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ما هي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
المفوضية األوروبية OECD؟

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

 ،1960 )Article 1 of the convention in Paris( وفقا للمادة 1 من التفاقية املوقعة يف باري�س يف 14دي�صمرب

التي دخلت حيز التنفيذ يف 30 �صبتمرب 1961 ، قامت منظمة التعاون القت�صادي والتنمية، بن�صر �صيا�صات تهدف اإىل :

الدول   يف  املعي�صة  م�صتويات  ورفع  العمالة  وتوظيف  امل�صتدام  القت�صادي  النمو  من  م�صتوى  اأعلى  حتقيق   •
الأع�صاء، مع احلفاظ على ال�صتقرار املايل ، وبالتايل امل�صاهمة يف تنمية القت�صاد العاملي؛ 

النمو  طور  يف  دول  الأع�صاء،  غري  الدول  وكذلك  الأع�صاء  الدول  يف  ال�صليم  القت�صادي  التو�صع  يف  امل�صاهمة   •
القت�صادي،  

الدولية.  لاللتزامات  وفقا  التمييز  وعدم  الأطراف  تعددية  اأ�ص�س  على  العاملية  التجارة  تو�صيع  يف  امل�صاهمة   •

الدول الرئي�صيه يف منظمة التعاون والتنمية OECD هي النم�صا، بلجيكا، كندا، الدامنارك، فرن�صا، اأملانيا، اليونان، اي�صلندا، 

الوليات  و  املتحدة  اململكة  ال�صويد، �صوي�صرا، تركيا،  ا�صبانيا،   ، الربتغال   ، الرنويج  لوك�صمبورغ، هولندا،  ايطاليا،  ايرلندا، 

 28( اليابان  يلي:  فيما  املبينة  التواريخ  يف  الن�صمام  خالل  من  لحق  وقت  يف  اأع�صاءا  التالية  البلدان  واأ�صبحت  املتحدة. 

اأبريل1964( وفلندا )28 يناير 1969( وا�صرتاليا ) 7 يونيو 1971(، نيوزيلندا 29 مايو 1973( واملك�صيك 18 مايو 1994، 

جمهورية الت�صيك 21 دي�صمرب 1995 ، هنغاريا 7 مايو 1996، بولندا 22 نوفمرب 1996، وكوريا 2 دي�صمرب 1996، واجلمهورية 

The Commission of the European Communi- 14 دي�صمرب 2000(. و ت�صارك املفو�صية الأوروبية  لل�صلوفاكية

 Article 13 of the OECD والتنمية  التعاون  اتفاقية منظمة  13 من  والتنمية )املادة  التعاون  اأعمال منظمة  ties يف 

.)Convention
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الآراء والتف�صريات املوجودة يف الكتيب هي اآراء املوؤلفني ورمبا ل تعرب ، ويف اأي ظرف من الظروف،  عن موقف 

ر�صمي من املفو�صية الأوروبية  ، اأو من منظمة التعاون والتنمية اأو اأي من حكومات الدول الأع�صاء فيها منظمة 

التعاون والتنمية القت�صادية  © / الحتاد الأوروبي 2004

OECD/European Communities 2004© 
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كلمة رئي�س جامعة حمد بن خليفة  

اأطلق ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين و�صاحبة ال�صمو ال�صيخة موزا بنت نا�صر بروؤية �صاملة موؤ�ص�صة قطر 

لتكون الداعم لدولة قطر يف م�صريتها للتحول اإىل اقت�صاد معريف، وت�صطلع بدور رئي�صى يف روؤية قطر الوطنية  التي تهدف اإىل 

و�صع الدولة يف م�صاف الدول املتقدمة بحلول عام 2030 بعد اأن ت�صبح دولة قادرة على ا�صتدامة مواردها  وتطويرها وكذلك 

توفر لأبنائها م�صتوى معي�صي راقي. 

تعتمد يف  والتي  الوطنية    روؤية قطر  ي�صاهم يف حتقيق  قّيمًا،  يعد م�صدرًا ومرجعًا  القرار«  املهني ل�صانعي  الإر�صاد  »دليل  ان 

املقام الأول على توفري املعلومات واملعارف والأدوات ال�صحيحة لأفراد املجتمع ليتمكنوا من النجاح وي�صبحوا اأع�صاًء فاعلني يف 

املجتمع. وقد قامت منظمة التعاون القت�صادية والتنمية واملفو�صية الأوروبية باإ�صدار هذا الدليل الذي يهدف اىل تقدمي توجيه 

مهني يحّدد اإطار عمل للتعلم مدى احلياة. و�صوف يكون هذا الدليل م�صدرا هاما لدولة قطر واملكتبه العربيه  مما  يتيح لي 

منظمة ال�صتفاده منه ليتما�صى مع متطلباتها وثقافتها.

اأفراد املجتمع مبن فيهم املر�صدين املهنني  والطالب لي�صتخدم كاأداة فعالة يف حتقيق  ي�صتهدف هذا الدليل قطاعًا كبريا من 

موؤ�ص�صة قطر لر�صالتها ال�صامية املتمثلة يف اإطالق قدرات الإن�صان ومواجهة التحديات يف جمال الإر�صاد املهني يف دولة قطر 

ودول املنطقة.

وتتوّجه موؤ�ص�صة قطر بال�صكر ملنظمة التعاون القت�صادي والتنمية واملفو�صية الأوروبية على جهودهما وحر�صهما على اإ�صدار هذا 

املرجع القّيم. واأود اأن اأنتهز هذه الفر�صة لأعرب عن �صكري لفريق العمل يف مكتب خدمات الهيئة التعليمية والطالب الذين بذلوا 

جهودًا حثيثة كان نتاجها هذا الدليل املمّيز.والذي ي�صّكل ب�صمة مهنية بارزة لالجيال القادمة. 

عبد�هلل بن علي بن �سعود �آل ثاين
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كلمة م�ساعد نائب �لرئي�س 

 

تعد م�صاعدة ال�صباب يف احل�صول على العمل املنا�صب الذي يدمج بني مهاراتهم واحتياجات املجتمع القائم على املعرفة اأحد اأهم اأهداف اأية حكومة 

القرار  لعملية �صناعة  اإر�صاديًا دائمًا  لي�صكل منوذجًا  اأيدينا  الذي بني  الدليل  الأوروبي ب�صياغة  الإطار، قام الحتاد  تعليمية. ويف هذا  اأو موؤ�ص�صة 

والتعليم املهني والتوظيف، فيوفر فر�صًا ا�صتثنائية جلميع اأفراده ملا يحويه من اأفكار نرية و�صاملة، حيث �صيكون هذا الدليل مرجعًا غنيًا ت�صتفيد منه 

دولة قطر وميكنها مواءمته ليتنا�صب مع طبيعة الدولة وثقافتها وروؤيتها.

ترجع فكرة توفري ن�صخة عربية من دليل الإر�صاد املهني الذي قام ب�صياغته الحتاد الأوروبي اإىل عبداهلل البنعلي الذي كان يعمل كمن�صق ل�صوؤون 

توظيف الطالب واخلدمات املهنية يف موؤ�ص�صة قطر، فقد متلكه اإميان را�صخ باأهمية هذا امل�صروع، الذي مل يكن لريى النور لول روؤية عبداهلل وحما�صه. 

الكواري )اخ�صائي  وقد عمل فهد  العربية.  باللغة  النهائية  ل�صورته  لي�صل  لغوية وحتليل دقيق  بعدة مراجعات  الدليل،  بكر، مرتجم  اأبو  قام  وقد 

التطوير( مع فهد الهاجري واأحالم احلجاجي الذين يعملون يف ال�صوؤون املهنيه على بلورة الدليل حيث عكفوا جميعًا على و�صع اللم�صات الأخرية على 

الن�س.

ويتمثل الهدف من ترجمة هذا الدليل اإىل اللغة العربية  هو اأن ي�صبح يف متناول قطاع اأكرب من متحدثي اللغة العربيه يف دولة قطر ودول املنطقة 

مماي�صاهم يف تعزيز امل�صار املهني وحتديات القرن احلادي والع�صرين.

ت�صم موؤ�ص�صة قطر كوكبة من اأرقى املوؤ�ص�صات التعليمية يف العامل. وت�صطلع جامعة حمد بن خليفة، يف ظل اجلودة  العالية لرباجمها الأكادميية، 

يف  الطالب  م�صاعدة  يف  املهنية  اخلدمات  توفري  من  الهمية  تربز  ثّم  ومن  املوؤ�ص�صة.  تدعمها  التي  الربامج  كافة  على  الإ�صراف  يف  رئي�صي  بدور 

النتقال الناجح من احلياة الدرا�صية اإىل احلياة املهنية وهذا ما يتحقق بالفعل، اإذ يتمتع خريجو تلك املوؤ�ص�صات التعليمية مب�صتوى متميز من املوهبة 

والدافعية. وينبغي ال�صتفادة من معارف ومواهب ال�صباب القطري بطرق حمكمة و�صديدة حتى نتمكن من توفري م�صتقبل مفعم بالرخاء والزدهار. 

ناأمل اأن يكون هذا الدليل م�صدرًا قّيمًا ي�صاهم يف تطوير املجال املهني يف دولة قطر.

د. ديني�س روبرت�س
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فريق عمل النسخة العربيه

فهد حممد الكواري  عبداهلل حممد البنعلي  

اأحالم عبداحلميد احلجاجي  فهد عبداهلل  الهاجري  

ميالد هانديب  ابوبكر بدوي   
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فهر�س �ملحتويات

17 ملخ�س          

 21 مقدمة          

�لق�سم �لأول:  حت�سني �لتوجيه و�لإر�ساد  �ملهني  لل�سباب      

25 التعليم والتوجيه والإر�صاد  املهني يف املدار�س       

 31 التوجيه والإر�صاد  املهني  لل�صباب املعر�صني لالن�صحاب من املدر�صه    

35 خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني يف التعليم العايل      

�لق�سم �لثاين: حت�سني �لتوجيه و�لإر�ساد  �ملهني  لكبار �ل�سن 

39 التوجيه والإر�صاد املهني  للرا�صدين العاطلني عن العمل       

45 التوجيه والإر�صاد املهني  لكبار ال�صن العاملني       

51 التوجيه والإر�صاد املهني  للمتقدمني ال�صن       

�لق�سم �لثالث: حت�سني فر�س �حل�سول على �لتوجيه و�لإر�ساد  �ملهني 

53 زيادة فر�صة احل�صول على خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني     

57 خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني للفئات املحرومة      

�لق�سم �لر�بع: حت�سني  نظام �لتوجيه و�لإر�ساد  �ملهني 

61 حت�صني املعلومات املهنية         

67 التدريب و املوؤهالت         

71 متويل خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني        

75 التن�صيق والقيادة الإ�صرتاتيجية        

79 �صمان جودة التوجيه والإر�صاد  املهني        

83 تقييم فعالية التوجيه والإر�صاد  املهني        

 

 87 �خلال�سة: مالمح نظام  توجيه  وظيفي م�ستمر مدى �حلياة    

�ملالحق 

 89 املوارد املتاحة على الإنرتنت  ل�صانعي قرار التوجيه والإر�صاد املهني    

91 اأهداف ومبادئ م�صرتكة للتوجيه  املهني       

95 بع�س املعايري امل�صتخدمة لتقييم نوعية التوجيه والإر�صاد  املهني     

97 املالمح الرئي�صية لنظام التوجيه امل�صتمر مدى احلياة      
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�مل�سطلحات �ملتد�ولة يف �لكتيب:

�لفئات �ملحرومة )disadvantaged group(: هي الفئات التي مل تتوفر لها فر�صة احل�صول على خدمات 

التوجيه املهني.

�ل�سيخوخة �لن�سطة )active ageing(: هي فئة متقدمة يف العمر ولديهم القدرة على العمل وممار�صة 

احلياة املهنية.

�ملرحلة �لعمرية �لثالثة )Third-age(: هي مرحلة املتقدمني يف ال�صن. 

�ل�ستبعاد �لأجتماعي )Social exclusion(:  هم الفئة املعزوله عن احل�صول على خدمات التوجيه 

املهني التي يتيحها املجتمع. 

الطالب  تعليمي يهدف اىل اعداد  �ل�سامل )Comprehensive education(: هو منط  �لتعليم 

على مواحهة ال�صلبيات بكفاءة. 

خدمات �لتوظيف ))Public Employment Services PSE: هي عباره عن خدمات توجيه 

عن �صوق العمل ومتطلباته ومتنع زيادة البطاله. 

�أهم �لأخت�سار�ت �ملتد�ولة يف �لكتيب: 

 Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)

 Public Employment Services (PES) 

 European Union (EU)

 European Center for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

 Information and communication techonolgy (ICT) 

 European Trainig Foundation (ETF)

 IDEO Information documentation edition (ONISEP) 
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ملخ�س

تزداد اأهمية التخطيط التنظيم اجليد خلدمات التوجيه والإر�صاد  املهني ب�صكل م�صتمر. مما دعا دول  منظمة التعاون والتنمية )OECD( والحتاد 

اأن التطبيق الناجح  الأوروبي )EU(اإىل تطبيق ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات التعلم امل�صتمر  لت�صجيع تنمية فر�س العمل ملواطنيها مدى احلياة. حيث 

ملثل هذه ال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات يتطلب من املواطنني احل�صول على املهارات الالزمة لإدارة م�صرية التعليم والعمل اخلا�صة بهم، فهي تتطلب 

اأن يكون جلميع املواطنني فر�صة الو�صول اإىل معلومات عالية اجلودة وتلقي امل�صورة حول التعليم والتدريب والعمل، ولكن يف كثري من الأحيان تكون 

القرار يف  الكتيب هو م�صاعدة �صانعي  .والهدف من هذا   وا�صعة  العامة  ال�صيا�صات  واأهداف  والإر�صاد  التوجيه  الفجوة بني كيفية تو�صيل خدمات 

دول منظمة التعاون القت�صادي OECD والحتاد الأوروبي EU على و�صع �صيا�صات فعالة للتوجيه والإر�صاد  املهني : يف جمال التعليم والتدريب 

والتوظيف .وقد و�صعت من قبل املفو�صية الأوروبية ومنظمة التعاون القت�صادي والتنمية OECD يف ا�صتجابة للتغريات اجلارية يف �صيا�صات التعليم 

اأوروبا  اأهداف جعل  الذي و�صع    )Lisbon 2000( ل�صبونة اإعالن  التغيريات يف  التعبري عن هذه  اأوروبا، مت  التوظيف.  ويف  والتدريب و�صيا�صات 

القت�صاد الأكرث تناف�صية يف العامل، ويقوم على املعرفة  بحلول عام 2010، مع ات�صاف هذا املجتمع بالتما�صك الجتماعي .وي�صتند هذا  الكتيب على 

OECD ،  و املركز الأوروبي لتطوير  املراجعات الدولية ل�صيا�صات التوجيه والإر�صاد  املهني التي قامت بها  منظمة التعاون القت�صادي والتنمية 

التدريب املهني CEDEFOP ،  و موؤ�ص�صة التدريب الأوروبية ETF والبنك الدويل World Bank. وي�صتخدم الكتيب لغة وا�صحة وب�صيطة حددت 

ل�صانعي  القرار يف جمال التعليم والتدريب والتوظيف النقاط التالية : 

 . العامة  ال�صيا�صات  اأهداف  تلبية  على  قادرة  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  اأن  من  التاأكد  يف  يواجهونها  التي  التحديات   •
 . التحديات  لهذه  ال�صتجابة  كيفية  عن  ي�صاألوها  اأن  يحتاجون  التي  الأ�صئلة   •

العملية  لل�صيا�صة  و  احلياة  مدى  امل�صتمر  التعليم  اإطــار  يف  املهني  والإر�ــصــاد   التوجيه  لتقدمي  لهم  املفتوحة  اخليارات  بع�س   •
لال�صتخدام. 

الأوروبي. الحتاد  ودول  والتنمية  التعاون  منظمة  دول  من  وامل�صتمدة   ، الفعالة  ال�صتجابات  على  الأمثلة  بع�س   •

يغطي الكتيب  اأربعة حماور عامة ، هي : حت�صني التوجيه والإر�صاد  املهني لل�صباب ، وحت�صني التوجيه والإر�صاد  املهني  لكبار ال�صن ؛ حت�صني 

فر�س احل�صول على التوجيه والإر�صاد  املهني وحت�صني النظم التي تدعم التوجيه والإر�صاد املهني. 

Improving Career Guidance for young people  حت�سني �لتوجيه و�لإر�ساد  �ملهني لل�سباب

لتح�صني التوجيه والإر�صاد  املهني لل�صباب ، يجب على  �صانعي القرار الت�صدي لتحديات التعليم الإلزامي، يف املدار�س الثانوية ، ويف التعليم العايل، 

ولل�صباب املعر�صني لالن�صحاب من املدار�س يف �صن مبكر. هناك حتديات ل�صد الثغرات يف الو�صول اإىل خدمات التوجيه والإر�صاد، وحت�صني طبيعة 

وم�صتوى ونوعية هذه اخلدمات. وتكمن التحديات الرئي�صية يف املدار�س يف : توفري املوارد الب�صرية والتمويلية الكافية لتقدمي النوعية ال�صحيحة 
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من خدمات التوجيه والإر�صاد، داخل املدر�صة وداخل املجتمع املحيط بها على حد �صواء، و�صمان تخ�صي�س هذه املوارد للتوجيه والإر�صاد  املهني، 

اأف�صل ا�صتخدام للموارد املتوفرة، وتبدو الثغرات يف الو�صول اإىل اخلدمات وا�صحة وخا�صة يف املدار�س البتدائية وامل�صارات املهنية يف  وحتقيق 

املدار�س الثانوية. وت�صمل خيارات ال�صيا�صية تعزيز التعاون الر�صمي بني جميع الأطراف ذات امل�صلحة وال�صلة، مما يجعل من اكت�صاب الطالب 

ملهارات اإدارة احلياة الوظيفية هو الركيزة الأ�صا�صية يف برامج التوجيه والإر�صاد املهني ، وحت�صني اآليات امل�صاءلة.

هناك عدد كبري من ال�صباب اللذين يرتكون املدر�صة يف وقت مبكر، بدون موؤهالت . وهم يف حاجة اإىل برامج يف املجتمع ت�صاعدهم يف 

انتقالهم من املدر�صة اإىل احلياة العملية، والعودة اإىل امل�صاركة يف التعلم، ويتطلب ذلك اأن يكون التوجيه والإر�صاد  املهني جزءا من هذه 

التي ُتطرح داخل املدر�صة بهدف احلد من  اأن يكون له ن�صيب كبري يف الربامج  اإىل  اأي�صا  الربامج، والتوجيه والإر�صاد  املهني يف حاجة 

الت�صرب من املدر�صة يف وقت مبكر. 

وب�صكل عام يوجد نق�س يف توفري التوجيه والإر�صاد مل�صرية احلياة العملية للطالب يف مرحلة التعليم العايل، على الرغم من التكلفة الكبرية 

لهذا النوع من التعليم والتي يتكبدها كل من الطالب املتعلمني ودافعي ال�صرائب، وهناك حاجة اإىل تو�صيع جمموعة خدمات التوجيه والإر�صاد 

التي تقدم يف التعليم العايل، كما حتتاج  اأدوات ال�صيا�صات الالزمة اإىل تقوية لتو�صيع اخلدمات املقدمة. وتت�صمن اخليارات املتاحة ل�صناع  

القرار عملية حتديد اأهداف خدمات التوجيه والإر�صاد يف التعليم العايل، وب�صكل اأكرث و�صوحا الربط بني اأولويات التمويل العام للتعليم العايل 

وم�صتوى ونوعية خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني التي تقدم للطالب.

Improving Career Guidance for Adults حت�سني �لإر�ساد �ملهني  لكبار �ل�سن

اإن الطبيعة غري املتجان�صة لل�صكان الرا�صدين  تفر�س جمموعة من التحديات  على �صانعي  القرار الذين ي�صعون لتح�صني خدمات التوجيه 

والإر�صاد املهني . ومع قلة اخلدمات املتوفرة التي ي�صهل و�صول كبار ال�صن العاملني اإليها ؛ والعدد القليل من ال�صركات التي تلبي احتياجات 

تكاليف خدمات  الذين ميكنهم دفع  اأعداد  والذي يجعل   ، الر�صوم مقابل توفري اخلدمة  اإىل جانب مبداأ  ؛  للعاملني فيها  الوظيفي  التطوير 

بتوفري  الآن -  اهتماما حمدودا   – حتى  اأبدت  والنقابات  العمل  اأن منظمات  اإىل  ؛ ف�صال  للغاية  اأعدادا حمدودًا  للقطاع اخلا�س  التوجيه 

التوجيه والإر�صاد  املهني على الرغم من اأن هذه املنظمات تعرتف يف كثري من الأحيان من حيث املبداأ باحلاجة اإىل تطوير القوى العاملة من 

اأجل حت�صني القدرة التناف�صية وحتقيق العدالة والإن�صاف. وعلى الرغم من هذه امل�صاكل ، اإل اأن اإقامة �صراكات جديدة بني منظمات اأ�صحاب 

وتوفري   ، اأكرث  توفري فر�س عمل  اإىل  توؤدي  ال�صلة   ذات  الأخرى  واملنظمات  العامة  التوظيف  والتدريب وخدمات  التعليم  وموؤ�ص�صات  العمل 

التوجيه والإر�صاد مل�صرية احلياة العملية للقوى العاملة الذي يجب اأن يكون جزءا ل يتجزاأ من برامج تعليم الرا�صدين.

للتوجيه والإر�صاد  املهني  دور رئي�صي يف منع زيادةالبطالة ، ل�صيما البطالة طويلة الأمد.  وخلدمات التوظيف  العامة يف معظم البلدان دور 
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رائد يف الوقاية من هذ الزيادة. ونظرُا لكون خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني يف مراكز خدمات التوظيف العامة غري متطورة، فاإنه ميكن 

لت�صافر ال�صرتاتيجيات بني مراكز خدمات التوظيف  العامة واخلا�صة ،وخدمات التوجيه املجتمعية ،وموؤ�ص�صات التعليم والتدريب املحلية اأن 

متكن العاطلني عن العمل من النتقال اإىل العمل واإىل اإعادة النخراط يف التعلم.

نظرا لزيادة اأعداد كبار ال�صن، وم�صاكل متويل املعا�صات التقاعدية يف العديد من  الدول،  يتطلب الأمر العمل على تاأخري �صن التقاعد وزيادة 

املرونة يف التحويل اإىل  التقاعد على حد �صواء. وحتى وقتنا هذا يوجد تباطئ من قبل  �صانعي القرار يف توفري خدمات التوجيه والإر�صاد مل�صرية  

حيث ميكن ملمثلي اأ�صحاب العمل والعمال ت�صجيع تبني مبادرات يف جمال تقدمي خدمات   Active Ageing املهني لدعم ال�صيخوخة الن�صطة 

التوجيه   للمتقدمني يف ال�صن اأي ما ي�صمى »املرحلة العمرية الثالثة« ، وذلك با�صتخدام  ال�صراكات بني القطاعني العام واخلا�س.

 Improving Access to Career Guidance Services حت�سني طرق �لو�سول �إىل خدمات �لتوجيه و�لإر�ساد  �ملهني

اإن الطلب على خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني يتجاوز املعرو�س منه. واأ�صاليب التنفيذ الأكرث مرونة، مبا يف ذلك ا�صتخدام تكنولوجيا ومراكز 

تقدمي اخلدمات من خالل الت�صال الهاتفي Call Centers  ، ميكن اأن تنطوي على اإمكانات كبرية لتو�صيع نطاق الو�صول اإىل امل�صتهدفني به. 

ومع حقيقة اأنه ي�صتوجب ح�صول جميع املواطنني على خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني ، فاإن ذلك ي�صتوجب احلاجة الكبرية ل�صتهداف خدمات 

التوجيه والإر�صاد  املهني للفئات املعر�صة .لالن�صحاب من املدار�س يف �صن مبكر . اإن الإ�صراك الفعال  لهذه الفئات يف ت�صميم وتخطيط وتنفيذ 

ور�صد �صيا�صات التوجيه والإر�صاد املهني وتقدمي خدماته يعزز من تطوير اخلدمات ذات ال�صلة باحتياجات هذه الفئات.

ومتثل عملية حت�صني نوعية  ومالئمة املواد الإعالمية  للتوجيه والإر�صاد بهدف دعم الو�صول للجميع  حتديا م�صتمرا، فكثريا ما يكون هناك 

نق�س يف التعاون بني خمتلف الوزارات احلكومية، والوكالت، وبني امل�صتويات الوطنية والإقليمية للحكومة يف توفري وتبادل املعلومات املتعلقة 

بالتوجيه والإر�صاد  املهني ، بالإ�صافة اإىل اأن مواد التوجيه والإر�صاد التي ي�صعها القطاع اخلا�س ل تخ�صع لأية معايري متفق عليها   من اأجل 

و�صع �صيا�صة واإ�صرتاتيجية مرتابطة لتقدمي معلومات توجيه واإر�صاد قيمة للمواطنني على امل�صتوى الوطني، يلزم اأن يكون  ر�صم خطط اإقليمية 

ووطنية وحملية ملعلومات التوجيه والإر�صاد  املهني التي تقدم من خالل جمموعة من و�صائل الإعالم )مثل ال�صحف والتلفزيون( ل�صرائح من 

املجموعات امل�صتهدفة )ال�صباب والعاملني والعاطلني عن العمل( هو املنطلق الأ�صا�صي للبدء.

Improving the Systems that Support Career Guidance حت�سني �لنظم �لتي تدعم �لإر�ساد  �ملهني

توجد اختالفات كبرية يف جودة واأنواع خدمات التوجيه والإر�صاد مل�صرية احلياة العملية التي يتم توفريها للمواطنني، �صواء داخل الدول اأو فيما 

بينها، كنتيجة للتفاوت الكبري يف تدريب العاملني يف التوجيه والإر�صاد  املهني. وتتفاوت فرتات التدريب لهوؤلء العاملني من ثالثة اأ�صابيع اإىل 

خم�س �صنوات.  وتعترب احلكومات غري ن�صيطة بالقدر الكايف يف حتديد م�صمون وعمليات التدريب الأويل للعاملني يف التوجيه والإر�صاد  املهني 
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، واملتعلقة مبحتوى التدريب لتحقيق النتائج التي ت�صتهدفها ال�صيا�صات العامة للتعليم والتدريب والتوظيف، وهناك حاجة اأقوى لتوجهات من 

الوزارات من اأجل �صد هذه الفجوة.

ويوجد القليل من التقييم املنتظم واملنهجي جلودة خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني املقدمة يف معظم  الدول . وقد ل تتوفر معايري كافية 

لتقدمي اخلدمة يف بع�س القطاعات، وقد تنعدم متاما وقد تتواجد يف بع�س  القطاعات دون غريها.  بينما متيل اأطر اجلودة ، اإذا ما وجدت 

، اإىل اأن تكون طوعية ولي�صت اإلزامية ، واأن تعمل كمبادئ توجيهية. اإن م�صتخدمي خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني يجب اأن يكون لهم دور 

رئي�صي يف ت�صميم وتقييم تلك اخلدمات.

تعترب قاعدة البيانات  الالزمة لو�صع �صيا�صات توفري خدمة التوجيه والإر�صاد  املهني �صعيفة جدا.  ويف الوقت احلا�صر، تعاين احلكومات من قلة 

البيانات الالزمة لتقدمي �صورة عامة عن توفري التوجيه والإر�صاد  املهني ، اأو عن فعالية خدماته يف حتقيق اأهداف ال�صيا�صات العامة، وعدد قليل 

من الوزارات احلكومية ت�صتطيع  اأن ت�صع تقديرا على وجه التحديد عن كم من الأموال العامة يتم اإنفاقها على خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني ، 

وكيف يتم هذا الإنفاق على تلك اخلدمات.  ول تتوفر املعلومات عما ينفقه القطاع اخلا�س يف هذا املجال. اإن التعاون بني اأ�صحاب امل�صلحة )مثل 

م�صتخدمي خدمات التوجيه ، واملدراء ، وممار�صي التوجيه وال�صركاء الجتماعيني( على امل�صتوى الوطني ي�صاعد على حتديد املعطيات و الإجراءات 

املفيدة واملهمة يف    تقييم  المكانيات املو�صوعة وتفا�صيل عملية التوجية ونوعيتها   والنتائج املرتتبة عن    توفري التوجيه والإر�صاد  املهني. 

اإن الأدلة املبنية على قرائن التي تعك�س �صيا�صات التوجيه والإر�صاد  املهني يف �صيا�صات التعليم والتدريب والتوظيف يف معظم الدول �صعيفة 

للغاية. وهذا لي�س غريبا،  عالوة على ذلك فاإن توفري التوجيه  والإر�صاد املهني  غالبا ما يكون عبارة عن جمموعة من النظم الفرعية املختلفة 

يف اإطار التعليم والتدريب والعمل واملجتمع املحلي والقطاع اخلا�س ، ولكل منها تاريخها اخلا�س ، ومربراتها والقوى املحركة لها، بدل من 

اأن تكون جمموعة من الأولويات ملتما�صكة واملتكاملة . اإن اإن�صاء منتدى وطني لتطوير �صيا�صات ونظم التوجيه، ت�صم كال من احلكومة وممثلي 

اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني مثل اأ�صحاب العمل والنقابات العمالية ، ف�صال عن املنظمات الرئي�صية التي تقدم اخلدمات، هو خطوة هامة 

ميكن اأن تتخذها احلكومات للم�صاعدة على الرتكيز على ال�صيا�صات وتعزيز  �صناعة القرار ، وو�صع جداول اأعمالها.

اإن معظم تكاليف تقدمي خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني يتحملها دافعو ال�صرائب.  اإن التو�صع يف  اإي�صال  هذه اخلدمات اإىل امل�صتهدفني بها ، 

وهو ما يتطلبه تبني مبداأ التعلم امل�صتمر مدى احلياة،  ميثل  متطلبات والتزامات مالية جديدة من جانب احلكومات،  يف جمالت ل جتذب كثريا 

من التمويل الفردي وال�صتثمار اخلا�س، وميكن احلد من هذا الطلب على امل�صادر العامة يف حالة �صخ ال�صتثمارات اخلا�صة يف هذا املجال.
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1

مقدمة

�سياق و�أهد�ف هذ�  �لكتيب

هذا   الكتيب هونتيجة عمل م�صرتك بني منظمة التعاون والتنمية من جهة واملفو�صية الأوروبية من جهة اأخرى، �صدر خ�صي�صا مل�صاعدة  �صانعي 

القرار يف الدول الأع�صاء يف كال املنظمتني لت�صخري التوجيه والإر�صاد املهني كاأداة من اأدوات ال�صيا�صات العامة وم�صاعدتها على تطوير وبلورة 

�صيا�صات فعالة والتوا�صل من اأجل التوجيه والإر�صاد املهني يف جمال التعليم والتدريب والتوظيف .وياأتي هذا الكتيب على ال�صعيد الأوروبي 

ا�صتجابة للتغريات اجلارية يف �صيا�صات التعليم والتدريب والتوظيف النا�صئة عن وثيقة ل�صبونة )Lisbon)2000 التي تهدف جلعل اأوروبا 

الأكرث تناف�صية على م�صتوى العامل يف القت�صاد القائم على املعرفة بحلول عام 2010، م�صبوغة ب�صبغة التما�صك الجتماعي. واأ�صبح التوجيه 

والإر�صاد املهني  نقطه  هامة لوا�صعي ال�صيا�صات حيث يعترب عن�صرا اأ�صا�صيا من عنا�صر �صيا�صات التعليم امل�صتمر مدى احلياة، و�صيا�صات 

التوظيف الن�صطة ، و�صيا�صات العدالة الجتماعية ، وال�صرتاتيجيات التي تهدف اإىل حتقيق اأهداف وثيقة ل�صبونة.

اإن �صيا�صة تطوير التعليم والتدريب يف الحتاد الأوربي EU يتم تنفيذها مبعرفة  الدول الأع�صاء، بالتعاون مع املديرية العامة للتعليم والثقافة يف املفو�صية 

لعام  والتدريب  التعليم  برنامج  خالل  من   ،European Commission’s Directorate General for Education and Culture الأوربية 

2010م. ونظرًا للعالقة الوثيقة بني التوجيه املهني و�صيا�صات التعليم والتدريب والتوظيف، فقد �صكلت اللجنة يف دي�صمرب عام 2002 فريقا من اخلرباء 

 .Expert Group للعمل على التوجيه امل�صتمر مدى احلياة، ت�صارك فيها منظمة التعاون والتنمية، وهذا  الكتيب هومبادره من قبل اعمال املجموعه

حمتويات هذا  الكتيب تعك�س نتائج الأراء الدولية التي عقدت موؤخرا لل�صيا�صات الوطنية للتوجيه والإر�صاد املهني. يف عام 2001 ، بداأت منظمة التعاون 

والتنمية  بحث دوليا  عن  كيف ميكن لتنظيم واإدارة وتقدمي التوجيه  والإر�صاد املهني اأن ي�صاعد يف تقدم بع�س الدول الرئي�صية يف و�صع اأهداف لل�صيا�صات 

ّمن البحث 14 بلدا منها 10 من  الرئي�صية العامة، ول�صيما تلك الأهداف التي تن�صاأ من التعليم امل�صتمر مدى احلياة و�صيا�صات ال�صتخدام الن�صطة. ت�صَ

الدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي،و مت  بالتعاون الوثيق مع املفو�صية الأوروبية. وتو�صع يف وقت لحق هذا  البحث من قبل املفو�صية الأوروبية والبنك 

الدويل لي�صم 19 دولة اأوروبية اأخرى.  نتائج هذه الأبحاث متاحة يف منظمة التعاون والتنمية )2004( ، �صلطانة Sultana   )2004(،  و وات�س و فريتويل 

.)2004(  Watts and Fretwell



 22 

ويهدف  �لكتيب �إىل: 

اأن  ينبغي  التي  ال�صيا�صات  اأبعاد  على  ب�صهولة  التعرف  وخارجها من  اأوروبا  القرار يف  �صانعي  مَيكن   �صهال  دليال مرجعيا  يكون  اأن   •
تدرج يف عملية �صنع القرار لتقدمي التوجيه يف بيئات خمتلفة يف اإطار التعليم امل�صتمر مدى احلياة.

الدرب.  هذا  على  �صارت  التي  لل�صيا�صة  جيدة  اأمثلة  تقدمي   •
وتنفيذها.  ال�صيا�صات  لتقييم  املنا�صبة  الطرق  حتديد  	•

Professor Ronald Sultana )مركز البحوث الرتبوية للدول الأوربية ودول البحر  اأعد مادة هذا  الكتيب الربوف�صور رونالد �صلطانة 

 ، ) University of Malta Euro-Mediternanean Center for Educational Research، جامعة مالطا  الأبي�س املتو�صط 

 National Institute for املعهد الوطني للتوجيه والإر�صاد  املهني ، اململكة املتحدة( Professor Tony Watts والربوف�صور توين وات�س

Careers Education and Counselling, The United Kingdom( ، مب�صاعدة من موظفني من املديرية العامة للتعليم والثقافة 
يف املفو�صية الأوربية وال�صيد ريت�صارد �صويت. 

ويعرب املوؤلفون عن �صكرهم لأع�صاء فريق اخلرباء التابع للجنة الأوروبية لالإر�صاد امل�صتمر مدى احلياة على ن�صائحهم املفيدة والدعم الذي 

قدموه، وكذلك لالأفراد الذين قدموا تعليقات على م�صودات اأجزاء  معينة من الكتاب.

��ستخد�م هذ�  �لكتيب 

ق�صم اجلزء الرئي�صي من  الكتيب  اإىل 14 مو�صوعا رئي�صيا من موا�صيع �صيا�صات التوجيه والإر�صاد  مت تنظيمها يف اأربعة اأق�صام هي:

 ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  على  فر�س احل�صول  ال�صن؛ حت�صني  لكبار  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ؛ حت�صني  لل�صباب  املهني  والإر�صاد  التوجيه  حت�صني 

وحت�صني �صيا�صات واأنظمة التوجيه والإر�صاد املهني .يحتوي كل مو�صوع من الأربعة ع�صرة مو�صوعا رئي�صيا من موا�صيع �صيا�صات التوجيه والإر�صاد على:

عدم  ؛  اخلدمات  اإىل  الو�صول  حمدودية  املثال  �صبيل  )على  العتبار  يف  توؤخذ  اأن  اإىل  حتتاج  التي  الرئي�صية  الق�صايا  اأو  امل�صاكل  	•
كفاية الأدلة على ما يتم اإنفاقه على تلك اخلدمات(؛ 

جمموعة من الأ�صئلة التي ي�صتوجب على  �صانعي القرار اأن ي�صاألوها عند معاجلة هذه الق�صايا )على �صبيل املثال:  ما هي املجموعات  	•
املحرومة من الو�صول اإىل خدمات التوجيه والإر�صاد؟ما هو حجم الإنفاق احلقيقي على خدمات التوجيه والإر�صاد املهني ؟(؛

بني  العدالة  لتحقيق  اأهداف  و�صع  املثال  �صبيل  )على  ال�صيا�صات  حت�صني  يف  اإعتمادها  القرار  ل�صناع   ميكن  التي  اخليارات  بع�س  	•
املجموعات؛ تقييم العائد على الإنفاق على التوجيه والإر�صاد( . وبطبيعة احلال تختلف اأهمية كل هذه اخليارات اختالفا كبريا من 

دولة اإىل  اأخرى  وفقا ملدى ما حققته جهود التنمية الوطنية خلدمات التوجيه والإر�صاد املهني ؛

الأوروبية.  واملفو�صية  والتنمية  التعاون  منظمة  اأجرتها  التي  املراجعات   اأظهرتها  كما  فعالة،  ا�صتجابات  على  الأمثلة  بع�س  	•
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ويختم  الكتيب بو�صع اخلطوط العري�صة لبع�س من ال�صمات الرئي�صية التي ينبغي على �صانعي  القرار اأخذها يف العتبار عند ت�صميم وتنفيذ 

نظم التوجيه امل�صتمر مدى احلياة. ويحتوي  الكتيب  اأي�صا على عدد من املالحق التقنية لدعم املواد املت�صمنة فيه. 

ما هو�ملق�سود بالتوجيه و�لإر�ساد �ملهني ؟ 

يعتمد هذا  الكتيب على تعريف التوجيه والإر�صاد املهني الذي مت ا�صتخدامه يف البحوث الدولية الأخرية التي اأجرتها كل من منظمة التعاون 

والتنمية، واملفو�صية الأوروبية والبنك الدويل وهو:

»ي�صري التوجيه والإر�صاد املهني اإىل اخلدمات والأن�صطة التي تهدف اإىل م�صاعدة الأفراد، يف اأي عمر، ويف اأي وقت طوال حياتهم، على 

املدار�س واجلامعات  تلك اخلدمات يف  ، وميكن تقدمي  املهنية  واإدارة حياتهم  املهنية  والتدريب واخليارات  بالتعليم  تتعلق  اتخاذ قرارات 

والكليات، اأو موؤ�ص�صات التدريب ، املكاتب العامة للتوظيف ، ، يف اأماكن العمل، ، يف قطاعات العمل التطوعي ، يف موؤ�ص�صات املجتمع املحلي 

اأو القطاع اخلا�س. وميكن تقدمي تلك الأن�صطة للم�صتفيدين منها على اأ�صا�س فردي اأو جماعي، وقد يكون ب�صكل مبا�صر اأو عن بعد، مبا يف 

ذلك ا�صتخدام خطوط التلفون للم�صاعدة، واأي�صا اخلدمات على �صبكة الإنرتنت. وهي ت�صمل توفري املعلومات املتعلقة مب�صرية احلياة العملية 

)يف �صورة مطبوعة، اأو با�صتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وغريها من الأ�صكال الأخرى( ، والأدوات التي ت�صتخدم يف تقييم قدرات 

الأفراد مبا يف ذلك التقييم الذاتي، وتقدمي امل�صورة واملقابالت ، وبرامج تعليمية عن التوجيه والإر�صاد، مل�صاعدة الأفراد على تطوير وعيهم 

الذاتي ، واإدراك الفر�س التي تتاح لهم ، واكت�صاب مهارات اإدارة حياتهم املهنية ، وبرامج حتديد املهن املنا�صبة العمل )اختبار عينة من 

املهن  قبل اتخاذ قرار الختيار من بينها(، وبرامج البحث عن عمل، وخدمات املرحلة النتقالية من التعليم اإىل العمل«
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2
التعليم والتوجيه واالرشاد المهني في المدارس

 ق�سايا مطروحة

يف �لتعليم �لإلز�مي

يجب  بالنف�س(  والثقة  الذاتي،  والوعي  القرار،  اتخاذ  املثال  �صبيل  )على  العملية  احلياة  مل�صرية  الذاتية  الإدارة  مهارات  اأ�ص�س  	•
اأو غري  اإما حمدوده  البتدائية  املدار�س  العملية يف  املرتبط مب�صرية احلياة  والتوجيه  فالتعليم  ومع ذلك  مبكرة.   �صن  اإر�صاوؤها يف 

موجوده يف الأ�صا�س، ويتم تقدمي القليل ل�صتك�صاف عامل العمل. 

يف  املقدمة  اخليارات  الثانوي:  التعليم  من  املبكرة  ال�صنوات  اإىل  البتدائية  املدر�صة  من  �صل�س  انتقال  حتقيق  اإىل  ال�صباب  يحتاج  	•
هذه املرحلة لها اآثار كبرية على التعليم وعلى خيارات العمل فيما بعد، ولذلك فاإن التوجيه املهني يجب اأن يكون جزءا من العملية 

التي ت�صاعدهم على حتقيق هذا النتقال ال�صل�س. 

كمو�صوع  �صواء  الإعدادية،  اأو  املتو�صطة  املرحلة  من  الأوىل  ال�صنوات  يف  الدرا�صية  املناهج  يف  املهني  الر�صاد  برامج   وجود  يتزايد  	•
درا�صي منف�صل اأو ت�صمينها يف مو�صوعات اأخرى.  ومع ذلك فهو مت�صمن بطرق خمتلفة على نطاق وا�صع،  ويبدو اأن ت�صمينها بهذه 

الطريقة م�صمم لينا�صب الإحتياجات التنظيمية  للمدر�صة بدل من احتياجات تطوير مهارات اإدارة م�صار احلياة املهنية للطالب.  

وغالبا ما تكون ال�صلة بني الر�صاد املهني واملناهج املدر�صية على اختالف اأنواعها �صعيفة.  

يف  يكونون  الذين  الطالب  الأحيان  من  كثري  يف  املهني  التوجيه  ي�صتهدف  الإعدادية  اأو  املتو�صطة  املرحلة  من  املبكرة  ال�صنوات  يف  	•
مرحلة رئي�صية لأخذ القرار، عندما يكون مطلوبا منهم  اختيار مواد درا�صية ؛ قبل نهاية التعليم الإلزامي ، ويف النتقال اإىل املرحلة 

اأو العمل، ومع ذلك فان املقابالت ال�صخ�صية للتوظيف تتم غالبا دون حتديد المكانيات الذاتية لالأ�صخا�س الذين جترى  الثانوية 

معهم هذه املقابالت )على �صبيل املثال انخفا�س م�صتوى ن�صجهم املهني ؛ ا�صتعدادهم لتخاذ قرارات تتعلق مب�صريتهم العملية(.

يف �لتعليم �لثانوي

يفرت�س يف كثري من الأحيان اأن طالب املدار�س الثانوية العليا )مرحلة ما بعد التعليم الأ�صا�صي( قد قاموا بالفعل بعمل اختياراتهم التعليمية   

واملهنية  ب�صكل حمدد، واأنهم ل يحتاجون اإىل مزيد من الدعم يف هذا املجال.  وينطبق هذا الفرتا�س ب�صكل خا�س على طالب م�صار التعليم 
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التقني واملهني حيث يتلقى طالب هذا امل�صار يف كثري من االدول معاونة اأقل بكثري مما يح�صل عليه الطالب يف م�صارات التعليم العام. ول 

ياأخذ مثل هذا الت�صور يف العتبار زيادة املرونة املت�صمنة يف برامج التعليم الثانوي املهني، اأو املجموعة الوا�صعة من اخليارات  املهنية  وفر�س 

العمل التي ميكن اأن تتدفق من الت�صميم الوا�صع للتعليم والتدريب املهني.

يف م�صارات التعليم العام غالبا ما يق�صي موظفي التوجيه والإر�صاد الوقت الكثري يف اإعداد الطالب لختيار درا�صتهم وللمناف�صة على اأماكن 

يف التعليم العايل، مما يقل�س فر�س اهتمام هوؤلء املوظفني مب�صاعدة الطالب غري الراغبني يف الدخول اإىل التعليم العايل.  كما ميكن اأن 

يوؤدي اأي�صا اإىل ق�صور يف ربط الفر�س املهنية يف �صوق العمل بنتائج اختيار م�صار معني من  م�صارات التعليم. 

بع�س �لق�سايا �لتي تنطبق على جميع م�ستويات �لتعليم

املتخ�ص�س.  التدريب  اإىل  املدار�س  يف  املهني  والإر�صاد   والتوجيه  التعليم  تقدمي  على  القائمون  يفتقر  ما  كثريا  	•
التوجيه  يف  متخ�ص�صني  غري  املدار�س  يف  املهني  والإر�صاد  العملية  احلياة  مب�صرية  املرتبط  التعليم  على  القائمون  يكون  ما  غالبا  	•
والإر�صاد املهني .  فهم غالبا ما يجمعون بني دورهم يف التوجيه والإر�صاد املهني  اإىل جانب دور اآخر يقومون به مثل تدري�س مواد 

درا�صية اأخرى، اأو بالإ�صافة اإىل تقدمي امل�صورة والإر�صاد يف امل�صاكل ال�صخ�صية وال�صعوبات الدرا�صية. 

والطلب  الطالب  حاجة  لتلبية  يكفي  ل  غالبا  املدار�س  يف  املهني   والتوجيه  التعليم  توفري  اأجل  من  يعملون  الذين  الأ�صخا�س  عدد  	•
على تلك اخلدمات.

وقتا  ي�صتغرق  منط  )وهو  معهم  لوجه«  »وجها  منط  باتباع  منفردين  للطالب  والإر�صاد  التوجيه  خدمات   تقدمي  يتم   ما  غالبا  	•
كبريا(، الأمر الذي يقلل من قدرة العاملني يف التوجيه على تلبية احتياجات باقي  الطالب. 

غالبا ل تتوفر لدى موظفي التوجيه املوارد التي يحتاجون اإليها للقيام بهذه املهمة ب�صكل �صحيح : م�صاحة خا�صة حيث ميكن فيها  	•
اإجراء مقابالت مع الطالب ؛ مكتبة لأحدث املعلومات عن املهن؛ اأجهزة كمبيوتر ، خط هاتف ، وامل�صاعدة ال�صكرتارية.

املاأمول.  امل�صتوى  على  لي�صت  العمل  وعامل  املدار�س  يف  املهني  والتوجيه  الإر�صاد  خدمات  بني  العالقة  	•
اأفراد هيئة التدري�س ل يعرفون �صوى القليل عن �صوق العمل ، وما ينطوي عليه من اأنواع خمتلفة من الوظائف .   -

�صعف الت�صال بخدمات مكاتب التوظيف العامة   -

فر�س ح�صول الطالب على خربة يف مواقع العمل �صئيلة اأو معدومة   -

عدد قليل من اأ�صحاب العمل يتم دعوتهم للتحدث مع الطالب   -

�صعف م�صاركة الآباء يف الربامج املهنية املدر�صية   -

عدم اإقامة املعار�س التي تتاح فيها فر�س ملجموعات من اأ�صحاب العمل لتقدمي معلومات مهنية للطالب.   -

املهني  والإر�صاد   التوجيه  موظفي  على  مق�صورة  م�صوؤولية  يعترب  الأحيان  من  كثري  يف  املهني  بالر�صاد  املرتبط   والتعليم  التوجيه  	•
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بدل من اأن تكون م�صوؤولية م�صرتكة بني جميع اأع�صاء هيئة التدري�س.

اإىل  ومييلون  واملهارات.  املبادرة  روح  تطوير  على  الطالب  م�صاعدة  اإيل  يهدف  نهجا  ت�صلك  التوجيه  خدمات  من  فقط  القليل  	•
الرتكيز على التوجيه للعمل باأجر ، ولي�س للح�صاب اخلا�س )العمل احلر(.

تو�صيح مدى ر�صاهم عنها  امل�صتفيدين منها يف  وفر�صة  الأحيان،  املهني يف كثري من  للتوجيه   املدر�صية  يتم مراجعة اخلدمات  ل  	•
�صئيلة. ول توجد بيانات جممعة عن مدى ر�صا الطلبة واملعلمني واولياء الآمور اأو �صاحب العمل عن هذه اخلدمة. 

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها:

خالل  البتدائية؟  املدر�صة  خالل  اللزامي؟  التعليم  مرحلة  يف   املبكر  العملية  احلياة  مب�صرية  املرتبط  التعليم  يبداأ  اأن  ميكن  متى  	•
اأي م�صاكل خا�صة يف  اأو يف التعليم الثانوي؟ هلهناك   ، اأن ت�صتمر؟ اإىل نهاية التعليم الإلزامي  املدر�صة الإعدادية؟ واإىل متى يجب 

�صمان اأن يتلقى جميع الطالب الدعم الذي يحتاجون اإليه ؟ كيف ميكن �صمان اأن  تكون قرارت ال�صلطات الر�صمية قادرة على   التغلب 

العام ، وكيف ميكن   الفني واملهني والتعليم  التعليم  اأي من تلك امل�صاكل؟  عندما تت�صمن املناهج الدرا�صية الوطنية م�صارات  على 

�صمان ح�صول الطلبة يف كل م�صار على التعليم والتوجيه املرتبط مب�صرية احلياة العملية الذي يحتاجون اإليه؟

غريها  �صمن  تكون   اأن  ينبغي  اأو   ، املناهج  يف  منف�صلة  درا�صية  مادة  العملية  احلياة  مب�صرية  املرتبط  التعليم  يكون  اأن  ينبغي  هل  	•
من املواد؟ ما هي الآثار املرتتبة  عن كل خيار على جودة الربنامج واملوارد؟ واإذا كان اخليار هو تقدمي مادة منف�صلة، فهل حتتاج 

اإىل روابط بينها وبني مواد اأخرى؟ اإذا مل تكن مادة منف�صلة، كيف يتم التن�صيق ل�صمان تقدمي اخلدمة للطالب؟ وماذا يجب اأن تكون 

اأهدافها؟ وما هو م�صمونها؟ من ينبغي اأن يقوم بتعليم تلك املادة، وما هي التدريبات التي يحتاج اإليها القائمون  على تعليمها؟ 

العملية،  احلياة  مب�صرية  املرتبط  التعليم  درو�س  بني  التوازن  يكون  كيف  املدار�س،  يف  والإر�صاد  للتوجيه  ال�صامل  الربنامج  اإطار  يف  	•
اأن  يجب  الذين  الطالب  العمل؟ من هم  والتجربة يف عامل  لال�صتك�صاف  لهم  املتاحة  والفر�س  الطالب،  مع  ال�صخ�صية  واملقابالت 

يح�صلوا على املقابالت ال�صخ�صية، ومتى تتم هذه املقابالت؟ 

تركهم  واملتوقع  املهنية  املحرومني من اخلدمات  الطالب  مل�صاعدة  وجدت،  اإن  ب�صكل خا�س،  توفريها  التي ميكن  ما هي اخلدمات  	•
للمدر�صه يف وقت مبكر؟ 

تن�صيق  عن   مدر�صة  كل  يف  امل�صوؤول  هو  ومن  ؟  ال�صامل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  برنامج  لتنفيذ  املوظفني  من  املطلوب  هو  ما  	•
برنامج التوجيه والإر�صاد املهني ؟ ما هو التوازن املطلوب  بني املعلمني واخت�صا�صيي التدريب الذين يعملون بدوام جزئي واأولئك 

الخت�صا�صني الذين يعملون بدوام كامل؟ هل ينبغي اأن يكون التوجيه والإر�صاد مل�صرية احلياة العملية   جمال م�صتقال داخل املدر�صة، 

التوظيف   مكاتب  املطلوب: من  الدعم اخلارجي  هو  ما  للطالب؟  ال�صخ�صية  امل�صورة  تقدمي  مثل  اأخرى  وظيفة  وبني  بينه  اأو اجلمع 

العامة؛  من اأفراد املجتمع،  ومن اأ�صحاب العمل، من اخلريجني؟  ما هي الربامج التدريبية التي يجب اأن يتم و�صعها لهوؤلء املوظفني 

من خارج املدر�صة؟ هل هناك حاجة اإىل  عقود خا�صة اأو اتفاقيات على امل�صتوى املحلي اأو الوطني لدعم دور  تلك الوكالت اخلارجية؟
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)مكان  املهني  والإر�صاد  التوجيه  يف  لربناجمها  بنجاح  تنفيذها  ل�صمان  مدر�صة  كل  اإليها  حتتاج  التي  اخلا�صة  املوارد  هي  ما  	•
خم�ص�س وتوفري املعلومات الالزمة، ووقت املعلمني، وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت(؟

يح�صلون  الطالب  جميع  اأن  من  التاأكد  اأجل  من  املطلوبة  ال�صيا�صات  اأدوات  هي  ما  مركزي،  غري   املدار�س  متويل  يكون  عندما  	•
على تعليم وتوجيه  مهني كاف  ، واأن تكون الربامج ذات نوعية منا�صبة يف كل املدار�س واملناطق ،  واأن تكون املوارد  كافية للتعليم 

والتوجيه املتعلق مب�صرية احلياة العملية؟

امل�صتوى  على  جمعها  يجب   التي  البيانات  اأنواع  هي  ما  ؟  املهني  والإر�صاد  للتوجيه  املدر�صية  الربامج  وتقييم  ر�صد  ميكن  كيف  	•
املركزي اأو الوطني للم�صاعدة يف  حتديد التوجهات ال�صا�صية العامة؟ 

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات:

املوارد  ونوع  وم�صتوى   ، الأولويات  يف  الثغرات  حتديد  اأجل  من  املدر�صية  املهني  والإر�صاد  التوجيه  لربامج  وطني  ا�صتبيان  اإجراء  	•
املالية واملادية والب�صرية التي يتم ا�صتخدامها يف هذه الربامج.

احتياجات  تخ�س  والطالب  والآباء  العمل  واأ�صحاب  املدار�س،  مديري  مع  والإقليمي  واملحلي  الوطني  امل�صتوى  على  م�صاورات  عقد  	•
النظر حول ق�صايا مثل م�صتوى  اإىل احل�صول على وجهات  امل�صاورات  وتهدف هذه  املدار�س.  املهني يف  والإر�صاد  والتوجيه  التعليم 

الأولويات ، وكيف ميكن حتديد ا�صتحقاقات الطالب  وكيفية الوفاء بها ، وكيف ميكن �صمان الت�صاق واجلودة؟ 

يجب   ، ال�صتبيان  نتائج  حتليل  وعند  املهني.  والإر�صاد  والتوجيه  التعليم  برامج  عن  الطالب  ر�صا  عن  ا�صتفتائي  ا�صتبيان  اإجراء  	•
التاأكد من اأن م�صتوى الر�صا قد مت حتليله با�صتخدام  عوامل مثل اجلن�س واملرحلة الدرا�صية ونوع امل�صار اأو الربنامج للطالب. 

العمل   �صوق  تكامل   للم�صاعدة على �صمان  العمل  �صوق  وهيئات  العمل  اأ�صحاب  مع  واإقليمية  دورية وطنية وقطاعية  عقد م�صاورات  	•
مع برامج التعليم املرتبطة بالر�صاد املهني يف املدار�س.

مع  عنها.  ور�صاهم  ا�صتخدامها،   ومدى  العمل،  �صوق  عن  معلومات  لتوفري  امل�صتخدمة  املواد  عن  للطالب  ا�صتبيان   اإجــراء    	•
ا�صتخدام نتائج  ال�صتبيان يف حت�صني نوعية تلك املواد. 

برامج  لبناء  نتائجها  ت�صتخدم  كقاعدة  جتريبية  برامج  وتقومي  ت�صميم  يتم  الأولويات،  يف  فجوات  فيها  يكون  التي  الأماكن  يف  	•
املعلمني على  املثال من قبل  املتخ�ص�صني )على �صبيل  اأ�صباه  املهني   من  والإر�صاد  التوجيه  يقام  اأو�صع، عندما   وطنية على نطاق 

اأ�صا�س جزء من الوقت ، اأو من قبل املر�صدين يف املدار�س العامة اأو اخت�صا�صيي علم النف�س الذين يقدمون اأي�صا امل�صورة ال�صخ�صية( 

، يتم تطوير وتقييم برامج جتريبية يتم تقدميها من قبل اخت�صا�صيي التوجيه املهني .

املهني  بالر�صاد  املرتبط   التعليم  فعالية  ل�صمان  الالزمة  واملوارد  )املكان(،  املطلوب  املادي  احليز  عن  توجيهية   مبادئ  و�صع  	•
وبرنامج التوجيه يف املدر�صة.

 ، العمل«  يف  »اخلربة  برامج  تقدمي  يف  املدار�س  لدعم  العمل،  واأ�صحاب  التعليمية   ال�صلطات  بني  ب�صراكة   ، وطنية  منظمة  اإن�صاء  	•
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مبا يف ذلك �صمان دعم اأ�صحاب العمل للربنامج ، وو�صع مبادئ توجيهية ملتابعة املدار�س واأ�صحاب العمل ل�صمان جودة الربامج.

والتوجيه  بالر�صاد  املرتبط   التعليم  يقدمون  الذين  لالأفراد  اخلدمة(  واأثناء  )الأولية  التدريبية  لالحتياجات  وطني  تقيم  اإجراء  	•
املهني يف املدار�س.

املدار�س  املهني يف  بالر�صاد  املرتبط   والتعليم  التوجيه  برامج  من  املتوقع حتقيقها  النتائج  اأنواع  عن  وطنية  توجيهية  مبادئ  و�صع  	•
.ا�صتخدام هذه النتائج املتوقعة لر�صد جودة وفعالية الربامج املدر�صية، مع التاأكد من ح�صول الآباء واأ�صحاب العمل املحليني على 

نتائج التقييم با�صتخدام تلك املعايري.

تزويد  �صمان  مع  العمل،  �صوق  اأو يف  التعليم  اأ�صبحوا يف  اأين  ومعرفة  املدر�صة،  تركوا  الذين  الطالب  ملتابعة  دوري  ا�صتبيان  اإجراء  	•
املدار�س لي�س فقط  بالنتائج الوطنية الإجمالية ، ولكن اأي�صا بالنتائج اخلا�صة بطالبهم.

�أمثلة على �ل�ستجابات �لفعالة 

يف املدار�س  التي تقوم باالر�شاد املهني  يف مرحلتي التعليم االبتدائي والتعليم: يف كندا Canada )كيبيك Quebec)، يتم ت�صجيع  	•
املدار�س على تطوير مفهوم املدار�س املتوجهة نحو الإر�صاد  املهني)l’e’cole orientante(( حيث ميثل التخطيط ال�صخ�صي  و 

املهني اأحد خم�صة جمالت وا�صعة للتعلم يف املدر�صة ب�صكل عام(.  والهدف هو تقدمي الدعم لتنمية قدرة طالب املدار�س البتدائية 

ما  جدوى  الطالب  يفهم  اأن  الأمر  هذا  وي�صمن  العملية.    م�صاراتهم  تخطيط  على  الثانوية  املدار�س  وطالب  هويتهم،  حتديد  على 

يدر�صون )من لغات وريا�صيات، والعلوم اإلخ(، ويفهمون اأهمية درا�صتها، ولتطبيق هذا املفهوم ، يجب زيادة عدد املتخ�ص�صني املوؤهلني 

يف التوجيه، وبالإ�صافة اإىل ذلك ، يتم  ا�صراك جميع اأ�صحاب امل�صلحة   اأول  عرب ت�صجيع النقا�س  البناء  بني املدر�صني وموظفي 

التوجيه، ومن ثم من خالل تطوير ال�صراكات مع الآباء والأمهات واملجتمع املحلي. مع اإتاحة قدر كبري من املرونة للمدار�س يف حتديد 

اخلطوط العري�صة ملا يجب اأن تكون عليه املدر�صة املتوجهة نحو الإر�صاد  املهني ، يف اإطار املعايري املحددة لهذا النمط من املدار�س.

نظام احلقائب Portfolio System: و�صعت بع�س الدول ا�صرتاتيجيات مل�صاعدة الطالب على دمج املعارف واملهارات والجتاهات  	•
نحو العمل، والتي اكت�صبوها من كافة املعلمني، وي�صمل ذلك ا�صتخدام الطالب ملا ميكن اعتباره »حقائب« ، حيث ي�صجل الطالب فيها  

التعلم واخلربات  ذات ال�صلة مب�صاراتهم العملية. وي�صار اإىل هذا على اأنه »اجلواز املهني Job Passport ، كما هو احلال يف النم�صا 

career-choice pass- »اأو«جواز الختيار املهني Denamark يف الدمنارك »Education log اأو«ال�صجل التعليمي ،Austria
port  يف اأملانيا Germany،  وميكن لتلك احلقيبة اأن ت�صاعد الطالب على اإدارة التعلم اخلا�س بهم واإدراك عالقة التعلم بالعمل 

مع وجود خطط حلياتهم  املهنية. 

بناء اجل�شور مع عامل العمل: Building bridges with the world of work عن طريق جمموعة متنوعة من »جتربة العمل«  	•
، العمل التطوعي ، التواجد يف بيئة العمل ”و »الزيارات امليدانية لأماكن العمل«  ميكن تنظيم مبادرات مل�صاعدة الطالب على تطوير 

اأفكارهم عن عامل العمل والتوجهات املهنية اخلا�صة بهم.  فنجد يف اأملانيا Germany  اأن الزيارات ال�صتطالعية للموؤ�ص�صات هي 
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الأ�صلوب  ال�صركات هذا  العمل. وتقدر  التوجيه والإر�صاد  املهني، وتت�صمن عادة عن�صرا من عنا�صر اخلربة يف  جزء ل يتجزاأ من 

من اأ�صاليب الت�صال مع املدار�س، وغالبا ما ت�صتغرق التدريبات العملية ما بني اأ�صبوع اإىل ثالثة اأ�صابيع، ويتم اإعداد دليل اإر�صادي 

ومواد داعمة له ت�صاعد يف تطبيق اإجراءات املعاونة على و�صع الطالب يف مواقع التدريب، واإجراءات التح�صري واملتابعة التي تقوم بها 

املدار�س. بالإ�صافة اإىل قواعد ال�صحة وال�صالمة لأ�صباب تتعلق باجلوانب القانونية والتاأمني.  وميكن اأي�صا للطالب ق�صاء هذا النوع 

من التدريب العملي يف بلدان اأوربية اأخرى. 

التوجيه املهني باعتباره م�شوؤولية م�شرتكة جلميع العاملني يف املدر�شة:  يف فنلندا ، املعلمون وغريهم من ال�صركاء لديهم و�صف  	•
تنفيذي لكافة الأن�صطة  امل�صاركني بها  ل�صمان ح�صن تنظيم العمل.  وي�صمن هذا الأ�صلوب تقدمي اخلدمات على م�صتوى احلد الأدنى 

على اأقل تقدير، ويف نف�س الوقت تعزيز امل�صوؤولية املوؤ�ص�صية للتوجيه والإر�صاد املهني  على م�صتوى املدر�صة ككل. 

التاأكد من اأن العاملني يف التوجيه واالإر�شاد املهني هم من ذوي اخلربة ب�شوق العمل: تقوم الكثري من البلدان بت�صجيع املدار�س على  	•
تطوير �صراكات يف  جمال التوجيه والإر�صاد املهني .  وغالبا ما تت�صمن مثل هذه ال�صراكات دعوة اأ�صحاب امل�صلحة البارزين )مثل 

ااأولياء الأمور واخلريجني ، وممثلي جمتمع الأعمال ، والنقابات، واملنظمات غري احلكومية( للم�صاهمة يف برنامج التعليم املرتبط 

مب�صرية احلياة العملية، ويف بع�س احلالت، ت�صرك املدار�س وكالت خارجية )ممن يعتربون الأقرب اإىل احلياة املهنية( يف بع�س 

م�صئوليات التوجيه والإر�صاد  املهني لطالبها،. ولكن ينبغي النظر اإىل دور تلك اخلدمات اخلارجية على اأنه دور تكميلي ولي�س بديال 

عن دور املدر�صة.  ويف مثل هذه احلالت ُين�صح باإبرام عقد تعاوين ر�صمي لتقدمي تلك اخلدمات )كما هو احلال يف النموذج الأملاين، 

على �صبيل املثال(.
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التوجيه واإلرشاد  المهني للشباب المعرضين
لالنسحاب المبكر من المدرسه

Career Guidance for Young People at Risk
 

ق�سايا  مطروحة

اإعادة دمج املن�صحبني من التعليم  يف وقت مبكر يف التعلم والعمل، لي�صت  يف بع�س الدول، تكون اخلدمات التي تهدف اإىل �صرعة  	•
على امل�صتوى املطلوب.  على الرغم من الوجود الفعلي لتلك اخلدمات التي تعمل على اإعادة دمج ال�صباب الذين تركوا املدار�س يف 

�صن مبكر، اإل اأن التوجيه والإر�صاد  املهني ل ميثل جزءا من هذه اخلدمات. 

التي  املجتمعية  اخلدمات  قائمة  من  جزء  هو  املهني  والإر�صاد   التوجيه  اأن  من  التاأكد  هو  القرار  �صناع   يواجه  الذي  والتحدي  	•
لكل  املالئم  العمل  منها حتديد  للم�صتفيدين  بحيث ميكن  ت�صميم هذه اخلدمات  ويجب  مبكر.   وقت  املدار�س يف  تاركي  ت�صتهدف 

منهم والذي يتنا�صب معهم.  ومن التحديات ذات ال�صلة، تطوير قدرات املجتمعات املحلية بحيث ت�صاعد الطالب الأكرث اإحتمال اأن 

يت�صربوا من التعليم يف وقت مبكر على البقاء يف املدار�س، اأو اإعادة دمج اأولئك الذين قد غادروا التعليم بالفعل. 

اإن اخلدمات املدر�صية للتوجيه والإر�صاد املهني  لي�صت، يف كثري من الأحيان،  جزءا من ا�صرتاتيجيات احلد من  ان�صحاب الطالب  	•
  Social exclusion من الدرا�صة يف �صن مبكرة ، ل�صيما من جانب ال�صباب الذين هم عر�صة خلطر ال�صتبعاد الجتماعي 

وثمة حتد ل�صانعي  القرار هو التاأكد من اأن التوجيه والإر�صاد مل�صرية احلياة العملية هو جزء من ›ا�صرتاتيجيات املدار�س لكت�صاف 

وم�صاعدة ال�صباب الذين يغادرون املدر�صة يف وقت مبكر اأو بدون موؤهالت: مل�صاعدتهم يف اإيجاد معنى لبقائهم يف املدر�صة ، اأو يكون 

لديها ا�صرتاتيجيات جيدة للتخطيط  الذي  متكن هوؤلء ال�صباب من اإعادة حماولة التعليم ، وامل�صاركة يف التعليم الثانوي،  بل واإمتامه 

تلك  لإيجاد  الرتبويني  العمل مع  الأكرب هو  التحدي  النوع، ي�صبح  برامج من هذا  التدريب.  ويف ظل غياب  والنخراط يف  بنجاح، 

الربامج.

 م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

يف ظل عدم وجود برامج يف املدار�س للك�صف املبكر عن املنقطعني عن الدرا�صة وم�صاعدتهم، ما هي احلجج التي ميكن  ل�صانعي  	•
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التي  املهنية  الإر�صادات  ال�صيا�صات؟ ما هي  للم�صاعدة يف و�صع تلك  ا�صتخدامها  التوجيه  التوجيه والإر�صاد املهني  وممار�صي  قرار 

ميكن تقدميها لل�صباب املحتمل اأن يرتكوا املدار�س يف وقت مبكر وكيف يتم تقدميها؟ هل ميكن تقدمي ذلك التوجيه كجزء من املناهج 

التعليمية اأو بالإ�صافة اإليها؟ هل يتم تقدمي ذلك التوجيه عن طريق موارد داخلية اأم بال�صتعانة مبوارد من اخلارج اأم بكالهما معا؟ 

هل يجب اأن يت�صمن ذلك توظيف جتريبي لهوؤلء الطالب خارج املدر�صة؟ 

يرتكون  الذين  مع  العمل  على  قدراتهم  نح�صن  حتى  املهني   والإر�صاد  التوجيه  يف  العاملون  اإليها  يحتاج  التي  التدريبات  هي  ما  	•
هذه  لديه  احلايل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  هل  مبكر؟  �صن  يف  املدر�صه  من  لالن�صحاب  املعر�س  وال�صباب  مبكر،  وقت  يف  التعليم 

الخت�صا�صات )على �صبيل املثال قيامهم بتحويل ال�صباب اإىل اخلدمات الأخرى املتاحة والتي تنا�صب احتياجاتهم،  والتعاون فيما 

بني مقدمي اخلدمات بحيث يعملون كفرق م�صرتكة بني القطاعات( ؟ كيف ميكن ملوظفي املدر�صة وغريهم من القائمني على التوجيه 

والإر�صاد املهني يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب التعاون مع اأفراد من خارج العاملني يف املدر�صة ) مثل ال�صباب العاملني، واملر�صدين 

الجتماعيني والأخ�صائيني الجتماعيني وغريهم من املجتمع( لتحقيق اأق�صى تاأثري لكال الطرفني )املدر�صة واملتعاونني من خارجها( 

؟

املهني كجزء من  للتوجيه  كافية  اعتمادات  املدار�س يف وقت مبكر تخ�ص�س  لتاركي  تقدم  التي  املجتمع  القائمة على  هل اخلدمات  	•
جمموعة وا�صعة من امل�صاعدات التي تقدم عادة لالأفراد املت�صربني من التعليم؟ 

للمت�صربني  عادة  يقدم  الذي  للتعليم«  الثانية  »الفر�صة  برامج  �صمن  املقدم  العملية  احلياة  مل�صرية  والإر�صاد  التوجيه  �صكل  هو  ما  	•
من التعليم يف وقت مبكر؟

اأن يكون م�صمون التوجيه؟ كيف ينبغي تو�صيل خدمات التوجيه  كيف يتم دمج التوجيه يف برامج الفر�صة الثانية هذه؟ ماذا يجب  	•
اإىل هوؤلء املت�صربني؟ ومن يقدمها؟ ومتى؟

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

املدار�س.  يف  والإر�صاد  التوجيه  م�صادر  تخ�صي�س  عند  وذلك  مبكر،  ب�صكل  للتعليم  تركهم  يحتمل  الذين  للطالب  الأولوية  اإعطاء  	•
من  الن�صحاب  احتمال  عن  للك�صف  املبكر  التدخل  ا�صرتاتيجيات  قيمة  ل�صرح  املدار�س  وقــادة  التعليمي  النظام  مديري  مع  العمل 

املدار�س ، واإظهار الدور الذي ميكن للتعليم والتوجيه والإر�صاد املهني  اأن يقوما به يف هذه ال�صرتاتيجيات.

لتنبيههم    - العمل  واأثناء  بالعمل  التحاقهم  قبل   - التوجيه  جمال  يف  والعاملني  واملعلمني  املدار�س  ملديري  املقدم   التدريب  تطوير  	•
اإىل الطرق التي ميكن دجمها يف برامج التوجيه والإر�صاد املهني مل�صاعدة ال�صباب الذين يحتمل اأن يرتكوا املدار�س يف وقت مبكر. 

يف  البارزين  الرا�صدين  خالل  من  والعمل  ال�صباب  اجتماع  اأماكن  يف  اخلدمات  املجتمعيةتقدمي  التوعية  تدابري  من  ال�صتفادة  	•
لل�صباب املعر�صني لن�صحاب من املدر�صه يف  ال�صباب لتوفري التوجيه والإر�صاد املهني  املجتمع والذين هم على ات�صال يومي بهوؤلء 

�صن مبكر 
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مع  العمل  مهارات  تطوير  من  متكينهم  على  قادرة  العملية  احلياة  مل�صرية  الإر�صاد  يف  للعاملني  التدريب  برامج  تكون  اأن  �صمان  	•
ال�صباب املعر�صني لالن�صحاب يف �صن مبكر ، واملنقطعني عن الدرا�صة ، مبا يف ذلك مهارات التوا�صل والتعاون مع الأ�صخا�س البارزين 

يف املجتمع والوكالت ، واإحالة من يحتاج من الطالب اإىل جهات تقدمي خدمات لهم ، والعمل بروح الفريق.

�صمان اأن يكون لكل طالب معر�س لرتك املدر�صة  خطة عمل تت�صمن خطته للتطوير يف جمالت التعليم والعمل  وجمالت احلياة  	•
ب�صكل عام. 

القت�صاء  عند  لهم  املهني  التوجيه  م�صاعدات  وتوفري  مبكر،  وقت  املدار�س يف  من  املن�صحبني  تقوم مبتابعة  املدار�س  اأن  من  التاأكد  	•
وحيثما اأمكن ، وذلك ملدة ت�صل اىل عامني بعد اأن يغادر الطالب املدر�صة.

)على  م�صاعدتهم  وتنظيم  منازلهم،  يف  الطالب  مع  والجتماع   ، ال�صراه  مع  العمل  خالل  من  املبكر  التدخل  ا�صرتاتيجيات  و�صع  	•
�صبيل املثال من خالل »نوادي حل الواجبات املنزلية«(.

�أمثلة على ��ستجابات فعالة  

تقدمي اخلدمات املتكاملة يف الدول اال�شكندينافية Scandinavia: اإن اأكرث ال�صيا�صات جناحا يف التعامل مع ال�صباب املعر�صني   	•
اأوروبية  Scandinavia )على الرغم من ظهور عنا�صر من نف�س النهج يف بلدان  للت�صرب املدر�صي توجد يف الدول ال�صكندنافية 

اأخرى(. وقد اعتمدت هذه ال�صيا�صات النهج الفردي يف التعليم والتوجيه حيث يتحرك  العاملون يف املجال الرتبوي جنبا اإىل جنب 

مع موظفي التوجيه والإر�صاد مل�صرية احلياة العملية، اإىل جانب فئات متنوعة من ال�صخ�صيات الأخرى، واخلدمات التعليمية وفر�س 

العمل : على �صبيل املثال، تقدمي امل�صاعدة يف مناهج ال�صحة اأو التدبري املنزيل على اأ�صا�س حمو الأمية، ومهارات البحث عن العمل ، 

وتدريبات بناء الثقة بالنف�س ، والتعلم عن طريق العمل ، اأو برامج العمالة املدعومة.  و يتطلب ذلك تعاونا وثيقا بني موظفي التوجيه 

والإر�صاد املهني وجمموعة من ذوي الخت�صا�صات الأخرى.  وبالن�صبة للمن�صحبني من املدار�س ، جتمع هذه املبادرات بني التدخل 

املبكر ، واللتزام املتبادل والتخطيط للعمل الفردي ، مع التوجيه املهني كونه عن�صرا رئي�صيا يف هذه العملية. 

باإجراء  قانونيا  ملزمة  الدمناركية  البلديات   :proactive municipalities in Denmark الدمنارك  يف  الن�شطة   البلديات  	•
ات�صالت مع ال�صباب الذين ان�صحبوا من التعليم النظامي على الأقل مرتني يف ال�صنة حتى �صن التا�صعة ع�صرة.  وهناك جمال�س بلدية 

متدد ال�صن اإىل اأبعد من ذلك،  يف بع�س احلالت يتم هذا العمل من قبل م�صت�صاري التوجيه املدر�صي. ويف حالت اأخرى، ل�صيما 

البلديات الكبرية، يتم ذلك عن طريق جمال�س ا�صت�صارية منف�صلة وخمت�صة بال�صباب، واعتبارا من �صن الثامنة ع�صرة ي�صبح ال�صاب 

م�صتحقا لدعم حمدود للدخل، ولكن فقط اإذا كانت لديه خطط تطويرية وتطبيقية مل�صتقبله اأعدت بالتن�صيق مع القائمني على خدمات 

اإر�صاد ال�صباب، وين�صب الرتكيز على اإتباع مناهج اللتزام املتبادل امل�صممة مل�صاعدتهم يف احل�صول على حقوقهم يف امل�صاركة يف 

التعليم والتدريب. 

  The Youthreach Programme in Ireland :برنامج التوا�شل مع ال�شباب يف اأيرلندا 	•
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ت�صتهدف هذه الربامج ال�صباب العاطلني عن العمل ، وكثري منهم قد ترك املدار�س مبكرا.  ويتم تخ�صي�س برامج منف�صلة �صمن   

جمموعة وا�صعة من الأولويات  : مراكز حتت رعاية جلان حملية للتعليم املهني Vocational Education Committees  ؛ ور�س 

Training and Employ- والتدريب  التوظيف  وكالة  اأ�ص�صتها   Community Training workshops جمتمعية  ددريب 

ment Agency )FAS( ؛ ومراكز التدريب املتنقلة Senior Traveller Training Centers.  يت�صمن الربنامج ا�صتعرا�س 
كل من امل�صاكل ال�صخ�صية والجتماعية والتعليمية والوظيفية  التي تواجه العديد من امل�صاركني، مما يعني اأن امل�صورة والتوجيه غالبا 

ما ت�صكل جزءا هاما من دور هوؤلء الذين يقومون بالتدري�س يف تلك الربنامج.  وقد و�صعت برامج جتريبية لتدريب هوؤلء القائمني 

بالتدري�س يف تلك الربامج على مهارات التوجيه.  وبالإ�صافة اإىل ذلك ، يتم تقدمي خدمة التوجيه يف كل برنامج من قبل موجهني 

موؤهلني على اأ�صا�س العمل اجلزئي )لبع�س الوقت( مبا يف ذلك موجهني  يف جمال التوجيه املهني من وكالة التوظيف والتدريب. 
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4

خدمات التوجيه واإلرشاد المهني في التعليم العالي
 Career Services in Tertiary Education 

ق�سايا مطروحة   

العايل.   التعليم  الطالب يف  من  للعديد  تتوفر  التي  املهني  والإر�صاد   التوجيه  من خدمات   ، اطالقا  �صئ   ل  رمبا  اأو  القليل،  هناك  	•
اإليها  يحتاجون  التي  املتنوعة  اخلدمات  اإىل  الو�صول  على  قدرة  دون  الطالب  تاركة  �صئيلة،  الواقع  اأر�س  على  املتوفرة  واخلدمات 

لتخاذ قرارات تعليمية ومهنية تقوم على املعرفة. 

احلياة  يف  العملية  م�صريتهم  تطور  ب�صاأن  الإر�صاد  من  الطالب  احتياجات  لتلبية  املدربني  املوظفني  يف  نق�س  هناك  	•
جمالت الرتكيز على خدمات التوجيه والإر�صاد  املوجودة يف كثري من الأحيان �صعيفه، مع الرتكيز غالبا على الإر�صاد ال�صخ�صي  	•
الوظيفي، مبا يف ذلك يف معاونة الطالب على تطوير  املهنية والختيار  امل�صرية  الدرا�صي.  والهتمام �صئيل مبو�صوعات تطوير  اأو 

مهارات اإدارة م�صريتهم املهنية ومهارات املبادرة )كاإن�صاء م�صروعات �صغرية( والنظر يف تناول خيارات العمل  احلر. 

من  النتقال  مرحلة  يف  الطالب  املثال:  �صبيل  على  الطالب،  من  بعينها  ملجموعات  املهني  بالتوجيه  تهتم  برامج  هناك  لي�س  	•
اأو يغريونها، والطالب الكبار الذين يعودون اإىل الدرا�صة، التعلم عن  الدرا�صة اإىل العمل، والطالب الذين ينقطعون عن درا�صتهم 

ُبعد، والطالب القادمون من بلدان اأخرى. 

 م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها

والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تقدمي  احلكومات  توؤ�ص�صها  التي  الثانوي(  بعد  )ما  التعليم  من  الثالث  امل�صتوى  موؤ�ص�صات  على  هل  	•
للطالب؟ اإذا كانت الإجابة بنعم ، ما هو م�صتوى اخلدمة الذي يجب حتديده؟ وهل هذا امل�صتوى من اخلدمة هو  حق من حقوقهم؟ 

من  تكون جزءا  اأن  اخلدمات،  هذه  يقدمون  الذين  املوظفني  وموؤهالت  ومهارات  والإر�صاد،  التوجيه  على جودة خدمات  ينبغي  هل  	•
التقييم العام جلودة موؤ�ص�صات التعليم العايل؟

اأع�صاء  بــاأدوار  اخلدمات  تلك  عالقة  مدى  هو  ما  العايل؟  التعليم  موؤ�ص�صة  داخل  املطلوبة  املركزية  اخلدمات  وظائف  هي  ما  	•
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هيئة التدري�س وحمتوى املناهج الدرا�صية )ول�صيما عندما يكون التطور املهني والتعليم القائم على موقع العمل جزءا من املقررات 

الأكادميية(؟

كيف ميكن  الربط بني خدمات التوجيه والإر�صاد لطالب التعليم بعد الثانوي والتوجيه والإر�صاد املهني التي تقدم خارج موؤ�ص�صات  	•
التعليم ويف مكاتب التوظيف ، وكذلك مع اأ�صحاب العمل ، ل�صمان اأن املعلومات التي يقدمها التوجيه والإر�صاد املهني منا�صبة وحديثة 

، وحتتوي على معلومات دقيقة عن �صوق العمل؟ 

الكليات  عرب  والتعلم  التعليم  برامج  يف  وثيق  ب�صكل  املهنية  احلياة  م�صرية  وتطوير  املهني   الإر�صاد  دمج  ينبغي  مدى  اأي  اإىل  	•
والأق�صام؟

اإدارة الأفراد الذاتية مل�صرية تطورهم املهني �صمن املناهج الدرا�صية ، وحتديد مالحمها وو�صع نظم  كيف ميكن الرتويج لربامج   	•
جتميعية لها؟

اإمتام  اإليه اخلريجون، معدلت عدم  انتهى  املثال يف ما  �صبيل  والإر�صاد )على  التوجيه  نتائج  التي يجب جمعها حول  الأدلة  ما هي  	•
برامج الدرا�صة، واأين انتهى احلال مبن  مل يتموا درا�صتهم، والتكاليف ال�صنوية لعدم اإمتام الربامج التعليمية؟( كيف ميكن ا�صتخدام 

هذه املعلومات يف حت�صني خدمات التوجيه والإر�صاد للطالب احلاليني،  وحت�صني قرارات التحاق الطالب املحتملني؟ 

والإر�صاد  التوجيه  املزيد من خدمات  وتقدمي  تطوير  ت�صارك يف  اأن  الأخرى  املعنية  العمل، واجلهات  واأ�صحاب  للطالب  كيف ميكن  	•
الفعالة؟

العايل  التعليم  يف  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تطوير  عملية  لتن�صيط  ا�صتخدامها  ميكن  التي  واحلوافز  ال�صيا�صات  حماور  هي  ما  	•
والتاأثري عليها، اأخذا يف العتبار الدرجة العالية من ال�صتقاللية الذي يتمتع بها هذا القطاع ب�صكل تقليدي؟

الكبار  تعليم  املثال  �صبيل  )على  العايل  التعليم  يف  امل�صتهدفة  الفئات  ملختلف  املهني  والإر�صاد  التوجيه  متطلبات  تلبية  مدى  هو  ما  	•
وذوي الحتياجات اخلا�صه والأ�صخا�س ذوي الدعم املايل املحدود للغاية، والطالب الأجانب، واملت�صربني من التعليم(؟

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

الإعالم.  وا�صع يف  نتائجها على م�صتوى  توزيع  العايل، و�صمان  التعليم  والإر�صاد  يف  التوجيه  القيام مبن�صورات وطنية عن خدمات  	•
ال�صتبيانات  تلك  ا�صتخدام  ميكن  بحيث  العايل  للتعليم  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  عن  ا�صتبيان  و�صع  املراجعة،  هذا  من  وكجزء  	•
على حد �صواء لإجراء مراجعات على م�صتوى موؤ�ص�صة التدريب اأو على امل�صتوى الوطني. التاأكد من اأن الطالب، ال�صابقني واحلاليني 

والأ�صر،  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  العمل،  اأ�صحاب  مثل  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  غريهم  وكذلك  باآرائهم،  �صاركوا  قد  �صواء،  حد  على 

ولإدارة وحتليل مثل هذا ال�صتبيان، يتم ا�صتهداف فئات حمددة من الطالب مثل الطالب الكبار، والطالب يف املرحلة النتقالية، 

الطالب الوافدين من دول اأخرى واملحرومني وذوي الحتياجات اخلا�صه. 
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الأويل  التدريب  يف  املطلوبة  التغيريات  واقرتاح  العايل،  التعليم  يف  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  موظفي  موؤهالت  يف  النظر  اإعادة  	•
وامل�صتمر والتدريب على اإدارة هذه اخلدمات، وتنفيذ تلك املقرتحات.

تلك  �صمان   اإلزامية   : املثال  �صبيل  على  العايل،  للتعليم  الوطني  التمويل  اأولويات  مع  العايل  التعليم  يف  التوجيه  خدمات  ربط  	•
املوؤ�ص�صات خدمات التوجيه كجزء من  نظم التخطيط ال�صرتاتيجي ، اأو اأولويات �صمان اجلودة وحتديدها كجزء من اأهداف اأداء 

موؤ�ص�صة التعليم العايل.

املثال  �صبيل  )على  الثانوي  بعد  والتعليم  العمل  �صوق  بني  متنا�صقة  الوطني   امل�صتوى  على  جمعها  يتم  التي  البيانات  اأن  من  التاأكد  	•
نوع ال�صناعة وم�صمى املهنة، والدخل، ومعدلت البطالة،  التعليم الالحق الذي مت(.  و�صمان توزيع هذه البيانات على نطاق وا�صع 

على الطالب احلاليني وال�صابقني، واأ�صحاب العمل، وم�صوؤويل  التعليم العايل واأع�صاء هيئة التدري�س.

اإكمالهم  بعدم  املرتبطة  الفعلية  والتكاليف  العايل،  التعليم  موؤ�ص�صات  لربامج   الطالب  اإمتام  عدم  معدلت  جممل  يف  التحقيق  	•
م�صاركة  وخالل  الدرا�صي  الربنامج  دخول  قبل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تقدمي  يف   الإنفاق  على  العائد  ون�صبة  التعليم، 

الطالب فيه. 

خدمات  مقدمي  من  وغريها  العملية،  احلياة  م�صرية  جمال  يف  العايل  التعليم  يقدمها  التي  اخلدمات  بني  وطنية  �صبكة  اإن�صاء  	•
التوجيه والإر�صاد املهني وباقي اأ�صحاب امل�صلحة، وعلى وجه اخل�صو�س  مقدمي خدمات التوجيه والإر�صاد القائمة على �صوق العمل، 

ل�صمان تزويد الطالب مبا يكفي من املعلومات املتعلقة ب�صوق العمل.

امل�صتهدفة  الفئات  العايل مع مراعاة احتياجات خمتلف  التعليم  املهني  يف  والإر�صاد  التوجيه  لتقدمي خدمات  الرتويج ملنهج متميز  	•
من خالل متويل موجه لهذه الفئات كحافز.

العايل. التعليم  جمال  يف  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  يف  والتطوير   البتكار  حلفز  الأويل  التمويل  توفري  	•

�أمثلة على ��ستجابات فعالة

Trinity College Dublin جمموعة وا�صعة من اخلدمات للطالب واخلريجني  دبلن  يف  ترينيتي  بكلية  اخلدمات  جلنة  تقدم  	•
واملوظفني الأكادمييني واأ�صحاب العمل.  فبالإ�صافة اإىل تقدمي امل�صورة ال�صخ�صية للطالب، فاإن لدى الطالب اإمكانية الدخول على  

اأخرى يف احلرم اجلامعي وخارج  اأماكن  اأي�صا يف  تتوفر  التي  الإنرتنت،  املواد عرب  التوجيه والإر�صاد وجمموعة وا�صعة من  مكتبة 

احلرم اجلامعي.

Career Day الذي ميكن الطلبة من اإجراء ات�صالت مع اأ�صحاب العمل ملناق�صة  ت�صتمل اخلدمة على تنظيم معر�س »اليوم املهني«  	•
الوظائف التي يتوقع اأن تتوفر لهم بعد التخرج.  ويوفر املعر�س للطالب فر�س احل�صول على الوظائف ال�صاغرة ، وي�صاعد على تنظيم 

التدريب واخلربة العملية وال�صتفادة من فر�س العمل ال�صاغرة.  اإىل جانب عقد حلقات درا�صية منتظمة على مدار العام عن مهارات 
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البحث عن العمل، مبا يف ذلك عر�س مقابالت م�صورة عرب الفيديو، وميكن للطالب احل�صول على الختبارات النف�صية مل�صاعدتهم 

للطالب  الفر�س  اإتاحة  اأولويات  القيام برتتيب  تلك اخلدمات  تت�صمن  اإىل جانب ذلك  املهن،  باختيار  املت�صلة  اتخاذ قراراتهم  يف 

للح�صول على اإر�صادات من �صباب تخرجوا حديثا منذ فرتات ق�صرية من اأجل حت�صني ا�صتعدادهم ملرحلة ما بعد التخرج .يتم توظيف  

برنامج تطوير �صخ�صي يف عدد من الأق�صام يف اجلامعة للم�صاعدة يف تطوير مهارات التوظيف. 

يعملون  ملن  بالن�صبة  ر�صوم  )مقابل  ال�صخ�صية  امل�صورة  على  للح�صول  اخلدمة  هذه  من  ال�صتفادة  ميكنهم  ترينيتي  كلية  خريجو  	•
اإيجاد فر�س العمل لهم ، وا�صتخدام مكتبة الوظائف.  وتتاح الفر�صة لأ�صحاب العمل لالت�صال بالطالب  بالفعل( ، للم�صاعدة يف 

لأغرا�س التعيني، وميكنهم الإعالن عن الوظائف ال�صاغرة على موقع هذه اخلدمة على النرتنت. وتتوفر جمموعة من اأدلة ال�صركات 

يف هذه اخلدمة، حيث يتم ب�صكل دوري ا�صتطالع اآراء ال�صركات حول احتياجاتهم من اخلريجني، ويتم عمل ا�صتبيان للخريجني بعد 

�صتة اأ�صهر من التخرج ملعرفة اأين ا�صتقر بهم احلال. 

يقوم عدد حمدد من اأع�صاء هيئة التدري�س يف كل كلية اأو ق�صم بدور املن�صق مع خدمات التوجيه والإر�صاد.  ويعمل مقدمو اخلدمة  	•
بن�صاط مع اأع�صاء هيئة التدري�س للتاأكد من اأنهم يوجهون الطالب ب�صكل منا�صب لهذه اخلدمة.  ولدى اأع�صاء هيئة التدري�س ات�صال 

وثيق مع برنامج التطوير ال�صخ�صي للطالب ، الذي هو جزء من املنهج الدرا�صي الر�صمي الأكادميي.
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5
اإلرشاد الوظيفي للراشدين العاطلين عن العمل

 Career Guidance for Unemployed Adults 

ق�سايا مطروحة

اإىل  الو�صول  من  يتمكنوا  حتى  املهني  والإر�صاد  التوجيه  على  احل�صول  وظائف  عن  الباحثني  من  للعديد  الفورية  الحتياجات  تتطلب  	•
جمموعة وا�صعة من خدمات الدعم لزيادة  قابليتهم للعمل.  ويت�صمن ذلك التدريب واإعادة التدريب ، واخلربة يف العمل ، بالإ�صافة اإىل 

م�صاعدة م�صتمرة يف البحث عن وظيفة واحل�صول عليها.  ومن التحديات الرئي�صية يف جمال ال�صيا�صات هو �صمان ح�صولهم على خدمات 

الدعم تلك. 

العمل،  �صوق  لحتياجات  العمال  مهارات  مواءمة  عدم  وجتنب    ، الآجل  طويلة  البطالة  وخا�صة   ، البطالة  ن�صبة  زيادة  منع  اإن  	•
مهارات  وتطوير   ،  ،Regional Labour mobility  regional labour mobility الإقليمي  العمايل   احلــراك  وت�صجيع 

القابلية للتوظيف، هو جزء رئي�صي من ا�صرتاتيجيات التوظيف الوطنية والأوربية والدولية، وخلدمات التوظيف  العامة )PES( يف 

معظم الدول دور رائد يف الوقاية من هذا الأمر.  وحتى الآن ما زالت خدمات التوجيه والإر�صاد املهني املقدمة �صمن خدمات  التوظيف 

العامة يف طور التطوير، ول ترتبط ب�صكل منهجي بخطوات حتقيق الأهداف. 

الأحيان   من  كثري  يف  العمل،  عن  للعاطلني  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تقدم  التي   ، العامة  التوظيف  خدمات  معظم  وتقوم  	•
مبهام اأخرى اأي�صا: على �صبيل املثال، تنفيذ �صيا�صات ا�صتحقاقت  العمل والبطالة؛ وتوفري املعلومات، واإيجاد فر�س العمل للمتقدمني، 

مما يقلل من الأولوية التي ميكن اأن تقدمها تلك اخلدمات اإىل التوجيه والإر�صاد املهني .  وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ت�صارب امل�صالح 

بني الأولويات املتناف�صة لأهداف التوظيف، والتوجيه والإر�صاد  املهني.

الدورات  تلك  تهدف  ما  وغالبا  حمدودة.   متخ�ص�صة  تدريبية  دورات  العامة  التوظيف   خدمات  يف  املهني  التوجيه  موظفو  يتلقى  	•
التدريبية اإىل تطوير مهاراتهم التنظيمية والإدارية بدل من مهارات التوجيه والإر�صاد املهني . 

)على  تام   ب�صكل  اأخرى  اإىل  جمموعة  من  تختلف  وم�صاكل  خ�صائ�س  العمل  عن  العاطلني  الرا�صدين  من   كثرية  جمموعات  لدي  	•
العرقية وذوي الحتياجات اخلا�صه(،   والأقليات  اأطفالهن،  تربية  بعد  العمل  اإىل  العائدات  والن�صاء  ال�صن  العمال كبار  املثال  �صبيل 

ومع ذلك ، غالبا ما يكون التوجيه والإر�صاد  املهني املتاح لهم ل ينا�صب احتياجاتهم اخلا�صة. 
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خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني املقدمة على اأ�ص�س جمتمعية غالبا ما تكون اأقرب اإىل احتياجات املواطنني، وبالتايل اأكرث فعالية  	•
يف الو�صول اإىل الفئات امل�صتهدفة من الرا�صدين.  والتحدي هنا هو �صيا�صة حتفيز ال�صتعانة مب�صادر خارجية لتقدمي هذه اخلدمات 

، ويف الوقت نف�صه �صمان توفري اجلودة مبا يتوافق مع املعايري والأهداف املقبولة وطنيا .

الكبري يف خدمات  التقدم  من  الرغم  على   ، العمل  عن  العاطلني  ال�صن  لكبار  املهني    والإر�صاد  التوجيه  تقدمي خدمات  يف جمال  	•
ي�صتعان  بالتكلفة، من خالل موجهني مهنيني  اأ�صاليب ذات فعالية عالية مقارنة  ت�صتخدم  ، ل   الدول  العامة يف كثري من  التوظيف 

املعلومات  تكنولوجيا  اأو   ،  self-services الذاتية  اأو اخلدمة   ،one-stop shops ال�صاملة   ومراكز اخلدمة  اخلــارج،   بهم من 

والت�صالت ICT ، اأو اخلدمات املختلفة التي تلبي م�صتويات خمتلفة من الحتياجات.

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

حت�صني  يف  للم�صاعدة  ريادي  بدور  لالطالع  العامة  التوظيف  خدمات  �صمن  املهني  والإر�صاد   التوجيه  توفري  يتم  مدى  اأي  اإىل  	•
قابلية الأفراد  للعمل لي�صبح العمال اكرث مرونة ، وخف�س م�صتويات البطالة طويلة الأجل؟ هل خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني التي 

تقدمها دائرة خدمات التوظيف  لديها القدرة واملرونة للو�صول اإىل الأفراد العاطلني عن العمل وحفزهم على العودة للعمل واإعادتهم 

للتعلم والعمل؟ اإىل اأي مدى ميكن خلدمات التوجيه والإر�صاد  املهني التي تقدمها خدمات التوظيف  العامة اأن ت�صل اإىل املناطق 

النائية واملجتمعات املحرومة اقت�صاديا؟ وهل هناك حاجة اإىل نوعية خمتلفة – ولكن مرتبطة - من خدمات التوجيه  املهني ؟ 

تو�صيع  ميكن  بحيث  التوجيه،  جمال  يف  ال�صلة  ذات  الفاعلة  واجلهات  العامة  التوظيف   خدمات  بني  التوا�صل  يتم  مدى  اأي  اإىل  	•
نطاق ما تقدمه من خدمات للعاطلني عن العمل، وتقدمي اخلدمات املحلية والالمركزية يف التوجيه والإر�صاد  املهني ؟

ما هي وجهات نظر الفئات امل�صتهدفة من العاطلني عن العمل يف خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني املقدمة لهم من قبل خدمات  	•
التوظيف  العامة وغريها من املنظمات؟

العمل  للعاطلني عن  التوجيه  توفر  التي  املهنية  املنظمات  العامة، وغريها من  التوظيف  العاملون يف خدمات  ي�صرتك  اأي مدى  اإىل  	•
يف ت�صميم وتقييم اخلدمات املقدمة لهم؟

الوقت  يف  الحتياجات  هذه  تلبية  مدى  وما  العمل؟  عن  العاطلني  الرا�صدين  من   املختلفة  الفئات  متيز  التي  الحتياجات  هي  ما  	•
الراهن؟ وكيف ميكن اأن يتم تنظيم اخلدمات بحيث تكون اأكرث فعالية يف الو�صول اإىل هذه الفئات؟ 

هل التوجيه والإر�صاد  املهني  جزء  ل يتجزاأ من تدابري  حتفيزية   ترمي اإىل زيادة قدرات وكفائات العاطلني عن العمل  املعر�صني     	•
لال�صتبعاد الجتماعي للتوظيف ؟

تتكامل  اأن  العامة  التوظيف   التي تقدمها خدمات  العمل  العاطلني عن  للرا�صدين   املهني   والإر�صاد   التوجيه  كيف ميكن خلدمات  	•
واملوؤ�ص�صات اخلا�صة  الجتماعيني،  ال�صركاء  قبل  التطوعية من  املجتمعية  واملنظمات  املحلية  املجتمعات  تقدمها  التي  مع اخلدمات 

الربحية؟
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كيف ميكن املحافظة على معايري خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني، املقدمة للعاطلني عن العمل  من الرا�صدين من قبل جمموعة  	•
وا�صعة من املنظمات )احلكومية واخلا�صة والتطوعية(؟

PES م�صاعدة  كبار ال�صن العاطلني عن العمل يف احل�صول على وجه ال�صرعة على عمل،  العامة  التوظيف  كيف ميكن ملراكز خدمات  	•
مع معاونتهم يف نف�س الوقت على تطوير م�صريتهم العملية على املدى الطويل ؟

PES دعم احتياجات التعليم مدى احلياة  الرا�صدين العاطلني عن العمل؟  العامة  التوظيف  خلدمات  ميكن  كيف  	•
PES  دورا  رائدا يف جمال خدمات التوظيف ، مبا يف ذلك خدمات املعلومات املتعلقة  العامة  التوظيف  خدمات  مكاتب  تلعب  هل  	•

بامل�صرية املهنية لالأفراد على �صبكة الإنرتنت؟

التكلفة، وت�صجيع  ICT لتح�صني تقدمي اخلدمات يف و�صائل فعالة من حيث  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  ت�صخري  ميكن  كيف  	•
اخلدمة الذاتية للو�صول اإىل املعلومات؟ وما هو نوع امل�صاعدة املطلوبة من كل نوعية من امل�صتخدمني لأنظمة املعلومات املتوفرة؟ 

من  تقدم  التي  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  ومواءمة  وحمتوى  جودة  �صمان  العامة  التوظيف  خلدمات  ميكن   كيف  	•
خالل اخلدمات التي تقدمها؟

عمل؟  عن  الباحثني  اإىل  العمالة  لأ�صواق  والدويل  الوروبي  البعد  ُيقّدم  كيف  	•

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

عر�س ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية الوطنية والدولية الراهنة للتوظيف   والنظر يف اأف�صل ا�صتخدام لالإر�صاد  املهني بني 

تدابري مقرتحة لتفعيل العمل ومنع البطالة. 

احل�صول  من  يتمكنوا  حتى  دعمهم  مع  ال�صامل،  املهني  بالتوجيه   تزويدهم  خالل  من  عمل  عن  الباحثني  احتياجات  تلبية  �صمان  	•
على وظيفة اأو غريها من فر�س زيادة قابليتهم للعمل ، اأو فر�س التعليم مثل التدريب واإعادة التدريب ، بالإ�صافة اإىل، حيثما كان 

ذلك منا�صبا، ا�صتمرار معاونتهم يف البحث عن وظيفة.

واملراكز   ، واملجتمع   ، والتدريب  التعليم  وموؤ�ص�صات  العامة  التوظيف   خدمات  مقدمي   بني  التعاون  لعالقات  اإ�صرتاتيجية  و�صع  	•
التطوعية واخلا�صة  التي تقدم خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني املنا�صبة للعاطلني عن العمل.

PES العامة توظف املوظفني املخت�صني بالتوجيه والإر�صاد  املهني ، واأنهم يح�صلون على  التوظيف  خدمات  مكاتب  اأن  من  التاأكد  	•
التدريب اأثناء اخلدمة لتطوير قدرات اأولئك الذين مت توظيفهم يف املا�صي دون النظر يف معاير الكفاءات املنا�صبة. واحلفاظ على 

معلومات ومهارات موظفي التوجيه والإر�صاد  املهني يف  اأ�صواق العمل ال�صريعة التغري.

وا�صع. نطاق  على  املراجعة  نتائج  واإعالن  العمل  عن  للعاطلني  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خلدمات  مراجعة   درا�صات  اإجراء  	•
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املبادئ  املثال،  �صبيل  على  با�صتخدام،  العمل  عن  للعاطلني  تقدميها  يتم  التي  احلالية  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  مراجعة  	•
Guidelines for Good Practice in Employ- والإر�صاد املهنية  ال�صت�صارات  للممار�صات اجليدة يف جمالت   للتوجيهية 

ment  Counseling and Guidance  )1998( كنقاط مراجعة معيارية. 

ور�صد  وتنفيذ  وتخطيط  ت�صميم  عند  التوظيف  فر�س  لهم  تتوفر  مل  التي  حظا  الأقل  الفئات  لإ�صراك  فعالة  ا�صرتاتيجيات  و�صع  	•
ال�صيا�صات واخلدمات يف التوجيه والإر�صاد  املهني.

بخدمات  تزويدهم  يتم  الذين  اأولئك  قبل  من  ا�صتخدامها  يتم  اأنه  من  والتاأكد  املحلية  العمل  �صوق  بيانات  نظم  وحتديث  اإن�صاء  	•
التوجيه والإر�صاد  املهني من العاطلني عن العمل.

العامة.  التوظيف  مكاتب  يف  املوظفون  بها  يقوم  التي  الأخرى  الأدوار  عن  املهني  والإر�صاد   التوجيه  وظائف  بني  الف�صل  يف  النظر  	•
املهني.  والإر�صاد   للتوجيه  خا�س  اإهتمام  اإعطاء  يجب  املتكاملة،  الأولويات   على  بالإبقاء  قرار  اتخاذ  عند  	•

طريق  عن  املثال  �صبيل  على  املهني:  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  تقدمي  على  الربحية  واخلا�صة  الجتماعية  املوؤ�ص�صات  حتفيز  	•
ال�صتعانة مب�صادر خارجية ، والتعاقد مع جهات خارجية.

العمل.  عن  العاطلني  الرا�صدين  ت�صتهدف  التي  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  لتاأ�صي�س  اجلودة  معايري  و�صع  	•
. العمل  عن  العاطلني  الرا�صدين  احتياجات  تلبي  اأنها  ل�صمان  املهني  التوجيه   خدمات  من  امل�صتفيدين  من  امثله  توفري  	•

وموؤ�ص�صات  العام  القطاع  من  املمول  التعليم  يف  الر�صدين  تعليم  برامج  من  يتجزاأ  ل  جزءا  املهني  والإر�صاد   التوجيه  يكون  اأن  على  التاأكيد  	•
التدريب.

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

لتق�صيم   ميكن  املقدمة:   للخدمات  خمتلفة  م�صتويات  خالل  من  العمل  عن  العاطلني  ال�صن  لكبار  املتباينة   الحتياجات  تلبية  	•
 ،Austriaاخلدمات اإىل عدد من امل�صتويات اأن يوفر الوقت للعاملني يف خدمات التوجيه .  يف خدمات التوظيف العامة يف النم�صا

 The املتحدة  واململكة   Portugalوالربتغال  Netherlands وهولندا   Germany واأملانيا   Finland فلندا  يف  اأقل  حد  واإىل 

United Kingdom، يوجد ثالثة م�صتويات من اخلدمات املقدمة. 

و�صع  يف  الهاتف  على   معلومات  اأو  واملرئية  وامل�صموعة  املطبوعة  املواد  اإىل  الو�صول  للم�صتفيدين  ميكن  االأول:  امل�شتوى  يف  	•
اخلدمة الذاتية، دون احلاجة اإىل املوظفني مل�صاعدتهم. 

امل�شتوى الثاين: يحتوي على املقابالت ال�صخ�صية الوجيزة ن�صبيا.  	•
امل�شتوى الثالث: توفر خدمات اإر�صاد �صخ�صية ملن ُيعتقد اأنه يف  حاجة اإليها و/اأو ي�صعر باأنه �صوف ي�صتفيد منها.  وميكن اأن  	•
 ،،job clubs تتنوع اخلدمات يف هذا امل�صتوى ما بني املقابالت ال�صخ�صية املف�صلة واملطولة، وميكن اأن ت�صمل نوادي العمل
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والدورات التي ت�صاعد م�صتخدمي اخلدمات على ا�صتعادة الثقة بالنف�س  وتنمية الدافع ال�صخ�صي لتطوير مهاراتهم   املهنية.

العامة  التوظيف  التوجيه والإر�صاد  املهني يف مكاتب  التدريب املقدم للموظفني القائمني على تقدمي خدمات  تطوير وحت�صني  	•
: يف ايرلندا Ireland، ما يقرب من ثمانية من كل ع�صرة من املوظفني الذين يقدمون خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني  قد 

اإر�صاد   مناهج  حول  اجلامعة  يف  الوقت  لبع�س  بدرا�صة  اللتحاق  وميكنهم  الإر�صادي،  التدريب  اأ�صكال  من  �صكل  على  ح�صلوا 

الرا�صدين متتد لفرتة اثني ع�صرة �صهرا، مع ت�صديد الر�صوم الدرا�صية وال�صماح لهم بالتغيب فرتات التدريب الفعلي باجلامعة،  

ومع منح عالوات ت�صجيعية لأولئك الذين يجتازون بنجاح  دوراتهم التدريبية، والهدف هو زيادة اأعداد املوظفني الذين �صوف 

ميلكون هذه املوؤهالت. 

و�صع  ، مت   Netherlands : يف هولندا  الذاتية  التوجيه  لتطوير خدمات   ICT والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  ت�صخري  	•
موقع جديد على �صبكة الإنرتنت )http://www.werk.nl/( ي�صتمل على اأدوات ت�صخي�صية )على اأ�صا�س امليول املهنية( 

، وبيانات عن املهن )مبا يف ذلك اجتاهات �صوق العمل وبيانات الرواتب، ومعلومات عن التعليم و فر�س التدريب،  واإمكانية 

 User الو�صول اإىل قاعدة بيانات الوظائف ال�صاغرة على �صبكة الإنرتنت. وهناك اأي�صا خطط لتطوير مركز دعم  امل�صتخدم

Support Center، ليكون متاحا عن طريق الهاتف ، والربيد الإلكرتوين والفاك�س والربيد العادي.  ويف بلجيكا )فالندرز 

ا�صتخدام  زيادة  اأ�صا�س  على  ال�صاملة  نظام اخلدمات  باإدخال   )VDAB( العامة التوظيف   مكاتب  قامت   ،  )Flanders

 MY« الأدوات التي ت�صمح بالتقييم الذاتي والتوجيه الذاتي من قبل الباحثني عن عمل ، ومن ي�صعون لتغيري وظائفهم. اإن

VDAB«  هو خطوة اأخرى نحو تطوير جيل من الأدوات التي تدعم ا�صتقالل امل�صتخدم وا�صتخدام حمفظة اإلكرتونيه.  فهو  

يقوم على تكامل امل�صادر القائمة ، مثل املعلومات عن الوظائف ال�صاغرة وال�صرية الذاتية ، واإمكانيات التدريب، وذلك من 

خالل النرتنت بحيث ميكن مل�صتخدمي نظام اخلدمات اإدارة م�صريتهم ب�صكل ذاتي ، ويتمكنوا من مقارنة املعلومات املتوفرة 

لديهم عن اأنف�صهم بالبيانات عن جمموعات اأخرى، وذلك من خالل حمافظهم الإلكرتونية.  ويتوفر اأي�صا يف مكاتب التوظيف 

العامة »VDAB« نظام متابعة العميل، بحيث ميكن متابعة م�صتخدمي نظام اخلدمات يف املراحل املختلفة  من امل�صارات التي 

ي�صلكونها.  ويتم توفري كتيب لهوؤلء امل�صتخدمني لدعمهم يف ال�صتفادة من العديد من اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت.

Luxembourg، توجد م�صاريع العمل املحلية التي تديرها جمموعة  خدمات الإر�صاد القائمة على املجتمع:  يف لوك�صمبورغ  	•
من املوؤ�ص�صات الطوعية وغري الربحية وت�صتمل على �صبكة التوظيف  الكامل، وهو برنامج قد مت ت�صميمه للن�صاء اللواتي يقعن 

�صحايا للعنف املنزيل، اإىل جانب امل�صاريع املحلية وم�صاريع التنمية الإقليمية. يف كندا ، يوجد ما يزيد عن 10.000 منظمة 

اجتماعية تقدم خدمات  الر�صاد املهني ، تتنوع هذه املنظمات من ال�صغري الذي يحتوي من خم�صة اإىل �صبعة موظفني دوام 

كامل، اإىل املنظمات الأكرب التي ي�صل عدد موظفيها اإىل 100 اأو 200  موظف عرب مواقع متعددة، وبع�س هذه املنظمات تركز 

اأن�صطة تطوير  الر�صاد املهني مثل خدمات املعلومات، وور�س  عمل التوجيه املهني  والبحث عن عمل، والبع�س الآخر  على 
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يقدم طيفا اأو�صع من اخلدمات ، مبا يف ذلك خمتلف اأ�صكال وبرامج التعلم وخدمة املجتمع. وقد ت�صتمل بع�س الربامج، مثل 

برامج حمو الأمية، على عنا�صر التطوير املهني، ومتكن بذلك من اعتماد نهج اأكرث �صمولية لتلبية احتياجات م�صتخدمي تلك 

اخلدمات.

�ملر�جع 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(1998),
Guidelines for Good Practice in Employment Counselling and Guidance,
 http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF9834EN.pdf 
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6
اإلرشاد الوظيفي للعاملين  الراشدين

 Career Guidance for Employed Adults 

ق�سايا مطروحة 

اأجل  من  �صركاتهم،  داخل  وظائفهم  لتطوير  املهني   والإر�صاد   التوجيه  خدمات  اإىل  الو�صول  اإىل  العاملني  من  الرا�صدين  يحتاج   	•
تطورهم الوظيفي يف عمل مماثل خارجها ، اأو لإعادة التدريب على مهارات جديدة حتى يتمكنوا من النتقال اإىل اأنواع خمتلفة من 

الوظائف.  وحتى وقتنا هذا  ، يتوفر عدد قليل جدا من خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  املتاحة  لكبار ال�صن العاملني،  وجلى هوؤلء 

احتمال اأقل من زمالئهم العاطلني يف الو�صول اإىل خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني.  فاخلدمات املقدمة للعاملني  الكبار يف ال�صن 

متاأخرة يف القطاعني العام والتطوعي واخلا�س يف معظم البلدان.  ويتطلب دعم التعليم امل�صتمر مدى احلياة ، و�صيا�صات التوظيف  

الن�صطة توفري الكثري من خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني ملن يعملون بالفعل.

املنظمات  على  مقت�صرة  تكون  ما  عادة  تتوفر  التي  واخلدمات  قليلة،  ملوظفيها  املهني  تطويرامل�صار  خدمات  توفر  التي  	ال�صركات  	•
اإىل حد كبري التطوير الوظيفي  الكربى، ويكون معظمها ملوظفي املنا�صب الإدارية  واملتخ�ص�صة، ولي�س كافة املوظفني، وت�صتهدف 

داخل املوؤ�ص�صة ، مع القليل من الهتمام بفر�س العمل خارج املوؤ�ص�صة، وهناك عدد قليل جدا من منظمات اأ�صحاب العمل التي حتاول 

تقدمي تلك اخلدمات التي ل ترتبط ب�صركة معينة: مقابل ر�صوم على �صبيل املثال. 

Trade unions اهتماما حمدودا يف تطوير خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني لأع�صائها، وعندما تقوم بتوفري  العمال  ُتظهر نقابات  	•
مثل هذه اخلدمات، فهي متيل اإىل اأن تتم من قبل اأفراد غري خمت�صني،  مع الرتكيز على  توفري التاأهيل والتدريب اأكرث،  من التوجيه 

والر�صاد املهني ب�صورته الو�صع.

الذين يرغبون  ال�صن  الكبار يف  العاملني   ب�صكل �صيق، بدل من  العمل  العاطلني عن  ا�صتهداف  اإىل  العامة متيل  التوظيف   خدمات  	•
يف النخراط يف التعلم اأو تطوير م�صارهم الوظيفي.

امل�صتغنى  العمال  ومعاونة  اخلدمة،  لهم  تقدم  الذين  الأفراد  عدد  زيادة  على   تركز  فاإنها  خا�صة،  توظيف  خدمات  توجد  وعندما  	•
عنهم يف احل�صول على عمل خارج �صركتهم، ويقدم بع�صها خدمات للمديرين التنفيذيني. ونادرا ما تقدم هذه اخلدمات توجيها 

مهنيا للتطوير الوظيفي ملجموعة وا�صعة من امل�صتفيدين.
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يف جميع الدول تقريبا توجد موؤ�ص�صات خا�صة )قطاع خا�س ربحي( للتوجيه املهني ولكنها حمدودة جدا، فتقت�صر اإمكانية و�صول   	•
كبار يف �صن  العاملني الذين ميكنهم حتمل   تكاليف   تلك اخلدمات. 

 م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها  

كبار  العاملني   احتياجات  من  املتزايد  الطلب  لتلبي  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تنمية  الوطنية  ال�صيا�صات  ت�صاند  مدى   اأي  اإىل  	•
ال�صن؟ 

الوظيفية؟ م�صريتهم  تطوير  ودعم  ملوظفيها،  املهني  والإر�صاد   التوجيه  تقدمي  على  ال�صركات  ت�صجيع  ميكن  كيف  	•
ملوظفيها؟ املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تطوير  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  دعم  ميكن  كيف  	•

اخلا�صة  ال�صغيل  وخدمات  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  العمل  اأ�صحاب  ومنظمات  املهنية،  والهيئات  والنقابات  لل�صركات  ميكن  كيف  	•
والعامة، واملنظمات القائمة على املجتمع اأن تقدم التوجيه والإر�صاد املهني  على نحو فعال  لكبار ال�صن؟

؟  املهني  والإر�صاد  التوجيه  جمال  يف  اخلا�س  القطاع  خدمات  تقدمي  حتفيز   ميكن  كيف  	•

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

القوى  الإقليمي والدويل، يف تنمية  امل�صتوى  التوجيه والإر�صاد  املهني على  اآثار �صيا�صات  واإقليمية وحملية لتحديد  اإجراء درا�صات قطاعية 

 Framework of actions  « العاملة والتعليم امل�صتمر مدى احلياة -- على �صبيل املثال »اإطار اخلطه امل�صتمره لتطوير املوؤهالت والكفاءات

for the lifelong development of competencies and qualificaitons )2002(  الذي اعتمده ال�صركاء الجتماعيني ) اأي 

اأ�صحاب العمل والنقابات العمالية ( يف اأوروبا » . 

العاملني.  ال�صن  لكبار  العملية   املهني   والإر�صاد  التوجيه  توفري  يف  العامة  التوظيف  مكاتب  دور  لتو�صيع  طرق  لإيجاد  ال�صعي  	•
املهني   والإر�صاد  التوجيه  نفقات  جعل  املثال  �صبيل  على   : احلوافز  تقدمي  خالل  من  ال�صركات  يف  املهني   والإر�صاد  التوجيه  حتفيز  	•

يف اإطار النفقات املعفية من �صريبة الدخل، اأو منح العرتاف العلني للموؤ�ص�صات التي تقدم برامج مثالية.

واملنظمات  العامة  التوظيف   وخدمات   ، والتدريب  التعليم  وموؤ�ص�صات  العمل  اأ�صحاب   منظمات  بني  ال�صراكات  وتعزيز  ت�صجيع  	•
الأخرى ذات ال�صلة لتوفري خدمات التوجيه يف مكان العمل ، ول�صيما بالن�صبة لل�صركات الأ�صغر حجما.

لأع�صائها. املهني   والإر�صاد   للتوجيه  جودة  ذات  خدمات  لتوفري  العمالية  والنقابات  املهنية  الهيئات  اإىل  الدعم  وتقدمي  ت�صجيع  	•
التاأكيد على اأن �صيا�صات التدريب امل�صتمر للقوى العاملة تربز اأهمية التوجيه والإر�صاد املهني  للموظفني كو�صيلة ل�صمان ال�صتثمار  	•

الفعال يف جمال التدريب.

التدريب  ر�صوم  فر�س  خالل  من  املمولة  العاملني  تدريب  برامج  من  جزء  هو  املهني  والإر�صاد   التوجيه  اأن  �صمان  	•
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احلكومية على اأ�صحاب العمل.

والنقابات  العمل  اأرباب  اأي   ( الجتماعيني   ال�صركاء  مفاو�صات   طاولة   راأ�س  على  للموظفني  املهني   التوجيه  يكون  اأن  �صمان  	•
العمالية( يف القطاعات القت�صادية وعلى ال�صعيد الوطني.

تقدمي منوذج جيد يحتذي به القطاع غري احلكومي من خالل اإدخال �صيا�صات دعم التطوير الوظيفي للموظفني يف القطاع العام. 	•
اأكرب للتوجيه املهني : على �صبيل املثال من خالل  اأ�صواق  ت�صجيع القطاع اخلا�س على تقدمي خدمات التوجيه والإر�صاد من خالل   	•

ا�صتخدام التعاقد اخلارجي وق�صائم التوجيه لت�صجيع �صمان ر�صوم اأكرث ملقدمي اخلدمات اخلا�صة.

العاملني. للبالغني  امل�صتمر  والتعليم  الكبار  تعليم  قطاعات  يف  احلايل  الوقت  يف  املتاحة  اخلدمات  تو�صيع  	•
احلياة. مدى  امل�صتمر  التعليم  ب�صاأن  وامل�صورة  املعلومات  على  للح�صول  كم�صدر  الوطنية  الهاتفية  امل�صاعدة  خطوط  تنمية  ت�صجيع  	•

حت�صني فر�س التعلم امل�صتمر  لكبار ال�صن من خالل  نظم العتماد والإعرتاف بالتعلم ال�صابق )ايا كانت طريقة احل�صول عليه(  	•
�صمن خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني.

تطورهم  ق�صايا  على  مل�صاعدتهم  ال�صن  كبار  للعاملني   الإنرتنت  عرب  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  جودة  تطوير  ت�صجيع  	•
الوظيفي.

، مبا يف  تغيري وظائفهم  نحو  ال�صعي  والعاملني يف جمال  للباحثني عن عمل  العمل  �صوق  والدويل يف  الوروبي   البعد  تقدمي  �صمان  	•
ذلك )يف اأوروبا( من خالل ا�صتخدام ال�صبكة الأوربية خلدمات التوظيف  العامة. 

اأن التوجيه والإر�صاد  املهني جزء ل يتجزاأ من برامج تعليم  كبار ال�صن يف موؤ�ص�صات التدريب والتعليم املمولة من القطاع  �صمان  	•
العام.

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

تلبي  اأنها  اإىل  العامة  التوظيف   منظمات  بع�س  ت�صري  العام:  القطاع  يف  التوظيف  خدمات  جم��ال  يف  املهني  واالإر���ش��اد  التوجيه  	•
الحتياجات اخلا�صة بتوجيه  كبار ال�صن العاملني من خالل تنظيم زيادة م�صتخدمي اخلدمة على النحو الذي يقلل من ارتباطهم 

بخدمات  العاطلني عن العمل طالبي ال�صتفادة من الرعاية الجتماعية. والرنويج Norway هي مثال على ذلك،اإذ تعمل مراكز 

خدمات التوظيف على اإعادة ت�صميم مقرها لت�صمل اأحدث و�صائل ال�صتفادة على نحو جذاب و�صهل الو�صول.  وتتم خدمات الرعاية 

الجتماعية، على نحو �صعيف، خلف ال�صتار، وت�صتمل مرافق اخلدمات على املعلومات املطبوعة بالوظائف ال�صاغرة ، برنامج  للم�صاعدة 

يف كتابة  طلبات العمل وال�صري الذاتية والهاتف املجاين لالت�صال باأ�صحاب العمل ، وعدد حمدود من املوظفني مل�صاندة م�صتخدمي 

اخلدمة،  وبالإ�صافة اإىل ذلك ، هناك جمموعة من اأدوات امل�صاعدة الذاتية املتقدمة ، وكثري منها متوفر على �صبكة الإنرتنت، وت�صمل 

: ا�صتبيان امليول ، برنامج اختيار املهنة الذي يقدم اإمكانية التقييم الذاتي طبقا للميول،  مهارات وقيم العمل ، بالإ�صافة اإىل خدمة 
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مطابقة الفرد مع مهنة بعينها  وم�صاعدة  الباحثني عن عمل ، وبرنامج التعليم املرتبط  باخليارات املهنية املوجه اأ�صا�صا اإىل خريجي 

التعليم العايل.

اأ�صحاب الأعمال  Netherlands ، قام عدد ل باأ�س به من  خدمات التوجيه واالإر�شاد  املهني القائمة على ال�شركة: يف هولندا  	•
بتاأ�صي�س مراكز حراك ملوظفيها mobility centers، ويعمل يف هذه املراكز يف كثري من الأحيان اخ�صائيو تنمية املوارد الب�صرية، 

ويحظون بدعم من ا�صت�صاريني خارجيني، وتقدم هذه املراكز حتليال لحتياجات الفرد من التدريب،  وتهتم تلك املراكز ب�صكل رئي�صي 

باحلراك العمايل داخل ال�صركة ، ولكن ميكن اأي�صا متكني املوظفني من ا�صتك�صاف الفر�س املتاحة يف �صوق العمل اخلارجي ، اعتمادا 

على ما اإذا كانت ال�صركة م�صتعدة لدعم هذا التوجه اأم ل.  ويف اململكة املتحدة The United Kingdom ، يقوم بع�س اأ�صحاب 

العمل بتجربة جمموعات من مراكز الت�صال والدعم الإلكرتوين وم�صت�صاري التوجيه والإر�صاد املعينني من  قطاع الأعمال. 

اإدراج التوجيه والإر�صاد  املهني كمجال  حوافز حكومية لتطوير خدمات التوجيه واالإر�شاد  املهني القائم على ال�شركات: ميكن  	•
ي�صمح بتمويله  من خالل ر�صوم التدريب املفرو�صة على ال�صركات )ك�صرائب(.  يف هولندا Netherlands، و�صعت بع�س قطاعات 

العمالة خطط التدريب اخلا�صة بها ، على اأ�صا�س اأموال ر�صوم التدريب )ال�صرائب( من اأ�صحاب العمل والعاملني، ولهذا الأمر اأهمية 

خا�صة بالن�صبة لل�صركات املتو�صطة احلجم اأو ال�صركات ال�صغرية والتي غالبا ما تفتقر اإىل  مناهج التدريب اخلا�صة بها، وميكن لتلك 

اخلطط اأن تت�صمن الو�صول اإىل بع�س خدمات حمددة للتوجيه والإر�صاد القطاعي.  ويوجد �صكل اآخر من اأ�صكال احلوافز احلكومية 

وهي خمططات عالمة اجلودة الطوعية ، و يف هولندا Netherlands واململكة املتحدة The United Kingdom ، تدعم الدولة 

برنامج ال�صتثمار يف الب�صر، والذي يقدم عالمة جودة لل�صركات التي تتبنى �صيا�صات جيدة  لتطوير املوارد الب�صرية.  ويف اململكة 

املتحدة The United Kingdom ت�صمح للمعاير matrix standard مبنح اعرتاف باملنظمات التي تقدم املعلومات وامل�صورة 

والتوجيه يف جمالت التعلم والعمل ملوظفيها. ويف هولندا Netherlands، تت�صمن هذه الإجراءات ت�صجيع ال�صركات على ا�صتخدام 

م�صت�صارين يف جمال التوجيه والإر�صاد لدعم  نظم مراجعاتها للتطوير.

اأن تتفاو�س من اأجل توفري خدمات التوجيه مع اأ�صحاب   خدمات التوجيه واالإر�شاد  املهني والنقابات العمالية: باإمكان النقابات  	•
 Norway والرنويج Denamark العمل يف عملية املفاو�صة اجلماعية، وباإمكانها اأن تقدم تلك اخلدمات بنف�صها.  يف الدمنارك

واململكة املتحدة The United Kingdom ، تقوم بع�س النقابات بعمل دورات لتدريب ممثلي النقابات العمالية ليكونوا مبثابة 

›�صفراء التعليم‹ اأو »ممثلي التعلم«  لت�صجيع اأع�صائها )ل�صيما الذين لديهم موؤهالت حمدودة اأو معدومة( على الو�صول اإىل التعليم 
و التدريب، وينت�صر هذا الربنامج على نطاق وا�صع يف اململكة املتحدة The United Kingdom  ويتلقى دعما قويا  من احلكومة 

واحلركة النقابية. 

يف  املهني  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  ت�صارك  الأحيان  من  كثري  يف  ال�صابق:   التعلم  واعتماد  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  	•
Por-  وو�صوع اعتماد التعلم ال�صابق لالأفراد، لأن هذا ي�صهل كل من التطور الوظيفي لهم  واحلراك الوظيفي للعاملني.  يف الربتغال
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tugal، يوجد النظام الوطني لالعرتاف والتاأكد من �صحة التعلم ال�صابق  والت�صديق عليه.  ويتم ذلك من خالل �صبكة من املراكز.  

ويتيح الفر�صة لكبار  ال�صن، �صواء عاملني اأو عاطلني عن العمل ،  احل�صول على خدمات من ثالثة م�صتويات ، وهي املعلومات ، وتقدمي 

امل�صورة ، والتدريب املَُكّمل ، مبا يف ذلك اعتماد الكفاءة.  ويقوم مقدمو اخلدمات واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة باإحالة النا�س اإىل تلك 

املراكز. بحلول عام 2006، من املتوقع اأن ت�صل ال�صبكة اإىل 84 مركزا، موزعة يف كافة اأنحاء البالد وفقا للكثافة ال�صكانية وم�صتوى 

املدار�س فيها. 

�ملرجع

European Trade Union Confederation, Union of Industrial and Employers’ 
Confederations of Europe, European Centre of Enterprises with Public Participation 
and of Enterprises of General Economic Interest (2002), Framework of Actions for the 
Lifelong Development of Competencies and  Qualifications http://www.etuc.org/en/
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7

التوجيه واإلرشاد لمسيرة الحياة العملية  للمتقدمين في السن
Career Guidance for Older Adults 

ق�سايا مطروحة

اأكرث يف  ومرونة  التقاعد  �صن  تاأخري  اإىل  �صواء  على حد  الأوروبية  والدول  والتنمية  التعاون  منظمة  دول  من  العديد  املُ�ِصّنون يف  يحتاج  �صوف  	•
مرحلة التحول اإىل التقاعد.  ولكن  �صانعي القرار لديهم تباطوؤ يف حتريك خدمات الإر�صاد  املهني لدعم ال�صيخوخة الن�صطة. 

اإىل املعلومات وامل�صورة املخ�ص�صة لدعم ال�صيخوخة الن�صطة : مثل الهتمام الأكرث بالرتفيه ، والعمل التطوعي،  يحتاج  املتقدمون يف ال�صن  	•
والأن�صطة الرامية اإىل احلفاظ على اأنف�صهم ذهنيا وج�صديا.  ولكن ما زالت خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني يف الوقت الراهن تقدم القليل 

يف هذه املرحلة من حياة النا�س. 

تتطلب مرونة النتقال بني العمل بدوام كامل والتقاعد الكامل )مزيج من العمل بدوام كامل، والعمل بدوام جزئي، والعمل الطوعي وفرتات  	•
الراحة( حتقيق جتان�س كبري يف التخطيط الوظيفي والتخطيط املايل.  وهذا الأمر يحتاج اإىل درا�صة اأكرث من قبل �صانعي  القرار. 

فحتى  ال�صن.  يف  للمتقدمني  املهني    والإر�صاد   التوجيه  خدمات  توفري  يف  املتمثل  التحدي  ملواجهة  الفعالة  التدابري  من  قليلة  اأمثلة  وهناك  	•
الن مل ت�صع اي دوله نهجا منتظما يف هذا املجال. 

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها  

ال�صن؟ للمتقدمني يف  التوجيه والإر�صاد  املهني    الن�صط على توفري  امل�صتمر مدى احلياة والتقاعد  للتعليم  اآثار و�صع �صيا�صات فعالة  ما هي  	•
بالنظر اإىل التوقعات الح�صائيه للعدد ال�صكان احلالية، ما هو املطلوب القيام به م�صتقبليا جتاه التوجيه والإر�صاد  املهني للمرحلة العمرية الثالثة.  	•
املثال  �صبيل  )على  الكامل  والتقاعد  كامل  بدوام  العمل  بني  مرونة  اأكرث  م�صارات  خلق  على  النا�س  م�صاعدة    املهني  لالر�صاد  ميكن   كيف  	•

مزج العمل بدوام جزئي، والعمل التطوعي والعمل بدوام كامل مع اأوقات من الراحة(؟

يف �صوء التفاعالت املعقدة القائمة بني ال�صرائب واملعا�صات التقاعدية ، واأولويات دخل التقاعد و�صاعات العمل وعقود العمل ، كيف ميكن  	•
الو�صول لتكامل اأوثق بني التوجيه والإر�صاد  املهني  والتخطيط املايل  للمتقدمني يف ال�صن؟ وكيف ميكن متويل هذه اخلدمات؟ 

ال�صن(؟  يف  املتقدمني  مع    ( املجال  هذا  يف  العاملني  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ملوظفي  اخلا�س  التدريب  هو  ما  	•
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العمرية  للمرحة  املهني  والإر�صاد   التوجيه  بتطوير خدمات  اهتمام  لها  يكون  اأن  املرجح  التي من  واملجموعات  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  ما هي  	•
الثالثة، واأن يكون لديهم اأي�صا الكفاءة فيها ؟ وكيف ميكن للحكومات العمل يف �صراكة معهم؟ 

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

وموؤ�ص�صات  التعليمية   املوؤ�ص�صات  يف  تعطى  التي  ال�صن  يف  الكبار  تعليم  برامج  من  يتجزاأ  ل  جزءا  املهني  والإر�صاد   التوجيه  يكون  اأن  �صمان  	•
التدريب  املمولة من القطاع العام.

وال�صحة. الن�صطة  ال�صيخوخة  بني  العالقة  عن  بحوث،  باإجراء  اأوالقيام   ، املتاحة  الأدلة  على  العتماد  	•
التقاعد. اإىل  املرن  والنتقال  الوظيفي  والتخطيط   ، املايل  التخطيط  بني  العالقة  ملناق�صة  والتقاعد  ال�صتثمار  �صناديق  مع  روابط  اإن�صاء  	•

حفز توفري التوجيه والإر�صاد  املهني  للمتقدمني يف ال�صن بال�صتعانة مب�صادر خارجية من اجلمعيات التي تعمل ب�صكل وثيق مع هذه املرحلة العمرية. 	•
لتلبية  وذلك  الهاتف،  وتكنولوجيا  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأ�صا�س  على  القائمة  اخلدمات،  تقدمي  جمال  يف  مبتكرة  مناهج  اعتماد  	•

الحتياجات غري املتوفرة.

املهني   والإر�صاد   التوجيه  لحتياجات  اأف�صل  تلبية  اإىل  لت�صل  دورها  من  تو�صع  اأن  العامة  التوظيف  خدمات  ملكاتب   ميكن  كيف  ا�صتك�صاف  	•
للمتقدمني يف ال�صن.

املبكر  اخلروج  نحو  العاملني  من  ال�صن  يف  املتقدمني  توجه   )عك�س(  لتغيري  العمل  على  املجتمع  على  القائمة  واملبادرات  املوؤ�ص�صات  ت�صجيع  	•
والبطالة طويلة الأجل.

ن�صط.  تقاعد  اإىل  ال�صن  يف  املتقدمني  من   العاملني  اإعداد  يف  لل�صناعة  املحتمل  الدور  دعم  	•
ت�صجيع اأ�صحاب العمل جلعل التوجيه والإر�صاد  املهني جزءا من اإعادة التدريب واإعادة ت�صميم ا�صرتاتيجيات العمل لالحتفاظ  باملتقدمني  	•

يف ال�صن من العمال لفرتات اأطول.

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

م�شاريع التوجيه واالإر�شاد مل�شرية احلياة العملية للفرتة العمرية الثالثة: يف الدمنارك Denamark ، مت تطبيق عدد من م�صاريع التوجيه  	•
Danish trade union of engi-  االإر�صاد  املهني للمرحلة العمرية الثالثة، اإحدى هذه امل�صاريع ممول من الحتاد الدمناركي للمهند�صني

neers، وا�صتهدف كبار املهند�صني يف بلدة فردريك�صبورج.Frederiksborg  وقد مت متويل م�صروع اآخر من قبل وزارة املالية. 

Experience Pro- يقوم برنامج ال�صتفادة من اخلربات ،Western Australia دعم عودة القوة العاملة اإىل العمل:  يف ا�صرتاليا الغربية   
gramme ، الذي متوله اإدارة التدريب يف الولية State’s Department of Training، وميكن الو�صول اإليه من خالل املراكز القائمة 

على املجتمع، بدعم  املتقدمني يف ال�صن لإعادة التحاقهم ب�صوق العمل.
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8
زيادة فرص الحصول على التوجيه واإلرشاد  المهني

Expanding access to career guidance services 

ق�سايا مطروحة

حيث  اإليه،  الو�صول  ي�صتطيعون  ل  النا�س  من  وكثري   ، منه  املعرو�س  هو  ما  على   املهني  والإر�صاد   التوجيه  على  الطلب  يتجاوز  	•
حلياة  بالن�صبة  تقدميه  توقيت  حيث  من  اأو  الأ�صبوعي،  اأو  اليومي  والتوقيت  النهج  حيث  من  للغاية  حمدود  نطاق  على  تقدميه  يتم 

الفرد.  فنجد هناك العديد من  غري امل�صتفيدين من تلك اخلدمات مثل : العاملون  كبار ال�صن، طالب التعليم العايل ،  و اأمهات   

الأطفال ال�صغار والن�صاء اللواتي  يرغنب يف العودة اإىل العمل ، و املتقدمني يف ال�صن  وذوو الحتياجات اخلا�صة ، واملجتمعات النائية 

، وجميعهم ل ُتلّبى احتياجاتهم على نحو كاف.

ال�صخ�صية  املقابالت  التوجيه من خالل  لتقدمي خدمات  العاملني  من  كبري  اإىل عدد  يحتاج  والذي  التكلفة  باهظ  النموذج  زال  ما  	•
هو امل�صتعمل حتى الآن يف الإر�صاد  املهني ، وميكن لطرق اأخرى ذات مردودية اأكرب اأن تزيد من عدد العمالء القادرين على الو�صول 

اإىل اخلدمات )دون زيادة كبرية فـي التكفلة(، وت�صتمل هذه الطرق على اخلدمة الذاتية ومراكز اخلدمة ال�صاملة؛ وا�صتخدام �صبكات 

موجهي التوجيه والإر�صاد ب�صكل منهجي؛ وت�صمني الر�صاد املهني يف برامج التعليم   يف املدار�س ومناهج التعليم العايل ؛ التوجيه 

والإر�صاد  املهني يف جمموعات، والتكنولوجيات اجلديدة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات والت�صالت ومراكز الت�صال الهاتفي.

ال�صغرية،  واملجتمعات  الرتفيه  مراكز  مثل  مواقع  يف  اأو  العمل  اأماكن  يف  وا�صع  نطاق  على  متاحا  لي�س  املهني   والإر�صاد   التوجيه  	•
ومراكز الت�صوق واملكتبات العامة ومراكز ا�صت�صارات املواطن، واملراكز املجتمعية ، واملنازل، ويتوفر القليل من خدماته خارج �صاعات 

العمل الر�صمية للموؤ�ص�صات التعليمية واملكاتب احلكومية، بالإ�صافة اإىل اأن اخلدمات املتجولة، و خدمات التوعية والعمل اجلماعي ل 

يتم ا�صتخدامها   على نطاق وا�صع لتقدمي التوجيه والإر�صاد  املهني. 

الجتماعية،  واملوؤ�ص�صات  اأجر(  )مقابل  خا�صة  خدمات  قبل  من  دعمها  يتم  اأن  العامة  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  حتتاج  	•
والتحدي هنا هو �صيا�صة لإيجاد �صبل  لتحفيز هذه املوؤ�ص�صات واجلهات على امل�صاركة من خالل ال�صراكات وال�صتعانة بهم كم�صادر 

خارجية. 

ل  والتي  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  اإىل  حتتاج  التي  واملجتمعات  القطاعات  هي  ما  معاجلتها  القرار  �صانعي  على  م�صائل   	•
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تتوفر فيها ب�صكل وا�صح؟ وكيف نتعرف على ذلك؟ 

ممار�صة  على  الأفراد  ت�صجيع  يتم  بحيث  احلق  هذا  تعزيز  كيفية  هي  ما  املهني،  للتوجيه   قانوين  ا�صتحقاق  هناك  كان  اإذا  	•
ذلك احلق؟

حت�صني  �صمان  �صاأنها  من  اأ�ص�س  لتوفري  املحلي  املجتمع  على  القائمة  واخلدمات  واخلا�س  العام  القطاع  بني  الأمثل  املزيج  هو  ما  	•
تغطية احتياجات الأفراد للتوجيه والإر�صاد  املهني ؟

من   ، املثال  �صبيل  )على  الر�صمي  وغري  الر�صمي   املهني   والإر�صاد   التوجيه  لدعم  تطويرها  ميكن  التي  ال�صرتاتيجيات  هي  ما  	•
خالل توفري التدريب واملواد الإعالمية لدعم التوجيه والإر�صاد  املهني يف املجتمع املحلي وغريها من الأولويات؟

التوجيه  خدمات  تقدمي  تطوير  اأجل  من  لالت�صالت  التحتية  والبنية  والدعم  التدريب  جمال  يف  الالزمة  ال�صتثمارات  هي  ما  	•
والإر�صاد من خالل تكنولوجيا املعلومات والت�صالت؟

و  التطوير؟  حتت  تزال  ل  التحتية  البنية  فيها  تكون  التي  واملناطق  الدول  يف  تواجدها  ميكن  التي  البديلة  ال�صرتاتيجيات  هي  ما  	•
ما هي الطريقة التي ميكن اأن ُنفّعل بها التلفزيون، واملالحق ال�صحفية واللوحات الإعالنية، واخلدمات املتنقلة يف هذا املجال؟ 

هي  وهل  ؟  املهني  والإر�صاد   التوجيه  يف  الذاتية  اخلدمة  لدعم  تطويرها  يتم  اأن  ميكن  اأو  تطويرها  مت  التي   املوارد  اأنواع  هي  ما  	•
متاحة ب�صهولة عن طريق الإنرتنت و/اأو على الأقرا�س املدجمة؟ وما هي نوعية التغريات يف الهياكل الوظيفية، وكذلك يف تدريب 

وتنمية العاملني يف التوجيه ، لدعم تقدمي نظام اخلدمة الذاتية يف التوجيه والإر�صاد؟ 

عن  الر�صمية؛  العمل  �صاعات  خارج  اأكرب  ب�صكل   متاحة  تكون   بحيث  املهني   والإر�صاد   التوجيه  خدمات  تنظيم  ميكن  كيف  	•
طريق اخلدمة الذاتية؛ يف  مراكز املوارد للمجتمع املحلي؟ وهل تتطلب هذه التغيريات اإعادة التفاو�س ب�صاأن �صروط العمل ملوظفي 

التوجيه والإر�صاد؟

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

من  لفئات  والتلفزيون(  ال�صحف  )مثل  الإعــالم  و�صائل  تقدمه  الــذي   املهني  للتوجيه   وحملية  واإقليمية  وطنية  خطط  و�صع  	•
املجموعات امل�صتهدفة )ال�صباب والعاملني والعاطلني عن العمل( من اأجل حت�صني خيارات ال�صيا�صات العامة يف امل�صتقبل.

القطاع  يف  اخلدمات  مقدمي  مع  ال�صراكات  تطوير  خالل  من  والتطوعي  اخلا�س  القطاعني  يف  املهني  والإر�صاد   التوجيه  حتفيز  	•
العام ، ومن خالل ال�صتعانة بها كم�صادر خارجية.

للتغلب على  املهني  والإر�صاد   التوجيه  الإلكرتوين عن  الربيد  القائمة على  الهاتفية واخلدمات  امل�صاعدة  ا�صتخدام خطوط  ت�صجيع  	•
احلرمان اجلغرايف وال�صماح بالو�صول اإىل اخلدمة  خارج �صاعات العمل العادية.

املهني  والإر�صاد   التوجيه  موظفي  عمل  عقود  يف  الوقت  لبع�س  للعمل  اأحكام  ت�صمني  	•
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النقالة؛  الهواتف  )ال�صيارات؛  والإر�صاد  للتوجيه  املجتمع  قائمة على  متنقلة  وخدمات  توفري م�صادر  لدعم  موارد  توفر  التاأكد من  	•
اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ املعلومات املطبوعة املوجهة(.

متديد مواعيد العمل للخدمات العامة للتوجيه والإر�صاد  املهني ، بحيث تكون اأكرث �صهولة يف متناول الأفراد الذين يعملون بالفعل. 	•
اخلدمة  على  القائمة  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  اأ�صكال  تطوير  لدعم  م�صاريع  متويل  لت�صجيع  الأ�صا�صي  املال  توفري  	•

الذاتية لتقدمي التوجيه والإر�صاد  املهني.

ب�صهولة  متاحة  وجعلها  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائمة  املهني  والإر�صاد   التوجيه  برامج  اعتماد  اأو  وتكييف  تطوير  	•
عن طريق �صبكة الإنرتنت والأقرا�س املدجمة.

وا�صح  ب�صكل  تلبي  التي  الطرق  اإىل  اإىل  هاتف  و�صول  التي ل حتتاج  و   الهاتف،   للمزج بني اخلدمات  عرب  تطوير طرق مبتكرة  	•
احتياجات امل�صتفيدين منها.

اإطار  يف  تتم  تنتجها(  التي  التوجيه  )ومواد  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  متديد  اأن  ل�صمان  اجلودة  �صمان  اآليات  تطوير  	•
�صمان اجلودة.

اأنواع من خدمات  اإىل  التوجيه لتحديد العمالء الذين هم يف حاجة  اإجراءات ف�صل م�صتخدمي خدمات  تطوير وت�صجيع ا�صتخدام  	•
التوجيه والإر�صاد املكثفة واملكلفة ، وتقدمي اخلدمات لهم باأكرث الطرق مردودية للكلفة. 

املعلومات  ومراكز  اإنرتنت  نقاط  خالل  من  املواطنون،  يتجمع  حيث  العامة  والأماكن  املواقع  يف  املهني  والإر�صاد   التوجيه  توفري  	•
املجتمعية. 

املهني.  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  بع�س  لتقدمي  جمتمعية  ملجموعات  عقود  منح  	•
املهارات  تعلم  على  تعاونهم  املهني  والإر�صاد  التوجيه  ملوظفي  اخلدمة  اأثناء  والتدريبات  الأولية  التدريبات  مناهج  اأن  من  التاأكد  	•

املطلوبة لال�صتخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت ، �صواء من قبل اأنف�صهم ، اأو العمالء.

املتنوعة،  املوؤهالت  ذوى   من  املهني  والإر�صاد   التوجيه  موظفي  من  متنوعة  جمموعات  توفري   على  يقوم  موؤ�ص�صي  هيكل  تطوير  	•
امل�صاعدة  تقدمي  يف  املثال،  �صبيل  )على  اخلدمات  تقدمي  يف  خربه  اأكــرث  موظفني  مع  جنب  اإىل  جنبا  الدعم  موظفو  يكون   حيث 

للباحثني عن  املعلومات(

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

اململكة  يف    Learndirect  « »التعلم  خدمات  تعتمد  الت�صال:  تكنولوجيا  مراكز  خالل  من  املهني  والإر�صاد   التوجيه  توفري  	•
املتحدة The United Kingdom ب�صكل اأ�صا�صي على مراكز تكنولوجيا الت�صال الهاتفي.  هناك نوعان من مراكز الت�صالت 

 ،Wales وويلز Scotland واملراكز ال�صغر يف ا�صكتلندا ، North Ireland واحدة يف ايرلندا ال�صمالية ،England يف اجنلرتا
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اأن  التي ميكن  املجانية  امل�صورة  لتقدمي  ، وتطمح  املبا�صر«  »التعلم   University for Industry ال�صناعة مبادرة  ومتول جامعة 

ت�صاعد  كبار ال�صن على الو�صول اإىل املزيد من التعليم وفر�س التدريب.  وت�صمل هذه اخلدمات، على �صبيل املثال، معلومات عن توفر 

التمويل للتعليم ، ومرافق رعاية الطفولة لدعم  اأولياء المور ذوي الأطفال ال�صغار.  ولكي تكون يف متناول اجلمهور، فاإن خطوط 

مبراكز  بالت�صال  قاموا  �صخ�س  ماليني  خم�صة  من  اأكرث  وهناك  م�صاًء،  العا�صرة  حتى  ال�صنة  مدار  على  تفتح  املراكز  يف  املعاونة 

اأول خم�س �صنوات من عملها.  ويوجد ثالثة م�صتويات من املوظفني: »م�صت�صارو املعلومات«؛ الذين يتعاملون  »التعلم املبا�صر« خالل 

مع طلبات املعلومات و معاجلة ال�صتف�صارات الأ�صا�صية ؛ »م�صت�صارو التعليم« للتعامل مع ا�صتف�صارات من اأولئك الذين يحتاجون اأكرث 

›م�صت�صارو التعليم امل�صتمر مدى احلياة‹  الذين يتعاملون مع طلبات اأكرث تعقيدا.  ويتلقى موظفو جميع  من املعلومات الأ�صا�صية ؛ 

امل�صتويات تدريبات متخ�ص�صة، ولدى اجلميع اإمكانية الو�صول اإىل قاعدة بيانات على �صبكة الإنرتنت حتتوي على معلومات عن ما 

يقارب 600.000 من مناهج التعليم والدورات التدريبية ، على كافة امل�صتويات ، ف�صال عن جمموعة وا�صعة من املعلومات املطبوعة.  

وميكن الو�صول اإىل قاعدة البيانات عرب الإنرتنت مبا�صرة  ويتم حتديثها �صهريا، وميكن ا�صتخدام حزمة الإنرتنت للت�صخي�س من 

اأجل تقييم ميول ورغبات الأفراد كجزء من املوقع على �صبكة الإنرتنت، وقد دخل اأكرث من 10 مليون زائر على املوقع يف ال�صنوات الأوىل 

 www.learndirect.co.uk  . من  تفعيله

 Helsingin  « جريدة  قامت    1999 عام  يف  اخلا�س:  القطاع  يف   : والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  القائم  التوجيه  	•
Sanomat  وا�صعة النت�صار يف فلندا Finland، بتوفري خدمات التوجيه والإر�صاد جلميع املواطنني على �صبكة الإنرتنت.  حيث يوفر 

موقع اجلريدة على الإنرتنت للم�صتخدمني عددا كبري امن اأدوات تخطيط امل�صرية العملية والبحث عن الوظائف واخلدمات.  وجميع 

اخلدمات جمانية، مبا يف ذلك متارين للتقييم الذاتي على �صبكة الإنرتنت، التوجيه والإر�صاد  املهني عربالربيد الإلكرتوين، وبرامج 

www.oikotie.fi .معاجلة ال�صرية الذاتية، وخيارات لتحويل ال�صرية الذاتية مبا�صرة اإىل ا�صحاب العمل

للو�صول  املتنقلة  الهواتف  توجيه  وفرق  النقال،  الهاتف  خلدمات  مبتكرا  ا�صتخداما  الدول  بع�س  حققت  املتنقلة:  الهواتف  مراكز  	•
اإىل املجتمعات التي ي�صعب الو�صول اإليها بالطرق الأخرى، اأو ب�صبب عدم وجود موارد كافية لتغطية الطلب.  فقد متكنت جمهورية 

لتفيا Republic of Latvia حتى الآن من تاأ�صي�س مراكز التوجيه والإر�صاد  املهني ومراكز التوجيه يف 19 منطقة فقط من اأ�صل  26 

منطقة تتكون منها اجلمهورية، لكن مع ا�صتخدام فرق الهواتف املتنقلة ا�صتطاعت تغطية املناطق ال�صبع املتبقية. 
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9
خدمات التوجيه واإلرشاد  المهني للفئات المحرومة 

Career guidance services for disadvantaged groups 

 ق�سايا مطروحة

تكون  والتي   ، املهني  والإر�صاد   التوجيه  يف  ال�صاملة  اخلدمات  بني  فّعال  توازنا  الآن  حتى  وجدت  التي  الدول  من  فقط  قليل  عدد  	•
متاحة للجميع على قدم امل�صاواة ، وال�صتهداف الذي يعطي اأولوية خا�صة لفئات معينة حمرومة لها احتياجات خا�صة.

الأقل حت�صيال   للم�صاعدة يف حتديدالطالب  املهني  والإر�صاد   التوجيه  اإمكانات  كافة  كامل من  ب�صكل  ال�صتفادة  الآن  يتم حتى  مل  	•
للعودة   تعليمهم وتدريبهم  الذين مل يكملوا  ال�صباب   اأو جلذب   ، اإىل حد كبري  الت�صرب  اأجل خف�س معدلت  واإعادة حتفيزهم  من 

اإليها.

ا�صتخدام  يف  مرتددة  تكون  لأن  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  ت�صتهدفها  التي  واملحرومة  املهم�صة  الفئات  من  العديد  متيل  	•
اخلدمات التي تدار يف �صياق ر�صمي موؤ�ص�صي.  والتحدي هنا هو �صيا�صات الو�صول اإىل هذه املجموعات، والعمل معهم على �صروطهم 

، ويف �صياقات اأقل ر�صمية وماألوفة لديهم ب�صكل اأكرب. 

اإعادة  لتعزيز  مبكر  �صن  يف  املدار�س  من  لالن�صحاب  املعر�صة  للفئات  امل�صممة  والتدريبية  التعليمية  الربامج  ت�صمني  مطلوب  	•
تعاملهم مع التعيلم والإجناز الدرا�صي، و�صمان النتقال الناجح لفر�س العمل امل�صتقر.

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

�صبيل  على  الوطنية؟  العدالة  اأهداف  لتلبية  امل�صممة  والربامج  ال�صيا�صات  مع  املهني  والإر�صاد   التوجيه  تكامل  فعالية  هو مدى  ما  	•
املثال تلك التي تتناول دمج املهاجرين والالجئني يف التوظيف والتدريب ؛ وامل�صاواة بني اجلن�صني يف �صوق العمل، وامل�صاواة يف جميع 

م�صتويات امل�صاركة التعليمية، وا�صتكمال التعليم ونتائجه؟

املعر�صة  والفئات  املحرومني  جانب  من  املهني  والإر�ــصــاد   التوجيه  خدمات  من  ال�صتفادة  عن  املتوفرة  البيانات  هي  ما  	•
املهني لأن  والإر�صاد   التوجيه  املدر�صه يف �صن مبكر وما مدى ر�صاهم عن هذه اخلدمات؟ هل حتتاج خدمات  لالن�صحاب من 

جتمع وحتلل تلك البيانات ؟ 
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يف  املحرومة  الفئات  بع�س  تردد  على  التغلب  اأجل  من  املو�صوعة  املهني  والإر�صاد   التوجيه  خدمات  عن  البديلة  الأ�صكال  هي  ما  	•
ا�صتخدام اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صات الر�صمية؟

التوجيه  يف  امل�صادر  تلك  من  ال�صتفادة  يتم  اأن  ميكن  هل  و  امل�صتهدفة؟  الفئات  من  القريبة  املجتمع  يف  املوجودة  امل�صادر  هي  ما  	•
والإر�صاد، على �صبيل املثال من خالل ال�صتعانة بها كم�صادر خارجية لتوفري خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني بطريقة اأكرث قبول من 

قبل تلك املجموعات؟ 

امل�صتهدفة،  الفئات  بني خمتلف  الحتياجات  ملو�صوع متايز  اهتماما  تويل  املهني  والإر�صاد   التوجيه  ملوظفي  التدريبية  الربامج  هل  	•
وتزودهم باملعارف واملهارات والجتاهات للعمل بفعالية مع هذه الفئات؟

من  الن�صحاب  خلطر  املعر�صة  للفئات  املقدم  املهني  والإر�صاد   التوجيه  يكون  األ  ل�صمان  اتخاذها  يجب  التي  اخلطوات  هي  ما  	•
املدر�صه يف �صن مبكر منحازا ثقافيا )لثقافة دون اأخرى من الثقافات املتعددة للمجتمع(؟

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

والإر�صاد   التوجيه  وخدمات  �صيا�صات  ور�صد  وتنفيذ  وتخطيط  ت�صميم  يف  حظا  القل  الفئات  لإ�صراك  فعالة  ا�صرتاتيجيات  و�صع  	•
املهني.

نظم  وحتديث  و�صع   ، حمليا  للعمل  اأ�صا�صا  ت�صعى  والتدريب  املهني  الر�صاد  من  املحرومة  الفئات  من  العديد  اأن  اإىل  بالنظر  	•
املعلومات املحلية يف �صوق العمل.

للممار�صات  التوجيهية  املبادئ  ا�صتخدام  املثال  �صبيل  القل حظا على  للفئات  املهني  والإر�صاد   للتوجيه  مراجعة اخلدمات احلالية  	•
اجليدة يف جمال ا�صت�صارات التوظيف والتوجيه  )1998( كنقاط مرجعية للقيا�س.

	تعاقد خدمات التوجيه والإر�صاد  املهني مع الوكالت التي لديها خربة يف العمل مع فئات حمرومة حمددة، ودعم هذه املنظمات  	•
من خالل التدريب وتوفري املوارد.

اأفراد   التوجيه والإر�صاد  املهني: على �صبيل املثال عن طريق تدريب  اأنف�صهم لتقدمي  الفئات القل حظا على م�صاعدة  بناء قدرات  	•
را�صدين يحظون بالحرتام من داخل هذه اجلماعات للقيام بدور مي�صرين للتعليم والتوجيه.

اأن العاملني يف التوجيه والإر�صاد  املهني يح�صلون على التدريب الالزم للعمل والتعاون ب�صكل فعال مع خمتلف الفئات  التاأكد من  	•
املعر�صة لالن�صحاب من املدر�صه يف �صن مبكر  والتاأكد من اأن مثل هذا التدريب ي�صتمل على الوعي بخ�صو�صيات الثقافات املختلفة. 

مبكر.  �صن  يف  املدر�صة  من  لالن�صحاب  املعر�صة  الفئات  ل�صتهداف  وا�صحة  معايري  و�صع  	•
التاأكد من جمع وحتليل بيانات عن ا�صتخدام الفئات املحرومة من الر�صاد املهني خلدمات التوجيه والإر�صاد  املهني ، وعن مدى  	•

ر�صاهم عن تلك اخلدمات.
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الجتماعية.  ال�صيا�صات  يف  اجلميع  �صمول  واأهداف  الجتماعية  العدالة  تعزيز  يف  املهني  والإر�صاد   التوجيه  ي�صاعد  كيف  تقييم  	•

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

بدعم من متويل  وذلك  الجتماعي،  والتكامل  الن�صاء  لتوظيف  وال�صت�صارة  املعلومات  مراكز  اإعداد  اليونان، مت  املحلية: يف  املراكز  	•
الحتاد الأوروبي، من خالل مركز البحوث للم�صاواة بني اجلن�صني )KETHI( ، وتقدم تلك املراكز اخلدمات على وجه التحديد 

للمراأة،  للواتي يعانني من البطالة ،  اأو يعملن يف قطاعات العمل غري املح�صنه ويرغنب يف تغيري وظائفهن، وقد و�صعت هذه املراكز 

اأداة مت تكييفها عن مثيلة لها ت�صتخدمها مراكز الإر�صاد  اأداة لتحديد احتياجات املراأة، ُت�صمى » The Lucky Clover’، » ، وهي 

الفرن�صية ، فهي ت�صتعر�س احتياجات املراأة يف ثالث فئات اأ�صا�صية هي : التنمية ال�صخ�صية، ومعرفة القطاع املهني ، واأ�صاليب البحث 

عن عمل .

Luxembourg  توجد م�صاريع العمل املحلية التي تديرها جمموعة من املنظمات التطوعية وغري  لوك�صمبورغ  يف   : العمل  م�صاريع  	•
يقعن  اللواتي  للن�صاء  برنامج  وهو   )Full Employment Network الكامل«،)  التوظيف  »�صبكة  على  وت�صتمل  للربح  الهادفة 

�صحايا للعنف املنزيل ، واأي�صا بع�س م�صاريع التنمية املحلية و الإقليمية. و يتم متويل هذه امل�صاريع من قبل م�صادر متنوعة. 

�ملر�جع 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (1998), 
Guidelines
for Good Practice in Employment Counselling and Guidance,
 http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF9834EN.pdf
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10

تحسين المعلومات المهنية 
Improving career information 

ق�سايا مطروحة

املهني. والإر�صاد   التوجيه  يف  ا�صتخدامها  ميكن  مواد  اإىل  وحتويلها  العمل  �صوق  معلومات  جمع  بني  كبرية  فجوة  هناك  	•
النق�س.  هذا  عن  الكثري  والرا�صدين  ال�صن  �صغار  من  كل  يعرف  ل  ما  وغالبا  املهارات،  يف  نق�صا  تواجه  ال�صناعات  بع�س  	•

للفرد  الإجمايل  املحلي  الناجت  يكون  التي  الدول  ي�صكل حتديا كبريا، ل�صيما يف  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  حتديث  	•
الواحد منخف�س ن�صبيا.

اإمكانية  من  يقل�س  الأمر  وهذا  رديئة.  نوعية  وذات  �صاملة  غري  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  تكون  الدول  بع�س  يف  	•
اتخاذ القرارات املهنية. 

م�صتويات  خمتلف  وبني  والعمل،  التعليم  بني  وبخا�صة  املختلفة،  احلكومية  الوكالت  بني  التعاون  يف  نق�س  هناك  يكون  ما  كثريا  	•
احلكومة ــ وعلى وجه اخل�صو�س بني احلكومات الوطنية والإقليمية )املحليات( -  يف توفري وتبادل املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية 

لالأفراد. ويوؤدي هذا اإىل ازدواج مكلف يف العمل وجتزوؤ يف املعلومات ، وانعدام ال�صفافية وال�صمولية. 

وم�صارات  خيارات  عن  ومعلومات  الوظائف،  حمتوى  عن  املعلومات  تكامل  يف  ق�صور  التعاون  هذا  مثل  وجود  عدم  عن  يحدث  كما  	•
الوكالت  بني  التعاون  بغياب  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  م�صكلة  وثمة  العمل،  �صوق  يف  والطلب  العر�س  عن  ومعلومات  والتدريب،  التعليم 

املهني  التخطيط  واأدوات  الذاتي،  التقييم  اأدوات  مع  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  دمج  اإمكانية  عدم  وهي  احلكومية 

واأدوات البحث عن عمل.

اأو يف الف�صول الدرا�صية، وثمة و�صيلة  اأهمية الأ�صياء التي مت تعلمها عن طريق القراءة  اخلربة هي و�صيلة قوية للتعلم ، حيث نرى  	•
قوية اأخرى للتعلم وهي اأولئك النا�س املعروفون واملوثوق بهم، الذين يحولون املعلومات اإىل جتربة �صخ�صية. ولكن غالبا ما تف�صل نظم 

املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد يف ال�صماح لل�صعب بتجربة العمل اأو البيئات التعليمية اجلديدة ب�صكل منهجي، كما تف�صل يف 

ال�صتفادة من �صبكات املجتمع املحلي، مثل منظمات اأ�صحاب العمل اأو روابط و خريجي املوؤ�ص�صات التعليمية. 
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توجيهية طوعية  اأو مبادئ  اإلزامية  التي متتلك معايري  الدول  قليلة هي  ولكن   القطاع اخلا�س،  املعلومات م�صدرها هو  الكثري من  	•
جلمع واإنتاج ون�صر املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد من جانب القطاعني العام واخلا�س. 

عند  الإعالم  وو�صائل  والن�صر،  الت�صويق،  جمالت  يف  اخلا�س  القطاع  بها  يتمتع  التي  اخلربة  من  جدا  بالقليل  احلكومات  ت�صتفيد  	•
بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  من  الكثري  يكون  لذلك  ونتيجة  لالأفراد،  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  منتجات  وتوزع  ون�صر  اإنتاج 

املهنية لالأفراد على هيئة رتيبة، و�صيئة الت�صميم ، ول حتقق الأهداف ال�صحيحة املرجوة. 

خمتلفة  لأنواع  العميل  احتياجات  عن  البحوث  با�صتخدام  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  من  جدًا  القليل  ت�صميم  يتم  	•
من املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد، وعلى ما يف�صلونه من الطرق املختلفة للتح�صيل، اأو على ارتياحهم للمنتجات املتاحة 

عن املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد.

لي�صت يف كثري من  الإنرتنت  بامل�صرية املهنية لالأفراد على �صبكة  املتعلقة  املعلومات  )ICT( ونظم  واملعلومات  الت�صال  تكنولوجيا  	•
الأحيان اأكرث من ن�صخ اإلكرتونية للم�صتندات املطبوعة، مما يوؤدي اإىل الق�صور يف ال�صتفادة من اإمكانات نظم الت�صالت وتكنولوجيا 

املعلومات القائمة يف توفري املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد ب�صكل مثري لالهتمام، وبطرق اأكرث مرونة 

لكن  اإلكرتوين،  �صكل  كبري يف  اإىل حد  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  تطوير  على  تعمل احلكومات   ، متزايد  نحو  على  	•
مع ذلك، جتعل مثل هذه ال�صيا�صات الأفراد الذين لي�س لديهم ات�صال ب�صبكة الإنرتنت، اأو ال�صتعداد اأو املهارة اأو الثقة للتعامل مع 

�صبكة املعلومات، وكاأنهم اأقل حظا. 

لالأفراد.  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  الوطنية  املعلومات  يف  مت�صمن  غري  والدويل  الأوروبي  البعد  يكون   ما  غالبا  	•

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

؟ املهني  والإر�صاد  للتوجيه  معلومات  على  للح�صول  املهن  عن  العمل  �صوق  معلومات  ت�صخري  ميكن  كيف  	•
املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  تو�صيل  اأنظمة  تطوير  عند  العتبار   يف  خمتلفة  بطرق  التعلم  يف  النا�س  رغبات  اأخذ  ينبغي  كيف  	•
املتعلقة  املعلومات  للح�صول على  التعلم  اأمناط  التجريبي يف جمال  التجريبي وغري  التعليم  التوازن بني  يكون  اأن  لالأفراد؟ وكيف يجب 

بامل�صرية املهنية لالأفراد، واأي جماميع ت�صتهدفها؟ كيف ميكن توفري املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد بطرق خمتلفة )على �صبيل 

املثال اأدلة املهن والكرا�صات والن�صرات والكتيبات والكتالوجات واملواد الرتويجية ، واأ�صرطة الفيديو والأفالم والأقرا�س املدجمة واأقرا�س 

الفيديو الرقمية ، والإنرتنت ، وو�صائل الإعالم( بحيث تكون م�صممة خ�صي�صا لالحتياجات املختلفة مل�صتخدمي هذه املعلومات؟ 

كيف ميكن الو�صول اإىل اأف�صل ت�صميم للمعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد بحيث تكون اأداة للتعلم ، بدل من جمرد و�صيلة  	•
لتوفري املعلومات الأ�صا�صية؟

الطرق؟ هذه  ونواجت  العملية  احلياة  مب�صرية  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  نظم  وتقييم  ت�صميم  يف  املعلومات  م�صتخدمو  ي�صارك  كيف  	•
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كيف ميكن للمعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد اأن تتكامل مع تعليم وتعلم الكفاءة التخ�ص�صية للو�صول اإىل تطوير م�صتمر  	•
مدى احلياة مل�صرية احلياة العملية؟ 

ما هي الثغرات الرئي�صية، اإن وجدت، وما هي الفئات امل�صتهدفة التي تتاأثر يتلك الثغرات، يف توفري املعلومات للم�صاعدة يف اتخاذ  	•
القرارات املهنية؟

لالأفراد؟  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  الإعالمية  املواد  تقدمي  واأ�صلوب  حمتوى  على  تطبق  اأن  ينبغي  التي  املعايري  هي  ما  	•
بني  لل�صراكة  ميكن   هل  و  اجلمهور؟  لعامة  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  يف  اخلا�س  القطاع  يلعبه  الذي  الدور  هو  ما  	•
املتعلقة  املعلومات  اإنتاج  تواجه  التي  التحديات  بع�س  معاجلة  خارجية،  مب�صادر  ال�صتعانة  عن  ف�صال   ، واخلا�س  العام  القطاعني 

بامل�صرية املهنية لالأفراد؟

وتوفريها؟  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  تطوير  جمال  يف  الجتماعيني  ال�صركاء  دور  هو  ما  	•
الرتبوية  املعلومات  تطوير  جمال  يف  التعاون  ووكالت  املختلفة  احلكومية  الوزارات  بني  تعاون  هناك  يكون  اأن  ينبغي  مدى  اأي  اإىل  	•

واملهنية وتزويد الباحثني عنها بحاجاتهم منها؟

كيف ميكن ت�صارك امل�صوؤولية  جلمع، واإنتاج ون�صر املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد ب�صكل كاف، مع جمموعة من املعايري  	•
املتفق عليها وطنيا؟

الإدارية  املناطق  خمتلف  يف  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  ون�صر  وربط  واإنتاج  جمع  يف  التوافق  ي�صمن  الذي  ما  	•
املختلفة يف النظم الالمركزية ، وذلك لتجنب الت�صتت وانعدام ال�صفافية؟

النظم،  و�صفافية  �صمولية  و�صمان  التداخل،  لتجنب  تعاوين  ب�صكل  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  مقدمي  يعمل  هل  	•
والربط بني بيانات التعليم ، واملهن والعر�س والطلب يف �صوق العمل؟

لالأفراد؟  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  يف  والأوروبي  والوطني   الدويل  البعد  يتكامل  كيف  	•
و/اأو  م�صتخدميها،  اأ�صئلة  على  يجيب  الذي  النحو  على  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  للمعلومات  املتوفرة  الأدوات  تعمل  هل  	•

حتتوي على املعلومات التي يرغب منتجو تلك املواد يف اأن تكون لدى هوؤلء امل�صتخدمني؟ 

فعاليتها؟  ومدى  اإليها  الو�صول  �صهولة  مدى  على  للوقوف  دوري  ب�صكل  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  تقييم  يتم  هل  	•

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

الفئات  من  ملجموعة  والتلفزيون(  ال�صحف  )مثل  الإعالم  و�صائل  من  جمموعة  خالل  من  تقدم  التي  املهني   للتوجيه  خطط  و�صع  	•
امل�صتهدفة )ال�صباب والعاملني والعاطلني عن العمل( من اأجل و�صع اإ�صرتاتيجية متما�صكة لتقدمي املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية 

لالأفراد للمواطنني.
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لالأفراد.  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  للمعلومات  وطنية  معايري  تكييف  اأو  و�صع  	•
واخلا�س. العام  القطاعني  وبني  املختلفة  احلكومية  الوكالت  بني  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  لتن�صيق  اآليات  اإن�صاء  	•

ومو�صوعية. مفيدة  مهنية  معلومات  لإنتاج  املهارة  نق�س  من  تعاين  التي  املجالت  م�صاعدة  	•
ي�صتخدمها،  الذي  ومن  بالفعل،  ا�صتخدامها  يتم  اإنتاجها  يتم  التي  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  كانت  اإذا  ما  فح�س  	•

وما اإذا كانوا يجدونها مفيدة اأم ل.

التاأكد من اأن العاملني يف التوجيه والإر�صاد املهني  مدربون وعلى دراية بكيفية ا�صتخدام وتقييم املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية  	•
لالأفراد.

العملية.  احلياة  مب�صرية  املتعلقة  املعلومات  يف  املتخ�ص�صني  وتطوير  تدريب  يف  ال�صتثمار  	•
Europe-wide » ونظم املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد على �صبكة املعلومات الدولية مع نظم املعلومات   « برامج   ربط  	•

الوطنية.

�أمثلة على ��ستجابات فعالة

Netherlands، قد مت تطوير قاعدة بيانات للطلب املتوقع ل�صوق العمل لنحو )2500(  هولندا  : يف  العمل  �صوق  منهيجة  	معلومات  	•
مهنة، ومت ربطها بامل�صارات التعليمية والتدريبية ذات ال�صلة. 

 ‹ الأبعاد--  Poland  نظم املعلومات الوظيفية متعددة  بولندا  و�صعت  لالأفراد:  املهنية  للم�صرية  الأبعاد  متعددة  معلومات  نظم  	•
Counsellor 2000 › – والتي تتكامل  مع معظم التطورات احلديثة يف جمال الذكاء ال�صطناعي. فهو نظام يحفز العميل عن طريق 

الربط بني اجلهود التي يبذلها يف اإدارة املعلومات املتاحة مع ا�صرتاتيجيات �صنع القرار، ويربط النظام بني املعلومات التثقيفية حول 

م�صارات التدريب ، واملهن التي توؤدي اإليها تلك امل�صارات من جهة ، والتعريف ال�صخ�صي )profile ( للعميل والذي يتم الو�صول اإليه 

من خالل عملية تقييم ذاتي عن طريق الأدوات املتاحة يف الربنامج نف�صه. وبالإ�صافة اإىل ذلك ، مت تكييف النظام بحيث ميكن اأن 

ي�صتهدف جمموعات معينة من م�صتخدميه، مثل ذوي الحتياجات اخلا�صة. 

 IDEO Information الفرن�صية(   املعلومات  )وثائق  م�صروع  يهدف  لالأفراد:  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املتكاملة  املعلومات  نظم  	•
documentation edition ONISEP  اإىل و�صع نظام لهند�صة املعلومات لأغرا�س الن�صر. ويهدف امل�صروع اإي�صا اإىل جتديد 

منهجي ومنتظم لقواعد البيانات امل�صتخدمة يف جمال التوجيه، وربطها باأ�صاليب الن�صر الآيل)automatic(. ويعمل يف هذا النظام 

على كمبيوتر �صريع وفقا لتكنولوجيا �صبكية جديدة ويهدف اإىل حتقيق اأق�صى قدر من تبادل املعلومات على �صبكة الإنرتنت، مع �صمان 

نقل البيانات بطريقة اآمنة متاما. ويعمل املكتب جنبا اإىل جنب مع )مركز درا�صات وبحوث خدمات التوجيه والإر�صاد( وهي منظمة 

 ، الإح�صاءات  تتمثل مهمته يف تطوير اخلربة يف جمالت مثل  والذي   ، التوظيف  العام وخدمات  التعليم  اإدارة  ت�صرف عليها  عامة 
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واإ�صدار ال�صهادات، والتكامل ، واملنافذ املهنية ، والربط بني التدريب والتوظيف، وما اإىل ذلك من اأن�صطة. 

Ca-« العامل«   يف  العملية  احلياة  »م�صارات  نظام  ي�صتخدم  لالأفراد:  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  للمعلومات  اخلا�س  القطاع  مبادرة    
reers World» املعلومات املتعلقة بامل�صرية املهنية لالأفراد على نطاق وا�صع، وهو نظام مت تطويره يف ايرلندا Ireland  من قبل 

http://www.career�  للقطاع اخلا�س بدعم مايل من وزارة التعليم والعلوم. وهو متوفر على �صبكة النرتنت يف عامل الوظائف

 Careers World »« ويتم توزيعه جمانا على املدار�س واملوؤ�ص�صات التعليمية الأخرى يف �صكل قر�س مدمج. وتتلقى sworld.com

» املعلومات من املوؤ�ص�صات ، ومعظمها من املوؤ�ص�صات الكبرية من القطاع اخلا�س ، مما ميكنها من تقدمي معلومات عن فر�س العمل 

والوظائف التي توفرها تلك املوؤ�ص�صات، وحت�صل على متويلها من ا�صرتاكات ا�صحاب العمل ، وينظر اليها باعتبارها و�صيلة لل�صركات 

للم�صاعدة يف تعيني عاملني يف �صوق عمل �صيقة. وتغطية هذا النظام لل�صركات ال�صغرية )التي ت�صكل غالبية ال�صركات اليرلندية( 

حمدودة، وكذلك تغطيتها لبع�س املجالت املهنية. ويوفر النظام روابط اإىل مواقع تقدم معلومات عن م�صارات التعليم العايل وامل�صتمر 

›احلياة  من  اإىل مناذج  بالإ�صافة   ، الفرد  يف�صلها  التي  املجالت  لتقييم  اأي�صا مترينا  وي�صمل  معينة،  مهنية  ال�صلة مبجالت  ذات 

احلقيقية‹ الذي يعر�س مناذج من الأفراد الذين يعملون يف املوؤ�ص�صات امل�صاركة يف النظام. 

مبا   ، الدول  من  عدد  يف  وذلك  املهني   والإر�صاد  التوجيه  معلومات  يف  اجلودة  ملعايري  توجيهية  مبادئ  تطوير  مت  اجلودة:  معايري  	•
فيها الدمنارك Denamark وهولندا Netherlands. تعمل جميعها على اأ�صا�س تطوعي. 

PLO-« الأوربــي  الحتاد  يف  التعليم  فر�س  بوابة  هناك  لالأفراد:  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  نظم  يف  الأوروبــي  البعد    
EUROGUIDANCE )http://www. عالوة على ،)TEUS« )http://www.ploteus.org/ploteus/portallhome

euroguidance.org.uk( وهي عبارة عن �صبكة من مراكز التوجيه يف الحتاد الأوروبي وبلدان املنطقة القت�صادية الأوروبية 

البلدان  والتوجيه يف  والتدريب  التعليم  بنظم  يكونوا على دراية  لأن  التوجيه  العاملني يف  وا�صتجابة حلاجة   ، للمعلومات  ، وم�صدرا 

الأخرى. ويربط نظام EURES (http://europa.eu.int/eures/index.isp( جميع خدمات التوظيف العامة يف دول الحتاد 

الأوروبي واملنطقة القت�صادية الأوروبية، والتي يجري تطويرها بتمويل من الحتاد الأوروبي لت�صهيل تنقل العمال عن طريق �صمان 

اأن تكون املعلومات حول نق�س املهارات والفائ�س منها يف كل دولة ومنطقة اأكرث �صفافية وميكن الو�صول اإىل معلومات عن الوظائف 

اأي�صر. موقع الوظائف )http://www.europa.eu.int/eracareers( هي البوابة  ال�صاغرة يف بلدان الحتاد  الأوروبي ب�صكل 

التي ت�صتهدف الباحثني يف جميع مراحل حياتهم العملية ، فتوفر معلومات عن الوظائف البحثية، واملنح الدرا�صية ومنح البحوث يف 

جميع اأنحاء اأوروبا.
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11

التدريب و المؤهالت 
Training and qualifications 

ق�سايا مطروحة

ذلك  ربط  يف  و   ، املهني   والإر�صاد  التوجيه  يف  للعاملني  الأَوّيل  التدريب  وعمليات  م�صمون  حتديد  يف  بالكثري  احلكومات  تقم  	مل  	•
باأهداف �صيا�صات التعليم العام والتدريب والتوظيف. اذ قام ممار�صو ومقدمو التوجيه والتدريب بو�صع برامج تدريبية مبعزل متاما 

عن اأهداف ال�صيا�صات العامة. 

الإطالق. على  تتم  ل  وقد   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  يف  العاملني  لتدريب  وطنية  مراجعة  جترى  اأن  جدا  النادر  من  	•
دولة   بني   فيما  اأو  الدول  داخل  �صواء  للم�صتخدمني  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  واأنواع  نوعية  يف  كبرية  اختالفات  توجد  	•

واخرى، وقد نتج ذلك عن الختالف الكبري يف جمال تدريب العاملني يف التوجيه والإر�صاد املهني .

اأو علم الرتبية( يف كثري من الأحيان كافية جدا للعاملني  تعترب املوؤهالت يف امليادين ذات ال�صلة )على �صبيل املثال ، علم النف�س  	•
يف التوجيه والإر�صاد املهني  ، على الرغم من كون هذه املوؤهالت قد ل تويل اأي اهتمام يذكر لكفاءات التوجيه والإر�صاد املهني .

باملتطلبات.  يفي  الذي  النحو  على  جيدا  املدربني  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ممار�صي  من  يكفي  ما  هناك  لي�س  	•
والإر�صاد  التوجيه  يف  للعاملني  الب�صرية  للموارد  ال�صليم  التخطيط  باإجراء  بالقيام  ت�صمح  التي  الوطنية  البيانات  من  القليل  هناك  	•

املهني  وال�صتثمار يف تدريبهم.

برامج  وغالبية  �صنوات(.  خم�س  اإىل  اأ�صابيع  ثالثة  بني  ما  )ترتاوح  الأويل  التدريب  برامج  فرتات  طول  يف  كبري  تفاوت  هناك  	•
كثريا  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  العمل.  لهذا  الالزمة  واملهارات  املعارف  لتطوير  كافية  غري  توفريها  مت  التي  جدا  الق�صرية  التدريب 

من برامج التدريب الطويلة تقوم بتطوير املهارات الالزمة  التي ت�صمح بتقدمي   توجيه اأعمق وتقدمي امل�صورة النف�صية، وهي مهارات 

مطلوبة من قبل اأقلية فقط من م�صتخدمي خدمات التوجيه. 

ي�صبحوا  اأن  من  التوجيه  يف  العاملني  من  اخلرباء  غري  متكن  ومتكاملة  متدرجة  تعليمية  م�صارات  اأي  يوجد  ل  الدول  معظم  يف  	•
دون  لأ�صخا�س  املجتمع(   مع  والت�صال  الإعــالم  موظفي  )مثل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  معاوين  وظائف  ومُتنح  خــرباء. 

ا�صرتاط تدريب معني. 
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يف  للعاملني  الوظيفي  بالتنقل  القائمة  املوؤهالت  هياكل  ت�صمح  ول  حمدد،  بقطاع  للمر�صدين  احلايل  التدريب  من  الكثري  يرتبط  	•
الإر�صاد املهني  بني قطاعي العمل والتعليم، اأو حتى بني خمتلف قطاعات الرتبية والتعليم يف بع�س احلالت.

والقدرة  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  مهارات   : ذلك  ويت�صمن  التدريب.  برامج  حمتوى  يف  كثرية  ثغرات  هناك  	•
على تدريب موظفي الدعم ؛ املهارات الالزمة لتقدمي التعليم املرتبط مب�صرية احلياة العملية من خالل املناهج الدرا�صية ؛ معرفة 

التغريات يف �صوق العمل ، والبعد الدويل للتوجيه ، وكيفية تنظيم واإدارة اخلدمات. 

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

اأ�صا�صا  هي  اخلدمات  هذه  اأن  اإىل  وبالنظر   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  تخدم  التي  العامة  ال�صيا�صات  اأهداف  العتبار  يف  اأخذا  	•
التوجيه؟ وما هو دور احلكومة يف حتديد ومراقبة  العاملني يف  العامة على تدريب  ال�صيا�صات  تاأثري   ، فما هو  ممولة من احلكومة 

حمتوى وعملية التدريب؟ 

التوجيه  ملمار�صي  امل�صتمر  والتدريب  الأويل  التدريب  عملية  يف  الجتماعيني  ال�صركاء  مثل  الأخرى  الفاعلة  اجلهات  دور  هو  ما  	•
والإر�صاد املهني ؟

ب�صاأن  القرارات  اتخاذ  يف  التدريب  توفر  التي  واملنظمات  املهني   التوجيه  ممار�صي  جمعيات  به  تقوم  اأن  ينبغي  الذي  الدور  ما  	•
حمتوى وعملية التدريب الأويل؟ هل ل ينبغي لها �صوى اأن تقدم امل�صورة؟ وهل ينبغي لها منح تلك الربامج الإعرتاف؟ 

ال�صيا�صة  اأهداف  التي حتدد  احلكومة،   : من  كل  بني  املنا�صب  التوازن  هو  ما   ، التدريب  ومدة  وم�صتوى   ، املحتوى  البحث  يف  عند  	•
العامة لالإر�صاد الوظيفي وتقوم بتمويل الربامج؛ واجلمعيات التي متثل م�صالح املمار�صني ملهنة التوجيه والإر�صاد، واملنظمات التي 

تقدم التدريب؟

ميكن  كيف   ، العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  م�صتقل  ب�صكل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ملمار�صي  التدريبية  الربامج  تطوير  يتم  عندما  	•
و�صع نهج موحد على ال�صعيد الوطني للحد من الختالفات يف النتائج - على م�صتخدمي خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  - التي 

تن�صاأ عن الختالفات يف التدريب الأويل للعاملني يف التوجيه؟

مقدمي  املثال  �صبيل  )على  اخلدمات  توفري  يف  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ممار�صي  يعاونون  الذين  لأولئك  الالزم  التدريب  هو  ما  	•
التعليم والتدريب ، وال�صت�صاريني واملعلمني ومديري املدار�س(؟ وكيف ميكن ملثل هذا التدريب اأن يكون مكمال لتدريب العاملني يف 

التوجيه والإر�صاد املهني ؟ 

اأو  منا�صبة  تعديالت  اإجراء  ميكن  بحيث   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  ممار�صي  عمل  طبيعة  يف  التغري  ر�صد  يتم  من  يد  وعلى  كيف  	•
تغيريات على م�صمون وعملية التدريب تنا�صب التغري الذي مت ر�صده؟

هل املحتوى احلايل وعملية التدريب الأويل وامل�صتمر ملمار�صي التوجيه والإر�صاد املهني  يتما�صى مع متطلبات عملهم؟ وهل يوجد،  	•
على �صبيل املثال ، توازن منا�صب بني ما يت�صمنه التدريب من علم النف�س وعلم الرتبية ودرا�صات �صوق العمل؟ 
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مبحتوى  وعالقته  الأويل  التدريب  حمتوى  يت�صمن  اأن  يجب  وماذا  املطلوبة؟  واملهارات  املعرفة  لتطوير  كافية  التدريب  مدة  هل  	•
التدريب امل�صتمر؟ 

اأم  املهمة؟  بهذه  للقيام  املطلوبة  واملهارات  املعارف  بالفعل  لديهم  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  يقدمون  الذين  املوظفون  هل  	•
اأنهم يف حاجة للمزيد من التدريب؟ 

اخلدمة  اأثناء  امل�صتمر  التدريب  منهج  اجلامعي؛ يف  املنهج  قبل اخلدمة يف   : املثال  �صبيل  )على  التدريب  بها  التي مت  الطريقة  هل  	•
اأو على راأ�س العمل( فعالة؟ وهل هي اقت�صادية؟ 

اأخرى؟ جهة  من  والكفاءة  العملية  واملهارات  جهة،  من  والنظرية  املعرفة  بني  منا�صب  توازن  هناك  هل  املتوفرة،  التدريبات  يف  	•
بتمويل  يقوم  ملن  ميكن  كلفة  ذات  ؛  جدا  منخف�س  م�صتوى  يف  ؛  الالزم  من  اأعلى  م�صتوى  يف   : للعاملني  املمنوحة  املوؤهالت  هل  	•

التدريب تغطيتها؟

من  يوظفونهم  ومن  جهة  من  والإر�صاد  التوجيه  ممار�صي  بني  امل�صتمرة  والتدريبات  الأولية  التدريبات  تكلفة  تق�صيم  ينبغي  كيف  	•
جهة اأخرى؟ 

الدعم  موظفي  ا�صتخدام  يف  التو�صع  يتم  حيث  تفا�صلي،  ب�صكل  والإر�صاد  التوجيه  يف  العاملني  توزيع  من  ملزيد  جمال  هناك  هل  	•
املدربني، وي�صبح دور ممار�صي التوجيه والإر�صاد املهني  كمدراء ومن�صقي اخلدمات ، ولي�س فقط مقدمي اخلدمات ال�صخ�صية؟

التدريب  فر�س  هل  ؟  املهني  والإر�صاد  التوجيه  يف  للعاملني  الوظيفي  التقدم  يف  للم�صاعدة  تقدميها  ميكن  التي  التدريبات  ما  	•
امل�صممة لدعم ذلك التطور تبذل الهتمام الكايف لق�صايا ال�صيا�صات، ولإدارة خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  ، واإجراء البحوث؟ 

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

وا�صتخدامها  التوظيف،  و�صيا�صات  والتدريب  العام  التعليم  يف  املهني   والإر�صاد  التوجيه  لربامج  وا�صحة  ونتائج  اأهداف  و�صع  	•
لتوجيه تطوير ومراقبة برامج التدريب للعاملني يف التوجيه والإر�صاد املهني .

املهني  من الرتقي من موظفني غري خرباء  والإر�صاد  التوجيه  العاملني يف  لتمكني  املوؤهالت  اإن�صاء مراكز تدريب وطنية وم�صارات  	•
اإىل درجات اأعلى.

املهارات  تنمية  الدرا�صية" مع  الف�صول  "داخل  الدرا�صة  اأ�صا�س  على  القائم  التعلم  بني  اجلودة جتمع  عالية  تدريبية  برامج  تطوير  	•
العملية ، وعلى اخلربة املكت�صبة اأثناء مزاولة املهنة.

من  واملتطوعني   ، ال�صباب  مع  والعاملني  املدر�صني  مثل  املهني   للتوجيه  املمار�صني  مع  يعملون  الذين  لأولئك  املوجه  التدريب  تطوير  	•
املجتمع املحلي والأخ�صائيني الجتماعيني.

التدريب.  اإىل  الو�صول  فر�س  من  املزيد  لتوفري  والت�صالت  املعلومات  وتكنولوجيا  بعد  عن  التعلم  تقنيات  ا�صتخدام  	•
باملعارف  اهتماما  توىل  العامة  امليزانية  من  املمولة  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  مقدمي  اختيار  �صيا�صات  اأن  من  التاأكد  	•
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واملهارات الالزمة للح�صول على الوظيفة.

املقبلة.  15 ال  لل�صنوات  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ملوظفي  والطلب  العر�س  لتوقعات  درا�صة  اإجراء  	•
اأولئك  جلميع  بالن�صبة  الكفاءة  اإطار  و�صع  اأجل  من  املهني   والإر�صاد  التوجيه  يف  والعاملني  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مع  العمل  	•
الذين يقدمون التوجيه والإر�صاد املهني . والتاأكد من اأن هذا الإطار ي�صمل الكفاءات الالزمة لتحقيق اأهداف �صيا�صة احلكومة ، واأنه 

يغطي جميع الأو�صاط ذات ال�صلة التي تقدم التوجيه والإر�صاد املهني  وعلى جميع فئات املوظفني. وا�صتخدام هذا الإطار لو�صع برامج 

تدريب م�صرتكة بني القطاعات. 

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

اإطار االخت�شا�س: يف كندا ، توفر املعايري واملبادئ التوجيهية لتطوير الكفاءات الوظيفية ملمار�صي التوجيه والإر�صاد املهني  اإطارا ميكن من  	•
خالله حتديد جمموعة متنوعة من الأدوار. ولقد مت تطويرها من خالل عملية دقيقة للت�صاور وبناء توافق الآراء، ويحدد الإطار اخلطوط 

العري�صة لعدد من الكفاءات الأ�صا�صية التي يحتاج اإليها جميع العاملني يف جمال التوجيه والإر�صاد املهني ، بغ�س النظر عن موقع عملهم، 

وي�صمل اأي�صا جمموعة من الكفاءات املتخ�ص�صة التي تختلف احلاجة اإليها وفقا لطبيعة اخلدمة التي يقدمها ونوع  العمل واملجموعات التي 

يتم تقدمي اخلدمة لها. ويجري اختبار هذا الإطار ميدانيا يف جمموعة وا�صعة من الظروف لتقييم كيفية ا�صتخدامه )ملزيد من التفا�صيل، 

انظر www.career-dev-guidelines.org(، وقد كان لالإطار الكندي اأثر كبري على املعايري الدولية التي و�صعتها الرابطة الدولية 

للرتبية والتوجيه والإر�صاد املهني ، والتي توفر بدورها نقطة مرجعية مفيدة ملثل هذه العمليات يف بلدان اأخرى. 

الربنامج التدريبي: تقدم جامعة �صرق لندن The  Universtiy of East London دبلوم درا�صات عليا يف الإر�صاد املهني  ميكن  	•
اأن يلتحق به من لديهم �صهادة جامعية معرتف بها اأو ما يعادلها. وميكن اأن تتم الدرا�صة اإما يف عام واحد بدوام كامل اأو يف 2-3 �صنوات 

بدوام جزئي. ويتم تدرب الطالب على العمل مع اأفراد من جمموعات متعددة. ويلبي النتهاء بنجاح من هذه الدرا�صة متطلبات الع�صوية 

يف معهد التوجيه والإر�صاد املهني  )Instiute of Career and Guidance(. وي�صمل املنهج نظريات وممار�صات التوجيه، وتكافوؤ 

الفر�س )مبا يف ذلك ا�صرتاتيجيات تعزيز تكافوؤ الفر�س يف �صياق التوجيه املهني ( ، تغيري وتطوير املنظمات )مبا يف ذلك النظر يف 

جهاز التوجيه يف اإطار نظرية التنظيم واإدارة التغيري( ، ودرا�صات �صوق العمل ، ونظم التعليم وممار�صاته. 

التوجيه والإر�صاد املهني   الأملانية مل�صت�صاري  الرابطة  اأن�صاأت   ،  Germany اأملانيا  التوجيه واالإر�شاد املهني: يف  �شجل ممار�شي  	•
)The German Assosication of Career Counselling(  �صجال لقيد م�صت�صاري التوجيه والإر�صاد املهني ، وي�صم حاليا 

420 ع�صوا )حوايل 100 منهم لي�صوا اأع�صاء) .ويجب على راغبي الت�صجيل ، تقدمي اإثبات املوؤهالت الأولية ذات ال�صلة ، واخلربة 

املعتمدة ، والتدريب امل�صتمر واملنتظم. 
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تمويل خدمات التوجيه واإلرشاد المهني 
Funding career guidance 

 ق�سايا مطروحة

حتويل  عرب  ؛  املركزية  احلكومة  قبل  من  املبا�صر  التمويل  منها:  الطرق،  من  بعدد  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  متويل  ميكن  	•
اأن�صب  اأ�ص�س جتارية. ويتمثل التحدي يف العثور على  اأو املحلية ؛ التعاقد على تقدمي اخلدمات،  وعلى  التمويل للمنظمات الإقليمية 

منوذج، اأو مزيج من النماذج، التي �صوف تعمل بفعالية يف ال�صياق املعنّي. 

ت�صاوؤلت  تثري  التي  الإقليمية  اأو  املحلية  احلكومات/الإدارات  اإىل  املركزية  احلكومة  حتولها  ميزانيات  من  املحول   التمويل  نظم  	•
حول امل�صوؤوليات املتبقية على احلكومة املركزية. وعلى وجه اخل�صو�س حني ينتقل التمويل من قبل احلكومات اإىل املحليات، ويجب 

طرح ت�صاوؤل حول كيفية �صمان جودة و تنا�صق اخلدمات. 

دفع  على  القادرون  يجعل  مما  الدول،  معظم   يف  النمو  قيد  زال  ما  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  يف  اخلا�س  القطاع  �صوق  	•
تكاليف اخلدمات ل ميكنهم الو�صول اإليها عن طريق القطاع اخلا�س )فيطلبونها من القطاع العام(، ومن جهة اأخرى يوجد العديد 

من الأفراد الذين هم يف اأم�س احلاجة اإىل التوجيه املهني  وهم الأقل قدرة على حتمل التكاليف، والأقل ا�صتعدادا لدفع ثمنها، و اإذا 

ما تو�صع �صوق القطاع اخلا�س )لتلبية احتياجات القادرين ماليا( فاإنه ميكن زيادة امل�صتوى العام خلدمات التوجيه والإر�صاد املهني  

املتاحة للمواطنني، حيث �صيتيح ذلك الفر�صة لتوجيه املزيد من الأموال احلكومية اإىل من هم يف اأم�س احلاجة اإليها، ومن ثم يتعني 

على احلكومات اإيجاد �صبل  لتحفيز تطوير التمويل القائم على اآليات ال�صوق. 

الإنفاق،  هذا  نتائج  وعلى   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  على  احلكومي  الإنفاق  عن  املعلومات  توافر  يف  كبرية  ثغرات  هناك  	•
مما يجعل من ال�صعب على  �صانعي القرار معرفة ما الفوائد التي يتم احل�صول عليها مقابل ال�صتثمار املخ�ص�س لهذه اخلدمات. 

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

النفقات؟  تلك  عن  البيانات  حت�صني  ميكن  كيف  تنفقه؟  وكيف   ، املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  على  احلكومة  تنفق  كم  	•
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اأكرث؟  بكفاءة  القائمة  ال�صتثمارات  ا�صتخدام  ميكن  كيف  	•
اخلدمات؟  تقدمي  جوانب  من  جانب  ولأي  املطلوبة،  الإ�صافية  ال�صتثمارات  هي  ما  	•

القطاع  ل�صتثمار  مالئمة  اأكرث  هي  التي  اجلوانب  هي  ما  للحكومة؟  الأ�صا�صية  امل�صوؤولية  تعد  التي  اخلدمات  تقدمي  جوانب  هي  ما  	•
اخلا�س اأو لال�صتثمار امل�صرتك؟ 

جتاهها؟  احلكومة  م�صوؤولية  هي  وما   ، اخلا�س  القطاع  من  اخلدمات  توفري  يتم  اأين  	•
البديلة  التوجيه والإر�صاد املهني ؟ وكيف ميكن حتفيز تلك امل�صادر  التمويل احلكومي خلدمات  املتاحة عو�صا عن  البدائل  ما هي  	•

ملثل هذا التمويل؟ 

العادل  يتعلق باحل�صول  فيما  ، ول�صيما  املهني   والإر�صاد  التوجيه  توفري  القطاع اخلا�س على  املفرو�صة على حتفيز  القيود  ما هي  	•
على خدمات ذات نوعية جيدة؟ كيف ميكن الت�صدي لهذه القيود؟ 

بكلفتها؟ مقارنة  عائد  باأف�صل  تعود  اأن  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  جمال  يف  احلكومة  ل�صتثمارات  ميكن  كيف  	•
للجماعات  املهني   والإر�صاد  التوجيه  احتياجات  لتلبية  املخ�ص�س  العام  التمويل  اأن  ل�صمان  اتخاذها  ميكن  التي  اخلطوات  هي  ما  	•

املعر�صة للالن�صحاب من املدر�صه يف �صن مبكر ي�صل اإىل هذه الفئات امل�صتهدفة، واأنها ت�صتفيد منه بالفعل؟

التدابري  ما هي   ، املهني   والإر�صاد  التوجيه  بينها  من  من اخلدمات،  لتغطية جمموعة  للموؤ�ص�صات  العام  التمويل  يخ�ص�س  عندما  	•
تخ�صي�س  وهل  ؟  املهني  والإر�صاد  التوجيه  لتوفري  بالفعل  التمويل  هذا  املوؤ�ص�صات   هذه  تخ�ص�س  اأن  ل�صمان  اتخاذها  ميكن  التي 

متويل حمدد للتوجيه  اأف�صل  يف �صمان  حتقيق اأهداف ال�صيا�صات العامة؟ 

هل ينبغي للدولة اأن متار�س دورا ك�صامن للجودة يف تقدمي الأف�صل من خدمات التوجيه والإر�صاد املهني ؟ واإذا كان الأمر كذلك، كيف؟  	•

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

اإجراء بحوث  يف ال�صوق للوقوف على مدى طلب املواطنني خلدمات التوجيه والإر�صاد املهني، وا�صتعدادهم لدفع ثمن هذه اخلدمات. 	•
التعاقد مع  القطاع اخلا�س مبنح عقود عن طريق  ، وحتفيز  املهني  والإر�صاد  التوجيه  توفري خدمات  لل�صوق يف جمال  و�صع ت�صور  	•

املوؤ�ص�صات الربحية و غري  الربحيه لتقدمي تلك اخلدمات، والتي يتم تقليديا تقدميها من قبل القطاع العام.

املطبقة. اجلودة  معايري  تلبي  العام  القطاع  من  التمويل  تتلقى  التي  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  جميع  اأن  من  التاأكد  	•
اخلا�س  القطاع  من  اخلدمة  مقدمي  ي�صجع  مما   ، �صفافية  اأكرث  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  على  والطلب  العر�س  جعل  على  العمل  	•

على اأن يكونوا اأكرث ميال ل�صتثمار املوارد يف هذا املجال.

التوجيه  تكاليف  وقبول  التعلم.  متول  التي  التدريب  ور�صوم  للتعليم  الفردية  احل�صابات  مثل  باآليات  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ربط  	•
والإر�صاد املهني  كبند من التكاليف امل�صموح بها يف هذه الآليات، جنبا اإىل جنب مع التعليم املبا�صر والتدريب. 
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الأفراد  من  الجتماعي  التاأمني  ا�صرتاكات  خالل  من  املهني   والإر�صاد  التوجيه  يف  والتو�صع  التنمية  دعم  اإمكانية  ا�صتك�صاف  	•
واأ�صحاب العمل ، ولي�س مبا�صرة من خالل امليزانيات احلكومية املمولة من ال�صرائب.

ت�صجيع ا�صحاب العمل على ال�صتثمار يف توفري التوجيه ملعاجلة احتياجات التطوير الوظيفي للعاملني يف موؤ�ص�صاتهم ، على اأ�صا�س  	•
اأن هذا ي�صهم يف تناف�صيتهم كا�صحاب عمل من خالل التطوير امل�صتمر ملهارات العمال ، ودافعيتهم واإنتاجيتهم.

لوجه، مبا  املهني  من خالل مقابالت �صخ�صية وجها  والإر�صاد  التوجيه  تقدمي  للكلفة بدل من  الأعلى مردودية  البدائل  النظراإىل  	•
يف ذلك ت�صمني التوجيه والإر�صاد يف املناهج الدرا�صية ، والتوجيه للمجموعات، وخدمات امل�صاعدة الذاتية ، واخلدمات القائمة على 

تكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

تداخل  عنها:  تن�صاأ  اأن  ميكن  التي  امل�صاكل  من  الحرتا�س  يجب  الالمركزية،  املوازنة  عرب  ممولة  التوجيه   خدمات  تكون  عندما  	•
التكاليف وعدم وجود تن�صيق والت�صارب بني القطاعات ؛ وجود عجز يف م�صتويات املعايري بني املناطق مما يوؤدي اإىل عدم الإن�صاف 

يف احل�صول على اخلدمات؛ والنحطاط العام يف املعايري. ولكن يجب اأن ن�صعى للح�صول على مزيج متوازن من النماذج املركزية 

والالمركزية للتمويل، مع قيام الوحدات املحلية بو�صع ال�صيا�صات اخلا�صة بها يف �صياق الأهداف املتفق عليها واملبادئ التوجيهية التي 

مت التو�صل اإليها بعد م�صاورات وا�صعة مع اجلهات املعنية. 

املوؤ�ص�صات  اأو  املناطق  قيام  ا�صرتاتيجيات ت�صمن  اعتماد  الأمر  يتطلب  للموؤ�ص�صات على �صكل منح  اأو  للمناطق  التمويل  يكون  عندما  	•
فعليا بتخ�صي�س اأموال للتوجيه املهني  )على �صبيل املثال، من خالل ا�صتخدام طريقة حتديد العاملني يف التوجيه الذين يتم متويل 

اأجورهم من تلك املنح(.

)يف  ال�صوق  يف�صل  عندما  للتعوي�س  ا�صرتاتيجية  خطة  و�صع  يجب  ال�صوق،  خالل  من  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ت�صجيع  يتم  عندما  	•
تقدمي اخلدمة املطلوبة(.

امل�صتهلك.  ثقة  رفع  اأجل  من  لل�صوق  اجلودة  معايري  تعيني  يتم  اأن  من  التاأكد  	•
دعم  البيانات يف  تلك  املوارد، ل�صتخدام  ا�صتخدام  وعن  النفقات  البيانات عن  اتباعها يف جتميع  يتم  ا�صرتاتيجيات  وجود  �صمان  	•

تطوير ال�صيا�صات. 

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

التمويل املَُوّجه )املُحّول(: يف جمهورية ا�صتونيا Republic of Estonia ، تقوم وزارة الرتبية والتعليم والبحوث بتوقيع عقد للتعاون  	•
ال�صنوي مع كل من اخلم�صة ع�صر منطقة اإدارية للدولة. ويحق حلاكم اأي من تلك املناطق ال�صتعانة مب�صادر خارجية لتقدمي خدمات 

التوجيه والإر�صاد املهني ، والذي ميكن اأن يكون اإما جمعية غري هادفة للربح اأو موؤ�ص�صة تابعة للبلدية. ومتلك املناطق احلق يف اأن 

تقرر كيفية ا�صتخدام حوايل 95٪ من الأموال املخ�ص�صة لتقدمي امل�صورة املهنية لل�صباب من قبل وزارة الرتبية والتعليم، ويخ�ص�س ما 
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تبقى من اأموال لإعادة التدريب ، و للمواد ول�صيانة نظام املعلومات الإلكرتونية. يتم توفري ميزانية تطوير العاملني يف خدمات التوجيه 

اأنه  اإل  اإلزامية للخدمات ،  اأثناء اخلدمة( من قبل احلكومات املحلية للمناطق، وبالرغم من عدم وجود معايري  والإر�صاد )تدريب 

توجد مبادئ توجيهية حمددة والتي على مقدمي اخلدمة اإتباعها. ويف حالة وزارة  ال�صوؤون الجتماعية فاإن الرواتب للعاملني واملعدات 

امل�صتخدمة يف توفري التوجيه والإر�صاد املهني  تاأتي من ميزانية الدولة، اأماالأموال التكميلية، الناجمة عن عائدات اخل�صخ�صة ، فيتم 

تخ�صي�صها لإعادة تدريب املر�صدين املهنيني وا�صت�صاريي التوظيف، ولن�صر كتيبات املعلومات املتعلقة مب�صرية احلياة العملية لالأفراد ، 

ول�صراء اختبارات  التوجيه املهني  لالأفراد والتدريب على ا�صتخدامها. وميول برنامج الحتاد الأوروبي )PHARE 2000( برناجما 

»لدعم التنمية املتوازنة خلدمات �صوق العمل«، الذي ينطوي على تدريب املوظفني ، وتطوير نظام التوجيه املهني  ومعايري اخلدمة يف 

جمال التوجيه والإر�صاد املهني . وهذه املعايري قابلة للتطبيق يف جميع احلالت. 
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13

التنسيق والقيادة االستراتيجية
Co-ordination and strategic leadership 

 ق�سايا مطروحة

. املهني  والإر�صاد  التوجيه  لأهمية  العتبار  من  القليل  والعمالة  والتدريب  التعليم  �صيا�صات  تعطي  الدول  معظم  يف  	•
املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  وتن�صيق  تخطيط  ميكن  بحيث  اأقوى  ب�صكل  الإ�صرتاتيجية  القيادة  توفري  اإىل  الدول  معظم  حتتاج  	•

ب�صكل اأف�صل حيث اأنه حاليا:

اأو  من�صقة،  تكون  ما  نادرا  اخلا�س هي خدمات  جمزاأة:  والقطاع  املحلي  واملجتمع  والعمل  والتدريب  التعليم  اخلدمات يف جمالت  	•
متما�صكة، اأو مندجمة ب�صكل جيد. 

عند  اخلدمات،  من  امل�صتفيدين  احتياجات  عن  عو�صا  املوجهني  احتياجات  اأو  املوؤ�ص�صات  متطلبات  العتبار  يف  يوؤخذ  ما  كثريا  	•
حتديد ما هي اخلدمات املقدمة وكيفية تقدميها. 

جهة،  من  املختلفة  احلكومية  الإدارات  بني  الفعال  التعاون  يف  نق�س  يوجد  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  وتخطيط  تطوير  يف  	•
وبني احلكومة واأ�صحاب امل�صلحة الآخرين من جهة اأخرى. 

يف  والتوجيه  ال�صيا�صات  و�صع  يف  دور  لهم  لي�س  ــ  احلكومة  عدا  ــ  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  وغريهم  الجتماعيون  ال�صركاء  	•
تقدمي اخلدمات. 

تلبي  التي  اأن يجدوا �صعوبة يف احل�صول على اخلدمات  املهني  ميكن  التوجيه  اإىل  الذين يحتاجون  الأ�صخا�س  فاإن  ونتيجة لذلك،  	•
احتياجاتهم، كما اأن اخلدمات غري متنا�صقة بني القطاعات مثل التعليم والعمل.

مع  ترتبط  املهني   التوجيه  تقدم  التي  الفرعية  النظم  خمتلف  اأن  ت�صمن  بحيث  ل�صيا�صات  هياكل  لديها  الدول  من   قليل  عدد  	•
بع�صها البع�س، عن طريق و�صائل ربط مثل جمال�س بني الوزارات، اأو جلان م�صرتكة بني الإدارات املعنية، منتديات وطنية للتوجيه 

والإر�صاد، اأو وحدة لل�صيا�صات العامة يغطي اخت�صا�صها كل النظام الوطني للتوجيه والإر�صاد. من �صاأن اعتماد منظور التعلم والعمل 

مدى احلياة يف تخطيط اخلدمات اأن يوفر اإطارا ي�صاعد يف التغلب على مثل هذا التجزء. 

اأهمية، رغم �صعوبة حتقيقها، يف النظم الالمركزية. فهي يف النظم الالمركزية �صمان  القيادة الإ�صرتاتيجية الأف�صل هي الأكرث  	•
للم�صاواة يف احل�صول على اخلدمات ، ومبعايري قابلة للمقارنة. 
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تلك  بها  تفي  اأن  ينبغي  التي  واملعايري  باخلدمات  املواطنني  حقوق  اإىل    ت�صري  ما  نادرا  املهني   والإر�صاد  بالتوجيه  تتعلق  التي  الت�صريعات  	•
اخلدمات، وكثريا ما ت�صري الت�صريعات فقط اإىل تقدمي اخلدمات بعبارات عامة، وتكون قا�صرة على قطاعات مثل التعليم اأو يف �صوق العمل. 

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

املهني؟ والإر�صاد  التوجيه  واأهمية  �صرورة  والتوظيف  والتدريب  التعليم  �صيا�صات  �صتعك�س  كيف  	•
العمل؟ وقطاعات  والتدريب  التعليم  عرب  التوجيه  توفري  يف  التنا�صق  احلياة   مدى  امل�صتمر  التعلم  �صيا�صة  اإطار  يحقق  كيف  	•

بو�صع  تقوم  والإر�صاد  التوجيه  على  ت�صتمل  التي  الفرعية  الأنظمة  جعل  اأجل  من  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  ال�صرتاتيجيات  هي  ما  	•
توجيهات اأكرث متا�صكا داخليا، وجعلها اأكرث حتديدا وي�صهل و�صول م�صتخدمي اخلدمات اإليها؟

كيف يتم الرتويج للتعاون بني القطاعات احلكومية املختلفة  امل�صوؤولة عن اإدارات التوجيه والإر�صاد املهني  وكيف ميكن تعزيز  	•  

هذا التعاون؟

اأو  للعمر  والإر�صاد )طبقا  للتوجيه  نظام جمزاأ  �صوف ترتتب عن حتويل  التي  بالتنظيم  اأو  باملوارد  واملتعلقة  التمويلية  الآثار  ما هي  	•
القطاع( اإىل نهج واحد يف اإطار التعلم مدى احلياة؟ بحيث ميكن تقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات يف خمتلف مراحل العمر 

�صمن هذا الإطار؟

بالنظر اإىل اأولويات احلكومة واأهداف ال�صيا�صات العامة ، ما هي الأهداف التي ينبغي اأن يتم حتديدها بو�صوح خلدمات التوجيه  	•
والإر�صاد املهني ؟

ذلك؟  حت�صني  ميكن  وكيف  احلياة؟  مدى  امل�صتمر  املهني   للتوجيه  تتوفر  التي  ال�صيا�صات  اأدوات  هي  ما  	•
التعلم مدى احلياة؟ اإطار �صيا�صة  التوجيهية الأخرى بغية تكييفها مع  الأدوات  اأو  القائمة  الت�صريعات  اإدخالها على  التغيريات املطلوب  ما  	•
تفاهم  ومذكرات  )قرارات  الأخرى  ال�صيا�صات  وثائق  هي  ما  املهني،  والإر�صاد  التوجيه  توفري  ت�صمل  ل  احلالية  القوانني  كانت  اإذا  	•

وغريها( التي ميكنها توجيه هذا العمل؟

التوجيهية؟ الوثائق  من  وغريها  الت�صريعات  يف  املهني   والإر�صاد  التوجيه  بخدمات  املواطن  حقوق  تنعك�س   اأن  ينبغي  كيف  	•
للمواطنني من  التمكني  يحقق  يحيث  والإر�صاد،  التوجيه  بتقدمي خدمات  ملزما  الت�صريع  كان  اإذا  الت�صريع،  تكييف هذا  كيف ميكن  	•

خالل حتديد )تقنني(  حقوقهم  بهذه اخلدمات؟

الوزارات  بني  التعاون  خالل  من  الثغرات  هذه  معاجلة  ميكن  وكيف  املهني،  والإر�صاد  التوجيه  توفري  يف  الرئي�صية  الثغرات  هي  ما  	•
والقطاعات والنظم الفرعية؟

كان  واإذا  اإلزامية،  الأحكام  هذه  وهل  القطاعات؟  داخل  اخلدمات  تقدمي  يف  التتا�صق   و  اجلودة  ل�صمان  املوجودة  الآليات  هي  ما  	•
الأمر كذلك، فاأي ا�صرتاتيجيات مت و�صعها ملتابعتها ومراقبتها؟ كيف ميكن اأن يتم تطوير التعاون امل�صرتك بني القطاعات يف �صمان 

اجلودة وتعزيزها؟ 
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اأن ي�صاركوا يف و�صع �صيا�صات التوجيه والإر�صاد املهني؟ اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني  كيف ميكن مل�صتخدمي ومقدمي اخلدمات وغريهم من  	•

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

اأهداف  مع  ومقاربتها  ــ  واملحلية  والإقليمية  الوطنية  ــ  احلالية  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خلدمات  معيارية  مراجعة  نقاط  و�صع  	•
�صيا�صة التعلم مدى احلياة.

التي  وال�صيا�صات  احلياة،  مدى  التعلم  يف  املهني   للتوجيه  احلياة  مدى  وامل�صتمرة  وال�صاملة  املتكاملة  اخلدمات  مفهوم  بناء  	•
يجري تطويرها.

امل�صتويات. جميع  وعلى  القطاعات  وبني  داخل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  بني  التعاون  زيادة  اإمكانات  ا�صتك�صاف  	•
التحديد  وجه  على  تتناول  اأنها  من  والتاأكد   ، والعمالة  والتدريب  التعليم  مبجال  ال�صلة  ذات  الت�صريعية  الطارات  يف  النظر  اإعادة  	•

التوجيه والإر�صاد املهني  ، ول�صيما من وجهة نظر املواطن ، يف �صياق التعلم مدى احلياة.

وا�صتخدام   . املهني  والإر�صاد  التوجيه  توفري  عن  امل�صوؤولة  احلكومية  امل�صتندات  افظ  حَمَ خمتلف  بني  جتمع  م�صرتكة  هيكلية  اإن�صاء  	•
هذه الهيكلية يف تطوير اأهداف م�صرتكة لل�صيا�صات، وحتقيق مزيد من التما�صك والتوجيه، بكفاءة اأف�صل ، مع تقا�صم امل�صوؤوليات يف 

توفري خدمات التوجيه والإر�صاد. 

اأ�صحاب امل�صلحة الآخرين، ف�صال  اإن�صاء منتدى وطني لتطوير �صيا�صات واأنظمة التوجيه والإر�صاد الذي ي�صم   احلكومة وممثلي  	•
عن ال�صركاء الرئي�صيني يف تقدمي اخلدمات، من اأجل امل�صاعدة على تركيز اجلهود، وو�صع جداول الأعمال وتوجيه �صنع ال�صيا�صات.

تقوم الدول التي لديها نظام قوي لالمركزية يف املناطق، باإن�صاء منتديات اإقليمية للتوجيه والإر�صاد كمجموعات فرعية من اأن�صطة  	•
املنتدى الوطني.

الدويل  والتعاون  امل�صرتك  التعلم  خالل  من  املهني   والإر�صاد  التوجيه  توفري  اأجل  من  واملمار�صات  والنظم  ال�صيا�صات  تطوير  	•
با�صتخدام الإمكانيات التي يوفرها الحتاد الأوروبي يف برامج التعليم وبرامج التدريب والعمل ، وال�صندوق الجتماعي الأوروبي ، 

وا�صتثمارات البنك الدويل.

�أمثلة على ��ستجابات فعالة

الت�شريعات املتعلقة بخدمات التوجيه واالإر�شاد املهني: هناك بع�س الت�صريعات التي ت�صري على وجه التحديد لأنواع اخلدمات التي  	•
–  يتوجب على موؤ�ص�صات التعليم العايل ›اإبالغ  �صتقدم، وملن يتم تقدميها. ففي اأملانيا Germany - يف اإطار قانون التعليم العايل 

الطالب واملتقدمني بفر�س و�صروط الدرا�صة، وهيكل وحمتوى ومتطلبات املقررات الدرا�صية‹، واأن تقدم خالل فرتة الدرا�صة باأكملها 

بـ ›م�صاعدة الطالب من خالل توفري م�صورة مت�صلة مبو�صوعات الدرا�صة«. ولكي يتم تقدمي مثل هذه التوجيهات، فاإنه يتطلب اأي�صا 

من املوؤ�ص�صات التعاون مع ال�صلطات امل�صوؤولة عن التوظيف وعن التوجيه والإر�صاد املهني . 
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Fin- حت�شني التعاون امل�شرتك بني القطاعات واإ�شراك ال�شركاء االجتماعيني يف و�شع �شيا�شات التوجيه واالإر�شاد املهني: يف فلندا   
land ، ارتبط اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيون على نطاق وا�صع متعدد اجلوانب يف م�صاريع م�صرتكة مع العديد من املنظمات املهتمة 
التعليم والعمل،  ، بتكليف من وزاراتي   1980 يف الق�صايا املت�صلة بالتوجيه والإر�صاد املهني . وثمة جمموعة ا�صت�صارية وطنية منذ 

وت�صم طيفا وا�صعا يف ع�صويتها مبا يف ذلك ال�صركاء الجتماعيني. ويتم اإ�صدار تقرير مرة كل عامني عن التوجيه والإر�صاد املهني  يف 

التعليم الثانوي والفني، والق�صايا املت�صلة بالنتقال من التعليم ال�صامل اإىل التعليم الثانوي ومن التعليم اإىل �صوق العمل، كما قدمت 

املجموعة ال�صت�صارية اأي�صا مقرتحات لن�صر املمار�صات اجليدة  و�صد الثغرات املوجودة يف التنظيمات. وهناك مناق�صات حول متديد 

دور املجموعة لي�صمل التوجيه مدى احلياة. 

The National As- تطوير نظام متكامل للتوجيه املهني  امل�شتمر مدى احلياة: يف عام 2001 اأطلقت اجلمعية الوطنية لويلز   
sembly for Wales« نظام وظائف ويلز« )Careers Wales (، وهو حملة التوجيه املهني  جلميع الأعمار التي تعمل من خالل 
احتاد كونفدرايل ل�صبع �صركات اإقليمية للتوجيه والإر�صاد تعمل حتت ا�صم وعالمة جتارية م�صرتكة. حددت هذه احلملة يف بيانها عن 

»روؤية خدمات التوجيه« باأن خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  هي يف قلب الرخاء الجتماعي والقت�صادي ، كما يعك�س بيان »مهمتها« 

امل�صوؤول عن تقدمي خدمات  ويلز« هو  اإن نظام »وظائف  املهني  على مدى احلياة.  التخطيط  ال�صكان من خالل  تنمية  العتقاد يف 

التوجيه والإر�صاد القانونية لل�صباب وتوجيه الكبار، وكذا �صبكة الت�صال  التلفوين امل�صماه »تعّلم مبا�صرة )learndirect(، وبرنامج 

لالن�صحاب  املعر�صني  لل�صباب  املهارات  على  مكثفة  ق�صرية  تدريبية  دورات  يقدم  (الذي   Youth Gateway( لل�صباب«  »مدخل 

اأنه يدعم املدار�س  الأعمال، كما  التعليم وعامل  16-17 عاما، وروابط بني  اأعمارهم بني  من املدر�صه يف �صن مبكر والذين ترتاوح 

 19-13 اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  لأولئك   Wales ويلز  )اإلزامي يف  العملية  املرتبط مب�صرية احلياة  التعليم  واجلامعات بربامج 

عاما( من خالل تقدمي ا�صت�صارات حول املناهج الدرا�صية ، وتدريب املعلمني ، ودعم مكتبات التوجيه املهني . وتقدم مراكز اخلدمات 

ال�صاملة التي ميكن الو�صول ب�صهولة اإىل خدماتها لكل من يح�صر اإليها من كافة الأعمار. ويتم توفري املزيد من اخلدمات لتوعية الكبار 

يف جمموعة وا�صعة من بيئات املجتمع املحلي ، با�صتخدام بع�س خدمات الهواتف اجلوالة ، والنرتنت. وميكن للموظفني العاملني يف 

نظام »وظائف ويلز« اأن يتعاملوا مع ال�صباب والكبار على حد �صواء، على الرغم من اأن  هوؤلء املوظفني متخ�ص�صون يف التعامل مع 

هذا الطرف اأو ذاك. ومع وجود �صلطة توظيف موحدة يتبعها جميع املوظفني يف هذا النظام، يكون لدى املديرين املرونة الالزمة لن�صر 

املوظفني يف خمتلف جمالت التخ�ص�س والرتقاء بخرباتهم. 
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14

ضمان جودة التوجيه واإلرشاد المهني 
Ensuring the quality of career guidance 

ق�سايا  مطروحة

لنوعية  معايري  تتوفر  ول  الدول.  معظم  تقدمه  الذي  املهني   والإر�صاد  التوجيه  جلودة  واملنهجي  املنتظم  التقييم  من  القليل  يوجد  	•
فاإنها متيل   ، توجد معايري اجلودة  وعندما  الأخــرى،  القطاعات  دون  القطاعات  بع�س  تكون فقط يف  واإذا وجدت  التوجيه  خدمات 

اإىل اأن تكون تطوعية ولي�صت اإلزامية. ويعد التقييم على معايري جودة هذه اخلدمات هو ال�صتثناء ولي�س القاعدة. اأحيانا فقط توجد 

اإجراءات لفح�س معايري اجلودة والتحقق منها اأو ربطها بعقوبات. 

التعاقد على خدمات  يتم  اأنه  ، حيث  املهني  والإر�صاد  التوجيه  توفري خدمات  القطاع اخلا�س حتكم  اأو �صوابط يف  توجد معايري  ل  	•
التوجيه من قبل القطاع العام اإىل القطاع اخلا�س اأو التطوعي، مع عدم حتديد معايري اخلدمة ونتائجها على م�صتخدمي اخلدمة 

ب�صكل عام. ويف  الدول التي تقدم فيها احلكومة خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  ب�صكل غري مركزي، فاإنه نادرا ما يتم و�صع اطارات 

اجلودة ل�صمان حتقيق الأهداف الرئي�صية لل�صيا�صات العامة ومعايريها. 

يف ظل غياب اطارات اجلودة ، هناك اعتماد زائد على موؤهالت العاملني واملمار�صة املهنية ل�صمان اجلودة. وكثريا ما تغطي هذه  	•
)املوؤهالت واملمار�صات( بع�س جوانب احلكم على اجلودة، ولكن دون غريها. ويف النظم املركزية التي ت�صتخدم فيها �صوابط اإدارية 

ل�صمان اجلودة، كثريا ما تن�صاأ م�صاكل ب�صبب اختالف اأو نق�س موؤهالت العاملني يف التوجيه.

تقدم. التي  تقييم عمليات وجودة اخلدمة  فائدة حمدودة يف  املهني ذات  والإر�صاد  التوجيه  توفر خدمات  املتاحة عن مدى  املعلومات  معظم  	•
املعلومات  ذلك  يف  مبا  ال�صلة،  ذات  والبيانات  والأدلــة  اخلدمة،  متلقي  فعل  ردود  على  كاف  بقدر  تعتمد  ل  التوجيه  �صيا�صات  	•

الأ�صا�صية ، مثل م�صتويات ا�صتخدام اخلدمات واإمكانية الو�صول اإليها.

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

ال�صرائب؟  ولدافعي  مل�صتخدمي هذه اخلدمات  العام مهما  القطاع  املمولة من  املهني   والإر�صاد  التوجيه  تقييم خدمات  يعترب  ملاذا  	•
وما هي م�صالح كل من م�صتخدمي اخلدمات ودافعي ال�صرائب يف القيام بهذا التقييم؟ 

اأن  ينبغي  الذي  ا�صتخدامها؟ من  ينبغي  التي  املنا�صبة  التقييم  اآليات  ما هي  بلدكم،  التوجيه يف  لتوفري  الو�صع احلايل  اإىل  بالنظر  	•
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يكون لهم راأي يف اختيار تلك الآليات؟ وكيف؟ 

م�صتخدمي اخلدمة،  اآراء  )ثانيا(  اإدارية،  اإجراءات  )اأول(   تدور حول  التي  اآليات �صمان اجلودة  لكل من  واحلدود  املزايا  ما هي  	•
و )ثالثا( املمار�س الذي يقدم اخلدمة؟ وما هو املزيج املنا�صب بني هذه الآليات الذي يعطي اأف�صل النتائج؟ 

اجلودة؟  ل�صمان  اإلزامية  معايري  و�صع  اأو  التطوعية،  اجلودة  معايري  ا�صلوب  وقيود  مزايا  هي  ما  	•
اإدارة اجلودة ال�صاملة منا�صبة وكافية ل�صمان جودة  اأو   ISO الأيزو  مثل  اجلودة  معايري  يف  العامة  الأطارات  تكون  مدى  اأي  اإىل  	•

خدمات التوجيه والإر�صاد املهني ؟ وكيف ميكننا معرفة ذلك؟ 

ما هي الأمثلة اجليدة ل�صمان اجلودة يف التوجيه والإر�صاد املهني  التي مت و�صعها على ال�صعيد الوطني اأو القطاعي، والتي ميكن  	•
تعديلها ونقلها اإىل �صياقات اأو قطاعات اأخرى؟

احلكومة؟  دور  يكون  اأن  ينبغي  ماذا  اخلا�س؟  القطاع  يف  املهني   والإر�صاد  التوجيه  وتنظيم  تقييم  يتم  كيف  	•
اخلدمات؟ جودة  عن  ثاقبة  نظرة  على  احل�صول  يف  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  التي  حاليا  املتاحة  البيانات  اأنواع  هي  ما  	•

اخلدمة؟  م�صتخدمي  تعليقات  و  فعل  ردود  مثل  للجودة  املنتظمة  التقييم  عمليات  ا�صتخدام  يتم  كيف  	•
مل�صتخدمي  ميكن  وكيف  اخلدمة؟  معايري  ور�صد  ت�صميم  يف  ت�صارك  اأن  يجب   التي  املمثلة  واملنظمات  امل�صلحة  اأ�صحاب  هم  	من  	•
اخلدمة امل�صاركة يف هذه العملية؟ اإىل اأي مدى تتمثل م�صالح اأ�صحاب امل�صلحة )م�صتخدمي اخلدمة ، دافعي ال�صرائب ، والإداريني 

واملمار�صني( يف الأطر احلالية ل�صمان اجلودة؟ كيف ينبغي اأن توؤخذ  هذه امل�صالح بعني العتبار ب�صكل اأف�صل؟ 

ما هي الآليات التي و�صعت ل�صمان الت�صاق يف تقدمي اخلدمات يف خمتلف القطاعات واملناطق املختلفة، وملقدمي اخلدمات على اختالفهم؟ 	•
اإنتاجها  يتم  لالأفراد  املهنية  بامل�صرية  املتعلقة  املعلومات  اأن  �صمان  اأجل  من  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  اجلــودة  معايري  هي  ما  	•

مبو�صوعية، م�صداقية)موثوقة(، �صمولية، وبطريقة �صهلة ال�صتخدام من قبل م�صتخدمي اخلدمة ويف الوقت املنا�صب؟

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات

يتم  التي  والإر�صاد،  التوجيه  اأطر جودة مواد معلومات  ، مبا يف ذلك   املهني  والإر�صاد  التوجيه  تقييم و�صمان جودة  اآليات  	درا�صة  	•
ا�صتخدامها يف دولكم . وكيف ميكن حت�صينها؟ 

اأطر جودة مواد معلومات التوجيه والإر�صاد ، التي يتم  اآليات تقييم و�صمان جودة التوجيه والإر�صاد املهني ، مبا يف ذلك  	درا�صة   	•
ا�صتخدامها يف دول اأخرى. وما هي الدرو�س التي ميكن ا�صتخال�صها من خرباتهم؟ 

والتوظيف،  والتدريب  التعليم  جمالت  من  اأخــرى  جمالت  يف  ا�صتخدامها  يتم  التي  والأ�صاليب  اجلــودة  �صمان  اأطر  درا�صة  	 	•
و�صيا�صات حقوق امل�صتهلك يف بلدكم، لتقييم مدى مالئمة اأو منا�صبة تكييفها لال�صتخدام مع خدمات التوجيه والإر�صاد املهني . 

النتائج  اأف�صل  يعطي  اأيها  لتحديد   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  تقييم  اإجــراءات  من  ملجموعة  جتريبي  باختبار  القيام  	 	•
للم�صتخدم ، ودافعي ال�صرائب ، وممويل اخلدمة. 
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والإداريني   ، ال�صرائب  ودافعي   ، اخلدمة  )م�صتخدمي  ال�صلة  ذات  املعنية  واجلهات  القطاعات  بني  م�صرتكة  مناق�صات  يف  البدء  	•
للتقييم، وحتديد  القائمة  اإ�صرتاتيجية لتح�صني الإجراءات  واأطر �صمان اجلودة، لو�صع  التقييم  ب�صاأن عمليات  التوجيه(  وممار�صي 

الكيفية التي ميكن من خاللها اأن تدعم خمتلف القطاعات بع�صها البع�س يف و�صع تلك الإ�صرتاتيجية ، وكيف ميكن اأن نتعلم من 

جتارب بع�صنا البع�س، لو�صع نهج م�صرتك، ح�صب القت�صاء. 

النظر يف كيفية ا�صتخدام »معايري« ميكن من خاللها »اعتماد« خدمات التوجيه والإر�صاد املهني . والنظر يف كيفية دعم مثل هذا  	•
النهج من خالل منح عالمات جتارية معتمدة للخدمات ، وا�صتخدام هذا الأ�صلوب يف ت�صويق اخلدمات ب�صكل اأكرث فعالية. 

على  الأولوية  ذات  اإمكانية ح�صول اجلماعات  للعميل )مبا يف ذلك  املقدمة  ت�صف اخلدمة  عبارات  معايري اجلودة يف �صوء  و�صع  	•
اخلدمات(، واإدخال نظم متابعة امل�صتخدم ور�صد الآراء واآليات ل�صمان ا�صتيفاء هذه املعايري.

ا�صتخدام معايري اجلودة واملعايري الالزمة لو�صع اأهداف الأداء )مبا يف ذلك الأهداف للو�صول اإىل اخلدمات من قبل اجلماعات  	•
ذات الأولوية(، لتنظيم خدمة التقييم والتفتي�س، واآليات ر�صد وجمع الآراء.

عندما يتم تقدمي خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  )�صواء من خالل ال�صتعانة مب�صادر خارجية اأو من خالل الالمركزية( ، يتم  	•
حتديد احلد الأدنى من املعايري التي يجب الوفاء بها من قبل تلك ال�صلطات الإقليمية واملحلية اأو من اأطراف اأخرى مثل اجلماعات 

املحلية التي متولها احلكومة لتوفري اخلدمة.

املهني. والإر�صاد  التوجيه  واأثناء اخلدمة ملختلف فئات موظفي  للتدريب قبل  اأعلى  حت�صني جودة اخلدمات من خالل و�صع معايري  	•
املتعلقة  املعلومات  اإنتاج  يف  ي�صاركون  والذين  املهني   والإر�صاد  التوجيه  موظفو  يوؤديها  التي  الأعمال  عن  درا�صات  تبني  اأو  تعهد  	•
اأن  بالتوجيه والإر�صاد املهني  لالأفراد، يف جمال التعليم وقطاعات �صوق العمل على حد �صواء، وذلك لتحديد الكفاءات التي يجب 

تتوفر يف ممار�صي التوجيه املهني .

دمج  �صبل  وبحث   ، العمالء  لدى  تطويرها  اإىل  املهني   والإر�صاد  التوجيه  خدمات  ت�صعى  التي  والكفاءات  للمهارات  مقايي�س  و�صع  	•
مثل هذه املقايي�س يف معايري اجلودة.

اجلودة.  �صمان  نظم  وتقييم  وتنفيذ  ت�صميم  يف  التوجيه  خدمات  م�صتخدمي  اإ�صراك  	•
املهني  التعليم  وموؤ�ص�صات  املدار�س  )مثل  والوكالت  للموؤ�ص�صات  ال�صامل  التقييم  من  جزءا  املهني   والإر�صاد  التوجيه  يكون  عندما  	•
واجلامعات اأو مكاتب العمل(، يجب التاأكد من اأن فريق التقييم ي�صمل الأ�صخا�س الذين يفهمون يف التوجيه املهني  ولهم اخت�صا�س 

فيه، ويتم تطوير معايري حمددة، وا�صتخدام تلك املعايري يف التفتي�س على التوجيه والإر�صاد املهني  يف مثل هذه الأو�صاع، ويتم اإما ن�صر 

تقارير منف�صلة عن التوجيه والإر�صاد، اأو تخ�صي�س ق�صم فرعي كبري عن التوجيه املهني  يف تقرير التقييم ال�صامل. 

اخلا�س  القطاع  على  العام،  املال  من  املمولة  التوجيه  خدمات  على  املطبقة  املهني   التوجيه  جودة  �صمان  تطبيق  كيفية  يف  النظر  	•
ل�صمان حماية امل�صتهلك. 
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�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

The United Kingdom، يف بادئ الأمر مت تطوير معايري التوجيه والإر�صاد املهني  من  معايري �جلودة: يف اململكة املتحدة  	•
قبل جمل�س الإر�صاد The Guidance Council ، وهو منظمة م�صتقلة متثل منظمات التوجيه والإر�صاد املهني  ، وتدار الآن من 

قبل املنظمة الوطنية لتدريب العمالة Employment National Training Organization، وُتعرف حاليا با�صم »م�صفوفة 

معايري اجلودة The matrix Quality Standard وٌتغطي خم�صة جمالت تهتم مبا�صرة بالطرق التي ت�صاعد الأفراد )على �صبيل 

التي  اإىل املعلومات( وخم�صة من املوا�صيع  للو�صول  اأو   ، القرارات  ا�صتك�صاف اخليارات واتخاذ  املثال ، مدى فعالية م�صاعدتهم يف 

تهتم بالطريقة التي تدار بها اخلدمات )على �صبيل املثال ، مدى ح�صن ال�صتفادة من اآراء العمالء ، اأو تطوير مهارات موظفيهم(. 

بوا�صطة   - املعايري  الإعتماد - عن طريق م�صفوفة  ترغب يف احل�صول على  التي  املهني   والإر�صاد  التوجيه  تقييم  منظمات  ويتم 

هيئة خارجية، التي هي يف الوقت الراهن جمل�س اعتماد الإر�صاد. واملنظمات الراغبة يف احل�صول على متويل من احلكومة لتوفري 

التوجيه والإر�صاد املهني  يجب اأن يكون لديها هذا العتماد. وميكن ا�صتخدام املعايري اأي�صا يف حت�صني اجلودة ، مب�صاعدة من خرباء 

www.matrix- ا�صت�صاريون من جمل�س الإر�صاد. للمزيد من التفا�صيل عن م�صفوفة املعايري تف�صل بزيارة موقعها الإلكرتوين: 

.quality-standard.com
 publication of ethical يف اأعقاب ن�صر املبادئ التوجيهية الأخالقية ،Denamark لتوجيهات �لتطوعية: يف الدمنارك� 	•
 The National Council for Educational يف عام 1995 من قبل املجل�س الوطني للرتبية والتوجيه املهني  guidelines
and Vocational Guidance  ، مت ن�صر مبادئ توجيهية اإ�صافية لتطوير عمليات �صمان اجلودة. وهي ت�صري اإىل اأن كل خدمة 

ينبغي اأن تناق�س ويتم التفاق على معايري اجلودة فيها، واإعداد التدابري املنا�صبة للتقييم الذاتي. 
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تقييم فعالية التوجيه المهني 
Assessing the effectiveness of career guidance 

ق�سايا  مطروحة 

والإر�صاد  التوجيه  توفري  عن  عامة  �صورة  لتقدمي  الالزمة  البيانات  لديها  احلكومات  من  قليل  عدد  هناك  احلا�صر،  الوقت  يف  	•
املهني، اأو مدى فعاليته يف حتقيق اأهداف ال�صيا�صات العامة.

التوجيه  اإنفاقها على خدمات  يتم  التي  العامة  الأموال  اأن حتدد  متاما كمية   الوزارات احلكومية قادرة على  قليل من  هناك عدد  	•
والإر�صاد املهني، وكيفية الإنفاق على تلك اخلدمات. ول تتوفر املعلومات عن ا�صتثمارات واإنفاق  القطاع اخلا�س يف هذا املجال. 

معظم �صانعي القرار يعتمدون على قاعدة اأدلة حمدودة للغاية عند تقييم املدخالت والعمليات واملخرجات من خدمات التوجيه والإر�صاد املهني. 	•
معهم  اأجريت  الذين  اخلدمة  م�صتخدمي  عدد  )مثل  ب�صيطة  كمية  موؤ�صرات  على  للرتكيز  ميل  هناك  البيانات،  جمع  يتم  عندما  	•
مقابالت �صمن خدمات التوجيه ، ومعدلت النجاح يف توفري فر�س عمل �صمن خدمات التوظيف العام( بدل من مزيد من املوؤ�صرات 

ذات ال�صلة مثل مدى ر�صا العمالء اأو مدى حت�صن مهارات اتخاذ القرارات ب�صاأن م�صرية احلياة العملية لدى الأفراد.

اأن العملية ونتائجها لي�صت مرئية  اأدلة موثوق بها متثل حتديا ل�صيما يف جمال التوجيه والإر�صاد املهني، حيث  اإن�صاء قاعدة  مهمة  	•
ب�صهولة ول تقا�س ب�صهولة ، ومن ال�صعب حتديدها.

البحثية  واملراكز  الباحثني  من  قليل  عدد  يوجد  اأنه  اإل  املهني،  والإر�صاد  التوجيه  بحوث  يف  قوية  تقاليد  وجود  من  الرغم  على  	•
املتخ�ص�صة التي تتناول على وجه التحديد الق�صايا املنهجية املت�صلة بتوليد قاعدة اأدلة �صحيحة مرتبطة ارتباطا مبا�صرا بال�صيا�صات 

العامة. ومع قلة البحوث اإل اأنها تظل جمزاأة وغري تراكمية يف طبيعتها. 

�صعيفة. تكون  ما  غالبا  العامة  ال�صيا�صات  �صنع  وعملية  البيانات  هذه  بني  ال�صلة  فاإن  اأدلة،  قاعدة  بناء  يتم  عندما  وحتى  	•

م�سائل  على �سانعي �لقر�ر  معاجلتها 

وكيف؟  منها؟  �صي�صتفيد  من  ؟  املهني  والإر�صاد  التوجيه  �صيا�صات  �صنع  لأدلة  قاعدة  وجود  عن  الناجمة  الفوائد  هي  ما  	•
البيانات  هذا  ت�صتخدم  كيف  اأغرا�س؟  ولأي  القطاعات،  اأي  ويف  من،  يد  وعلى   ، حاليا  جمعها  يتم  التي  البيانات  نوعية  هي  ما  	•

لتوجيه ر�صم وتقييم ال�صيا�صات )اإذا كان ذلك ينطبق(؟ ما هي الثغرات يف البيانات التي تلزم  تغطيتها؟ 
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بالتوجيه؟  املتعلقة  البيانات  اإدخالها  ل�صمان  التغيريات املطلوب  بالفعل، ما هي  اإدارية موجودة  عندما تكون هناك نظم معلومات  	•
وهل تعمل نظم املعلومات و�صلطات التعليم و�صوق العمل بالتوافق معا، وهل ميكن ربط وتكامل البيانات املتوفرة يف النظم املختلفة؟ 

م�صتوى  على  اأو  الإقليمي  امل�صتوى  على  جمعها  مت  التي  املعلومات  اأن  ل�صمان  املتبعة  ال�صرتاتيجيات  هي  ما  الالمركزية،  النظم  يف  	•
النظام الفرعي الإقليمي ميكن ربطها وتكاملها معا على امل�صتوى الوطني )على �صبيل املثال لر�صد  تنا�صق اخلدمات وامل�صاواة يف 

احل�صول على  احلقوق(؟

ما هي الأنواع اجلديدة من البيانات املطلوبة ملتابعة مدى مت�صي خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  التي يتم توفريها مع الأهداف  	•
املحددة يف ال�صيا�صات؟

اأو فئات  التو�صع فيها،  املطلوب  تلك  اأو  املختلفة،  اأو  للتعرف على الحتياجات اجلديدة،  املتبعة  البيانات  ا�صرتاتيجيات جمع  ما هي  	•
جديدة م�صتهدفة؟

؟  املهني  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  يف  العام  املال  من  احلايل  ال�صتثمار  من  عائد  وجود  على  الأدلة  هي  ما  	•
والإر�صاد؟  التوجيه  خدمات  اأنواع  من  كل  على  الإنفاق  ومردود  كلفة  هي  ما  	•

من  ي�صتفيد  الذي  ومن  ؟   املهني  والإر�صاد  التوجيه  لتوفري  اخلا�س  القطاع  يقدمه  ما  وطبيعة  مدى  عن  املتاحة  املعلومات  هي  ما  	•
هذه اخلدمات؟ وباأي ثمن؟ 

ت�صمل:  واخلا�س  العام  امل�صتوى  على  الإر�صاد  خدمات  عن  جمعها  يتم  التي  البيانات  هل  	•
وامل�صتوى  والقت�صادي  الجتماعي  والو�صع   ، واملنطقة  واجلن�س  العمر  )مثل  وخ�صائ�صهم  التوجيه  امل�صتفيدين من خدمات  اأعداد  	•

التعليمي والنتماء العرقي(؛ 

التوجيه؛  خدمات  م�صتخدمي  من  نوعية  لكل  املختلفة  الحتياجات  	•
اخلدمات،   م�صتخدمي  ر�صا  معدلت  	•

–الخ(؟  – اجلن�س  )العمر  امل�صتخدم  خل�صائ�س  وفقا  الر�صا  معدلت  يف  التغري  	•

بع�س خيار�ت �ل�سيا�سات 

وكيفية  جمعها  من  والغر�س   ، املهني   والإر�صاد  التوجيه  لتوفري  املختلفة  الأبعاد  عن  حاليا  جمعها  يتم  التي  الأدلة  مدى  حتديد  	•
ا�صتخدام  هذه البيانات وفائدتها.

البيانات  اأنواع  والنظر يف   . املهني  والإر�صاد  التوجيه  ال�صتثمارات احلالية يف جمال  اأثر  لقيا�س  الالزمة  الأدلة  الثغرات يف  حتديد  	•
الأخرى املطلوبة الآن. 

اأنواع  هي  ما  لتحديد  الوطني  ال�صعيد  على  التوجيه(  وممار�صي  واملديرين  اخلدمة  )م�صتخدمي  املعنية  اجلهات  مع  التعاون  	•
البيانات، وما هي الإجراءات الالزمة جلمع تلك البيانات، التي ميكن اأن تكون مطلوبة لتح�صني البيانات ب�صاأن اأثر التوجيه والإر�صاد 
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 ، املقدمة  ، واخلدمات  موؤ�صرات عن م�صتخدمي اخلدمات  ت�صمل  اأن  العامة.)الأمثلة ميكن  ال�صيا�صات  اأهداف  املهني  على حتقيق 

وال�صتفادة من وقت العاملني، والتكاليف والنتائج(. 

الطالع على مدى واأنواع البيانات التي يتم جمعها حاليا يف دول اأخرى، وطرق جمعها، والنظر يف تكييفها اأو اعتمادها ح�صب احلاجة. 	•
التعاون مع  الدول الأخرى يف و�صع موؤ�صرات م�صرتكة ومعايري ونقاط مقارنة مرجعية حتكم جمع البيانات، ودرا�صات التكلفة والعائدات. 	•

اإجراء  يف  والبدء   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  جمال  يف  �صليمة  �صيا�صات  لو�صع  املطلوبة  الأدلة  اأنواع  لتحديد  البحوث  متويل  توفري  	•
البحوث والدرا�صات التقوميية. 

التوجيه  توفري  على  قوية  اإ�صارات  تت�صمن  والتوظيف  والتدريب  التعليم  �صيا�صات  وتقييم  لتنفيذ  تتم  التي  الأبحاث  اأن  �صمان  	•
والإر�صاد املهني .

املوظفني  هوؤلء  بني  مناق�صات  وعقد   ، املهني  والإر�صاد  التوجيه  تقييم  بطرق   وعي  على  الوزارات  يف  الإح�صائيني  اأن  من  التاأكد  	•
وامل�صوؤولني عن �صيا�صات التوجيه والإر�صاد املهني . 

لتقدمي  الالزمة  الأدلة  قاعدة  تعزيز  اأجل  من  املهني   والإر�صاد  التوجيه  ق�صايا  على  خا�صة  ب�صفة  تركز  للبحوث  وحدة  اإن�صاء  	•
معلومات لتطوير ال�صيا�صات.

متويل الباحثني الأكادمييني، مبا يف ذلك اأولئك الذين يعملون يف جمال التوجيه والإر�صاد املهني  ، لإجراء بحوث لدعم ال�صيا�صات  	•
القائمة على الأدلة يف جمال التوجيه والإر�صاد املهني .

القائمة على  ال�صيا�صات  بناء  تت�صمن عن�صرا قويا عن  املهني   والإر�صاد  التوجيه  للعاملني يف  الأويل  التدريب  اأن برامج  التاأكد من  	•
الأدلة. وتوفري التدريب اأثناء اخلدمة يف هذا املجال للعاملني يف التوجيه والإر�صاد املهني . 

اأفراد  ا�صتخدام  مثل  مو�صوعات  يف  والإقليمي  الوطني  امل�صتوى  على  جترى  ا�صتبيانات  �صمن  املهني   التوجيه  حول  اأ�صئلة  و�صع  	•
الأ�صرة للخدمات واملنتجات، وم�صوحات القوى العاملة، وتعليم الكبار، اأو املت�صربني من املدار�س. وا�صتعرا�س اإمكانية اإجراء اأبحاث 

عن ال�صوق لإلقاء ال�صوء على احتياجات النا�س من خدمات التوجيه والإر�صاد املهني  ، واأين وكيف يتم حاليا تلبية هذه الحتياجات. 

�أمثلة على ��ستجابات فعالة 

اإجراء تقييم وا�صع النطاق خلدمات التوجيه والإر�صاد  2000-2003 يف فلنداFinland  مت  الربط بني تقييم وو�صع ال�صيا�صات : خالل 

املهني  : يف املدار�س ال�صاملة Comprehensive schools، ويف التعليم الثانوي ، ويف التعليم العايل ، ويف تعليم الكبار ، ويف اخلدمات 

العامة للتوظيف . يف الوقت الذي مت الك�صف فيه عن العديد من الأمثلة على املمار�صات اجليدة، اأ�صارت التقييمات اإىل اأن ال�صيا�صات الوطنية 

كانت  جمزاأة ، واأن اخلدمات مل تكن قادرة على تلبية الطلب املتزايد. واأظهر التقييم اأن اآليات التقييم �صعيفة على امل�صتوى املوؤ�ص�صي ، واأن  

هناك حاجة اإىل تخطيط وقيادة اأقوى يف تقدمي التوجيه املهني . وقد ترجمت نتائج عملية التقييم اإىل �صيا�صات بطرق متعددة، على �صبيل 

املثال، فاإن قابلية اخلدمات للتغري يف التعليم العايل التي ك�صفت عنها درا�صات التقومي اأدت اإىل ت�صديد العالقة بني التمويل والتوجيه والإر�صاد 
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املهني ، با�صرتاط اأن تقوم موؤ�ص�صات التعليم العايل باإعداد خطط التوجيه والإر�صاد. واأن يقوم املجل�س الوطني للتعليم بتنفيذ مبادئ توجيهية 

وطنية جديدة لالإر�صاد يف املدار�س ، وتنفيذ خدمة على �صبكة الإنرتنت للدعم املوؤ�ص�صي لعمليات التقييم الذاتي للخدمات. وت�صمل املبادرات 

الأخرى تعزيز التدريب يف اأثناء اخلدمة للمعلمني والعاملني يف التوجيه ، واإن�صاء �صبكة اإقليمية لال�صت�صاريني الإقليميني، واإدخال عدد من 

الربامج التجريبية الإقليمية، وو�صع معايري وطنية حتدد معدل الطالب اإىل مر�صد التوجيه املهني .

مر�كز �لتوجيه و�لإر�ساد �ملهني  �ملتخ�س�سة يف عمل �لأبحاث:

 The National Insitute of Vocational قام املعهد الوطني للتعليم املهني ،Czech Republic الت�صيكية  اجلمهورية  يف  	•
Education باإجراء بحوث وا�صعة النطاق حول ا�صتخدام الطالب، ور�صاهم عن، مدى معني من خدمات التوجيه والإر�صاد املهني ، 
و�صملت اخلدمات التي تقدمها املدار�س وتلك التي تقدم للمدار�س من قبل الوكالت اخلارجية، مثل و�صائل الإعالم و�صبكة الإنرتنت ، 

وم�صادر غري ر�صمية مثل الأ�صر والأ�صدقاء. 

Ireland مركز وطني للتوجيه يف جمال التعليم ، وهو وكالة تابعة لوزارة التعليم والعلوم. وي�صمل دوره اإدارة املبادرات  اأيرلندا  ولدى  	•
الوطنية، تطوير مواد توجيه واإر�صاد م�صاندة ملمار�صي التوجيه )املر�صدين(، وتقدمي امل�صورة ب�صاأن املمار�صات اجليدة ، ودعم البتكار 

وامل�صاريع التجريبية ، ون�صر املعلومات ملمار�صي التوجيه ، وتنظيم التدريب اأثناء اخلدمة ، واإطالق وتنفيذ  ا�صتفتاءات وبحوث عن 

التوجيه والإر�صاد، وتقدمي امل�صورة اإىل الإدارة لتطوير ال�صيا�صات. 

Romania  لديها ق�صم للرتبية املهنية يف معهد العلوم الرتبوية Educational Sciences ، وقد مت اختياره ليكون  مبثابة  رومانيا  	•
�صلطة منهجية ل�صبكة التوجيه وال�صت�صارات بوزارة الرتبية والتعليم. ويقوم بالعمل فيه فريق من العلماء املوؤهلني تاأهيال عاليا مع 

درجات علمية متقدمة يف جمموعة متنوعة من املجالت املرتبطة بالتوجيه والإر�صاد. واأجرى هذا الق�صم عددا من م�صاريع بحوث 

املهني   والإر�صاد  والتوجيه   ، ، والختبارات  املعلومات والت�صالت، موؤهالت املوظفني  الب�صرية وم�صادر تكنولوجيا  للموارد  تقييمية 

للرا�صدين ، وبرامج التوجيه والإر�صاد املهني  على احلا�صوب، وعن امل�صتفيدين من خدمات الإر�صاد. 

The United Kingdom، توجد مراكز متخ�ص�صة  لبحث وحتليل ال�صيا�صات يف التوجيه املهني  وت�صمل املعهد  املتحدة  اململكة  ويف  	•
 University of(ومركز درا�صات التوجيه يف جامعة ديربي ،)NICEC( الوطني للرتبية املرتبطة مب�صرية احلياة العملية والتوجيه

Derby(. وتقوم مراكز اأخرى، �صواء يف اإطار التعليم اجلامعي اأو خارجه ، بتعيني موظفني لإجراء البحوث من ذوي اخلربة اخلا�صة يف 
جمال التوجيه والإر�صاد املهني . وترعى اإدارة التعليم واملهارات يف اإجنلرتا اإن�صاء منتدى البحوث الوطنية للتوجيه املهني ، وهو منتدى 

يجمع الالعبني الأ�صا�صيني يف جمال بحوث التوجيه والإر�صاد املهني  من اأجل حت�صني القدرة والتالحم واجلودة وتن�صيق البحوث ب�صاأن 

ومقدمي  الباحثني  بني  للحوار  يكون حمورا  �صوف  والذي   ،The United Kingdom املتحدة  اململكة  املهني  يف  والإر�صاد  التوجيه 

اخلدمات ، ومنظمات املمار�صني، و�صانعي  القرار لتعزيز قاعدة بيانات اأقوى بكثري لو�صع ال�صيا�صات العامة، وللممار�صات. 
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16

الخالصة: مالمح نظام التوجيه المهني المستمر مدى الحياة

الحتاد  اأع�صاء  والدول  والتنمية  التعاون  منظمة  من  يتطلب  الن�صطة  التوظيف   و�صيا�صات   ، احلياة  مدى  بالتعلم  اللتزام  اإن  	•
الأوروبي مواجهة حتديني رئي�صيني يف بناء نظم التوجيه مدى احلياة. وهما : 

النتقال من نهج يركز على تقدمي م�صاعدة يف اتخاذ قرارات فورية تتعلق باملهن والتعليم، اإىل نهج اأو�صع يطور اأي�صا قدرة النا�س  	•
على اإدارة حياتهم  املهنية : تطوير مهارات التخطيط املهني  واكت�صاب مهارات القابلية للتوظيف ، 

العمر.  مراحل  خمتلف  يف  املهني   والإر�صاد  التوجيه  اإىل  املواطنني  و�صول  لتو�صيع  للكلفة  اأعلى  مردودية  ذات  طرق  اإيجاد  	•

اإن نظم التوجيه مدى احلياة التي تواجه مثل هذه التحديات بحاجة اإىل وجود عدد من ال�شمات. وهى كالتايل: 

؛  املواطنني  من  متنوعة  جمموعات  احتياجات  تلبية  على  القدرة  ذلك  يف  مبا  احلياة،  مدى  اإليها  الو�صول  و�صهولة  ال�صفافية  	•
الفرد؛  حياة  مدى  على  والعمل(  التعليم  ونوعيات  م�صتويات  )بني  الرئي�صية  النتقال  بنقاط  اخلا�س  الهتمام  	•

؛  العمالء  فئات  ملختلف  املختلفة  والظروف  الحتياجات  لتعك�س  اخلدمات  تقدمي  يف  والبتكار  املرونة  	•
احلياة؛  يف  العملية  م�صريتهم  اإدارة  يف  الأفراد  مهارات  لتطوير  برامج  	•

اختياراتهم؛  حتديد  قبل  والعمل  التعليم  وجتربة  لختبار  لالأفراد  فر�س  توفري  	•
؛  العمل  و�صوق  واملهن  التعليم  عن  ومتكاملة  �صاملة  معلومات  اإىل  الو�صول  اإمكانية  	•

امل�صاعدة،  مثل هذه  اإىل  يحتاجون  الذين  لأولئك  منا�صب  ب�صكل  وموؤهلني  قبل ممار�صني مدربني  الفردي من  التوجيه  اإىل  الو�صول  	•
ويف الوقت الذي يكونون فيه بحاجة اإىل تلك امل�صاعدة؛ 

؛  �صركات  اأو  خا�صة  موؤ�ص�صات  مب�صالح  ترتبط  ل  خدمات  اإىل  الو�صول  �صمان  	•
املنتظم،   والتخطيط  املراجعة  لتحفيز  عمليات  	•

ال�صلة.  ذوي  امل�صلحة  اأ�صحاب  اإ�صراك  	•
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يحدد امللحق )2( بتف�صيل اأكرب بع�س املبادئ التي ينبغي اأن تقوم عليها هذه ال�صمات.

وقد و�صع هذا   الكتيب عددا من ق�صايا ال�صيا�صات املحددة التي يتعني تناولها يف بناء الأنظمة التي تتوفر فيها هذه ال�صمات. ولقد حدد   

الكتيب بع�س الأ�صئلة التي ينبغي على �صانعي  القرار اأن ي�صاألوها لأنف�صهم يف التعامل مع هذه الق�صايا، وبع�س اخليارات املفتوحة لهم. وقدم 

بع�س الأمثلة العملية ل�صتجابة  عدد من  الدول   لهذه الق�صايا والأ�صئلة.
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الملحق )1(

الموارد اإللكترونية المباشرة لصناع سياسات التوجيه واإلرشاد المهني 

 CEDEFOP 1. مو�رد

تتوفر لدى املركز الأوروبي لتطوير التدريب املهني )CEDEFOP( جمموعة من املوارد الإلكرتونية مل�صاعدة  �صانعي القرار اخلا�س بالتوجيه 

والإر�صاد املهني . 

1.1 معلومات عن �سيا�سات �لحتاد �لأوروبي و�لدر��سات و�مل�ساريع �ملت�سلة بالتوجيه: 
يت�صمن موقع CEDEFOP للتوجيه على �صبكة الإنرتنت ما يلي : نتائج اأعمال فريق خرباء املفو�صية للتوجيه امل�صتمر مدى احلياة؛ واملعلومات 

والتنمية،  التعاون  منظمة  قبل  من  املهني   التوجيه  ل�صيا�صات  الوطني  ال�صتعرا�س  نتائج  الأوروبــي؛  الحتاد  وبرامج  ب�صيا�صات  ال�صلة  ذات 

واملركز الأوربي لتطوير التدريب املهني CEDEFOP، وموؤ�ص�صة التدريب الأوروبية ETF؛ واأوراق من اأحدث  ان�صطة التوجيه الدولية ال�صابقة، 

ومعلومات حول الأحداث )الأن�صطة(  املقبلة. ويحتوي املوقع على �صبكة الإنرتنت على رابط بنظام معلومات لإدارة املعارف وقاعدة البيانات 

املهني   التوجيه  بيانات  وا�صتخراج  عن  البحث  من  امل�صتخدمني  متكن  التي    Knowledge Management System eKnowVet
الوطنية مف�صلة لكل »مو�صوع« �صواء لدولة واحده اأو جمموعة الدول الوروبية الت�صع وع�صرين التي �صاركت يف ال�صتعرا�صات. وهناك اأي�صا 

روابط ملواقع على �صبكة الإنرتنت حتتوي على معلومات اإ�صافية عن هذه ال�صتعرا�صات. و�صيتم اإن�صاء ق�صم على املوقع لأمثلة من ال�صيا�صات 

واملمار�صات ذات الهتمام.

 

للو�صول اإىل �صفحات  النرتنت اخلا�صة بالتوجيه يرجى الدخول اإىل موقع: http://www.trainingvillage.gr/etv/  و للت�صجيل، قم 

باإدخال ا�صمك، واختيار ا�صم ت�صجيل الدخول ، واختيار كلمة املرور ، وتاأكيد كلمة املرور ، واإعطاء عنوان بريدك الإلكرتوين وبلدك، حدد اللغة 

 Who( والدولة التي تقع فيها موؤ�ص�صتك ومركزك يف املوؤ�ص�صة )اإذا كنت ترغب يف ذلك ، ميكنك ان تختار الإن�صمام اإىل قائمة »من هو من

  . CEDEFOP وذلك على القرية الإلكرتونية للتدريب اخلا�صة مبركز ،)ETV’s( ؟« اخلا�صة باملهتمني بالتعليم والتدريب املهني)Who›s
ومبجرد اأن يتم ت�صجيلك يتم دعوتك اإىل الدخول با�صم امل�صتخدم وكلمة املرور اجلديدة. ومن ثم تقوم باختيار »امل�صاريع« ثم »ال�صبكات« ثم 

»التوجيه«، وعندها �صوف ترى �صفحة  النرتنت اخلا�صة بالتوجيه املهني  هذه. 

اأنت يف حاجة اإىل الت�صجيل مرة واحدة فقط : بعد الت�صجيل الأويل �صوف يتذكرك النظام، مما ميكنك من الو�صول اإىل ال�صفحات مبا�صرة 

با�صتخدام الرابط التايل: 

 (/http://www.trainingvillage.gr/etv/Proiects_Networks/Guidance) 
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(wanj@cedefop.eu.int) : على »Jennifer Wannan للمزيد من املعلومات الت�صال بـ «جنيفر وانان

1.2 جمتمع CEDEFOP �لفرت��سي 
والباحثني  واملمار�صني  القرار  �صانعي  اإىل   موجها  افرتا�صيا  جمتمعا   CEDEFOP املهني  التدريب  لتنمية  الوروبــي   املركز  اأي�صا  يوفر 

الذين يرغبون يف امل�صاركة يف تبادل ن�صط لوجهات النظر واملعلومات حول جمموعة من املوا�صيع اخلا�صة بالتوجيه. لالن�صمام اإىل املجتمع 

الفرتا�صي ، ا�صتخدم الرابط التايل: 

 (http://cedefop.communityzero.com/lifelong_ guidance) 

 )OECD( 2. مو�رد منظمة �لتعاون و�لتنمية

ت�صتمل مراجعة ال�صيا�صات الوطنية للتوجيه املهني  يف بلدان منظمة التعاون والتنمية على جمموعة من املواد ذات ال�صلة ل�صانعي �صيا�صات 

التوجيه والإر�صاد املهني . وت�صمل هذه املواد الردود الوطنية على ال�صتبيانات التي وجهت  للدول التي �صاركت يف املراجعة،  و«مذكرات قطرية« 

عن كل بلد اأعدتها فرق اخلرباء التي زارت هذه  الدول، وجمموعة من ثمانية اأوراق عمل اأعدها اخلرباء املكلفني معا من قبل منظمة التعاون 

http://www. :والتنمية واملفو�صية الأوروبية ، وجمموعة اأخرى من اأوراق املناق�صات. ميكن الو�صول اإىل هذه املواد عرب الرابط التايل

))oecd.org/edu/careerguidance



 91 

المرفق )2(

األهداف والمبادئ المشتركة لتوفير التوجيه المهني المستمر مدى الحياة 

مقدمة 

الن�س اأدناه ميثل جمموعة من الأهداف واملبادئ امل�صرتكة لتوفري التوجيه مدى احلياة املتفق عليها حتت رعاية برنامج عمل الرتبية والتعليم 

والتدريب 2010 يف الحتاد الأوروبي. وقد مت اإعدادها بالتعاون مع فريق اخلرباء التابع للمفو�صية الأوروبية للتوجيه امل�صتمر مدى احلياة. 

وقد مت و�صع الأهداف واملبادئ امل�صرتكة لتوفري التوجيه امل�صتمر مدى احلياة على امل�صتوى الأوروبي لدعم تطوير ال�صيا�صات الوطنية ونظم 

التوجيه، طبقا لتو�صية تقرير ن�صف املدة عن »التعليم والتدريب 2010« للمجل�س الأوروبي )الرتبية والتعليم/ ال�صباب( واملفو�صية الأوروبية 

)2004(، والتي قد متت الإ�صارة اإليها يف قرار املجل�س الأوربي )الرتبية والتعليم / ال�صباب( يف مايو 2004 ب�صاأن تعزيز ال�صيا�صات والنظم 

واملمار�صات للتوجيه املهني مدى احلياة يف اأوروبا. وقد اأعطى القرار الأولوية لأن يكون الفرد/ املتعلم هو مركز )حمور( مثل هذه اخلدمات، 

واحلاجة اإىل )اأول( اإعادة الرتكيز على تطوير كفايات الفرد املتعلقة مب�صرية حياته العملية، )ثانيا( تو�صيع فر�س احل�صول على خدمات 

التوجيهو )ثالثا( حت�صني جودة اخلدمات. وفيما يلي نتناول مبادئ التوجيه يف جمموعات وفقا لتلك الأوليات. 

1. ماذ� يعني �لتوجيه مدى �حلياة؟ 

ي�صري التوجيه اإىل جمموعة من الأن�صطة التي متكن املواطنني يف اأي عمر، وعند اأي  مرحلة يف حياتهم، مبا يلي: حتديد قدراتهم وكفاءاتهم وميولهم؛ 

اإتخاذ قرارات ذات معنى فيما يخ�س التعليم والتدريب واملهن، واإدارة م�صارات حياتهم الفردية يف التعلم والعمل وغريها من اأولويات  تعلم هذه 

القدرات والكفاءات و/اأو ا�صتخدامها. يتم توفري التوجيه يف جمموعة من الأولويات  : التعليم والتدريب، التوظيف، واملجتمع، والقطاع اخلا�س.

 

2. �لأهد�ف 

يهدف التوجيه اإىل: 

من  وميولهم  كفاءاتهم  بني  الربط  حمققني  حياتهم،  لأهداف  وفقا  والعمل  التعلم  م�صارات  وتخطيط  اإدارة  من  املواطنني  متكني  	•
جهة وفر�س التعليم والتدريب و�صوق العمل، واأي�صا العمل احلر، من جهة اأخرى، مما ي�صهم يف حتقيق ال�صخ�صية اخلا�صة بهم ؛

  - الأمثلة على هذه الأن�صطة ت�صمل اإعطاء املعلومات وامل�صورة ، وتقدمي ا�صت�صارات ، وتقييم  الكفاءات، وتقدمي الن�صح كمعلم خا�س، والتاأييد ، وتعليم �صنع قرارات امل�صرية 

العملية ومهارات اإدارة احلياة الوظيفية. وتوجد م�صطلحات متنوعة يف دول خمتلفة لو�صف هذه الأن�صطة. وت�صمل هذه امل�صطلحات: التوجيه التعليمي، واملهني، اأو التوجيه 

مل�صرية احلياة العملية، والوظيفي، والإر�صاد وامل�صورة.  و لتجنب الغمو�س ، فاإن م�صطلح »التوجيه« امل�صتخدم يف الن�س ي�صري اإىل اأي اأو كل هذه الأ�صكال من التوجيه. وينبغي 

لكل من الدول اأن تف�صر امل�صطلح طبقا للو�صع املنا�صب يف دولهم
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م�صوؤولية  ويتحملون  جيد،  ب�صكل  دافعية  ومتدربيها  وطالبها  تالميذها  لدى  تكون  اأن  على  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  	•
تعلمهم وتعيني اأهدافهم اخلا�صة التي ي�صعون لتحقيقها؛

الو�صول  على  والقادرين  والتكيف،  للتوظف  والقابلني  دافعية  لديهم  الذين  املوظفني  توظيف  على  واملنظمات  املوؤ�ص�صات  م�صاعدة  	•
اإىل فر�س التعلم داخل وخارج مكان العمل، وال�صتفادة منها ؛ 

؛  العامة  ال�صيا�صات  اأهداف  من  وا�صعة  جمموعة  لتحقيق  هامة  بو�صيلة  القرار  �صانعي  تزويد   	•
دعم القت�صادات املحلية والإقليمية والوطنية والأوروبية من خالل تطوير قوة العمل القادرة على التكيف مع املطالب القت�صادية  	•

والظروف الجتماعية املتغرية ؛ 

امل�صتدامة. الجتماعية  والدميقراطية  التنمية،  يف  للمواطنني  فعال  دور  فيها  يكون  التي  املجتمعات  تنمية  يف  امل�صاعدة  	•

3. مبادئ  تنظيمية للتوجيه �ملهني

 تاليا املبادئ   الأ�صا�صية لتقدمي التوجيه : 

�لأهمية �ملركزية  للم�ستفيد 

اال�شتقالل: يحرتم التوجيه حرية اختيار املهنة والتنمية ال�صخ�صية للمواطن/ م�صتخدم خدمات التوجيه ؛  	•
احلياد: التوجيهات املقدمة تتم وفقا مل�صالح املواطن فقط ، ل تتاأثر مب�صالح مقدم اخلدمة، م�صالح املوؤ�ص�صات والتمويل، وبدون  	•

متييز على اأ�صا�س اجلن�س والعمر والعرق والطبقة الجتماعية ، واملوؤهالت والقدرة الخ ؛ 

ال�سرية: للمواطنني احلق يف خ�صو�صية املعلومات ال�صخ�صية التي يقدمونها خالل عملية التوجيه؛  	•
تكافوؤ الفر�س: التوجيهات املقدمة تعزز تكافوؤ الفر�س يف التعليم والعمل جلميع املواطنني ؛  	•

املنهج ال�شمويل: تقدير م�صمون ال�صخ�صية وال�صياق الجتماعي والثقايف والقت�صادي للمواطن يف التوجيه املقدم له.  	•

متكني �ملو�طنني من:

امل�شاركة الفعالة: التوجيه هو ن�صاط تعاوين فعال بني املواطن ومقدمي اخلدمة واملعنيني الآخرين )مثل مقدمي التعليم وال�صركات  	•
واأفراد الأ�صرة ، وم�صالح املجتمع(، وتبنى على اأ�صا�س امل�صاركة الن�صطة للمواطن؛ 

التمكني: يعاون التوجيه املقدم املواطن على اأن ي�صبح موؤهال لتخطيط واإدارة التعلم وامل�صارات الوظيفية ونقاط التحول الواردة فيها.  	•

حت�سني �لو�سول �إىل خدمات �لتوجيه: 

ال�شفافية: طبيعة خدمات التوجيه املقدمة تت�صح فوريا للمواطن؛  	•
الود والتعاطف: يوفر موظفو التوجيه مناخا وديا للمواطنني؛  	•
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اال�شتمرارية: يدعم التوجيه املواطنني على مدى التعلم والعمل والتحولت املجتمعية وال�صخ�صية التي يقررونها اأو يواجهونها؛  	•
االإتاحة: جميع املواطنني لهم احلق يف احل�صول على خدمات التوجيه يف اأي حلظة يف حياتهم ؛ 	•

	�شهولة احل�شول على التوجيه: التوجيه املقدم ميكن احل�صول عليه ب�صكل مرن ومنا�صب مل�صتخدم اخلدمة، مثل اللقاءات ال�صخ�صية  	•
وجها لوجه، عرب الهاتف، الربيد الإلكرتوين، والو�صول اإليهم يف اأماكنهم، ويتم توفريها للمواطنني يف الأوقات والأماكن التي تتنا�صب 

مع احتياجاتهم؛ 

اال�شتجابة: يتم توفري التوجيه من خالل جمموعة وا�صعة من الأ�صاليب لتلبية الحتياجات املتنوعة للمواطنني.  	•

�سمان �جلودة: 

مالءمة اأ�شاليب التوجيه: الأ�صاليب امل�صتخدمة يف التوجيه ذات اأ�صا�س نظري و/ اأو اأ�صا�س علمي، ذات �صلة بالغر�س الذي ت�صتخدم فيه؛  	•
وتوفر  املواطنني،  لأراء  وفقا  تنظيم اخلدمة  اإعادة  تنطوي على  امل�صتمر،  التح�صني  ثقافة  تتبع  التوجيه  امل�شتمر: خدمات  التح�شني  	•

الفر�س ملوظفيها للتدريب امل�صتمر؛ 

اللذي  التوجيه  اأن  راأوا  اإذا ما  اإجراءات ر�صمية،  املواطنني احلق يف تقدمي �صكوى من خالل  االإن�شاف )التعوي�س(: لدى  احلق يف  	•
يتلقونه غري  مر�س؛ 

اأن  اأكفاء: لدى موظفي تقدمي التوجيه اعرتاف وطني بكفاءاتهم يف حتديد ومعاجلة احتياجات املواطن، وعند القت�صاء،  عاملون  	•
ي�صري على املواطن بكيفية احل�صول على اأن�صب اخلدمات. 

4. �أهد�ف �سيا�سة �لحتاد �لأوروبي �لتي ت�سهم يف �لتوجيه �مل�ستمر مدى �حلياة 

التوجيه مدى احلياة ي�شاعد �شناع القرار يف اأوروبا على حتقيق عدد من االأهداف امل�شرتكة لل�شيا�شات: 

كفاءة اال�شتثمار يف التعليم والتدريب: زيادة معدلت امل�صاركة وا�صتكمال التعليم والتدريب من خالل حت�صني مطابقة ميول الأفراد  	•
وقدراتهم مع فر�س التعلم؛ 

الفرد يف  يق�صيه  الذي  الوقت  بالوظائف، واحلد من  اأعلى لالحتفاظ  ومعدلت  والدافعية،  العمل  اأداء  العمل: حت�صني  �شوق  كفاءة  	•
البحث عن عمل اأو عاطال، من خالل مطابقة كفاءة وميول الأفراد مع فر�س العمل املتاحة وم�صرية حياتهم العملية، ورفع م�صتوى وعي 

الأفراد بفر�س العمل احلالية وامل�صتقبلية و فر�س التعلم، مبا يف ذلك العمل للح�صاب اخلا�س، واملبادرة، ومن خالل حراك عمايل 

جغرايف اأو بني املهن؛ 

التعلم مدى احلياة: ت�صهيل النمو ال�صخ�صي جلميع املواطنني، وزيادة قابليتهم للتوظيف ، من خالل الت�صابك امل�صتمر مع التعليم  	•
والتدريب، وم�صاعدتهم على اإيجاد طريقهم من خالل جمموعة من اخلدمات املتنوعة واملرتبطة ب�صكل متزايد مع م�صارات التعلم ، 

وحتديد مهاراتهم القابلة للتحويل )بني املهن(، والتحقق من التعلم الر�صمي وغري الر�صمي الذي تلقونه؛ 
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االإدماج االجتماعي: معاونة جميع املواطنني واملجموعات على التكامل/ اإعادة التكامل يف اجلوانب التعليمية والجتماعية والقت�صادية  	•
يحقق  والعمل، مما  التعلم  املعلومات عن  فهم  �صعوبات يف  يعانون من  الذين  اأولئك  وخا�صة   ، الأخــرى  البلدان  رعايا  ذلك  مبا يف 

الندماج الجتماعي، واملواطنة الن�صطة واإىل التقليل من  البطالة طويلة الأجل  و  الفقر؛ 

العدالة االجتماعية: م�صاعدة املواطنني للتغلب على حواجز نوع اجلن�س اأو العرق اأو ال�صن اأو الإعاقة اأو الطبقة الجتماعية، واحلواجز  	•
املوؤ�ص�صية املرتبطة بالتعلم والعمل ؛ 

واملجتمع  لالقت�صاد  بالن�صبة  العاملة  القوى  مهارات  حت�صني  وتعزيز  العمل  يف  امل�صاركة  معدلت  ارتفاع  دعم  االقت�شادية:  التنمية  	•
القائمني على املعرفة. 

»وبغية �صمان املمار�صة الفعلية للحق يف التوجيه املهني ، تتعهد الأطراف اأن توفر اأو تعزز ، ح�صب القت�صاء ، اخلدمات التي �صوف ت�صاعد جميع الأ�صخا�س ، مبن فيهم ذوي 

الحتياجات اخلا�صة، من اأجل حل امل�صاكل املتعلقة بالختيار والتطور املهني ، مع وجوب اإعطاء اأولوية واجبة للخ�صائ�س الفردية وعالقتها بالفر�صة املهنية : هذه امل�صاعدة 

�صتكون متاحة جمانا ، لكل من ال�صباب ، مبا يف ذلك طالب املدار�س ، والكبار ».
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الملحق )3(

بعض المعايير المشتركة المستخدمة لتقييم جودة التوجيه المهني 

املعايري املحددة فيما يلي ت�صتند اإىل النتائج التي تو�صلت اإليها درا�صة للنظم الأوربية ل�صمان جودة التوجيه املهني  قام بها املركز الأوربي 

لتطوير التدريب املهني )CEDEFOP( يف عام 2003-2004،  وهي جتمع بني املعايري التي وجدت م�صرتكة بني جمموعة متنوعة من الأطر 

القائمة ل�صمان اجلودة يف التوجيه،  وتلك املرغوب يف اإدراجها يف اأي من تلك الأطر.

 

1. م�ساركة �ملو�طن و م�ستخدمي خدمات �لتوجيه 

يجب على نظم �صمان اجلودة يف التوجيه املهني : 

مواثيق  خالل  من  املثال  �صبيل  )على  التوجيه  خدمات  على  باح�صول  حقوقهم  ب�صاأن   اخلدمات  مل�صتخدمي  معلومات  ت�صمني  	•
وحق  امل�صتهلك  حماية  جمالت  يف  والأوروبية  الوطنية  امل�صتهلكني  حماية  جمعيات  عمل  العتبار  يف  وتاأخذ  اخلدمة(،  م�صتخدمي 

الإن�صاف )التعوي�س(. 

معها.  وخربتهم  اخلدمات  عن  ر�صاهم  حول  بانتظام  اخلدمات  م�صتخدمي  الأفراد  مع  الت�صاور  يتم  اأنه  من  التاأكد  	•
الت�صاور  ذلك  نتائج  من  منهجي  ب�صكل  ي�صتفيدوا  اأن  والإر�صاد  التوجيه  خدمات  مزودي  اإىل  الطلب  	•

امل�صتخدمة.  واملنتجات  التوجيه  خدمات  وتقييم  واإدارة  ت�صميم  يف  التوجيه  خدمات  م�صتخدمي  اإ�صراك  	•

2.  كفاء�ت ممار�سي �لتوجيه )�ملر�سدين ومعاونيهم(

يجب على نظم �صمان اجلودة يف التوجيه اأن توؤدي اإىل: 

منهم.  املطلوبة  التوجيه  مهام  لأداء  الالزمة  الكفاءات  لديهم  يكون  اأن  التوجيه  ممار�صي  من  الطلب  	•
لديهم  اأن  ت�صمن  التي  املوؤهالت  على،  للح�صول  طريقهم  يف  يكونوا  اأو  بالفعل،  لديهم  يكون  اأن  التوجيه  ممار�صي  من  الطلب  	•

الكفاءات الالزمة للقيام مبهام التوجيه الالزمة ؛ 

التوجيه(.  خدمة  طالبي  )مع  منهم  املتوقعة  التوجيهية  التدخالت  بنتائج  املرتبط  التوجيه  ممار�صي  عمل  تقييم  اأو  ر�صد  ت�صمني  	•
التوجيه؛  لطالبي  املقدمة  للخدمات  امل�صتمر  والتح�صني  التوجيه،  ملمار�صي  امل�صتمر  املهني  التطوير  	طلب  	•

اجلودة.  �صمان  واإجراءات  معايري  و�صع  يف  التوجيه  خدمات  ممار�صي  بتمثيل  العالقة  ذات  اجلمعيات  كافة  ت�صمني  	•
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3. حت�سني �خلدمة 

يجب على نظم �شمان اجلودة يف التوجيه املهني: 

تلبي تلك املعايري، ويف  اإذا كانت اخلدمة املقدمة  التوجيه، وبع�س طرق ر�صد ما  ت�صمني معايري حمددة حتديدا وا�صحا خلدمات  	•
احلالت التي ل يكون فيها  كذلك،  و�صع الإجراء الذي يتبع لالرتقاء باخلدمات املقدمة اإىل م�صتوى املعايري املو�صوعة؛

ت�صمني بع�س الو�صائل لر�صد وتقييم ما اإذا كانت الإجراءات املتخذة لتح�صني اخلدمات واملعلومات توؤدي، يف الواقع، اإىل التح�صن  	•
امل�صتمر يف النتائج و�صول اإىل املعايري املحددة. 

؛  امل�صتهدفة  الفئات  خمتلف  باحتياجات  يتعلق  ما  يف  التوجيه  خدمات  توفر  ور�صد  لتمييز  الو�صائل  بع�س  ت�صمني  	•
والأمهات،  الآباء  )مثل  ر�صمي  غري  توجيها  تقدم  التي  والهيئات  اجلماعات  مع  عمل  روابط  اإن�صاء  اخلدمات   مقدمي  مطالبة  	•

واملنظمات الطوعية اأو الهيئات املرتبطة بالأن�صطة الرتفيهية(، وتقدمي الدعم لهم؛ 

اجلودة.  �صمان  ملعايري  وفقا  فنية  مبوا�صفات  تاأتي  التقييم(  اأدوات  املثال  �صبيل  )على  امل�صتخدمة  الإر�صادية  املواد  اأن  من  التاأكد  	•

4. �لرت�بط �ملنطقي 

ينبغي على نظم �شمان اجلودة يف التوجيه املهني:

 . التوجيه  يف  اجلودة  ب�صمان  يتعلق  فيما  احلكومية  الإدارات  وعرب  داخل  فعالة  عمل  عالقات  لتعزيز  روابط  ت�صمني  	•
مبختلف  يتعلق  فيما  اأو  خمتلفة،  قطاعات  يف  تعمل  التي  التوجيه  جودة  �صمان  اأنظمة  خمتلف  بني  تعار�س  وجود  عدم  من  التاأكد  	•

الفئات امل�صتهدفة . 

 . املهني  التوجيه  خدمات  تقدم  التي  الوكالت  بني  الروابط  وفائدة،  ا�صتخدام،  ملراقبة  طرق  ت�صمني  	•

5. ترتيبات �جلهات �لتي تقدم �خلدمة ب�سكل م�ستقل 

ينبغي لنظم �صمان جودة التوجيه املهني  اأن تت�صمن املبادئ التوجيهية ب�صاأن الأن�صطة التي ت�صطلع بها وكالت التوجيه اخلا�صة، وا�صحاب 

العمل والنقابات العمالية وغريها من مقدمي اخلدمات من غري الهيئات احلكومية.

  وينبغي تطبيق معايري اخلدمة على كل من اخلدمات املبا�صرة مل�صتخدمي اخلدمة، واحل�صول على املعلومات )�صواء مطبوعة، اأو من خالل تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 

اأو يف �صكل اآخر( املقدمة للم�صتخدمني.
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المرفق )4( 

المالمح الرئيسية لنظام التوجيه المستمر مدى الحياة

التابع  احلياة  مدى  امل�صتمر  التوجيه  خرباء  فريق  اأعدها  التي  احلياة،  مدى  امل�صتمر  التوجيه  لنظام  الرئي�صية  املالمح  امللحق  هذا  ي�صف 

للمفو�صية الأوربية، واأعدت هذه املالمح كي يتم ا�صتخدامها من قبل �صانعي  القرار كقائمة مرجعية للمراجعة الذاتية، ومراجعة النظراء 

على ال�صعيد الوطني. وهي متثل منوذجا مثاليا لنظام التوجيه امل�صتمر مدى احلياة، الذي ميكن تقييم خ�صائ�س النظم الوطنية القائمة من 

خالل مقارنتها بخ�صائ�س هذا النموذج. ومن املعتزم اأن ت�صتخدم جنبا اإىل جنب مع الأهداف واملبادئ امل�صرتكة للتوجيه امل�صتمر مدى احلياة 

املن�صو�س عليها يف امللحق )2( ومعايري تقييم جودة التوجيه املهني  والواردة يف امللحق )3(. 

1. مالمح �لنظام �لذي يتمحور حول �ملو�طن

ت�صتجيب  التي  وبالنماذج  واملكان  الوقت  يف  حياتهم:  مراحل  جميع  يف  التوجيه  خدمات  اإىل  الو�صول  ميكنهم  املواطنني  جميع  	•
لحتياجاتهم. 

اإحراز  لهم  يت�صنى  والعمل حتى  التعلم  اإدارة  وكيفية  وتعليمية ذات معنى،  كيفية �صنع قرارات مهنية  تعلم  للمواطنون فر�س  تـَُقّدم  	•
التقدم من خالل خمتلف الفر�س التعليمية واملهنية وم�صريتهم العملية يف احلياة.

وحتديد   ال�صتثمار،  هذا  من  وال�صتفادة  احلياة،  مدى  امل�صتمر  التعليم  يف  بكفاءة  ي�صتثمروا  اأن  للمواطنني  ت�صمح  اآليات  هناك  	•
الكفاءات التي اكت�صبوها من خالل تعلم ل ر�صمي وغري ر�صمي، وتطوير  كفاءات اأخرى. 

.)2( امللحق  يف  الواردة  تلك  مثل  احلياة  مدى  التوجيه  لتوفري  مبادئ  تطبيق  خالل  من  التوجيه  يف  املواطنني  م�صاركة  تعزيز  	•
بو�صوح.  حمددة  للتوجيه  املواطنني  	حقوق  	•

يتم حتويل املواطنني للح�صول على م�صاعدة اإ�صافية يف التوجيه، ح�صب القت�صاء، داخل وعرب القطاعات، وعرب احلدود الوطنية.  	•
اآليات  التوجيه ومنتجاته، من خالل تطبيق  واأدوات  العملية،  التوجيه ومعلومات م�صرية احلياة  امل�صتمر خلدمات  للتح�صني  الرتويج  	•

�صمان اجلودة ، مثل تلك الواردة يف امللحق 3 ، والتي يكون للمواطن ومل�صتخدم اخلدمات دور   رئي�صي فيها. 

2. مالمح  هامة بو�سع �ل�سيا�سات 

وممار�صات  ونظم  �صيا�صات  لتطوير  الالزمة  الأطر  متثل  التي  التوجيهية  املبادئ  هي  للتوظيف  الأفراد  وقابلية  احلياة  مدى  التعلم  	•

  م�صطلح م�صرية احلياة العملية ي�صري اإىل م�صارات احلياة التي يتم فيها اكت�صاب وا�صتخدام الكفاءة ويغطي امل�صطلح خربات احلياة الوا�صعة ب�صقيها الر�صمي )تعلم وعمل( 

وغري الر�صمي )املنزل واملجتمع(.



 98 

التوجيه امل�صتمر مدى احلياة؛ 

امل�صتوى  على  والقت�صادية  الجتماعية  التنمية  وبرامج  �صيا�صات  من  يتجزاأ  ل  جزء  هي  احلياة  مدى  التوجيه  وبرامج  �صيا�صات  	•
الوطني وعلى م�صتوى الحتاد الأوربي . وهي تت�صمن: ال�صيا�صات والربامج املت�صلة بالتعليم والتدريب والتوظيف والندماج الجتماعي 

وامل�صاواة بني اجلن�صني وتنمية املوارد الب�صرية، والتنمية الإقليمية والريفية ، وحت�صني م�صتويات املعي�صة والعمل ؛ 

مدى  التعلم  اإطار  يف  املجتمع  وقطاعات  والتوظيف  والتدريب  التعليم  عرب  متنا�صقه  بطريقة  التوجيه  وبرامج  �صيا�صات  تطوير  يتم  	•
احلياة والقابلية الن�صطة للعمل؛ 

وحمددة؛  وا�صحة  احلياة  مدى  التوجيه  وبرامج  ونظم  �صيا�صات  ي�صعون  الذين  اأولئك  جميع  وم�صوؤوليات  اأدوار  	•
املنتديات  مثل  اآليات  يف  )امل�صلحة(  ال�صاأن  اأ�صحاب  م�صاركة  خالل  من  وتنفذ  احلياة،  مدى  التوجيه  وبرامج  �صيا�صات  ت�صاغ  	•
الوطنية للتوجيه. واأ�صحاب ال�صاأن ت�صمل الوزارات وم�صتخدمي خدمات التوجيه وال�صركاء الجتماعيني ومقدمي خدمات التوجيه، 

وخدمات  التوظيف، وموؤ�ص�صات التعليم والتدريب والعاملني يف التوجيه )املمار�صني(، والآباء، وال�صباب؛ 

ويتم  التكنولوجي.  والتطور  والدولية  الوطنية  القت�صادية  التغريات  العتبار  يف  تاأخذ  احلياة  مدى  التوجيه  وبرامج  �صيا�صات  	•
مراجعة تلك ال�صيا�صات والربامج دوريا فيما يتعلق بالتنمية الجتماعية والقت�صادية احلالية وامل�صتقبلية. 

3. مالمح تن�سيق �لنظام 

- نظم التوجيه تعمل بطريقة مفتوحة مرنة ومتكاملة عرب التعليم والتدريب والتوظيف وقطاعات املجتمع؛ 

واملحلية.  والإقليمية  الوطنية  امل�صتويات  على  الأخرى  القطاعات  يف  اخلدمات  مع  الواحد  القطاع  يف  التوجيه  خدمات  تن�صيق  يتم  	•
وهناك تعاون وثيق وتن�صيق بني التوجيه من خارج نظام التعليم والتدريب والتوجيه من داخله؛ 

؛  املحلي  امل�صتوى  على  التوجيه  مقدمي  من  وال�صراكات  الر�صمية  ال�صبكات  اإن�صاء  يتم  	•
يتم تقدمي التوجيه يف مكان العمل من خالل �صراكات بني التعليم والتدريب، وخدمات التوظيف العامة وال�صركات واملنظمات التي  	•

متثل العمال؛ 

التوجيه  خدمات  تنظم  عن  امل�صوؤولة  الهيئات   يف  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  وغريهم  الجتماعيني  ال�صركاء  عن  ممثلني  اإ�صراك   يتم  	•
املمولة من القطاع العام ؛ 

يف الهياكل الالمركزية ، تكون هناك ترتيبات مركزية ل�صمان  التنا�صق يف جمال اخلدمات الإقليمية واملحلية، حتى يت�صنى جلميع  	•
املواطنني ال�صتفادة على قدم امل�صاواة ، بغ�س النظر عن موقعهم اجلغرايف. 

4. �ل�ستهد�ف يف �لإطار �لعام 

 : مثل  الجتماعي،  ال�صتبعاد  خلطر  املعر�صة  للجماعات  والعمل  للتعلم  وكاف   فعال  توجيه  لتوفري  الالزمة  التدابري  اتخاذ  يتم  	•
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الأ�صخا�س الذين مل يكملوا التعليم الإلزامي اأو الذين تركوا املدر�صة دون موؤهالت ، واملراأة ؛  املتقدمني يف ال�صن من العمال واأع�صاء 

الأقليات )اللغوية وغريها(؛ ذوي الحتياجات اخلا�صة والعمال املهاجرين ، والعمال يف القطاعات واملوؤ�ص�صات القت�صادية اله�صة 

الذين يتعر�صون خلطر البطالة. والهدف من هذه الإجراءات هو م�صاعدة هذه الفئات على التمتع بامل�صاواة يف فر�س العمل وحت�صني 

تكاملهم يف املجتمع والقت�صاد. 

عام.  نطاق  على  احلياة  مدى  التوجيه  لتوفري  واملحلية  والإقليمية  الوطنية  ال�صرتاتيجيات  من  جزءا  ت�صكل  التدابري  هذه  	•

5. مالمح �ملر�جعات 

 : اأجل  من  دوريا  التوجيه  وبرامج  نظم  مراجعة  يتم  	•
؛  املتاحة  املوارد  من  املثلى  ال�صتفادة  	•

؛  والعمل  والتدريب  التعليم  قطاعات  وعرب  داخل  )التعاون(  تعزيز  	•
)�صبط(  حمتوى واأ�صاليب نظم وبرامج التوجيه يف �صوء تغري الظروف الجتماعية والقت�صادية؛ الحتياجات املتغرية جلماعات  	•

معينة ، والتقدم يف املعرفة ذات ال�صلة ،  

الوطنية.  ال�صيا�صات  فعالية  اأجل  من  مطلوبة  تكون  تغيريات  اأية  اإجراء  	•

 �إجر�ء �لبحوث لدعم �سيا�سات توجيه ت�ستند �إىل �لأدلة ولتطوير �لنظم

 : اأجل  من  التجريبية  التوجيه  وبرامج  البحوث  ت�صميم  	•
؛  احلياة  مدى  التوجيه  لنظام  الفردية  للعنا�صر  اخلارجية  والفعالية  الداخلية  الكفاءة  تقييم  	•

؛  احلياة  مدى  التوجيه  لتوفري  بديلة  واأ�صاليب  لأمناط  والعائد،  املبا�صرة  وغري  املبا�صرة  التكاليف  حتديد  	•
القت�صادي  الن�صاط  من  معينة  لقطاعات  احلياة  مدى  التوجيه  لتطوير  ا�صرتاتيجيات  وو�صع  الأولويات  لتحديد  معايري  حتديد  	•

ولفئات معينة من ال�صكان ؛ 

؛  احلياة  مدى  التوجيه  يف  والرتبوية  والجتماعية  النف�صية  اجلوانب  عن  املعرفة  زيادة  	•
وتقييم  وامليول،  القدرات  وتقييم  )اجلدارات(،  الكفاءات  لتحديد   امل�صتخدمة  الطرق  من  وغريها  النف�صية  الختبارات  حت�صني  	•

م�صتويات املعرفة واملهارات املكت�صبة من خالل تعلم ل ر�صمي وغري ر�صمي؛ 

واملهن،   القت�صادي  الن�صاط  قطاعات  خمتلف  يف  العمل  فر�س  تقييم  	•
فيها.  الوظيفي  التقدم  وم�صارات  ومتطلباتها  املهن  عن  املتاحة  املعلومات  حت�صني  	•

احلياة.  مدى  التوجيه  برامج  تنفيذ  تدعم  بحيث  وتعديلها  والأ�صاليب  الإدارية  الرتتيبات  ت�صميم  	•
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6. �ملالمح �لدولية 

الأوروبي.  الحتاد  داخل  احلياة  مدى  التوجيه  خدمات  لتقدمي  املرجعي  احلقل  هو  اأوروبا  	•
وتنفيذ  واإعداد  تخطيط  يف  امل�صلحة  اأ�صحاب  من  غريها  ومع   الأوروبية  املفو�صية  مع  البع�س،  بع�صها  مع  الأع�صاء  الدول  تتعاون  	•

العمل التعاوين يف جمال التوجيه مدى احلياة يف �صياق �صيا�صات املجتمع وبرامج التعليم والتدريب والت�صغيل. 

قد يحتوي مثل هذا التعاون على ما يلي: 

امل�صاعدة الثنائية اأو متعددة الأطراف اإىل  دول اأخرى يف تخطيط و�صياغة اأو تنفيذ هذه الربامج؛   -

بحوث م�صرتكة ومراجعة الأقران لتح�صني نوعية تخطيط وتنفيذ الربامج ؛   -

م�صاعدة اأولئك الذين يعملون يف جمال التوجيه على اكت�صاب املعرفة واملهارة واخلربة التي ل تتوفر يف بلدانهم: على �صبيل   -

املثال من خالل منحهم اإمكانية الو�صول اإىل مرافق يف بلدان اأخرى اأو من خالل اإن�صاء املرافق امل�صرتكة؛ 

والتبادلت  اخلــرباء،  اجتماعات  خالل  من  التجريبية،  والربامج  البحوث  نتائج  ذلك  يف  مبا  للمعلومات،  املنتظم  التبادل   -

والت�صكني عرب  الدول، واحللقات الدرا�صية، وجمموعات الدرا�صة، وال�صبكات اأو تبادل املن�صورات، و 

اإعداد ون�صر مواد اإر�صادية اأ�صا�صية، مبا يف ذلك املناهج وموا�صفات العمل، لت�صهيل احلراك املهني واجلغرايف.   -

ُت�صّجع الدول الأع�صاء، وتدَعم، املراكز التي ت�صهل تبادل اخلربات وتعزيز التعاون الدويل يف جمال  �صيا�صات  مناهج وبرامج   -

التنمية والبحوث املنهجية. 
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للتوا�صل مع مكتب خدمات الهيئة التدري�صية والطالب 

 Director: Administrative Assistant
Fax: +974  44540818

Email: rzakharia@qf.org.qa
P.O.Box: +974 44540353
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