
1 
 

 
 

 

 

 

 (1دراسة السوق املتخصصة ) 

تحديد مجموعات المهارات والمهارات المهنية المطلوبة  و فجوة المهارات، تحليل

 في محافظتي جرش وعجلون  اتالمتوقع اتلسوق العمل والموظف

 

 
م
 نفذة في إطار أنشطةامل

"مشروع التمكين االقتصادي للنساء والفتيات الالجئات السوريات واألردنيات، ومساعدتهن في عملية إعادة  

  أةلمرا وق صند ، والممول من  SIGI، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء األردني 3التعافي/ سنابل 

 (" UN-WOMENللمرأة )  حدة (/ هيئة األمم المتWPHF)  إلنسانيا لعمل وا مللسال

 

 إعداد

 كتورة منى مؤتمن حؤبشهالد

 جمعية معهد تضامن النساء األردني 

 2021آب  15

 



2 
 

 صفحة املحتويات 

 Skill Sets           مجموعات املهارات

 ما هي مجموعة املهارات؟ -

 أنماط مجموعات املهارات: -

 :تحليل فجوة املهارات -

   Definition:  التعريف -

 :   How to Perform a Skills Gap Analysis املهاراتكيفية إجراء تحليل فجوة   -

 :ردنل فئات املستويات املهنية في ا -

      :تناولت موضوع تحليل فجوة املهارات  أدبيات -

 :Skills Gap Analysis Templateأنموذج تحليل فجوة املهارات   -

 :تطبيق أنموذج تحليل فجوة املهارات -

ا لنتائج "تقييم مواطن الضعف   Skills Gap Analysisإجراء تحليل فجوة املهارات   -
ً
وفق

  :والقدرات واملهارات"

 :تبًعا للمستوى التعليمي  توزيع النساء والفتيات الردنيات والالجئات السوريات -1

ا -2
ً
 :ة في الردنلفئات املستويات املهني قياس مستوى املهارة الحالي أو املطلوب/ املستهدف وفق

 ذات العالقة بالتوظيف: "تقييم مواطن الضعف والقدرات واملهارات"أبرز نتائج   -3

أبرز املهاارات اليي ننبيي تدري  النساااااااااااااء والفتياات الراعباات في العمال علرهاا في محااف يي جر    -4

ا لنتائج "تقييم مواطن الضعف والقدرات واملهارات":
ً
 وعجلون، وفق

  :مجموعات املهارات واملهارات املهنية املطلوبة لسوق العملتحدند أنماط   -

   :Soft Skillsاملهارات الناعمة   -1

 :  Hard Skillsاملهارات الصلبة -2

 :Technical Skillsالفنية    /تقنيةالهارات  امل -3
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   :Transferable Skills قابلة للتحويلالهارات  امل -4

   :Job-Specific Skills  املهارات الخاصة بالوظيفة -5

 :Life Skillsاملهارات الحياتية   -6

مكن اساااارمار قدرات النسااااء العامالت في املشااااريع الصاااظتية في محاف يي  - املهارات اليي نم

 :جر  وعجلون لتدري  الالجئات السوريات والنساء الردنيات علرها

الصة -
م
 :الخ

           :قائمة املراجع -

              

موذج تحليل فجوة املهارات          أنتطبيق  -  
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 Skill Sets           مجموعات املهارات

 ما هي مجموعة املهارات؟

المطلوبية للدييام بعميل ميا   ةوالمعرفية والببرة والديدر ييةمجيال معين من الكفيا  ؛شيييييير مجموعية المهيارات إلىتُ 

  ،والبحي   ،وإدارة الوقيت   ،والتواصيييييل ،الحياسيييييو  قيد تتضيييييمن بع  فئيات مجموعية المهيارات مهيارات  و

ات"  يطلق بع  األشباص أيًضا على مجموعات المهارات "الكفاقد يُ و   مثاًل   والمحاسبة  ،والديادة  ،والتبطيط

 أو "الددرات" 

انجياز مهمية بكيفيية محيددة وبيدقية متنياهيية،  ن من التمك  "  :هي؛  ز بين هيذ  المصيييييطلحيات؛ فيرن المهيارةيوللتمي

وهي تدل على السييلوا المتعلم أو ، ا الكفاءة والجودة في األداءومن معاني المهارة أيضييً ،  وسييرعة في التنفيذ 

ا نحو إحراز هدف أو غر  معين،  أن يكون موجهً   ؛المكتسيييي  الذي يتوافر له شييييرطان جوهريان، أولهما

قدرات "  :يفه؛  "  أما الكفايةيؤدي إلى إحراز الهدف في أقصييير وقت ممكنا بحي   وثانيهما: أن يكون منظمً 

مكتسيبة تسيمب بالسيلوا والعمل في سيياق معين، ويتكون محتواها من معارف ومهارات وقدرات واتجاهات  

كما يدوم الفرد الذي اكتسيييبها برثارتها وتجنيدها وتوظيفها قصيييد مواجهة مشيييكلة ما  ،مندمجة بشيييكل مرك  

نجاز معين،  إمن النجاح في    انً الحالة التي يكون فيها الفرد متمك  "  :هيف؛ الددرةأما     "وضعية محددةوحلها في  

كيالديدرة على التحلييل والتركيي  والمديارنية والتوليف  كميا أن الديدرة ال تظهر إال من بالل تطبيدهيا على  

  معين" محتوى

 أنماط مجموعات املهارات:

 :المبتلفة لمجموعات المهارات  األنماطفيما يلي بع  نستعر  

   :Soft Skills  املهارات الناعمة -1

لدراسية أُجريت من قببل كل من معهد سيتانفورد لحبحا  والدراسيات ومركز كارنيجي ميلون، بلصيت   اوفدً 

من المهيارات النياعمية  (  %75) نتيجتهيا إلى أن  النجياح في العميل على الميدى الطوييل يعتميد على امتالا الفرد 

   من المهارات الصلبة (%25)و

حيدد المهيارات والديدرات التي تُ وهي  لتي تُحيدد نجياح الفرد،  إحيدى تليا المهيارات ا"  :هي ؛المهيارات النياعميةو

حل الديادة،  مهارات التواصييل،    :سييلوا وشييكل العالقات مخ انبرين، والنهم المتبخ في الحياة والعمل مثل

الددرة على  بروح الفريق الواحد،    الددرة على اتباذ الدرارات، العمل الجماعيحل الصييييراع،  المشييييكالت، 

، التحفيز الذاتي، الحس بالمسيييؤولية، المنحى التحليلي التفصييييلي،  على العمل تحت الضييي ط الددرة،  فالتكي  

   "الددرة على التفاو  والتفكير اإلبداعي وغيرها الكثير

في ظل هذا التطور المتسارع في سوق العمل أصبب معيار التوظيف ال يدف فدط على المؤهالت والببرات  و

باالنسيجام    ة/أكبر بالمهارات والسيلوكيات التي تسيمب للموظفغدا  ، ولكن االهتمام  (المهارات الصيلبة)  الفنية

عطيه الددرة على اتباذ الدرارات الهامة وتسيمب له باكتسيا  االحترام وبناء  والتي تُ   ات /مخ زمالئه الموظفين

ا يؤدي إلى وجود بيئة عمل أفضل تتمتخ بالتنوع واإلبداع واالبتكار  ممخ الزمالء والعمالء، م  ات إيجابيةعالق
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تضيمن مواكبة التطور ومسيتجدات    المنظمةعتبر ميزة ذات قيمة مضيافة للفرد و)المهارات الناعمة(، والتي تُ 

  طة التالي:اجهات معتمدة بوسيي  عن طريقإما    :من بالل طريدتين  اكتسييا  المهارات الناعمةويُمكن    العمل 

،  التدري  في جهات معتمدة كالجامعات والمؤسيسيات ومراكز التدري ، والتي تمنب شيهادات اجتياز واعتماد 

بمهيام جيدييدة، بهيدف تطوير مهياراتيه/ا    ليه/اات  /الميديرين تفوي  تمكين الموظف/ة في العميل بأو من بالل  

  اأيضيييييً   يرين/ات ييديية )بيارل الصييييينيدوق(، وينب ي على الميد التفكير بطريدية غير تدلأو ، بمبتلف المجياالت 

بالحصييول    ات /والراغبين  ات /تواصييل البريجين  :من بالل  التعلم الذاتي  أو عن طريق  التشييجيخ على ذلا

ف على المهيارات على فرص عميل مخ من يشييييي لون الوظيائف الممياثلية، وذليا الكتسيييييا  الببرات والتعر  

الشبصية ومدارنتها بالمهارات المطلوبة للوظائف    الفرد   الجيد على مهارات   فالتعر  و،  الالزمة إلنجاز العمل

الدراءة واالطالع    عن طريقالتطوير المسيتمر للمهارات الناعمة  و،  وتطويرها من بالل التدري  والممارسية

المطلوبة  أو عن طريق السييعي المسييتمر لتطوير الذات باسييتمرار السيييما في المهارات ،  على المسييتجدات 

 للنجاح واالبتكار واإلبداع، وهي أهم المهارات التي يبح  عنها أصحا  وصاحبات العمل عند التوظيف 

 :  Hard Skillsاملهارات الصلبة -2

مثيل:    ،الببرة والمؤهالت وكيل ميا يتعلق بيالديدرات المعرفيية ألداء مهيام العميل: "هي  ؛المهيارات الصيييييلبية

تحليل  و  التصيميم الجرافيكيو  والتسيويق اإللكتروني ل ات الحاسيو  و  والبرمجة  مهارات اسيتبدام الحواسيي  

  ،وغيرها األجنبية  تعدد الل ات و  سيرعة الطباعةوالرياضييات، والتلليف، و  الدفاتر  امسيو  محاسيبةوالالبيانات،  

  وظائف محددة، مثل المهارات الفنية  ءتتعلق بكيفية أدانها  ا، كما أمكن تحديدها كميً مهارات مكتسيييبة ويُ   وهي

من  العمل أو  بة في الوظيفة أو  لمكن تعلم المهارات الصييييُ و   كيفية اسيييتبدام  لة معي نة أو أداة ماو  ،أو التدنية

وغالبًا ما تُكتسي  المهارات الصيلبة من بالل التعليم أو التدري  المتبصيص، أو ،  بالل الممارسية الشيبصيية

  "فصول الدراسية ومن بالل الكت  في ال

 :Technical Skills  الفنية  /تقنيةالهارات  امل -3

ا  يُ و  ،تتعلق بالتكنولوجيا  لبةأي مهارات صيييي" :تتضييييمن هذ  المجموعة من المهارات  مكن أن تشييييمل أيضييييً

واالتصاالت،   المعلومات تكنولوجيا  وتحليلها، و  إدارة البيانات و  ،إدارة المشياريخو  ،الكتابة الفنية  :مهارات مثل

أكثر   والمنظمات   نظًرا العتماد الشيييركات و   تدقيق، والمحو األمية الحاسيييوبية في برامم وتطبيدات محددةو

  "والشبكات، أصبحت المهارات التدنية شائعة بشكل متزايد بين جميخ المهن الحاسو  فلكثر على أجهزة 

   :Transferable Skills قابلة للتحويلالهارات  امل -4

مكن أن يُ و  ،مكن اسيتبدامها في العديد من المجاالت المبتلفةالمهارات التي يُ "  :هي  ؛المهارات الدابلة للتحويل

مهارات الحاسييييو   ، وإدارة الوقت ، وحل المشييييكالت و  ،الكتابة  :بة أو ناعمة، مثللتكون إما مهارات صيييي

  "والمهارات المتعددة تنظيميةالمهارات وال، التواصل الكتابي والشفهي، ونترنت إلوا

   :Job-Specific Skills  املهارات الخاصة بالوظيفة -5

قد تتضييييمن   ؛على سييييبيل المثالف،  المهارات المتعلدة بمنصيييي  معين"  :هي  ؛المهارات الباصيييية بالوظيفة

، كما قد تتطل  المهارات الباصية  الشيعر تلوين الشيعر وتدنيات الدص   ة/المهارات الباصية بوظيفة مصيفف
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يسيييتبدم  ، بينما  بالطيار تشييي يل الطائرة بشيييكل  من واحترافي وقيادة الطائرة لندل الُركا  وحمولة الطائرة

  "المحوسبة في برامم المحاسبة ا/مهاراته الروات  كشوف  الموظف/ة المسؤول عن

 :Life Skillsاملهارات الحياتية   -6

اليومييية    لممارسيييية حياته المهييييارات الالزميية للفييييرد "  ( بلنهييا٢٠٠٢)ف مييييازن المهييارات الحياتييييية  عيير  

، الدييرارات   واتبيياذ   ،والمييال  إدارة الوقييت والجهييد  ؛وتييشمل هييذ  المهييارات   ،الحياتييية فييي البيئيية  ونييشاطاته

والمسكن"    اء والعناية بالملبسد وتنيييييييياول ال  وإعييييداد   ابتيييييارييييسن  وحُ   مييييييييخ انبييييرين،  واالتييييصال

 ( ٧ ،٢٠٠٢)مازن،

أهم مهارات الحياة بالنسبة    عييد تدرير منظمة الصحة العالمييية علييى أن هنيياا عييشر مهييارات أساسييية تُ   أكد و

ال، الناقد، االتصال الفع    التفكيراإلبداعي،    حييل المييشكالت، التفكيير  الدييرار،  اتبيياذ "مهييارات:    ؛وهييى، للفييرد 

مخ    مخ الض وط، التعايش  مخ العواطف، التعامل  الوعي بالييييذات، التعامييييل  بييييين األشييييباص، العالقييييات 

 ( The International Center for Alcohol Policies, 2005) "االنفعاالت 

  الحياتية انتية: لمهييارات أكييدت علييى ا فدييد   Casey Family Programsللعائليية    كاسييي  برامم  أمييا

مهارات  مهارات االتييييصال، مهييييارات الحييييياة اليومييييية، مهييييارات المنييييزل،  للمهنيييية،  مهييييارات التبطيييييط"

العميل  مهيارات   مهيارات العالقات االجتمياعيية،  ، مهيارات العنياية الشيييييبصييييييية،ةالمياليياألمور  إدارة المنزل و

  (www.caseylifeskills.org\\http) "لعميلا يوميييات والمهيارات الباصية ب ،والميذاكرة

 والمهارات الحياتية يُمكن اعتبارها ذاتها المهارات الناعمة 

 Skills Gap Analysis: تحليل فجوة املهارات

   Definition:  التعريف

في الدوى العياملية والمهيارات التي يحتياجهيا    المتوافرةالمهيارات    الفرق بين: "هي  ؛الفجوة في المهيارات 

هو؛ مدارنة الوضييييخ الحالي والوضييييخ      فتحليل فجوة المهارات أو تتطلبها الوظيفة ذاتها العمل  ة/صيييياح  

ستبدم لتحديد متطلبات التدري  أداة تُ   أيًضا؛  هوالمستهدف ومن ثم تحديد نداط الضعف أي فُرص التحسين، و

؛  ي وأكبر فجوة في حياتنا الشيييبصيييية ه   المنظمة  الموظفين/ات في  مجموعة منلأو    ة/أو التوظيف لموظف

  "عملهنعلمه وما نالفرق بين ما 

في الكشيف عن الفروق بين مسيتويات المهارات الحالية ومسيتويات المهارات  فجوة المهارات   سياعد تحليلويُ 

فلنت في تحليل الفجوة    .المطلوبة، فضياًل عن تحديد أفضيل االسيتراتيجيات لسيد الفجوة أو الحد من االبتالفات 

ديد كيف سييتسييد الفجوة   تسييتبدم ثال  عدسييات؛ لمعرفة وضييعا الحالي، ومعرفة وضييعا المسييتدبلي، ولتح

فلتحليل فجوة المهارات للدوى البشييرية، ينب ي أن أعرف مهاراتهم/ن وكفاياتهم/ن الحالية، وإلى أين نُريد أن 

نصيييل بهم/ن، وأن نتبذ قرارات في سيييبيل توسييييخ قدراتهم/ن وكفاياتهم/ن، أي يج  أن تكون لدي الفجوة  

 وأمنحهم/ن صالحيات وظيفية  بهم/ن واضحة لكي أعرف كيف أتعامل معهم/ن وأدر  

االسيييتبيانات، وتدييمات األداء،   ؛وتشيييمل األدوات األسييياسيييية المسيييتبدمة لتدييم مسيييتويات المهارة الحالية

فيرن    ؛من نياحيية أبرىو، والمديابالت  Focus Groupsمجموعيات التركيز   أو    والمنياقشيييييات الجمياعيية
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عطي فكرة عن مسيتويات  وتوقعاتها، باإلضيافة إلى بطط التطوير طويلة المدى تُ   أو المنظمة أهداف الشيركة

  ات /سيياعد المديرينوكيفية تلبية هذ  االحتياجات يُ   ات /إن تحديد متطلبات تدري  الموظفين  .المهارة المطلوبة

،  ات /وظفيناعتبيارات الميزانيية  ومخ وجود نظيام جييد لتيدريي  الممراعياة على إدارة الوقيت وتبطيط العميل و

، وتتحسن الموارد البشرية، مما يؤدي  ات /عاًدة ما يكون هناا مستوى جيد من الرضا الوظيفي بين الموظفين

 .عموًماأو المنظمة إلى تحسين مستويات اإلنتال ومستوى نجاح الشركة 

    :How to Perform a Skills Gap Analysis كيفية إجراء تحليل فجوة املهارات

       Planning: التخطيط - 1الخطوة 

 :مكن إجراء تحليل فجوة المهارات على مستويينيُ 

مكنيا تحيدييد المهيارات المطلوبية لوظيفية معينية، ثم مديارنتهيا بمسيييييتوى المهيارة الفعليية  يُ   :األفراد •

 ة /للموظف

المهيارات الالزمية لمشيييييروع   ن/ليديهم ات /مكنيا التحدق مميا إذا كيان الموظفونيُ  :الفريق/ المنظمة  •

 .معين أو كنت بحاجة إلى البح  عن هذ  المهارات بارجيًا

 :Identifying the Essential Skills تحدند املهارات الساسية - 2الخطوة 

 :األسئلة التالية عنمكن تحديد المهارات المطلوبة بسهولة من بالل اإلجابة يُ 

 ؟أو المنظمة الشركةرها دد  ما هي المهارات التي تُ  •

 انن وفي المستدبل؟ ن/ألداء وظائفهم ات /ما هي المهارات التي يحتاجها الموظفون •

 :Measuring the Current Skills قياس املهارات الحالية - 3الخطوة 

 :مكنا استبدام ما يلي لدياس المهارات الموجودةيُ 

  التدييمات والمسوحات  •

 ة /مدابالت الموظف •

  مالحظات مراجعة األداء •

دلل بشييييكل كبير من  ، الذي يُ Skills DB Pro)و (Track Star ؛مثل برنامم تحليل المهارات  •

 .الوقت المست رق أثناء تحليل فجوة المهارات 

 : انتية الثالثة ويُمكن قياس مستوى المهارة الحالي أو المطلو / المستهدف وفدًا للمستويات 

  مبتدئ -1

  متوسط -2

  ببير -3
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  :انتية البمسةقياس مستوى المهارة الحالي أو المطلو / المستهدف وفدًا للمستويات كما يُمكن 

  No Knowledgeمعرفة  لديه/ا ال تتوافر -1

  Some Knowledgeبع  المعرفة لديه/ا تتوافر  -2

  Competent ة/مبتص  ة،كفؤ/ -3

  Highly Competent على درجة عالية من الكفاءة -4

  Expertببير/ة  -5

 :ردنل فئات املستويات املهنية في ا

 2008ردن التصينيف العربي المعياري للمهن  ألتبنى ا؛ فدد ردنألفئات المسيتويات المهنية في اأما بالنسيبة ل

ني على أسييياس التصييينيف الدولي وفئات المسيييتويات المهنية البمس  والتصييينيف العربي المعياري للمهن بُ 

عمال، من أجل توفير ل ة موحدة  ألنظام لتسييييمية وتصيييينيف المهن وا، وهو  (88ايسييييكو  )المعياري للمهن  

كذلا في جمخ معلومات سييوق العمل،   سيياعد التصيينيفللهياكل المهنية للدوى العاملة في المنطدة العربية  ويُ 

إلى   إضيييافة)لة المهام والواجبات  السيييتويات المهنية بد ونشيييرها، وتحليلها عن طريق تحديد بمس فئات للم

فئات المسيتويات  ليُمكن قياس مسيتوى المهارة الحالي أو المطلو / المسيتهدف وفدًا  و   العالقة(المهارات ذات 

 وهذ  الفئات هي:، المهنية في األردن

 ختصاص ي:  ل فئة مستوى ا

ن االبتصيياصييي  ك  مدارية التي تُ إلمن المهارات المعرفية والفنية وا  عمال التي تتطل  مسييتوى عال  أليشييمل ا

  ات في موقخ العمل  ويتطل  هذا المسييتوى تعليمً ال، وحل المشييكن/، وتدييم إنجازاتهمات /متابعة العاملين  من

 ا جامعيً 

 التقني:  فئة مستوى الفني/

يتطل   ونجازات   إلداء وتحديد األوتحليل اعمال التي تتطل  مهارات علمية وفنية إشييييرافية لفهم  أليشييييمل ا

 ( فني كهربائي عام، ومساعد صيدلي)كليات المجتمخ دبلوم ا بمستوى التدني تعليمً  /الفني مستوى

 فئة مستوى العامل املنهي: 

، ويعميل على تنميية قيدرات فريديه  ويتطلي  هيذا امن المهنيية، ويدود فريديً   يتطلي  أن يعميل بمسيييييتوى عيال  

مركبات    ميكانيكي/  ؛مثل)أو الدبلوم المهني  ا لمدة عام تدريبي بعد إنهاء مرحلة التعليم الثانوي  المستوى تدريبً 

   )نسائيق البفيفة عام، وح

 فئة مستوى العامل املاهر: 

  مهنيًا  المهنة  ويتطل  هذا المسيتوى تدريبً عمال التي تتطل  كفايات ترتبط بجزء من األيضيم هذا المسيتوى ا

يم  مثل؛)   )أنابي  ميكانيكي مركبات بفيفة، لح 
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 فئة مستوى العامل محدد املهارات: 

عمال التي تتطل  أداء مهام روتينية تتطل  مهارات معرفية مهنية، ويتعلق بمجال  أليضييييم هذا المسييييتوى ا

أو عن طريق تلمذة   (أقل من تسعة شهور)  األمد مكن اكتسابه عن طريق تدري  قصير  مهارات أدائية ضيق يُ 

يم أنابي   ؛مثل)ذاتي التعلم المهنية غير نظامية أو عن طريق    )عامل تنظيفات، ومساعد لح 

  Taking Action on the Data: اتخاذ إجراءات بناًء على البيانات - 4الخطوة 

مكنا تحديد إما بالتدري  أو بالتوظيف  لذلا، يُ  ؛في المهارات   الفجوةمكن من باللهما سيييييد هنياا طريدتيان يُ 

 .النهم الذي يعمل بشكل أفضل للفجوة في المهارات المحددة

 : Training  التدري 

سياعد التدري  الصيحيب في سيد الفجوة  يُ وعلى شي ل الوظائف الشياغرة     اتها/  معظم الشيركات موظفيهادر  تُ 

االسيتعانة ببدمات   أو المنظمات  مكن للشيركات مسيتويات المهارة الحالية ومسيتويات المهارة المطلوبة  ويُ بين  

 اتها /التدري  المهني لتدري  موظفيهاأو مؤسسات شركات 

 : Hiring التوظيف 

جدد   ات /التفكير في تعيين موظفين  أو المنظمة  مكن للشيركةن التدري  من تدليل فجوة المهارات، يُ إذا لم يتمك  

   بالمعرفة والمهارات الالزمة 

      :تناولت موضوع تحليل فجوة املهارات  أدبيات

الةدلية  " ( في ديد أشيييييارت )منى مؤتمن؛ فتحلييل فجوة المهيارات   بيالنسيييييبية لحدبييات التي تنياوليت موضيييييوع

الُمعد في إطار برنامم التمكين االقتصادي للنساء في  ،" المرجعي للنساء نحو التمكين االقتصادي في األردن

 الفصييل العاشيير، وفي  جمعية معهد تضييامن النسيياء األردني  ( عن2021، والصييادر سيينة )األردن )سيينابل(

والناعمة، بما فيها؛   الصيلبة موضيحة؛ المهارات ، المهارات األسياسيية الالزمة لدبول سيوق العملإلى    منه؛

الحاسيو ،   اسيتبدام  الذاتي  ومهارات   التعلم  طريق  معتمدة وعن  جهات   الناعمة، من المهارات   اكتسيا    كيفية

  Software Skills    ال أو  البرمجيية  والمهيارات Hardware Skills ال   أو  المياديي ة  بميا فيهيا؛ المهيارات 

النموذجية     الذاتية  رةالسيي  الذاتية، بما فيها؛ مكونات  السييرة  إعداد   الحاسيوبية  ومهارات  المهارات   على  وأمثلة

  مشييييروع  مدترح  كتابة  التمويل، بما فيها؛ بطوات   ل ايات   المانحة للجهات   مشييييروع  مدترح  كتابة  ومهارات 

  عن  والبحي    المعلوميات   جمخ  الميانحية  ومهيارات   للجهيات   مشيييييروع  مدترح  كتيابية الميانحية ونموذل  للجهيات 

ل  عمل، بما فيها؛ الفرصية   عبر  وظائف  عن  البح    وظيفة، ومهارات   عن  البح    المسيتعد ، وطرق  العدل  تفضي 

االقتصيادي،    المشيروع  تدييم  /الجدوى دراسية  على االجتماعي  إضيافة إلى الددرة  التواصيل  ووسيائل  اإلنترنت 

  برعداد   ندوم  االقتصيييادية، ولماذا  الجدوى دراسيييات   االقتصيييادية، وأهمية  الجدوى  دراسيييات   بما فيها؛ مفهوم

  المشيروعات   تدييم  عملية  وأهمية  االقتصيادية، وطبيعة  الجدوى دراسيات   االقتصيادية؟ وأنواع  الجدوى دراسيات 

بع   ، والتحضيييييير للمديابلية، ومفهوم المديابلية، بميا فيهيا؛  مهيارات إجراء مديابالت العميلاالقتصييييياديية  و

مهيارات مسيييييا الحسيييييابيات/ مسيييييا   واإلرشيييييادات المفييدة لضيييييميان ترا انطبياع أولي جييد في المديابلية

نظام الديد في ، والسيجالت المالية، والعالقة بين المحاسيبة ومسيا الدفاتر، بما فيها؛  Bookkeepingلدفاترا
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أهمية مسيا ، وأسيالي  الديد في الدفاتر، وLedger  أنواع دفاتر )األسيتاذ(، ومراحل مسيا الدفاتر، والدفاتر

مهيارات    وفي مسيييييا اليدفياترمهيام العميل ، وBookkeeper  الموظف المبتص بمسيييييا اليدفياتر، واليدفياتر

مهارات التحد   أمام  ، ومهارات االتصييييالو  ما هي أهم  مهارات التسييييويق؟، بما فيها؛  الترويم والتسييييويق

مهيارات إدارة ، ومهيارات التفياو  ، ومهيارات التفكير اإلبيداعي، ومهيارات التفكير التحليلي، والجمهور

بطوات ابتيار  ، بما فيها؛  ات ابتيار العمل المناسييي  مهار  والمهارات التدنية، واإلجهاد والضييي ط النفسيييي

  العمل/ المهنة األمثل

الشةةراك  من لج  جسةةر فجوم المتارا  في األرالةةي الفلسةة يني   " مؤتمر  في    ات /أوصييى المشيياركونو

 22)بتياري   ( وفي قطياع غزة 2014ول  ألا ونكيان  17ديد في الضيييييفية ال ربيية بتياري  )اليذي عُ   ،" المحتلة 

ددم التدري  (، بتعزيز العالقة بين المؤسيسيات التربوية الفلسيطينية، والمؤسيسيات التي تُ 2014ول  ألكانون ا

 .والتش يل لجسر الفجوة بين التعليم وحاجات سوق العمل

بين مؤسييسيية كير ومركز العالم العربي    هللا بالشييراكةدد في رام  في المؤتمر الذي عُ   ات /وأشييار المشيياركون

(، وتحيت رعيايية وزارة االقتصييييياد الفلسيييييطيني، وبتموييل من وزارة التنميية اليدوليية للبحو  والتنميية )أوراد 

ددمه المؤسييييسييييات والهيئات التعليمية وبين  البريطانية، إلى بطورة مشييييكلة الفجوة في المهارات بين ما تُ 

األعمال يواجهون صييعوبات في ملء   صيياحبات   /احتياجات سييوق العمل، وأن ال البية العظمى من أصييحا  

 .وظائف الشاغرة، وإن كانت بدرجات متفاوتةال

بطورة  لا بضييرورة حشييد التوافق والدعم من أصييحا / صيياحبات األعمال  أوصييى المشيياركون أيضييً كما  

رشياد إلالتوسيخ في مراكز ا ؛مة بين مؤسيسيات التعليم والدطاع الباص، ويشيتمل ذلاءالمشيكلة، ولتشيجيخ الموا

 عن وضيخ  ليات بعيدة المدى ، فضياًل فاعلة  ووضيخ اسيتراتيجيات   ،مؤتمرات وطنيةالمهني/ الوظيفي، وتنظيم  

 .للحوار وتبادل المعلومات 

، من بالل تعزيز أسييالي  ن/عن العمل أنفسييهم  ات /والباحثين  ات /ودعت التوصيييات إلى اسييتهداف العاملين

نترنت لتوفير التعليم السيمعي  إلا  عالم االجتماعي، واقتراح إنشياء بوابة مباشيرة علىإلالتعلم الذاتي ووسيائل ا

والبصيري في مجال المهارات الضيرورية للدبول إلى سيوق العمل، كرعداد السييرة الذاتية وإجراء المدابالت  

 .الناجحة

  ات / من المجيبين  (%59)  أن  ،" كوه للوظائف في الشةةةرأل األوسةةة   دراسةةة  قاه  تا موقي  ي  "أظهرت  و

وأشيييييارت الدراسييييية التي حمليت عنوان    .يعتديدون بلنه توجد فجوة في المهيارات بسيييييوق العميل في األردن

ا، يعتددون بلنه  العمل إقليميً   صياحبات   /من أصيحا    (%65)  أن  إلى  "المهارات في منطدة الشيرق األوسيط"

  .العكس (%7) توجد فجوة في المهارات بسوق العمل في المنطدة، بينما يعتدد 

، (2017  سييينة  أيار  29نيسيييان وحتى    29)تم بالل الفترة الممتدة ما بين    انةأن جمخ بيانات االسيييتبيذكر  

، والسعودية، والكويت، وُعمان، وقطر، والبحرين،  العربية المتحدة  اإلمارات   :من  اشبصً   (6229)  بمشاركة

 ولبنان، واألردن، ومصر، والم ر ، وغيرها 

عن عمل أن السيب  الرئيسيي وراء   ات /يعتدد الباحثون؛  عن عمل  ات /الباحثينلتحديات التي تواجه  وبالنسيبة ل

ورأى أكثر من    .األكثر المهارات طلبً   ن/يكمن في عدم معرفتهم  ن/عدم إيجادهم الوظيفة المناسيييبة لمهاراتهم

ة في على اكتسيييا  المهارات المطلوب  لبة%( بلن النظام التعليمي ال يسييياعد الط26بدليل )  ات /ربخ المجيبين

  .اسوق العمل حاليً 
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العمل أن أكثر ثال  مهارات   صيياحبات   /يعتدد أصييحا  ؛  في الوقت الحالي  الكثر المهارات طلبً وفيما يتعلق ب

العمل   صييياحبات   /% من أصيييحا  83"العمل ضيييمن فريق" )  :أهمية للمناصييي  المتوسيييطة والمبتدئة هي

% قيالوا إنهيا مهمية لل يايية(، و"مهيارات  80وقيت" )يعتديدون أن هيذ  المهيارة هي في غيايية األهميية(، و"إدارة ال

 .% يعتددون أنها مهمة لل اية(76التواصل الكتابية" )

العمل: "إدارة الوقت"   صياحبات   /ألصيحا    أما بالنسيبة للمناصي  العليا، فدد شيملت أكثر ثال  مهارات أهمية

  صياحبات   /%من أصيحا  88 % يعتددون أنها مهمة لل اية(، و"العمل ضيمن فريق" )مهمة لل اية لييييييب 89)

 .%(87العمل( و"إدارة األشباص" )مهمة لل اية لي 

العمل، حي  شييملت   صيياحبات   /مخ أصييحا  ا  عن وظائف في هذ  الناحية أيضييً   ات /وتوافدت  راء الباحثين

  و"العمل ضمن فريق" )مهمة لل اية ليي ب  %(،89 : "إدارة الوقت" )مهمة لل اية لييب ن/أهمية لهم أكثر المهارات 

 .%(87)مهمة لل اية لي ب "%( و"إدارة األشباص 89

%(  32العمل )  صياحبات   /أصيحا  من    3من كل   1صيرح أقل من  ؛ فدد  اأقل المهارات توافرً أما فيما يبص  

لشييي ل المناصييي  المتوسيييطة والمبتدئة  أما بالنسيييبة    ات /جيدين  ات /إيجاد مرشيييحين ابلنه من الصيييع  جدً 

تتنياسييييي  مخ    وظيائف  إيجياد   ا%( بيلنيه من الصيييييعي  جيدً 25عن عميل، فديد قيال الربخ فدط )  ات /للبياحثين

 .ن/مهاراتهم

  ات / العمل والباحثين   صياحبات   /وجد فجوة كبيرة في نظرة أصيحا  تأنه    انةاالسيتب  على  ات /ويعتدد المجيبون

اليذين يشييييي لون    ات /%( من الموظفين24عن وظيائف إلى المنياصييييي  العلييا، حيي  قيال حوالي الربخ فدط )

 .ن/مناص  عليا إنه من الصع  جداً إيجاد وظيفة تتناس  مخ مهاراتهم

ون أكبر العمل بلنهم يجد   صياحبات   /من أصيحا    (%47) أما بالنسيبة للمناصي  المتوسيطة والمبتدئة، فدد قال

يمتلكون مهارة "التفكير اإلبداعي"، تليها "التفكير على مسييييتوى عالمي"    ات /صييييعوبة في إيجاد مرشييييحين

 .%(43)بنسبة  %( و"حس التصميم"44)بنسبة 

 :Skills Gap Analysis Templateتحليل فجوة املهارات    أنموذج

 ينب ي الديام بما يلتي: األنموذلباستبدام هذا  فجوة المهارات بابتصار؛ إلجراء تحليل 

 تحديد نطاق تطبيق تحليل الفجوة بشكل واضب ومحدد ؛ وتحديد النطاق العام لتحليل الفجوة -

إلى أين تريد أن و  الوضيييخ الُمسيييتهدف )مسيييتدبالً(؛ تحديد متطلبات األداء المسيييتهدف من المهارات  -

  )ُمستهدف(يُداس بيبمؤشر أداء قائد و تصل؟

  يُداس بيبمؤشر أداء حاليو أين أنت انن؟؛ تحديد الوضخ الحالي للمهارات  -

  الفرق بين الوضخ الحالي والمستهدف؛ الفجوةتحديد  -

المشياريخ والمبادرات التي سييتم تنفيذها لسيد فجوة  و ؛لسيد فجوة المهارات   التنفيذيةتحديد بطة العمل  -

  المهارات 
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 :(1املتخصصة )دراسة السوق  منهجية 

تحليل فجوة المهارات، وتحديد مجموعات المهارات والمهارات ( إلى؛ 1) المتبصيصيةدراسية السيوق    تهدف

  المهنية المطلوبة لسوق العمل والموظفات المتوقعات في محافظتي جرش وعجلون

الذي يتضيمن األبعاد    Skills Gap Analysis Templateموذل تحليل فجوة المهارات نأوسييتم عر   

مشيييروع التمكين  ب"عمليًا على واقخ السييييدات المسيييتهدفات   األنموذلتطبيق  سييييتم الحدًا  السيييابدة، ومن ثم  

، 3االقتصيادي للنسياء والفتيات الالجئات السيوريات واألردنيات، ومساعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سنابل  

 لعملوا مللسال  أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIني  الُمنفيذ من قبيل جمعيية معهيد تضيييييامن النسييييياء األرد 

،  وذليا في محيافظتي جرش وعجلون   (" UN-WOMEN(/ هيئية األمم المتحيدة للمرأة )WPHF)  إلنسانيا

:  و ،  تحليل نتائم عدد مجموعات التركيز ، ونتائم "تدييم مواطن الضعف والددرات والمهارات"باالستعانة بيييييب

من األنشييطة    التي أجريت بصييفتهاالسييوق   ات والتي تضييمنتها دراسيي  فرديةتحليل نتائم إجراء المدابالت الو

بالتمكين االقتصيادي   ، وفي ضيوء االطالع على األدبيات والدراسيات واألدلة ذات العالقةالرئيسية للمشيروع

    في سوق العملاالقتصادية للنساء والفتيات ومشاركتهن 

نتيائم "تدييم مواطن  وفدًيا لSkills Gap Analysis  المهيارات إجراء تحلييل فجوة  وسييييييتم العميل على  

توزيخ النساء والفتيات األردنيات والالجئات السوريات  ، من بالل استعرا   الضعف والددرات والمهارات"

قياس مستوى المهارة الحالي أو المطلو / المستهدف وفدًا لفئات المستويات المهنية  ، وتبعًا للمستوى التعليمي

،  أبرز نتائم "تدييم مواطن الضيييعف والددرات والمهارات" ذات العالقة بالتوظيف ، واسيييتعرا   ردنفي األ

أبرز المهارات التي ينب ي تدري  النساء والفتيات الراغبات في العمل عليها في محافظتي جرش وعجلون،  و

  وفدًا لنتائم "تدييم مواطن الضعف والددرات والمهارات"
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              Skills Gap Analysis Template          موذج تحليل فجوة املهارات نأ
 

 
 خ   العم  التنفيذي  

 

 
 الفجوم

 
 لولي الحالي ا

 
الولي الُمستتدف  

 )مستق الً( 

 
 من ق  التركيز 

 
المشاريي والم ادرا   
التي سيته تنفيذها لسد 

 فجوم المتارا 

 
الفرأل  ين الولي  
 الحالي والمستتدف

 
 لين لن  اآلن؟ 

 
 إلى لين تريد لن تص ؟ 

 
جانب ت  يق تحلي   
 فجوم المتارا 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الم ادرم/ المشروع 
 الم ادرم/ المشروع 

 
 
 
 
 

 الفجوم 
 الفجوم 

 الولي الحالي 
 
 

 
 يُقاس  ة  

 مؤشر لداء حالي
 مؤشر لداء حالي 

 

 الُمستتدف )مستق الً( الولي  
 
 
 

 يُقاس  ة  
 مؤشر لداء قائد )ُمستتدف( 
 مؤشر لداء قائد )ُمستتدف( 
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 الوضع الحالي والوضع املستهدف وفجوة املهارات 
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 فئات املستويات املهنية في الردن

 

 

الختصاص ي

التقني/ الفني

العامل املنهي

العامل املاهر

حدد املهارات العامل مم
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                  Implementation  Skills Gap Analysis Templateموذج تحليل فجوة املهارات          نأتطبيق    
 

 

 خ   العم  التنفيذي  
 

 

 الفجوم
 

 لولي الحالي ا
 

الولي الُمستتدف  
 )مستق الً( 

 

 من ق  التركيز 

المشاريي والم ادرا   
التي سيته تنفيذها لسد 

 فجوم المتارا 

 
الفرأل  ين الولي  
 الحالي والمستتدف

 
 لين لن  اآلن؟ 

 
 تريد لن تص ؟ إلى لين 

 
جانب ت  يق تحلي  فجوم 

 المتارا  
جدولة الموضييييوعات التي 

في سييييييتم التيدريي  عليهيا  
التي زمة المشيياريخ  رُ   إطار

جمعية "تضيامن" في تُنفذها  
ضيوء اسيتراتيجيتها وبطتها  

الحييالييية  ،  االسيييييتراتيجييية 
وباصيية في ضييوء الهدف 

ينيص  التيميكيين  )  عليى  اليييذي 
والفتيات؛  االقتصادي للنساء  

بضيييييمييان   يتمتعن  بحييي  
واالسيييييتيديالليييية   اليييدبيييل 
االقتصييييادية والعمل الالئق 

وفي   (،والحميايية االجتمياعيية
مديدمية هيذ  المشييييياريخ في 

اليتيميكييين إطيييار   بيرنييياميم 
االقتصيييييادي للنسييييياء في 

)مشياريخ؛    األردن )سينابل(

يينيبي يي   اليتيي  اليميهيييارات 
والفتييات  النسييييياء  تيدريي   

والييالجييئييات   األردنييييييات 
اللواتي بضييعن    السييوريات 

ضيييييوء  تيديييييم  ليلي فيي  عيليييهيييا 
اليميهيييارات  فيجيوة   تيحيليييييل 

مسيتوى المهارة المطلو /  و
لفئييات   ا  وفدييً المسيييييتهييدف 
المسيييتويات المهنية البمس 

  :، وهيفي األردن
وتيحيلييييل  ميهيييارات    - فيهيم 

  األداء وتحديد اإلنجازات 
ميييتيييابيييعييية    - ميييهيييارات 

وتييديييييييي م  الييعيييامييلييييين/ات 

 إنجازاتهم/ن 

واليفيتييييات   الينسييييييياء  تيوزييخ 
واليييالجيييئيييات   األردنيييييييات 
السيييييورييات تبعًيا للمسيييييتوى  

لي  اليتيعيليييميي ا  ميواطين  وفيديييً تيديييييم 
  الضيييعف والددرات والمهارات 

 :على النحو انتي
 % 3 1 ات أمي -
 %5 9 تعليم أساسي -
 %1 37 تعليم ثانوي -
 %5 0 دبلوم كلية مجتمخ -
 %5 48 بكالوريوس -
  %1 3 دراسات عليا -

النسييييييياء من  وذليييا   مجموع 
  والفتيات اللواتي بضيعن للتدييم

 امرأة  392وعددهن 

النسييييياء والفتييات  بيالوصيييييول  
األردنيات والالجئات السيوريات  

مسيييتوى المهارة المطلو /  إلى  
المستهدف وفدًا لفئات المستويات  

 :في األردنالبمس المهنية 
  فئة مستوى االبتصاصي -1
   فئة مستوى الفني/ التدني -2
   فئة مستوى العامل المهني -3
  فئة مستوى العامل الماهر -4
العياميل محيدد فئية مسيييييتوى    -5

   المهارات 
 

المهييارات  فجوة  تحليييل   إجراء 
ميواطين   "تيديييييم  لينيتيييائيم  ا  وفيديييً
والييييدييييدرات  الضييييييييعييييف 

   والمهارات"
 

قياس مسيتوى المهارة الحالي أو  
المطلو / المسيتهدف وفدًا لفئات  

  المستويات المهنية في األردن
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، سينابل  2، سينابل  1سينابل  
3 ) 

حل المشييييكالت مهارات   -

  في موقخ العمل

اليفيرييق    - قيييييادة  ميهيييارات 

 وتنمية قدراته 

معرفيية  ؛  مهيارات مهنيية  -

  وأدائية

ابتييار وبنياء قيدرات فريق 
بييييييين/ات  اليييميييدر  مييين 
الييمييتييبصيييييصييييييييين/ات  
بالمجاالت المنشيود التدري  
عليهييا وبياعتميياد أسيييييلو  
التدري  التشييياركي، بحي   
بييات  المتييدر  يتم إكسييييييا  
والييمييهيييارات  الييمييعيييارف 
الضيييييرورييية   واليبيبيرات 
بحرفييية   ا  وترجمتهييا عمليييً
ومهنية في مجال نشييياطهن  
االقتصييادي أو مشيياريعهن  
اإلنتياجيية التي يعملون بهيا 
مييخ  الييواقييخ   أر   عييلييى 

ة مراعياة تشييييياركيية  أهميي
العمل الميداني مخ مؤسسات 
اليميحيليييية   اليميييدنيي  اليميجيتيميخ 
المعنييية   والمؤسيييييسييييييات 
بييالتييدرييي  وبنيياء الدييدرات 

  والتمويل في المحافظتين

يينيبي يي   اليتيي  اليميهيييارات 

تيدريي  النسييييياء والفتييات  

 :وفدًا لنتائم التدييم عليها

اليحييياسيييييو     - ميهيييارات 

  نترنت إلوا

  ةمتبصيييييصيييييمهيارات    -

بتصيميم المشياريخ الصي يرة  

دارتها ودراسيييية الجدوى  إو

  االقتصادية لها

بمبتلف    مهارات التواصل  -

اللفظي والكتيابي    أشيييييكياليه؛

واإلداري   اليليفيظيي  وغييير 

 والتدني 

الي  - ة  يييميعيرفياليميهيييارات 

بالدوانين الباصيييية  المتعلدة  

حدوق  و  بييالحدوق العمييالييية

وحدوق    النسييييياء في العميل

 ذوي/ ذوات اإلعاقة 

ميواطين   "تيديييييم  نيتيييائيم  أبيرز 
والددرات والمهارات"  الضيعف  

 : ، هيذات العالقة بالتوظيف
نسييبة المشيياركات الراغبات    -

في العميل من عينية اليدراسييييية 
 %(  3 91بل ت )

نسييييبة المشيييياركات اللواتي    -
دابيييل  اليعيميييل  بيفيرص  ييديبيلين 

( بل ييت  %( من  8 87المنزل 
 عينة الدراسة 

نسييييبة المشيييياركات اللواتي     -
لديهن فكرة إنشيييياء مشييييروع  

( بل ييت  %( من  1 66بيياص 
 عينة الدراسة 

من األسيييييبييا  التي منعييت   -
المشييييياركيات من تنفييذ فكرة 

عدم   ؛إنشيييياء مشييييروع باص 
وجود فكرة مناسييبة للمشييروع 

%(، ويليه عدم  4 13بنسيييبة )
وجود ببرة في إدارة المشروع  

%(، ثم يليه صعوبة  10بنسبة )

المهيارات التي ينب ي   اكتسيييييا  
واليفيتييييات   الينسييييييياء  تيييدريييي  
الراغبييات في العمييل عليهييا في  
محيافظتي جرش وعجلون، وفدًيا  
لنتيائم "تدييم مواطن الضيييييعف 

  والددرات والمهارات"
 

اكتسييييييا  النسيييييياء والفتيييات  
المهيارات األكثر  المسيييييتهيدفيات  

في الوقت في سيييوق العمل طلبًا  
 :، وهيالحالي

  فريقمهارات العمل ضمن  -
  مهارات إدارة الوقت  -
   إدارة األشباص  مهارات   -
  مهارات التواصل -
 مهارات التفكير اإلبداعي -

دراسيية موقخ بيت  كوم  )حسيي   
 (للوظائف في الشرق األوسط

المهييارات  فجوة  تحليييل  إجراء 
ميواطين   "تيديييييم  لينيتيييائيم  ا  وفيديييً
والييييدييييدرات  الضييييييييعييييف 

   والمهارات"
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الييتسييييييويييق مييهييي  - ؛  ارات 

والتسيويق    التسيويق التدليدي

 )اإللكتروني(  الرقمي

الييتييبييطيييييط    ات مييهيييار  -

  والتنظيم

اليوقييت  إ  ات ميهيييار  - دارة 

 بفعالية  واستثمار الموارد 

العمييل بفعييالييية    مهييارات   -

  ضمن فريق

حيل  و ةبيداعيياإلمهيارات  ال  -

 بلسلو  إبداعي  المشكالت 

تسيييييويق منتجيات المشيييييروع 
  %(3 9بنسبة )

نسيييبة الراغبات بالمشييياركة     -
بدورات تدريبية متبصيييصييية  
بتصيييميم المشييياريخ الصييي يرة 
وإدارتهييا ودراسيييييية الجييدوى  

بي ليهيييا  لي يييت االقيتصييييييياديييية 
 .%( من عينة الدراسة4 84)
نسييبة المشيياركات الراغبات   -

ف على حدوق النسياء في  بالتعر 
( بل ييت  %( من  8 87العمييل 

 العينة 

وضيخ بطة تدريبية متكاملة  
يتم تنفيذها للنسييياء والفتيات  

تيم   ميواطين اليليواتيي  تيديييييم 
واليييديييدرات   الضيييييييعيييف 

فييي   والييمييهيييارات  لييهيين 
وعجلون   محييافظتي جرش 

وتم عديد مجموعات التركيز 
والمدابالت إلجراء دراسييية 
السييوق بمشيياركتهن، وتنفيذ  

بيالتعياون مخ كيافية    التيدريي  
بيالتيدريي   الجهيات المعنيية  

المحييافظتينوالتمويييل     في 
أنميياط في ضيييييوء    وذلييا

الييمييهيييارات  مييجييمييوعيييات 
والمهارات المهنية المطلوبة  
تيم  اليتيي  اليعيميييل  لسيييييوق 

  أنمياط مجموعيات المهيارات
 التي ينب ي التدري  عليها:

الينييياعيميية    -1 اليميهيييارات 
Soft Skills  

الصيييييليبيية  -2   اليميهيييارات 
Hard Skills   

المهيارات التدنيية/ الفنيية    -3
Technical Skills   

الييديييابييليية    -4 الييمييهيييارات 
لييييييلييييييتييييييحييييييويييييييل  
Transferable Skills    

البيياصيييييية   -5 المهييارات 
-Jobبييييالييييوظيييييييييفيييية  
Specific Skills  

اليحييييياتيييية    -6 اليميهيييارات 
Life Skills  

نتيائم "تدييم مواطن الضيييييعف 
  والددرات والمهارات"

تحليييل نتييائم عدييد مجموعييات  
  التركيز

تحلييل نتيائم إجراء المديابالت 
   الفردية

 )حسييي  دراسييية سيييوق العمل 
 ( العامة

أنميياط مجموعييات  اكتسييييييا   
ينب ي تييدرييي    التي  المهييارات 

األردنيييات  والفتيييات    النسيييييياء
الراغبات  والالجئات السييوريات  

   العمل عليهاالتوجه لسوق في 
 

المهارات األسيييياسييييية   اكتسا  
الالزمية ليدبول سيييييوق العميل؛ 

مهيارات إعيداد السييييييرة  مثيل:  
مهيارات كتيابية مدترح  ،  اليذاتيية

مشيروع للجهات المانحة ل ايات  
جييمييخ  ،  الييتييمييوييييل مييهيييارات 

،  المعلوميات والبحي  عن عميل 
دراسيييية الجدوى/ تدييم  مهارات 

مهارات ،  المشييروع االقتصييادي
مهيارات ،  إجراء مديابالت العميل

ميجيميوعييا  أنيمييياط  ت  تيحيييدييييد 
المهنييية   والمهييارات  المهييارات 

  المطلوبة لسوق العمل
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تحيدييدهيا، وأن يتم التركيز 
عيييليييى   اليييتيييدريييي   فيييي 

  تدليديةالموضييوعات غير  ال
دعم المتدربات العمل على  و

 عليهييا إليجيياد فرص عمييل
  لهن

 الدفاترمسيا الحسيابات/ مسيا 
Bookkeeping،    ميييهيييارات

مهييارات ،  الترويم والتسيييييويق
   ابتيار العمل المناس  

الدليل المرجعي للنسيياء  )حسيي  
التمكين االقتصييييييادي في   نحو 

 ( األردن

تنفييذ عمليية التشيييييبييا بين  
بيييات   الييميييدر  السييييييييييدات 

السيييييورييييات  و اليالجيئيييات 
  األردنيات والفتيات  والنسياء  

بيييات   األثير لياليميتيييدر  تيحيديييق 
اليميتيبيييادل     بيييناإلييجيييابيي 
جيهييية فيمين  فيتيب   ؛اليطيرفييين، 

 فاق التدري  وندل بالصية 
 الببرة والتجربة أمام النساء

الييعيييامييالت   والييفييتييييييات 
المميارسيييييات لحبرييات، 

إكسييييا   ؛ومن جهة أبرى
بيات مهيارات مهنيية   المتيدر 
متبصييصيية من الممكن أن 
ا للعمل  تفتب أمامهن فرصييييً
في مشياريخ صي يرة تُسياهم  
سيييييوق  إليى  دبيوليهين  فيي 
العمل وتمكينهن اقتصيييياديًا 

الييدبييل وتحسيييييين   فرص 
وأميييام   أمييياميهين  تييياح  اليميُ

 أسرهن 

مييهيينييييية  اليي  الييمييهيييارات 
التي ينب ي    متبصييييصييييةال

تدري  الالجئات السيوريات  
  األردنيات   والفتيات   والنسياء
أمييامهن    لفتب فرص عليهييا  

للعمل في مشيياريخ صيي يرة  
إلى  دبولهن  في  تُسيييييياهم 

اليعيميييل وتيميكييينيهين    سيييييوق 
وتحسيييين دبلهن    اقتصييياديًا

 ودبل أسرهن 

 والفتياتالنسيياء  هنالا العديد من  
ييميتيليكين   ميمين  اليميحيييافيظيتييين  فيي 
وبيبيرات   وقيييدرات  ميهيييارات 
ممي زة في مجياالت معينية نتيجية  
عملهن في مشييياريخ صييي يرة  
تتعلق غيالبًيا بياألعميال اإلنتياجيية  

والتصييييينيخ  والمطب  اإلنتياجي  
اليمينيزليي اليحيرف و  الي يييذائيي 

  ،نتجييات التراثييية اليييدوييية والمُ 
ر   وبعضها ُمحد   وُمطو 

 

 اسيييييتثميار المهيارات والديدرات 
العيدييد والببرات المتوافرة ليدى  

الينسييييييياء فيي   واليفيتيييييات   مين 
الالجئيات  لتيدريي     المحيافظتين

السيييوريات والنسييياء األردنيات  
المسييتهدفات بالمشييروع في كلتا  
ميراعييياة   ميخ  اليميحيييافيظيتييين، 
التدري  على التصينيخ والت ليف  
ا، شيييريطة أن   والتسيييويق أيضيييً
بيات شيييييهيادة  تكون ليدى الميدر 

يُمكن  مزاوليية مهنيية أصييييياًل  و
اعتبيار ُمعظم هيذ  المهيارات إن  

مين   كيليهيييا  ييكين  اليميهيييارات ليم 
بييالوظيفيية   -Jobالبيياصيييييية 

Specific Skills     واليعيمييل
على ربطهن مخ المؤسييييسييييات  
اليداعمية واإلقراضييييييية لتموييل  

 مشاريعهن  
 
 

يُمكن  تحيييدييييد   التيي  الميهيييارات 
اسيتثمار قدرات النسياء العامالت 
في المشييييياريخ الصييييي يرة في  
وعيجيليون   جيرش  ميحيييافيظيتيي 

الالجئيات السيييييورييات  لتيدريي   
 عليها  والنساء األردنيات 
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ا ل Skills Gap Analysis  إجراء تحليل فجوة املهارات
ً
نتائج "تقييم مواطن  وفق

 واملهارات"الضعف والقدرات 

في الدوى العياملية والمهيارات التي يحتياجهيا    المتوافرةالمهيارات    الفرق بين: "هي  ؛الفجوة في المهيارات 

هو؛ مدارنة الوضييييخ الحالي والوضييييخ      فتحليل فجوة المهارات أو تتطلبها الوظيفة ذاتها العمل  ة/صيييياح  

ستبدم لتحديد متطلبات التدري  أداة تُ   أيًضا؛  هوالمستهدف ومن ثم تحديد نداط الضعف أي فُرص التحسين، و

في   فجوة المهيارات   سييييياعيد تحلييلويُ   المنظمية   الموظفين/ات في  مجموعية منلأو    ة/أو التوظيف لموظف

الكشيف عن الفروق بين مسيتويات المهارات الحالية ومسيتويات المهارات المطلوبة، فضياًل عن تحديد أفضيل 

  .بتالفات االستراتيجيات لسد الفجوة أو الحد من اال

 :تبًعا للمستوى التعليمي توزيع النساء والفتيات الردنيات والالجئات السوريات -1

توزيع النسااااء والفتيات الردنيات والالجئات الساااوريات  "تقييم مواطن الضاااعف والقدرات واملهارات"  أظهر  

 اللواتي خضعن للتقييم في محاف يي جر  وعجلون تبًعا للمستوى التعليمي لهن على النحو اآلتي:

 النسبة املئوية النساء والفتيات عدد  املستوى التعليمي الرقم 

 1.3% 6 ةأمي - 1

 9.5% 37 تعليم أساسي  - 2

 37.1% 145 تعليم ثانوي  - 3

 0.5% 2 دبلوم كلية مجتمخ  - 4

 48.5% 190 بكالوريوس  - 5

 3.1% 12 دراسات عليا  - 6

اللواتي  النساء والفتيات  جموعم 

 لتقييملخضعن 

392 %100.0 

 

ا  -2
ً
لفئااات املسااااااااااااتويااات املهنيااة في    قياااس مسااااااااااااتوى املهااارة الحااالي أو املطلوب/ املسااااااااااااتهاادف وفقاا

 :الردن

في المعتمدة  لفئات المسييييتويات المهنية    يُمكن قياس مسييييتوى المهارة الحالي أو المطلو / المسييييتهدف وفدًا

   التي أشرنا إليها سابدًاو األردن

"تدييم  المشاركات في  النساء والفتيات األردنيات والالجئات السوريات  ينب ي مراعاة أن يتم إعداد وتدري   إذ 

يات  المسيتهدفات ضيمن "مشيروع التمكين االقتصيادي للنسياء والفتو  مواطن الضيعف والددرات والمهارات"

، الُمنفذ من قبل جمعية معهد 3الالجئات السيوريات واألردنيات، ومسياعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سينابل  

(/ هيئة األمم  WPHF)  إلنسانيا  لعملوا  مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIتضامن النساء األردني  
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انسجاًما مخ طبيعة الوظائف    جرش وعجلون  في كلتا المحافظتين، وذلا  (" UN-WOMENالمتحدة للمرأة )

والمهن التي يرغبن بها ومن الممكن أن يجدن فرص عمل فيها، وفي ضيييوء ما يملكنه من مؤهالت حسيييبما  

المسيتويات المهنية    هو موضيب في الجدول أعال  وبما يتالءم مخ تبصيصياتهن، ووفدًا للشيروط المعتمدة لفئات 

 وذلا على النحو انتي: في األردن؛ 

 فئة مستوى الختصاص ي: .1

يتوفر    التعليم العالي، و)مثل؛ ُمحامية(  حسي  التبصيصيات الجامعية  اجامعيً   اويتطل  هذا المسيتوى تعليمً 

( امرأة من حملة شييهادتي البكالوريوس والدراسييات العليا، وبنسييبة  202لعدد من النسيياء والفتيات يبل) )

األعمال التي    هذا المسيتوى  يشيملدييم، كما هو موضيب في الجدول أعال   و%( من عينة الت6 51تبل) )

من متابعة    ة/ تتطل  مسييييتوى عال  من المهارات المعرفية والفنية واإلدارية التي تُمك ن االبتصيييياصييييي

، لذا؛ فهذ  هي المهارات التي ينب ي  العاملين/ات، وتدييم إنجازاتهم/ن، وحل المشييييكالت في موقخ العمل

 هذ  الفئة من النساء والفتيات عليها تدري  

 :  التقني  /فئة مستوى الفني .2

من    المسيتوى، وهذا  (صييدلي  ةمسياعد مثل؛  )  كليات المجتمخدبلوم  ا بمسيتوى  تعليمً   هذا المسيتوىيتطل   و

يشييمل هذا المسييتوى  و   من عينة التدييم%(  5 0)  وبنسييبة تبل)يتوفر الثنتين من النسيياء والفتيات،    التعليم

، لذا؛ فهذ  هي  األعمال التي تتطل  مهارات علمية وفنية إشيييرافية لفهم وتحليل األداء وتحديد اإلنجازات 

 المهارات التي ينب ي تدري  هذ  الفئة من النساء والفتيات عليها 

   :فئة مستوى العامل املنهي .3

،  ة( نسييييائي ةقحال  )مثل؛    إنهاء مرحلة التعليم الثانويا لمدة عام تدريبي بعد  ويتطل  هذا المسييييتوى تدريبً 

( امرأة من حملية شيييييهيادة التعليم الثيانوي،  145يبل) )يتوفر لعيدد من النسييييياء والفتييات    التعليم الثيانويو

بمسييتوى عال   العاملة المهنية  عمل  تأن    هذا المسييتوى  يتطل  و  من عينة التدييم %(  1 37)  وبنسييبة تبل)

أو   لميدة عيام تيدريبي    تيدرييإضيييييافية إلى ال ،اعميل على تنميية قيدرات فريدهيتريدًيا، ودود فتمن المهنيية، و

التي ينب ي تيدريي  هيذ  الفئية من النسييييياء   المهنيية ، ليذا؛ فهيذ  هي المهيارات الحصيييييول على دبلوم مهني

 والفتيات عليها 

   :فئة مستوى العامل املاهر .4

يضيييم هذا المسيييتوى األعمال التي تتطل  كفايات  و  ،اكة()مثل؛ سيييب    مهنيًا  اويتطل  هذا المسيييتوى تدريبً 

وعددهن    النسيياء والفتيات ذوات التعليم األسيياسيييهذ  الفئة    ويُمكن أن تتضييمن  ترتبط بجزء من المهنة 

المهارات التي ينب ي تدري  هذ  الفئة من    فرنلذا؛    من عينة التدييم(  9.5%وبنسييييبة تبل) )امرأة (  37)

 هي مهارات مهنية من بالل تدريبات مهنية  النساء والفتيات عليها
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 :  فئة مستوى العامل محدد املهارات .5

عميال التي تتطلي  أداء مهيام روتينيية تتطلي  مهيارات معرفيية مهنيية، ويتعلق  أليضيييييم هيذا المسيييييتوى او

أو عن    (أقل من تسيعة شيهور) األمد مكن اكتسيابه عن طريق تدري  قصيير  مهارات أدائية ضييق يُ بمجال  

ويُمكن أن تتضييييمن     (تنظيفات   ةعامل)مثل؛    ذاتيالتعلم  الأو عن طريق    ،طريق تلمذة مهنية غير نظامية

ييم  لذا؛ فرن  ( من عينة التد1.3%وبنسيبة تبل) )( سييدات  6األميات وعددهن )  هذ  الفئة النسياء والفتيات 

مهيارات  ومهيارات معرفيية مهنيية    المهيارات التي ينب ي تيدريي  هيذ  الفئية من النسييييياء والفتييات عليهيا هي

   أدائية يتطلبها أداء مهام روتينية

 النسييياء والفتيات األردنيات والالجئات السيييوريات وبابتصيييار؛ يُمكن تلبيص المهارات التي ينب ي تدري   

   بما يلتي: تحليل فجوة المهارات عليها في ضوء  تدييم مواطن الضعف والددرات والمهارات اللواتي بضعن ل

  فهم وتحليل األداء وتحديد اإلنجازات مهارات  -

 مهارات متابعة العاملين/ات وتدييم إنجازاتهم/ن  -

  حل المشكالت في موقخ العملمهارات  -

 مهارات قيادة الفريق وتنمية قدراته  -

  معرفية وأدائية؛ مهارات مهنية -
 

 ذات العالقة بالتوظيف: "تقييم مواطن الضعف والقدرات واملهارات"أبرز نتائج   -3

الدراسية    من عينة  %(7 85)  تهنسيببل ن ما    ابفرصية عمل مسيبدً   يحظينن المشياركات اللواتي لم  إ -

 %( 3 14كما أن نسبة المشاركات اللواتي انسحبن من سوق العمل بل ت )

المشياركات نسيبة  وأن     %(3 91قد بل ت ) الدراسية  المشياركات الراغبات في العمل من عينةنسيبة   -

  الدراسة  من عينة %(8 87) بل ت فرص العمل دابل المنزل باللواتي يدبلن 

 الدراسة  %( من عينة1 66) بل ت فكرة إنشاء مشروع باص  نلديهركات اللواتي االمش نسبة -

أن من أهم األسيييبا  التي منعت المشييياركات من تنفيذ فكرة إنشييياء مشيييروع باص كان وبنسيييبة   -

يليه عدم  ، و%(4 13عدم وجود فكرة مناسييبة للمشييروع بنسييبة )، يليه  %( بسييب  التمويل7 68)

ثم يليه صييعوبة تسييويق منتجات المشييروع بنسييبة    ،%(10وجود ببرة في إدارة المشييروع بنسييبة )

 %(  69 2أبيًرا؛ أسبا  أبرى بنسبة )، و%(3 9)

بين مجياالت المهن من    اواألكثر ابتييارً   اأن مجيال البيياطية جياء األكثر تكرارً   اليدراسييييية؛  نيت نتيائمبي   -

لهمية  بذلا  وأفراد عينة الدراسية من قبل المشياركات   هل ايات اتباذ قرار برنشياء مشيروع باص حول

ثم    ،%(2 12)بل ت  تال  في المرتبة الثانية مجال التجارة وبلهمية نسييبية    ،%(2 21)بل ت  نسييبية  

تال  في و  ،%(4 11)بل ت تال  في المرتبة الثالثة من حي  األهمية مجال التجميل وبلهمية نسييييبية  

في المرتبة البامسيية  ، وجاء  %(1 11)بل ت بلهمية نسيييبية  والمرتبة الرابعة مجال الحرف اليدوية  

المطب   (، تال  في المرتبة السيادسية مجال  %8 10)  وبلهمية نسيبية بل ت مجال التسيويق اإللكتروني  

العالل الطبيعي وبلهمية نسيييبية  (، تال  في المرتبة السيييابعة  %5 6) وبلهمية نسيييبية بل ت   اإلنتاجي

(، تالها  %9 5)  وبلهمية نسيييييبية بل ت   مجاالت أبرى(، وجاءت في المرتبة الثامنة  %0 6)  بل ت 
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(، وجاء في المرتبة العاشيرة مجال %5 5)  وبلهمية نسيبية بل ت   السيياحةفي المرتبة التاسيعة مجال  

 الزراعةجاء في المرتبة الحادية عشيرة واألبيرة مجال  ثم  (،  %8 4) وبلهمية نسيبية بل ت   التصيوير

 ( %5 4) نسبية بل ت  وبلهمية

دارتها ودراسية إبتصيميم المشياريخ الصي يرة و  ةمتبصيصيتدريبية  نسيبة الراغبات بالمشياركة بدورات   -

 الدراسة  %( من عينة4 84الجدوى االقتصادية لها بل ت )

 %( من العينة  8 87) بل ت ف على حدوق النساء في العمل المشاركات الراغبات بالتعر  نسبة  -
 

أبرز املهارات اليي ننبيي تدري  النساء والفتيات الراعبات في العمل علرها في محاف يي جر     -4

ا لنتائج "تقييم مواطن الضعف والقدرات واملهارات":
ً
 وعجلون، وفق

  نترنت إلمهارات الحاسو  وا -

  دارتها ودراسة الجدوى االقتصادية لهاإبتصميم المشاريخ الص يرة و ةمتبصصمهارات  -

 اللفظي والكتابي وغير اللفظي واإلداري والتدني  بمبتلف أشكاله؛ التواصل مهارات  -

وحدوق   حدوق النسيييياء في العملو  بالدوانين الباصيييية بالحدوق العماليةالمتعلدة  ة  يمعرفالمهارات ال -

 ذوي/ ذوات اإلعاقة 

 )اإللكتروني(  والتسويق الرقمي التسويق التدليدي؛ مهارات التسويق -

  والتنظيمالتبطيط  ات مهار -

 بفعالية  دارة الوقت واستثمار الموارد إ ات مهار -

  العمل بفعالية ضمن فريق مهارات  -

 بلسلو  إبداعي  حل المشكالت و ةبداعياإلمهارات ال -

 

 مجموعات املهارات واملهارات املهنية املطلوبة لسوق العملأنماط تحدند 

أبرز المهارات التي ينب ي تدري  النسيياء والفتيات الراغبات في العمل عليها في محافظتي  يُمكن اسييتعرا  

"تدييم مواطن الضيييييعف والديدرات والمهيارات"، وتحلييل نتيائم عديد  نتيائم  كيل من:  لجرش وعجلون، وفدًيا  

في النسياء والفتيات  ما ترغ   معرفة  ومن بالل    ،مجموعات التركيز، وتحليل نتائم إجراء المدابالت الفردية

فرص العمل ، وما يعتدد أصييحا / صيياحبات المنشيينت أنهن يج  أن يتعلمنه، ومن بالل اسييتعرا  تعلمه

،  في محافظتي جرش وعجلون على أر  الواقخ وذلا  تمارسييها السيييدات   المشيياريخ التيالممكنة مسييتدباًل و

قخ الج رافي المتالصيق وأنهما أصي ر محافظتين  المو  ؛وهما المحافظتان المتداربتان في البصيائص من حي  

السييييييياحيية واألراضيييييي الزراعيية    والمنطدية  طبيعية البيئية  ؛في المملكية من نياحيية المسييييياحية، ومن حيي  

وهذا ما عكسيته     رفي في المحافظتينالتطورات في الدطاع السيياحي والحب والبصيائص السُيكانية، إضيافة إلى  

ضيمن "مشيروع التمكين االقتصيادي للنسياء والفتيات الالجئات  والتي نُفذت   أيضًيا  دراسيات السيوقطبيعة نتائم  

، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضيامن  3السيوريات واألردنيات، ومسياعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سينابل  

(/ هيئة األمم المتحدة WPHF)  إلنسانيا  لعملوا مللسال  أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIالنسياء األردني  

   ("UN-WOMENلمرأة )ل
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مجموعة    الالجئات السيوريات والنسياء األردنيات الهدف العام الذي يُتوبى تحديده من بالل إكسيا   يتلبص  و

المعرفيية والمهنيية    هنبنياء قيدراتو  يهنرفخ مسيييييتوى المعرفية والمهيارات ليد هو:    ؛المهيارات المسيييييتهيدفية

فاعلية  ضييييمان  مسيييياعدتهن للحصييييول على فرص عمل الئدة وووالمهاراتية لتحديق التمكين االقتصييييادي  

 ،سيياهم في التمكين االقتصييادي للنسيياءإيجاد بيئة تحفيزية ومشيياريخ مبتكرة تُ ومشيياركتهن في سييوق العمل، 

والتي من شييلنها المسيياهمة في   ،المسييتحدثة  لمشيياريخ الصيي يرة سييواء الدائمة أوهذ  اوزيادة كفاءة إدارتهن ل

 تحسين الظروف المعيشية وتحسين مصادر الدبل لهن وألسرهن وق االستدرار االقتصادي يتحد

جمعية  التي تُنفذها  زمة المشيياريخ  رُ   في إطاروينب ي أن يتم جدولة الموضييوعات التي سيييتم التدري  عليها  

  على  ، وباصية في ضيوء الهدف الذي ينص راتيجية الحالية"تضيامن" في ضيوء اسيتراتيجيتها وبطتها االسيت

التمكين االقتصييادي للنسيياء والفتيات؛ بحي  يتمتعن بضييمان الدبل واالسييتداللية االقتصييادية والعمل الالئق )

برنامم التمكين االقتصيييادي للنسييياء في األردن  في إطار   ة هذ  المشييياريخوفي مددم  ،(والحماية االجتماعية

مخ مراعاة أن هنالا مهارات عامة كالمهارات الناعمة  (   3  سينابل، 2  ، سينابل1  )مشياريخ؛ سينابل  )سينابل(

الحياتية تصيييلب لمعظم الوظائف إن لم يكن جميعها، ومن ثم العمل على ابتيار الموضيييوعات   المهارات   أو

  كما ينب ي  صة بالوظيفةالمهارات الباالمناسبة لطبيعة مجال العمل والمسار الوظيفي الذي سيتم ابتيار  من  

بين/ات المتبصييييصييييين/ات بالمجاالت المنشييييود التدري  عليها  وبناء قدرات أن يتم ابتيار   فريق من المدر 

بات المعارف والمهارات والببرات الضرورية   وباعتماد أسلو  التدري  التشاركي، بحي  يتم إكسا  المتدر 

على  التي يعملون بها    القتصيادي أو مشياريعهن اإلنتاجيةنشياطهن افي مجال  وترجمتها عمليًا بحرفية ومهنية  

والمؤسيسيات    مخ مؤسيسيات المجتمخ المدني المحليةتشياركية العمل الميداني  مراعاة  أهمية  أر  الواقخ  مخ  

وتوجيه البدمات الفعلية  لالطالع على االحتياجات  المعنية بالتدري  وبناء الددرات والتمويل في المحافظتين،  

  للمستهدفات بالمشروع من منظور النوع االجتماعي نحو تمكين اقتصادي أفضل

لنماط  باالسيييتعانة ب  أبرز المهارات التي ينب ي تدري  النسييياء الراغبات في العمل عليهاوسييييتم اسيييتعرا  

التي تم اسيتعراضيها سيابدًا، مخ مراعاة أنه باإلمكان اعتماد تصينيف المهارة وفق أكثر  مجموعات المهارات 

، ليذليا قيد تجيد المهيارة ذاتهيا واردة وفق أكثر من نمط  من نمط حسييييي  تعريفيات أنمياط مجموعيات المهيارات 

 وذلا على النحو انتي: 

قتيح أن ، Soft Skillsاملهارات الناعمة   -1   تشمل:ويم

  للمهنيية مهييارات التبطيييط -

 المهارات الحياتية  -

  مهارات بناء الثدة بالنفس -

بمبتلف أشييييكاله؛ اللفظي والكتابي وغير اللفظي واإلداري  الفع ال  التواصييييل  االتصييييال ومهارات  -

 والتدني 

 مهارات إدارة الوقت واستثمار الموارد بفعالية  -

 الفريق وتنمية قدراته  مهارات قيادة  -

  العمل بفعالية ضمن فريق مهارات  -

 بلسلو  إبداعي  حل المشكالت و ةبداعياإلمهارات ال -

 حل النزاع التفاو  ومهارات  -
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قتيح أن تشمل:،  Hard Skillsاملهارات الصلبة -2  ويم

  نترنت إلالحاسو  وااستبدام مهارات  -

  منتجات للترويم  لاسييتبدام منصييات التواصييل االجتماعي ل)اإللكتروني( و  التسييويق الرقميمهارات  -

  وتسويدها

سيييتبدم عبر تطبيق على  يُ   اإلكترونيً   اماليً   احسيييابً ؛ )بصيييفتها  المحفظة اإللكترونيةمهارات اسيييتبدام   -

ن  وغيرها م      الهاتف الندال لتحويل األموال واسيتالمها ودفخ الفواتير واالدبار والتسيوق اإللكتروني

  (االستبدامات المالية

ل ياييات العميل في مجيال السييييييياحية    مهيارات التحيد  بيالل يات األجنبيية؛ وفي مديدمتهيا الل ية اإلنجليزيية -

 والفندقة 

عتبر  يُ وذلا فهم المحاسييبة من منظور غير متبصييص،  ل ايات    ؛مهارات المحاسييبة ل ير المحاسييبين -

وحتى األفراد، لتحديق الفهم    ات /والمسيتثمرينوالمشياريخ  الشيركات    صياحبات   /أصيحا    ات من أولوي

 الالزم لكيفية تدفق األموال وإدارتها، مما يتيب أفضل كفاءة اقتصادية ممكنة 

  المناسبات واألفراحوتنظيم وإدارة  مهارات التصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي -

قتيح أن تشمل: ، Technical Skillsالفنية  /تقنيةالهارات امل -3    ويم

  نترنت إلالحاسو  وااستبدام مهارات  -

  دارتها ودراسة الجدوى االقتصادية لهاإبتصميم المشاريخ الص يرة و ةمتبصصمهارات  -

 مهارات تصميم األزياء وبياطة المالبس   -

 مهارات تكنولوجيا الزراعة المائية في البيوت البالستيكية  -

قتيح أن تشمل: ، Transferable Skills  قابلة للتحويلالهارات امل -4     ويم

 بلسلو  إبداعي  حل المشكالت و ةبداعياإلمهارات ال -

 مهارات إدارة الوقت واستثمار الموارد بفعالية  -

  نترنت إلالحاسو  وااستبدام مهارات  -

بمبتلف أشييييكاله؛ اللفظي والكتابي وغير اللفظي واإلداري    الفع ال  التواصييييلاالتصييييال ومهارات  -

 والتدني 

 مهارات التبطيط والتنظيم  -

   وتحديد اإلنجازات   فهم وتحليل األداءمهارات  -

 مهارات متابعة العاملين/ات وتدييم إنجازاتهم/ن   -

قتيح أن تشمل: ، Job-Specific Skills املهارات الخاصة بالوظيفة -5    ويم

   المهارات األساسية الالزمة لدبول سوق العمل -

الحدوق العمالية وحدوق النسيياء في العمل المتعلدة بالتشييريعات الباصيية بالعمل وة  يمعرفالمهارات ال -

 والمشاركة االقتصادية والتمكين االقتصادي للنساء، مثل:  
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o دي والتشيييريعات الوطنية والدولية  المفاهيم والمصيييطلحات ذات الصيييلة بالتمكين االقتصيييا

  المتعلدة بالعمل وحدوق العمال في األردن

o   الدوانين ذات العالقية، مثيل: قيانون العميل، وقيانون الضيييييميان االجتمياعي، وقيانون التيلمين

  قانون ضريبة الدبل في األردنالصحي و

o   ت على وجيه  بحدوق اإلنسيييييان وحدوق النسييييياء والفتييات والطفالالمتعلدية  الثديافية الديانونيية

  البصوص 

o دة(   لدة والمدي  في العمل )تصاريب العمل، المهن المُ   ن/ حدوق الالجئين والالجئات وواجباتهم 

o  حدوق األشباص ذوي/ ذوات اإلعاقة 

o ظروف العمل الالئق والعمل المرن  

o  ُنف االقتصادي ضد النساءالع  

o سياسات وبرامم الحماية االجتماعية للنساء في األردن  

o  ُتاحة للنساءالبدمات االقتصادية الم  

  المهن واألعمال المطلوبة في سوق العملمهارات  -

  والبياطة الصناعية  ،مهارات تصميم األزياء وبياطة المالبس -

 مهارات العمل في مجال السياحة والفندقة  -

 و(  وعليها )ليبل لوغوذات جودة فة، مهارات التصنيخ والت ليف، لتصنيخ منتجات  منة، م ل   -

  والترويم للمنتجات  مهارات التسويق -

 مهارات تصنيخ وإنتال الطعام والشرا   -

 مهارات إنتال ال ذاء الصحي والسليم  -

 مهارات إنتال الحلويات الشرقية وال ربية وصناعة المعجنات  -

  Housekeepingبدمة ال رف مهارات  -

 وباصة المائية  المهارات المرتبطة بدطاع الزراعة -

 مهارات العالل الطبيعي  -

 واألعمال التجارية  التجارةمهارات  -

  التجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرةمهارات  -

 .المهارات المتعلدة بلنظمة الطاقة الشمسية -

 .مهارات التمديدات الكهربائية -

 .مهارات تركي  وصيانة مواسير الصرف الصحي والسباكة -

   ية وأدائية معرف؛ مهارات مهنية -

قتيح أن تشمل: ، Life Skillsاملهارات الحياتية   -6     ويم

  للمهنيية مهييارات التبطيييط -

  مهارات بناء الثدة بالنفس -

التواصييييل الفع ال بمبتلف أشييييكاله؛ اللفظي والكتابي وغير اللفظي واإلداري  و  االتصييييال مهارات  -

 والتدني 

 بفعالية  الموارد دارة الوقت واستثمار إ ات مهار -
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 مهارات قيادة الفريق وتنمية قدراته   -

  العمل بفعالية ضمن فريق مهارات  -

 بلسلو  إبداعي  حل المشكالت و ةبداعياإلمهارات ال -

 مهارات التفاو  وحل النزاع  -

 ؛ مثل: المهارات األساسية الالزمة لدبول سوق العمل -

o مهارات إعداد السيرة الذاتية  

o  مدترح مشروع للجهات المانحة ل ايات التمويلمهارات كتابة  

o مهارات جمخ المعلومات والبح  عن عمل  

o  دراسة الجدوى/ تدييم المشروع االقتصاديمهارات  

o مهارات إجراء مدابالت العمل  

o مهارات مسا الحسابات/ مسا الدفاتر  .Bookkeeping  

o مهارات الترويم والتسويق  

o   مهارات ابتيار العمل المناس  

 

مكن  محاف يي جر  املشاريع الصظتية في النساء العامالت في اسارمار قدرات املهارات اليي نم

 علرها  الالجئات السوريات والنساء الردنياتوعجلون لتدري  

كيل من: نتيائم "تدييم مواطن الضيييييعف والديدرات والمهيارات"، وتحلييل نتيائم عديد من بالل اسيييييتعرا   

تم مالحظية أن   وتحلييل نتيائم إجراء المديابالت الفرديية في محيافظتي جرش وعجلونمجموعيات التركيز،  

هنياليا العيدييد من النسييييياء في المحيافظتين ممن يمتلكن مهيارات وقيدرات وببرات ممي زة في مجياالت معينية  

ي والتصيييينيخ ال ذائنتيجة عملهن في مشيييياريخ صيييي يرة تتعلق غالبًا باألعمال اإلنتاجية والمطب  اإلنتاجي  

ر، وينب ي العميل على اسيييييتثميار هيذ     نتجيات التراثييةالحرف الييدويية والمُ و المنزلي وبعضيييييهيا ُمحيد   وُمطو 

المسيييييتهيدفيات الالجئيات السيييييورييات والنسييييياء األردنييات  لتيدريي  المتوافرة  المهيارات والديدرات والببرات  

ا،  مخ مراعاة التدري  على التصيينيخ والت ليف  بالمشييروع في كلتا المحافظتين،   شييريطة أن والتسييويق أيضييً

بيات شيييييهيادة مزاولية مهنية أصييييياًل  ويُمكن اعتبيار ُمعظم هيذ  المهيارات إن لم يكن كلهيا من   تكون ليدى الميدر 

 على النحو انتي:  التي يُمكن استعراضها، وJob-Specific Skillsالمهارات الباصة بالوظيفة 

منتجات األلبان مثل:  منزلي ويتضيييمن إنتال وإعداد؛  ال ذائي  التصييينيخ  مهارات المطب  اإلنتاجي وال -

 والمددوس   والسماق، والزعتر، والكشا، والمربيات، والمبلالت،والجبنة، والزيتون، اللبنة 

  الحلويات العربيةمهارات العمل كببازة أو كشيف في المطعم أو في إنتال  -

ن والُمضييييياف إلييه الحبو   - بُيذور الكتيان، والدزحية،  )  مثيل  ،مهيارات إنتيال الُببز الصيييييحي الُمحسييييي 

  (والشوفان، والدمب، والشعير، والسمسم، والذرة واألرز

مهارات إعداد منتجات التفاح؛ مثل )بل التفاح، وزبدة التفاح، وبشيييييامل التفاح، وببيصييييية التفاح،   -

 وتوفي التفاح، وُمربى التفاح( 

 مهارات زراعة األعشا  الطبية، والنباتات العطرية، والتوابل  -

  وعملية الدطيف والعصارة نحلالباليا مهارات العناية ب -
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 مهارات إنتال المنتجات ال ذائية التراثية  -

رف اليدوية وصيناعة  مهارات  - ، طرزات المُ الشيماغات، األثوا  الشيعبية،  نتجات التراثية مثل؛  المُ الحب

 بيل وقشور الموز بار اليدوي، الدش البلدي، وصناعة السالل واألدوات المنزلية من سعف النالفُ 

بات و بات   الالجئات السيوريات والنسياء األردنيات ويُمكن أن تُسياهم عملية التشيبيا بين السييدات المدر  المتدر 

بتحديق األثر اإليجيابي المتبيادل على الطرفين، فمن جهية فتب  فياق التيدريي  ونديل بالصييييية الببرة والتجربية  

بات مهارات مهنية متبصيصية   أمام النسياء العامالت الممارسيات لحبريات، ومن جهة أبرى إكسيا  المتدر 

هم في دبولهن إلى سيوق العمل وتمكينهن  من الممكن أن تفتب أمامهن فرصًيا للعمل في مشياريخ صي يرة تُسيا

اقتصيييياديًا وتحسييييين فرص الدبل الُمتاح أمامهن وأمام أسييييرهن  وال يُمكن أن ينجب هذا التوجه إال بدعم  

في المحافظتين، وبتكوين شيبكة من النسياء المهتمات والمعنيات  مؤسيسيات المجتمخ المدني المحلية  ومسياندة  

ا  الببرات والتجار  وقصييص النجاح وفرص التحسييين فيما بينهن،  برنجاح هذ  المهمة وبتبادل واسييتعر

"مشييروع  وبمسيياهمة فاعلة من جمعية معهد تضييامن النسيياء األردني وذلا ضييمن إطار فعاليات وأنشييطة  

التمكين االقتصيادي للنسياء والفتيات الالجئات السيوريات واألردنيات، ومسياعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIذ من قبل جمعية معهد تضييامن النسيياء األردني  ، الُمنف3سيينابل  

 (" UN-WOMEN(/ هيئة األمم المتحدة للمرأة )WPHF) إلنسانيا لعملوا

 

الصة 
م
 الخ

المطلوبية للدييام بعميل ميا   ةوالمعرفية والببرة والديدر ييةمجيال معين من الكفيا  ؛شيييييير مجموعية المهيارات إلىتُ 

الفرق بين المهيارات المتوافرة في الدوى العياملية والمهيارات التي    على؛الفجوة في المهيارات  بينميا تيدل  

  فتحلييل فجوة المهيارات هو؛ مديارنية الوضيييييخ الحيالي أو تتطلبهيا الوظيفية ذاتهيا  يحتياجهيا صييييياحي /ة العميل

ا؛ أداة تُسيييتبدم لتحديد والوضيييخ المسيييتهدف ومن ثم تحديد نداط الضيييعف أي   فُرص التحسيييين، وهو أيضيييً

متطلبيات التيدريي  أو التوظيف لموظف/ة أو لمجموعية من الموظفين/ات في المنظمية  وأكبر فجوة في حيياتنيا  

ويُسيياعد تحليل فجوة المهارات في الكشييف عن الفروق بين    .عملهنعلمه وما  نالشييبصييية هي؛ الفرق بين ما  

ومسييتويات المهارات المطلوبة، فضيياًل عن تحديد أفضييل االسييتراتيجيات لسييد   مسييتويات المهارات الحالية

 الفجوة أو الحد من االبتالفات 

تحليل فجوة المهارات، وتحديد مجموعات المهارات والمهارات ( إلى؛  1) المتبصصةدراسة السوق    تهدفو

ويتلبص الهدف العام     وعجلونالمهنيية المطلوبة لسيييييوق العمل والموظفات المتوقعات في محافظتي جرش  

الذي يُتوبى تحديده من بالل إكسيا  الالجئات السيوريات والنسياء األردنيات مجموعة المهارات المسيتهدفة؛ 

هو: رفخ مسيييييتوى المعرفية والمهيارات ليديهن وبنياء قيدراتهن المعرفيية والمهنيية والمهياراتيية لتحديق التمكين  

مل الئدة وضيمان فاعلية مشياركتهن في سيوق العمل، وإيجاد  االقتصيادي ومسياعدتهن للحصيول على فرص ع

بيئة تحفيزية ومشيياريخ مبتكرة تُسيياهم في التمكين االقتصييادي للنسيياء، وزيادة كفاءة إدارتهن لهذ  المشيياريخ  

الصي يرة سيواء الدائمة أو المسيتحدثة، والتي من شيلنها المسياهمة في تحديق االسيتدرار االقتصيادي وتحسيين  

 عيشية وتحسين مصادر الدبل لهن وألسرهن الظروف الم
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وتشيييمل األدوات األسييياسيييية المسيييتبدمة لتدييم مسيييتويات المهارة الحالية؛ االسيييتبيانات، وتدييمات األداء، 

، والمديابالت  ومن نياحيية أبرى؛ فيرن  Focus Groupsوالمنياقشيييييات الجمياعيية أو مجموعيات التركيز   

طي فكرة عن مسيتويات  أهداف الشيركة أو المنظمة وتوقعاتها، باإلضيافة إلى بطط التطوير طويلة المدى تُع

تنفيذ  في محافظة جرش   المدترح والمبطط  د جديال  يسييياحالمشييروع  ال؛ على ذلا  وكمثال  المهارة المطلوبة 

( فرصية عمل لذوي/ات اإلعاقة، وهو  20( فرصية عمل للذكور واإلنا  و)200سيوف يوفر حوالي )الذي  و

مشيروع باص بالمشياركة بين بلدية جرش والمسيتثمرين  ويتضيمن المشيروع إنشياء قرية سيياحية متكاملة  

البطة ف  وفندقًا ومطعًما سييياحيًا، وأكشيياا لبيخ المنتجات الجرشييية مثل بازار داعم، وبرا وجسييور علوية 

موجودة والموافدة حاصيلة، والتنفيذ سيوف يسيت رق من سينة إلى سينة ونصيف السينة  والدطاع النسيائي ُمهم  

للمشياركة في هذا المشيروع، فمثاًل نسيبة تشي يل اإلنا  في الفندق سيتكون متسياوية تدريبًا مخ نسيبة تشي يل  

حي  تُفض ل اإلنا  في   Housekeepingالذكور، وستُعطى الفرصة لإلنا  أكثر في جزئية بدمة ال رف 

دورة تدريبية في السيياحة والفندقة من مؤسيسية التدري  المهني وهي لمدة   نويُفضيل أن تكون معه  هذا العمل

 بمهارات التواصل والل ة اإلنجليزية والمهارات الحياتية     ن( أشهر، وأن تتمتع6)

مكن  ارة الحالية ومسيتويات المهارة المطلوبة  ويُ سياعد التدري  الصيحيب في سيد الفجوة بين مسيتويات المهيُ و

 اتها /التدري  المهني لتدري  موظفيهاأو مؤسسات االستعانة ببدمات شركات  أو المنظمات  للشركات 

أبرز المهارات التي ينب ي تدري  النسياء والفتيات الراغبات في العمل عليها في محافظتي  ويُمكن اسيتعرا   

"تدييم مواطن الضيييييعف والديدرات والمهيارات"، وتحلييل نتيائم عديد  نتيائم  :  كيل منلجرش وعجلون، وفدًيا  

النسييييياء والفتييات  ميا ترغي   معرفية   وعن طريق  ،مجموعيات التركيز، وتحلييل نتيائم إجراء المديابالت الفرديية

، وما يعتدد أصيحا / صياحبات المنشينت أنهن يج  أن يتعلمنه، ومن بالل اسيتعرا  فرص العمل في تعلمه

،  في محافظتي جرش وعجلون على أر  الواقخ وذلا  تمارسييها السيييدات الممكنة مسييتدباًل والمشيياريخ التي  

محافظتين    وهما المحافظتان المتداربتان في البصيائص من حي ؛ الموقخ الج رافي المتالصيق وأنهما أصي ر

في المملكية من نياحيية المسييييياحية، ومن حيي ؛ طبيعية البيئية والمنطدية السييييييياحيية واألراضيييييي الزراعيية  

  وهذا ما عكسيته  رفي في المحافظتينالتطورات في الدطاع السيياحي والحب والبصيائص السُيكانية، إضيافة إلى  

قتصيادي للنسياء والفتيات الالجئات ضيمن "مشيروع التمكين اال والتي نُفذت أيضًيا    دراسيات السيوقطبيعة نتائم  

، الُمنفذ من قبل جمعية معهد تضيامن  3السيوريات واألردنيات، ومسياعدتهن في عملية إعادة التعافي/ سينابل  

(/ هيئة األمم المتحدة WPHF)  إلنسانيا  لعملوا مللسال  أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIالنسياء األردني  

   ("UN-WOMENللمرأة )

جمعية  التي تُنفذها  زمة المشيياريخ  رُ   في إطارجدولة الموضييوعات التي سيييتم التدري  عليها    وينب ي أن يتم

  على  ، وباصية في ضيوء الهدف الذي ينص "تضيامن" في ضيوء اسيتراتيجيتها وبطتها االسيتراتيجية الحالية

االقتصييادية والعمل الالئق التمكين االقتصييادي للنسيياء والفتيات؛ بحي  يتمتعن بضييمان الدبل واالسييتداللية  )

برنامم التمكين االقتصيييادي للنسييياء في األردن  وفي مددمة هذ  المشييياريخ في إطار   (،والحماية االجتماعية

(  مخ مراعاة أن هنالا مهارات عامة كالمهارات الناعمة  3، سينابل  2، سينابل  1)مشياريخ؛ سينابل    )سينابل(

لم يكن جميعها، ومن ثم العمل على ابتيار الموضيييوعات    أو المهارات الحياتية تصيييلب لمعظم الوظائف إن

  كما ينب ي  المهارات الباصة بالوظيفةالمناسبة لطبيعة مجال العمل والمسار الوظيفي الذي سيتم ابتيار  من  

بين/ات المتبصييصييين/ات   المجاالت المنشييود  من المحافظتين في  أن يتم ابتيار وبناء قدرات فريق من المدر 

بات المعارف والمهارات التدري  عليه ا وباعتماد أسييييلو  التدري  التشيييياركي، بحي  يتم إكسييييا  المتدر 
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  نشياطهن االقتصيادي أو مشياريعهن اإلنتاجيةوالببرات الضيرورية وترجمتها عمليًا بحرفية ومهنية في مجال  

لمجتمخ المدني مخ مؤسيسيات اتشياركية العمل الميداني  مراعاة  أهمية  التي يعملون بها على أر  الواقخ  مخ  

لالطالع على االحتياجات  والمؤسيييسيييات المعنية بالتدري  وبناء الددرات والتمويل في المحافظتين،    المحلية

  للمستهدفات بالمشروع من منظور النوع االجتماعي وتوجيه البدمات نحو تمكين اقتصادي أفضلالفعلية 

لنماط  باالسيييتعانة ب  لراغبات في العمل عليهاأبرز المهارات التي ينب ي تدري  النسييياء ااسيييتعرا     قد تمو

مخ مراعاة أنه باإلمكان اعتماد تصييينيف المهارة وفق أكثر من نمط حسييي  تعريفات   ،مجموعات المهارات 

 Hard  المهارات الصييييلبةو  ،Soft Skillsالمهارات الناعمة  أنماط مجموعات المهارات، والتي تشييييمل:  

Skills  ،المهيارات التدنيية/ الفنيية  وTechnical Skills،  المهيارات الديابلية للتحوييل  وTransferable 

Skills ،المهارات الباصة بالوظيفة وJob-Specific Skills ،المهارات الحياتية وLife Skills  

ات عليها:  اء والفتيسييييومن المهارات غير التدليدية التي أظهرت الدراسييييتان أنه ينب ي العمل على تدري  الن

اسيتبدام منصيات التواصيل  )اإللكتروني( و التسيويق الرقمي، ومهارات  نترنت إلالحاسيو  وااسيتبدام  مهارات 

مهارات التحد  بالل ات ، والمحفظة اإللكترونية، ومهارات اسيتبدام  وتسيويدها  منتجات للترويم  لاالجتماعي ل

، ومهارات المحاسيييبة ل ير والفندقةجال السيييياحة  ل ايات العمل في م  األجنبية؛ وفي مددمتها الل ة اإلنجليزية

،  المناسييييبات واألفراح وتنظيم  وإدارة   مهارات التصييييوير الفوتوغرافي والتصييييوير الرقميالمحاسييييبين، و

  التجيارة، ومهيارات  مهيارات العالل الطبيعي، ومهيارات تكنولوجييا الزراعية الميائيية في البيوت البالسيييييتيكييةو

مهارات ، ومهارات التمديدات الكهربائية، والمهارات المتعلدة بلنظمة الطاقة الشييمسيييةواألعمال التجارية، و

بلسيلو     حل المشيكالت و  ةبداعياإلمهارات ، إضيافة إلى التركي  وصييانة مواسيير الصيرف الصيحي والسيباكة

دوق العمالية وحدوق النسياء في العمل المهارات المعرفية المتعلدة بالتشيريعات الباصية بالعمل والحإبداعي، و

  هنالعُنف االقتصادي ضد و والمشاركة االقتصادية والتمكين االقتصادي للنساء

المسييتهدفات بالمشييروع في كلتا  النسيياء والفتيات األردنيات والالجئات السييوريات   مخ مراعاة أن يتم إعداد 

  ،يجيدن فرص عميل فيهيا من الممكن أن ويرغبن بهيا  انسيييييجيامًيا مخ طبيعية الوظيائف والمهن التي   المحيافظتين

المسيتويات    لفئات )للشيروط المعتمدة  وفدًا  ووبما يتالءم مخ تبصيصياتهن،  وفي ضيوء ما يملكنه من مؤهالت،  

المسييييتويات المهنية  وفئات    2008فدد تبنى األردن التصيييينيف العربي المعياري للمهن    (المهنية في األردن

  التدني  فئة مسييتوى الفني/ا، وجامعيً   ابتصيياصييي ويتطل  هذا المسييتوى تعليمً الفئة مسييتوى اوهي:  ؛ البمس

فئة مسيييييتوى العامل المهني ويتطل  هذا ، وكليات المجتمخدبلوم  ا بمسيييييتوى  تعليمً   هذا المسيييييتوىيتطلي   و

فئة مسييتوى العامل الماهر ويتطل  هذا ، وم الثانويا لمدة عام تدريبي بعد إنهاء مرحلة التعليالمسييتوى تدريبً 

 األمد مكن اكتسيابه عن طريق تدري  قصيير  يُ و فئة مسيتوى العامل محدد المهارات ، ومهنيًا  االمسيتوى تدريبً 

  ذاتيالتعلم الأو عن طريق تلمذة مهنية غير نظامية أو عن طريق  (أقل من تسعة شهور)

عليها في ضوء    النساء والفتيات األردنيات والالجئات السوريات ويُمكن تلبيص المهارات التي ينب ي تدري   

وفدًيا للشيييييروط المعتميدة لفئيات المسيييييتوييات المهنيية في   Skills Gap Analysisتحلييل فجوة المهيارات 

، مهيارات متيابعية العياملين/ات  ت فهم وتحلييل األداء وتحيدييد اإلنجيازامهيارات األردن؛ وذليا على النحو انتي:  

مهارات ، مهارات قيادة الفريق وتنمية قدراته، وحل المشييكالت في موقخ العملوتدييم إنجازاتهم/ن، مهارات 

  معرفية وأدائية؛ مهنية
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العميل مهيارات  ؛ وهي:  الوقيت الحياليسيييييوق العميل في  في    اطلبيً  األكثر  المهيارات مخ مراعياة التيدريي  على 

التفكير    مهارات ، وإدارة األشيييباص   مهارات ، والتواصيييلمهارات  ، وإدارة الوقت مهارات  ، وضيييمن فريق

  اإلبداعي

وقد تم مالحظة أن هنالا العديد من النسياء في المحافظتين ممن يمتلكن مهارات وقدرات وببرات ممي زة في 

والتصينيخ  المطب  اإلنتاجي  مجاالت معينة نتيجة عملهن في مشياريخ صي يرة تتعلق غالبًا باألعمال اإلنتاجية و

ر، وينب ي العمل على اسييتثمار    نتجات التراثيةالحرف اليدوية والمُ و  ال ذائي المنزلي وبعضييها ُمحد   وُمطو 

المسيييتهدفات الالجئات السيييوريات والنسييياء األردنيات  هذ  المهارات والددرات والببرات المتوافرة لتدري  

ا  بالمشييروع في كلتا المحافظتين بات شييهادة مزاولة مهنة أصيياًل  ويُمكن  أيضييً ، شييريطة أن تكون لدى المدر 

  Job-Specific Skillsالمهارات الباصة بالوظيفة اعتبار ُمعظم هذ  المهارات إن لم يكن كلها من 

بات و بات   الالجئات السيوريات والنسياء األردنيات ويُمكن أن تُسياهم عملية التشيبيا بين السييدات المدر  المتدر 

ديق األثر اإليجيابي المتبيادل على الطرفين، فمن جهية فتب  فياق التيدريي  ونديل بالصييييية الببرة والتجربية  بتح

بات مهارات مهنية متبصيصية  تكاأمام النسياء العامالت الممارسيات لحبريات، ومن جهة أبرى   سيا  المتدر 

لى سيوق العمل وتمكينهن  من الممكن أن تفتب أمامهن فرصًيا للعمل في مشياريخ صي يرة تُسياهم في دبولهن إ

اقتصيييياديًا وتحسييييين فرص الدبل الُمتاح أمامهن وأمام أسييييرهن  وال يُمكن أن ينجب هذا التوجه إال بدعم  

في المحافظتين، وبتكوين شيبكة من النسياء المهتمات والمعنيات  مؤسيسيات المجتمخ المدني المحلية  ومسياندة  

تجار  وقصييص النجاح وفرص التحسييين فيما بينهن،  برنجاح هذ  المهمة وبتبادل واسييتعرا  الببرات وال

"مشييروع  وبمسيياهمة فاعلة من جمعية معهد تضييامن النسيياء األردني وذلا ضييمن إطار فعاليات وأنشييطة  

التمكين االقتصيادي للنسياء والفتيات الالجئات السيوريات واألردنيات، ومسياعدتهن في عملية إعادة التعافي/  

 مللسال أةلمرا  وقصند ، والممول من  SIGIمعهد تضييامن النسيياء األردني    ، الُمنفذ من قبل جمعية3سيينابل  

 (" UN-WOMEN(/ هيئة األمم المتحدة للمرأة )WPHF) إلنسانيا لعملوا
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 قائمة املراجع

  المسيياقات  الصييفحة الرئيسييية  إدراا: إحدى مبادرات مؤسييسيية الملكة المحاسييبة ل ير المحاسييبين -

  https://www.edraak.org/courseعلى الرابط  5/8/2021تم استرجاعه في رانيا  

أنت   اكتسيييابها؟   وكيف يُمكنا  "المهارات الناعمة"ماهي  (   18تموز    2019  )فاطمة،  بابشيييوين -

المجموعة السييعودية     الشييركة السييعودية لحبحا  والنشيير   مجل  سةةيدتي   أسييرة ومجتمخ   والعمل

  لحبحا  والتسويق

   الدلي  المرجعي للنساء نحو التمكين االقتصادي في األردن (   ، شباط2021  )منى مؤتمن،  حؤبشه -

جمعية معهد تضيامن النسياء     األردن )سينابل(الُمعد في إطار برنامم التمكين االقتصيادي للنسياء في 

   عمان  األردن األردني

التدري  والتطوير   Skills Gap Analysis   (Feb ,2018   )خ وا  تحلي  فجوم المتارا    -

 المنتدى  المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية   التدري  والتطوير قسم 

الشيراكة من  "مؤتمر     دراسة  توصةي  لةرورم جسةر الفجوم في المتارا   ين التعليه وسةوأل العم  -

  ونكان   2014الضيفة ال ربية بتاري  )"   أجل جسير فجوة المهارات في األراضيي الفلسيطينية المحتلة

بالشيراكة بين مؤسيسية كير ومركز     (22  ولألكانون ا  2014)بتاري   ( وفي قطاع غزة  17  ولألا

وتحت رعاية وزارة االقتصيييياد الفلسييييطيني، وبتمويل من  ،  العالم العربي للبحو  والتنمية )أوراد(

  وزارة التنمية الدولية البريطانية

  موقخ عمان نت الموقخ   (7تشيرين الثاني    2017)   دراسة : فجوم متارا  في سةوأل العم  األردني -

  https://ammannet.netعلى الرابط  13/8/2021 تم استرجاعه فيالرسمي لراديو البلد  

  منظمة العمل الدولية  ولىألالطبعة ا(  2015  )ردنألا:   المتني الخت ارا  والمؤهالدلي  ا -
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  https://www.drablehsh.comعلى الرابط  5/7/2021 استرجاعه في

المتارا  الحياتي  فةةةةةي منظومةةةةة     "نموذج مقترح لتلمين  عض   (٢٠٠٢)   حسام محمد   مازن، -

العلمي   المؤتمر   رؤي  مسةةتق لي "   -األداء والجودم الشةةامل    المةةةةةةةنتل التعليمي في إ ار مفاهيه
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