات املكتوبة. يفيد يف 
تقييم املواقف واملهارات واملعارف 

التي ال يكون فيها أي اختبار آخر صالًحا إال 
من خالل الوسائل اللفظية.

تسمح املقابالت بالحكم عىل كيفية 
تفكري املرشح وتفاعله تحت الضغط، 

وتقييم املهارات الشخصية األخرى، 
مبا يف ذلك الثقة بالنفس، واملهارات 

التحليلية، والتعبري عن املوضوع، 
وعمليات التفكري املنطقي، والقدرات 

التفاعلية.

االختبار الشفوي هو عادًة تفاعل مخطط 
له بني الطالب واملقيم (املقيمني) مع 

قامئة محددة مسبًقا من األسئلة التي 
ترتاوح يف التعقيد لتقييم كفاية الطالب.

مفيد لتقييم املواقف واملهارات 
واملعرفة، وكذلك قدرة الطالب 

عىل التفكري املنطقي والتحلييل 
والتفاعل بشكل مناسب.

ليست طريقة تقييم شاملة 
للغاية نظرًا لقلة عدد األسئلة التي 

يستطيع املقيم طرحها.

يعتمد التقييم عىل التقدير 
الذايت للمقيم وقد يفتقر إىل 

املوضوعية.

قد يؤثر خوف الطالب من 
املوقف عىل أدائه، اذ قد يشعر 
بالخجل والعصبية، وما إىل ذلك.

امللف التعريفي 
لألداء 

ميكن للمقيّمني استخدام امللف 
التعريفي لألداء لتقييم أداء الطالب، 

وكذلك بواسطة جهات التوظيف 
لتقييم املرشحني املحتملني للوظائف. 

امللف التعريفي للمرشح هو مجموعة 
من أعامله التي تعرض أدائه وكفاياته 

وإنجازاته، وعادة ما تتضمن تأمالت 
املرشح واملدرب.

قد تتضمن محتويات وأمثلة برامج 
التدريب األخرية، وسجالت التدريب 

والتقييم، والواجبات واملهام املعينة يف 
الوظائف السابقة والحالية، وتقييامت 

الصف، وأوراق االمتحانات، وأمثلة عىل 
املنتجات (الرسومات الفنية، والصور، 

وما إىل ذلك)، والشهادات.

تعترب تقييامت امللف التعريفي 
لألداء بديالً فعااًل لتقييم املهارات 

وتتبع تقدم الطالب.

هناك حاجة إىل وضع معايري 
وآليات املراقبة للتأكد من أن 

التقييم ذو جودة كافية.
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الشكل 7. مخطط الشجرة لطرق التقييم

طريقة التقييم

إن اختيار أي طريقة تقييم هو األفضل لتقييم طلبة التدريب عىل الكفايات يتم تحديده وفًقا لطبيعة املعرفة واملهارات والسامت 
املطلوب تقييمها وما هو املطلوب إلثبات الكفاية. ميكن أن يعتمد التقييم يف املهن ذات املستوى األدىن من املهارة بشكل أكرب 
عىل املالحظة املبارشة بينام ميكن للمهن ذات املستوى األعىل من املهارة استخدام طرق التقييم القامئة عىل املنتج أو املرشوع. 
ميكن أن يؤدي االفتقار إىل مواقف العمل الحقيقية املتاحة إىل استخدام طرق املحاكاة. ميكن استخدام تقييامت امللف التعريفي 
الحالة  يف  املهارات.  لتقييم  كبديل  التعريفي  امللف  عىل  القائم  التقييم  استخدام  ميكن  كام  األخرى.  التقييم  طرق  الستكامل  لألداء 
األخرية، ينبغي وضع معايري وآليات املتابعة لضامن جودة التقييم. يوجز الرسم البياين 7 مسار لقرار اختيار أفضل طريقة تقييم لطلبة 

التدريب عىل أساس الكفايات.

التقييامت التكوينية هي طريقة تقييم مستمرة يجريها املدرب أثناء أو خالل فرتة التدريب. الغرض من التقييامت التكوينية هو قياس 
التي  التقييم  أدوات  باستخدام  التكويني  التقييم  إجراء  يتم  املستقبل.  يف  التحسني  لغرض  القصور  أوجه  وتحديد  املتدرب،  تعلمه  ما 
تسمح للمدرب بجمع األدلة وتوثيق أداء املتدربني أثناء وبعد التقييم. يتم إجراء التقييامت جنبًا إىل جنب مع التدريب، ويجب تضمينها يف 
خطط الدروس. تحتاج أدوات التقييم إىل التطوير بالتشاور مع الصناعة واختبارها عىل عينة من املرشحني. ميكن استخدام طريقة تقييم 
واحدة أو أكرث كأساس لإلجراءات واألنشطة املطلوبة من املتدرب. قد تأخذ أدوات التقييم شكل القوائم املرجعية أو مقاييس التصنيف 

أو سلم تقدير التقييم أو أي أداة نوعية أو كمية أخرى.

 وجود نظام لضامن
الجودة

 ال يوجد نظام فعال
لضامن الجودة

 توفر بيئة عمل
حقيقية

امللف التعريفي

 عدم توفر بيئة عمل
حقيقية

 مستوى مهني
أعىل

 املستوى املهني
األدىن

املالحظة
 املبارشة 
واملقابلة

املرشوع
النهايئ 

واملقابلة 

 املرشوع
واملقابلة

املحاكاة
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أو  باإلجراءات  قامئة  املرجعية  قوائم  تتضمن  محددة.  ملعايري  التعلُّم  ببيان  يتعلق  فيام  ال   / نعم  شكل  عادًة  املرجعية  القوائم  توفر 
األنشطة التي يطلب من املدرب تقييمها ويتم الرد عليها عادًة من خالل أحد الخيارين، مثل »مؤهل أو غري مؤهل«، أو »كفؤ أو غري كفؤ«، 

أو »تم تحقيقه أو مل يتم تحقيقه بعد«. يقدم الجدول 27 مثاالً لقامئة مرجعية.

جدول 27. مثال لقامئة مرجعية

عنرص األداء#
التقييم

مل يتم انجازهتم انجازه

تشخيص مشاكل املحرك1

تقديم خدمة حلقات مطاطية للمحرك 2

تقديم خدمة أختام املحرك3

تقديم خدمة نظام تربيد املحرك4

جدول 28. مثال عىل مقياس التصنيف

عنرص األداء#
التقييم

التصنيف 
عالمة  )%(1  2  3  4  5

تشخيص مشاكل املحرك1

تقديم خدمة حلقات مطاطية للمحرك 2

تقديم خدمة أختام املحرك 3

تقديم خدمة نظام تربيد املحرك4

تشتمل جداول التصنيف عىل قامئة اإلجراءات التي يجب تقييمها، ولكن توفر تصنيًفا رقمًيا يتم منحه لكل إجراء )عىل سبيل املثال عىل 
مقياس من 1 إىل 5 أو 1-10(. أنها تسمح للمدرب لإلشارة إىل الدرجة التي تم بها تحقيق املهارات التي ميارسها املتعلم وتطور مهاراته.

أمام مجموعة معينة  أو مهاراته  الطالب  لتقدير عمل  أو شبكة  أداة تقييم تستخدم عادة شكل مصفوفة  التقييم هو  إن سلم تقدير 
من املعايري. يشري سلم تقدير التقييم بوضوح إىل معايري األداء املتوقعة ملهمة أو مهارة معينة، ويجب أن يتامىش مع نتائج التعلم، 
ويتكون من ثالث مكونات رئيسة: (1) معايري واضحة تحدد األهداف التي يجب أن يحققها الطالب يف مهمة أو مهارة معينة؛ (2) نطاق 

األداء من األعىل إىل األدىن (التصنيف أو العالمة أو الدرجة)؛ و (3) وصف تفصييل لكل مستوى أداء من األعىل إىل األدىن.
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الجدول 29. مثال سلم التقدير للتقييم 

املستوى 1املستوى 2املستوى 3املستوى 4املستوى 5

إجراء اختبار ضغط 
الزيت وتحديد 

اإلجراء املطلوب

املتدرب قادر عىل 
القيام باختبار ضغط 
الزيت بشكل مرٍض 

وتحديد اإلجراء 
الصحيح املطلوب 

يف مجموعة واسعة 
من املواقف التي 

تتطلب التفكري 
الناقد وحل املشاكل

ميكن للمتدرب إجراء 
اختبار ضغط الزيت 
بشكل مرض دون 
مساعدة أو إرشاف

ميكن للمتدرب 
تنفيذ جميع خطوات 

اختبار ضغط الزيت 
بشكل مرض ولكنه 
يحتاج إىل مساعدة 

و / أو إرشاف بشكل 
دوري

ميكن للمتدرب 
القيام ببعض 

خطوات اختبار 
ضغط الزيت بشكل 
مرض، ولكنه يحتاج 

إىل املساعدة و / 
أو اإلرشاف ألداء 
املهمة بالكامل

عدم قدرة املتدرب 
عىل إجراء اختبار 
ضغط الزيت أو 

تحديد اإلجراء 
املطلوب

تغيري الزيت 
والفلرت

ميكن للمتدرب إجراء 
تغيري الزيت والفلرت 
بشكل مرٍض وقادر 
عىل قيادة اآلخرين 

يف تنفيذ اإلجراء 
املطلوب

ميكن للمتدرب أن 
يقوم بتغيري الزيت 
والفلرت عدة مرات، 

يف معظم املواقف 
العادية، برسعة 

وجودة مقارنة 
بعامل لديه عامني 
من الخربة العملية 

الحقيقية

ميكن للمتدرب 
إجراء تغيري الزيت 

والفلرت عدة مرات، 
يف معظم الحاالت 

العادية، دون 
مساعدة أو إرشاف

ميكن للمتدرب إجراء 
تغيري الزيت والفلرت 

عدة مرات، يف 
العديد من املواقف 
العادية، مع الدعم أو 

اإلرشاف املطلوب 
من وقت آلخر

ميكن للمتدرب 
تنفيذ بعض خطوات 

تغيري الزيت والفلرت 
بشكل مرض، لكنه 

يحتاج إىل املساعدة 
و / أو اإلرشاف ألداء 

املهمة بالكامل

تطبيق مامرسات 
السالمة

اتبع املتدرب جميع 
قواعد وإجراءات 

السالمة

اتبع املتدرب قواعد 
وإجراءات السالمة، 

ولكن رمبا نيس 
واحدة

حاول املتدرب اتباع 
قواعد وإجراءات 

السالمة، لكنه نيس 
العديد منها

نيس املتدرب 
اتباع معظم قواعد 

وإجراءات السالمة

مل يحاول املتدرب 
اتباع قواعد وإجراءات 

السالمة

االتجاه/ املوقف 
السلوك

يظهر املتدرب 
موقًفا ممتازًا تجاه 

املدرب واألقران 
والعمل

يظهر املتدرب 
موقفاً جيداً تجاه 
املدرب واألقران 

والعمل

يظهر املتدرب 
موقفا مقبوالً تجاه 

املدرب واألقران 
والعمل

يظهر املتدرب 
موقًفا سيئًا تجاه 
املعلم واألقران 

والعمل

يظهر املتدرب 
موقًفا غري مقبول 

تجاه املعلم واألقران 
والعمل

العمل.  ميكن  لورقة  العملية، وفًقا  التامرين  تنفيذ  أداء املتدرب خالل  لتقييم  التكويني  التقييم  أوراق  يجب عىل املدرب استخدام 
للمدرب استخدام أي أدوات نوعية أو كمية (مثل املذكورة أعاله) لتكون مبثابة ورقة تقييم تكوينية. ومع ذلك، هناك حاجة لتحويل أوراق 
العمل املستخدمة للتدريب إىل أداة قياس موضوعية لتقييم األداء العميل. بدون التصنيف الذي يحدد بدقة رشوط إما ان املتدرب 
»كفؤ« أو »غريكفؤ حتى اآلن«، ال ينبغي اعتبار هذه األداة موضوعية. عبارات مثل »بشكل صحيح« أو »بشكل كاٍف« ترتك مجااًل للتفسري. 
وميكن االطالع عىل التصنيفات الجيدة ملعايري التقييم التي ميكن التحقق منها موضوعياً يف الجدول 30. وترد أمثلة أخرى أيضا يف 

.appendix step 12.2 .2.12 امللحق، الخطوة رقم
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الجدول 30: تصنيفات جيدة للتقييم     

التفسريالتعريف / التصنيفنوع التقييم

معايري التقييم املتعلقة 
باألداء والعمليات

الطول، درجة الحرارة، تقدير الجهد، الشكل، تفاوتات قابلة للقياس
املستوى، التساوي

للتسلسل حيث يتم تحديد األدواتاستخدام األدوات الخاصة والعمليات التكنولوجية

ميكن أن تكون قواعد العمل والسالمة مبثابة أداة املالحظة / تجاهل القواعد
قياس إلتقان األداء

جوانب العملية التي ال ميكن تجاوزهاالتفاصيل األساسية التي ميكن التحقق منها

معايري التقييم املتعلقة 
باملنتج

التقييامت الوظيفية كام تحددها الرشكات التقييامت الوظيفية أو االمتثال إلجراءات محددة
املصنعة، إما املواصفات املأخوذة من الكتيبات 

أو بشكل أكرث شيوًعا مثل األلوان املرئية، وأنواع 
السطح، التشوهات الكنتورية، والروائح، والصوت، 

إلخ.
تحتاج الدالالت إىل تفسري حتى ميكن بدء دالالت العيوب

استكشاف األخطاء وإصالحها بشكل منتظم. متثل 
القدرة عىل استكشاف األخطاء وإصالحها أعىل 
مستوى من جودة األداء يف العديد من املهن.

إن إجراء التوجيهات وإجراء التقييامت الخاصة باملتعلمني املشاركني يف التدريب أثناء العمل هو يف جوهر التعلم يف مكان العمل. 
املدربون  املراقبة.  وعملية  الفعالة،  التتبع  أدوات  خالل  من  التدريب  مؤسسة  من  املدربني  قبل  من  ومتابعة  مكثف  تدريب  يتطلب 
تتبع اكتساب املهارات من خالل  يتم  العمل.  أماكن  الزيارات امليدانية األسبوعية إىل  مسؤولون عن املتابعة مع املتدربني من خالل 
بطاقات العالمات ودفاتر املتدربني، والتي يتم ملؤها من قبل املتدرب كتقييم ذايت ثم التحقق من صحتها من قبل الحريف الرئييس 
املرشف، وكذلك املرشد /املوجه. يعتمد تطوير بطاقات العالمات هذه عىل مخرجات التعلم املحددة يف إطار املناهج الدراسية. يلعب 
املدرب أيًضا دور الوسيط مع املتدربني، والحرفيني الرئيسيني املرشفني، ويف بعض الحاالت، حتى اآلباء من أجل الحد من الترسب من 

الربنامج.

يف سياق التلمذة الصناعية، تشمل املهام األساسية للمدرب ما ييل:

إجراء زيارات أسبوعية إىل موقع عمل املتدرب؛  
متابعة وإرشاد وتوجيه املتدربني والحرفيني املرشفني.  

استكامل التقارير الشهرية عن التقدم املحرز يف التدريب والتحديات التي يواجهها املتدرب؛  
التواصل وحل أي مشاكل أو تضارب بني املتدرب وصاحب العمل، والحرفيني املرشفني، والعامل املهرة، والعمالء أو األشخاص   

اآلخرين؛
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تقييم أداء املتدرب ومهاراته (يتم إجراؤها باالشرتاك مع الحريف املرشف)؛  
تقديم التوجيه واإلرشاد املهني للمتدربني؛  

إكامل مناذج / أدوات التتبع الرضورية 14؛  
يتضمن السجل اليومي للمتدرب:  

سجل األداء؛  •
سجل التقييم الذايت؛  •

سجل الزيارة األسبوعية ملوقع العمل؛  •
تقرير املوجه الشهري.     •

أن  يجب  تقييمها.  سيتم  الكفاية  ملف  يف  الكفاية  وحدات  أو  الكفايات  من  أي  تحديد  الرضوري  من  الختامية،  التقييامت  وضع  عند 
تكون هذه الكفايات معروفة للمتدربني قبل وضع التقييم. بعد اختيار طريقة (طرق) التقييم، من املفيد إعداد مصفوفة أدلة التقييم 
التقييم.  أدلة  وكفاية  صحة  تأكيد  أيًضا  الرضوري  من  تقييمها.  سيتم  التي  الكفايات  جميع  تغطي  تم جمعها  التي  األدلة  أن  من  للتأكد 
باإلضافة إىل ذلك، يساعد كثرياً يف تحديد طرق التقييم املناسبة الستخدامها يف التقييم، وتجميع املهارات املتشابهة ونتائج التعلم 
يف مجموعات من تسلسالت العمل التي ميكن إجراء التقييامت معها مًعا. هناك حاجة إىل مشاركة قوية من املامرسني املؤهلني من 
القطاع الخاص لتحديد املهارات التي ميكن تجميعها وتقييمها مع طرق التقييم املناسبة. تتكون مصفوفة األدلة من الكفايات وطرق 
التقييم عىل األقل. من املمكن أيًضا إضافة اإلجراءات أو األنشطة أو تسلسل العمل املطلوب إجراؤه لكل طريقة تقييم. الجدول 31 هو 

مثال ملصفوفة أدلة مفصلة.

الجدول 31. مثال عىل مصفوفة األدلة

وحدة الكفاية / عنارص الكفاية

تسلسل العمل املطلوب من مقدم الطلب للقيام بكل طريقة تقييم 1

املالحظة املبارشة 
)تقييم العملية(

تقييم املنتج النهايئاألسئلة الشفوية الداعمة

وحدة الكفاية (واجب)

تشخيص وإصالح نظام 
الوقود

عنرص الكفاية

تشخيص أعطال نظام 
الوقود، وتحديد األسباب 

والقيام باإلصالح

يجب عىل مقدم الطلب 
إجراء واحد أو أكرث من 

تسلسالت العمل التالية:

    ضبط املحرك باستخدام 
املحلل.

يُطلب من مقدم الطلب رسد 
األسباب األكرث شيوًعا لفشل 

املحرك يف ان يشتغل يف 
الظروف الجوية الباردة.

يتم منح مقدم الطلب 
محرك سيارة يحتاج إىل ضبط 
وحاقن يتطلب التنظيف. يتم 

تقييم املتقدم عىل أساس:

استقرار تشغيل املحرك بعد   
التنظيف والضبط باستخدام 

محلل العادم.

.appendix steps 12.5 to 12.9 .9.12 14  تتوفر أمثلة عىل أدوات التتبع يف خطوات امللحق 5.12 إىل
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تفكيك خزان الوقود من 
السيارة، وتحديد الخلل وإعادة 

تجميعه.

فحص أنابيب الوقود ومن 
ثم القيام بإجراء اإلصالحات 

الالزمة.

تفكيك خزان الوقود وفحص 
االنبعاج والترسب ومن ثم إعادة 

التجميع.

---

فحص الضغط ومضخة 
الوقود الفارغة.

إزالة مضخة الوقود 
(امليكانيكية أو الكهربائية) 
من املحرك وإعادة تركيبها.

فحص مضخة الوقود الكهربائية 
أو امليكانيكية باستخدام جهاز 

خاص.

---

إزالة حاقنات الوقود من 
املحرك وإعادة تركيبها.

تفكيك حاقنات الوقود إىل 
أجزاء وإعادة تجميعها.

إجراء صيانة لحاقنات الوقود.
تفكيك مرشحات الهواء 

والوقود، وتنظيفها وإعادة 
تركيبها.

يجب عىل مقدم الطلب ذكر 
الدوائر الرئيسة داخل حاقنات 

الوقود عن غيب.

تفكيك حاقنات الوقود وإجراء 
الصيانة الالزمة ثم إعادة 

تجميعها.

مالحظة 1: ميكن أيًضا إضافة طرق تقييم أخرى إىل املصفوفة (املحاكاة، املرشوع، إلخ) عند االقتضاء.

املعرفة  تقييامت  الخصوص، تستخدم  وجه  عىل  أعاله.  املذكورة  التقييم  بنود  باستخدام  املعرفة   / للنظرية  ختامي  تقييم  وضع  تم 
التقييم هذه  التالية: املطابقة والسبب والنتيجة وتسلسل العمل وعنارص االختيار من متعدد. تغطي جميع عنارص  النظرية األساليب 
األخطاء  واستكشاف  املشاكل،  حل  منها  العليا  الناقد  التفكري  مهارات  عىل  الرتكيز  مع  املعرفية  الصعوبات  من  متعددة  مستويات 
املهارات  تقييم  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  وإصالحاته.  والخلل  للخلل،  املسببة  والروابط  الخاطئة،  والعمليات  واملكونات  وإصالحها، 

األساسية يف مكان العمل واملهارات الحياتية يف كل من املهارات العملية واملعرفة النظرية كجزء من التقييامت الختامية.
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من أجل االختبار العميل، يجب تطوير أوراق التقييم الختامية (انظر امللحق، الخطوة رقم  appendix step 12.11 11.12 للحصول عىل 
أمثلة). مهام كانت طريقة التقييم املختارة، يجب عىل األقل أن تحتوي أوراق التقييم عىل العنارص التالية:

معلومات عامة عن: (1) املهنة املتعلقة بالتقييم مثل اسم املهنة أو الرمز أو الكفاية أو مستوى املهارة، وما إىل ذلك؛ (2)   
معلومات االتصال للمرشح، مبا يف ذلك االسم ورقم الهاتف، وما إىل ذلك؛ (3) مكان وتاريخ وفرتة التقييم. و (4) اسم (أسامء) 

املقيِّم (املقيّمني).
للتقييم  للتحضري  للمرشحني  التعليامت  توفري  أيًضا  يجب  األدلة.  وتفسري  وجمع  التقييم  بيئة  لتحديد  للمقيمني  تعليامت   
توضح  وأن  بالوقت،  ومحددة  واضحة  املرشحني  توجيهات  تكون  أن  يجب  التحليل.  وطريقة  مبحتوى  وإبالغهم  (التقييامت)، 

كيفية تقديم اإلجابات. يجب ترتيب أسئلة التقييم والفقرات بطريقة منطقية وتضمني منوذج لإلجابات الصحيحة.
عنارص / خطوات األداء، والتي تشمل املهارات املطلوب تقييمها، وطرق التقييم، واإلجراءات واملنتجات والخدمات الرئيسة   
لكل  التقييم  األدلة)، وحكم  التقييم ومصفوفة  إنتاجها (مبا يتامىش مع جدول مواصفات  أو  إجراؤها  املطلوب من املرشح 

عنرص من عنارص األداء (كفؤ / غري كفؤ). تتميز خطوات األداء مبا ييل:

أوصاف محددة ميكن فهمها بوضوح؛  •
أوصاف نشاط حريك، بدالً من نشاط عقيل ال ميكن مالحظته؛  •

غياب تلميحات عن األمان ومراجع األدوات وقواعد العمل، التي يتم استبعادها من وصف األداء (مساعدة غري رضورية)،   •
ولكن يتم استخدامها بدالً من ذلك يف التصنيفات؛

معايري ميكن التحقق منها مبوضوعية تؤدي إىل حكم واضح »تم تحقيقه / مل يتم تحقيقه« (بدون تصنيفات مربكة مثل   •
»مناسبة«)؛

تسمية الرسومات، والتي تستخدم إلظهار التفاصيل التفسريية كلام كانت صياغة وصف األداء غري واضحة مبا فيه الكفاية؛  •
الرسومات الفنية (مع مواصفات األداء)، املرفقة كملحق لتوضيح مدى صعوبة األداء أو املنتج.  •

معايري األداء التي تصف مستوى األداء املطلوب للمرشح إلثبات إنجازه. يجب أن تتجنب معايري األداء التصنيفات املربكة وذلك   
باستخدام تصنيفات محددة (عىل سبيل املثال، اختالف رقمي مقبول يف دقة األداء - ميكن أن تكون مرتبطة بالرسعة ومبعايري 

السالمة املطبقة، ومظهر املنتج النهايئ وما إىل ذلك).
أسئلة داعمة شفوية للمرشح عند خطوة معينة من التقييم (لتقييم معرفته بالعنارص املتعلقة بالتقييم). ال ميكن استخدامها   
مبفردها، ولكن باالقرتان مع طرق التقييم األخرى، خاصة املالحظة املبارشة. تتعلق األسئلة الداعمة الشفوية يف الغالب مبا 

ييل:

تربير وتحليل خطوة األداء (عىل سبيل املثال، »ملاذا قمت برتكيب الغساالت قبل تشغيل املاكينة؟« أو »ملاذا يجب أن   •
يصل املحرك إىل درجة حرارة التشغيل العادية قبل الضبط؟«)؛

تسمية األجزاء واملكونات (أي تسمية مكونات دائرة التربيد عىل نحو ما تقدم).  •

املوارد املطلوبة للمرشحني للقيام بأنشطة التقييم.  
تنفيذ  عند  اتباعه  املطلوب  (اإلجراءات)  اإلجراء  الطلب  ملقدم  يحدد  أن  املقيم  عىل  يجب  للمحاكاة(.  )تضاف  سيناريوهات   
سلسلة من اإلجراءات واألنشطة والعمليات (عىل سبيل املثال »العمل ضمن فريق، يجب عىل املتقدمني إظهار اإلجراء اآلمن 

لتنظيف ترسب صغري خطري«).
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بواجبات  التقنية املتعلقة  باألسس  لتقييم معرفة املرشح  )التي سيتم إضافتها لطريقة املقابلة(  الشفوية  أسئلة املقابلة   
ومهام التقييم. وهي تختلف عن األسئلة الداعمة الشفوية بحقيقة أنها ال تتعلق بعمل ظاهر. ميكن استخدام طريقة املقابلة 
مبفردها أو باالقرتان مع طرق أخرى (مثل املالحظة املبارشة أو القامئة عىل املنتج أو املرشوع أو امللف التعريفي) لضامن 

كفاية األدلة. تتعلق أسئلة املقابلة الشفوية يف الغالب مبا ييل:

أسئلة توضيحية (عىل سبيل املثال عند استخدام طريقة تقييم امللف التعريفي)؛  •
اإلجراءات والعمليات (مثل »ما هي الخطوات الرئيسة يف ...؟«)؛  •

دعم املعرفة (عىل سبيل املثال »كم يجب ...؟« »ملاذا؟«)؛  •
أسئلة استقصائية أخرى (عىل سبيل املثال، »أعط مثااًل عن إجراء ميكن أن يحدث يف طباعة األوفست والتي تعتقد أنها لن   •

ُتظهر اتخاذ أمر الطباعة املناسب«)
أسئلة الطوارئ (عىل سبيل املثال، »ماذا ستفعل إذا رأيت هذا اإلجراء يحدث؟«).  •

املحتويات املتوقعة للملف التعريفي )تضاف لطريقة تقييم امللف العريفي(، والتي سيتم تضمينها مع تفاصيل عن نوع   
األدلة املطلوبة للمرشح ليكون مؤهالً.

من املهم أن نالحظ أنه قبل االعتامد النهايئ ألي طريقة تقييم، يجب تطبيق مسودة اختبار عىل عينة من مجموعة مستهدفة. يجب أن 
تتكون هذه العينة من خريجي برامج التدريب املهني أو العاملني. يجب تحليل نتائج االختبار املسبق بغرض تحديد مناطق القوة وفرص 

التحسني وتعديل مسودة االختبار من أجل تحسني رسيان مفعوله قبل املوافقه عليه.
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الجدول 32. مثال عىل منوذج االختبار العميل

منوذج االختبار العميل رقم 1

نتائج التعلم: تشخيص نظام التوجيه

طريقة التقييم: املراقبة املبارشة واملنتج                      مدة االختبار: ساعتان

املوارد الرئيسة: جهاز موازنة العجالت، صندوق األدوات

اسم املقيم وتوقيعه: ........................................................................................ التاريخ: .......................................

عنرص التقييم
 )خطوة األداء(

التقييم
)كفؤ / غري كفؤ(

معايري التقييم
النتيجة / املنتجسري العملية

يتم التحقق من الضوضاء والرطوبة ومشاكل تشخيص عمود التوجيه
الربط، مبا يف ذلك آليات اإلمالة.

تشخيص ربط ترس القيادة 
مع الرتوس األخرى

يتم فحص جهد الدوران غري املتكافئ، 
وإذا كان رخو، وصعوبة توجية عجلة القيادة 

وترسب السوائل.

يتم التفكيك والتجميع دون التسبب يف تلف تفكيك عجلة القيادة
أي أجزاء.

يتم التجميع يف خطوات عكسية مثل 
التفكيك.

كانت السيارة يف وضع مستقيم يف منطقة التحقق من العجالت
االختبار.

يتم تأمني السيارة مع وجود عجلة القيادة يف 
الوضع األوسط.

تحمل العجالت هو +/- 1 مم من مواصفات 
دليل الخدمة.
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روابط امللحق: الخطوة 12

12.1 Specification table
12.2 Examples of good qualifiers
12.3 Examples of theoretical test items
12.4 Examples of practice test form 
12.5 Example of apprentice daily records:
12.6 Example of apprentice performance sheet
12.7 Example of Apprentice self-performance sheet
12.8 Example of weekly worksite visit sheet
12.9 Example of a mentor monthly report
12.10 Additional information on apprenticeship
12.11 Examples of practice test and summative assessment sheet

  الخطوة 13: إجراء التقييامت النهائية واعتامد املتعلمني من خالل منحهم شهادات

خطوات تحضريية عديدة يجب أن تؤخذ قبل إجراء تقييم نهايئ مبني عىل الكفايات، مبا يف ذلك ما ييل:

حدد املقّيمني. ينبغي أن تحدد املؤسسة الوطنية املسؤولة عن اإلرشاف عىل التقييامت واالعتامد مجموعة من املقيّمني   
لكل تقييم. دور املقيم هو:

التحقق من الهوية الرسمية (وثيقة الهوية) للمرشحني؛  •
اإلرشاف عىل تقييامت املعرفة النظرية ووضع عالمة عليها؛  •

تنفيذ تقييامت عملية مع املتخصصني املعنيني؛  •
توثيق نتائج التقييم عىل طلب املرشح.  •

يجب أن ميتلك املقيِّمون بعض املهارات التقنية والرتبوية، مبا يف ذلك ما ال يقل عن خمس سنوات متتالية من الخربة الحديثة يف 
يكونوا  أن  الكمبيوتر، وما إىل ذلك). يجب  العربية، ومهارات  اللغة  (إتقان  العمل األساسية  يثبتوا مهارات  أن  الصلة. يجب  املجال ذي 

قادرين جسديًا وجاهزين لتنفيذ التقييم. كام يجب أن يكونوا قد أكملوا دورة تدريبية حول إجراء تقييامت للمهارات.

حدد مكان التقييم. سيتم اختيار مواقع التقييم بناًء عىل مجموعة من املعايري، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل املراحيض،   
وأماكن الراحة، ومواقف السيارات، وما إىل ذلك، وغرفة آمنة حيث سيكون املقيمون آمنني التخاذ قرار مستقل دون ضغط. 
يجب أن توفر مواقع التقييم أيًضا بيئة آمنة ومريحة للمرشحني (مثل الغرف املضاءة جيًدا والهادئة والباردة) ومساحة كافية 
وأثاثًا مناسبًا ووسائل تعليمية مناسبة (السبورات البيضاء وما إىل ذلك). يجب أن يكون الدعم اإلداري الالئق متاًحا للتقييامت 
املؤسسة  قبل  من  واعتامدها  الوثائق،  يف  املحددة  التقنية  التسهيالت  توفري  يجب  العملية،  للتقييامت  بالنسبة  النظرية. 

الوطنية لوضع املعايري. يجب الحرص عىل تلبية معايري السالمة والصحة املهنية.
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مع  بالتعاون  التقييم  أدوات  عىل  بناًء  املهارات  لتقييم  بسيطة  تنفيذ  خطة  كتابة  يجب  املهارات.  تقييم  تنفيذ  خطة  تصميم   
مصممي التقييم، ومن ثم مشاركتها مع الطلبة مسبًقا. يجب أن تتضمن خطة تنفيذ تقييم املهارات عىل ما ييل:

قواعد التقييم العامة والتعليامت املحددة للطلبة (عىل سبيل املثال، كيف يجب عىل املرشح االستعداد للتقييم، واملنتج   •
الذي يتوقع منهم إنتاجه، والقراءات التي يجب عليهم إكاملها مسبًقا، وكيف يجب أن يتم تجميع ملفاتهم التعريفية، وما 

هي املعلومات التي يجب تضمينها)؛
الواجبات واملهام املدرجة يف التقييم (أي ما سيتم تقييمه)؛  •

وقت ومكان وظروف التقييم (متى وأين وسياق التقييم)؛  •
طرق التقييم واألدوات التي سيتم استخدامها (أي كيفية تنفيذ التقييم، وحقيقة أن املقيم سوف يراقب العملية)؛  •

معايري صنع القرار لتقييم املرشحني األكفاء؛  •
قامئة املقيّمني وأعضاء لجنة اإلرشاف؛  •

التأكد من أن جميع املواد واألدوات املطلوبة ستكون متوفرة؛  •
التقييم، واملساعدات، وما إىل  أنه سيتم استيعاب املرشحني ذوي اإلعاقة (من حيث إمكانية الوصول، ولغة  التأكد من   •

ذلك) واإلجراء الذي يجب عىل املرشحني ذوي اإلعاقة اتباعه لطلب كل ما يؤمن لهم الراحة بطريقة محددة؛  
إجراءات إعادة التقييم واالستئنافات.  •

باإلضافة إىل ذلك، عند التحضري لتقييم املهارات، يجب عىل املقيمني التأكد من:

إخطار املرشحني بالتقييم، ومشاركتهم بخطة تنفيذ تقييم املهارات مسبًقا؛  
التأكد من ان املعلومات الواردة يف وثيقة التقييم دقيقة؛  

اختبار أدوات التقييم مسبًقا عىل عينة من املرشحني، وأن إجراءات التقييم تم اختبارها مع األشخاص ذوي الصلة من الناحية   
التقنية (مزودي التعليم والتدريب املهني والتقني أو ممثيل الصناعة)؛

املعدات واألدوات املطلوبة للتقييم متوفرة مسبًقا وأن البيئة تعكس ظروف مكان العمل الحقيقي (خاصة بالنسبة لعمليات   
تقييم املحاكاة)؛

تحديد املرشحني ذوي اإلعاقة وتحضري »وسائل الراحة املقبولة« يف تصميم التقييم وتنفيذه؛  
تم تعيني املوظفني اإلداريني املناسبني لإلرشاف عىل التقييم؛  

استامرات طلب التقييم معبأة من قبل املرشحني.  

تقدم الخطوة Appendix step 13.1  1.13 من امللحق منوذًجا لخطة تنفيذ التقييم، مع مثال لخطة التقييم الفعلية.  

يجب أن يتم إجراء التقييم وفًقا لخطة تنفيذ التقييم، ويجب جمع أوراق التقييم املكتملة ووضع عالمات عليها وفًقا لألدوات املتفق 
عليها. إذا تم إعداد التقييم بشكل جيد، فال يجب أن يواجه تنفيذ التقييم أي تحديات كبرية. ميكن تسجيل أداء املرشحني بالفيديو ألغراض 
إلعادة  الجدارة  ومتطلبات  االستئناف،  عملية  حول  التقييم  إجراء  قبل  املرشحني  تذكري  أيًضا  يجب  (الطلبة).  الطالب  مبوافقة  التعلم، 
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التقييم. مبجرد االنتهاء، يتم وضع عالمة عىل التقييامت وفًقا للمعايري املتفق عليها، ويتم اإلبالغ عن النتائج وفًقا لذلك. يجب الحفاظ 
عىل رسية النتائج لفرتة محددة من الزمن، وبعد ذلك ينبغي تشكيل لجنة من قبل املؤسسة الوطنية املرشفة للتخلص من التقييامت.

يجب إدارة عمليات إعادة التقييم واالستئناف كجزء من عملية محددة. يف نهج التقييم القائم عىل الكفايات، يجب إعطاء املتدربني 
الذين يفشلون يف التقييم أو الذين ال يستطيعون الحضور ألسباب مقبولة، الفرصة إلعادة التقييم يف غضون فرتة زمنية معقولة (أي 
بني 6 أشهر وسنة واحدة)، رمبا مبساهمه مالية من قبلهم. يجب أيًضا منح الطلبة الحق يف الطعن يف نتائج التقييم، برشط أن يكون 
ذلك ألسباب صحيحة. يجب أن يتم التحقيق يف الطعون من قبل لجنة مستقلة تقرر ما إذا كان السبب صالًحا وما إذا كان يجب اعطاء 

الطالب درجة مختلفة، أو أمر بإعادة التقييم.

مراجعة التقييم خطوة مهمة يف العملية. يجب أن تقوم املؤسسة املرشفة عىل التقييم بجمع وتحليل التغذية الراجعة من املرشحني 
واملقيّمني بعناية لتحديد النقائص املحتملة. يجب أن تؤخذ هذه النقائص يف عني االعتبار عند مراجعة تصميم التقييم (التقييامت). 
لتحديد املراجعات املطلوبة، يجب إكامل منوذج مراجعة التقييم من قبل الطلبة الذين أجروا التقييم مبجرد االنتهاء منه. الجدول 33 مثال 

ملراجعة التقييم للطلبة. 
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الجدول 33. مثال عىل منوذج مراجعة التقييم

استامرة مراجعة التقييم

يرجى إكامل هذا النموذج بعد إكامل تقييامتك النظرية والعملية. سيتم أخذ تعليقاتك يف عني االعتبار لتحسني التقييامت املستقبلية 
لهذه الدورة.

التغذية الراجعة عىل تقييم املعرفة النظرية

 النعم1. أسئلة التقييم كانت واضحة وميكن فهمها بسهولة

 النعم2. غطت أسئلة التقييم املعلومات النظرية املتعلقة باملهنة

 النعم3. كانت هناك أسئلة ال عالقة لها باملهنة      

إذا كانت إجابتك بنعم، فريجى التحديد ..................................................................................................

 النعم4. بعض األسئلة كان لديها أكرث من إجابة صحيحة               

 إذا كانت إجابتك بنعم، فريجى التحديد ..................................................................................................

 النعم5. كان الوقت املخصص للتقييم كافياً                         

 النعم6. كانت قاعات التقييم مناسبة من حيث املقاعد والتهوية واإلضاءة       

إذا كانت إجابتك ال، فريجى التحديد ..................................................................................................

التغذية الراجعة عىل التقييم العميل

 النعم1. كانت أسئلة التقييم واضحة من حيث اللغة والصياغة

 النعم2. عكس التقييم القدرة التقنية للشخص الذي يؤدي املهمة 

3. املكان الذي أجرى فيه التقييم مناسب من حيث:

املرافق                النعم 

املعدات               النعم 

األدوات                   النعم 

 النعم4. تعاون املرشف (املقيِّم) يف توضيح املهام املطلوبة للتقييم

 النعم5. كان الوقت املخصص للتقييم كافياً

شكرا لتعاونكم
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عند االنتهاء املريض من التدريب والتقييم، يتم منح شهادة. يجب أن يسهل إصدار الشهادات انتقال الخريجني إىل وظائف الئقة، وأن 
يتم وفًقا للقواعد واللوائح الوطنية. من الشائع أن تتوىل مؤسسة التعليم والتدريب املهني والتقني وظيفة إعطاء الشهادة. يجب أن 
توضح الشهادة املؤهالت الدقيقة التي حصل عليها الخريج، وقد تذكر أيًضا الكفايات التي أتقنها. وهذا يساعد عىل إعالم أصحاب العمل 

املحتملني بكفايات الخريج. تعترب مراسم منح الجوائز مع القطاع الخاص طريقة مفيدة لتعزيز الثقة يف قيمة الشهادات.

امللف  الرسمية.  االعتامد  بأوراق  متواجد  هو  ما  تتجاوز  بحيث  الخريجني  كفايات  عىل  إضايف  دليل  لألداء  التعريفية  امللفات  تقدم 
التعريفي للمرشح يحتوي عىل مجموعة من أدائهم وكفاياتهم وإنجازاتهم، وعادة ما يتضمن تأمالت املرشح واملدرب. ويتضمن دليال 
العامة وكفاياته. قد تتضمن محتويات وأمثلة  الربنامج، ويوضح مهاراته  الفرد خالل  بها  التي قام  عىل املشاريع واألنشطة املختلفة 
الصف،  وتقييامت  والحالية،  السابقة  الوظائف  يف  املعينة  واملهام  والواجبات  والتقييم،  التدريب  وسجالت  الحديثة،  التدريب  برامج 
وأوراق االمتحانات، وأمثلة عىل املنتجات (الرسومات الفنية، والصور، وما إىل ذلك)، والشهادات. ميكن استخدام امللفات التعريفية 
لألداء من قبل املقيّمني أثناء التدريب عىل الكفايات لتقييم أداء الطالب، وكذلك من قبل جهات التوظيف لتحديد املرشحني املحتملني 

للوظيفة.

تقترص الرتاخيص املهنية دخول سوق العمل عىل العامل املعتمدين. تعمل الشهادات أحيانًا أيًضا كرتاخيص مهنية، وهي مطلوبة 
قانونًا ملامرسة مهنة معينة أو أداء مهام عمل معينة. يجب أن يكون سجل هذه الرتاخيص متوفراً ألصحاب العمل للوصول إليه للتحقق 
من أن املتقدمني للوظائف مرخصني بشكل صحيح. تعترب أفضل املامرسات الدولية ما ييل: (أ) ينبغي أن تقترص الرتاخيص عىل املهن 
التي توجد فيها حاجة عامة وذلك القتصار الوصول إىل وظائف معينة ألولئك الذين لديهم الكفايات املطلوبة؛ (ب) ميكن للجمعيات 

املهنية أن تلعب دوراً مفيداً يف إدارة نظام الرتاخيص املهنية.

ينبغي أن يشمل مركز التقييم عمليات ضامن الجودة. وينبغي أن يضمن ذلك وجود آليات تحقق داخلية لضامن إجراء التقييامت وفًقا 
لإلجراءات واملبادئ التوجيهية املعمول بها، وأن تكون النتائج محايدة وشفافة وموضوعية.

روابط امللحق: الخطوة 13

13.1 Template for an assessment plan
13.2 Example of test review form
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  5. الحفاظ عىل برامج التدريب عىل الكفايات املواكبة للتطورات

القراء املستهدفون: 
مطورو املناهج، وممثلو 

القطاع الخاص، ومدراء 
مراكز التعليم والتدريب 

املهني والتقني

وحيث أن عامل العمل ليس ثابًتا، يجب أن يكون هناك جهد مستمر ملواءمة جميع برامج التدريب 
مع االحتياجات املتغرية لسوق العمل. ال تظل برامج التدريب مالمئة لفرتة طويلة جًدا، وبالتايل، 

يجب التحقق من صحتها بشكل دوري من حيث مالءمتها وشموليتها يف السوق.

الخطوة 14: 
متابعة وتقييم التدريب عىل 

الكفايات

الخطوة 15: 
إجراء دراسة التحقق من صحة 

الربنامج

الخطوة 16: 
إجراء دراسات حول تتبع الخريجني 

ورضا أصحاب العمل

يهدف هذا الفصل إىل تغطية املعلومات املطلوبة ملتابعة برنامج التدريب عىل الكفايات بشكل فعال، ويحدد منهجيتني رئيسيتني 
لضامن بقاء برنامج التدريب عىل الكفايات مالمئًا. من أجل معالجة السؤالني األساسيني فيام يتعلق بـ (1) مدى تلبية برنامج التدريب 
عىل الكفايات لالحتياجات الحالية واملستقبلية لسوق العمل، و (2) ما إذا كان املحتوى ال يزال مقبوالً أم ال، فإن الخطوات من 14 إىل 

16 تتناول قضية املحافظة عىل أهمية التدريب عىل الكفايات.

  الخطوة 14: متابعة وتقييم التدريب عىل الكفايات  

تعترب املتابعة والتقييم جزًءا ال يتجزأ من التدريب عىل الكفايات. يجب يف البداية تحديد مؤرشات األداء الرئيسة التي تقيس الجوانب 
الحاسمة لعمليات الربنامج ونتائجه كجزء من تصميم الربنامج. يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس تنسب إىل الربنامج وواقعية ومحددة 
بالوقت (SMART) (انظر الخطوة appendix step 14.1 1.14 من امللحق للحصول عىل مثال ملؤرشات SMART للكفايات التدريبية). 
ونتائج  الحضور،  وسجالت  املتدربني،  تسجيل  بيانات  (مثل  اإلدارة  ألغراض  جمعها  يتم  والتي  املوجودة،  البيانات  عىل  املتابعة  تعتمد 
التقييم). يتم استكامل ذلك، حسب االقتضاء، بالبيانات التي تم جمعها من خالل عمليات املسح أو التفتيش. يوضح الجدول 34 بعض 

املعلومات اإلحصائية التي تم جمعها من خالل طرق املتابعة املختلفة.
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الجدول 34. املعلومات التي تم الحصول عليها من طرق املتابعة املختلفة

طرق الجمعالتفاصيلاملؤرشات

تسجيل الطلبة، وساعات املناهج الدراسية 
املقدمة، وعدد الدورات التدريبية، وهيئة 

التدريس والدعم، ومعدالت الترسب، 
وإكامل الدورات التدريبية، والتخرج، مع 
اإلشارة إىل مقاييس األداء، مثل الجودة 

والتوقيت املناسب والتكلفة

النوع االجتامعي، العمر، نوع الدورة، 
رقم الدورة، عدد الطلبة، عدد املعلمني، 

االعرتاف بحالة التعلم السابقة، األشخاص 
ذوي اإلعاقة، إلخ.

املالحظات املنتظمة عىل الدورة 

سجالت االلتحاق والتخرج

متابعة وتقييم املوظفني

التقييامت الذاتية لإلدارات وخطط العمل 
للتحسني

النفقات حسب مصدر التمويل األمور املالية
(املشرتيات، الرواتب، املواد، املعدات، 

األدوات، املرافق، اإليجار، إلخ)، اإليرادات 
/ رسوم الطلبة، السيولة النقدية، 

االحتياطيات، العجز أو الفائض حسب 
مصدر التمويل.

سجالت اإلنفاق املؤسيس وامليزانيات 
والتقارير املالية

عمليات التفتيش والتدقيق وإعداد التقارير 

القيمة الرأساملية، صايف حقوق امللكية، األصول الرأساملية 
االستهالك، التوسع، حق الترصف، إلخ.

إيصاالت

التقييامت الرسمية

تقييامت القيمة

تحقيق أهداف حكومية تستهدف )زيادة 
مشاركة املرأة يف برامج التدريب التجاري 

والتقني(

تقارير ما قبل وما بعد التقييمال يوجد

دراسات التتبع للخريجني

الدراسات االستقصائية لرضا أصحاب العمل
اإلحصاءات الرسمية والتعدادات والدراسات 

االستقصائية للقوى العاملة، إلخ.

.(Gasskov (2006 :املصدر

التدريب عىل الكفايات. يشمل هذا  التلمذة الصناعية التي يشارك فيها الطلبة كجزء من  من املهم بصورة كبرية متابعة مخططات 
مجاالت مختلفة من التقييامت لكل من الطلبة وأصحاب العمل، ويتم إجراؤه عادًة من خالل استبانة مع مقابالت نوعية تكميلية. يجب 

أن يشمل التقييم املجاالت التالية:

امللف التعريفي للمتدربني يف الصناعة / الطلبة؛    
أهمية التدريب؛  

جودة ومحتوى التدريب املتلقى؛   
مقدار التدريب املتلقى؛    

مالءمة املهارات واملعارف للعمل الحايل واملطلوب؛  
مستوى دعم صاحب العمل؛  

جودة التغذية الراجعة؛  
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الرضا العام عن التلمذة الصناعية؛  
نتائج التلمذة الصناعية (التوظيف، الرتقية، زيادة األجور، إلخ).  

ومستوى  جودة  قياس  أجل  من  الصناعية  التلمذة  بعد  عادًة  العمل  أصحاب  لرضا  استقصائية  دراسات  إجراء  يتم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املتدربني الذين يستقبلونهم يف إطار الربنامج (انظر الخطوة 16 للمزيد من املعلومات).

رابط امللحق: الخطوة 14

14.1 Example of SMART CBT indicator

  الخطوة 15: إجراء دراسة التحقق من صحة الربنامج  

ميكن تعريف دراسة التحقق من صحة الربنامج كطريقة أو عملية ملراجعة املنهاج الدرايس للربنامج والتحقق منه وتحديثه. يتم تحقيق 
ذلك من خالل اجراء دراسة استقصائية للصناعة التي سيعمل فيها خريجو الربنامج. كجزء من برنامج التدريب عىل الكفايات، ينبغي للمرء 
للملتحقني يف  ينتج خريجني ذوي كفايات مناسبة  الكفايات  التدريب عىل  إذا كان  لتحديد ما  السوق  باستمرار األحداث يف  يراقب  أن 
املستوى األول. إذا تطورت فجوة بني نتائج الربنامج واحتياجات سوق العمل من الوظائف، ميكن للمؤسسة أن تقرر امليض يف دراسة 

التحقق من املناهج للربنامج املعني.

هناك خطوات محددة لتنفيذ مثل هذه الدراسة. ميكن أن تصل العملية الشاملة إىل سنة واحدة، ويجب أن يتم تنفيذها عىل األقل كل 
5 سنوات.

يتم تحديد الحاجة إىل دراسة التحقق من املنهاج الدرايس أوالً واملوافقة عليها من قبل السلطات املختصة (العميد، املدير،   )1(
الدراسة ولوضع خطة عمل املرشوع باالشرتاك مع مدير  إلخ). يتم تعيني ميرس ملرشوع  الربنامج،  اللجنة االستشارية، مدير 
الربنامج. يتم توجيه جميع قادة الربنامج واملدربني إىل العملية وإعداد قامئة بالكفايات املهمة التي يجب عىل املتدرب إظهارها 

عند تخرجه من الربنامج.
ثم يتم مراجعة هذه الكفايات وتدقيقها من قبل جميع املدربني يف اجتامع التحقق من صحة البيانات من قبل املوظفني. نتيجة   )2(

هذا االجتامع هي ملحة أولية عن كفايات الخريجني، والتي سيتم تقدميها إىل أصحاب العمل يف ورشة عمل للمصادقة عليها.
ثم يختار مدير الربنامج واملدربون حوايل 20 ممثالً من مختلف الرشكات واملنظامت التي توظف خريجي الربنامج. يف ورشة   )3(
عمل التحقق من البيانات من قبل صاحب العمل، يقومون مبراجعة وتقييم أهمية كل كفاية ومراجعة الكفايات وإضافة كفايات 
للكفايات  وتصنيفها  صحتها  من  التحقق  تم  موثوقة  قامئة  هي  هذه  العمل  ورشة  نتيجة  الحاجة.  حسب  القامئة،  إىل  جديدة 

املتوقعة من خريجي الربنامج.
ميكن أيًضا إجراء دراسة استقصائية للتحقق من ملف تعريف الكفايات عىل خرباء آخرين يف األعامل والصناعة لتأكيد النتائج.   )4(
ثم يستخدم موظفو الربنامج هذه القامئة الجديدة من الكفايات إلعادة تصميم محتوى الدورة وهيكل الدورة بشكل عام وفًقا 

للتعليقات واملشورة الواردة من أصحاب العمل، وسعة موارد املنشأة.   
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  الخطوة 16: إجراء دراسات حول تتبع الخريجني ورضا أصحاب العمل

االختبار الحقيقي ملدى أهمية برنامج التعليم والتدريب يعني أن الخريجني قد حصلوا عىل وظائف الئقة. تقيس دراسات التتبع للخريجني 
والدراسات االستقصائية لرضا أصحاب العمل تصورات الخريجني وأصحاب العمل عىل حد سواء عن مدى رضاهم عن برنامج التدريب 
وإمكانية توظيف الخريجني. تعمل املعلومات التي تم جمعها من خالل الدراسات واالستقصاءات كأساس لتحسني برامج التدريب عىل 

الكفايات أو توسيعها أو تقليصها أو حتى إغالقها متاًما. قد تشري النتائج أيًضا إىل عدم الحاجة إىل إجراء تغيريات عىل الربنامج.

دراسة التتبع هي دراسة استقصائية  الهدف من دراسات تتبع الخريجني هو التحقق من مستوى الرضا عن الخريجني بشكل مستمر. 
نهاية  يف  أو  التخرج،  بعد  محددة  زمنية  فرتة  بعد  إجراؤها  يتم  تدريبية  أو  تعليمية  مؤسسة  من  للخريجني  شفهية)  أو  (مكتوبة  قياسية 
التدريب. عىل الرغم من أن دراسات التتبع تتناول مجموعة واسعة من املواضيع، إال أن معظم دراسات التتبع يجب أن تجيب عىل األسئلة 

التالية:

ماذا يحدث للخريجني بعد مغادرتهم املؤسسة التعليمية / التدريبية؟  
هل كان الخريجون قادرين عىل تأمني العمل بأجر أو العمل الحر يف غضون فرتة زمنية معقولة؟  

هل كانوا راضني عن التدريب وهل له صلة بعملهم الحايل؟  
هل يستخدم الخريجون املهارات واملعارف التي اكتسبوها يف املؤسسة التعليمية / التدريبية؟ إذا كانت اإلجابة بال، فلامذا؟  

الدراسات االستقصائية لرضا أصحاب العمل تقوم بتتبع مستويات قناعتهم باملهارات وطريقة أداء العمل للخريجني. يجب أن تجيب 
الدراسات االستقصائية لرضا أصحاب العمل عىل األسئلة األساسية التالية:

إىل أي مدى يشعر أصحاب العمل بالرضا عن مهارات ومعارف وسلوكيات الخريجني، وكيف ميكن توظيفهم؟   
ما هي مامرسات التوظيف السابقة والحالية واملتوقعة؟  
ما هي املهارات األساسية والكفايات التقنية املطلوبة؟  

تتضمن عنارص التصميم الرئيسة لدراسة التتبع أو الدراسة االستقصائية لرضا أصحاب العمل ما ييل:

الفئة السكانية املستهدفة وتوافر معلومات االتصال واستعداد هذه الفئة لإلجابة عىل أسئلة االستبانة؛  
طريقة أخذ العينات؛  

الوقت املنقيض منذ التخرج يف وقت إجراء الدراسة (من 6 أشهر إىل سنتني)؛  
طرق جمع البيانات (مقابلة منظمة / شبه منظمة، استبانة مكتوبة، استبانة عرب اإلنرتنت، مناسبة تجمع الخريجني، إلخ)؛  

كيفية حساب االختالفات اإلقليمية يف الطلب عىل الوظائف (أي أن الخريجني أقل عرضة للعمل يف املناطق النائية حيث يكون   
ايجاد فرص العمل منخفًضا، عىل سبيل املثال)؛

استبانة موحدة (أسئلة مغلقة) مع قوائم منسدلة إلجابات محددة مسبًقا عىل سبيل املثال، مناقشات مجموعات العمل لجمع   
املعلومات؛

إدارة الدراسة االستقصائية، إما االستعانة مبصادر خارجية أو تنفيذها بشكل مبارش.  
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يوضح الجدول 35 املهام الرئيسة التي يجب القيام بها عند إجراء دراسة تتبع للخريجني أو دراسة استقصائية لرضا أصحاب العمل.

الجدول 35. املهام األساسية لدراسات تتبع الخريجني أو رضا أصحاب العمل

الوصفاملهمة

تحديد أهداف الدراسةتطوير مفهوم وأدوات الدراسة  
تصميم الدراسة (اختيار الفوج واسرتاتيجيات الدراسة)  

جمع العناوين  
تحديث العناوين  

وضع األسئلة واألجوبة  
ترتيب نقاط االستبانة  

اختبار أويل – مسبق لالستبانة  
طباعة االستبانة وتحضري املواد الدعمة   

تدريب فريق الدراسةجمع البيانات  
توزيع وجمع االستبانات  

إجراءات التذكري (رفع معدل املشاركة)  

تحديد نظام التصنيف لألسئلة املفتوحةتحليل البيانات وكتابة التقارير  
اإلدخال والتحكم يف جودة البيانات  

تحليل البيانات  
إعداد تقرير الدراسة  

عقد ورشات عمل مع الخريجني وأصحاب العمل  
تنفيذ إجراءات أخرى لتحسني الربنامج التعليمي / التدريبي  

رابط امللحق: الخطوة 16

16.1 Primary tasks for graduate tracer study or an employer satisfaction survey

  قراءات إضافية 

  Phillippi, R. H. and T. Banta. 1994. “Assessing Employer Satisfaction: A Test of Several Survey Techniques.” 
Assessment and Evaluation in Higher Education. 19(2): 123-134.

  Schomburg, H. 2016. Carrying Out Tracer Studies: Guide to Anticipating and Matching Skills and Jobs, Vol 6. 
European Training Foundation and European Centre for the Development of Vocational Training/International Labour 
Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534331.
pdf.
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  الخالصة والخطوات القادمة

يف الحملة العاملية لالنتقال إىل التدريب املبني عىل النتائج، تم عمل الكثري لتحديد الكفايات ذات الصلة بسوق العمل. ومع ذلك، تم 
إيالء اهتامم أقل الستخدام مثل هذه الكفايات يف تصميم وتنفيذ وتقييم واعتامد دورات التعليم والتدريب املهني والتقني. يعد هذا 
الدليل الخطوة األوىل يف مساعدة مامريس التعليم والتدريب املهني والتقني ومطوري الدورات يف الدول العربية عىل التحرك يف هذا 

االتجاه.

الرشق  التوظيف يف منطقة  السيايس املفضل ملعالجة قضايا  الحل  اآلن  بالسوق هو  الصلة  الكفايات ذات  التدريب عىل  تزويد  إن 
األوسط وشامل إفريقيا. ومع ذلك، ال ينبغي أن يؤخذ كبديل لإلصالحات التي تشتد الحاجة إليها بشأن الجوانب املتعلقة بالطلب يف 
لتزويد املتعلمني باملهارات واملعرفة  الكفايات فرصة فقط  التدريب عىل  الدليل، يوفر  التوظيف. كام هو مذكور يف هذا  سياسات 
الكفايات بشكل مبارش عىل نقص الطلب عىل العاملة،  التدريب عىل  الكافية لالنضامم إىل سوق العمل والتقدم من خالله. ال يؤثر 

والذي ال يزال يف الغالب التحدي الرئييس.

باإلضافة إىل ذلك، لن يكون من السهل تحقيق االنتقال نحو التدريب عىل الكفايات يف املنطقة العربية. ولكن، ميكن إدخاله بطريقة 
تدريجية، اعتامًدا عىل نقاط القوة يف األنظمة الوطنية. باإلضافة إىل الخطوات الـ 16 املوضحة يف هذا الدليل، يوىص بإصالح ثالث 

مجاالت معينة من أجل دعم التحول إىل التدريب عىل الكفايات:

وتقييمه  ومساءلته  التدريب  تصميم  يف  والعامل  العمل  أصحاب  ملمثيل  املؤسسية  املشاركة  خالل  من  الحوكمة  تعزيز   )1(
واعتامده؛

واملرافق  التحتية  البنية  توفر  ضامن  مع  التنظيمية،  والقوانني  القواعد  تنفيذ  خالل  من  التدريب  مزودي  وإدارة  برامج  تعزيز   )2(
املناسبة للتدريب عىل الكفايات؛

وتنفيذها  الربامج  تدريب املدربني، وتعزيز تصميم  والتدريب من خالل  والتعليم  األداء،  وإدارة  البرشية  تنمية املوارد  تحسني   )3(
وتقييمها.

يشري معارضو التدريب عىل الكفايات إىل العديد من نقاط الضعف، التي يقدمونها عىل أنها متأصلة يف هذا النهج، وهي:

التدريب مجزأ (قلة من الروابط بني املهام تؤدي إىل التعلم السطحي وعدم الفهم الكايف للمهنة ككل)؛  )1(
يُطلب فقط الحد األدىن من معايري األداء (قد يؤدي تصنيف األداء إىل تبسيط املهارات املوصوفة)؛  )2(

تعكس معايري الكفاية متطلبات الرشكات الكبرية فقط، بينام الرشكات الصغرية ممثلة متثيالً غري كاف.  )3(
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آخذين هذه التعليقات يف عني االعتبار، من املهم التأكد من:

توضيح الروابط بني املهام، لتجنب اختزال املهنة إىل مجرد سلسلة من املهام أو الخطوات املنفصلة القابلة للمالحظة؛  )1(
دمج املهارات الحياتية ومهارات التوظيف والسلوكيات بشكل مالئم وشمويل مًعا يف محتوى الدورة التدريبية؛  )2(

دمج نتائج التعلم ذات الصلة يف عمليات العمل الحقيقية، بدالً من معالجة كل نتيجة تعلم منفصلة كهدف مستقل.  )3(
يرتبط املتعلمون باألهداف، وليس باملواضيع، يف عملية التعلم، وذلك من خالل الحل الفعال للمشاكل واالستجواب الناقد،   )4(

واالستفادة من مجموعة متنوعة من املهارات، بدالً من املهام املتكررة املحدودة؛
متثيل الرشكات الصغرية واملتوسطة بشكل كاٍف يف اللجان التي تحدد ملفات تعريف الكفايات واملعايري.  )5(

أخريًا، من خالل التعرف عىل هذا الدليل، يؤمل أن يكون مطورو ومدربو التعليم والتدريب املهني والتقني قد استوعبوا أساسيات تنفيذ 
التدريب عىل الكفايات يف مؤسساتهم، مع االعرتاف مبزايا االنتقال نحو التدريب عىل الكفايات، أو نهج التعلم املبني عىل النتائج. سوف 
تكون منظمة العمل الدولية مهتمة بتلقي التغذية الراجعة عىل النتائج والدروس املستفادة من مؤسسات التعليم والتدريب املهني 
والتقني يف املنطقة بشأن تطبيق عمليات التدريب عىل الكفايات يف برامج التعلم الخاصة بهم، وتتوقع أن تساعد هذه املالحظات يف 

تحسني املراجعات املستقبلية لهذا الدليل.
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  امللحق

يتم تنظيم امللحق وفًقا لسلسلة الخطوات املوضحة يف الدليل، بدًءا من الخطوة 3. عىل كل، ال يتم متثيل جميع الخطوات يف امللحق.

  الخطوة 3: تحديد الكفايات باستخدام التحليل املهني

1.3 مهام وواجبات ووظائف DACUM تحت مهنة معينة 

2.3 أمثلة DACUM عىل الواجبات واملهام ملختلف الوظائف واملهن

مجموعة من الوظائف مبختلف مستويات 
املهارة

مجموعة من الواجبات واملهام املتجانسة التي 
يقوم بها فرد واحد

جزء مستقل من العمل / مجال املسؤولية 
الرئييس

أصغر وحدة عمل ذات مغزى 

املهنة

الوظيفةالوظيفة

الواجب

املهمة املهمةاملهمة املهمةاملهمة املهمةاملهمة املهمة

الواجبالواجب الواجب

املهنة الوظيفة الواجب املهمة

ميكانيك املركبات الخفيفة ميكانييك نظام التوجيه تعديل زوايا العجلة األمامية قياس زوايا العجلة األمامية

الطبخ طهي الطعام الرشقي تحضري السلطة تحضري املواد الخام

تصفيف الشعر مصفف شعر نسايئ صباغة الشعر تحضري الصبغة
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  DACUM 3.3 تنسيق مخطط بحث

DACUM Research Chart

Duties                                                                                                                       Task

  الخطوة 4: تطوير ملف تعريفي للكفايات

1.4 مثال لجدول نتائج التحقق من الكفايات

الواجب/ وحدة الكفاية: 

التكرراملهمة أو الكفاية
)%(

االهمية
)5 4  3  2  1(

الصعوبة
)5 4  3  2  1(

متطلب سابق 
لاللتحاق بالتدريب

)نعم / ال(

التصنيف 
)%( 

املعدل



90

  الخطوة 5: وضع معايري الكفايات

1.5 مثال عىل العنارص الرئيسة لوحدة الكفاية كجزء من معيار الكفاية

املثالالتعريفاملصطلح

عنوان وحدة الكفاية

يشري هذا إىل مجال االختصاص العام، والذي 
يتم التعبري عنه من حيث النتائج. وهي تحدد 

مجال الكفاية، وهي وحدة عمل ذات إطار جيد.

إصالح رأس اسطوانة املحرك 

واصفات الوحدة

يوضح واصف الوحدة ما يتم يف مكان 
العمل. يتوسع يف املعلومات الواردة يف 

العنوان، ويوضح نطاق ومحتوى الوحدة 
ويساعد عىل التمييز بني العناوين املامثلة.

تغطي هذه الوحدة الكفايات الالزمة لتفكيك، وإصالح، 
وتجميع، وضبط رأس أسطوانة املحرك.

عنارص الكفاية

العنارص هي اللبنات األساسية لوحدة الكفاية. 
يصفون من حيث النتائج املهام التي يجب أن 

يكون املرشح قادراً عىل القيام بها. يصفون 
إجراءات أو نتائج معينة ميكن إثباتها وتقييمها.   

إزالة رأس االسطوانة واألجزاء املرتبطة بها.  •
تشخيص رأس األسطوانة.  •

إصالح آلية الصامم.  •
العامود العلوي فوق األسطوانة.  •

تجميع أجزاء رأس االسطوانة.  •
ضبط رأس األسطوانة.  •
اختبار رأس األسطوانة.  •

معايري األداء

تحدد معايري األداء ما يجب تقييمه، ومستوى 
األداء املطلوب. توجد أربعة معايري مشرتكة 

لألداء هي الكمية والنوعية والكفاءة واملتانة / 
قوة التحمل. 

تنظيف األجزاء املكونة استعدادا للفحص.  •
فحص رأس االسطوانة من الضغط و / أو/ التصدع.  •

تفكيك رأس األسطوانة ومكوناته وفحصه دون التسبب   •
يف تلف أي جزء.

حل بطاقة العمل.  •
توثيق العمل املنجز.  •

يتم إجراء فحص نهايئ للتأكد من حامية األسطح.  •
تنظيف رأس األسطوانة لالستخدام أو التخزين.  •
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نطاق املتغريات

الظروف أو السياق الذي سيتم فيه تنفيذ 
العمل، ومجموعة من املواقف التي يجب 

تقييم املهارات يف ظلها.

يحدد هذا املصطلح أيًضا األنشطة 
واملهارات واملعرفة واألدلة ذات الصلة، 

ويشري إىل وحدة الكفاية ككل، مام يسمح 
مبعرفة محددة ومتطلبات الرشكات.

تنطبق وحدة الكفاية هذه عىل رؤوس أسطوانة املحرك.
قد تكون رؤوس أسطوانة املحرك ذات تكوينات مختلفة، 
وتشمل املكونات إدراجات وصاممات وأدلة الصاممات 

وتروس هزازة. يتطلب العمل من األفراد إثبات قدرتهم 
التقديرية وحكمهم وقدرتهم عىل حل املشاكل.

يتم مراعاة الكفاية بشكل كامل عندما يكون املرشح قادًرا عىل 
االستجابة للمواقف غري العادية وإكامل مجموعة من إصالحات 

رأس األسطوانة ملواصفات الرشكات املصنعة واملوردين. 
تشمل املهام:

تفسري القياسات واملواصفات؛  •
التواصل الفعال مع اآلخرين املشاركني يف العمل أو   •

املنخرطني به؛
اختيار األساليب والتقنيات املناسبة للظروف.  •

ميكن تقييم الكفاية يف هذه الوحدة باالقرتان مع وحدة إصالح 
كتلة املحرك.

حالة األداء

تشمل رشوط األداء األدوات واملعدات 
واملواد واملوارد والسالمة والصحة املهنية 

وبيئة العمل ومتطلبات الجودة والقواعد 
واللوائح وإجراءات التشغيل القياسية وسياق 

وظروف التقييم.

األدوات واملعدات مثل مفاتيح الشد واألدوات الكهربائية 
والضواغط.

تشمل املواد مواد منع الترسب، مواد التشحيم، قطع الغيار، 
مواد التنظيف، إلخ.

يشمل الصحة والسالمة املهنية إجراءات التشغيل اآلمنة، 
مثل املعالجات املرتبطة بحركة املركبات، واملواد السامة، 
والسالمة الكهربائية، وحركة وتشغيل اآلالت، والرفع اليدوي 

وامليكانييك.

تشمل املتطلبات البيئية إدارة النفايات والضوضاء والغبار 
وإدارة التنظيف.

دعم املعرفة 
واملهارات

دعم املهارات العملية واملعرفة واملهارات 
األساسية يف مكان العمل

إجراءات التجميع أو اإلصالح  •
أنواع وتخطيط أدلة الخدمة / اإلصالح (نسخة ورقية   •

وإلكرتونية)
متطلبات سالمة املعدات  •

إجراءات شد الرباغي  •
سياسات الرشكة  •

تقنيات املناولة اليدوية  •
مبادئ تشغيل املحرك  •

تفسري وتطبيق املعلومات التقنية  •
العمل بروح الفريق الواحد  •

حل املشاكل  •

https://training.gov.au/ مالحظة: لالطالع عىل املكونات التفصيلية لوحدات الكفاية، ومناذج وحدة الكفاية ومعايري الكفاية، انظرإىل
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  الخطوة 6: تحديد املنهاج

1.6 مثال عىل منوذج هيكلية الدورة التدريبية

2.6 منوذج تصميم الوحدة 

نتائج التعلمالكفايةرمز وحدة التدريب
الوقت )ساعات التدريب(

املجموعالعميلالنظري

املهنة/ الوظيفة 

الدورة التدريبية

الوحدة التدريبية

الرمز يف ملف تعريف الكفاية

مزود التدريب

وصف الوحدة

مستوى املهارة

مدة التدريب

املتطلبات السابقة      

مخرجات التعلم )عنارص الكفاية(

معايري تقييم األداء

دعم املعرفة

)OSH( السالمة والصحة املهنية

االدوات واملعدات

املهارات العملية

التقييم
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  الخطوة 11: تنفيذ التعلم الفعال للتدريب عىل الكفايات  

Korr 1.11. أمثلة عىل تصنيف طريقة

اقرأ كل من العبارات التالية بعناية وقارنها بالطريقة التي تفضلها يف العمل. إذا مل تكن العبارة متثلك عىل اإلطالق، فقم بإعطائها 
قيمة »0«. إذا كانت العبارة تصفك بشكل جيد، فقم بإعطائها قيمة »3«. إذا كانت العبارة تصفك بشكل جزيئ، فقم بإعطائها القيمة 

املناسبة بني »0« و »3«.

القيمةالعبارات

إذا أردت أن أفهم شيئًا ما وأتذكره، فأنا أفضل أن أفعل ذلك أو أصنعه بنفيس.  .1

أالحظ تفاصيل مظهر األشخاص وأالحظ ما إذا قاموا بتغيري يشء ما.  .2

أحب كتابة األشياء، حتى لو مل أقرأ مالحظايت الحًقا.  .3

أنا أفضل بالتهجئة إذا قلت الحروف لنفيس أو سمعت صوت الكلمة.  .4

أتذكر عادة الوجوه أفضل من األسامء.  .5

أحب االحتفاظ بيشء ما يف يدي (مفاتيح، عمالت معدنية، إلخ)، خاصة عندما أستمع أو أتحدث أو أقرأ.  .6

ميكنني اتباع التعليامت الشفوية أفضل من تلك املكتوبة.  .7

إذا كان شخص ما مرسوًرا مني، فأنا أحب الحصول عىل تربيت عىل كتفي أو عناق، أو يشء محدد ليجعلني أشعر   .8
بالنجاح.

أفضل قراءة يشء ما لنفيس من أن يقرأه يل أحد.  .9

إذا كان بإمكاين االستامع إىل يشء ما عدة مرات، أو تكراره لنفيس، ميكنني تذكره بشكل أفضل مام لو كتبته.  .10

أنا أستمتع باألوصاف املكتوبة عندما أقوم بالقراءة، وأقوم بتخيل الصور يف ذهني أثناء قراءيت.  .11

عندما أستمع إىل حديث أو محارضة، أحب أن أكتب األفكار أو أخربش أو أرسم عىل ورقتي.  .12

ال أرى يف كثري من األحيان الالفتات أو اإلشعارات وما إىل ذلك، ويجب أن أكون حريًصا عىل عدم تفويت التفاصيل   .13
عندما أقرأ التعليامت.

يتشتت انتباهي إذا كان هناك الكثري من األشياء الخارجية التي يجب النظر إليها عندما أحاول الرتكيز.  .14

أستطيع أن أفهم شيئًا جيًدا إذا متكنت من مشاهدة شخص يفعل ذلك أو أدرس صورة أو رساًم تخطيطيًا له. لست   .15
بحاجة للقيام بذلك بنفيس.

أفضل قراءة القصص رسيعة الحركة وفيها الكثري من النشاط.   .16

إذا كنت منزعًجا من يشء ما، فأنا ال أقول الكثري، لكنه يظهر عىل وجهي.  .17

سوف احصل عىل عالمات أفضل إذا كان بإمكاين إجراء امتحانات شفوية بدالً من االختبارات املكتوبة.  .18

ال أحب تدوين املالحظات. أفضل مناقشة املهمة ثم القيام بها.  .19
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أبدأ يف التململ إذا اضطررت للجلوس لفرتة طويلة. يجب عيّل تحريك قدمي وركبتي وإصبعي وما إىل ذلك إذا مل   .20
أستطع النهوض والتحرك.

إذا غضبت، فأخرب اآلخرين مبا أشعر به. ال أحتفظ بذلك لنفيس فقط.  .21

أنا جيد مع الخرائط والرسوم البيانية واالشكال.  .22

أصاب باإلحباط بالفعل، يجب أن أفعل شيئًا جسديًا للتخلص من التوتر.  .23

غالبًا ما تكون التفاصيل واألوصاف محبطة أو مملة بالنسبة يل.  .24

أركز بشكل أفضل إذا كنت أتحرك وأكل وأمضغ العلكة وما إىل ذلك أثناء العمل.  .25

أرغب يف الحصول عىل نسخة مكتوبة من الواجب حتى أمتكن من قراءته بنفيس وفهم ما هو متوقع.  .26

عندما يرشح شخص ما شيئًا ما، أحتاج إىل إيقاف املتحدث وطرح أسئلة بشكل مستمر للتأكد من أنني أفهم.  .27

إذا أردت حًقا أن أفهم ما أقرأه وأتذكره، فيجب أن أقرأه ببطء وأقول الكلامت لنفيس، بدالً من تدوينها.  .28

أجد صعوبة يف الجلوس ساكًنا إذا كنت أتحدث بجدية مع شخص ما. أحتاج أن أفعل شيئًا بينام نتحدث.  .29

إذا كنت أرغب حًقا يف تذكر يشء ما، فإنني أرسم صورة ذهنية واضحة عنه يف ذهني.  .30

املصدر: معهد شامل ألربتا للتكنولوجيا (2009).

Korr جمع النقاط الخاصة بتفضيالت طريقة

بجانب رقم كل عبارة، اكتب القيمة التي قمت باختيارها. اجمع كل عمود ملعرفة ما تفضل لكل طريقة.

مريئسمعي حريك 

__________ .2_________ .4_________.1

__________ .5_________ .7_________.3

__________ .9_________ .10_________.6

_________ .11_________.13_________.8

_________ .14_________.18_________.12

_________ .15_________.19_________.16

_________ .17_________ .21_________.20

_________ .22_________ .24_________.23

_________ .26_________ .27_________.25

_________ .30_________ .28_________.29

___________________________املجموع
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إذا كانت املجاميع قريبة يف حدود 4 نقاط من من كافة النقاط، فستكون تتعلم بطرق مختلطة، مام يعني أنك تعالج املعلومات بشكل فعال 
يف أكرث من طريقة واحدة.

2.11. مثال لألدوار املختلفة للمدرب عرب املكونات األربعة للنموذج التعليمي.

بيان نتائج التعلم: من خالل إكامل هذا التعلم بنجاح، ستتمكن من تشغيل معدات وقود أوكيس.

دور املدرباملكون
ما يجب الرتكيز 

عليه
الهدف

مثال
 (تشغيل معدات وقود أوكيس)

ارسد قصة عن املشاكل التي حدثت يف جذب انتباه املتعلم.مشاركة الطلبةمحفزالرتكيز
تقطيع املعادن باستخدام نظام وقود 

أوكيس، والتي تم التعامل معها بشكل 
سيئ وكانت لها عواقب وخيمة. اطلب من 

املتعلمني مشاركة تجاربهم.

اربط أهدافًا جديدة بالتعلم 
السابق.

القطع مهارة مهمة مبنية عىل الدرس 
السابق يف التحضري للحام.

تقييم الفجوات يف 
االستعداد.

اسأل عن تجارب املتعلمني يف القطع 
بواسطة األكسجني.

تحفيز املتعلم عىل 
املشاركة.

هذه املهارة جزء ال يتجزأ من عملية اللحام. 
يعترب االنتهاء منها بنجاح مهمة كبرية.

نتيجة التعلم اليوم هي أنك سوف تكون توصيل هدف التعلم.
قادًرا عىل تشغيل معدات لحام أوكيس عند 

القطع.

شجع املتعلم عىل فهم 
املحتوى

سيكون املتعلم املستفيد األول من هذه 
املهارة.

يتشارك املدرب واملتعلم 
مًعا.

شارك كل من املدرب واملتعلم معاً حتى 
هذه اللحظة.

تقديم املحتوى املزود باملعلوماتالعرض 
بالتتابع (أي 

هدف واحد يف 
كل مرة)

اعرض الخطوات بالرتتيب 
املنطقي.

يتم اتباع الخطوات التي تنطوي عليها 
عملية القطع.

قم بتضمني خطوات 
»أخرب« و » وضح« و » 
افعل« طوال الدرس. 

أضفت 

وصف عملية القطع.

اعرض عىل املتعلمني، عن طريق 
التوضيح، عملية القطع، خطوة واحدة يف 

كل مرة.
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بيان نتائج التعلم: من خالل إكامل هذا التعلم بنجاح، ستتمكن من تشغيل معدات وقود أوكيس.

دور املدرباملكون
ما يجب الرتكيز 

عليه
الهدف

مثال
 (تشغيل معدات وقود أوكيس)

استخدم اسرتاتيجيات 
التعلم النشط املناسبة.

اطلب من املتعلمني عرض ومناقشة 
"منتجهم" يف كل خطوة.

يقدم املدرب املواد وينسق جميع مشاركة كبرية للمدرب.
العنارص.

مشاركة الطلبة، املدرباملامرسة
مع تدريب من 
املدرب حسب 

الحاجة

اسمح للطالب بتجربة كل 
خطوة عدة مرات حسب 

الحاجة.

يسمح املدرب للطالب مبامرسة كل 
خطوة.

يوفر املدرب واألقران 
التدريب.

يتم تقييم / التعليق عىل كل خطوة من 
قبل املدرب واألقران.

يوضح الطالب قدرته عىل 
الوصول إىل الهدف.

من خالل مامرسة كل خطوة، ميكن 
للمتعلم إثبات قدرته.

مشاركة الطالب، املقيمالتطبيق
حيث يعمل 

املدرب كمقيم 
بعد اكتامل 

النشاط.

تقييم التقدم يف تحقيق 
جميع األهداف.

اطلب من املتعلمني استخدام عملية 
قطع الوقود باألكسجني بأنفسهم.

حدد املتعلمني الذين سيقدمون منتجهم تقديم مالحظات أو تقييم.
ويطلب من الفصل مناقشة العنارص 

اإليجابية وما هو مطلوب للتحسني.

تحديد احتياجات التدريب 
اإلضافية.

بناًء عىل التقييم، حدد ما إذا كان املتعلم 
يحتاج إىل مزيد من التدريب.

أرشك املتعلم مع املدرب 
يف عملية التقييم.

اطلب من املتعلمني التعليق عىل عملية 
التقييم الشاملة.

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/TCU/DisplayNocDetails.xhtml?nocid=7237a.  :مالحظة: انقر الرابط
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القطاع:
املهنة:

عنوان الوظيفة:
مستوى املهارة:

الطباعة والتجليد
الطباعة

طباعة لوحة باألوفست 
ماهر

نتائج التعلمالكفايةالرقم

مستوى الصعوبة

املعرفة االدراكية

قم بإعداد آلة لوحة 1.
طباعة أوفست 

التعرف عىل آلة طباعة   1.1
األوفست وأجزائها 

**وتشغيلها.

2.1 التعرف عىل كيفية 
تفكيك وتجميع وتعديل 

**آلة لوحة طباعة أوفست.

3.1 التعرف عىل تعليامت 
ضبط ومعايرة آلة لوحة 

**طباعة أوفست.

4.1 التعرف عىل األدوات 
واملواد الالزمة إلعداد 

**املاكينة وتشغيلها.

5.1 ارتداء مالبس عمل خاصة.

*****

القيام بتفكيك وتجميع   6.1
آلة الطباعة. 

*******

  الخطوة 12: فهم وتصميم التقييم  

1.12 مثال لجدول املواصفات
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القيام بإجراء ضبط   7.1
ومعايرة املاكينة وفًقا 

*****للتعليامت.

القيام بتغذية اآللة مبواد   1.1
التشغيل (الحرب).

*****

9.1 القيام بتشغيل آلة لوحة 
طباعة أوفست.

*****

تنفيذ طباعة لوحة 2.
أوفست 

1.2 التعرف عىل اإلجراءات 
والخطوات الالزمة لتنفيذ 

**الطباعة.

2.2 التعرف عىل مشاكل 
التشغيل والعوامل 
**املؤثرة عىل األداء.

3.2 التعرف عىل الخلل 
وتشخيصه وإصالحه.

**

4.2 اختبار املهام التجريبية 
للطباعة ومقارنتها بأمر 

********الطباعة.

5.2 القيام بإجراء التعديالت 
واإلصالحات الالزمة.

********

6.2 مراقبة نتائج الطباعة 
لثبات اللون مع أمر 

********الطباعة.

7.2 حل املشاكل والفشل.

********

8.2 اطبع الكمية املطلوبة 
حسب املتطلبات.

*****
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تقديم خدمة لوحة آلة 3.
طباعة أوفست 

1.3 التعرف عىل األدوات 
واملعدات واملواد 

الالزمة للخدمة.
**

2.3 التعرف عىل تزييت أجزاء 
**الطابعة.

3.3 تنظيف الجهاز.
*****

4.3 تزييت أجزاء مختلفة من 
*****املاكينة.

2.12 أمثلة لألوصاف الجيدة يف املهن املختلفة  

معايري التقييم باألوصاف التاليةخطوة األداء

موضع املستوى يف حدود تحمل +/- 1 مم.إصالح حوض غسيل

يتم تخفيف تركيز بريوكسيد الهيدروجني إىل ٪35 ٪40-.تحضري الصبغة لصباغة الشعر

ميكن الشعور بنعومة أطراف األظافر.تشكيل األظافر

سمك خصلة الشعر يساوي قطر أسطوانة "البريم".متويج الشعر

قم بضبط الحدبة إىل +/- درجة واحدة من القيم القياسية وفًقا لدليل الخدمة.ضبط زوايا العجلة األمامية للسيارة

قطع حواف الجدار
يجب عىل املرشح قطع حواف رأسية بزاوية 2 مرت أو إطار (باب أو نافذة) يف أقل من 20 دقيقة 

برضبات طولها 30 سم تقريبًا تغطي سطح الجدار بالكامل (10 سم من الحافة)، بدون إنزال قطرات 
عىل األرض أو املساس بحامية اإلطار عىل بعد أقل من 5 مم من الحافة.

قطع حواف لوح القاعدة 
يجب عىل املرشح قطع حواف أفقية من 2 مرت من اللوح أو اإلطار (الباب أو النافذة) يف أقل من 

20 دقيقة مع رضبات يبلغ طولها حوايل 30 سم تغطي سطح الجدار بالكامل (10 سم من الحافة)، 
دون إنزال قطرات عىل األرضية واملساس بحامية اللوح أو اإلطار بأقل من 5 مم من الحافة.
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3.12 أمثلة عىل عنارص اختبار املعرفة النظرية

تُظهر عنارص التقييم التالية أمثلة عىل أكرث عنارص تقييم املعرفة النظرية ابتكاًرا: السبب –النتيجة، وتسلسل العمل، واملطابقة، واإلجابة 
القصرية، واالختيار من متعدد. ميكن تضمني هذه األنواع من عنارص اختبار املعرفة النظرية يف دليل املتعلم لتقييم معرفة املتدرب 
من  جزء  أو  وحدة  كل  نهاية  يف  املدرب  أجراه  الذي  األداء  اختبار  ويف  النظرية)،  املعرفة  (خلفية  املعلومات  ورقة  بعد  ويأيت  النظرية. 

املحتوى.

السبب والنتيجة
ابحث عن تسلسل السبب والنتيجة وأدخل الحروف يف الورقة.  

)أ( = حالة شبيهة بالفيضانات، )ب( = أمطار متواصلة )ج( = زيادة أسعار الخرضوات يف السوق املحلية.
 

اإلجابة:      (  )
(  )            
(  )            

سيكون املفتاح هو: ج أ ب (تسببت األمطار املتواصلة يف حدوث حالة شبيهة بالفيضانات، مام قد يزيد من أسعار الخرضوات يف 
السوق املحلية، بافرتاض أن جميع الظروف األخرى مل تتغري).

تسلسل العمل

طابق األرقام من 1 إىل 10 مع أوصاف خطوات العمل »لصباغة الشعر«.  

(  ) اغسل الشعر إلزالة الصبغة
(  ) ارتدي القفازات

(  ) افحص فروة الرأس بحثًا عن أي إصابات أو تقرحات
(  ) افحص اللون من وقت آلخر

(  ) قم بإجراء اختبار الحساسية
(  ) حدد لون الصبغة

(  ) امزج الصبغة مع بريوكسيد الهيدروجني
(  ) ضع الصبغة عىل خصالت الشعر

(  ) قم بتخفيف بريوكسيد الهيدروجني

الجواب: 9 ، 1 ، 2 ، 8 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 5
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املطابقة
ما نوع اللحام الذي ميكن أن يتطابق مع الصور (ميثل خلل / عيوب منوذجية، أو سبب هذا العيب، أو يف أي نوع لحام يحدث هذا   

العيب)؟

1

3

2

4

(  ) يحدث هذا العيب يف لحام القوس املعدين املحمي
(  ) شقوق اللحام

(  ) يحدث هذا العيب نتيجة لتغريات درجة الحرارة املفرطة
(  ) الفجوة بني خط اللحام ومعدن الحديد

(  ) يحدث هذا العيب يف لحام TIG (غاز خامل التنغسنت)
(  ) إدراج الشوائب   

(  ) يحدث هذا العيب نتيجة لكرس جزء من القطب الكهربايئ
(  ) لتجنب هذا العيب، يجب االحتفاظ بطول قوس مناسب

إعادة صياغة إجابات قصرية

اذكر خمسة أسباب لتفريغ خزان املياه يف املنازل.  

يقدم مفتاح هذا العنرص القصري من املقالة العديد من الحلول. ميكن تحسني هذا البند لقياس املستويات املعرفية العليا بواسطة 
بدائل أخرى (ليتم تضمينها يف دليل التقييم): 

أ( بند مقال قصري منقح:
اذكر أسباب تفريغ خزان املياه.  

1. بسبب املكونات املعيبة يف نظام املياه 
______________
______________
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II. بسبب االخطاء التي قام بها السباك /السمكرجي / ميكانييك التمديدات الصحية      
_________________
_________________

 
ب( استخدام عنرص السبب والنتيجة

يوفر املفتاح األصيل عبارات ميكن ترتيبها كعنرص السبب والنتيجة.

أعد ترتيب العبارات التالية حول السبب - النتيجة يف تسلسل بالرتتيب من السبب إىل النتيجة. أدخل العنارص من أ إىل د يف   
األقواس:

أ = عيب يف زنربك صامم عدم الرجوع / صامم ذواالتجاه الواحد    
ب = تفريغ خزان املياه

ج = التدفق العكيس للمياه من الخزان إىل خط اإلمداد
د = توصيل الخزان بأنابيب املياه النظيفة بدون صامم عدم الرجوع / الصامم ذو االتجاه الواحد   

 
سببني نهائيني        (    )
(    )                                   
(    )                                   

النتيجة النهائية      (    )

الجواب: أ، د، ج، ب ؟؟

عنارص االختيار من متعدد 

كان لون الشعر األصيل للعميلة أشقر داكن (6/0). طلبت من مصفف الشعر صبغ شعرها ليصبح أشقر رمادي غامق (6/1)،   
إعادة  العميلة هو  لتحقيق طلب  الشعر  يتخذه مصفف  أن  الذي يجب  اإلجراء  الصباغة.  بعد  الربتقايل  باللون  الشعر ظهر  لكن 

صباغة الشعر عىل النحو التايل:

رمادي أشقر داكن + 1 مل من لون مزيج أزرق أ - 
رمادي أشقر داكن + 1 مل من لون مزيج ذهبي ب - 

رمادي أشقر داكن + 1 مل من لون مزيج بنفسجي ت - 
رمادي أشقر داكن + 1 مل من لون مزيج أحمر ث - 

الجواب: أ
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4.12 أمثلة عىل منوذج االختبار العميل

تتضمن كل ورقة تقييم تكوينية تم التحقق منها موضوعيًا نتائج التعلم التي سيتم تقييمها، ومعايري التقييم، ونتيجة التقييم (تم تحقيقه 
أو مل يتم ذلك بعد)، ومجاالت التحسني (املصدر: مرشوع GIZ ProVET غري املنشور، لبنان).

معايري التقييمنتائج التعلم
التقييم

 )تم تحقيقه أم ال(
مجاالت التحسني

هل يتم إدخال / إزالة أداة التحريك مع فصل أداة تحضري الدهانات
الحفر عن الكهرباء؟

هل تم تشغيل / إيقاف املثقاب بينام أداة 
التقليب مغمورة بشكل صحيح؟

هل أداة التحريك تصعد وتهبط أثناء التحريك؟

هل التقليب مستمر ملدة 5 دقائق عىل األقل؟

هل يتحقق التناسق الصحيح بإضافة املاء إىل 
الطالء املايئ؟

قص الحواف بفرشاة
هل الفرشاة مستقيمة (رأسيًا) يف الطالء؟

هل الفرشاة مغطاة بطالء يصل إىل ثلثيها؟

هل يوجد فائض يف الطالء عىل الفرشاة بعد 
غمسها بالطالء؟

هل هناك أي طالء يتساقط خارج دلو الطالء؟

هل تم اضافة أول طالء عىل الحائط عىل بعد 5 
سم من الحافة؟

...

مالحظة: إذا مل يتم تحقيق ذلك، يجب عىل املتدرب تكرار املهمة حتى يربهن بنجاح جميع نتائج التعلم املطلوبة.
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مثال عىل أداة تتبع للتدريب أثناء العمل

5.12  مثال عىل السجل اليومي للمتدرب

سجل املتدرب اليومي

اسم املتدرب: …………………........…………………                التاريخ: ….........…………………………………………

العمل املنجز

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….......................................................…………………………………………………………

توقيع املتدرب: ……...........................………………………………………………………………….
توقيع املوجه/ املرشد يف الرشكة: ………………………………………………………………………….
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6.12 مثال عىل سجل أداء املتدرب

سجل أداء املتدرب

اسم املتدرب: …………………………..................………      التاريخ: …………............…………………………………
وحدة التدريب: …………………………...………………...............................……………………………………………

التقييمنتائج التعلم

1-1 يشخص نظام الوقود؛ يحدد أسباب األعطال ثم يقوم باإلصالحات
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

2-1 يزيل خزان الوقود؛ يحدد العيوب ويعيد تركيبه
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

3-1 يفحص خطوط أنابيب الوقود وينفذ اإلصالحات حسب الحاجة
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

4-1 يجري اختبارات الضغط والشفط ملضخة الوقود
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

5-1 يزيل ويعيد تركيب مضخات الوقود امليكانيكية والكهربائية
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

6-1 يزيل فالتر الهواء والوقود وينظفها ويعيد تركيبها
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

تعليقات املوجه/املرشد يف الرشكة:
…………………………………………………………………………………….............…………………………………
…………………………………………………………………………………….............…………………………………
…………………………………………………………………………………….............…………………………………
………………………………………………………………………………….............……………………………………

التقييم الشامل لوحدات التدريب / مجموعة نتائج التعلم
أنجز  .1

مل ينجز بعد  .2

اسم املوجه / املرشد يف الرشكة: ...........................................................    التوقيع .....................................................

اسم الحريف: .....................................................................................     التوقيع .....................................................
توقيع املتدرب: ……………………………………………..................................................…………………………….
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7.12 سجل التقييم الذايت للمتدرب  

سجل التقييم الذايت للمتدرب

اسم املتدرب: …………………………..................………      التاريخ: …………............…………………………………
وحدة التدريب: …………………………...………………...............................……………………………………………

التقييمنتائج التعلم

1-1 يشخص نظام الوقود؛ يحدد أسباب األعطال ثم يقوم باإلصالحات
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

2-1 يزيل خزان الوقود؛ يحدد العيوب ويعيد تركيبه
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

3-1 يفحص خطوط أنابيب الوقود وينفذ اإلصالحات حسب الحاجة
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

4-1 يجري اختبارات الضغط والشفط ملضخة الوقود
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

5-1 يزيل ويعيد تركيب مضخات الوقود امليكانيكية والكهربائية
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

6-1 يزيل فالتر الهواء والوقود وينظفها ويعيد تركيبها
o تحت التدريب

o يعمل تحت اإلرشاف
o يعمل لوحده

تعليقات املوجه/املرشد يف الرشكة:
…………………………………………………………………………………….............…………………………………
…………………………………………………………………………………….............…………………………………
…………………………………………………………………………………….............…………………………………
………………………………………………………………………………….............……………………………………

التقييم التقييم الذايت لوحدات التدريب / مجموعة نتائج التعلم
أنجز  .1

مل ينجز بعد  .2

اسم املتدرب: ....................................................................................    التوقيع .....................................................

اسم املوجه / املرشد يف الرشكة: ...........................................................    التوقيع .....................................................
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8.12 سجل زيارة موقع العمل األسبوعي 

تاريخ ووقت الزيارةرقم الزيارةاسم الرشكة

التعليقاتغائبحارضاسم املتدرب

1

2

3

4

5

6

7

1. املتدرب )التلميذ الصناعي(

التعليقات / اإلجراءاتمعدل التحسن )إن وجد(النعماملؤرش

1.1 تحسن التزام وحضور املتدرب

2.1 تحسن اتباع املتدرب إلجراءات السالمة والصحة

3.1 هناك زيادة يف املهارات التي اكتسبها 
املتدرب

4.1 تحسنت عالقات املتدرب مع صاحب العمل / 
الحريف

5.1 تحسنت عالقات املتدرب مع الزمالء

6.1 تحسن تعامل املتدرب مع العمالء

7.1 تحسن وعي املتدرب ومعرفته بحقوقه يف 
العمل

8.1 تحسن وعي املتدرب ملهنة املستقبل

9.1 متكن املتدرب من الحصول عىل وظيفة يف 
الرشكة
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2. الحريف

التعليقات / اإلجراءاتمعدل التحسن )إن وجد(النعماملؤرش

1.2 تحسن اتباع الحريف إلجراءات السالمة والصحة

2.2 تم تحسني تتبع الحريف ملهارات املتدرب

3.2 تحسنت عالقات الحريف مع املتدرب

4.2 تحسنت عالقات الحريف مع العامل املهرة يف 
الرشكة

5.2 تحسن تفاعل الحريف مع العمالء

6.2 تحسنت قدرات الحريف يف تنظيم موقع العمل 
وإدارة العمل

3. موقع العمل 

التعليقات / اإلجراءاتمعدل التحسن )إن وجد(النعماملؤرش

1.3 هناك تحسن يف السالمة والصحة يف مكان 
العمل

2.3 تحسن تنظيم موقع العمل وإدارة العمل

3.3 تحسنت العالقات يف الرشكة

4.3 هناك زيادة يف دخل الرشكة وعدد العمالء

5.3 تحسنت ظروف العمل

6.3 انخفض معدل الحوادث يف مكان العمل

تعليقات املوجه / املرشد يف الرشكة

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

اسم املوجه/ املرشد يف الرشكة:  ............................................................. التوقيع: .........................................................
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9.12 مثال لتقرير املوجه / املرشد يف الرشكة الشهري

تقرير املوجه الشهري

اسم املوجه: ………………………………………...................…………             التاريخ: ………….............………………
ملحة عامة:

عدد الزيارات: ………….............………....................………
عدد املتدربني: ………….............……..................…………
عدد الرشكات / مواقع العمل: ………….............………………
األنشطة الرئيسة: ………….............………………...............

التقييم

…………………………………………………………………………………………………………………… التوصيات: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

توقيع املوجه/ املرشد يف الرشكة: …………………………………………...................................................................

عنارص التقييممجال التقييم

الحضور
نسبة أيام الحضور

أسباب الغياب

التوافق مع الصحة والسالمة املهنية
التحسن يف االمتثال للصحة والسالمة املهنية

أسباب عدم االمتثال

إحراز التقدم يف تقييم دور الحريفتحسني املهارة

عالقات العمل
العالقات بني املتدربني واملدراء والحرفيني والعمالء وما إىل ذلك.

طبيعة الرصاعات

إدارة مكان العمل / العمل
تحسينات يف مكان العمل وإدارة العمل

أسباب عدم التحسني

اإلرشاد املهني
الوعي الوظيفي

املعرفة بالحقوق يف العمل

التوظيف
نسبة املتدربني الذين تم توظيفهم يف نفس مكان العمل أو يف أماكن العمل األخرى

أسباب عدم الحصول عىل وظيفة حتى االن

دخل الرشكة والعمالء
تحسينات يف الدخل وعدد العمالء

أسباب التحسني (مثل املتدربني، الصحة والسالمة املهنية، إدارة العمل، العالقات 
مع العمالء، إلخ.)
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10.12 معلومات إضافية عن التلمذة الصناعية

عىل  التدريب  يتطلب  العمل.  سوق  يف  املطلوبة  املهارات  لتطوير  فعالة  طريقة  الربنامج  تصميم  يف  الصناعية  التلمذة  دمج  يعد 
التي  الصلة  الرشكات، بحيث يكتسب املتعلم املهارات ذات  تلك املستخدمة يف  تتطابق بشكل كبري مع  الكفايات مرافق ومعدات 
من شأنها أن تعمل عىل تحسني قابليتهم للتوظيف. بالنظر إىل هذا العائق الكبري يف التكلفة، فإن التلمذة الصناعية هي وسيلة فعالة 
من حيث التكلفة لتزويدهم بالتدريب عىل املهارات التي يتم تقييمها من قبل أصحاب العمل. فيام ييل نظرة عامة عىل أنظمة التلمذة 

الصناعية ووصف للنامذج والقضايا املختلفة املتعلقة بها.

تتطلب التلمذة الصناعية إرشاك كل من املدربني والحرفيني الرئيسيني15 . يتم معظم التدريب أثناء العمل لدى صاحب عمل إىل جانب 
النظري من خالل  التعليم  أو مهنته. كام يشارك يف  تعلم صنعته  والذي يساعد املتدرب عىل  الخربة،  (رئييس) من ذوي  حريف ماهر 
االلتحاق بكلية تقنية محلية أو مدرسة مهنية أو جامعة. يقوم الحريف الرئييس بتدريب املتدرب من خالل مجموعة واسعة من األنشطة: 
وتقديم  وتحديهم،  يواجهونها،  التي  املشاكل  أنواع  وتشخيص  املتدربني  أنشطة  وتقييم  والتدريب،  تلميحات،  وتقديم  املهام،  اختيار 
التشجيع، وتقديم التعليقات، وتنظيم طرق القيام باألشياء، والعمل عىل نقاط ضعف معينة. يف الوقت نفسه، يقدم املدرب التعلم 

التكمييل، ويضمن تنفيذ برنامج التلمذة الصناعية كام هو متوقع.

التلمذة الصناعية فعالة بشكل خاص يف توفري املعرفة العملية. سيصبح املتدرب بارًعا يف إنجاز مهمة معينة دون أن يكون بالرضورة 
قادًرا عىل وصف العمليات املختلفة التي تنطوي عليها هذه املهمة. سوف يتعلمون من الحريف الرئييس من خالل املالحظة والتقليد 
واملامرسة. يعتمد مفتاح اكتساب هذه املعرفة الضمنية عىل االتصال الشخيص املكثف والتفاعل املنتظم والثقة واملامرسة، بدالً 
من التكرار البسيط للمعرفة التقريرية أو الحقائق. باإلضافة إىل ذلك، تؤدي املعرفة الضمنية إىل »األمتتة/ التلقائية« الالواعية التي تحرر 

قدرة عقول املتدربني عىل استيعاب مهام أخرى أكرث صعوبة.

ومع ذلك، يحتاج املتعلم أيًضا إىل التعليم املؤسيس الذي يكمل التلمذة الصناعية. ال تتاح للمتعلمني يف كثري من األحيان الفرصة 
ملعرفة األسباب الكامنة وراء وظيفة الجهاز أو الخلل الوظيفي للجهاز كجزء من التدريب املهني العميل. يف التدريب عىل الكفايات، 
من املهم جًدا أن يتم دعم تنمية املهارات من خالل املعرفة الخلفية والفهم الكافيني حتى يتمكن املتعلم من استكشاف املشاكل 
تتغري  عندما  مشكلة  حل  عىل  قادًرا  املتعلم  يكون  املعدات«،   / الصندوق  »داخل  يجري  ما  معرفة  خالل  من  ظهورها.  عند  وإصالحها 
الظروف عن املألوف. أي أن املتعلم يعرف »ملاذا« تعمل اآللة بالطريقة التي ينبغي لها (أو ال ينبغي لها). غالبًا ما يشري أصحاب العمل 
إىل ذلك باعتباره كفاية أساسية. ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يكون مفقوًدا من التدريب أثناء العمل، حيث يخرب املرشفون املتدرب الجديد 
»ماذا« يفعلون، ولكن نادًرا »ملاذا« يجب القيام به، مام مينعهم من اكتساب القدرة عىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة عندما تتغري الظروف 

عن املألوف.

تتمثل إحدى الفوائد املهمة التي يضيفها »التدريب الثنايئ/املزدوج« (مع جلسات العمل والتدريب أثناء العمل) يف قضاء الوقت يف 
توفري املعلومات األساسية الرضورية حول املهارة، حتى يتمكن املتعلم من فهم كيفية تكييف العمليات كام هو مطلوب. ميكن أن 
يوفر مركز التدريب أيًضا فرًصا لتجارب »التجربة والخطأ«، والتي ال ميكن أن تحدث يف مكان العمل، حيث يكون الرتكيز يف الغالب عىل 
اإلنتاج. ستكون القيمة املضافة ملساهمة املدرب، عىل سبيل املثال، تقديم سيناريوهات مشاكل معينة للمتعلمني لحلها، وبالتايل 

السامح بعرض معرفتهم ومهاراتهم.

15  ال ينبغي أن يؤخذ مصطلح الحريف الرئييس عىل أنه يحد من نطاق التلمذة الصناعية للقطاع الصناعي، حيث قد يستخدم مزودو الخدمات أيًضا املتدربني بشكل كبري.
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يف أمريكا الشاملية وأجزاء كثرية من أوروبا، يجمع »النظام الثنايئ/ املزدوج« بني التدريب أثناء العمل والتعليم املهني يف دورة واحدة 
من خالل مركز تقني / مهني. ميكن أن يختلف طول الربنامج وترتيبات العقود. يف بعض الحاالت، يقيض املتدرب جزًءا من األسبوع يف 
املدرسة، ويتعلم املعرفة األساسية للمهنة والجزء اآلخر من األسبوع يعمل يف الرشكة. يف املواقف األخرى، يقيض املتدرب معظم 
البلدان، يقيض نفس  التدريب. يف بعض  السنة (حوايل 9 أو 10 أشهر) يف العمل، ويتعلم املهنة، وشهرين أو ثالثة أشهر يف مركز 
الوقت يف التدريب العميل والنظري، إما (أ) 2.5 يوم يف رشكة و2.5 يوم يف املدرسة، (ب) أسبوع واحد يف الرشكة وأسبوع واحد يف 

املدرسة، أو (ج) 6 أشهر يف الرشكة و6 أشهر يف املدرسة.

يعترب املتدربون عامل. إما أن ينطبق قانون العمل عليهم بالكامل، أو هناك أحكاماً خاصة تتعلق بالعمل الذي يقومون به. لديهم إمكانية 
الحصول عىل الحامية االجتامعية، وميكن حساب أجورهم كنسبة من الحد األدىن لألجور (أي حسب أعامرهم وسنوات خربتهم).

يكتسب  املتدرب  أن  هو  الكفايات  عىل  للتدريب  التلمذة  عنرص  من  الغرض  املتدرب.  كفايات  لتتبع  املهارات  مهام  كتاب  مطلوب 
السلسلة  العمل مشاركًا يف  يكون صاحب  األحيان، عندما ال  الحقيقي. ومع ذلك، يف بعض  العامل  بيئة  عليها يف  الكفايات املتفق 
الكاملة من تنفيذ التدريب عىل الكفايات، فإنه يكون غري متأكد من دور املتدرب وقد ينظر إليه فقط عىل أنه عاملة رخيصة أو عبء. يف 
مثل هذه الحاالت، قد يتم تعيني املتدرب لتنظيف األرض أو صنع الشاي والقهوة. وهذا ميثل فرصة ضائعة للمتدرب وصاحب العمل 
ومركز التدريب. إحدى الطرق ملعالجة هذا الوضع هي من خالل كتاب تتبع املهارات الذي يحدد الكفايات التي يجب أن يكتسبها املتدرب 
يف الوظيفة. يتم إعداد هذا الكتاب من قبل مركز التدريب أو وكالة االعتامد، ويبلغ صاحب العمل بالكفايات التي يتوقع أن يكتسبها 
املتدرب. قد يسمح كتاب تتبع املهارات مبا ييل: (أ) يجري املتدرب تقييم ذايت؛ (ب) يتحقق الحريف الرئييس من صحتها؛ و (ج) يرشف 

املدرب عىل العملية ويكمل التدريب عند الحاجة.

يجب أن تتناول الجوانب األخرى التفاقيات التدريب املهني العميل، والتي قد تشكل جزًءا من العقد بني مؤسسة التدريب وصاحب العمل 
واملتدرب ما ييل:

محتوى وعملية نظام التدريب والتتبع  
ظروف العمل وساعات العمل  

التقييم والتصديق – ومنح الشهادة  
ضامن الجودة - ملنتجات أو خدمات املتدرب -  

أهلية املتدرب إلنشاء عمل جديد (رشكة أخرى) يف نفس املجال / يتم تعيينه من قبل رشكة أخرى  
مدة التلمذة الصناعية الستعادة التكلفة  

خرق العقد  
املسؤولية يف حالة تلف املعدات  

الحامية االجتامعية للمتدربني  
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11.12 أمثلة عىل اختبار عميل وورقة تقييم ختامي

اختبار عميل:
صفحة املعلومات

املهنة: ………………..................…...................………       مستوى املهارة: ...……..................…...................………
اسم الوظيفة ورمزها: ....................…...................………

اسم املتقدم لالختبار: ………………..................…..........       رقم الهاتف: ..................................................................

مكان االختبار: ................…...........................................         مدة االختبار:..................................................................
اسم املقّيمني………………………………………………
تاريخ االختبار: .………………………………………………

تعليامت عامة:
   للمقّيمني (إلعداد بيئة االختبار، وجمع وتفسري األدلة، وما إىل ذلك)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

   للمرشح (للتحضري لالختبار، وإبالغه باملحتويات ومنهجية االختبار، وتعليامت االختبار، وما إىل ذلك) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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منوذج االختبار العميل # 1

وحدة الكفاية: متويج الشعر
تسلسل العمل: متويج  - تجعيد الشعر باستخدام بكرات بريم

طريقة التقييم: املراقبة املبارشة واملنتج        مدة االختبار: 30 دقيقة
املواد الرئيسة: شامبو، مجففات شعر، فرايش شعر، مقص، أمشاط، مالقط »كليربز« شعر، بكرات تجعيد الشعر، رشيط، مطاطات 

شعر، مشابك، ودبابيس شعر

اسم املقيم وتوقيعه: ....................................................................................          التاريخ: ......................................

عنرص التقييم /
خطوة األداء

التقييم
)متمكن أو غري متمكن حتى اآلن( 

معايري التقييمكفؤ / غري كفؤ     خيار

النتيجة / الطريقة
املنتج

متت استشارة العميل بشكل التمويج املطلوبتحديد بكرات البريم

باملاء والشامبوتنظيف الشعر

إىل 6 أو 9 أجزاءتقسيم الشعر

تثبيت بكرات البريم

سمك خصلة الشعر يساوي قطر بكرات البريم

عرض الخصل أقل من طول البكرة مبقدار نصف سنتيمرت 
من كل جانب

متشيط الخصل بزاوية منفرجة إىل فروة الرأس

نهايات خصل الشعر يف وسط بكرة البريم وليست مثنية 
عىل البكرة

بكرة البريم موضوعة عىل قاعدة خصلة الشعر ونحو منو 
خصلة الشعر دون التأثري عىل الخصالت األخرى

تم ثم يثبت البكرة باللفافة املرنة، حيث تكون املادة 
املستخدمة مسطحة عىل سطح اللفافة عند جذور الشعر

توزيع سائل التمويج 

يستخدم واقي خاص لتجنب انسكاب السوائل عىل مالبس 
العميل

سؤال للمناقشة: كيف تحدد وقت االنتظار؟
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  الخطوة 13: إجراء التقييامت النهائية واعتامد املتعلمني من خالل منحهم شهادات

1.13 منوذج لخطة تنفيذ التقييم 

خطة تنفيذ التقييم

مهمة التقييم: إنتاج مجموعة ادوات للصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل

طريقة التقييم: مرشوع املجموعة

مقيم )مقيمون(:

تاريخ التقييم:

وحدات الكفاية / العنارص املراد تقييمها
املصادر  من  للمجموعة  املهنية  والسالمة  الصحة  مامرسات   / متطلبات  عن  معلومات  اجمع  العمل.  مكان  معلومات  تنظيم    .1

املناسبة. تحديد مدى مالءمة املعلومات ألغراض مجموعة االدوات.
تصميم وإنتاج املستندات النصية. تصميم وثائق عدة سهلة االستخدام ومناسبة للجمهور املستهدف عن األدوات. إنتاج وثائق   .2

مدققة ومراجعة بشكل نهايئ.
3. تعاون يف العملية اإلبداعية. العمل بشكل تعاوين مع اآلخرين يف تصميم وإنتاج مجموعة املعدات.

وصف موجز للمهمة
يعمل املتدربون يف فرق مكونة من ثالثة أفراد إلنشاء مجموعة أدوات تعريفية للعاملني يف الصناعة حول مامرسات الصحة والسالمة 
املهنية املتبعة يف مكان العمل. سيتم استخدام الوثائق من مكان العمل، أو مكان التدريب العميل يف موقع العمل، جنبًا إىل جنب 
مع البحث، لتطوير مجموعة االدوات. يعتمد التقييم عىل محتوى وتخطيط املنتج النهايئ وأيًضا العمل الجامعي الذي تم إظهاره أثناء 

تطوير املنتج.

املوارد املطلوبة
سبيل  (عىل  الصور  من  مجموعة  باملنظمة؛  العمل  أسلوب  دليل  طابعة؛  الربمجيات؛  تطبيق  العمل؛  محطات  إىل:  الوصول  إمكانية 
املثال، لتوضيح املقصود مبجموعة االدوات)؛ والوثائق التي تحتوي عىل معلومات حول الصحة والسالمة املهنية، والتي ميكن نسخها 

ولصقها.

تعليامت للمتدربني
يتلقى املتدربون مواصفات تفصيلية للمحتوى املراد تضمينه يف مجموعة االدوات والنمط الذي سيتم استخدامه.
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   2.13 الجدول 33. مثال عىل منوذج مراجعة التقييم

منوذج مراجعة االختبار

يرجى إكامل هذا النموذج بعد االنتهاء من االختبارات النظرية والعملية. سيتم أخذ تعليقاتك يف عني االعتبار لتحسني التقييامت 
املستقبلية لهذه الدورة.

التغذية الراجعة عىل االختبار النظري 

 النعم1. كانت أسئلة االختبار واضحة وميكن فهمها بسهولة

 النعم2. غطت أسئلة االختبار املعلومات النظرية املتعلقة بالوظيفة

 النعم3. كانت هناك أسئلة ال عالقة لها باملهنة      

إذا كانت إجابتك بنعم، فريجى التحديد ..................................................................................................

 النعم4. بعض األسئلة كان لديها أكرث من إجابة صحيحة               

 إذا كانت إجابتك بنعم، فريجى التحديد ..................................................................................................

 النعم5. كان الوقت املخصص لالختبار كافيا

 النعم6. كانت قاعات االختبار مناسبة من حيث املقاعد والتهوية واإلضاءة

إذا كانت إجابتك بال، فريجى التحديد .....................................................................................................

التغذية الراجعة عىل التقييم العميل

 النعم1. كانت أسئلة االختبار واضحة من حيث اللغة والصياغة

 النعم2. يعكس االختبار القدرة التقنية للشخص الذي يؤدي املهمة

3. كان مكان تنفيذ االختبار مناسبًا من حيث توفر:

املرافق                النعم 

املعدات               النعم 

األدوات                   النعم 

 النعم4. كان مرشف االختبار (املقيم) متعاونا يف توضيح الواجبات املطلوبة لالختبار

 النعم5. كان الوقت املخصص لالختبار كافيا

شكرا لتعاونكم
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  الخطوة 14: متابعة وتقييم التدريب عىل الكفايات  

1.14 أمثلة عىل مؤرشات التدريب SMART القامئة عىل الكفايات

Indicator and descriptionData collection method

والتدريب  التعليم  تجاه  والتصور  والسلوكيات،  العامة،  املعرفة  املؤرش  هذا  يقيس  العام.  التصور 
املهني والتقني من حيث املالءمة والجودة.

الدراسة االستقصائية/ 
االستبانة

والتدريب  التعليم  لخريجي  النسبة املئوية  يقيس هذا املؤرش  3 أشهر.  التوظيف يف  صايف معدل 
املهني والتقني الذين تم توظيفهم يف غضون 3 أشهر من التخرج وتم االحتفاظ بهم يف العمل ملدة 
12 شهرًا عىل األقل، والذين مل يكونوا ليتوظفوا  بدون هذا الربنامج. يجب أن يتم تصنيف البيانات حسب 

مزود الخدمة ونوع الربنامج (عادي أو قصري) والربنامج والنوع االجتامعي والفئة العمرية واملحافظة.

مراجعة امللفات

+ دراسات التتبع للخريجني

رضا صاحب العمل. يقيس هذا املؤرش درجة رضا صاحب العمل عن مهارات وكفايات خريجي التعليم 
والتدريب املهني والتقني، مصنفة حسب مزود الخدمة والفئة العمرية والنوع االجتامعي واملحافظة 

والقطاع / الربنامج.

الدراسة االستقصائية/ 
االستبانة

االلتحاق بربامج التعليم والتدريب املهني والتقني العادية: يقيس هذا املؤرش عدد الطلبة / املتدربني 
امللتحقني والذين حرضوا جلسة واحدة عىل األقل يف الربامج التقنية / املهنية املنتظمة التي يقدمها 
الخدمة، والنوع االجتامعي، والفئة  الحكومية، مصنفة حسب مقدم  الحكومية وغري  الخدمات  مزودو 

العمرية، واإلعاقة، واملحافظة.

مراجعة امللفات

يقيس هذا املؤرش عدد الخريجني الذين تم  تخريج برامج التعليم والتدريب املهني والتقني العادية. 
التي  / املهنية املنتظمة  التقنية  الربامج  امللتحقني يف  الطلبة  التعبري عنهم كنسبة مئوية من عدد 
يقدمها مزودو الخدمات الحكومية وغري الحكومية، مصنفة حسب مزود الخدمة، والنوع االجتامعي، 

واإلعاقة، والفئة العمرية واملحافظة.

مراجعة امللفات

عدد  املؤرش  هذا  يقيس  العادية.  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  برامج  من  الترسب  معدل 
وغري  الحكومية  الخدمات  مزودو  يقدمها  التي  املنتظمة  املهنية   / التقنية  الربامج  من  املترسبني 
الحكومية كنسبة مئوية من عدد الطلبة امللتحقني يف نفس نوع الربامج، مصنفة حسب مزود الخدمة، 

والنوع االجتامعي، واإلعاقة، والفئة العمرية واملحافظة.

مراجعة امللفات

عدد الربامج املعتمدة. يقيس هذا املؤرش إجاميل عدد الربامج املعتمدة واملصنفة حسب القطاع 
واملستوى املهني ومزود التدريب واملحافظة.

وثائق هيئة االعتامد الوطنية

يف  املستثمرة  لألموال  اإلجاميل  املبلغ  املؤرش  هذا  يقيس  الجديدة.  التحتية  البنية  يف  االستثامر 
البنية التحتية الجديدة، مصنفة حسب مزود الخدمة، واملحافظة، والقطاع، ومصدر التمويل، والجهات 

املانحة.
مراجعة امللفات
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  الخطوة 16: إجراء دراسات حول تتبع الخريجني ورضا أصحاب العمل

1.16 املهام األساسية لدراسة تتبع الخريجني أو الدراسة االستقصائية لرضا أصحاب العمل

اإلنفاق  إجاميل  حصة  املؤرش  هذا  يقيس  والتقني.  املهني  والتدريب  التعليم  عىل  العام  اإلنفاق 
ونوع  املزود  حسب  مصنفًة  الحكومي،  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  مزودي  عىل  الحكومي 

اإلنفاق (الحايل أو الرأساميل) والنوع االجتامعي والفئة العمرية والقطاع واملحافظة.

تم الحصول عليها من 
اإلحصاءات الوطنية، وهي 

تقاس سنويا

تكلفة الطالب. يقيس هذا املؤرش متوسط التكلفة (لكل طالب بدوام كامل) لربنامج التعليم والتدريب 
املهني والتقني العادي الذي يديره مزودو التدريب الحكوميون وغري الحكوميني، مصنفة حسب املزود 

والقطاع والربنامج واملحافظة.
مراجعة امللفات

الوصفاملهام

تحديد أهداف الدراسةتطوير مفهوم وأدوات الدراسة   
تصميم الدراسة (اخرت الفوج واسرتاتيجيات الدراسة)   

جمع العناوين   
تحديث العناوين   

وضع األسئلة واألجوبة   
ترتيب االستبانة   

إجراء تجربة مسبقة    
طباعة االستبانة وتحضري املواد الدعمة   

جمع البيانات
تدريب فريق الدراسة   

توزيع وجمع االستبانات   
إجراءات التذكري (رفع معدل املشاركة)   

تحليل البيانات وكتابة التقارير
تحديد نظام تصنيف لألسئلة املفتوحة   

إدخال والتحكم يف جودة البيانات   
تحليل البيانات   

إعداد تقرير الدراسة   
عقد ورشات عمل مع الخريجني وأصحاب العمل   

تنفيذ إجراءات أخرى لتحسني الربنامج التعليمي / التدريبي   
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