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 دٔر ٔأًْيح اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي في تشغيم انشثاب ٔدعى انًثادريٍ

 يقذيح

يكتسب تدريب وتأىيل الكوادر البشرية أىمية قصوى، بوصف رأس المال البشري المحور االساسي في       
الذي ينتج من  تقدم وتطّور مؤسسات سوق العمل عمى اختالف انواعيا. حيث يعتبر التغيير واالبداع

عمال المتجدد وحاجات ضافة النوعية والقيمة المضافة األىم في عالم األإلااالستثمار في العنصر البشري، 
  .السوق المتغيرة باطراد

، لمعائالت إال أن اليم الرئيس، الشعوببين ين تشجيع وتقدير كبير ب لمتعمم الدافع الذاتيطالما حظي ول      
لمشباب، ضمن تتعميم  يةتوفير نوع يكمن في ،وغيرىا في البمدان العربية السياساتبل والمخططين وواضعي 

 ؤمن ليم المين والوظائف. تو   أفضل،مستقبالً  من كال الجنسين،
نظام التعميم الحالي في معظم البمدان العربية، والممارسات ال تستجيب لمتغيرات في سوق أن عام بومع إدراك 

لخاص، نظرًا لعدم وجود شراكات وروابط بين التعميم والقطاع الخاص، وحيث أن العمل وشركاتو والقطاع ا
الدخول لسوق  الخيار األفضل لمساعدة الشباب فيالتعميم الجامعي األكاديمي ال يمثل في مطمق األحوال 

االىتمام لم يحظ بنفس القدر من  وإال أنوعمى الرغم من أن التعميم الميني يعتبر مسار مين حيويًا، ، العمل
وما زال ميمشًا وُيقَدم بطريقة ضعيفة لمطمبة وأىالييم ولممجتمع ككل، ما يؤدي إلى بطالة ىائمة،  التطوير،و 

والفني التعميم الميني عمى حساب منحرفًا باتجاه التخصصات األكاديمية التعميم ما بعد الثانوي وبات 
عموم الصحة والطب وغيرىا من و ا المعمومات، اليندسة، وتكنولوجي وذلك رغم ازدحام تخصصات، والتطبيقي

 بة.لتخصصات بالطما

التي تعقدىا  "اإلرشاد والتوجيو الميني ودوره في تنمية التشغيل"، القومية حول3 تقدم ىذه الورقة لمندوة      
الميني ، ضمن جيودىا لبمورة فكرة اإلرشاد والتوجيو القاىرة–جميورية مصر العربية منظمة العمل العربية في 

في مفيوم الثقافة العربية، وتطبيقيا في سياسات التعميم والتدريب في جميع المراحل والمستويات، لتعزيز 
 المواءمة ما بين مخرجات التعميم واحتياجات سوق العمل، وصواًل لمتنمية االقتصادية االجتماعية المستدامة.
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 انًفٕٓو انعاو:تعزيفاخ/ 

شكل عام، بأنو عممية مدى الحياة إلدارة تعميم الشباب، من كال الجنسين، في يمكن تعريف التطوير الميني، ب
مسارات التعميم، الرسمية وغير الرسمية، لجية العمل، بأجر أو بدون أجر، في سبيل إعدادىم لممستقبل 

 األفضل ليم. 
  

 :انخاص انًفٕٓو

، 1(ETF, 2008)يف الشامل المتفق عميو تتعدد التعريفات لنظام اإلرشاد والتوجيو الميني. لكن التعر       
ىو مجموع الخدمات والنشاطات الموجية لمساعدة األفراد خالل سني عمرىم المختمفة، لتحديد خياراتيم 

إلدارة مينتيم بناء عمى رغباتيم وقدراتيم فضية إلى التأىيل الوظيفي واتخاذ قراراتيم التعميمية والتدريبية المُ 
ع حاجات سوق العمل. كذلك، فإن التعريف الشامل لنظام اإلرشاد والتوجيو الميني انسجامًا م وكفاياتيم، 

يتضمن مساعدة الشباب في تحقيق طموحاتيم واىتماماتيم واستعداداتيم، ومواءمتيا مع فرص التدريب 
 والتوظيف والتشغيل المتاحة.

لمسار الحياة، ، و نة او لمسار التعميمتوجيو لممي عبارة عن، بأنو اإلرشاد والتوجيو المينييعرف كذلك و       
كان متعممًا ام أوىو يتضمن معمومات حول خارطة المين، وتوجيو وارشاد ييدف إلى تسميح الفرد )سواء 

عمرىم  سنيتاحة خيارت المعرفة والعمم إلدارة مينتيم خالل إباحثًاعن عمل( بميارات إدارة المينة، من أجل 
 3بالمعنى الفردي، فإن و حياتيم.

عممية منظمة فردية أو جماعية، تستيدف مساعدة الفرد عمى التكيف مع واقع إ Counseling 2:رشادالإ
 ، بينما3(تكييف المعمومات لتناسب الحاجات المحددة لمفردمساره التعميمي / التدريبي أو التشغيمي )أي 

إGuidanceالتوجيهإ الفرد المستيدف  عممية منظمة ينفذىا شخص مختص مؤىل، يضع فييا بين يدي:
معمومات تساعده في اتخاذ قرار يتعمق بخيار المسار التعميمي أو الميني، وفقًا لقدراتو وسماتو وميولو 

 .(االختالل الوظيفييتعامل مع قضايا اوسع، مثل تطوير المينة، تطوير العمل، واتجاىاتو )أي 

                                                           
1
  European Training Foundation; ETF (2008). “Training from Education to Work in EU Neighboring Countries”- 

results of an ETF Innovation and Learning Project, Torino- ITALY.   

2
انتاج مشترك لفريق عمل مشترك من خمس دول عربية بدعم من الحكومة االلمانية ومؤسسة  -مسرد مصطلحات التعليم والتدريب المهني والتقني  

GIZ  (GTZ .سابقا )2002-2002 
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كن اعتبار الوظيفة الرئيسة يمإ:Career Guidance and Counselingرشادإوالتوجيهإالمهنيإالإ
شكل جسرًا بين عالم المدرسة )التعميم( وعالم العمل )التشغيل ي رشاد والتوجيو الميني بأنوإللنظام ا

 والتوظيف(.

 )النموذجإالقديم(: /رشاد والتوجيو المينياإل

ض ىذه وتوجيييم لتحقيق بع لمعملمكانياتيم إعبارة عن تنفيذ مجموعة من االختبارات لمشباب حول 
 مكانيات.اإل

 (:الحديث)النموذجإ /رشاد والتوجيو المينياإل

العملإنو ال يفصل بين أأم أنثى(. بمعنى  )ذكراً  لى الشخص ككلإُيعنى بالتطوير الميني الذي ينظر 
لى نياية حياتو، بل يتعرف عمى جوانب الحياة التي ليا تأثير عمى إوال يتنبأ بما سينخرط بو الفرد ،إإوالحياة

 ضيا. كذلك، فيو عممية ديناميكية مستمرة. ولذلك فإن التطوير الميني يساعد الشباب )والكبار( عمى3بع

 يمان بأنفسيم وبآفاق المستقبل؛اإل 

 فيم واقع سوق العمل وفرص العمل والتعميم والتدريب؛ 

 بناء االتجاىات والميارات األساسية لحياتيم؛ 

 البحث عن أو تطوير العمل الحالي؛ 

 دارة الفترات االنتقالية في حياتيم.ا  ة عمى نجاحاتيم و المحافظ 

محاور التنمية البشرية المستدامة لى تعزيز وتشجيع إأي أن االرشاد والتوجيو الميني، بمفيوم اليوم، يسعى 
 التالية3الثالثة من خالل األىداف 

(a)   التوجيو مدى الحياة(lifelong guidance) 

(b)  دعم التشغيل والتوظيف 

(c)  نمية االقتصادية االجتماعية لمجميع.تحقيق الت 
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 دٔر ٔأْذاف اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي

بار، لمساعدتيم لمعرفة وجيات نظرىم دور االرشاد ىو تقديم خدمات ونشاطات لمطمبة والشباب والك      
م في المدرسة والكمية والمعيد والجامعة ومراكز ومؤسسات التعميوتحديد أىدافيم. ويتم تقديم الخدمات 

وفي مواقع العمل، وفي قطاع  وفي مكاتب وخدمات التشغيل والتوظيف العامة، والتدريب الميني والتقني،
المنظمات األىمية والمجتمعية والمتطوعين وفي القطاع الخاص، ومختمف الجيات ذات الصمة بإعداد وتنمية 

رشادية الستقبال ا  و توجييية ، توعوية اتخاذ استعداداتبرامج اإلرشاد والتوجيو تضمن تكذلك الموارد البشرية. 
لى إيؤدي  قد مما ،ية احباطاتأيثبت استمرارىم وعدم شعورىم بو بشكل يعزز  ، وفئات الشباب،الطمبة الجدد

 .من المؤسسات التي التحقوا بيا تسربيم السريع

سب لمتقرير بخصوص فراد، والمجموعات بالتوجيو الالزم والمنارشاد ىو تزويد األن ىدف اإلإتحديدا، ف      
و التدريبي. كذلك اختيار العمل المناسب أو تغيير العمل  الحالي، أو أو الميني أكاديمي اختيار المسار األ

ويمكن أن تنفذ نشاطات وبرامج اإلرشاد من خالل المقابالت وجيا  لعودة لعمل بتحسين ظروف تشغيميم.ا
 لكترونية، أو أشكال اخرى.والخدمات اإل االتصاالتمن خالل  ،لوجو، أو عن بعد

 لممشاركين ما يمي3 اإلرشاد والتوجيو المينين يضمن أيجب 

 دارة ودعم عممية التحسين في العمل.إيم دور الشباب في ف 

 .تحدي الطرق التقميدية وتقديم بدائل تتعاطى مع التطورات الحاصمة في سوق العمل 

 دارتو.إين بدء تطوير التعمم الشخصي في قيادة العمل الخاص وتحس 
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 عُاصز َظاو اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي

إ

إيبينإالشكلإالتاليإعناصرإنظامإالرشادإوالتوجيهإالمهني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Career Guidance and Counseling in Palestine: “A discussion paper for policy makers”- overview and 
proposals. GIZ document, 2010. 

 

 فيما يمي تعريفًا ممخصًا لكل عنصر من عناصر نظام اإلرشاد والتوجيو الميني3

 

نظام اإلرشاد والتوجيه 

 المهني

 

الخاصة بالمهنالمعلومات   

 

لتوظيفا  

 

 اإلرشاد الوظيفي

 

 اإلرشاد المهني

 

 التربية المهنية

ام اإلرشاد والتوجيه نظ

 المهني

 

الخاصة بالمهنالمعلومات   

 

لتوظيفا  

 

 اإلرشاد الوظيفي

 

 اإلرشاد المهني

 

 التربية المهنية
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 مهنيةالمعموماتإال (Career information 3 المعمومات الخاصة بالمين وتعتبر حجر االساس)
حيث تقدم المعمومات الحقيقية والمعتمدة حول مسارات التعميم  لنظام اإلرشاد والتوجيو الميني،

  واالعمال المتوفرة ومتطمباتيا من الميارات، وتوجيات سوق العمل. والعمل،

 إالمهنية (3 تقدم في مختمف مراحل ومستويات مؤسسات التعميم Career education) التربية
 والتدريب، وتؤسس لفيم التالميذ والطمبة والشباب لعالم العمل.

 الرشادإالمهني (Career counseling 3 يتعامل مع األفراد) والمجموعات لفيم اىدافيم وطموحاتيم
نما أيضًا من قبل مكاتب التشغيل إواتجاىاتيم، وتقدم ىذه الخدمات ليس فقط في مؤسسات التعميم، 

 والتوظيف العامة والخاصة.

 إالوظيفي (3 لمساعدة الشباب والكبار في تحديد توجياتيم Employment counseling) الرشاد
عدتيم لتأسيس خطة تطوير شخصية، لضمان االنتقال السمس والناجح الحالية، وبناء عمى ذلك مسا

في العمل. وتقدم خدمات اإلرشاد الوظيفي من قبل أشخاص مختصين واتحادات ونقابات عمال، أو 
 في الشركات. HRDمن قبل موظفي دوائر تطوير القوى البشرية 

 التوظيف (Job placement3 تتضمن عممية التوظيف خدمات اإلرشاد)  كونيا تستمزم العرض
لمميارات والطمب عمييا. وتقتضي معرفة جيدة بالشواغر المتوفرة في سوق العمل. في الغالب فإن   
مؤسسات التعميم العالي تقدم مثل ىذه الخدمات من خالل وحدة متابعة الخريجين أو وحدات ومراكز 

 التكامل مع الصناعة، التابعة لمجامعة.

 انًُٓي أْذاف اإلرشاد ٔانتٕجيّ

استيداف القوى العاممة، والمرشحة لمعمل في مما سبق، يتبين أن نظام اإلرشاد والتوجيو الميني ييدف إلى 
 نتاج والخدمات المختمفة، من مختمف الفئات، بشمولية وفاعمية وفقًا لما يمي3قطاعات العمل واإل

 

 يتم تقديمو لألفراد ومن خالل  3والجامعاتإوالكمياتإوالمعاهدإتمبيةإاحتياجاتإالشبابإفيإالمدارس
المجموعات، وخاصة في المدارس. لكن تقديمو في معظم الجامعات ال يتم بنفس الدرجة، رغم توجو 
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العديد من الجامعات إلى إنشاء وزيادة خدمات اإلرشاد من خالل استحداث وحدات خاصة لمتوظيف 
 نتاج.مع مؤسسات القطاع الخاص و سوق العمل واإل التشبيكوالتشغيل و 

 :سمطانا و في معظم الدول العربية تحاول السياسات إذ  تمبيةإاحتياجاتإالمتسربينإمنإالمدارس(
، خاصة من يتسربون من مرحمة التعميم مالئمة حاجات ىذه الفئة من الشباب، 3(2002نتوني، أ

عمال األساسي، لتوعيتيم وتوجيييم إلى مسارات، تناسب قدراتيم، وتؤدي إلى تأىيميم لمين وأ
لم يتم ما يالحظ عمى المستوى القطري العربي )بشكل عام(، أنو لكن  مرتبطة بحاجات سوق العمل.

 .ليذا الغرض ممأسسة تطوير استراتيجيات

 :تشغيل رشاد والتوجيو الموجية لمكبار تتم ضمن خدمات المعظم خدمات اإل تمبيةإاحتياجاتإالكبار
ليم. في بعض  لمناسبمين عن العمل، إليجاد العمل االعامة، وفي الغالب تستيدف األفراد العاط

األحيان يتم ذلك ضمن اتحادات ونقابات العمال. لكن ما يميز ىذه الخدمات المقدمة من اتحادات 
التأىيل والتدريب في مجال اإلرشاد والتوجيو العمال، أن القائمين عمييا ال يتمتعون بالقدر الكافي من 

ييا ياد المقدمة لمكبار تتميز بأنيا ذات طبيعة إعالمية، و يتم توجالميني. كما أن خدمات اإلرش
 باتجاه العاطمين عن العمل، إليجاد العمل السريع ليم.

 خذياخ اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي

 تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيو الميني لشرائح المجتمع المختمفة من خالل وسائل ابتكارية متعددة3يمكن 

 منإخاللإالمنهاج:  

ن يساعد الطالب عمى اتخاذ قرارات أن نظاما ذات مغزى، ومرنا، يكون فعاال بحيث يستطيع إ      
مستقبميم ومسارات ومينة حياتيم والدفاع عن مواقفيم امام العائمة والمجتمع. ويتم ذلك من خالل تعريض 

ت السوق وتوقعات ىؤالء الشباب لفرص التدريب والحصول عمى معمومات دقيقة حول الخيارات وتوجيا
رشاد في مناىج نظمة اإلأن يتم اال من خالل رؤية شاممة، تدمج خدمات و أالمشغمين. وكل ذلك ال يمكن 

إذ يتوجب دمج كل ما لو عالقة وارتباط بمحاور التوعية والتوجيو في مناىج ومساقات  المؤسسات التعميمية.
تحقون بمؤسسات التعميم والتدريب، باختالف مستوياتيا المتعممون والممومواد الدراسة والتدريب التي يتمقاىا 

                                                           
". مؤسسة التدريب األوروبية  التوجيه واإلرشاد لمسيرة الحياة العملية في منطقة الشرق األوسطسة مقارنة "(. درا2002سلطانا، و انتوني ) 
3
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 التفكيرالتربية الريادية الشباب عمى  فزتحودرجاتيا وأنواعيا. ويشار في ىذا السياق إلى التربية الريادية. إذ 
عمال في التنمية االقتصادية واالجتماعية. كذلك يحظى المتدربون بفرصة تحميل بالريادة وبدور مجتمع األ

نشاء األالتغي عمال الخاصة، رات التي تحدث في بمدانيم، فيتشجعون عمى اعتبار العمل لحسابيم الخاص، وا 
رشاد والتوجيو الميني، بحيث تتضمن مفاىيم ومبادئ خيارًا وظيفيًا مناسبًا ليم. ويتوجب تعزيز أنظمة اإل

يعتبر برنامج حيث  مل الئقة.التربية الريادية، لتنمية روح ريادية لدى الشباب، كوسيمة الستحداث فرص ع
 ،، المصمم من قبل منظمة العمل الدوليةKAB; Know About Business"4" عماللى عالم األإتعرف "

عداد الشباب وتوجيو رشاد ا  ضافة نوعية لجية مبادرات و إوالمنفذ في العديد من الدول،  عماليم أ إلنشاءوا 
( بمدًا البرنامج 11حيث أدرجت ) ،ىم الريادي المكتسبالخاصة، أو تعزيز وجودىم في وظائفيم نتيجة تفكير 

يزات مالمعديد  5(ILO, 2011)وقد أثبت دراسات تقييمية ُأجريت بيذا الشأن  ضمن مناىجيا الوطنية.
 3، منيامتصمة بالريادةال

  نجازات،لى تحقيق اإلإالمقدرة والسعي 

 واستخداميا بشكل فّعال ،ة والبشريةالتوجو نحو تأدية الميام والقدرة عمى تامين الموارد المادي، 

  ،اكتساب الميارات، و االبتكار، و خوض المخاطر، و وضع الخطط 

  ،االستقاللية والتحرر من االعتماد عمى اآلخرين 

  ،بحيث يتم االستفادة من المعمومات المتوفرة.التشبيك 

نو في ضوء أ إذ المناىج. يتوجب تضمينو في ساسياً أ مفصالً  تعتبر التربية الرياديةولذلك فإن       
التطورات التكنولوجية الحديثة المتسارعة، والتطور اليائل في المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت، وما ينتج 

ذلك من تغييرات جوىرية مادية وثقافية، فإن مفاىيم ومبادئ التربية الريادية تعزز مالمسة تنامي اقتصاد عن 
 المعرفة والكفايات الالزمة لو.

                                                           
4
 (.2000) منظمة العمل الدولية جنيف -العالي التربية الريادية في المدارس الثانوية والتدريب المهني والتقني والتعليم  

5
 ILO (2011). Know About Business- KAB. “A Training Methodology to create Awareness about Entrepreneurship 

among Youth”.  
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 وسائلإاالتصاالتإإطالقإالبوابةإااللكترونيةإلمتوجيهإوالرشادإالمهني:إباستخدامإخاللإمنإ
،إ(Information and Communication Technologyإ)ICT ;إوتكنولوجياإالمعمومات

 جممة من المزايا، أبرزىا3تقدم التي يمكن أن و

 استخدام ب ،ل لسوق العملتوعية الطمبة بأىمية وطرق البحث عن فرص العمل المناسبة والتأىي
البرمجيات والتطبيقات التي تؤدي إلى معرفة واقع سوق العمل واالستجابة لمحاجات الحقيقية الالزمة 

 وطنية. لتطوير المصادر البشرية ال

 آلكذلك يمكن ليذه ا( لية  ICT)  تعتبر أداة فعالة ، إذ معيقات البعد الجغرافيالتغمب عمى مشاكل و
ث تقدم خدمات مناسبة من خالل عممية استكشاف وتقدير ذاتية، لمعرفة القدرات في معالجة ذلك. حي

رشاد اإل نترنت، وىو ما يسمىإلالمينية، بالتواصل مع المرشدين من خالل لقاءات تفاعمية باستخدام ا
  .Distance Career Counseling) ( الوظيفي عن ُبعد

 تعزيز مبدأ في تعتبر أداة فعالة لوجيا المعمومات، االتصاالت وتكنو شارة إلى أن تقنية كما يمكن اإل
ة االجتماعية لتمكين عممية توحيد طبقات المجتمع، كونيا تعمل عمى تحقيق العدالتكافؤ الفرص و 
 تواصل مع بيانات ذات صمة ضمن نظام موحدالعمى الدخول إلى، و ، و إناثاً  ، ذكوراً جميع الشباب

 نترنت.تقنية اإلبيعمل 

  شأن تقنية ألكذلك فإن من (ICT توفير مزايا ضمن )الخدمة الذاتية. حيث يتم  وصيغةسموب أ
دوات تقييم ذاتية التخاذ القرار أسيسيا وتعزيزىا من خالل أتقديم وسائل مساعدة ذاتية، يمكن ت

حيث يمكن طمب  ،ن يقدم خدمات التوجيو واالرشاد بالتواصل االلكترونيأن ذلك أالشخصي. ومن ش
 ذلك.الحاجة لفقط في حال شعور الفرد ب ،صية مع المرشدين و المشرفينخشالمقابالت ال

   استخدام جيلi- Generation ، يام عمى التكنولوجيا والخدمات اإللكترونية الذي ينشأ ىذه األ
مثل جيل المستقبل في مؤسسات التعميم والتدريب وي ،والتواصل عبر الشبكات واألجيزة الذكية

 والتوظيف. 
 نتقال إلى استخدام تقنية ث باإل، رغم التوجو الحديالمواد المطبوعة ذات أىميةتخدام اس(ICT)،  مثل

ن ذلك تقميل التكمفة الناجمة عن أنترنت وغيرىا. حيث من شواإل  CD- ROM األقراص المدمجة
وتطوير نشر معمومات سوق العمل، وآليات تقديم اإلرشاد والتوجيو الميني، فضاًل عن سيولة تحديث 

كبر في التعاطي مع المستجدات ذات أالمعمومات والبيانات التي تصبح ذات مرونة أكثر و سرعة 
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كما يمكن اإلشارة إلى تطبيقات التكنولوجيا  الصمة بالتغيرات المرتبطة باقتصاديات السوق الحديثة.
العمل  تعمل عمى توجيو طالب العمل الختيار ، التي Multimedia)-الممتميديامتعددة الوسائط )

 المناسب.

عالم اإلرشاد والتوجيو المينييتوجب أن يتضمن نظام ولتنفيذ ما سبق،        يكون من  ،وحدة تواصل وا 
 ،قع بشكل مستمراالمو ىذه متابعة وتحديث و  ة،قع االلكترونياىدافيا3 كتابة وتحرير محتوى المو أجممة 

يام أوااليام المفتوحة والمعارض و  ،تسويقيةوتطوير وتنفيذ الحمالت اإلعالمية وال تصميماإلشراف عمى و 
 التوظيف.

 أًْيح اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي

يجاد فرص التمكين الذاتي و يكتسب نظام اإلرشاد والتوجيو الميني أىمية كبيرة لجية مساعدة الطمبة عمى  ا 
 عمل مناسبة من خالل عدة أمور، منيا3

 
 المهنيإإالرشادإوالتوجيهخدماتإالنافذةإالموحدةإلنظامإ(One Stop Shop):  التي تقدم خدمات

خمق نظام ما يعمل عمى  ، Job Providersوالمقدمين ليا  Seekers Jobلمباحثين عن الوظائف 
ت التي ترتبط باقتصاديات مجاالالحقول وال)خاصة في  يسمح بنمو األعمال الريادية ،ي متكاملئبي

، عماليم الخاصةألتطوير  ،عمال حرةأباحثين عن بوابة لمفمن ناحية، يمثل ذلك  .(السوق الحديثة
ترتيب زيارات والمساعدة في بدء األعمال والمشاريع الذاتية، كما يمكن أن تتضمن ىذه الخدمات 

عقد أيام التوظيف في مؤسسات التعميم ، و إلى المصانع والشركاتلمطمبة والمتدربين والشباب، 
يمكن تحفيز القطاع . ومن ناحية اخرى، ل والشركاتوالتدريب، بمشاركة قيادات وممثمي سوق العم

تاحة المجال ليمو  ،وحدةمالشركات والمصانع عمى الولوج واالستفادة من خدمات النافذة الو الخاص   ا 
وفي كل األحوال  داء العاممين في شركاتيم.أالقدرة عمى وضع سياسات التوظيف وتقييم الكتساب 

 العمل جياتو  والتدريب لتعميمجيات ا) رفي معادلة التنمية فإن ذلك مدعاة لتعزيز الشراكة بين ط
 والتوظيف(. والتشغيل

 
 جراء التدريبات النوعية في  ،تنمية المشاريع الصغيرة المدرة لمدخل من خالل :التمكينإاالقتصادي وا 

رشاد أن يقدم مكن لإلإذ ي .الخبرات والمعمومات المعززة لذلك المستفيدين الكساب ،موضوعاتيا
التحميل المالي وتطوير الخطة المالية لمعمل و مومات وتدريبات الكترونية حول الخدمات المالية مع
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 أن لتوجيو واإلرشادكذلك، فيمكن لنظام ا. التسويق والترويج لمخدمات المقدمةفضاًل عن  ،الخاص
كز، بالتوازن يقدم خدمات لجية تحميل األىمية واالستعداد والقدرات، ومطابقة ذلك مع الشواغر والمرا

مركز خدمات األعمال ومفاىيم تطوير أداء  . كما يمكن لو أن يمثلمع فرص التدريب الالزمة لمفرد
 ةمما يؤدي إلى تقوي ،استيداف فئة النساء بشكل خاصوفي كل األحوال، يمكن  الطاقات البشرية.

ليس  ،مساىمة والبناءيجعل منين أكثر قدرة عمى الو  لين، ويشكل تمكينًا إقتصادياً  ،ودعم النساء
 ة االجتماعية بشكل عام.ئبل في البي ،سرة فحسبداخل األ

 
 تكمن أىمية اإلرشاد والتوجيو الميني في محورين3 3وعمىإالمستوىإالسياساتي 
 الشباب عمى الطمب في أولوية ليا وحقول برامج نحو التوجيو لجية ورصد ضبط كنظام العمل (1

 .خريجييا توظيف من العمل سوق اكتفى برامج في القبول وضبط المطموبة، لموظائف

إصالح وتطوير نظام التعميم بشكل عام، وقطاع التعميم والتدريب الميني والفني والتقني، عمى وجو  (2
 الخصوص، ضمن الصيغة الوطنية لحاجات التنمية االقتصادية االجتماعية.

 :دٔر أطزاف اإلَتاج في تُفيذ َظاو اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي

إ: دٔر انحكٕياخ ٔانذٔل: أٔلا 
إن عمى صانعي السياسات ومتخذي القرارات دورًا أساسيًا في مساعدة الشباب إلدارة عممية التطوير       

واجب سن التشريعات وتوفير الموازنات  ، باإلضافة إلىعمييا فالحكومات ومؤسساتياالميني الخاصة بيم. 
 الالزمة حول آفاق وفرص العمل موماتعالموتوفير بتقديم  أن تقوم، وتعزيز التواصل بين جميع األطراف

معمول وما ىو . حتى تكون متاحة لمجميعضمن طرق وآليات ميسرة، ، نشرىاتنظيميا و و ، بلووظائف المستق
لتعميم والتدريب، ومكاتب العمل م جميع األطراف بذلك، باإلضافة إلى مؤسسات او ن تقأبو وممارس دوليًا، 

خالل البروشورات والمطويات ومواقع الشكبة ات العمل األىمي، والمكتبات العامة، من التشغيل، ومنظمو 
 نترنت(.العنكبوتية )اإل

ويمكن خريطة المين المقابمة ليا. مع المطموب ربط المعمومات عن مسارات التعميم والتدريب، وعميو، ف      
 ةالتطورات العمميب د من الدول، وىو ما يرتبطفي العدي حالياً اإلشارة في ىذا السياق إلى ما ىو معمول بو 
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(، الذي يربط إدارة المعمومات مع  Artificial Intelligence في استخدام الذكاء االصطناعي ) التي تنشط
 استراتيجيات صنع القرار.

ق بين مطموب التنسيولذلك، ومن أجل أن يكون لممؤسسات واألجيزة الحكومية دورًا فاعاًل وفعااًل، فال      
يتوجب ربط كما عطاء ونشر معمومات حول العرض والطمب. إالوزارات الوطنية، لجية مختمف الجيات و 

ذات الصمة )خاصة التربية، والتعميم، التشغيل، القوى البشرية، التكوين واألجيزة وتوحيد البيانات بين الوزارات 
قوانين وأنظمة يتوجب سن تشريعات و حيث .(. ...، الجياز المركزي لإلحصاء،الميني، التعميم العالي، العمل

ؤسس لعممية الربط والتوحيد لمبيانات الصادرة عن كل منيا، لموصول إلى معايير مشتركة تخدم مزم وتُ تُ 
الشباب الذين يتطمعون لمحصول عمى فرص العمل والوظائف ذات الصمة بمؤىالتيم و قدراتيم و كفاياتيم. 

، التي يتم تغذيتيا من الوزارات والمؤسسات الوطنية ىذه التوجيو المينين من شأن خدمات اإلرشاد و إحيث 
أن  ،ضمن تشريعات تحّتم التعاون وبناء نظام معمومات مترابط حول التعميم الميني والتقني وسوق العمل

 عرفة،المؤسسة لالقتصاد القوي المبني عمى المتكون أكثر كفاءة وفاعمية في اإلستجابة لمتطورات التكنولوجية 
، لكل من الباحثين عن العمل والمزودين (One Stop Shop) فضاًل عن أنيا تمثل محطة الخدمة الواحدة

 لو.

 :دٔر أطزاف اإلَتاج األخزٖ في تُفيذ َظاو اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓيثاَياا: 

ج، كل ضمن إن الشراكة الحقيقية بين جميع الشركاء االجتماعيين تنطمق من التزام أطراف اإلنتا      
الشركات  يتوجب أن تنخرطفمسؤولياتو، في المساىمة والنيوض بواقع التشغيل لمشباب من كال الجنسين. 

عمى جميع المستويات )الوطنية والمحمية( من خالل الشراكة الثالثية و  ،واتحادات العمال، بشكل رسمي
شارك ييمكن أن  شغيل.تتعميم والتدريب والنتاج التي تتعامل مع القضايا المختمفة لمطراف اإلأبين  الُممأسسة
 ، من خالل انخراطيم،في ىذه الشراكة، اتحادات ونقابات العمالن وأصحاب العمل والشركات، و و المستخدم

 أوفي مخاطبة الطمبة في المدارس، ، مستوى الوطني والمحمي)المناطقي(بشكل فّعال ومباشر، عمى ال
و قبوليم ضمن أ، لالطالع عمى واقع العمل الحقيقي في الميدان، استضافتيم في مواقع شركاتيم وأعماليم

 برامج التممذة المينية، وكذلك المشاركة في معارض المين ونشاطاتيا.

إلى واألىالي مور ولياء األأاآلباء و  ينضم نأيتوجب واستكمااًل لحمقة الشراكة والتعاون المجتمعية،       
مبني عمى المشاركة  ،منيجي بحيث تكون مساىماتيم وفق إطار ،ينصحاب المصمحة والشركاء االجتماعيأ

 ، وصنع القرارات ومتابعة تنفيذ النشاطات. في وضع السياسات المؤسساتية
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ولتحقيق ما سبق، يمكن ألطراف اإلنتاج تعزيز دورىم من خالل استثمار وسائل التوعية الحديثة في إإإإإإإ
كل ضمن مسؤولياتو )باإلعداد و/ أو المساىمة و/ أو المشاركة(،  تعزيز نظام اإلرشاد والتوجيو الميني،

 والتي قد تتضمن3

  كة بين القطاع الخاص ومؤسسات اإطالق مشاريع لدعم الرياديين3 من خالل دعم مشاريع الشر
وطالب  ،وتيدف ىذه المشاريع إلى مساعدة الرياديين والمبادرين .التعميم والتدريب الميني والتقني

ناثًا( والشباب بشكل عام ،التعميمية المؤسسات لتنظيم أفكارىم وتنفيذىا وتحويميا إلى  ،) ذكورًا وا 
 مصدر دخل.

  متابعة لمخريجين من مختمف إعداد وتصميم نظام ويناط بيذه الوحدة وحدة متابعة الخريجين3 إنشاء
التعميمية / ) بيانات ومعمومات عن مخرجات ىذه المؤسساتمؤسسات التعميم والتدريب، لتوفير 

؛ بحيث يساعدىا في عممية التقييم الذاتي وربط المخرجات بالمدخالت ألغراض التحسين التدريبية(
و أذا تم توظيفيم، إفي العمل  الخريجين وضاعألوقوف عمى والتطوير. كما تيدف ىذه المتابعة إلى ا

و أ، مل الخاص بيمالخاصة بإنشاء الع لى مؤسسات دعم المشاريع الصغيرةإمساعدتيم بالوصول 
 من خالل شبكة العالقات القائمة ما بين المؤسسة التعميمية ومؤسسات القطاع الخاص. التوظيف

  عقد معارض ولقاءات تستضيف ممثمين من مؤسسات التعميم والتدريب ومن الشركات والمصانع
 .واالتحادات والمشغمين

 ،بحيث يمكن الوصول إلييا بسالسة  توفير معمومات حول سوق العمل والمزايا ذات الصمة بذلك
 وسيولة.

  اعتماد أنظمة التأىيل الوطنيةNQF 3National Qualifications Framework،  التي تشارك(
لمأسسة االعتراف الوطني بالمؤىالت التي تم الحصول عمييا من  فييا أطراف اإلنتاج المختمفة(،

 وفي فترة الحقة االعتماد اإلقميمي العربي(. ) ف المؤسسات التعميمية والتدريبيةمختم

 رشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي:ياو دٔر فاعم نإلأانتحذياخ  

ويجب ىداف اإلرشاد والتوجيو الميني، أمام تحقيق أتحديات ا التي تعتبر ىنالك العديد من القضاي      
 العمل عمى وضع الحمول العممية ليا، منيا3
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  القطاعي عبر نالتعاو  ضعفو  ،رشاداإل مأسسةعدم (cross sectoral.) العمل نتيجة ذلك 
 التنافس إلى األحيان بعض في تصل قد التي الصمة، ذات الوطنية والمؤسسات لموزارات المنفصل

 في العاممة والطواقم الخدمات، من المستفيدين عمى ضرراً  يسبب الذي مراأل! التكامل إلى وليس
 .المؤسسات

 بالمعنى الميني المعمق. رشادا  ليس تقديم توجيو و إلعطاء معمومات و  اداتجاه خدمات التوعية واإلرش 

  األىالي نأ حيث .الميني والتوجيو االرشاد خدمات تقديم في المجتمعية المشاركة نسبةانخفاض  
 عمى الخبرات وتبادل بالمعمومات ويساىمون يشاركون العمال، واتحادات العمل أصحابو  الخريجينو 
 .ُممأسس منيج وفق وليس ،متقطعو  موسمي ساسأ

  ىذه فجوة و ثغرات كبيرة في عدم شمولية خدمات اإلرشاد والتوجيو الميني لجميع الفئات3 إذ توجد
غير العاطمين عن -غمين تلألشخاص الذين ىم في سوق العمل )المش . مثالً لكبارا لشريحةخدمات ال

ية ضمن مالمتنا، المين الحديثة تطوراتحيث يفتقرون إلى سياسات إرشادية تطمعيم عمى  (،العمل
رشاد إلى موجية من خدمات اإلالتمبية افتقار النظام إلى الكذلك  نظم العمل واقتصاديات السوق.
المناطق الذكور ذوي اإلعاقة، سكان  ،ناثاإلاألقل استيدافًا3 االحتياجات الخاصة بالفئات 

 . ...الميمشة،

 من االستفادة في ،(عمل عن الباحثين خاصة) ووالتوجي اإلرشاد خدمات من دينيالمستف تردد 
 .التشغيل وأ التعميم مجال في المقدمة الذاتية الخدمات

 أو عمل، عن الباحثين الشباب عدادأ إلى (المرشدين الكادر المختص والمؤىل )من نسبة انخفاض 
 .لصمة()أو من ىم ضمن الفئة العمرية ذات ا الميني والتوجيو رشاداإل خدمات من المستفيدين

 معرفة او المعنيين، إلى الوصول لجية. )والتوجيو االرشاد خدمات في الجودة ضمان آليات ضعف 
 أو المكانية  سواء الخدمات، من االستفادة حول الراجعة التغذية أو األنظمة، إلى الدخول ونسبة حجم

 .....( االلكترونية،

 تكنولوجيا  تقنية استخدام في االزدياد رغم. فضعف االستفادة من وسائل وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة
 تكون ربما بل رشاد،اإل وظيفة مبيتُ  وال تدعم ال اآللية ىذه أن إال ،(ICT) المعمومات واالتصاالت

 االلكترونية، التفاعمية تعزيز يتوجب بمعنى. المطبوعات من عمييا الحصول يمكن ممفات عن عبارة
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 التعرفو  وكفاياتو، مياراتو يمتقي و طموحاتو، لتوضيح اآلليات ليذه المستخدم مامأ المجال إلتاحة
 .لو المناسبة والتوظيف التشغيل فرص توفر ومدى التدريب، وأ التعميم من احتياجاتو عمى

 ٔانتٕجيّ انًُٓي اإلرشادٔ انتٕعيح سياقاخ
 

غيل الشباب، فإنو يمكن بالنظر إلى دور وأىمية اإلرشاد والتوجيو الميني في تعزيز عممية توظيف وتش      
 إجمال الصمة بمحورين في ىذا اإلطار، وىما3

 سياقإسوقإالعمل -1

 السياقإالثقافيإاالجتماعي -2

إيتميز سوق العمل في المنطقة العربية بالمميزات التالية3سياقإسوقإالعمل:إ أواًل:

 العامل الديموغرافي والنمو السكاني. 

 ي إلى زيادة الداخمين إلى سوق العمل.نسبة عالية من المجتمع ضمن فئة الشباب، تؤد 

 .نسبة عالية من ىجرة العمالة في المنطقة إلى دول الخميج العربي، وبدرجة أقل إلى أوروبا وأمريكا 

  اقتصاد غير رسمي. وحسب إحصائيات منظمة العمل الدوليةILO من 30-33، فإن ما نسبتو %
 .(SMEs)  لمتوسطة والصغيرةالمؤسسات اب ، ضمن ما يسمىالتشغيل ىو في الغير رسمي

 .عدم وجود معمومات سوق عمل فعالة وموثوقة 

 االجتماعي3 -السياق الثقافي يتوجب االنتباه إلى ثالث قضايا في ثانيًا:إالسياقإالثقافيإاالجتماعي:

(a) حيث يوجد لمعائمة تأثيرًا قويًا عمى الشباب في توجيييم نحو اختيار مينة المستقبل. التأثيرإالعائمي:إ 
حقيقية عن سوق العمل. ولذلك، فإن تأثير يفتقرون إلى معمومات  عمى الجانب اآلخر، فإن األىالي 

العائمة غالبًا ما يكون سمبيًا، وبالتالي فإن عممية التوجيو واإلرشاد الميني يجب أن تطال أولياء 
 األمور ليكونوا عمى دراية بما يوجيون أبناءىم إليو.
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(b)  :االجتماعية تؤثر بشكل كبير عمى فرص االفراد في  -ن العالقات العائميةإ رأسإالمالإاالجتماعي
جراءات اختيار  (الالرسمية)الحصول عمى وظيفة. حيث تأخذ ىذه العالقات  أولوية في عممية وا 

 !كثر موثوقيةبمعنى أن األصدقاء واألىل يعتبرون قناة التوظيف األ ؛الشباب المناسبين لموظيفة

(c)  :دور النوع االجتماعي والتزامات العائمة، التي تعتبر من محددات ويعتمد عمى  النوعإاالجتماعي
 آفاق فرص العمل لمنساء والفتيات.

 انُظاو انتعهيًياستزاتيجياخ ٔسياساخ 

عمى حد  جتماعن وعمماء اإليواالقتصاديلمتربويين  أمرًا مقمقًا ربط مخرجات التعميم بسوق العمل يظل       
، أصبح العثور عمى مواطنينال العالي وتوفره لشريحة متنامية من انية الحصول عمى التعميم. فبزيادة إمكسواء

أمرًا صعبًا،  في تخصصات غير مطموبة المؤىمين الجامعات لخريجي ةق العمل المحمياسو أفرص عمل في 
لجامعات يم، في الوقت الذي بقي الطمب عمى االلتحاق في اارتفعت معدالت البطالة بشكل متزايد بينو 

 .بازدياد
مخرجات تعميم ل المتسع، ا، ولدييبحاجة ات العربيةحقيقة أن المجتمع ومع األخذ بعين االعتبار      
الخريجين  بتأىيلتقوم  كثيرًا ما ال ، والتياتالجامع نحوالرئيسة  األفكار والنشاطاتيتم توجيو  ،متنوعة

من الدراسات لعديد االتعميم محل اىتمام  اتاسالحاجة إلى مراجعة سيلقد كانت وظائف. لتحاق باللال
)منيج النظم لتحسين  SABER-WfDوتُبين جيود البنك الدولي من خالل برنامجو  .نقاشاتالالمؤتمرات و و 

تطوير القوى العاممة(، والذي تم تنفيذه في دول عديدة، بأن المشكمة ليست محمية بل عالمية. -نتائج التعميم
دورا محدودا في  تلعبتمك الدول بأن المشغِّمين والقطاعات الصناعية في  المنشورة، ريراالتق توبالتحديد، وجد

بشكل ضئيل في معالجة  وا، وبأنيم أسيمبمدانياتحديد األولويات اإلستراتيجية لتطوير القوى العاممة في 
لقوى العاممة كان معيقات الميارات. باإلضافة إلى ذلك، وجد بأن التنسيق بين األطراف المعنية بتطوير ا

مشتتا من دون أن يكون ىناك وضوح في المسؤوليات. لذا، لجأت معظم الدول إلى تأسيس إطار لمشراكة، 
باإلضافة إلى القطاع  والتكوين والقوى البشرية وغيرىا، والذي يضم المجتمع المدني ووزارات التعميم والعمل

 الخاص.
المسارات التعميمية المتاحة، وانعكاس ىذه المسارات عمى  من أجل تعزيز فرص توعية النشئ بواقعو       

عمى وجو  المبكر لألفراد لإلعداد لمسيرة الحياة بشكل عام، والحياة المينية واالرتباط بسوق العمل،االستعداد 
تؤثر الخصوص، فيجدر تشخيص ما يمكن اعتباره من المعيقات والتحديات أمام تحقيق ىذه األىداف. إذ 
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عمى عممية توظيف الشباب.  في معظم بمدان الوطن العربي، النظام التعميمي جميع مراحل في ،التحديات
 ويمكن اإلشارة إلى جممة من القضايا ذات الصمة بيذا المحور، منيا3

 :إالمدارس إفي إالنخبوية التركيز عمى التعميم العالي وتخصصاتو و  إعداد الطمبة من حيث ثقافة
 الحقوق، ...(، وبالتالي فإنو ال يتم االىتمام بالطمبة األقل تحصياًل.التقميدية )الطب واليندسة و 

 :إمنهجية التمقين في التعميم، وال يتم األخذ بحاجات و  الحفظ حيث ما زال يتم التركيز عمى قضايا
قضايا تعميمية عمى وليس  ،تعتمد عمى التمقينالشباب والمتعممين. إذ أن المناىج وطرق التدريس 

 فكير الناقد وأسموب حل المشكالت.معاصرة، كالت

 إالتعميميإمغمقاًإ إالنظام ، (progressionأو  bridging ) بمعنى أنو ال يسمح بالتجسير :اعتبار
التقني والميني وفي حين أن التعميم  أعمى. تعميمي واالنتقال الرأسي من مستوى تعميمي إلى مستوى

 التجسيرمفيوم إقحام بحد ذاتو، إال أن  اً متوسط يمكن ويجب أن يكون في معظم الحاالت ىدفوال
مجرد وسيمة لاللتحاق ببرامج التعميم العالي التي بالكميات المتوسطة جعل التعميم يجب أاّل ييدد ب

 .في تمك الكمياتبرامج التعميم الممتحقين بتتطمب مؤىالت غير متوفرة ب

 بالمؤشرات التالية3 حيث يتجسد ذلك -فيإالمؤسساتإعدمإكفايةإالرشادإوالتوجيهإالمهني 

 .والمؤسسات التعميمية والتدريبية دم وجود مصادر كافية في المدارسع -1

 التركيز عمى قطاع التعميم الميني والفني )الذي يزيد فرص العمل لمشباب(.عدم  -2

ن توفرت، فإن المؤسسات تعاني من  -3 التمويل نقص افتقار المناىج لعناصر التوعية واإلرشاد، وا 
 .والمتخصصة المؤىمة والقوى البشرية

 :َظاو اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي نهًهتحقيٍ تًستٕياخ انتعهيى انًختهفحطزق تحسيٍ كفاءج ٔفعانيح 

استنادًا إلى دور اإلرشاد في استراتيجيات سياسات برامج التعميم والتدريب في جميع المراحل، فإنو       
 يمكن استعراض خمس طرق لتعزيز ىذا الدور، وىي3 

 حيث يتوجب إعطائو اىتماماً  فيإالمناهج:إالمهنيإرشادإوالتوجيهالإمفاهيمإومبادئإدمجإ :أوالًإ
في جميع مستويات النظام التعميمي. كذلك، يجب الحرص عمى أن يكون قطاع التعميم والتدريب الميني  كبيراً 



.Page 19 of 25 

 

بمجموعة من األدوار عمى اإلرشاد والتوجيو الميني ن يقوم أوالفني والتقني عمى مستوى السياسات. إذ يمكن 
 ، منيا3المختمفة صعيد مستويات النظام التعميمي

 األساسي:إ-عمىإمستوىإمراحلإالتعميمإالعام (1

الصفوف الخامس والسادس  ساسية )فيلإلرشاد دورًا أساسيًا في عممية إعداد التالميذ في المرحمة األ
ي المدارس األساسية. حيث من شأن ف س. ويمكن تحقيق ذلك من خالل برامج ومناىج التدريوالسابع(

ذلك تحسين ميارات ىؤالء التالميذ وتييئتيم الستساغة وقبول العمل الميني والفني. كذلك، يتم تحقيق 
، في مناىج مرحمة التعميم ( (Entrepreneurshipىذا اليدف من خالل دمج ميارات الريادة 

 .األساسي

 (103، 2، 1مرحمة األساسية العميا3 الصفوف ال)المتوسطإإ-العامإالتعميمإمراحلعمىإمستوىإ (2

)لما قبل مرحمة التعميم والتدريب الميني الفني والتقني  في ىذه المرحمةيمكن لمؤسسات التعميم 
(TVET،  وتعمل ،)!أن تؤىل المرشدين في المدارس )المرشدين المينيين وليس المشرفين االجتماعيين

ظمة قطاع التعميم والتدريب الميني والفني، واإلمكانيات معرفة أنلجية الوعي ب عمى بناء قدراتيم
 الكامنة التي من الممكن تقديميا لتييئة الشباب لالنخراط في سوق العمل.

التعميم ما بعد الثانوي/ كميات المجتمع/ المعاىد الفنية/ الكميات ) مؤسساتإالتعميمإالعاليعمىإمستوىإ (3
 والجامعات(3التقنية/ الكميات الجامعية/ 

 يمكن لمؤسسات التعميم في ىذه المرحمة، وخاصة عمى مستوى قطاع التعميم الميني والفني، أن 

 تمعب عدة أدوار، منيا3

 ورصد الميزانيات الالزمة من أجل مأسستو المقدمة، اإلرشاد والتوجيو الميني بالبرامج دمج االىتمام ب
 جراءاتو بشكل منيجي.إ طيرأوت

 ين لسوق العمل )من خالل التشبيك والشراكة ما بين المؤسسات زيادة تعريض الطمبة/ المتدرب
 ومؤسسات سوق العمل وشركاتو(.التعميمية 
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  مية في صمب المواضيع وطرق أخالقيات العمل وقضايا تعميمية/ تعمُ مواضيع ذات صمة بدمج
 .(.،...حل المشكالت، العمل ضمن فريق، الريادة في التفكيرالتدريس )التفكير الناقد، أسموب 

  التشبيك مع المؤسسات والوحدات ذات الصمة بنظام معمومات سوق العمل(LMIS) ودراسات تتبع ،
 الخريجين.

 ( اىيم عرض أنفسيم أمام عطائيم مفإتأىيل الطمبة عمى عمميات البحث عن عمل وميارات التفاوض
عداد السيرة الذاتية، ...(.المستخدمين  / المشغمين، وا 

التعاون بين جميع الشركاء و اعتماد آليات التشبيك من خالل  والرشادإالمهنيثانيًا:إتحسينإالتوعيةإ
 . بعض اإلجراءات المقترحة3االجتماعيين، وتنفيذ ذلك عمى جميع المستويات

(a) إ إالمستوى إعمى إالوطني من خالل التنسيق الفعال بين  :(macro level)السياساتي/
 م والتدريب والتكوين والتشغيل والتوظيفالوزارات والمؤسسات واالجيزة ذات الصمة بالتعمي

)وزارات التربية والتعميم، التعميم العالي، العمل، القوى العاممة، التشغيل، التكوين الميني 
، لموصول إلى شراكة حقيقية، من خالل سياسات وطنية تعزز ومراكز التشغيل العامة(

 الموارد وتكرار المبادرات. التكامل وتمنع التنافس، ترشيدًا لإلنفاق الوطني، بمنع ىدر

(b) إ إالمتوسط إالمستوى إالتنفيذيإ/(meso level)عمى إالمستوى إلعمل إالناظم  :المستوى
دمج الشركات والمصانع في عممية إعداد و  ،بناء قدرات المرشدين المينيينلمعمل عمى 

 ويتضمن ذلك، لوضع الخريج في بيئة سوق العمل وحقمو الواقعي. المناىج وتدريب المدربين
التربويين وخبراء التدريب والتعميم الميني والفني والتقني في المدارس والمعاىد والكميات 

، وكذلك خبراء في عمم النفس واالجتماع، وممثمي مؤسسات ت ومراكز التدريبوالجامعا
 العمل األىمي والمجتمعي وغرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص.

(c) إالتنفيذي إالمستوى إالميدانيعمى التعاون والشراكة بين المدارس  :(micro level)إ/
من خالل دعوة ممثمي الشركات ، والتقني والفني عميم والتدريب المينيتومؤسسات ال

 والمصانع لزيارة مؤسسات التعميم والتدريب الميني والتقني.
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إنتاجو ونشره ن يتم التاكد من أن ما يتم أيجب 3 (Monitoring & Evaluation) ثالثًا:إالمراقبةإوالتقييم
ربطو مع و فيمو، و مثل مدى وحجم الدخول لمنظام،  ؛من معمومات وبيانات، يتم االستفادة منو بشكل فعال

 ،يتوجب االىتمام بالمراقبة والمتابعة والتقييم، ذكرأ كان أم أنثى. الشخصية وتحقيق أىدافلحاجة الفرد الحقيقية 
اءة وفعالية نظام اإلرشاد والتوجيو الميني فحسب، إنما ليس من باب الحصول عمى التغذية الراجعة حول كف

 مؤشرات قياس الكفاءة، مثل3 المبني عمى ،الوطنيالسياساتي وزيادة الدعم  ،لتعزيز مبدأ المساءلة واالستدامة

 من مؤسسات التعميم والتدريب، و تقميل أعداد المتسربين 

 .زيادة معدل التشغيل والتوظيف لمخريجين  

ف عمى مدى فعالية وكفاءة خدام استبانات ودراسات حول رضا المستفيدين من الخدمات، لموقو يمكن استكما 
 النظام.

 لتعزيزإدورإالرشادإوالتوجيهإالمهنيإالتوازناتإالالزمةرابعًا:إ

بين مخرجات التعميم ومتطمبات سوق  ، ومواءمة حقيقيةمن أجل تطوير وبناء شراكة فعالة وجادة      
، نظام التوعية واإلرشاد. بمعنى أن يحرص النظام التعميميب أن تتغمغل توازنات معينة في فإنو يجالعمل، 

، إلى إحداث توازنات، يمكن تمخيصيا الفمسفة والمنيج واإلدارة والتدريس والتقويم وغيرىابمركباتو المختمفة3 
 بثالثة أنواع كما يمي3

والتقني  والفني الميني ، خاصةتم تقديم التعميم. بمعنى أن يالتوازنإبينإالوطنيإوالقميميإوالعالمي -
لمالقاة حاجات سوق العمل المحمي ليا، مع األخذ بعين اإلعتبار المردود االقتصادي من إنتقال 

 العمالة إقميميًا وعالميًا، وبالتالي الحاجة لإلستجابة لحاجات ىذه األسواق من الميارات والكفايات.
. حيث تثير ىذه الخاصالقطاعإاألهميإ)المدني(إوإالقطاعإكومي(إوإالعامإ)الحالقطاعإالتوازنإبينإ -

بضرورة أن يكون اإلرشاد عاماًل حاضرًا الثالثية في عالقتيا بالتعميم مسائل جوىرية تتصل أساسًا 
دارتيا.  ذ ال بد من النظر إلى ىذه الحمقات الثالث من منظور التوجو العام إفي منظومة التعميم وا 

ورة ر وض، مع ُحسن إستثمار الموارد المتاحو لمتعميم من المصادر الثالثة، نظومةإصالح المإلعادة 
وفي جميع األحوال، فإنو يجب أن تزداد المسؤولية االجتماعية صب جميعًا في بوتقة واحدة. أن ت

وتشجيعو عمى فعل ذلك3 اإلنخراط في التعميم الميني والتقني، الذي ربما عزف عن لمقطاع الخاص، 
عدادًا وتقديمًا وتوظيفًا وتقييمًا. تصميماً   وا 
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 المكونات ىذهورغم أن  والوجدانيإ)القيمي(.إ)العممي(،إوالسموكيإ)العممي(،إالتوازنإبينإالمعرفي -
نيا لم تحظ بإىتمام متكافئ، حيث كان ، إال أنسانيةالمجاالت الثالثة الكبرى لمشخصية اإل تشكل

مجاالت ي، أما الجانب الوجداني )القيمي(، فيو أقل اللمجانب المعرفي الغمبة، يميو الجانب العمم
. ليذا البد من إعادة التأكيد عمى تحقيق التوازن بين المجاالت الثالثة في الثالثة حظًا من اإلىتمام

توجيو خير أداة ، إذ يعتبر نظام اإلرشاد والتطوير المنياج في التدريس الفعمي، وفي عمميات التقويم
 لضمان تحقيق ذلك.

 

 التحوالتإالواجبةإلتعزيزإالشراكةإبينإمؤسساتإالتعميمإوسوقإالعملإخامسًا:إدورإالرشادإوالتوجيهإفي

متواءمة مع متطمبات العصر الحالية، يتطمب تكون إّن بناء منظومة فعالة لمتعميم الميني والتقني،       
ن كانت ىذه تعتبر مستقباًل.  إحداث مجموعة من التحوالت، من حال سائدًة اآلن، إلى حال يجب أن تسود وا 

ىدفًا لموصول إلى التنمية البشرية المستدامة، فإن عممية اإلرشاد والتوجيو الميني ىي األداة الفاعمة في 
 ومن ىذه التحوالت3 تحقيق ذلك. 

لمواجية التغيرات السريعة في معطيات الحياة المختمفة، وبضمنيا  لىإإلمرونة:إالتحولإمنإالجمودإ -
مل وحاجاتو ومتطمباتو. وىنا يدور الحديث عن مرونة في طرح التخصصات والبرامج سوق الع

ومرونة في االنتقال بين مستويات التعميم، أفقيًا المختمفة، ومرونة في مناىج ومحتويات ىذه البرامج، 
كتساب الميارات والكفايات الفنية المطموبة لمالقاةوعموديًا،   وأيضًا مرونة في عممية إكساب وا 

 التطور في إحتياجات سوق العمل ومؤسساتو.
إالتنوع: - إالتجانسإإلى إمن حيث أن التجانس الذي يتسم بو قطاع التعميم الميني والتقني  التحول

حاليًا، يؤدي إلى إنتاج نسخ متكررة من المتعممين في مجاالت وتخصصات محددة، وىذه الصيغة 
إن مواجية الظروف والمواقف التي تفرضيا الحاجات ُتعتبر ُمَعّوقًة لمتنمية في الوقت الحاضر. حيث 

المتنوعة لمبيئة العصرية، والتطور التكنولوجي المتسارع، تتطمب إحداث مراجعة مستمرة إليجاد صَيَغ 
 وأشكال مبتكرة، تتناسُب مع ىذه الظروف والمواقف.

إمدىإالحياة: - إإلىإالتعمُّم إاألمد إمحدود و التعميم مدى الحياة وىو ما يطمق عمي التحولإمنإالتعميم
(lifelong learning- LLL ،ليس ثابتا إذ أنو  والفني، لتعميم المينيوىو ما ينسجم مع طبيعة ا

نما ىو، تاريخيًا، متغيرًا كظاىرة وكمنظور تربوي.  مستقرًا، وا 
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 / يكاتة انخزيجيٍ ٔخذياخ اإلرشاد ٔانتٕجيّ انًُٓي ٔانٕظيفيإَشاء يزاكش 

تم ذكره، ومساىمة في إحداث التوازن بين العرض والطمب، لمنيوض بواقع التشغيل إلى استنادًا       
يتوجب عمى الدول المبادرة إلى تعزيز مفيوم اإلرشاد والتوجيو الميني والوظيفي، حيث إن لمشباب، فإنو 

عمى ، يوالوظيف الميني والتوجيو اإلرشاد وخدمات الخريجين مكاتب/  مراكزإحدى األدوات لذلك ىي إنشاء 
مستوى المحافظات والمناطق واألقاليم المحمية، يكون اليدف الرئيس ليا دعم نظام التعميم والتدريب الميني 
والفني والتقني، لتزويد سوق العمل بالقوى العاممة المدربة والمؤىمة. ويمكن تحديدًا ليذه المراكز أن تعمل 

 عمى3

  مومات حول برامج الدراسة والتدريب، استنادًا إلى ميول ، وتقديم معجل العمل والريادةأدعم التعميم من
 ورغبات وقدرات الشباب.

 تقديم معمومات حول المين المتوفرة،  من خالل مساعدة الطمبة عمى ايجاد فرص عمل مناسبة
والخدمات التي تساعد الطمبة والمتدربين وفئات الشباب بشكل عام )ضمن جميع الفئات العمرية وعند 

حياتيم(، لمتقرير بخصوص خياراتيم التعميمية/ التدريبية، أو المينية الوظيفية، إلدارة  أية نقطة في
 مينة مسار حيواتيم.

  إتاحة المجال أمام الشباب الطالبين لمعمل(Job Seekers) الستيضاح واقع المين المتوفرة في ،
 عالم سوق العمل وأىدافيا ومتطمبات االنخراط فييا.

 مين ومقدمي الوظائف تقديم معمومات لممشغ(Job Providers) عن واقع البرامج التعميمية ،
 والتدريبية، وقدرات خريجييا.

 

 انتٕصياخ

الطمبة وفئات  إلى آليات أكثر فاعمية لضمان استراتيجيات دخول الماسة الحاجةتشير الورقة إلى       
تقديم برامج إرشادية وتفعيل عممية يتوجب  وعميو لخدمات التوجيو واإلرشاد الميني مدى الحياة. الشباب

لتصحيح عدم التوازن بين المسارات المينية ، حو المسار الميني والتقني مبكراً نالميني  التوجيواإلرشاد و 
تقنية/ فنية مثل  نواعيا، سواء أكانت مياراتأالتركيز عمى الميارات والقدرات بشتى  واألكاديمية من خالل
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ميارات إنسانية وعالقات  ، أمميارات المغة واستخدام الحاسوب واإلنترنت م، أجيزة والمعداتاستخدام األ
دراسة احتياجات سوق العمل من التخصصات والبرامج ، أو ميارات معرفية وميارات إدارية، أو عامة

كاديمية والتقنية لالستجابة الحتياجات ير البرامج األأطوكل ذلك مطموب لجية تالموجية لحاجات التنمية. 
من خالل استقراء حاجات سوق  ،السوق واحتياجاتوالمواءمة بين مناىج التعميم  ،واق العمل الوطنيةأس

 مساىمة اإلرشاد والتوجيوإوتقدم ورقة العمل في ىذا السياق عددًا من التوصيات لتعزيز العمل بشكل دوري.
اإلجراءات من جممة  من خاللالتعميم والتدريب الميني والتقني، تحسين الصورة النمطية حول في  الميني،
 ، وىي3المقترحة

  تعزيز التوعية )النوعية والكمية( لممعنيين في جميع المستويات-.macro, meso and micro  . 

  وموارد مالية مناسبةتوفير دعم وطني. 

 مؤىمين.و  أكفاء، مختصين استقطاب مرشدين مينيين 

 التشغيل )معرفة قوانين العمل، إعداد خطة العمل  في مجال اإلرشاد لتعزيز تنفيذ مفاىيم إدارة الجودة
 .الخاصة، االستجابة لتغييرات السوق(

 مؤسسة التدريب األوروبيةاالستفادة من الخبرات الواسعة ل European Training Foundation; 
ETF ، رشادقطعت شوطًا كبيرًا في مجال التوجيو واإلوالمؤسسات الدولية ذات الصمة، والتي 
-، منظمة اليونسكو World Bank-، البنك الدوليILO -مثل3 منظمة العمل الدولية ،الميني

UNESCOمؤسسة التعاون الفني األلمانية ،GIZ- ،)نظمة الكترونية، أوتبّني برامج و ، وغيرىا
، والسعي لتوحيد ىذه البرامج اإلرشاد والتوجيو المينيضمنيا التدريب المتواصل لموظفي خدمات بو 

 لى فيرس الكتروني عربي موّحد.إاًل لموصول مستقب

 تاحة البيانات تعزيز آليات الت والمعمومات عاون بين الشركاء االجتماعيين لضمان توفير وا 
لمؤسسات وا ،لخدمة صناع السياسات والمخططين لبرامج التنمية والتشغيل ،وتحديثيااإلحصائية، 

تفادة منيا في المراقبة والتقييم لمبرامج لالس ،في مجال اإلرشاد والتوجيو الميني الوطنية العاممة
 المختصة.
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إالخاتمة
رأسمال بإعداد الالتعامل بجرأة وبمنتيى الجدية مع القضايا الممحة المرتبطة من الضروري  لقد بات      

التخصصات  عمى اعتماد والرقابة، بجميع مستوياتونوعية التعميم  3. وتشمل ىذه القضاياالعربيبشري ال
بما ال يجحف بمساعي البعض لمحصول عمى  – مؤىمين لمتوظيفالغير من  ُتخرج أفواجاً التي والبرامج 

 . التدريب الميني والتقنيقطاع التعميم و  نحوالموارد  توجيو قدر أكبر منباإلضافة إلى   -التعميم بدافع ذاتي
صالح التعميم قرار  وا  ى األعراف التقميدية التعميم، وتتحد مستويات تخاطب جميع سياسة تعميم عامةوا 

مع التأكيد  ،وتستجيب لجميع االحتياجات والميولالمتأصمة فييا، وتعالج عدم المساواة بين اإلناث والذكور، 
  .ة وعمى إبقاء التعميم ذي صمة بالحاجةجودالعمى 
مية كأساس لتعزيز قوة المؤسسة التعمي رشاد والتوجيو المينياإلولذلك، يجدر النظر إلى موضوع       

)كمرشد  و البعد االجتماعيأعمى التخصص بناء  تنفيذه عدم اقتصاروعميو يجب  وضمان جودة مخرجاتيا.
التعامل في مواقع العمل، التقدم  مثل3 ليات العمل،آرشاد حول ا  اجتماعي(. يتوجب تقديم معمومات ونصح و 

تشبيك  مع المدرسة بعد التوظيف،المحافظة عمى الوظيفة والمتابعة والتقدم في العمل، التواصل  ،لموظيفة
دارية واستشارية تنشأ في ا  جابات لقضايا فنية و ا  رشادات و إمنتديات لمحصول عمى المشاركة في عالقات و 

 .العمل بعد التوظيف
إ
 

إد.إزيادإجويمس                                                                               
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