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    مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة ال ال ال ال  ٢٢٢٢

        المهنية المهنية المهنية المهنية         المهارات المهارات المهارات المهارات         وتطوير وتطوير وتطوير وتطوير         تنمية تنمية تنمية تنمية         هيئة هيئة هيئة هيئة         إدارة إدارة إدارة إدارة         مجلس مجلس مجلس مجلس         رئيس رئيس رئيس رئيس         العمل/ العمل/ العمل/ العمل/         وزير وزير وزير وزير         معالي معالي معالي معالي         كلمة كلمة كلمة كلمة  ٢٫١٢٫١٢٫١٢٫١

        والتقنية والتقنية والتقنية والتقنية 
طار جهوده الرامية إلصـــالح قطاع التدريب والتعليم  إيســـر مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في  

ـعداد  إليكون مســـــــؤوال عن   ؛هيـئة تنمـية وتطوير المـهارات المهنـية والتقنـية  لى تمكينإوالـهادـفة    ،المهني والتقني

جراء اختبارات  إو  ،عتماد وضـــــبط الجودة لترخيص واعتماد مؤســـــســـــات التدريب والتعليم المهني والتقنيمعايير اال

المهني    رشـاداإلجازة المزاولة المهنية، أن يقدم المعايير المهنية لمهنة  إومنح    ،المزاولة لممارسـي األعمال المهنية

  ،الموجه نحو التشـغيل في مجال المهن الحرفية   مع مشـروع التدريب المهنيوالتنسـيق  عدادها بالشـراكة  إوالتي تم  

والممول من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصـــــادي    GIZ  الوكالة األلمانية للتعاون الدوليقبل  المنفذ من  

شــركة أي  ، و)NBAS(شــركة معهد التدريب المهني وســوق العمل والســياســات االجتماعية بألمانياو،  )BMZ(  والتنمية

ــاراتبي   ــتشــــ   وزارة العمل،والتعليم،  و  التربيةالتعاون مع وزارة  ، بIBF International Consulting   إف الدولية لالســــ

رـبد الوطنية،  إـجامـعة  وـجامـعة العلوم والتكنولوجـيا األردنـية،  وـجامـعة البلـقاء التطبيقـية،  والـجامـعة األلـمانـية األردنـية،  و

كـالـة األمم المتحـدة لإلغـاثـة وتشـــــــغيـل الالجئين  وو، ة لعمـل الـدوليـمنظمـة اوكليـة لومينوس الجـامعيـة التقنيـة،  و

ــرق األدنى   ــطينيين في الشـ ــركة  الوالبنك الدولي،  و،  UNRWAالفلسـ ــارات    المرئيةشـ ــتشـ والتدريب،    البرمجيةلالسـ

   .مؤسسة لوياكو

عند بناء البرامج التدريبية  ليه واالسـتفادة منه  إيأتي هذا الدليل للرجوع    ؛ا ألهمية موضـوع المعايير المهنيةونظرً 

ا لذوي  ا فنيً كما يعد مرجعً   ،بما يســــــهم في تحســــــين مســــــتوى التدريب والخريجين  ،واالختبارات المهنية واعتمادها

  نشاء مؤسسات مجتمع مدني. أو إ ،التشريعات دادأو إع ،كان في التشغيل والتوظيف العالقة سواءً 

نه يرجو أن يكون قد ساهم من خالل هذا الجهد  إف  ،من المعايير المهنية  السلسلة ذ يصادق المجلس على هذه  إ

في بناء   ، بوع كامل من الجهد المتواصل للفرق القطاعية واللجان الفنيةسالجماعي الذي تم العمل عليه على مدار أ 

من األدلة التي تعنى    ا لمزيدٍ وأن يكون محفزً   ، نيالمعايير المهنية ذات األولوية للتدريب في سوق العمل األرد

  . بالقطاعات المهنية األخرى

ــً ا أســــأل المولى العلي القدير أن تكون هذه الســــلســــلة من المعايير المهنية عونً وختاًم  ــاعدً ا رئيســ ا  ا ومســ

  العمل  بأماكن  المهنيين  المرشـــدينو  ،عام بشـــكل  والتقنية  المهنية  توتطوير المهارا  تنمية  هيئة  فيلتطوير العمل  

  عملـية  يخـدم  بمـا التطور ومواكـبة  الحـداـثة المعـايير  هـذه عـدادإ  في روعي  وقـد  خـاص،  بشـــــــكـل  ومـدربيهم  المختلفـة

  هـذا  أثر  ينعكس  أن  لالمؤمـ�   ومن  ،وفـاعليـة  بكفـاءة التـدريبيـة  البرامج  تنفيـذ  احتيـاجـات  لتغطيو  ؛المهني  رشــــــــاداإل

ا مع ا ومتوائًم المدربين ورفع سـوية الخريجين، بحيث يكون متجاوبً   أداءنوعية التدريب وتطوير    تحسـين  على  المجهود

  . والله نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والصالح ،متطلبات واحتياجات سوق العمل في أردننا الغالي

  رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية  � وزير العمل 
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        والتقنية والتقنية والتقنية والتقنية         المهنية المهنية المهنية المهنية         المهارات المهارات المهارات المهارات         وتطوير وتطوير وتطوير وتطوير         تنمية تنمية تنمية تنمية         هيئة هيئة هيئة هيئة         كلمة كلمة كلمة كلمة  ٢٫٢٢٫٢٢٫٢٢٫٢
بهم المهارات األدائية واالتجاهية الصــحيحة وتمكينهم من اكســإعداد وتأهيل القوى العاملة لســوق العمل وإن  إ

يتم في ضــوئها ضــبط  )  معايير مهنية( يســتدعي وجود مرجعية قياســية    ،مواكبة التطور الســريع في ســوق العمل

ــوق العمل  ،التدريبية نواتج العملية   ــين ارتباطها باالحتياجات النوعية لســـ ــاركة فاعلإويتم    ،وتحســـ من   ةعدادها بمشـــ

الركيزة األســــاســــية في إعداد  وتمثل هذه المعايير المهنية    ،لى مزودي التدريبإ  باإلضــــافة  ،الشــــركاء االجتماعيين

ــميم االختبارات المهنية  وتطوير المناهج وبناء البرامج التدريبية  ليه لبيان  إالمعيار أو المحك الذي يحتكم  كونها    ،وتصــــ

   . اإلقليميةمتطلبات أسواق العمل المحلية وومدى مالئمة الخريج أو المتدرب الحتياجات 

  

إن عملية تطوير وتنمية الموارد البشــــرية للحاق بهذا التطور الســــريع في أســــواق العمل الوطنية والدولية  

ن يكون لهم  أيجب    -المهني  رشــــــاداإلخدمات    مقدموومنها  -وهذه الكوادر    ،يقتضــــــي وجود الكوادر المؤَهلة لذلك

ن أعلى    ،المهني ونواتجها  رشـاداإل  تاوألدائهم مرجعية قياسـية (معايير مهنية) يتم في ضـوئها ضـبط تقديم خدم

ــارـكة فـعاـلة من الشـــــــرـكاء االجتمـاعيينإيتم  ــاـفة   ،ـعداد هـذه المـعايير المرجعـية بمشـــــ دـمات  لى مـقدمي الـخإـباإلضـــــ

  ومزوديها. أنفسهم

  

من قبل خبراء ومختصــــــين    نشــــــطةتحليل األمخطط  وفق  تم بناء المعايير المهنية في هذا الدليل المهني  

ــين للمهنة ــافة  ،ممارســ ــغيل  إبهدف    ؛لى خبراء تعليم وتدريبإ  باإلضــ ــف دقيق لمتطلبات التدريب والتشــ يجاد وصــ

التصـنيف  ، و  ٢٠٠٨وقد تم اعتماد التصـنيف العربي المعياري للمهن    ،ا على تصـنيف وتوصـيف مهني معتمداعتمادً 

عداد المعايير المهنية الوطنية مع ما هو مالئم  إفي    ين أســـــــاســـــــيينمرجعك)  -٢٠٢١JSCOاألردني المعياري للمهن (

دي  ا ليس فقط لمزوا مرجعيً ن تكون إطارً أبهدف    ؛ومناســــب لمتطلبات ســــوق العمل األردني الحالية والمســــتقبلية 

       نفسهم.أالمهني  رشاداإلا لمقدمي خدمات ا لتكون مرجعً بل أيًض  ،مرشدين المهنيين ومن في حكمهمالتدريب 

  

على وصـف العمل  كما يحتوي    ،المهني  رشـاداإلوقد اشـتملت المعايير المهنية على ملخص مهني لمهنة  

ا  أيضــً كما اشــتمل    ،والتطلعات المســتقبلية وســلوكيات العملومســتوياته وأماكن العمل المحتملة ومخاطر المهنة  

  ،لى الكفايات المهنية الفنية إ  باإلضــــــافة  ،على المهام والواجبات التي تم اســــــتنباطها من مخطط التحليل المهني

  ،األولية والبيانات    والمعلومات والمقاييس والدراســـــــات  دواتومهارات االســـــــتخدام والتشـــــــغيل والتجهيزات واأل

ي تعد من الركائز األســاســية  توال  ،على أســاســها ســيتم اعتماد وتطوير المناهج والبرامج واالختبارات المهنية  والتي

ــالح قطاع التدريب والتعليم المهنيإوالمهمة لتطوير و ــتخدامية   . صـــ ــمن الكفايات الفنية المهنية واالســـ   ،كما يتضـــ

لى المعايير األخالقية المرتبطة  إنية، باإلضـــافة  ن يمتلكها جميع ممتهني هذه المهنة ومســـتوياتهم الفأالتي يجب  

  بالمهنة. 

ين/ الجزء األول يحتوي على المعيار المهني، والجزء الثاني "المرفقات"  أ يتكون هذا المستند من جز

  لتوضيح بعض ما جاء في الجزء األول.    ؛كثر تفصيًال أيحتوي على شروحات و
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ــاداإليقع توصـــــــيف التوجيـــه ووإذ   العربي واألردني للمهن تحـــت بـــاب   ينالتصـــــــنيففي  المهني    رشـــــــ

ــيون في  ( ــاصـ ــ  دارةاإلاالختصـ ــاداإلفراد وون األؤوشـ ــً ٢٤٢برمز   )رشـ ــيصـ ــم ، والمجموعة القاعدية (األكثر تخصـ ا) باسـ

وبالنظر    ،ومنهم الموجه المهني والمرشــد المهني،  ٢٤٢٣برمز   )رشــاداإلو  فرادشــئون األ  إدارةاالختصــاصــيون في  (

ا بين المســميين من حيث   كبيرً ن هناك تداخًال أيتضــح    ،لى الوصــف التفصــيلي الموضــح بالتوصــيف العربي للمهنإ

ن مصـــــــطلح  أا بقدر ما يعكس  وال يمكن اعتبار ذلك قصـــــــورً   ،والفئات المســـــــتهدفة وطريقة تقديم الخدمة  األدوار

المهني) هو مصــطلح    المســتقبل  تنمية  /بناءتطوير/  المهني" ( ويطلق عليه في بعض البلدان    رشــاداإل"التوجيه و

يمكنـنا    المهني  رشـــــــاداإللى التعريف اـلدولي للتوجـيه وإواـحد ومتـكاـمل ال يعكس مهنتين ـبل مهـنة واـحدة. وـبالنظر  

ا  رشــادً إا  رشــاد الفردي يقدم أيضــً فنجد أن مقدم اإل  ،لى الممارســة الفعلية الميدانيةإوبالنظر    ة،إدراك ذلك بســهول

في  رشـــــاد المهني الجمعي  فقد يقوم مقدم خدمات اإل  ،ا في مرحلة ما للمســـــترشـــــدين، والعكس صـــــحيحجمعيً 

قل  أا وكثر وضـوحً أ  شـاملٍ   لذا يسـعى هذا المسـتند لتقديم توصـيٍف   ؛فردي�   رشـادٍ إو مراكز التدريب بتقديم  أالمدارس  

  ا.التباًس 

  

نشـئت من لى تحقيق األهداف التي أُ إنها تسـعى  إف  ،ن الهيئة إذ تبذل كل الجهد في هذا السـياقإا فوأخيرً 

  ،لى اعتماد وإصدار التراخيص الالزمة  لمزودي الخدمات إومنها إعداد معايير االعتماد وضبط الجودة بما يقود    ،جلهاأ

مســتوى "المهني" وهو ما يوازي  الوهي هنا تســعى لمنح ترخيص مزاولة المهنة على    ،ومنح إجازة مزاولة المهن

طار الوطني األردني للمؤهالت، وهو ما يتناسـب مع مسـمى "اسـتشـاري تطوير مهني  ا لإلطبقً   ،لرابعالمسـتوى ا

  "career advisor،  ن يكون مستوى المرشد  أيحب    ؛ولمطابقة التصنيف األردني والعربي والدولي المعياري للمهن

لذلك    ،للمســتويات األعلى  ن، وهو ما يتطلب اســتكمال مســار التطور المهنييمســتوى االختصــاصــي  عليالمهني  

ــي قدًم   ،والتقنية  المهنيةن هذه المبادرة من هيئة تنمية وتطوير المهارات  إف   لتطويرا  تعد نقطة انطالق نحو المضــ

  )الســابع   مســتوىال(  الجامعية  بالدرجات  متخصــص برنامج  حتى  وأ)  التاســع وأ  الثامن  المســتوى(  عليا  دراســات برنامج

  والله الموفق. الوطني األردني للمؤهالت لإلطار اطبقً 

  

  رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية 

  

  

  

  

  

  

  



٨ 

 

            الفنية الفنية الفنية الفنية         والمرجعيات والمرجعيات والمرجعيات والمرجعيات         المتوفرة المتوفرة المتوفرة المتوفرة         التصنيفات التصنيفات التصنيفات التصنيفات         على على على على         عامة عامة عامة عامة         نظرة نظرة نظرة نظرة  ٣٣٣٣

         الدولي) الدولي) الدولي) الدولي)         - - - - العربي العربي العربي العربي         - - - - (األردني (األردني (األردني (األردني         للمهن للمهن للمهن للمهن         المعيارية المعيارية المعيارية المعيارية         التصنيفات التصنيفات التصنيفات التصنيفات  ٣٫١٣٫١٣٫١٣٫١
االختصــاصــيون  (تحت باب   نالعربي واألردني للمهالتصــنيف  في  المهني    رشــاداإلقع توصــيف التوجيه وي

   . ٢٤٢برمز  )رشاداإلفراد وون األؤدارة وشاإل في

    ا:فصلين همإلى ويقسم هذا الباب 

  .محللو التنظيم اإلداري  ٢٤٢١

    .رشاداإلفراد و ون األؤش إدارةاالختصاصيون في   ٢٤٢٢

 ٢٤٢٣وهو   ISCO 1- 08لتصنيف الدولي ا خر في آا تأخذ هذه المجموعة القاعدية ترميزً  •

      ٢٤١٢ا في التصنيف األردني ليكون ا مختلفً بينما يأخذ نفس هذا الفصل (المجموعة القاعدية) ترميزً  •

الدولي المعياري    التصنيفوالمنسجم مع  مطور الو JSCO-2021 للمهن األردني المعياري ووفق التصنيف  •

    ٢٤٢٣رمز  خذ أفت  ISCO-08للمهن 

  

االختصاصيون في  "من الموجه المهني والمرشد المهني تحت فصل (المجموعة القاعدية)  عمال كلّ أتقع 

  :  اآلتيوفق الترميز  "رشادفراد واإلون األ ؤش

  التصنيف العربي  في  رمز ال  اسم المهنة 
التصنيف األردني   في  رمز ال

  القديم 

التصنيف األردني   في  رمز ال

  ٢٠٢١بعد المراجعة في 

  ٢٤٢٣٠١  ٢٤١٢٠٨١  ٢٤٢٢٠٨١  موجه مهني 

  ٢٤٢٣٠٢  ٢٤١٢٠٩١  ٢٤٢٢٠٩١  مرشد مهني 

                المهني المهني المهني المهني         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل و و و و         للتوجيه للتوجيه للتوجيه للتوجيه         الدولي الدولي الدولي الدولي         التعريف التعريف التعريف التعريف  ٣٫٢٣٫٢٣٫٢٣٫٢
،  فرادمساعدة األإلى  التي تهدف   نشطة الخدمات واألإلى  "المهني  رشاداإلو التوجيه مصطلح " يشير 

حياتهم   إدارةعلى و، وقت طوال حياتهم، على اتخاذ القرارات التعليمية والتدريبية والمهنيةفي أي عمر وفي أي 

خدمات  ومؤسسات التدريب، ويمكن تقديم هذه الخدمات في المدارس والجامعات وكليات المجتمع، ة، و المهني 

،  صي وفي القطاع الخاعمال المجتمع في القطاع الحكومأأماكن التطوع أو وكن العمل، اأمو ، التوظيف العامة

على أساس فردي أو جماعي، وقد تكون   تتم� أن  نشطةكما يمكن لأل

سلوب الخط الساخن  أ وجًها لوجه أو عن ُبعد (بما في ذلك استخدام 

  .الويب) قدمة من خالل الم والخدمات 

 

1  ILO-2012    

لمزيد من  لمزيد من  لمزيد من  لمزيد من          ) ) ) ) ٢٢٢٢( ( ( ( مراجعة الملحق  مراجعة الملحق  مراجعة الملحق  مراجعة الملحق          يرجى يرجى يرجى يرجى 

        . . . . الشرح والتوضيح الشرح والتوضيح الشرح والتوضيح الشرح والتوضيح 
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                المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة         المنهجية المنهجية المنهجية المنهجية  ٤٤٤٤

 

من خالل منهجيات ناجحة  دأبت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على تطوير المعايير المهنية 

  تخدام أي منهجية تناسب طبيعة المهن سحيث فتحت األبواب ال ،عدادهاإ على المستوى المحلي والدولي في 

التي يتم تطوير  فر ثالث مراحل في المنهجيات  اتو طار عام، كان ال بد من إولكن ك ،عداد معايير مهنية لهاإالتي يتم 

  :  ، وهيالمعيار المهني من خاللها

   .ومجموعات عمل رئيسة وفرعية أنشطةلى إليات لتحليل المهنة  آ - ١

ير المهارات المهنية  و تحليل الممكنات األخرى والمهمة للمهنة والتي تعتبر متطلبات لهيئة تنمية وتط - ٢

   . والتقنية

  .ايات المهنة ومعارفها وممكناتهاكل كفتطوير معايير مهنية ل - ٣

   .المعيار المهني  لتطوير  Functional Analysisالتحليل الوظيفي وقد تم استخدام منهجية 
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            المهني المهني المهني المهني         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل و و و و         لمهنة لمهنة لمهنة لمهنة         المهني المهني المهني المهني         الملخص الملخص الملخص الملخص  ٥٥٥٥

  

هذا    في  "المهني  رشــادخدمات واإل  ومقدم"  بلفظ   يقصــد

  فرادالمهني لأل  رشـــاداإليقدمون    الذين  فراداأل  جميعَ المســـتند  

النظر   بغض)  الجمعيو  الفردي  المهني  رشــاداإل(  المجموعات  وأ

 مؤســـــــســـــــات  فيرتبهم الفنـية    وأعن مســـــــمـياتهم الوظيفـية  

  .  شريطة ان يكونوا حصلوا على الترخيص الالزم عملهم

                ٢٢٢٢. . . . المهني المهني المهني المهني         الوصف الوصف الوصف الوصف  ٥٫١٥٫١٥٫١٥٫١
ن وهم ممــارســـــــبــأن  "المهني  رشـــــــــاداإل  ومقــدم"  ُيعّرف

  فراداأل  نن يســــاعدوون أو شــــبه متفرغون متفرغومتخصــــصــــ

على    -في المســــتوى التعليمي أو المرحلة العمريةدون تمييز  ب

تمكينهم  و  ،نيالمهســـــيما مســـــتقبلهم    وال  ،التخطيط لحياتهم

التعليم والتـدريـب  المقصـــــــود بهـا  و  ،حيـاتهم العمليـة  إدارةمن  

خـدمـاتهم في بيئـات مختلفـة،  على تقـديم    ونعمليو.  والعمـل

والمنظمــات غير   ،ومخيمــات الالجئين  ،والجــامعــات  ،المــدارسكــ

التدريب  ومعاهد ومراكز التوظيف العامة أو الخاصـــــــة، ومراكز    ،الحكومية

   .وما شابه

االلتزام بمدونة قواعد السلوك والحصول على مؤهالت  والمشورة االعتداد ب هذه الِمهنة يجب على ممارسي و

  . معتمدة

                المهني المهني المهني المهني         المرشد المرشد المرشد المرشد         بها بها بها بها         يقوم يقوم يقوم يقوم         التي التي التي التي         للمهام للمهام للمهام للمهام         ة ة ة ة أمثل أمثل أمثل أمثل  ٥٫٢٥٫٢٥٫٢٥٫٢
 . تحديد اهتماماتهم وقدراتهمل في أي مرحلة عمرية  فراد توجيه األ .١

على  لمساعدتهم  ؛ن وغيرهم ووالمتقاعد ،ن عن عملووالباحث ،طلبةبمن فيهم ال فرادتقديم المشورة لأل .٢

 . هاعلي والتغلب  التي تؤثر على أوضاعهم التعليمية أو المهنية التحديات   فهم

 . التعليمية والتدريبية الالحقة ت للخبرا  الطلبة إعداد  .٣

 . حول المستقبل المهنيالمعلومات  وتقديم رشاد الجمعياإلتدريس الفصول الدراسية وتقديم جلسات  .٤

 . مجموعة متنوعة من الموضوعاتورش عمل جماعية حول  إجراءو فراد توجيه األ .٥

 

    ) على الوصف التفصيلي٣يحتوي المرجع رقم ( ٢

 

) للمزيد من  ) للمزيد من  ) للمزيد من  ) للمزيد من  ١١١١( ( ( ( يرجى مراجعة الملحق  يرجى مراجعة الملحق  يرجى مراجعة الملحق  يرجى مراجعة الملحق  

 . . . . التعريفات والمصطلحات التعريفات والمصطلحات التعريفات والمصطلحات التعريفات والمصطلحات 

  –مصدر الصورة: دليل اتخاذ القرار المهني ١رسم توضيحي 

 ٨ص  –  ٢٠٠٦مركز تنمية المورد البشرية باألردن  –مركز المنار 
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 . العمل سوق معلومات  مثل  تخطيط وتعزيز البرامج والفعاليات المتعلقة بمسارات الحياة المهنية  .٦

 . وأهدافهم المهنية ة الحيا  في دوارهمأ تحقيق ل  ؛ على صياغة خطة طويلة األجل مسترشدين مساعدة ال .٧

 . التوظيف  وأ  التدريب  مزودي و أدعم أخرى مثل جهات اإلقراض  صادر مب تزويدهم أو  المسترشدينإحالة  .٨

 . يالمهن المستقبل   تطوير تخطيط ونشر برامج وفعاليات خدمات  .٩

 لألفراد المختلفة للكشف عن الميول واالهتمامات   نية ه المقاييس المطوير واجراء  ت . ١٠

وأقسام الخدمات   ، والموظفين ،هيئة التدريسأعضاء و  ،المدرسية  دارةواإل ، أولياء األمورالتعاون مع  . ١١

  دريب الت  ومعاهد ،ومؤسساتهم عمال األ  وأصحاب ،التدريب ومزودي  ،ومكاتب التشغيل ، ية األخرىبطالال

  . المهني رشاد اإل للمساعدة في تقديم خدمات التوجيه و  ؛الصلة  ذات المؤسسات من  وغيرهم ،المهني

        ة ة ة ة بديل بديل بديل بديل         مسميات مسميات مسميات مسميات  ٥٫٣٥٫٣٥٫٣٥٫٣
  والثاني  " رشادواإل التوجيه"هو  ولاأل  ،ادائًم  متالزمين من مقطعين  نجليزيةباإلمسمى المهنة  يتكون

  .  "المهني" هو

  ان  يجب  ماذا " الى المسترشدين توجيه  األحوال   من حال بأي يعني  ال هو  " " " " واإلرشاد واإلرشاد واإلرشاد واإلرشاد         التوجيه التوجيه التوجيه التوجيه " " " "   : : : : األول األول األول األول         المقطع المقطع المقطع المقطع 

  ما يفعلون  كيف  يعرفوا ان  من وتمكينهم  قدراتهم  بناء خالل  من  مساعدتهم بها  يقصد باألحرى بل  ،"يفعلوا

        .  تحقيقه يريدون

  مسيرة بها يقصد   بل ،ةالحرفي  و أ التقنية و أالمهن الفنية  لى إ حال  يأب تشير ال هنا " " " " مهني مهني مهني مهني ال ال ال ال " " " "         الثاني الثاني الثاني الثاني         المقطع المقطع المقطع المقطع 

  .  ةالحيا في الدور   وأ المستقبل،  و أ العملية  اةالحي

  رشادواإل"التوجيه / موضحة لمصطلح   شارحة مسميات اعتبارها  يمكن  خرى خرى خرى خرى أ أ أ أ هنا نشأت عدة مسميات  هنا نشأت عدة مسميات  هنا نشأت عدة مسميات  هنا نشأت عدة مسميات          ومن ومن ومن ومن  

ال تؤثر في معنى   وبالتالي  ، اتالكلم من  والقصد المفهوم  نفس تحمل هي بالتاليو ،نجليزيةباإل "المهني

  مهنة  ىيطلق عل   نأيمكن   ولذلك . أكبرولكن توضحه بصورة  ،منها والهدف المهنة  مغزى في  وال المصطلح

    : االتيةالمهني المسميات   رشاد اإل

  ".  المهني المستقبل تنمية" أو ،" المهني  المستقبل  تطوير"

  : اآلتية المسميات   ينالمهني  المرشدين  على   يطلق  نأفيمكن   ،عليه وبناءً 

  . خدمات التطوير المهني مقدم  •

  . خدمات تطوير المستقبل المهني مقدم  •

    .خدمات التنمية المهنية مقدم  •

  . خدمات تنمية المستقبل المهني  مقدم  •

        المرشد المهني لهذه المهنة. المرشد المهني لهذه المهنة. المرشد المهني لهذه المهنة. المرشد المهني لهذه المهنة.         – – – – المهني  المهني  المهني  المهني          رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل         مصطلح مصطلح مصطلح مصطلح         استخدام استخدام استخدام استخدام         عليه عليه عليه عليه         المستقر المستقر المستقر المستقر         من من من من         صبح صبح صبح صبح أ أ أ أ         قد قد قد قد         نه نه نه نه أ أ أ أ ب ب ب ب         التنويه التنويه التنويه التنويه         يجدر يجدر يجدر يجدر و و و و 

.  الالزم  الترخيص على وحصولهم تأهيلهم يتمما لم   مهنيون مرشدون أنهميطلق على أصحاب الوظائف اآلتية  أن: ال يجوز مالحظة 

  هذه مهن منفصلة وفق التصنيف المعياري األردني للمهن.  إنحيث 

  . مسؤول التسويق.٣                                    . مسؤول التدريب.٢    . مسؤول التوظيف.١

    .المرشد النفسّي واألسريّ . ٦          في التعليم المهني التربويه موجّ ال. ٥             الموارد البشرية.. مسؤول ٤

) لمزيد من  ) لمزيد من  ) لمزيد من  ) لمزيد من  ٣٣٣٣الملحق ( الملحق ( الملحق ( الملحق (         مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة يرجى  يرجى  يرجى  يرجى  

 . . . . التوضيح التوضيح التوضيح التوضيح 



١٢ 

 

                        المهنية المهنية المهنية المهنية         المستويات المستويات المستويات المستويات و و و و         التصنيف التصنيف التصنيف التصنيف  ٥٫٤٥٫٤٥٫٤٥٫٤
  التصـــــــنيف  فيلمـا ورد    اوطبقـً   ،للمؤهالت  الوطني  ردنياأل  طـاراإل  إلى  اســـــــتنـاًداو  ،معلى مـا تقـدّ   بنـاءً 

ــيات  اوطبقً   للمهن  ردنياأل  المعياري ــنيف  نعرض  ،العمل  وزارة  لتوصـ ــتوياتو  التصـ ــدينل  الفنية  الرتب  /المسـ   لمرشـ

  مدىو  ،الخدمة  مقدم  تعمق  مدى  لىإهي تشــــــير  بل   ،  وظيفية  أونقصــــــد بها أي مســــــميات إدارية    وال  ،المهنيين

ــتقاللّيته  ومدى  ،خبراتلديه من    ماو  ،ومهاراته  همعارف  من  تمكنه ــاهمته  ومدى  ،في تقديم هذه الخدمات  اســـ   مســـ

  المهنـة  تطوير  لىإ  هـادفين        ، ، ، ، رض المتطلبـات الالزمـة لنيـل هـذه الرتبـة الفنيـةنع  ، كمـانفســـــــهـا المهنـة  في تطوير

        .يةالحال بالممارسات واالرتقاء

        مساعد مساعد مساعد مساعد مرشد مهني  مرشد مهني  مرشد مهني  مرشد مهني          المسمى المسمى المسمى المسمى 

على تقديم  )  المستوى التالي(رشاد المهني التوجيه وا# ستشاريا ويساعدَ في فريق ليساهمَ   يعملُ        األدوار األدوار األدوار األدوار 
  تية:دوار ا/ا.

  . المهني الفردي  رشاداإل • 

    . المهني الجمعي، والتوجيه المهني في برامج التعليم  رشاداإل • 

  . • معلومات سوق العمل والتقييمات المهنية

    .• التدخالت مع النظم االجتماعية ذات العالقة

  . المهني  رشاداإل التوجيه وارة خدمات  دإ• 

وظيفته    ت ليس ي المهني فقط، فه رشاد اإل ال يعمل في مجال التوجيه وو متخصص  غير  هو        التعريف التعريف التعريف التعريف 

  ، المهني باإلرشاداألدوار الخاصة   بعضبأساسية ويقوم   خرى أصلية، لكنه يعمل في وظيفة األ

على تدريبات تؤهله   صلح  قدن يكون أ  بعد  وذلكصلي، لى عمله األإ للمسترشدين باإلضافة 

  ولؤسمعلم، أو مكال  ،تربوي اجتماعي،  ،نسانيإاألساسية ذات بعد  وظيفتهما تكون  عادةو ، لذلك

  جتماعي، أو موظف موارد بشرية وغيرهم. اال  مرشدال نفس، أو التوظيف، أو علم ال

        المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل 

        الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 

  يجب  العمل وزارة  وتوصياتاألردني للمؤهالت   طارواإل  للمهن  المعياري األردني  التصنيف   وفق

  . ي تخصص دراسي) أكاديمية (أي خلفية أ ، من اعاليً  يحمل مؤهًال  نأ

        خبرة خبرة خبرة خبرة 

        العمل العمل العمل العمل 

  تهاتنميوالموارد البشرية   إدارةو التوظيف ويعمل في وظائف ذات عالقة بالمجال مثل التدريب 

مجال معلومات سوق  ومجال علم السلوك ومجال علم النفس وعالقات العمل و متابعة الخريجين و

  ترى لجنة الخبراء قبولها.  خرىأي مهنة أو أ  ، النفسي أو التربوي   رشاداإلو العمل االجتماعي والعمل 

        سنوات سنوات سنوات سنوات 

        الخبرة الخبرة الخبرة الخبرة 

أو في مجال التوجيه   / من المجاالت السابقة و ي� أسنوات خبرة عمل في   أربعِ لى إ من صفر 

  . المهني رشاد اإلو

    . المستوى لهذه المؤهل عدد الساعات المقررة من البرنامج التدريبي  بنجاح  يكمل  أن        التدريب التدريب التدريب التدريب 

  . (يكمل بنجاح = حضور + اجتياز اختبار)

  . والتقنية المهنية المهارات   وتطوير  تنمية  هيئة قبل  من  يجتاز اختبار االعتماد لهذا المستوى        االعتماد االعتماد االعتماد االعتماد 
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        استشاري استشاري استشاري استشاري مرشد مهني  مرشد مهني  مرشد مهني  مرشد مهني          المسمى المسمى المسمى المسمى 

  :ا/تيةدوار أو يعمل ضمن فريق لتقديم ا. ،وبدرجة من االستقاللية ايعمل منفردً        األدوار األدوار األدوار األدوار 

  . المهني الفردي  رشاداإل  •

    . المهني الجمعي، والتوجيه المهني في برامج التعليم  رشاداإل  •

    . معلومات سوق العمل والتقييمات المهنية •

    .االجتماعية ذات العالقةالتدخالت مع النظم  •

  . المهني  رشاداإل خدمات التوجيه و إدارة •

  تليس   يالمهني فقط (غير متخصص في المجال)، فه  رشاد اإلال يعمل في مجال التوجيه و        التعريف التعريف التعريف التعريف 

نه يقوم  أبمعنى  ، ةذات صل آخرخرى قد تكون في مجال  أوظيفة صلية، لكنه يعمل في وظيفته األ

  يكون ن أبعد  صليلى عمله األإللمسترشدين باإلضافة   المهني  رشاداإلالخاصة باألدوار  بتأدية  

  وظيفته  تكون ما وعادة ؤهله لذلك.ي  ماسنوات خبرة  من ويمتلك   ،الالزمة التدريبات   تلقى قد

  المرشد نفس، أو  ال الم توظيف، أو عال  مسؤولمعلم، أو كال ،نساني إاألساسية ذات بعد 

  وغيرهم.  موارد بشريةجتماعي، أو موظف الا

        المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل 

        الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 

  يجب  العمل وزارة  وتوصياتاألردني للمؤهالت   طارإل وا للمهن  المعياري األردني  التصنيف   وفق

  ي تخصص دراسي) أكاديمية ( أ ي خلفية أ، من عالٍ   مؤهلٍ  على  حاصًال  يكون أن

        خبرة خبرة خبرة خبرة 

        العمل العمل العمل العمل 

  تهاتنميوالموارد البشرية   إدارةو التوظيف ويعمل في وظائف ذات عالقة بالمجال مثل التدريب 

مجال معلومات سوق  ومجال علم السلوك ومجال علم النفس وعالقات العمل و متابعة الخريجين و

  الخبراء قبولها. خرى ترى لجنة أي مهنة أو ، أالنفسيأو التربوي   اإلرشادو العمل االجتماعي والعمل 

        سنوات سنوات سنوات سنوات 

        الخبرة الخبرة الخبرة الخبرة 

أو في مجال التوجيه  /و  ،من المجاالت السابقة ي� أسنوات خبرة عمل في  ى ثماني إل   أربعمن 

  . المهني اإلرشاد و

الساعات المقررة من البرنامج التدريبي المؤهل لرتبة مساعد واستشاري التوجيه  بنجاٍح يكمل أن         التدريب التدريب التدريب التدريب 

  . = حضور + اجتياز اختبار)(يكمل بنجاح .  المهني اإلرشاد و

  . والتقنية المهنية المهارات   وتطوير  تنمية  هيئة قبل  من يجتاز اختبار االعتماد لهذا المستوى         االعتماد االعتماد االعتماد االعتماد 
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                مرشد مهني مرشد مهني مرشد مهني مرشد مهني         المسمى المسمى المسمى المسمى 

  : ا/تية ا.دوارأو يعمل ضمن فريق لتقديم  ،وبدرجة عالية من االستقاللية يعمل منفرًدا        األدوار األدوار األدوار األدوار 

  . المهني الفردي رشاد اإل . ١

  م. المهني الجمعي، والتوجيه المهني في برامج التعلي رشاد اإل . ٢

  . معلومات سوق العمل والتقييمات المهنية. ٣

    .التدخالت مع النظم االجتماعية ذات العالقة. ٤

  . المهني  رشاداإلدارة خدمات التوجيه و. إ٥

ويعتبرها مهنته لدعم األشخاص في التعامل مع التحديات   ،والتوجيه المهني رشاد يكرس جهده لإل         التعريف التعريف التعريف التعريف 

تقدم  ييحترف هذه المهنة ويعمل بها كوظيفته و  و فه  ،المتعلقة بالمستقبل المهنيو ة المتداخل

  في الرتب الفنية والسلم الوظيفي.  

المهني، ولديه   رشاد فراد ويدعم تطوير المناهج الخاصة باالمتفرغ يدعم األ المهني  مرشد ال

في مواجهة مراحل االنتقال   المسترشدين المعرفة المتخصصة في هذا المجال، ويساعد  

  . المختلفة، وخطط التغيير والتحول المهني

        المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل 

        الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 

  يجب  العمل وزارة وتوصيات للمؤهالت  األردني  طاراإلو التصنيف األردني المعياري للمهن   وفق. أ

  سنوات خبرة  ٦"أكثر من  لديهوي تخصص دراسي) أكاديمية (أي خلفية أ ، من ًياعال يحمل مؤهًال  نأ

    ". في المجال

  أو

  ،الصحة النفسيةو ، في مجاالت العلوم اإلنسانية المختلفة مثل علم النفس ا عاليً   يحمل مؤهًال . ب

علم النفس  و ،نسانعلم اإلو  ،علم االجتماعو ،علم النفس التربويو ، التربويو النفسي  رشاد اإلو

  ثالث. (مشروطة ب. خرى الحقةأالتربية. قد ترى لجنة الخبراء الموافقة على تخصصات  و ، الصناعي

  . )األقل سنوات خبرة على 

        خبرة خبرة خبرة خبرة 

        العمل العمل العمل العمل 

  عاله. أالمذكورة  األدوار المهني فقط وفق  رشاداإليعمل في تقديم خدمات التوجيه و 

        سنوات سنوات سنوات سنوات 

        الخبرة الخبرة الخبرة الخبرة 

     . المهني (مصحوبة بأي تخصص)  رشاداإلسنوات خبرة في مجال التوجيه و   سّت أكثر من  أ. 

المهني (مصحوبة بتخصصات    رشاداإل في مجال التوجيه و األقلسنوات خبرة على  ثالث  ب.

  . ة المحددة وفق هذا الشرط)ي نسانالعلوم اإل

باإلضافة  . حضور + اجتياز اختبار)يكمل البرنامج التدريبي المؤهل للرتب السابقة (يكمل بنجاح = أن         التدريب التدريب التدريب التدريب 

ن يكون برنامج أعاله ويفضل  أالمذكورة   األدوارحد  أو أحصوله على تدريب متقدم في جميع إلى 

  . دراسات عليا

  األدوارحد أفي   Action researchا إجرائي�  ا بحثً  يقدَم ، ويجتاز اختبار االعتماد لهذا المستوىأن         االعتماد االعتماد االعتماد االعتماد 

  .المذكورة، ويجاز من لجنة الخبراء

  



١٥ 

 

                مرشد مهني اخصائي مرشد مهني اخصائي مرشد مهني اخصائي مرشد مهني اخصائي         المسمى المسمى المسمى المسمى 

 وأ واحدفي ،  البحثية والعلمية المتخصصة وأ ،مور التنفيذية المتخصصةيعمل باستقاللية تامة في ا.        األدوار األدوار األدوار األدوار 
   :ا/تية ا.دوارمن  أكثر

  . المهني الفردي رشاد إل ا. ١

    .المهني الجمعي، والتوجيه المهني في برامج التعليم  رشاد اإل . ٢

  . معلومات سوق العمل والتقييمات المهنية. ٣

    .التدخالت مع النظم االجتماعية ذات العالقة. ٤

  . المهني  رشاداإلخدمات التوجيه و إدارة. ٥

المهني الفردي    رشاداإل : المهنية الخمسة  األدوارمن  في واحد أو أكثر  بشكل كامل ص متخّص         التعريف التعريف التعريف التعريف 

  ،معلومات سوق العمل والتقييمات المهنية ، الجمعي، التوجيه المهني في برامج التعليمو

  .المهني  رشاداإلخدمات التوجيه و  إدارة ، التدخالت مع النظم االجتماعية ذات العالقة

األمور  على  بعضهم يركز ، المهني بطرق مختلفة  رشاداإلالتوجيه و  ويعمل من أجل النهوض بمهنة 

الخدمات المهنية أو صنع السياسات أو اإلشراف على   إدارة   :العملية، على سبيل المثال

  . يشارك آخرون بشكل أساسي في البحث والتطوير أو التدريب األكاديميو  ،المهنيين  رشدينالم

  . عاليةالمتخصص المهني إظهار دور فاعل ونزاهة علمية ومهنية  على  يجب 

        المؤهل المؤهل المؤهل المؤهل 

        الدراسي الدراسي الدراسي الدراسي 

  ٨ي تخصص دراسي) (مصحوبة بشرط "أكثر من  أكاديمية (أ ي خلفية أ، من  اعاليً  يحمل مؤهًال .  أ

    . )في المجال سنوات خبرة" 

،  علم النفس  :في أي من مجاالت العلوم اإلنسانية مثل   ةدكتوراالو أماجستير  شهادة اليحمل . ب

  ،علم االجتماع، وعلم النفس التربويو ، التربوي رشاد اإلو ،النفسي  رشاداإلو  ،الصحة النفسيةو

قد ترى لجنة الخبراء الموافقة على تخصصات   .التربية و  ،علم النفس الصناعيو ،نسانعلم اإلو

  . )في المجال األقل ى سنوات خبرة عل   ٥(مشروطة ب   ،خرى الحقةأ

        خبرة خبرة خبرة خبرة 

        العمل العمل العمل العمل 

  عالهأالمذكورة   األدواروفق  ، المهني رشاداإلكثر من خدمات التوجيه و أ و أعمل في تقديم واحد  ال

  . فقط 

        سنوات سنوات سنوات سنوات 

        الخبرة الخبرة الخبرة الخبرة 

     .المهني (مصحوبة بأي تخصص)  رشاداإلسنوات خبرة في مجال التوجيه و   ثماني أكثر من. أ

المهني (مصحوبة بدرجة    رشاداإلفي مجال التوجيه و األقل سنوات خبرة على . خمس  ب

  . بالتخصصات المحددة وفق هذا الشرط) ة و الدكتوراأالماجستير  

على تدريب متقدم ومعتمد   حصوله  لى إ باإلضافة ، يكمل متطلبات المستوى السابق مباشرةأن         التدريب التدريب التدريب التدريب 

  . علياالدراسات ضمن الن يكون أويفضل    أو أكثر.  عالهأالمذكورة  األدوار  واحد منفي 

دوار المذكورة، ويجاز  حد األأفي  Theses اميدانيّ  ا يقدم بحثً ، ويجتاز اختبار االعتماد لهذا المستوىأن         االعتماد االعتماد االعتماد االعتماد 

  . من لجنة الخبراء

  

  



١٦ 

 

                المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة         عمل عمل عمل عمل ال ال ال ال         أماكن أماكن أماكن أماكن           ٥٫٥٥٫٥٥٫٥٥٫٥
  األماكن اآلتية:   فيعادة  المرشد المهني يعمل  

مكاتب العمل ومكاتب التشغيل وشركات القطاع   مثل (  الحكومية واألهلية والقطاع الخاصالمؤسسات   .١

  العام)  

    . منظمات العمل المدنّي  .٢

  .الجامعات الحكومية والخاصة  .٣

  . مكاتب التشغيل الخاصة .٤

 . شركات القطاع الخاص .٥

 . التدريب معاهد .٦

  . التدريب مزودو .٧

  . نفسه المرشدبمشروع خدمي خاص  .٨

   .نواعهاأعلى اختالف مستوياتها و والجامعات المدارس  .٩

 . )الخدمة  تقديم  حالة (في التعامل مع الالجئين   أماكن . ١٠

 . )الخدمة  تقديم حالة (في  األشخاص ذوي االعاقة التعامل مع    أماكن . ١١

        المهني المهني المهني المهني         للمرشد للمرشد للمرشد للمرشد         المطلوبة المطلوبة المطلوبة المطلوبة         المعارف المعارف المعارف المعارف  ٥٫٦٥٫٦٥٫٦٥٫٦
وبما يتعلق بتحســــين    ،الكفاياتكثير من المعارف وفق  الا بن يكون ملًم أالمهني    المرشــــديجب على مقدم  

   :مجموعة من المعارف المقترحة يأتي فيما. داءجودة األ

 
    المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة     الرقم الرقم الرقم الرقم 

    : مثل، نظريات تطوير (بناء) المستقبل المهني   .١

  . نظرية التصنيف المهني لهوالندأ. 

  . نظرية التطور المهني مدى الحياة لسوبرب. 

  . االجتماعي لالختيار المهني ونظرية المصادفةنظريات كرومبولتز للتعلم  ج. 

  . نظرية االنتقال لنانسي شلوسبرجد. 

 Constructivist Theory career ،المثالنماذج التطوير الوظيفي، على سبيل  / النظرية البنائيةهـ. 

design     

  . وهال وميللرألنظرية التعلم و. 
  . دارة المستقبل المهني إمهارات   .٢
  . التخطيط المهني وعمليات البحث عن وظيفة عمليات   .٣
  . المهني رشاداإلمعايير جودة تقديم خدمات التوجيه و   .٤
  . خالقيالميثاق األ  .٥



١٧ 

 

    المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة     الرقم الرقم الرقم الرقم 
  . علم نفس التواصل  .٦
    . علم النفس اإليجابي  .٧
  . المهني رشاداإلبنطاق دور   لماماإل  .٨
    . )ةللمسترشدين (مراحل النمو المختلف  ة الخصائص النمائي  .٩
    .ساليب تطبيقهاأ دوات القياس المهني وأب ةالمعرف   .١٠
    . ديناميكيات المجموعة   .١١
    . للمسترشدين  ة نماط الشخصياأل  .١٢
  العمل،   سوق  في والمطلوبة  الجديدة التخصصات معرفة (مثل  .لمام بمعلومات سوق العملاإل  .١٣

  والمهارات  المهني   والتكيف باالستعداد  المتعلقة  القضايا معرفة و ة،والراكد المشبعة   والتخصصات

  ) المهنية   العمل بيئة  في الحياتية 
  . لسوق العمل   ةالقوانين والتشريعات الناظم   .١٤
    .المهني  واإلرشادفي التوجيه  ة المبادرات الوطني  .١٥
    . مسارات وخيارات التعليم العام والتعليم العالي  .١٦
    . ةوالدولي  اإلقليمية ويفضل  ة،المحلي   ةالتعليم والتدريب في البيئ مزودي خدمات   .١٧
  . مطلوب) مشبعة، غير  ،ةمشبع  راكدة، في سوق العمل وتصنيفاتها ( ة القطاعات المهني  .١٨
    . التحديات المحلية بشأن االختيارات المهنية ونظريات تطوير (بناء) المستقبل المهني  .١٩
٢٠.  The Gatsby Benchmarks. 

  . ةالمهني   واالختياراتدوار العمل أعلى  ةوالثقافي  ة التأثيرات العائلي  .٢١
  القرار   اتخاذ نظريات  .٢٢
  

        هنية هنية هنية هنية الم الم الم الم         المخاطر المخاطر المخاطر المخاطر  ٥٫٧٥٫٧٥٫٧٥٫٧
  ،مخاطر على المسترشد، ومخاطر على المرشدإلى  هذه المهنة في   لةمالمحتالمهنية تنقسم المخاطر 

    ، على النحو اآلتي:ر على مزودي الخدمة طومخا

        على المسترشد  على المسترشد  على المسترشد  على المسترشد  المحتملة  المحتملة  المحتملة  المحتملة  المخاطر  المخاطر  المخاطر  المخاطر           ٥٫٧٫١٥٫٧٫١٥٫٧٫١٥٫٧٫١

    .المرشد له  ذى النفسي الناجم عن عدم تقبل األ .١

    .(عند عدم االمتثال لقواعد الصحة المهنية والسالمة وال سيما في حالة المجموعات)  ةصحي المخاطر ال .٢

    . للمسترشد  ةالحلول الجاهز  وأح  ائتقديم المرشد النص .٣

    . تقييمات)ال للبيانات (التفسير الخاطئ لنتائج   ئ عن التحليل الخاط ةناجم المخاطر ال .٤

  . االحترافية ة يرشاداإل ة عن تخطي المرشد لحدود العالق ةناجم المخاطر ال .٥



١٨ 

 

        المخاطر المحتملة على المرشد المخاطر المحتملة على المرشد المخاطر المحتملة على المرشد المخاطر المحتملة على المرشد          ٥٫٧٫٢٥٫٧٫٢٥٫٧٫٢٥٫٧٫٢

    . ذى الجسدي من قبل بعض المسترشدين في بعض الحاالت (نادر)التعرض لأل .١

    .عن ضغط حجم العمل  ة الضغوطات الناتج .٢

   . )ةمعدي ال مراض األ(  ةصحي ال مخاطرال .٣

  . مع المسترشد ة عن تخطي المرشد لحدود العالق ة ناتجالمخاطر ال .٤

        ها المرشد ها المرشد ها المرشد ها المرشد في في في في المخاطر على المؤسسة التي يعمل  المخاطر على المؤسسة التي يعمل  المخاطر على المؤسسة التي يعمل  المخاطر على المؤسسة التي يعمل           ٥٫٧٫٣٥٫٧٫٣٥٫٧٫٣٥٫٧٫٣

    ة.المقدم ة سوء الحديث عن المؤسسة الناتج عن عدم قناعة المسترشد بالخدم .١

    . تخريب مكان العمل .٢

    .و ثبات المعلومات عن متطلبات سوق العملأعدم مصداقية   .٣

    ة.عن التدخالت المجتمعي  ةناجم المخاطر ال .٤

    . لبياناتل  و تلٍف أ  عن فقدانٍ  ةناجم المخاطر ال .٥

   ة.ي رشاداإل ة عن سوء تقديم الخدم ةناجم المخاطر ال .٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩ 

 

                العمل العمل العمل العمل         بيئة بيئة بيئة بيئة         في في في في         ه ه ه ه فر فر فر فر ا ا ا ا تو تو تو تو         يجب يجب يجب يجب         ما ما ما ما         – – – –         العمل العمل العمل العمل         بيئة بيئة بيئة بيئة  ٦٦٦٦

 ة. العام   ةوالصحة السالمسس  أ ر يتوف .١

   .للنظر  ةً تَ تكون مشت�  أال العتبار خذ بعين امع األ ة،توفير وسائل توعوي  .٢

   ة.كتابالتسجيل و الدوات أ توفير  .٣

   . التقييم أدوات توفير  .٤

   ة. مناسبال  واإلضاءة ة،لوان جدران غير صاخبتوفير أ  .٥

درجة في وضع   ٩٠على شكل   توفير طاولة دائرية في وضع اإلرشاد الجماعّي، وطاولة مع كرسّيين  .٦

 اإلرشاد الفردي. 

   . واحتياجاتهم ة مالئمة عدد الموظفين مع المسترشدين المتوفر في المؤسس .٧

   ة.عاق لتسهيل وصول ذوي اإل   ةماكن ووسائل مهيئ توفير أ  .٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) لمزيد من  ) لمزيد من  ) لمزيد من  ) لمزيد من  ٥٥٥٥الملحق ( الملحق ( الملحق ( الملحق (         مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة يرجى  يرجى  يرجى  يرجى  

 . . . . التوضيح التوضيح التوضيح التوضيح 



٢٠ 

 

    المستقبلية المستقبلية المستقبلية المستقبلية         والمخاوف والمخاوف والمخاوف والمخاوف     التطلعات التطلعات التطلعات التطلعات  ٧٧٧٧

                المستقبلية المستقبلية المستقبلية المستقبلية         التطلعات التطلعات التطلعات التطلعات  ٧٫١٧٫١٧٫١٧٫١
  

 المهنة وتأطيرهاالمجال بالتعبير عن رغبتهم الشـديدة في تنظيم هذه  في  قام العديد من الممارسـين والخبراء  

ــريعات واألنظمة بموجب قانون العمل األردني   ــمن التشــــ ــمياتها الوظيفية المختلفة    االعتراف بهاضــــ في  وبمســــ

 ن يكون هناك برنامج دراسات عليا في هذا المجال. أأهمية  عنر الكثيرون كما عب�  ،ديوان الخدمة المدنية

تنظيمي لهذه المهنة   إطار العمل على اصدار من خالل وزارة العمل خذتها أن المبادرة التي أوهنا يجدر الذكر ب

منح ترخيص مزاولة المهنة  من خالل طوير المهارات المهنية والتقنية ت هيئة تنمية ووبموجب قانون العمل األردني 

    ، بداية الطريق لتنظيم المهنةهي 

طار الوطني  ا لإلوهو ما يوازي المســتوى الرابع طبقً   ،مســتوى "المهني"العلى  حيث ســيتم تســكين المؤهل  

ولمطابقة التصــنيف    ، ”career advisor “األردني للمؤهالت، و يتناســب مع مســمى "اســتشــاري تطوير مهني "  

المهني على مستوى    موجهالن يكون مستوى المرشد المهني/  أب  جاألردني والعربي والدولي المعياري للمهن، ي

ن هذه المبادرة من إلذلك ف  ؛ن، وهو ما يتطلب اســتكمال مســار التطور المهني للمســتويات األعلىياالختصــاصــيّ 

برنامج دراســــات عليا  تطوير    نحوا  ًم قدُ   ضــــّي الفنية والتقنية تعد نقطة انطالق نحو الُم هيئة تنمية وتطوير المهارات  

   .٧بالدرجات الجامعية مستوى  متخصٍص  و برنامجٍ أ) ٩و  ٨(مستوى 

عند كل مزود تدريب على العموم دون   - األقلعلى  -مهني واحد   مرشدلزامية توفير  إإلى  نتطلع  وعليه؛ فإننا 

المهني على   رشاداإلنشر المعيار المهني للتوجيه و إلى نتطلع  ، كماالتدريب المهنية والتقنيةعلى مراكز   قتصاراال

    .مستوى واسع

  

                المستقبلية المستقبلية المستقبلية المستقبلية         المخاوف المخاوف المخاوف المخاوف  ٧٫٢٧٫٢٧٫٢٧٫٢
  

  ، مزودي التدريب عدد و زيادة أ ت، مستوى جودة التدريب مع مرور الوق تدنيتتركز المخاوف المستقبلية في 

  قطاعات  وكافة المستهدفين  من الفئات   كافة تشمل  نأمن   يمنعها تطوير وتحديث المهنة بشكل  يتوقف  وأن

    . الخاص والقطاع  العام القطاع  في   اختالفها  على العمل 

  

  



٢١ 

 

    والمصادر والمصادر والمصادر والمصادر         والوثائق والوثائق والوثائق والوثائق         والمعدات والمعدات والمعدات والمعدات         والوسائل والوسائل والوسائل والوسائل         دوات دوات دوات دوات واأل واأل واأل واأل         األجهزة األجهزة األجهزة األجهزة  ٨٨٨٨

        : : : : ة ة ة ة عام عام عام عام         معدات معدات معدات معدات  ٨٫١٨٫١٨٫١٨٫١
 . المكتب .١

 . المقاعد .٢

   ة.ضاءاإل .٣

   .جهاز كمبيوتر  .٤

 ة. لة طباع آ .٥

 . ماسح ضوئي  .٦

   . دراجأخزائن و .٧

   . المأق .٨

   .نترنتإشبكة  .٩

 . هاتف خلويّ و رضي أهاتف  . ١٠

   .لتنظيم المواعيد ة مؤرخ ة جندأ . ١١

 . ختياري)اتوفر وسائل تنقل (  . ١٢

 . جهاز عرض (بروجكتور/ داتا شو) (اختياري)  . ١٣

  . ت صغيرة (اختياري)اعاطاولة اجتم . ١٤

                الوثائق: الوثائق: الوثائق: الوثائق:  ٨٫٢٨٫٢٨٫٢٨٫٢
   . وراق مالحظاتأ .١

 ة. جماعيّ و ة فرديّ  بنوعيها:  نماذجال .٢

 األمور. رضا أولياء  ، رباب العملأ  ارضو ،المسترشد  ارض  :ستبياناتاال .٣

    .نشطة والمالحظة وغيرها) أدوت التقييم المهني (مقاييس واختبارات وأ .٤

   ة. والجماعي ة للحاالت الفردي ة ملفات مؤرشف .٥

   .عمالبطاقات مهن األ .٦

 ... لخإ  . أصحاب العملو ترشدين المسوعناوين المؤسسات و  ،يميالتإو  ،رقام هواتفأ قائمه تضم  .٧

 .اً لكترونيّ إ و أا ورقيً  ة مواعيد مجدول .٨

   ة. والسنوي  ة الجدول الزمني للخطط الشهري .٩

   ة. الذاتي   ةنماذج السير . ١٠

   .نجاحالمقابالت وقصص ، كالمقاطع فيديو . ١١

   ة.الجمعي   نشطةواأل ة لكترونية بالحاالت الفرديإملفات   . ١٢



٢٢ 

 

  

                ات ات ات ات اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع         وغرف وغرف وغرف وغرف         قاعات قاعات قاعات قاعات  ٨٫٣٨٫٣٨٫٣٨٫٣
رباب  ألقاءات مع ال  عقدالجماعي و  رشاد اإلوذلك لغايات  )  (data show and Projectorعرض بجهاز ةمزود .١

  . جمعياتال   ة/تمويليال  ة/ تدريبي الجهات ال إلى    ةضافإل اب ،مورولياء األأو ، العمل

 .والتثقيف  ة للتوعي  منشورات  / ةي إرشادلوحات تحتوي على  .٢

  

                ة ة ة ة والسالم والسالم والسالم والسالم         ة ة ة ة الصح الصح الصح الصح         معدات معدات معدات معدات  ٨٫٤٨٫٤٨٫٤٨٫٤
 . معقم .١

   ت.كماما .٢

   .تنظيف مواد  .٣

 . كفوف .٤

    ة. والسالم المهني ة للصح  ةي إرشاد  ةلوح .٥

                والمصادر والمصادر والمصادر والمصادر         الوسائل الوسائل الوسائل الوسائل  ٨٫٥٨٫٥٨٫٥٨٫٥
 . للمهن - العربي - األردني  ين التصنيف .١

  . الكفايات الوطنية  .٢

    . مواد ترويجية متنوعة وكثيرة .٣

  . وسائل القياس والتقييم  .٤

    . خر ثالث سنواتتقارير تحليل سوق العمل آل  .٥

  . والوظائف ملفات حول معلومات عن المهن  .٦

 . مهنية متنوعة ) كتالوجات( .٧

  . لكترونية المشتملة على معلومات مهنيةالمواقع اإل  .٨

   . لكترونيةمواقع التوظيف اإل  .٩

  

  

  

  

  

  



٢٣ 

 

                المهنة المهنة المهنة المهنة         وسلوكيات وسلوكيات وسلوكيات وسلوكيات         خالقيات خالقيات خالقيات خالقيات أ أ أ أ  ٩٩٩٩

 ة ة ة ة عام عام عام عام         وأخالق وأخالق وأخالق وأخالق         سلوكيات سلوكيات سلوكيات سلوكيات  ٩٫١٩٫١٩٫١٩٫١
   .المساواة  .١
 ة. النزاه .٢

   ة.الحيادي  .٣
   . )ة معين  ة ثر لصالح جهأعدم التحيز(الت .٤
   . تم مشاركتها)ة مور خاصأي أ  و أمعلومات  و أ(تسجيالت  ة واحترام الخصوصي ة السري .٥
   .تمام عملهمن إخر آ افي توثيق المعلومات بشكل يمكن مرشدً  ة الدق .٦
   .خالص واإل ةالمهني  .٧
   ة. الصدق والمصداقي .٨
   ة.تحمل المسؤولي  .٩
   . جيدال  االستماع  . ١٠
   .ضبط النفس  . ١١
 . ذاتيال التحفز  . ١٢
   ة. والمطابق ةصال األ . ١٣
   . التعاطف . ١٤
   ة. سرعة البديه . ١٥
   .جتماعياالذكاء ال . ١٦
   ة.المبادر . ١٧
   .تزام بالمظهر الالئقلاال . ١٨
 . احترام التنوع . ١٩
 . التعاون . ٢٠
   .خرقبول اآل . ٢١

 خاصة خاصة خاصة خاصة         وأخالق وأخالق وأخالق وأخالق         سلوكيات سلوكيات سلوكيات سلوكيات  ٩٫٢٩٫٢٩٫٢٩٫٢
   . مراعاة مصلحة المسترشد .١

   .العمل لمصلحة المجتمع .٢

   .داءأاحترام حقوق الغير فيما يؤمنون به من قيم وما يقومون به من سلوك/  .٣

   .متوازنة واحترافية مع المسترشد ةموضوعي  ةناء عالق ب .٤

 ة. و المنفعأمع المسترشد يشوبها االستغالل  ةشخصي   ةي عالق أ عدم إقامة  .٥

   . المهني  رشاداإلن تقتصر صراحة المسترشد مع المرشد على حدود خدمة أب االلتزام .٦

    .المهني بينما قد ال يجيد استخدامها رشاداإلفي   ة دوات فنيأو أيات نتقعدم استخدام  .٧



٢٤ 

 

                المهنة المهنة المهنة المهنة         أخالقيات أخالقيات أخالقيات أخالقيات         مدونة مدونة مدونة مدونة  ٩٫٣٩٫٣٩٫٣٩٫٣
        مقدمة  مقدمة  مقدمة  مقدمة  

  رشاداإلتصف مدونة األخالق القيم األساسية والمبادئ والمعايير األخالقية لسلوك جميع ممارسي التوجيه و

  ، ويمكن تفصيلها في ما يأتي: المهني

  

        الجوهرية: الجوهرية: الجوهرية: الجوهرية: القيم  القيم  القيم  القيم  

    ....)، التطور المهني  ،االلتزام ،االحترافية والمهنية في العمل (الموضوعية .١

    . ...)، تعزيز العدالة االجتماعية ،دماجاإل  ،الشمولية (احترام وقبول التنوع .٢

  ، المساواة، ...). اإلنصاف (العدالة .٣

    ....)، تجنب الضررفعل الصواب مقابل   ،حفظ الكرامة ،االحترام، اإلنسانية (إظهار التعاطف .٤

  . الشفافية .٥

 . التكامل .٦

  

        المهني  المهني  المهني  المهني          رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل المبادئ األخالقية لمهنة التوجيه و المبادئ األخالقية لمهنة التوجيه و المبادئ األخالقية لمهنة التوجيه و المبادئ األخالقية لمهنة التوجيه و 

  .العملية االرشاديةالمسترشد في مركز تواجد   .١

 . االلتزام بنطاق الممارسة وحدود دور المرشد المهني .٢

   .مثل التسويق او الدعاية خرى أدوار أو أي خدمات أعن المهني  رشاداإلخدمات   ةاستقاللي  .٣

 ). فكرية لآلخرين، المصداقية في الحديثال الملكية    ق،تواصل منفتح وصادق ودقي ل (الحديث المسؤو .٤

   . السرية  .٥

 أن يكون الممارسون مؤهلين بشكل مناسب.  .٦

 . تكافؤ الفرص .٧

  

        األخالقية: األخالقية: األخالقية: األخالقية: المعايير  المعايير  المعايير  المعايير  

  . تجاه المسترشد المسؤولية .١

    .داءنحو األ المسؤولية .٢

    . المهنية  المسؤولية .٣

  . نحو المجتمع المسؤولية .٤

    .عالم والتكنولوجياتجاه استخدام وسائل اإل مسؤوليةال .٥

        

) لمزيد من  ) لمزيد من  ) لمزيد من  ) لمزيد من  ٦٦٦٦يرجى مراجعة الملحق ( يرجى مراجعة الملحق ( يرجى مراجعة الملحق ( يرجى مراجعة الملحق ( 

 . المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات 

) لمعرفة  ) لمعرفة  ) لمعرفة  ) لمعرفة  ٦٦٦٦( ( ( ( الملحق  الملحق  الملحق  الملحق          مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة         يرجى يرجى يرجى يرجى 

 . . . . اإلجراءات الخاصة بكل معيار اإلجراءات الخاصة بكل معيار اإلجراءات الخاصة بكل معيار اإلجراءات الخاصة بكل معيار 



٢٥ 

 

        م م م م َس َس َس َس القَ القَ القَ القَ  ٩٫٤٩٫٤٩٫٤٩٫٤
    . الترخيصم خاص بالمهنة كشرط أساسي للحصول على  َس بالتوقيع على َق  المرشد المهنين يلتزم  أيجب 

  ) )٦(حق ليرجى مراجعة الم(

        

        المهنية المهنية المهنية المهنية         االخالق االخالق االخالق االخالق         بمدونة بمدونة بمدونة بمدونة         االلتزام االلتزام االلتزام االلتزام         عدم عدم عدم عدم         عواقب عواقب عواقب عواقب  ٩٫٥٩٫٥٩٫٥٩٫٥
  

هذه العواقب على غير الملتزمين   وقوعيمكن  ة، ومعلن واضحة ضوء مرجعيات محددة وبناء على إجراءات   في

    : المهنية خالق بمدونة األ

  . لمدة زمنية معينةأو تعليق الرخصة   تدريب إضافي،  على  بالحصول  زامت لالا •

    . غرامة مالية •

    الرخصة. سحب  •

  



٢٦ 

 

 

                والفرعية والفرعية والفرعية والفرعية         الرئيسية الرئيسية الرئيسية الرئيسية         المهنية المهنية المهنية المهنية         والمهارات والمهارات والمهارات والمهارات         نشطة نشطة نشطة نشطة األ األ األ األ  ١٠١٠١٠١٠

 

 

        

    ين ين ين ين ئ ئ ئ ئ المبتد المبتد المبتد المبتد 

البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  

        . . . . للممارسين للممارسين للممارسين للممارسين 

    ة (أ) ة (أ) ة (أ) ة (أ) المجموع المجموع المجموع المجموع 

البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  

        . . . . للممارسين للممارسين للممارسين للممارسين 

        ب) ب) ب) ب) عة ( عة ( عة ( عة ( المجمو المجمو المجمو المجمو 

    إجمالي ساعات التدريب المقترح إجمالي ساعات التدريب المقترح إجمالي ساعات التدريب المقترح إجمالي ساعات التدريب المقترح  

١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠    ٧٥٧٥٧٥٧٥    ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠        

تدريب  تدريب  تدريب  تدريب  

        ي ي ي ي مؤسس مؤسس مؤسس مؤسس 

تدريب  تدريب  تدريب  تدريب  

        ي ي ي ي ميدان ميدان ميدان ميدان 
        مؤسسي مؤسسي مؤسسي مؤسسي تدريب  تدريب  تدريب  تدريب          ي ي ي ي تدريب مؤسس تدريب مؤسس تدريب مؤسس تدريب مؤسس 

        الرئيسية والفرعية الرئيسية والفرعية الرئيسية والفرعية الرئيسية والفرعية         نشطة نشطة نشطة نشطة األ األ األ األ 

 ٣٢٫٥ ٢١  ٥٠ التقييم المهني)  أدوات إدارة) التقييمات المهنية (إجراءدارة (إ  ١٠٫١

 ٧٫٥ ٥  ١٢ التقييم المختلفة  أدواتتطوير (بناء) المستقبل المهني بيربط النظريات ونماذج أن  ١٠٫١٫١

 ٢٫٥ ٢   ٣ أن يبحث عن/ في أدوات التقييم    ١٠٫١٫٢

 ٢٫٥ ٢   ٤ أن يقيم أدوات التقييم المتوقعة/ المتاحة  ١٠٫١٫٣

 ٢٫٥ ٢   ٤ كثر مالئمة للمسترشداألأن يحدد أدوات التقييم  ١٠٫١٫٤

 ٨٫٥ ٥   ١٢ التقييمات أن يطبق  ١٠٫١٫٥

 ٤٫٥ ٣   ٥ أن يفسر نتيجة التقييم  ١٠٫١٫٦

 ١٫٥ ١   ٢ أن يناقش نتائج التقييم مع المسترشد ١٠٫١٫٧

 ٠٫٥ ٠   ٢ ا عن نتائج كل مسترشد تم تطبيق التقييم معه رً أن يعد تقري ١٠٫١٫٨

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن يوثق/ يحتفظ بنتائج التقييم في ملف المسترشد   ١٠٫١٫٩

 ٢ ١   ٤ أن يمكن المسترشد من تحديد فرص التحسين ونقاط القوة والفرص المتاحة  ١٠٫١٫١٠

 ٧٫٥ ٤   ٣٠ اإلرشاد المهني  إدارة وتنظيم عمليات ١٠٫٢



٢٧ 

 

 ٠  ٠   ١ أن يتفقد موقع العمل  ١٠٫٢٫١

 ٠  ٠   ١ أن يجهز موقع العمل ١٠٫٢٫٢

 ٠  ٠   ١ والمعدات الالزمةاألدوات أن يجهز  ١٠٫٢٫٣

 ١  ١   ٤ للمجموعات أنشطة أن يحدد الفئات المستهدفة لترتيب  ١٠٫٢٫٤

 ٠٫٥  ٠   ١ أن يعد الخطة اليومية  ١٠٫٢٫٥

 ٠٫٥  ٠   ٢ أن يحافظ على ثبات خدمة اإلرشاد   ١٠٫٢٫٦

 ١  ١   ٣ أن يطور خطط واستراتيجيات وتقنيات المتابعة والتقييم  ١٠٫٢٫٧

 ١  ١   ٣ الرصد والتقييم لقياس نتائج البرامج المقدمة  أدواتأن يستخدم  ١٠٫٢٫٨

 ٠٫٥  ٠   ٣ عداد التقارير الدورية إأن يقوم ب ١٠٫٢٫٩

 ١  ١   ٣ أن يعد للزيارات الميدانية على اختالف أهدافها    ١٠٫٢٫١٠

 ٠٫٥  ٠   ٣ أن ينفذ الزيارات الميدانية  ١٠٫٢٫١١

 ٠٫٥  ٠   ١ أن يسوق (يروج) لخدمات اإلرشاد بين المستثمرين والشباب وذوي المصلحة اآلخرين  ١٠٫٢٫١٢

 ٠٫٥  ٠   ٢ أن يساهم في إعداد وتوزيع نشرات التوعية بخدمات التوجيه واإلرشاد المهني   ١٠٫٢٫١٣

 ٠٫٢٥  ٠   ١ أن يشارك في االجتماعات الدورية للمؤسسة  ١٠٫٢٫١٤

 ٠٫٢٥  ٠   ١ أن يتعاون مع الزمالء من داخل وخارج مؤسسة عمل المرشد   ١٠٫٢٫١٥

 ٣١٫٥ ١٨   ٥٠ (اإلرشاد المهني الفردي)  فراداألخدمة   ١٠٫٣

 ١  ٠   ١ أن يستقبل المسترشد ١٠٫٣٫١

 ١  ١   ٢ أن يتفق مع المسترشد على قواعد إجراء الجلسات اإلرشادية ١٠٫٣٫٢

 ٠٫٧٥  ٠   ١ أن يتفق مع المسترشد على دور المرشد والمسترشد ١٠٫٣٫٣

 ١  ١   ٣ أن يحدد احتياجات المسترشد  ١٠٫٣٫٤

 ١  ١   ٢ أن يساعد المسترشد على تحديد وصياغة األهداف من الجلسات اإلرشادية  ١٠٫٣٫٥

 ٠٫٧٥  ٠   ١ أن يتحقق من جدية المسترشد وحاجته للخدمة  ١٠٫٣٫٦

 ٠٫٢٥  ٠   ١ أن ينشئ ويحدث ملف المسترشد  ١٠٫٣٫٧

 ٣  ١   ٦ أن يبدأ المقابالت اإلرشادية مع المسترشد ١٠٫٣٫٨

 ٠٫٥  ٠   ١ أن يدون المعلومات األساسية عن حالة واحتياج المسترشد  ١٠٫٣٫٩

 ١٫٥  ١   ٢ أن يحدد المرحلة اإلرشادية التي يقف عندها المسترشد ١٠٫٣٫١٠



٢٨ 

 

 ٠٫٧٥  ٠   ١ أن يعد (يستعد) للجلسات اإلرشادية مع المسترشد  ١٠٫٣٫١١

 ١٫٥  ١   ٣ أن يساعد المسترشد في تحديث األهداف المهنية الطويلة المدى   ١٠٫٣٫١٢

 ٤  ٢   ٥ أن يساعد المسترشد في التعرف على ذاته    ١٠٫٣٫١٣

 ٢٫٥  ٢   ٣ أن يستعرض الخيارات المهنية المناسبة للمسترشد ١٠٫٣٫١٤

 ١  ١   ٢ أن يناقش فرص التدريب والتشغيل المناسبة للمسترشد ١٠٫٣٫١٥

 ١٫٥  ١   ٢ أن يستعرض مع المسترشد معلومات عن المهن التي يحددها، مثل: المعايير المطبقة وبيئات العمل بها ١٠٫٣٫١٦

 ٣  ٢   ٤ أن يساعد المسترشد على اتخاذ القرار المهني  ١٠٫٣٫١٧

 ٣  ٢   ٤ أن يساعد المسترشد على وضع خطة تنفيذية (قصيرة أو متوسطة المدى) ويتابعها ١٠٫٣٫١٨

 ٠٫٥  ٠   ٢ أن يحدد مدى احتياج المسترشد لالنضمام إلى جلسة إرشاد جمعي  ١٠٫٣٫١٩

 ١٫٥  ١   ٢ أن يساعد المسترشد على إعداد أدوات دخول سوق العمل  ١٠٫٣٫٢٠

 ١٫٥  ١   ٢ أن يساعد المسترشد بشأن استدامة فرصة العمل   ١٠٫٣٫٢١

 ٢٣٫٥ ١٣   ٥٠ المجموعات (اإلرشاد المهني الجمعي)خدمة  ١٠٫٤

 ٠٫٥ ٠   ١ أن يحدد المسترشدين الذين هم بحاجة لإلرشاد الجمعي (مكررة)   ١٠٫٤٫١

 ١٫٥ ٠   ٢ أن ينظم جلسات اإلرشاد الجمعي  ١٠٫٤٫٢

 ١ ١   ٢ أن يعد الموضوعات اإلرشادية التي سيقدمها للمسترشدين بشكل جمعي ١٠٫٤٫٣

 ١٫٥ ١   ٢ أن يقوم بتيسير جلسات اإلرشاد الجمعي  ١٠٫٤٫٤

 ١٫٥ ١   ٣ تساعدهم على التعرف على ذواتهم  أنشطة أن ييسر للمسترشدين  ١٠٫٤٫٥

 ١٫٥ ٠   ٣ أن يستعرض معلومات عن سوق العمل  ١٠٫٤٫٦

 ٠٫٧٥ ٠   ١ أن يناقش مع المسترشدين فرص التعليم والتدريب والتشغيل المتوفرة  ١٠٫٤٫٧

 ١٫٥ ١   ٣ أن يستعرض مع المسترشدين معلومات عن المهن المختلفة والمعايير المطبقة وبيئات العمل بها ١٠٫٤٫٨

 ١ ١   ٢ أن يستعرض مع المسترشدين عالقات العمل التقليدية والناشئة (مستقبل العمل)  ١٠٫٤٫٩

 ١٫٥ ١   ٢ أن ييسر للمسترشدين جلسات بشأن التخطيط المهني واتخاذ القرار  ١٠٫٤٫١٠

١٠٫٤٫١١ 
المتعلقة،  أن ينظم للمسترشدين جلسات تتضمن موضوعات ذات عالقة بقانون العمل (التشريعات 

 مستقبل العمل، ...) 

٢   

١٫٥ ١ 

 ٣ ٢   ٦ أن ييسر جلسات بشأن إعداد المسترشدين للحصول على العمل  ١٠٫٤٫١٢

 ١٫٥ ١   ٣ أن ييسر جلسات بشأن استدامة المسترشدين بالعمل  ١٠٫٤٫١٣



٢٩ 

 

 ٠٫٥ ٠   ٢ التي يمكن للمسترشدين التشارك في تنفيذها  نشطة أن ييسر األ ١٠٫٤٫١٤

 ٠٫٢٥ ٠   ١ أن ييسر جلسات تبادل خبرات بين المسترشدين أنفسهم  ١٠٫٤٫١٥

 ١ ١   ٢ أن ينظم جلسات توجيه (توعية مهنية) لفئات مختلفة مثل الطلب والباحثين عن عمل   ١٠٫٤٫١٦

 ٠٫٥ ٠   ١ توعية بالمستقبل المهني في المدارس وأماكن التجمعات  أنشطة أن ينظم  ١٠٫٤٫١٧

 ٠٫٥ ٠   ٣ أن يساهم في تطوير برامج تدريبية ومناهج تعليمية حول التخطيط للمستقبل المهني  ١٠٫٤٫١٨

 ١ ١   ٢ أن ينظم ورش عمل للفئات المستهدفة حول متطلبات سوق العمل  ١٠٫٤٫١٩

 ٠ ٠   ١ أن يستعرض مع الفئات المستهدفة قصص نجاح مسترشدين سابقين  ١٠٫٤٫٢٠

 ٠ ٠   ١ أن ينظم للفئات المستهدفة ندوات ولقاءات مع نماذج ناجحة في المجتمع (قدوة)  ١٠٫٤٫٢١

 ١ ١   ٣ أن يساهم في تطوير مواد تعليمية لتعريف الفئات لمستهدفة عن عالم العمل  ١٠٫٤٫٢٢

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن يساهم في نشر التوجهات اإليجابية بشأن العالقة مع أصحاب االعمال    ١٠٫٤٫٢٣

 ٤٫٥ ٢   ٣٠ التعامل والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية   ١٠٫٥

 ٠٫٥ ٠   ٢ بعملهأن يطور خطة عالقات عامة خاصة  ١٠٫٥٫١

 ١ ١   ٢ مع المؤسسات ذات العالقة مهنية أن يكون شبكة عالقات  ١٠٫٥٫٢

 ٠ ٠   ٢ أن يصنف احتياجات المؤسسات ذات العالقة   ١٠٫٥٫٣

 ٠ ٠   ٣ أن يضع خطة للتدخالت مع المؤسسات ذات العالقة   ١٠٫٥٫٤

 ٠ ١   ٣ الضرورةأن يقوم بتنفيذ جلسات إرشادية ألصحاب العمل عند  ١٠٫٥٫٥

 ٠ ٠   ٢ أن ينظم محاضرات توعوية للمؤسسات المجتمعية عند الحاجة  ١٠٫٥٫٦

 ٠ ٠   ٢ أن يرتب لقاءات للمسترشدين مع مزودي التوظيف ١٠٫٥٫٧

 ٠ ٠   ٢ وأصحاب العمل والمهنيين  المسترشدينأن يدعم التواصل بين  ١٠٫٥٫٨

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن ييسر حصول مؤسسات العمل على عامليين مؤهلين   ١٠٫٥٫٩

 ٠٫٥ ٠   ٢ "  منحأن يربط المسترشدين بفرص "تمويل، تدريب، عمل،  ١٠٫٥٫١٠

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن يشارك المعلومات الالزمة عن المسترشدين مع أصحاب العمل ١٠٫٥٫١١

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن يعرف المؤسسات على خدمات اإلرشاد  ١٠٫٥٫١٢

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن يقوم بتزويد أولياء األمور بالمعلومات المتعلقة بالمستقبل المهني وفرص العمل  ١٠٫٥٫١٣

 ٠٫٥ ٠   ١ أن يستثمر عالقاته المهنية (اإلرشادية) مع المسترشدين السابقين لدعم المسترشدين الحاليين  ١٠٫٥٫١٤

 ٠ ٠   ١ من داخل وخارج مؤسسة عمل المرشد زمالئه أن يسعى إلى تكامل دوره مع أدوار  ١٠٫٥٫١٥



٣٠ 

 

 ٦٫٥ ٧   ٣٠ إدارة البيانات والمعلومات    ١٠٫٦

 ١ ١   ٣ أن يجمع المعلومات الخاصة بالمسترشدين  ١٠٫٦٫١

 ٠ ٠   ٢ أن يوثق المعلومات الخاصة بالمسترشدين  ١٠٫٦٫٢

 ٠ ٠   ١ المعلومات والتطورات الخاصة بالمسترشدين أن يحّدث  ١٠٫٦٫٣

 ١ ١   ٢ أن يجمع التغذية الراجعة من المسترشدين  ١٠٫٦٫٤

 ٠ ٠   ١ أن يوثق التغذية الراجعة من المسترشدين  ١٠٫٦٫٥

 ١ ١   ٣ أن يحلل التغذية الراجعة ١٠٫٦٫٦

 ٠ ١   ٢ أن يشارك في إجراء الدراسات التتبعية للمسترشدين  ١٠٫٦٫٧

 ٠ ٠   ٢ سوق العمل بجانبي العرض والطلبعن أن يجمع بيانات   ١٠٫٦٫٨

 ١ ١   ٣ للمهن   المعيارية أن يستخدم التصنيفات  ١٠٫٦٫٩

 ١ ١   ٢ أن يجمع ويحدث المعلومات المتعلقة بالمستقبل المهني (فرص وموارد التعليم والتدريب والعمل)  ١٠٫٦٫١٠

 ٠٫٥ ٠   ٢ أن يقوم باالطالع وقراءة بيانات سوق العمل     ١٠٫٦٫١١

 ٠ ٠   ١ أن يقوم بتعبئة نماذج العمل ١٠٫٦٫١٢

 ٠ ٠   ١ النماذج حسب الحاجة  يحدثأن  ١٠٫٦٫١٣

 ٠ ٠   ١ أن يؤرشف الملفات والنماذج  ١٠٫٦٫١٤

 ٠ ٠   ١ أن يقوم بجمع بيانات من المؤسسات ١٠٫٦٫١٥

 ٠ ٠   ١ بيانات الشركاءأن يحدث قاعدة  ١٠٫٦٫١٦

 ١ ١   ٢ ا عن الجلسات اإلرشادية الفردية والجماعية والزيارات الميدانيةأن يعد تقريرً  ١٠٫٦٫١٧

 ٤٫٥ ٤   ١٣ المهارات المهنية تطوير  ١٠٫٧

 ١ ١   ١ أن يواكب التطورات في المهنة ١٠٫٧٫١

 ١ ٠   ١ أن يتبادل الخبرات مع الجهات األخرى ١٠٫٧٫٢

 ٠ ٠   ١ أن يشارك في تطوير خبرات مؤسسته  ١٠٫٧٫٣

 ٠ ١   ١ أن يشارك في ورش تطوير (بناء) المستقبل المهني   ١٠٫٧٫٤

 ٠٫٥ ٠   ١ أن يساهم في إعداد أدلة وأدوات اإلرشاد الجمعي والتوجيه المهني ١٠٫٧٫٥

 ٠ ٠   ١ أن يشارك في تدريب المرشدين الجدد ١٠٫٧٫٦

 ٠٫٥ ١   2 ويطلع على نظريات تطوير (بناء) المستقبل المهني الحديثة أن يبحث  ١٠٫٧٫٧



٣١ 

 

 ٠ ١   ١ أن يساهم في تحديث وتطوير المنهاج التدريبي ١٠٫٧٫٨

 ٠٫٥ ٠   ١ أن يشارك في إعداد المسارات التدريبية لمزودي التدريب للمسترشدين ومتلقي الخدمات  ١٠٫٧٫٩

 ٠٫٥ ٠   ١ في مجال اإلرشاد المهني  دولية أن يحصل على اعتمادات محلية و/ أو  ١٠٫٧٫١٠

 ٠٫٥ ٠   ٢  والدولية  المحلية أن يتقدم إلى الحصول على الجوائز  ١٠٫٧٫١١

 ١ ١   ٧ إجراءات السالمة المهنية والصحة  ١٠٫٨

 ٠ ٠   ١ أن يلتزم بالمسافة اآلمنة بينه وبين المسترشد ١٠٫٨٫١

 ٠ ٠   ١ األتربةأن يرتدي قناع الوجه الواقي من انتشار الفيروسات والميكروبات أو  ١٠٫٨٫٢

 ٠ ٠   ١ أن يطهر مكان المقابلة عقب كل مقابلة  ١٠٫٨٫٣

 ٠ ٠   ١ وأدواته قبل كل مقابلة  ه أن يطهر يدي ١٠٫٨٫٤

 ٠ ٠   ١ أن يستخدم وسائل المواصالت اآلمنة   ١٠٫٨٫٥

 ١ ١   ٢ أن يتأكد من وجود معدات السالمة المهنية في مكان العمل  ١٠٫٨٫٦

  ٨٫٥  ٥   ٤٠        ١٢كما ستذكر الحقا في البند رقم     المهارات االستخدامية (المهارات الحياتية) المهارات االستخدامية (المهارات الحياتية) المهارات االستخدامية (المهارات الحياتية) المهارات االستخدامية (المهارات الحياتية) 

 ٠ ٠ ١٠٠          تدريب ميداني تدريب ميداني تدريب ميداني تدريب ميداني 

        اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي 

        تدريب  تدريب  تدريب  تدريب  

  مؤسسي مؤسسي مؤسسي مؤسسي 

تدريب  تدريب  تدريب  تدريب  

  ميداني ميداني ميداني ميداني 

        تدريب  تدريب  تدريب  تدريب  

  مؤسسي مؤسسي مؤسسي مؤسسي 

        تدريب  تدريب  تدريب  تدريب  

  مؤسسي مؤسسي مؤسسي مؤسسي 

١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠  ٧٥٧٥٧٥٧٥  ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠  

        المبتدئين المبتدئين المبتدئين المبتدئين 

البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  

للممارسين.  للممارسين.  للممارسين.  للممارسين.  

        المجموعة (أ) المجموعة (أ) المجموعة (أ) المجموعة (أ) 

البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  البرامج التكميلية  

        للممارسين. للممارسين. للممارسين. للممارسين. 

        ب) ب) ب) ب) المجموعة ( المجموعة ( المجموعة ( المجموعة ( 

١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠        ٧٥٧٥٧٥٧٥        ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠        



٣٢ 

 

                العمل العمل العمل العمل         مخطط مخطط مخطط مخطط  ١١١١١١١١

        : : : : المهني المهني المهني المهني         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل مخطط العمل بمهنة  مخطط العمل بمهنة  مخطط العمل بمهنة  مخطط العمل بمهنة  

            

التفصيالت الفنية  ا عن وبعيدً  ،المهني بشكل عام رشاد اإل عن مخطط العمل بمهنة يعّبر الشكل السابق 

  يعة المهنة.  ب المهنية الخاصة بط

ن  أيجب    ،ومترابط ومتصل بشكل دائري نه كلّ أحيث   ،سطواني الشكلأ يجب تخيل هذا المخطط وكأنه 

فقي لهذا المخطط (قاعدة األسطوانة) وهو االلتزام بالمعايير األخالقية للمهنة  المحور األأن يؤخذ في االعتبار 

والمحور الرأسي وهو حلزوني الشكل يرتبط بالتطور المهني المستمر لمقدمي خدمات   ،هاومعايير جودة تقديم 

  التعلم.    دوائر على داللة  والحلزونية هنا ذات  ،المهني  رشاداإلالتوجيه و

  ي ن تركيز مقدمأعلى   يدلطار األخضر المتقطع يمثل ثقل المهنة واإل ، لوان مختلفةأ المخطط على  ي يحتو

على  فيدّل الخط األحمر   أما ، ا بقية النقاطوهو ال ينفي مطلقً  ، ن ينصب على هذه الجزءأيجب المهني  رشاد اإل

    الكفايات وما يرتبط بها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

  



٣٣ 

 

  

    والحياتية والحياتية والحياتية والحياتية         االستخدامية االستخدامية االستخدامية االستخدامية         والكفايات والكفايات والكفايات والكفايات         المهارات المهارات المهارات المهارات  ١٢١٢١٢١٢

 " المهنيعلى مستوى " الكفايات الفنية واالستخدامية التالية   جميع تسكين علىتم االتفاق 

 

        التواصل التواصل التواصل التواصل  ١٢٫١١٢٫١١٢٫١١٢٫١

  ا (مهارات االستماع والتحدث)  التعبير عن النفس شفويً  ١٢٫١٫١

  ا (مهارات القراءة والكتابة) التعبير عن النفس كتابيً  ١٢٫١٫٢

  التفاعل اللغوي في سياقات ثقافية ومجتمعية وعملية مختلفة  ١٢٫١٫٣

  لفظي الالتواصل غير  ١٢٫١٫٤

  التواصل بلغة الجسد  ١٢٫١٫٥

  ة التواصل من خالل االسئل   ١٢٫١٫٦

  االتكيت   /التواصل من خالل البروتوكوالت ١٢٫١٫٧

  التواصل مع المجموعات   ١٢٫١٫٨

        العمل الجماعي (العمل ضمن الفريق) العمل الجماعي (العمل ضمن الفريق) العمل الجماعي (العمل ضمن الفريق) العمل الجماعي (العمل ضمن الفريق)  ١٢٫٢١٢٫٢١٢٫٢١٢٫٢

  الفريق  إدارة بناء و ١٢٫٢٫١

  ضمن فريق العمل األدوار تكامل  ١٢٫٢٫٢

  أن يكون عضوًا فعاًال ضمن الفريق  ١٢٫٢٫٣

  الوقت   إدارة  ١٢٫٢٫٤

  الموارد المالية المتاحة له   إدارة  ١٢٫٢٫٥

  الموارد البشرية  إدارة  ١٢٫٢٫٦

  العالقات مع الفرق االخرى إدارة  ١٢٫٢٫٧

        التسويق الذاتي التسويق الذاتي التسويق الذاتي التسويق الذاتي  ١٢٫٣١٢٫٣١٢٫٣١٢٫٣

  كتابة السيرة الذاتية  ١٢٫٣٫١

  كتابة الخطاب التعريفي  ١٢٫٣٫٢

  مهارات مقابالت العمل (المقابالت الوظيفية)  ١٢٫٣٫٣

  مهارات العرض والتقديم  ١٢٫٣٫٤

        حل المشكالت  حل المشكالت  حل المشكالت  حل المشكالت   ١٢٫٤١٢٫٤١٢٫٤١٢٫٤

  وتحليل مشاكل العمل تحديد  ١٢٫٤٫١

  النظر في الخيارات وتقديم الحلول  ١٢٫٤٫٢

  تقييم النتائج واتخاذ القرارات  ١٢٫٤٫٣



٣٤ 

 

  حل النزاع   ١٢٫٤٫٤

  مهارات التفاوض  ١٢٫٤٫٥

        ريادة األعمال ريادة األعمال ريادة األعمال ريادة األعمال  ١٢٫٥١٢٫٥١٢٫٥١٢٫٥

  استكشاف الذات  ١٢٫٥٫١

  اإلبداع واالبتكار  ١٢٫٥٫٢

  المشاريع إدارة تخطيط و  ١٢٫٥٫٣

  اتخاذ المخاطرة المحسوبة  ١٢٫٥٫٤

  التشبيك مع المؤسسات المختلفة   ١٢٫٥٫٥

    التنظيمية  المهارات   ١٢٫٥٫٦

        الحاسوب/ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الحاسوب/ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الحاسوب/ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الحاسوب/ االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إستخدام  إستخدام  إستخدام  إستخدام  ت  ت  ت  ت  ا ا ا ا مهار مهار مهار مهار  ١٢٫٦١٢٫٦١٢٫٦١٢٫٦

  إتقان تطبيقات الحاسوب األساسية  ١٢٫٦٫١

  استخدام شبكة االنترنت  ١٢٫٦٫٢

  استخدام تطبيقات الهواتف الذكية  ١٢٫٦٫٣

  ذات العالقة   ةلكتروني استخدام المنصات اإل  ١٢٫٦٫٤

        اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية          ١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧١٢٫٧

  )  األقلنجليزية (مبتدئ على المهارات األساسية للتواصل باإل ١٢٫٧٫١

  إتقان المصطلحات والمفاهيم الفنية األساسية المرتبطة بالمهنة  ١٢٫٧٫٢
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        التدريب التدريب التدريب التدريب         أساليب أساليب أساليب أساليب         / / / / رائق رائق رائق رائق طططط ١٣١٣١٣١٣

 . المحاضرة ١٣٫١

   .العصف الذهني ١٣٫٢

 . المناقشة ١٣٫٣

 . الدراسة الذاتية ١٣٫٤

   .  ٣classroomFlippedالفصل المقلوب   ١٣٫٥

 . دراسة الحالة والتطبيقات العملية  ١٣٫٦

   . حل المشكالت ١٣٫٧

   . العمل في مجموعات ١٣٫٨

  ...)  ، أدواتتصميم  ،دراسات ميدانية ،بحوث تنفيذية ،عمل مشروعات (أبحاث مكتبية ١٣٫٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

حيث يبحث المتدربون ويقرأون حول موضوع ما خارج او داخل قاعة التدريب، ثم يشتركون سويا في أنشطة داخل   ٣

  أو تطبيق ما اكتشفوه او تعلموه   –القاعة لمشاركة و 

 



٣٦ 

 

                التدريب التدريب التدريب التدريب         أنماط أنماط أنماط أنماط  ١٤١٤١٤١٤

 المؤسسي المؤسسي المؤسسي المؤسسي         التدريب التدريب التدريب التدريب  ١٤٫١١٤٫١١٤٫١١٤٫١
من حـيث    بحـيث تتوفر قـاـعات الـتدرـيب المـناســــــــبة  ،د الـتدرـيب ومـا في حكمهـامزو� في مقرات ن يتم الـتدرـيب  أيـجب 

ــاع بما يكفي لعدد المتدربين  جودة اإل ــاءة والتهوية واالتســــ ــمح  في  ضــــ تنفيذ طرائق  بالمجموعة الواحدة وبما يســــ

  . تدريب المذكورةالوأساليب 

على جميع   رغم ذلك، يجب أن تحتوي قاعات التدريبو تقنية،  أأي ورش مهنية    ماال يتضــمن التدريب على مهنةٍ قد  

  دوت ومعينات التدريب. أ

        : : : : إلى إلى إلى إلى وينقسم التدريب المؤسسي  وينقسم التدريب المؤسسي  وينقسم التدريب المؤسسي  وينقسم التدريب المؤسسي  

حيث يضمن التفاعل بين   ،والمتدربين ب ويقصد به التدريب الوجاهي بين المدرّ  : القاعة داخل تدريب  ) أ

وبين   والمتدربين بعد بين المدرب  عن  ة المقابل تكون ن أويمكن  ، المتدربين ويدعم العلم المشترك بينهم

 . سهمنفأالمتدربين 

ا افرديً  يكون  وقد : ذاتي تدريب  ) ب  Flippedويعتمد على طريقة الفصل الدراسي المقلوب ،أو جماعي�

classroom  عرضه    أو / و حوله   ملخٍص  تقديمثم  ،ما  موضوعيطلب المدرب من المتدربين دراسة   حيث

وبين   والمتدربينعن بعد بين المدرب  ةالمقابل  تكون نأ  ويمكن ،القاعة  داخل  اللقاء ندععلى الزمالء  

    . نفسهمأالمتدربين 

 . ب الحاجةسحيث يتم الدمج بين كل ما سبق ح  : تدريب مدمج (مختلط)  ) ت

  

                الميداني الميداني الميداني الميداني         التدريب التدريب التدريب التدريب  ١٤٫٢١٤٫٢١٤٫٢١٤٫٢
  العمل   مواقع داخل تدريبية  ساعات  بتنفيذ  ) التدريب  تحت المهني (المرشد  المتدرب   يقومن أويقصد به  

المهني من ذوي   رشاداإلخدمات  مقدمي  حد أخالل   نم هافي  يتدرب   حيث ، الميدانية الخبرة  اكتساب  بهدف ؛الفعلية

  ما يلي مجتمعين:   الخبرة، وذلك من خالل كّل 

  . المالحظة •

    .مساعدة الخبير  •

    .المشاركة مع الخبير في تقديم الخدمة •

  . تقديم الخدمة بنفسه •

عفاء أصحاب الخبرة  إ لذلك يمكن   ؛ الميداني للتأكد من اكتساب الخبرة الميدانية الفعليةويخصص التدريب 

على سنوات   رسميّ  دليلٍ  تقديم عدد الساعات، شريطة  أو تقليلالفعلية في المهنة من التدريب الميداني 

  خبرتهم.  
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    داء داء داء داء األ األ األ األ         ومعايير ومعايير ومعايير ومعايير         نشطة نشطة نشطة نشطة واأل واأل واأل واأل         ة ة ة ة المهني المهني المهني المهني         الكفايات الكفايات الكفايات الكفايات  ١٥١٥١٥١٥
  

        التقييم المهني)  التقييم المهني)  التقييم المهني)  التقييم المهني)      أدوات أدوات أدوات أدوات         إدارة إدارة إدارة إدارة التقييمات المهنية ( التقييمات المهنية ( التقييمات المهنية ( التقييمات المهنية ( )  )  )  )  إجراء إجراء إجراء إجراء ((((        إدارة إدارة إدارة إدارة         ١٥٫١١٥٫١١٥٫١١٥٫١

                داءداءداءداءمعايير األ معايير األ معايير األ معايير األ         نشطة نشطة نشطة نشطة األ األ األ األ     

١٥٫١٫١     
يربط النظريات ونماذج تطوير (بناء) المستقبل  أن 

 التقييم المختلفة  أدواتالمهني ب 

يستخدم التقييمات المهنية المتنوعة  أن  .١

المعتمدة في موقع الخدمة (الوزارة، المؤسسة،  

التقييمات المدرجة  ...) وبحسب قائمة  

 . بالممارسات الفضلي

التقييمات المهنية وفق   أدوات يستخدم   أن .٢

 .)٥ ق مرف(البروتوكول الخاص بذلك 

عن نتائج التقييم المطبق مع كل   اتقريرً  يعد� أن  .٣

نظام عمل  و ، ا للنماذج المقترحةمسترشد وفقً 

 . (تقرير الحالة) المقدمة الخدمة المؤسسة 

يلتزم باالعتبارات األخالقية عند استخدام  أن  .٤

 . التقييم  أدوات

الخاصة باستخدام    اترشاد اإلالتعليمات و يتبعأن  .٥

 . تقييم  أداةكل 

  

 التقييم     أدواتيبحث عن/ في  أن      ١٥٫١٫٢

 التقييم المتوقعة/ المتاحة    أدواتيقيم  أن      ١٥٫١٫٣

 كثر مالئمة للمسترشد األ  التقييم أدواتيحدد أن      ١٥٫١٫٤

 التقييمات يطبق أن      ١٥٫١٫٥

 (يفسر) نتيجة التقييم أن      ١٥٫١٫٦

 يناقش نتائج التقييم مع المسترشدأن      ١٥٫١٫٧

١٥٫١٫٨     
عن نتائج كل مسترشد تم تطبيق   اتقريرً  يعد� أن 

 التقييم معه  

١٥٫١٫٩     
(يوثق) يحتفظ بنتائج التقييم في ملف  أن 

 المسترشد 

١٥٫١٫١٠
ن المسترشد من تحديد فرص التحسين  يمكّ  أن

  المتاحة ونقاط القوة والفرص 
 

        المهني  المهني  المهني  المهني      رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل     وتنظيم عمليات وتنظيم عمليات وتنظيم عمليات وتنظيم عمليات     إدارة إدارة إدارة إدارة         ١٥٫٢١٥٫٢١٥٫٢١٥٫٢

                داءداءداءداءمعايير األ معايير األ معايير األ معايير األ         نشطة نشطة نشطة نشطة األ األ األ األ     

يجهز موقع العمل بالطريقة المالئمة لتيسير أن  .١ يتفقد موقع العملأن   ١٥٫٢٫١

  أدواتوصول المرشد لجميع ما يحتاج له من  

في  ووثائق ومعدات وفق الدليل اإلجرائي 

ما   وأ  التشغيلمقدمة الخدمة (دليل الالمؤسسة 

  . يعادله)

يهيئ موقع العمل بما يضمن بيئة مالئمة  أن  .٢

لمشاركة والتفاعل   ؛ من أجلوصحية للمسترشد

المؤسسة  في بحسب معايير التالؤم المطبقة 

  . عن التشتت والضوضاء) امقدمة الخدمة (بعيدً ال

الجماعية حسب تصنيف   نشطةينظم األ أن  .٣

الفئات المستهدفة (وفق المستوى التعليمي،  

 . ية ووفق االحتياج، وغيرها...)رشاداإلوالمرحلة  

 يجهز موقع العمل أن   ١٥٫٢٫٢

 والمعدات الالزمة   دواتيجهز األأن   ١٥٫٢٫٣

١٥٫٢٫٤  
  أنشطة يحدد الفئات المستهدفة لترتيب أن 

 للمجموعات

 الخطة اليومية يعد أن   ١٥٫٢٫٥

  رشاداإليحافظ على ثبات خدمة أن   ١٥٫٢٫٦

١٥٫٢٫٧  
  ة ستراتيجيات وتقنيات المتابعإر خطط ويطوّ أن 

 والتقييم  

١٥٫٢٫٨  
الرصد والتقييم لقياس نتائج    أدواتيستخدم  أن 

 البرامج المقدمة 

 عداد التقارير الدورية إيقوم ب أن   ١٥٫٢٫٩



٣٨ 

 

ويصدر   ،الخطط الدورية ويرصد ويتابع يعد� أن  .٤ هدافها   أ للزيارات الميدانية على اختالف  يعد� أن ١٥٫٢٫١٠

الخطط وفق الدليل  في  التقارير عما تحقق 

مقدمة الخدمة (دليل  الالمؤسسة  في  اإلجرائي 

  . يعادله)  أو ماالتشغيل 

كل  لهداف المخططة األ الزيارات وفق   ديرأن يُ   .٥

زيارة والنظم اإلدارية المعمول بها والدليل  

مقدمة الخدمة (دليل  الالمؤسسة  في  اإلجرائي 

  . التشغيل)

ية  رشاداإليحافظ على استقرار الخدمة  أن  .٦

  ات نشاء وتحديث ملفإ عن طريق  ،للمسترشد

  . ا دوريً  ينالمسترشد

ية وفق  رشاداإل يقوم بالتسويق للخدمات أن  .٧

مقدمة  الخطة التسويق وسياسات المؤسسة 

  . الخدمة

يشارك في االجتماعات واللجان حسب أن  .٨

  . الوصف الوظيفي وتوجيهات الرئيس المباشر

يشارك بشكل متعاون وفعال في أعمال  . أن ٩

تقنيات  الستراتيجيات و إالخطط و  واجتماعات تطوير

وفقا للوصف الوظيفي وتوجيهات    ،المستخدمة

المؤسسة  في  داءئيس المباشر ونظام تقييم األالر

  . مقدمة الخدمةال

يعد التقارير الكمية والنوعية باستخدام . أن ١٠

  .الحاسوب وفق نماذج متفق عليها

 ذ الزيارات الميدانية ينفّ أن ١٥٫٢٫١١

١٥٫٢٫١٢
بين المستثمرين   رشاداإلق (يروج) لخدمات يسوّ أن 

 خرين والشباب وذوي المصلحة اآل

١٥٫٢٫١٣
  ةعداد وتوزيع نشرات التوعيإيساهم في أن 

   .المهني  واإلرشادبخدمات التوجيه 

 االجتماعات الدورية للمؤسسة يشارك في  أن ١٥٫٢٫١٤

١٥٫٢٫١٥
يتعاون مع الزمالء من داخل وخارج مؤسسة عمل  أن 

 المرشد  

 

  

        المهني الفردي)  المهني الفردي)  المهني الفردي)  المهني الفردي)          رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل ( ( ( (         فرادفرادفرادفرادخدمة األ خدمة األ خدمة األ خدمة األ     ١٥٫٣١٥٫٣١٥٫٣١٥٫٣
    

        داء داء داء داء معايير األ معايير األ معايير األ معايير األ     نشطة نشطة نشطة نشطة األ األ األ األ 

ينفذ بتسلسل بروتكول المقابلة األولية  أن  .١ يستقبل المسترشد أن    ١٥٫٣٫١

احتياجات  إعداد واستقبال وقواعد وتحديد (

واتفاق على األهداف وإكمال البيانات،  

 .)وختام

لبيانات ومعلومات   يقوم بتوثيقأن  .٢

الدليل اإلجرائي المطبق    المسترشدين وفق

مقدمة  الالمؤسسة في في هذا الشأن 

) ووفق  ما يعادله أودليل التشغيل (الخدمة 

النموذج المتبع في المؤسسة مقدمة  

  ٧الخدمة. انظر 

١٥٫٣٫٢  
الجلسات   إجراءيتفق مع المسترشد على قواعد أن 

 ية رشاداإل

١٥٫٣٫٣  
المسترشد على دور المرشد  يتفق مع  أن 

 والمسترشد 

 يحدد احتياجات المسترشد أن   ١٥٫٣٫٤

١٥٫٣٫٥  
األهداف   وصياغةيساعد المسترشد على تحديد أن 

 ية رشاد اإلمن الجلسات 

 يتحقق من جدية المسترشد وحاجته للخدمة أن   ١٥٫٣٫٦

 ينشئ ويحدث ملف المسترشد أن   ١٥٫٣٫٧



٣٩ 

 

ويعزز من   ية المسترشدينيتحقق من جدأن  .٣ ية مع المسترشدرشاد اإليبدأ المقابالت  أن   ١٥٫٣٫٨

ية من  رشاداإلالعملية  في كونهم فاعلين 

بمهام قابلة للتنفيذ في ضوء   م خالل تكليفه

  ،ظروفهم وقدراتهم ونطاقهم الجغرافي

  استبيانات معدة لذلك وفقويستخدم  

قائمة أسئلة،  بروتوكول قياس الجدية (

عن السوق، تطوير  انات اختبارات، جمع بي

  . )تنفيذيةالمسترشد لخطة 

ية ويحدد المراحل  رشاداإليجري المقابالت  أن  .٤

  ،األخرى نشطةية للمسترشد واأل رشاداإل

خطوات  ( :وفقا لخطوات واضحة مثل

المستقبل    إدارةو خطوات أ  ،التخطيط المهني

و  أ  ،البحث عن وظائف  و خطواتأالمهني، 

ق  لحم) (معايير النضج المهني، وغيرها

وفق الدليل اإلجرائي المطبق    أو   20.2.3رقم

مقدمة  الالمؤسسة في في هذا الشأن 

مع ضمان بناء الثقة   ،)دليل التشغيل(الخدمة 

  مع المسترشدين بشكل دائم. 

يعد المرشد الجلسات حسب تحديثات  أن  .٥

  ملف المسترشد.

ن المسترشد من استكشاف ومعرفة  يمكّ أن  .٦

المتنوعة    دواتواأل  األساليب ذاته باستخدام

القدرات، الميول واالهتمامات   (:مثل

والتوجهات، والمعتقدات المتعلقة بالعمل،  

ه نحو عمل ما، ودوافع العمل، وما يحفزّ 

)،  ومعايير اختيار الوظائف وظروفهم وغيرها

  . المسترشدينحسب حاجة وتصنيف 

التعرف على    فييساعد المسترشد أن  .٧

سوق العمل من خالل  في الفرص المتاحة 

تشاركية بما يسهم في توسيع دائرة   أنشطة

م المسترشد أما المهنية ) البدائل( االختيارات 

ا لتحديثات قاعدة بيانات فرص العمل  استنادً 

  وتصنيفاتها.   ،كثرو ذات الطلب األأ  ،المتاحة

ا  يساعد المسترشد ليكون مستعدً أن  .٨

تراتيجيات  إسللحصول على عمل باستخدام 

التدريب  و ،ع لتطو : اعن وظائف مثلالبحث 

١٥٫٣٫٩  
ن المعلومات األساسية عن حالة واحتياج  يدوّ أن 

 المسترشد 

١٥٫٣٫١٠
ية التي يقف عندها  رشاد اإليحدد المرحلة أن 

 المسترشد

 ية مع المسترشدرشاداإلللجلسات   يعدّ أن ١٥٫٣٫١١

١٥٫٣٫١٢
يساعد المسترشد في تحديث األهداف، المهنية  أن 

 طويلة المدى   ال

 التعرف على ذاته     فييساعد المسترشد أن ١٥٫٣٫١٣

 يستعرض الخيارات المهنية المناسبة للمسترشدأن ١٥٫٣٫١٤

١٥٫٣٫١٥
يناقش فرص التدريب والتشغيل المناسبة  أن 

 للمسترشد

١٥٫٣٫١٦
يستعرض مع المسترشد معلومات عن المهن  أن 

التي يحددها المسترشد مثل المعايير المطبقة  

 وبيئات العمل بها 

 القرار المهنييساعد المسترشد على اتخاذ أن ١٥٫٣٫١٧

١٥٫٣٫١٨
يساعد المسترشد على وضع خطة تنفيذية  أن 

 المدى) ويتابعها  أو متوسطة(قصيرة 

١٥٫٣٫١٩
إلى  يحدد مدى احتياج المسترشد لالنضمام  أن 

 جمعي  إرشادجلسة 

١٥٫٣٫٢٠
دخول سوق   أدواتعداد إيساعد المسترشد على أن 

 العمل  

 يساعد المسترشد بشأن استدامة فرصة العمل  أن ١٥٫٣٫٢١

       



٤٠ 

 

  أدوات و  )، ...وظائف الظل  ،الميداني القصير

كتابة السيرة الذاتية،  (  :البحث عن وظائف مثل

  إجراءومهارات  ...)  ، والخطاب التقديمي

 . المقابلة الوظيفية

 

و  أ الجهة إلى يقوم بتحويل المسترشد  أن  .٩

مع الحالة  ا  ا وتوافقً كثر تناسبً الشخص األ

  فيوحسب الوصف الوظيفي المعتمد 

مقدمة الخدمة ونماذج التحويل  الالمؤسسة 

 المتبعة. 

ا الميثاق ية متبعً رشاد اإليقدم الخدمات أن  .١٠

أو مدونة السلوك    ،األخالقي للمهنة

  ) ٦لحق (م. الوظيفي

        ) ) ) ) الجمعي الجمعي الجمعي الجمعي     (اإلرشاد المهني (اإلرشاد المهني (اإلرشاد المهني (اإلرشاد المهني         خدمة المجموعاتخدمة المجموعاتخدمة المجموعاتخدمة المجموعات        ١٥٫٤١٥٫٤١٥٫٤١٥٫٤

        معايير األداء معايير األداء معايير األداء معايير األداء         األنشطة األنشطة األنشطة األنشطة   

١٥٫٤٫١  
  رشاد يحدد المسترشدين الذين بهم بحاجة لإلأن 

 الجمعي (مكررة)  

  نشطةيحدد المجموعات المستهدفة واألأن  .١

المالئمة وموضوعاتها من خالل التصنيفات  

المعتمدة مثل (العمر، التوزيع الجغرافي،  

  . والجنس، ...)

الجمعية  ية  رشاداإليقوم بتنظيم الجلسات  أن  .٢

تفاعلي، وفق النماذج المعدة لهذه    بشكل

الجلسات، ومن خالل ترتيب وتسلسل مناسب 

  المسترشدين المستهدفين. اتالحتياج

 جيه (توعية مهنية) حسبينظم جلسات توأن  .٣

  همأماكن تجمعات المستهدفين، وحسب تصنيف

    ، ...)اً ، وظيفيّ اً ، تعليميّ اً (جغرافيّ 

دلة وبرامج  أ ر مناهج وي يساهم في تطوأن  .٤

من شأنها رفع الوعي وتعليم   أنشطةتدريبية و 

الفئات المستهدفة في المدارس والجامعات  

  رشاداإلا لمبادئ ومفاهيم التوجيه وطبقً   ،وغيرها

  . ؟؟؟)ق لح م( . المهني والهدف المرجو

ا الميثاق بعً ية متّ رشاداإليقدم الخدمات   أن -٥

  .أو مدونة السلوك الوظيفي  ،األخالقي للمهنة

  ) ٦ملحق (

  

 الجمعي   رشاداإلينظم جلسات  أن   ١٥٫٤٫٢

١٥٫٤٫٣  
ية التي سيقدمها  رشاد اإليعد الموضوعات أن 

 للمسترشدين بشكل جمعي 

 الجمعي    رشاداإلجلسات   أن ييّسر  ١٥٫٤٫٤

١٥٫٤٫٥  
تساعدهم على    أنشطةييسر للمسترشدين أن 

 تعرف ذواتهم 

 يستعرض معلومات عن سوق العمل  أن   ١٥٫٤٫٦

١٥٫٤٫٧  
يناقش مع المسترشدين فرص التعليم  أن 

 والتدريب والتشغيل المتوفرة  

١٥٫٤٫٨  

يستعرض مع المسترشدين معلومات عن  أن 

المهن المختلفة والمعايير المطبقة وبيئات العمل  

 بها

١٥٫٤٫٩  
يستعرض مع المسترشدين عالقات العمل  أن 

 التقليدية والناشئة (مستقبل العمل) 

١٥٫٤٫١٠
ييسر للمسترشدين جلسات بشأن التخطيط  أن 

 المهني واتخاذ القرار  

١٥٫٤٫١١
  ،قانون العمل حولينظم للمسترشدين جلسات أن 

 ...)  ،مستقبل العمل ،التشريعات المتعلقة



٤١ 

 

١٥٫٤٫١٢
عداد المسترشدين  أييسر جلسات بشأن أن 

 للحصول على العمل  

١٥٫٤٫١٣
في  ييسر جلسات بشأن استدامة المسترشدين أن 

 العمل  

١٥٫٤٫١٤
التي يمكن للمسترشدين  نشطةييسر األأن 

 التشارك في تنفيذها 

١٥٫٤٫١٥
ييسر جلسات تبادل خبرات بين المسترشدين  أن 

 أنفسهم 

١٥٫٤٫١٦
ينظم جلسات توجيه (توعية مهنية) لفئات  أن 

     والباحثين عن عمل ،الطلب :مختلفة مثل 

١٥٫٤٫١٧
في  توعية بالمستقبل المهني  أنشطةينظم أن 

 المدارس وأماكن التجمعات  

١٥٫٤٫١٨
يساهم في تطوير برامج تدريبية ومناهج  أن 

 تعليمية حول التخطيط للمستقبل المهني  

١٥٫٤٫١٩
ينظم ورش عمل للفئات المستهدفة حول  أن 

 متطلبات سوق العمل  

١٥٫٤٫٢٠
يستعرض مع الفئات المستهدفة قصص نجاح  أن 

 مسترشدين سابقين  

١٥٫٤٫٢١
ينظم للفئات المستهدفة ندوات ولقاءات مع  أن 

 المجتمع (قدوة) في نماذج ناجحة 

١٥٫٤٫٢٢
يساهم في تطوير مواد تعليمية لتعريف الفئات  أن 

 العمل   المستهدفة بعالم

١٥٫٤٫٢٣
يساهم في نشر التوجهات اإليجابية بشأن  أن 

 عمال   العالقة مع أصحاب األ

        التعامل والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية  التعامل والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية  التعامل والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية  التعامل والتشبيك مع المؤسسات المجتمعية          ١٥٫٥١٥٫٥١٥٫٥١٥٫٥

  معايير األداء معايير األداء معايير األداء معايير األداء   األنشطة األنشطة األنشطة األنشطة     

يشارك معلومات المسترشد مع الجهات ذات  أن  .١ يطور خطة عالقات عامة خاصة بعمله أن   ١٥٫٥٫١

حسب خصوصية   -أصحاب العمل-العالقة 

  المعلومات وسريتها وطبيعة الحاجة اليها. 

حسب خطة التدخالت لكل  أن يتدّخل المرشد  .٢

عميل والتي يعدها لذلك وحسب طبيعة الجهة  

 ،وبعد موافقة المسترشد ، المستهدفة بالتدخل

والتوجيه   شادراإلساسية في وحسب المبادئ األ

  المهني.

١٥٫٥٫٢  
مع المؤسسات ذات   ةن شبكة عالقات مهنييكوّ أن 

 العالقة 

 يصنف احتياجات المؤسسات ذات العالقة  أن   ١٥٫٥٫٣

١٥٫٥٫٤  
يضع خطة للتدخالت مع المؤسسات ذات  أن 

 العالقة  

١٥٫٥٫٥  
ية ألصحاب العمل  إرشاديقوم بتنفيذ جلسات  أن 

 عند الضرورة 



٤٢ 

 

١٥٫٥٫٦  
ينظم محاضرات توعوية للمؤسسات المجتمعية  أن 

 عند الحاجة 

يقوم المرشد بالتشبيك مع المؤسسات من  أن  .٣

ت الفئات  جاخالل خطة العالقات العامة واحتيا

المستهدفة من المسترشدين، وحسب القنوات  

 المتاحة. 

  

  

  

  

 يرتب لقاءات للمسترشدين مع مزودي التوظيفأن   ١٥٫٥٫٧

١٥٫٥٫٨  
وأصحاب    المسترشدينيدعم التواصل بين أن 

 العمل والمهنيين

١٥٫٥٫٩  
ييسر حصول مؤسسات العمل على عاملين أن 

 مؤهلين   

١٥٫٥٫١٠
،  تدريب، تمويل( يربط المسترشدين بفرص أن 

 )منح ،عمل

١٥٫٥٫١١
عن المسترشدين مع  ةيشارك المعلومات الالزم أن 

 أصحاب العمل 

 رشاد اإلف المؤسسات على خدمات يعرّ أن ١٥٫٥٫١٢

١٥٫٥٫١٣
د أولياء األمور بالمعلومات المتعلقة  زوّ أن ي 

 بالمستقبل المهني وفرص العمل

١٥٫٥٫١٤
ية) مع  رشاداإليستثمر عالقاته المهنية (أن 

المسترشدين السابقين لدعم المسترشدين  

 لحاليين ا

١٥٫٥٫١٥
ه من داخل  ئ يسعى لتكامل دوره مع أدوار زمالأن 

 ه عملوخارج مؤسسة 

        إدارة البيانات والمعلومات  إدارة البيانات والمعلومات  إدارة البيانات والمعلومات  إدارة البيانات والمعلومات      ١٥٫٦١٥٫٦١٥٫٦١٥٫٦

الدراسات التتبعية   إجراءيشارك في  أن  .١ يجمع المعلومات الخاصة بالمسترشدينأن   ١٥٫٦٫١

وبعد عملية   رشاداإلثناء عملية أ للمسترشدين 

وفق خطة   ،التشبيك في وظائف (التنسيب)

لمتابعة والتقييم ووفق النماذج المستخدمة  ا

 وتوجيهات المسؤول. بالمؤسسة  

بيانات ومعلومات المسترشدين    يقوم بتوثيقأن  .٢

وفق الدليل اإلجرائي المطبق في هذا الشأن  

دليل التشغيل  (مقدمة الخدمة الالمؤسسة  في 

  . )و ما يعادلهأ

يقوم بمعالجة بيانات الخريجين بشكل يحافظ  أن  .٣

  . على سريتها لتقديم التقارير الكمية المطلوبة

حسب   اً وورقيّ   اً لكترونيّ إيجمع ويحتفظ بالبيانات  أن  .٤

  . تعليمات المؤسسة

 يوثق المعلومات الخاصة بالمسترشدينأن   ١٥٫٦٫٢

١٥٫٦٫٣  
ث المعلومات والتطورات الخاصة  يحدّ أن 

 بالمسترشدين 

 يجمع التغذية الراجعة من المسترشدين أن   ١٥٫٦٫٤

 ق التغذية الراجعة من المسترشدين يوثّ أن   ١٥٫٦٫٥

 يحلل التغذية الراجعة أن   ١٥٫٦٫٦

١٥٫٦٫٧  
الدراسات التتبعية   إجراءيشارك في  أن 

 للمسترشدين

١٥٫٦٫٨  
يجمع بيانات سوق العمل بجانبي العرض  أن 

 والطلب 

 للمهن     ةالمعيارييستخدم التصنيفات أن   ١٥٫٦٫٩

١٥٫٦٫١٠
يجمع ويحدث المعلومات المتعلقة بالمستقبل  أن 

 المهني (فرص وموارد التعليم والتدريب والعمل) 

 بيانات سوق العمل    أن يّطلع ويقرأ١٥٫٦٫١١



٤٣ 

 

ية الفردية  رشاداإلعن الجلسات  اتقريرً  يعدّ أن  .٥ نماذج العمل أن ُيعّبَئ  ١٥٫٦٫١٢

والجماعية والزيارات الميدانية وفق نماذج  

  . المؤسسة

  

 حدث النماذج حسب الحاجة أن ي ١٥٫٦٫١٣

 يؤرشف الملفات والنماذج أن ١٥٫٦٫١٤

 بيانات من المؤسساتالجمع أن ي ١٥٫٦٫١٥

 ث قاعدة بيانات الشركاء يحدّ أن ١٥٫٦٫١٦

١٥٫٦٫١٧
ية الفردية  رشاداإلعن الجلسات  ارً تقري  يعدّ أن 

  والجماعية والزيارات الميدانية 

        تطوير المهارات المهنية  تطوير المهارات المهنية  تطوير المهارات المهنية  تطوير المهارات المهنية      ١٥٫٧١٥٫٧١٥٫٧١٥٫٧

يقوم بتطوير مهاراته ورفع سويتها حسب  أن  .١ يواكب التطورات في المهنةأن ١٥٫٧٫١

خر التطورات في المهنة وحسب توجيهات  آ

 الرئيس المباشر.

فراد  يتبادل الخبرات مع المؤسسات واألأن  .٢

 خرين حسب الحاجة وسياسة المؤسسة. اآل

رفع الكفاءة والتطوير   أنشطةيشارك في  أن  .٣

والتدريب والمناهج من خالل مؤسسات  

 متخصصة في المجال. 

عداد المسارات المهنية  في إيشارك  أن .٤

والسياسات العامة المتعلقة في المؤسسة  

المعتمدة،  والمجاالت   ،التصنيفاتوحسب 

  . اً ودوليّ   وطنّياً 

 يتبادل الخبرات مع الجهات األخرىأن ١٥٫٧٫٢

 تطوير خبرات مؤسستهيشارك في  أن ١٥٫٧٫٣

١٥٫٧٫٤
يشارك في ورش تطوير (بناء) المستقبل  أن 

 المهني 

١٥٫٧٫٥
الجمعي    رشاداإل أدواتعداد أدلة وفي إيساهم أن 

 والتوجيه المهني 

 يشارك في تدريب المرشدين الجدد أن ١٥٫٧٫٦

١٥٫٧٫٧
يبحث ويطلع على نظريات تطوير (بناء)  أن 

 المستقبل المهني الحديثة 

 تحديث وتطوير المنهاج التدريبي في يساهم أن ١٥٫٧٫٨

١٥٫٧٫٩
عداد المسارات التدريبية لمزودي  في إيشارك أن 

 التدريب للمسترشدين ومتلقي الخدمات 

١٥٫٧٫١٠
في   ةو دوليأ  و/ ة على اعتمادات محلي أن يحصَل 

 المهني   رشاداإلمجال  

١٥٫٧٫١١
  ة الحصول على الجوائز المحليإلى يتقدم أن 

   ةوالدولي

        إجراءات السالمة المهنية والصحة  إجراءات السالمة المهنية والصحة  إجراءات السالمة المهنية والصحة  إجراءات السالمة المهنية والصحة      ١٥٫٨١٥٫٨١٥٫٨١٥٫٨

يطبق تعليمات السالمة المهنية والصحة  أن  .١ منة بينه وبين المسترشد يلتزم بالمسافة اآلأن   ١٥٫٨٫١

  . المتبعة في مؤسسته

ات السالمة المهنية والصحة  إجراء يعلن  أن  .٢

    .نوفي مكان واضح بحيث يراها المسترشد

  

  

١٥٫٨٫٢  
يرتدي قناع الوجه الواقي من انتشار الفيروسات  أن 

 تربة و األأوالميكروبات  

 ر مكان المقابلة عقب كل مقابلة  يطهّ أن   ١٥٫٨٫٣

 ه قبل كل مقابلة  أدوات و  ه ر يدي يطهّ أن   ١٥٫٨٫٤

 منة  يستخدم وسائل المواصالت اآلأن   ١٥٫٨٫٥

١٥٫٨٫٦  
يتأكد من وجود معدات السالمة المهنية بمكان  أن 

 العمل  



٤٤ 

 

                المهارة المهارة المهارة المهارة         ونقل ونقل ونقل ونقل         التنفيذ التنفيذ التنفيذ التنفيذ         مدة مدة مدة مدة         ار ار ار ار ي ي ي ي معمعمعمع ١٦١٦١٦١٦

  

    المدة التقديرية للتدريب بالساعة  الكفايات والعناصر الرئيسية  

        " " " " المهني المهني المهني المهني مستوى  مستوى  مستوى  مستوى  "ال "ال "ال "ال 

  ساعة   ٤٠  المهارات االستخدامية  

  ساعة    ٢٦٠  المهارات الفنية المهنية   

  ساعة    ١٠٠  التدريب الميداني  

        ساعة ساعة ساعة ساعة         ٤٠٠٤٠٠٤٠٠٤٠٠        اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي اإلجمالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٥ 

 

        المدرب المدرب المدرب المدرب         وشروط وشروط وشروط وشروط         مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات  ١٧١٧١٧١٧

                المهني: المهني: المهني: المهني:         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل و و و و         التوجيه التوجيه التوجيه التوجيه         خدمات خدمات خدمات خدمات         مقدم مقدم مقدم مقدم         مدرب مدرب مدرب مدرب         مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات  ١٧٫١١٧٫١١٧٫١١٧٫١
  (إجباري)   . يتمتع بمهارات تقديم التدريب (مهارات المدرب) .١

  (إجباري)  . المهني  رشاداإلخبرة في مجال التوجيه و  وذ .٢

  كثر)  أ(تعادل بسنوات خبرة   .حد المجاالت القريبة من المجالأخبرة في  ذو .٣

 (إجباري)    . المهني رشاد اإلالبرنامج التدريبي الخاص بمقدمي التوجيه وحاصل على   .٤

  ختياري)  ا(  .حد الجهات التدريبية المتخصصة أمن  اتعلى تدريب حاصل .٥

  (إجباري)   .ت الالزمة لذلك ايجتاز االختبار  .٦

  ختياري)  ا (  . جة جامعيةعلى در حاصل .٧

 (اختياري)   . سنة ٣٥ عن ال يقل السن أ .٨

 ختياري)  ا(  .ردني الجنسية أغير ن يكون  أيمكن  .٩

    .اللغة العربية   يدجي . ١٠

   . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدواتاستخدام   يدجي . ١١

  . حسن السيرة والسلوك . ١٢

  

                ) ) ) ) أول أول أول أول         مدرب مدرب مدرب مدرب         مدربين/ مدربين/ مدربين/ مدربين/         كبير كبير كبير كبير ( ( ( (         المدربين المدربين المدربين المدربين         ِب ِب ِب ِب مدرّ مدرّ مدرّ مدرّ         مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات  ١٧٫٢١٧٫٢١٧٫٢١٧٫٢
   . بمهارات تقديم التدريب (مهارات مدرب المدربين) يتمتع  .١

     . المهني  رشاداإلخبرة في مجال التوجيه و  وذ .٢

   .في مجاالت العلوم اإلنسانية  األقلو درجة جامعية أولى على أحاصل على ماجستير   .٣

   .المهني  رشاداإلمحلية ودولية في مجال خدمات التوجيه و لديه خبرات متنوعة  .٤

   . المهني رشاد اإل تدريبات في مجال التوجيه والعداد إي  لديه خبرات متنوعة ف  .٥

 .Coachingللمدربين لديه خبرات في تقديم الدعم الفني  .٦

 . و الدولية أحد الجهات التدريبية المتخصصة المحلية أحاصل على تدريبات مدربين من  .٧

 . التدريبية التي يتضمنها التدريبد الموضوعات  أحفي   امتخصًص مؤهل ودرجة علمية والخبرة العملية حمل ي .٨

 . اعاًم  ٤٥يقل السن عن   ال .٩

 . ردني الجنسية أن يكون غير أيمكن  . ١٠

 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدواتجادة استخدام إ . ١١

 . حسن السيرة والسلوك . ١٢

  



٤٦ 

 

                المتدرب المتدرب المتدرب المتدرب         وشروط وشروط وشروط وشروط         مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات  ١٨١٨١٨١٨

        المتدرب المتدرب المتدرب المتدرب         مواصفات مواصفات مواصفات مواصفات  ١٨٫١١٨٫١١٨٫١١٨٫١
  . المجالمن ذوي الخبرة ألكثر من أربع سنوات ب نهأفي حالة    األقل على  متوسط   دبلوم درجة   على حاصًال . ١

    . و متوسطة في حالة كونه غير صاحب خبرة في المجالأعلى شهادة جامعية أولى  حاصًال . ٢

  . و المجاالت القريبة منهأالمهني  رشاد اإلمن ذوي الخبرة في مجال التوجيه و. ٣

  . ت القبولا يجتاز اختبار. ٤

    . قراءة المفردات باللغة اإلنجليزيةيستطيع . ٥

    . حسن السيرة والسلوك. ٦

  . ي التأهيليتدريب برنامج الال   من االنتهاء عند   اعاًم  ٢٥ عن  عمرهأال يقل  . ٧

        التعليمية التعليمية التعليمية التعليمية         المؤهالت المؤهالت المؤهالت المؤهالت و و و و         السابقة السابقة السابقة السابقة         بالخبرات بالخبرات بالخبرات بالخبرات         عتراف عتراف عتراف عتراف اال اال اال اال  ١٨٫٢١٨٫٢١٨٫٢١٨٫٢
  

    : : : : ذوي خبرات ومؤهل جامعي متخصص ذوي خبرات ومؤهل جامعي متخصص ذوي خبرات ومؤهل جامعي متخصص ذوي خبرات ومؤهل جامعي متخصص         - - - - ١١١١

 

األولى فأعلى في العلوم اإلنسانية ولديه خبرة أربع سنوات وأكثر في  المتدرب الذي يحمل الدرجة الجامعية 

) من ساعات التدريب المؤسسي أي أن يتم  ٪٧٥عفاؤه من (إالمهني، يتم   رشاداإلتقديم خدمات التوجيه و

)  ١٠٠إعفائه من ساعات التدريب الميداني والبالغة ( إلى  ) ساعة تدريب مؤسسي باإلضافة ٢٢٥إعفائه من (

  . ن التدريب الميدانيساعة م

 من هذا المعيار)  ١٠والمهارات وساعات التدريب المقترحة بجداول البند ( نشطة انظر األ •

 

    : : : : خبرات خبرات خبرات خبرات ذوي  ذوي  ذوي  ذوي          - - - - ٢٢٢٢

المهنية ولديه خبرة أربع  والتخصصات األكاديمية   ىحدإ المتدرب الذي يحمل الدرجة الجامعية األولى فأعلى في 

أو المتدرب الذي يحمل الدرجة الجامعية    المهني، و/ شادر اإلسنوات وأكثر في تقديم خدمات التوجيه و 

)  ٪٦٠عفاؤه من (إالمهني، يتم  رشاداإلسنوات فأكثر في تقديم خدمات التوجيه و   ة المتوسطة ولديه خبرة ست

إعفائه من  إلى ) ساعة تدريب مؤسسي باإلضافة ١٨٠ه من ( ؤمن ساعات التدريب المؤسسي أي أن يتم إعفا

  ) ساعة من التدريب الميداني ١٠٠ساعات التدريب الميداني والبالغة (

  من هذا المعيار)  ١٠والمهارات وساعات التدريب المقترحة بجداول البند ( نشطة انظر األ •

  



٤٧ 

 

            الشركاء الشركاء الشركاء الشركاء         مع مع مع مع         العالقات العالقات العالقات العالقات  ١٩١٩١٩١٩

المكونة  ن يتعاملوا مع جميع المؤسسات  أالمهني بمختلف تصنيفاتهم ومستوياتهم  مقدمي االرشاد يجب على 

  سبيل  على، ومنها رية ذات العالقةالكيانات التنظيمية واإلداإلى  باإلضافة   ،لسوق العمل بجانبيه العرض والطلب

  : الحصر   ال المثال 

  . والجامعات المدارس  - ١

  . مؤسسات المجتمع المدني من مزودي التدريب والخدمات االجتماعية واالقتصادية  - ٢

  . عمالمؤسسات أصحاب األ - ٣

  . عمالأصحاب األ - ٤

  . وزارة العمل - ٥

  .المؤسسات الدولية الداعمة  - ٦

  . المهنية والتقنيةهيئة تنمية وتطوير المهارات  - ٧

  . مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجال - ٨

  . لكترونية العاملة في المجالالمواقع اإل  - ٩
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨ 

 

        المالحق المالحق المالحق المالحق  ٢٠٢٠٢٠٢٠

  . جزء ال يتجزأ من المعيار المهني وهي 

 والتعريفات: والتعريفات: والتعريفات: والتعريفات:         المصطلحات المصطلحات المصطلحات المصطلحات         ) ) ) ) ١١١١( ( ( (         الملحق الملحق الملحق الملحق  ٢٠٫١٢٠٫١٢٠٫١٢٠٫١
 

        التعريف التعريف التعريف التعريف         المصطلح المصطلح المصطلح المصطلح 

هو مجموعة المقاييس المرجعية التي من خاللها يمكن التحقق من مدى    المعيار المهني  

للقيام بالعمل في  –المعارف والمهارات والسلوكيات  -أمتالك الفرد الكفايات 

بط المعايير المهنية مباشرة بمكان  تولهذا تر، تلك المهنة بالطريقة الصحيحة

لتدريبية عالية الجودة  العمل أو مهارات التشغيل وبتصميم البرامج التعليمية وا

  . المرتكزة علي النتائج

مقدمو خدمات  

التوجيه واإلرشاد 

  المهني 

اإلرشاد المهني  يقصد بها في هذا المستند جميع األفراد ممن يقدمون

)،  لألفراد أو المجموعات (يقدمون اإلرشاد المهني الفردي واإلرشاد الجمعي 

     الفنية،النظر عن مسمياتهم الوظيفية أو رتبهم  بغض

مزودو خدمات 

التوجيه واإلرشاد 

  المهني 

يقصد بها في هذا المستند جميع المؤسسات التي تقدم كل أو بعض من  

 ،هذه الخدمات بغض النظر عن تبعيتها للقطاعات المختلفة (حكومي، أهلي 

    .خاص)

خدمات اإلرشاد 

  المهني 

رح يرجى االطالع على الصفحات الالحقة للمزيد من الش  ،هي خدمات متعددة

  .والتوضيح

مدونة األخالق  

  المهنية 

وهي هنا  ،خالقيات المهنة"أو "أ ويقصد بها أيضا "مدونة السلوك المهني"

مرتبطة بمهنة التوجيه واإلرشاد المهني وليست مرتبطة بالمؤسسة التي تقدم 

خالقية ألداء مقدمي  أا ومعايير مرجعيً  اً ا سلوكيَ وتقدم إطارً  ت،فيها الخدما

  بها.   ان يلتزموأالخدمات المهنية التي يجب 

التوجيه واإلرشاد 

  المهني 

بعض البلدان تطوير (بناء)   وهو مصطلح واحد ومتكامل، ويطلق عليه في  

    .انظر الصفحات الالحقة لمزيد من الشرح  ،المستقبل المهني 

المستقبل المهني/ 

  الحياة المهنية   

و الحياة المهنية في هذا المستند  أيستخدم لفظ المستقبل المهني 

مسيرة حياة الفرد بما تتضمنه من تعليم إلى بغرض اإلشارة  ؛كمترادفين

  وتدريب وعمل. 



٤٩ 

 

        التعريف التعريف التعريف التعريف         المصطلح المصطلح المصطلح المصطلح 

و أ  ،التعليم شكال على اإلشارة إلى ي شكل من األأن ال يقتصران باوالمصطلح

  ةو العمل في المهن الحرفية وال يحمل أي دالل أالفني  التدريب المهني، أو

     . على أصحاب الياقات الزرقاء فقط

  . التنقل بين المهن والوظائفقدرة الفرد على   المرونة المهنية 

لمعاونتهم على اكتشاف   ؛أدوات التقييم التي يتم استخدامها مع المسترشدين  التقييمات المهنية 

ولوياتهم ودوافعهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم  أ قدراتهم واهتماماتهم و

  . لخإسلوبهم في مجابهة المواقف ...أو

 

                الرئيسة: الرئيسة: الرئيسة: الرئيسة:         المفاهيم المفاهيم المفاهيم المفاهيم         ٢٢٢٢        رقم رقم رقم رقم         الملحق الملحق الملحق الملحق  ٢٠٫٢٢٠٫٢٢٠٫٢٢٠٫٢

        المهني  المهني  المهني  المهني          رشاد رشاد رشاد رشاد اإلاإلاإلاإلالتعريف الدولي للتوجيه و التعريف الدولي للتوجيه و التعريف الدولي للتوجيه و التعريف الدولي للتوجيه و  ٢٠٫٢٫١٢٠٫٢٫١٢٠٫٢٫١٢٠٫٢٫١

، في أي عمر  فرادمسـاعدة األإلى التي تهدف    نشـطةالخدمات واألإلى  يشـير  المهني   رشـاداإلو  التوجيه"

حيــاتهم    إدارةعلى  و،  وفي أي وقــت طوال حيــاتهم، على اتخــاذ القرارات التعليميــة والتــدريبيــة والمهنيــة

  ."المهنية

مؤسـسـات التدريب، في خدمات ويمكن تقديم هذه الخدمات في المدارس والجامعات وكليات المجتمع،  

عمـال المجتمع في القطـاع الحكومي وفي أفي أمكـان العمـل ، في أمـاكن التطوع أو    العـامـة،التوظيف  

   ص.القطاع الخا

عد (بما في ذلك اســتخدام على أســاس فردي أو جماعي، وقد تكون وجًها لوجه أو عن بُ   نشــطةقد تتم األ

  .4الويب) قدمة من خاللالم والخدماتسلوب الخط الساخن أ

 

 

بعد مراجعته واالتفاق عليه مع   ٢٠٠٤في عام   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تم تبني هذا التعريف من قبل  4

وربية والبنك الدولي، وتم استخدامه من قبل المؤسسات الدولية الكبرى مثل منظمة العمل  المفوضية األ كل من 

سيا والمحيط  آ مؤسسة التطوير المهني لدول  كما تم استخدامه أيضا من قبل الدولية، والتعاون األلماني.  

  ية. الدول العربية مثل قطر، فلسطين، المملكة العربية السعود  الهادي، وبعض

 



٥٠ 

 

ــاعـدة هـنا هو بـناء قـدرات األأويجـدر اـلذكر  مســـــــتقبلهم   دارةوتمكينهم إل  فرادن الهـدف من عملـية المســـــ

المســــــتقبل تطوير (بناء)  "نه يمكن اســــــتخدام مصــــــطلح  أإلى ن نشــــــير أنه من الضــــــروري  أالمهني، كما  

  "المهني  رشاداإلالتوجيه و"بالتبادل مع مصطلح  "المهني 

  

تكنولوجيا باســــتخدام تشــــمل هذه الخدمات توفير المعلومات المتعلقة بالمســــتقبل المهني (مطبوعة، و

برامج  وية، رشـاداإلالمقابالت والتقييم والتقييم الذاتي،  أدواتالمعلومات واالتصـاالت وأشـكال أخرى)، و

ــتقبل المهني (  التعليم عن ــاداإلالمسـ ــاعدة األ رشـ ــية لمسـ على   فرادالجمعي أو من خالل المناهج الدراسـ

الوظائف وبرامج  (تجربة)  وبرامج تذوق  ،المهنية)  دارةتطوير الوعي بأنفســـــهم، والوعي بالفر، ومهارات اإل

 .البحث عن العمل وخدمات االنتقال

  

في دور المسـترشـدين   يركز على على نحو  المهني   رشـاداإلالتوجيه وتقديم خدمات إلى بدأ التوجه    وحديثا

على خالف الممارســات القديمة والتي كانت تتمحور ، وذلك  على حســاب دور المرشــدية رشــاداإلالعملية 

تطبق عليه المقاييس  ،  واعتبار المســــترشــــد كمتلقي للخدمة فقط رشــــاداإلحول دور المرشــــد في عملية 

  واالختبارات.  

، الوظائف(تجربة) المهن ومفهوم تذوق   :مثل  ،سوق العمل النشط  أنشطةتعزيز دور بدأ التوجه نحو   حيث

للمجموعات وفي  "المســـــتقبل المهني   إدارةالتعليم عن "  مســـــاحة أنشـــــطةالتوجه نحو اتســـــاع وزيادة  و

  الفردي.  رشاداإلالمدارس على حساب 

  

        المهني المهني المهني المهني         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل خدمات  خدمات  خدمات  خدمات  المقصود ب المقصود ب المقصود ب المقصود ب  ٢٠٫٢٫٢٢٠٫٢٫٢٢٠٫٢٫٢٢٠٫٢٫٢

        : : : : المتعلقة بالمستقبل المهني المتعلقة بالمستقبل المهني المتعلقة بالمستقبل المهني المتعلقة بالمستقبل المهني المعلومات  المعلومات  المعلومات  المعلومات   . . . . ١١١١

  التوجيه المهني األخرى.  أنشطةهي حجر الزاوية لجميع خدمات/  المعلومات المتعلقة بالمستقبل المهني

تخطيط لبنــاء  من أجــل الجميع المعلومــات الالزمــة    :يعني مصـــــــطلح المعلومــات المتعلقــة بــالمســـــــتقبــل المهني

ــتقبل مهني   ــواء كانت هذه الوظيفة مدفوعة األجر أو تطوعية أمســــ ــول على وظيفة واالحتفاظ بها، ســــ   ،و للحصــــ

معلومات عن المهن والمهارات والمسـارات الوظيفية وفرص التعلم وسـوق    :وتشـمل على سـبيل المثال ال الحصـر

البرامج والـخدـمات  وات التعليمـية والـتدريبـية  المؤســـــــســـــــوالعـمل والوجـهات الـناشــــــــئة والبرامج والفرص التعليمـية  

  الحكومية وغير الحكومية وفرص العمل. 

  

ــتنيرة   المعلومات المتعلقة بالمســــــتقبل المهني مفيدة جًدا لتحقيق المرونة المهنية، وتســــــمح باتخاذ قرارات مســــ

ــين   ــتقبل المهني للفرد  إدارةلتحسـ ــطةن األومن الجدير بالذكر أنه ينبغي تطوير العديد م  ،المسـ المختلفة التي    نشـ



٥١ 

 

لتمكين الفرد من معرفـة المزيـد عن نفســـــــه (مهـاراتـه،   ؛المتعلقـة بـالمســـــــتقبـل المهنيتـدعم توفير المعلومـات  

وكـذـلك    المعتمـدة،المعتمـدة أو غير  ...) مثـل التقييمـات المهنيـة،    واهتمـامـاـته، واحتيـاجـاـته،ودوافعـه، وقيم عملـه،  

مكاناتهم. تماشـيًا مع إالخيارات الوظيفية المختلفة ومطابقتها مع وتجربة  ق  لتذو  المسـترشـدينالتي تدعم    نشـطةاأل

المتعلقة  مصــــــطلح "المعلومات  إلى  التقييمات المهنية"  ، “NICE  مؤســــــســــــة لدليلهذا، أضــــــاف المجلد الثاني  

ــتقبل المهني ــورة فردية اهما يجب أن يكوني" مؤكدًا أن كلبالمسـ ــد ووفق احتياجه بصـ ــترشـ و   ،متمركزين حول المسـ

  رشــــاداإلإال باالقتران مع دور    نيالمهالمتعلقة بالمســــتقبل  التقييم المهني وتوفير المعلومات    إجراءيجب أال يتم  

قييمات  ن يتم التأكد من أن التأومن الضروري    ،المهني حتى تأتي بالنتائج المرجوة وتجنب النتائج العكسية المحتملة

  المسترشد.عند مغزى  لهاصلة الوالمعلومات ذات المستخدمة المهنية 

  

    CareerCareerCareerCareer    EducationEducationEducationEducationالتعليم)  التعليم)  التعليم)  التعليم)  المهني القائم على  المهني القائم على  المهني القائم على  المهني القائم على          رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل الجمعي أو (التوجيه و الجمعي أو (التوجيه و الجمعي أو (التوجيه و الجمعي أو (التوجيه و         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل  . . . . ٢٢٢٢

ــتقبل المهني  يتم تقديم "التعليم   ــاداإل" (عن المسـ ــات    رشـ ــسـ والتوجيه المهني القائم على التعليم) في المؤسـ

و التدريبية وأحياًنا في المنظمات المجتمعية، ويمكن دمجه في المناهج الدراسـية في صـفوف مختلفة،  أالتعليمية  

المهني    رشـاداإلالمهني، على سـبيل المثال عندما يقوم مقدمو خدمات التوجيه و  رشـاداإلويمكن أن يتم كجزء من 

بطريقة تمكنهم من اسـتخدامها بشـكل   يالمهنللمسـتقبل  على اسـتخدام خطوات التخطيط  المسـترشـدين  ب  بتدري

ا ضـمن جلسـات التدريب الخاصـة،  رشـاداإليمكن أن يتم  ومسـتقل في المسـتقبل.     المهني القائم على التعليم أيضـً

الخاصـة  تماماتهم ووضـع الخطط  عن كيفية تقييم كفاءاتهم واه  المدارسفي  الفصـول الدراسـية  كتعليم الطلبة في  

  قياداتيين ورشــاداإلمن قبل المعلمين والمســتشــارين    نشــطةيمكن القيام بمثل هذه األو  ،بمســتقبلهم المهني

  المجتمع األخرى

ــاعد   ــدينويســـ ــترشـــ ــة ودوافعهم وقيمهم وكيف    المســـ ــكل جماعي) على فهم مواردهم واحتياجاتهم الخاصـــ (بشـــ

المهارات الالزمة التخاذ خيارات  وبالمعارف ودهم بالمعرفة بســــوق العمل؛  يزوويمكنهم المســــاهمة في المجتمع.  

  الالزمة للتخطيط المهني.  دواتواأل ،المجتمع وبفرص خدمة ،التعليم/ التدريب والحياة والعمل

ــدينن  مكّ بمعنى آخر، يُ  ــترشــ ــاب مهارات    المســ ــتعدادوحياتهم المهنية،    إدارةمن اكتســ ،  والتكيف معه   لتغييرل  االســ

  .ومهارات العرض الذاتي

  

        المهني  المهني  المهني  المهني          رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل  . . . . ٣٣٣٣

ودعمهم في فهم المواقف التي    ،على توضــــــيح أهدافهم وتطلعاتهم، وفهم هويتهم الخاصــــــة  فراديســــــاعد األ

لقضــــاياهم، وتحقيق التغيير والتطوير الشــــخصــــي، واتخاذ قرارات مســــتنيرة،    يجاد حلولٍ إيمرون بها، والعمل على  

  التحوالت المهنية، ســواء المخطط   إدارةســاعدهم على  وي  ويقوم بها المســترشــد،  وااللتزام بخطة تنفيذية يضــعها

  .وغير المخطط لها
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  مســترشــدينتتيح لل المســترشــد وهياإلرشــاد وعالقة مهنية قوية بين مقدم  إلى  المهني    رشــاداإلتســتند عملية    

ـهذا هو الســــــــبب في تـقديم  ؛  على إمـكانـيات ـجدـيدة، وإـعادة التفكير في أنفســـــــهم ودورهم في المجتمع  التعرف

ة من قبل المرشــــد  قدر كبير من الممارســــإلى  ، حيث تحتاج  )(بطريقة فردية/ شــــخص واحد  فرادالمهني لأل  رشــــاداإل

  )المسترشدين لبناء الثقة مع

        الوظيفي)  الوظيفي)  الوظيفي)  الوظيفي)          رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل للتوظيف ( للتوظيف ( للتوظيف ( للتوظيف (         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل  . . . . ٤٤٤٤

ــاعـد  احـة   فراداأليســـــ ا  حـاليًـ على توضـــــــيح أهـدافهم الوظيفـية الفورـية، ومعرفـة فرص الـتدرـيب على الوظـائف المـت

والحصول على المهارات الالزمة للوصول إليها، وتعلم المهارات الالزمة للبحث عن عمل والحفاظ عليه (مثل السيرة  

  .الذاتية أو استئناف الكتابة، ومهارات المقابلة)

  

        الوظيفي: الوظيفي: الوظيفي: الوظيفي: التنسيب  التنسيب  التنسيب  التنسيب   . . . . ٥٥٥٥

ــيح    ــخاص  ترشـ ــاغرةإلى  أو إحالة األشـ ــات الحكومية مثل    المتاحة،  الوظائف الشـ ــسـ وتقدم هذه الخدمة في المؤسـ

بعض الكليات  مؤسـسـات المجتمع المدني وفي  يضـا في بعض  أكما تقدم    وكذلك الخاصـة  مكاتب التشـغيل العامة

  .متابعة الخريجين أنشطةوالجامعات أيًضا ضمن 

  

 هامة  ملحوظة

  الوظيفي والتنسـيب الوظيفي، يمكننا أن نجد أنه في الواقع  رشـاداإلالمهني و  رشـاداإلمراجعة تعريفات  من خالل 

ــل هذه األ  العملي ــعب فصــ ــطةغالًبا ما يكون من الصــ ــها البعض  نشــ ألنها على الرغم من اختالفها من   ؛عن بعضــ

  رض الواقع. أعلى  الممارسة ثناءأفيما بينها الناحية المفاهيمية، إال أنها تتداخل 

  أنشطةإلى  ن هناك حاجة أذلك، وعندما نأخذ مفهوم التعلم مدى الحياة بعين االعتبار فنجد  إلى باإلضافة  

كثر لمزـيد من التواصـــــــل واالحتـكاك للتـفاـعل مع ســـــــوق العـمل، والمزـيد من الـقدرة على التكيف وـقابلـية أ

   .الخدمات مختلف بين بتكامليةالتوظيف، وبالتالي، يجب العمل 

  

        عمة للتشغيل  عمة للتشغيل  عمة للتشغيل  عمة للتشغيل  ا ا ا ا التوافق مع سوق العمل/ البرامج الد التوافق مع سوق العمل/ البرامج الد التوافق مع سوق العمل/ البرامج الد التوافق مع سوق العمل/ البرامج الد  . . . . ٦٦٦٦

ا باســم برامج التأقلم مع  ســوق العمل أو برامج اإلدماج في ســوق العمل  ُتعرف باســم برامج التوظيف (ُتعرف أيضــً

تطوير مهـارات   أنشـــــــطـةوتجمع بين المعلومـات المتعلقـة ـبالمســـــــتقـبل المهني و  ،أو برامج تنمـية القوى العـامـلة)

ا تدريًبا مهنًيا  ، وتنمية المهارات الحياتية  أنشـــــطةالبحث والحفاظ على العمل و ــً يمكن أن تتضـــــمن هذه البرامج أيضـــ

ا ب ــً األجر)، والـتدرـيب أثـناء    ـمدفوع أو غير ـمدفوعمن خالل التطوع  خبرة في العـمل (ال، واكتســـــــاب  بعينـهامهـنة  ـخاصـــــ

ا برامج الـتدرـيب والتلمـذة   ،العمـل، وخـدمـات دعم العمـاـلة مـثل رعـاـية األطفـال ونقـل العمـاـلة ــً وهي تشـــــــمـل أيضـــــ

  .ذوي اإلعاقة أو الالجئيناألشخاص  :على سبيل المثال ،أو البرامج المصممة لمجموعات محددةة، الصناعي
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        تنمية مهارات العمل الحر تنمية مهارات العمل الحر تنمية مهارات العمل الحر تنمية مهارات العمل الحر  . . . . ٧٧٧٧

حد مســـــــارات الحـياة المهنية  أهو   ،خرين مـعهآالـخاص ليعـمل به وربـما يقوم بتوظيف    هنشـــــــئ الفرد مشـــــــروـعيُ أن  

لذا    ؛ا من المســترشــدينا خاصــً يتطلب نوعً   ذاتّي   نشــاء مشــروعٍ إن أمع مالحظة    ،والمجموعات  فرادالمســتقبلية لأل

وعادة ما   ،ولياتهم ورغبتهمأيجب العمل على اســــــتكشــــــاف هؤالء ومســــــاعدتهم طالما كان هذا محل اهتمامهم و

قدم لهم برامج حول تُ المهني القائم على التعليم، حيث    رشــاداإلالجمعي أو   رشــاداإلتقدم هذه الخدمات بأســلوب  

 .نشاء مشروعات صغيرةإ أنشطةمن  وغيرهاالموارد،  إدارةو ،حشد المواردو ،تطوير دراسات الجدوى

  

        النظم االجتماعية  النظم االجتماعية  النظم االجتماعية  النظم االجتماعية          مع مع مع مع تدخالت  تدخالت  تدخالت  تدخالت   . . . . ٨٨٨٨

ا جزًءا ال يتجزأ من األنظمـة االجتمـاعـية، ـلذا فـإن   لمنظمـات  ثقـافـة المجتمع والثقـافـات الفرعـية لتكون الوظـائف دائمـً

ــاليب اإلوالمؤســــــســــــات   بتقديم خدمات التوجيه  مهمة للغاية عندما يتعلق األمر  بها   دارةوهياكلها التنظيمية وأســــ

  المهني. رشاداإلو

والمنظـمات والمجتمـعات على ـحد ســـــــواء، عـندـما يتعلق األمر    فراداألمن   كّالً النظم االجتـماعـية  مع ـتدخالت  الـتدعم   

  مسـترشـديندعم التتضـمن هذه التدخالت    :على سـبيل المثال،  بجعل النظم االجتماعية أكثر شـموًال وكفاءة وفعالية

(التنســيب) أو تحســين التعاون بين الخدمات العامة  ما  حصــول على عمل داخل مؤســســة  ذوي االحتياجات الخاصــة لل

  .ب العمل لتعزيز اإلدماج والعدالة االجتماعيةوأربا

ا التخفيف من النزاعات المتعلقة بالوظيفة بين ال مورهم  أولياء  أمسـترشـدين وتشـمل تدخالت النظم االجتماعية أيضـً

 .الذين يواجهون التمييز لمسترشدينأو أرباب العمل أو المعلمين، بما في ذلك مناصرة ا

  

        المهني المهني المهني المهني         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل خدمات التوجيه و خدمات التوجيه و خدمات التوجيه و خدمات التوجيه و         إدارة إدارة إدارة إدارة  . . . . ٩٩٩٩

الخدمات، وكيف يمكن  وتقديم هذه فهًما جيًدا لكيفية عمل    المتنوعة  المهني  رشاداإلالتوجيه وخدمات    إدارةتتطلب  

ا  يضـً أكما يتطلب   ،المسـترشـدين، وتحديد نوع الدعم الالزم لألنواع المختلفة من ضـمان اسـتمراريتهاقياس جودتها و

ــات واأل  إدارةت في  اقدرات وخبر ــســــ ــرية والمالية  رادفالمؤســــ ومهارات المتابعة والتقييم بخالف    ،والموارد البشــــ

  مهارات القيادة. 

  

  أن:  ومن الجدير بالذكر

معايير الجودة    الفردية يتطلب مســتوى عاٍل من  المســترشــدينتقديم الخدمات المهنية المالئمة الحتياجات   •

ــمولية والنزاهة و ــد الشــ ــترشــ ــلحة المســ ــتقاللية  مثل مصــ ــاداإلمقدمي خدمات التوجيه واســ   المهني  رشــ

  ،معين ـتدرـيب  ل  الترويج  وأ  ،بعينهـاو وظـائف  أالترويج لمهن  :خرى مثـللتحقيق التوازن بين بعض المهـام األ

 و أماكن عمل بعينها. أوظائف التنسيب في وظائف لمصلحة أو 
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ــاداإلو التوجـيه خـدمـات  تعـدد • ــاداإلو التوجـيه مقـدم  نأالمهني ال يعني  رشـــــ المهني يقوم بكـل هـذه   رشـــــ

ــاداإلو  التوجـيه  تاـخدمـ  نأيعني    ـبل  ،الـخدمـات بمفرده   متـكامـلة، منظومـة في تقـدم  نأالمهني يـجب  رشـــــ

  . خرىاأل الخدمات لمقدمي المسترشدين بإحالة يقوم نأالمهني  رشاداإلو التوجيه لمقدم يمكن حيث

  

        ية ية ية ية رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل مهارات (بروتوكول) تنفيذ الجلسة  مهارات (بروتوكول) تنفيذ الجلسة  مهارات (بروتوكول) تنفيذ الجلسة  مهارات (بروتوكول) تنفيذ الجلسة   ٢٠٫٢٫٣٢٠٫٢٫٣٢٠٫٢٫٣٢٠٫٢٫٣

  

 نصات الفعال ا#  
يأخذ في االعتبار سياق المسترشد وهويته وبيئته وخبراته وقيمه ومعتقداته لتعزيز فهم ما يريد    .١

 المسترشد ذكره  

 يعكس ويلخص ما أبلغه المسترشد لضمان وضوح وفهم المسترشد   .٢

   حسب احتياجات المسترشد كثرأمعرفة  ليستفسر ويسعى لمعرفة المزيد عندما يكون هناك حاجة ل  .٣
تكشف ويحترم عواطف المسترشد ومشاعره المتنوعة ويأخذ اإلشارات غير اللفظية أو  يالحظ ويس  .٤

 العتبار  االسلوكيات األخرى بعين  

 يدمج كلمات المسترشد ونبرة صوته ولغة جسده لتحديد المعنى الكامل لما يريد المسترشد توصيله   .٥

الجلسات لتمييز التوجهات يالحظ االتجاهات في سلوكيات المسترشد وعواطفه عبر   .٦

 واألنماط والمشكالت

  المسترشدين يوظف مهارات الحضور مع   .٧
  أو سلوكياتهم، عند الحاجة  المسترشدين أداء يقدم مالحظات وصفية ومحددة حول    .٨
  توضيحها  المسترشدينيستخلص ويصف التناقضات ويطلب من   .٩
  نصات والفهم  من أجل الوضوح وتأكيد اإل المسترشدينصياغة ويلخص ما يقوله اليعيد   .١٠

  

 مستقبله المهني   إدارةتمكين المسترشد من 
   المسترشدينومناسبة لتسهيل التواصل المفتوح مع  ةنآميوفر مساحة   .١
 ية مع المسترشد بوضوح  رشاداإليذكر األهداف والغايات من الجلسات   .٢

 وخبراتهم   المسترشدينيبني على تجارب   .٣

 شارات غير اللفظية المناسبة  يستخدم اللغة والمفردات واالستعارات واإل  .٤

  المسترشدينيبني عالقة ثقة مع   .٥
  المسترشدينيستخدم النهج المتمركز حول المسترشد في العمل مع   .٦
حول أدوارهم ومسؤولياتهم وخياراتهم في عملية تطوير  المسترشدينيوضح ويتفق مع   .٧

  (بناء) المستقبل المهني  



٥٥ 

 

  لتوليد وتقديم الخيارات المختلفة والمناسبة المسترشدينيدعم   .٨
قصيرة ومتوسطة (على وضع خطط تطوير (بناء) المستقبل المهني  المسترشدينيساعد   .٩

  وااللتزام بها  ) المدى
  بشكل دوري المسترشدينيستعرض ويراجع ويتابع خطط عمل   .١٠
    المسترشدينا النهج اإليجابي مع يستخدم دائًم   .١١
  المعلومات إلى يدعم إمكانية وصول المسترشد   .١٢
في تحديد األهداف، وتحديد االستراتيجيات للوصول إليها، وإعادة تقييم   فراديساعد األ  .١٣

  .أهدافهم وقيمهم واهتماماتهم وقراراتهم المهنية باستمرار، ورصد وتقييم التقدم المحرز

  

 احترام التنوع وقبول المسترشد
إلى  يتقبل ويسعى ( ا للديناميكيات الشخصية والداخلية لألشخاص من مختلف السكان يكون حساًس   .١

 )  فهم استجابات المسترشد التي قد تحدث بأي وسيلة 
من مختلف السكان   فراديستجيب الحتياجات تطوير (بناء) المستقبل المهني الفريدة لأل  .٢

 )المتنوعين المسترشدينالمرونة في تقديم الخدمات لتلبية احتياجات (
من خلفيات    فرادالمجتمع، بما في ذلك األ  أفراديتعاون مع الزمالء والممارسين اآلخرين و  .٣

 متنوعة  

يظهر الوعي والتقدير للسياقات الثقافية للعمالء واحترام مخاوفهم ونقاط قوتهم للتفاعل   .٤

 على تنوعهم نالمسترشدي مع جميع 

 فراد يأخذ بعين االعتبار أساليب التعلم المختلفة لأل  .٥

  

                المهني المهني المهني المهني         رشاد رشاد رشاد رشاد اإل اإل اإل اإل         لمقدمي لمقدمي لمقدمي لمقدمي         شامل شامل شامل شامل         تفصيلي تفصيلي تفصيلي تفصيلي         توصيف توصيف توصيف توصيف         ) ) ) ) ٣٣٣٣( ( ( (         الملحق الملحق الملحق الملحق  ٢٠٫٣٢٠٫٣٢٠٫٣٢٠٫٣
 التوصيف 

  فراداأل  نيساعدو ،نين أو شبه متفرغون متفرغون متخصصوالمهني هم ممارس  رشاداإلمقدمو  

التخطيط لحيـــاتهم   -ي مرحلـــة عمريـــةأي مســـــــتوى تعليمي وفي  أبـــدون تمييز وفي  - والســـــــيمـــا   على 

  . تشمل التعليم والتدريب والعمل التي حياتهم العملية و إدارةتمكينهم من و ني المهمستقبلهم  

تقــديم  المهني    رشـــــــــاداإل  مقــدموعمــل  ي  المــدارس  على  خــدمــاتهم في بيئــات مختلفــة، في 

والمنظمــات غير الحكوميــة ومراكز التوظيف العــامــة أو الخــاصــــــــة، ومراكز  والجــامعــات ومخيمــات الالجئين  

مهني  إرشادفي شكل خدمات  والجماعات  فرادحيث يقدمون المشورة والمساعدة لأل  ،التدريب وما شابه



٥٦ 

 

تحقيق لا للـباحثين عن عمـل  وتوجـيه وتعليم عن المســـــــتقـبل المهني للمجموـعات، ويقـدمون دعمـً  فرادلأل

  . وغيرها من الخدماتول على عمل في الحص هدافهم أ

ــدين  وـبذـلك ـلديهم أدوار مختلفـة، حـيث ـيدعمون إمكـانـية وصـــــــول ال المعلومـات إلى  مســـــــترشـــــ

ــاداإل  تقـديم :  مـثل  األدوارمن  المتعلقـة ـبالمســـــــتقـبل المهني، ويقومون ـبالعـدـيد   ،  الفردي   المهني   رشـــــ

تنفيذ  واســـــــتخدام التقييمات المهنية، وعن المســـــــتقبل المهني، وتطوير المهارات،  المجموعات  وتعليم  

و أمراكز  الفي المهني المتنوـعة   رشـــــــاداإلالتوجـيه وـخدـمات  إدارةلســـــــوق العـمل، و  ـتدخالت لالســـــــتـجاـبة

 .مؤسساتال

ــأن من الناحية الفنية، و ــح   نتطورهم المهني هناك أنواع مختلفة مبشــــ ــميات التي توضــــ المســــ

ــتوياتهم و ــارات تطورهم المهني،أ  نواعهم أمسـ ــر و مسـ ــبيل المثال ال الحصـ ــاري "  :على سـ ــتشـ و أ  "نواسـ

ــاعد ــاري ا  و"مسـ ــتشـ ــين منهم "نومحترف" او "نيسـ ــصـ ــميات اإل،  ، والمتخصـ  ي دارية التهذا بخالف المسـ

  .تستخدمها المؤسسات المختلفة في هيكلها التنظيمي 

 .االلتزام بمدونة قواعد السلوك والحصول على مؤهالت معتمدة االرشاد المهني  مقدمويجب على  

  

    المهني  المهني  المهني  المهني          المرشد المرشد المرشد المرشد ألدوار المختلفة التي يقوم بها  ألدوار المختلفة التي يقوم بها  ألدوار المختلفة التي يقوم بها  ألدوار المختلفة التي يقوم بها  على ا على ا على ا على ا         ة ة ة ة مثل مثل مثل مثل أ أ أ أ          ٢٠٫٣٫١٢٠٫٣٫١٢٠٫٣٫١٢٠٫٣٫١

  

ا علًم   ،المرشـــد المهني بها ضـــطلع المختلفة التي ي  األدوارإظهار أمثلة على إلى   تيةتهدف المهام اآل

على نوع المهـام ومســـــــتوى تؤثر    المهني   رشــــــــاداإلمقـدمي  األنواع والمســـــــتويـات المختلفـة من  بـأن  

    ، وهي:االستقاللية في تأديتها

ــعة  إلى أي مرحلة عمرية   في   فرادتوجيه األ .١ ــتخدام مجموعة واسـ تحديد اهتماماتهم وقدراتهم باسـ

مثـــل   ــاليـــب،  مثـــل    التقييمـــاتمن األســـــــ ــا  ة علميـ ــَ (الُمَحَكمـ المعتمـــدة  ــة  القيـــاس   أدواتالمهنيـ

 .في التخطيط المهني  العلميةمواد الوالمقابالت و المعتمدةالسيكوميتيرية) وغير 

لمســاعدتهم  ؛مل والمتقاعدين وغيرهم والباحثين عن عالطلبة بمن فيهم   فرادتقديم المشــورة لأل .٢

ــاعهم التعليمية أو المهنية التحدياتفهم والتغلب على  العلى  بما في ذلك   ،التي تؤثر على أوضـ

المهني للمسـتقبل  التكيف المدرسـي وتوجهات الدراسـة والتخطيط :  على سـبيل المثال ال الحصـر

  .والوظيفي 

للخبرات التعليمية والتدريبية الالحقة من خالل تشـــــجيعهم على اســـــتكشـــــاف فرص   ةإعداد الطلب .٣

 .الحياة في  للنجاحللمسارات المختلفة والمثابرة   التخطيطالتعلم و



٥٧ 

 

 المسـتقبل حولالمعلومات   وتقديم الجمعي   رشـاداإلتدريس الفصـول الدراسـية وتقديم جلسـات   .٤

 .المستقبل المهني  إدارةمهارات  تعلم الموضوعات المتعلقة ب من  وغيرها المهني 

ورش عمـل جمـاعـية حول مجموعـة متنوعـة من الموضـــــــوعـات، بمـا في ذـلك    إجراءو  فرادتوجـيه األ .٥

مقابالت العمل الناجحة، واســتخدام قواعد   إجراء، وللوظائف قدمالذاتية وخطابات الت  ةكتابة الســير

 اســتكمال  وبرامج المختلفة لتدريبلوظيفي، والبحث في برامج ابيانات التوظيف وموارد التطوير ا

 .، وغيرهاالتعليم 

 ،الـذاتي   التوظيف  :مثــلتخطيط وتعزيز البرامج والفعــاليــات المتعلقــة بمســــــــارات الحيــاة المهنيــة   .٦

الوظيفي، وبرامج اكتســاب الخبرة  للمســتقبل المهني والتخطيط تخطيط ال، ووالتوظيف لدى الغير

 .العملية، ومعارض الوظائف، وورش العمل المهنية

 اةالحي  في  دوارهم أتحقيق  إلى على صــياغة خطة طويلة األجل للوصــول   مســترشــدينمســاعدة ال .٧

 .وأهدافهم المهنية

ــدينإحالة  .٨ ــترشـ ــافية مثل إلى   المسـ خدمات مزودي  أو   والتقني  التدريب المهني  مزوديموارد إضـ

غيرهــا من  جهــات التمويــل المختلفــة والرعــايــة الطبيــة أو    المشـــــــورة والعالج المكثفــة أو مقــدمي 

  .المساعدات حسب الحاجة

ورش العـمل ومـعارض   :مـثل  ي المهنتطوير المســـــــتقـبل  تخطيط ونشـــــــر برامج وفـعالـيات ـخدـمات  .٩

 .الوظائف والجلسات التوجيهية

التدريس والموظفين أعضــــاء هيئة المدرســــية ومع  دارةأولياء األمور او المعلمين واإلالتعاون مع   .١٠

 ومع مكاتب التشــــغيل ومع أصــــحاب االعمال ومؤســــســــاتهم   األخرى  بيةطالوأقســــام الخدمات ال

من تقديم خدمات التوجيه للمسـاعدة في تحقيق األهداف    ؛وغيرهم من المؤسـسـات ذات الصـلة

ــاداإلو عدالة  ا على جدوى التعليم ومعدالت التشـــغيل واإلنتاجية والبما ينعكس إيجابً   ،المهني  رشـ

  االجتماعية.

  

                المحتملة المحتملة المحتملة المحتملة         المخاطر المخاطر المخاطر المخاطر         ) ) ) ) ٤٤٤٤( ( ( (         الملحق الملحق الملحق الملحق  ٢٠٫٤٢٠٫٤٢٠٫٤٢٠٫٤

ــاداإلقــد تنطوي مهنــة مقــدم خــدمــات التوجيــه و المهني على مخــاطر نفســـــــيــة قــد تحــدث    رشــــــ

نتيجة عوامل كثيرة مرتبطة بســوق العمل، وبقدرة المســترشــد على موائمة متطلبات ســوق   ؛للمســترشــد

حباط المسـترشـد، وقلة رغبته إإلى مما يؤدي  ،ا نتيجة تقديم الخدمة للمسـترشـد بكفاءة قليلةالعمل، أيضـً 

ــول على الخدمات ــتمرار في الحصـ ــاءة    ،في االسـ ــة التي إلى مما قد يترتب عليه اإلسـ ــسـ ــورة المؤسـ صـ

  المهني.  رشاداإللتوجيه واليها مقدم خدمات إينتمي  



٥٨ 

 

  إدارةن يقوم مقدم الخدمة بالخلط بين دوره كمســـاعد للمســـترشـــد على أا  من مخاطر المهنة أيضـــً 

دليـل/ الخبي  ،تـه المهنيـةازمـام حيـ او م نصـــــــائح تنفيـذـية  ي قـدبتكـأن يقوم  ،  Mentorالنـاصـــــــح    /روبين دور اـل

و غير أا  لفظيً -يقوم بالتأثير   أن  و حتى أ  ،م بالتخطيط باإلنابة عـنهمـباشـــــــرة للمســـــــترشـــــــد، و يقوتعليـمات 

ــدعلى قرارات    -لفظّي  ــترشــــ ــد المهني ن  أمثل   ،المســــ و أو تدريب معين، أبالترويج لمهنة بعينها  المرشــــ

ن  أ دون   لمســترشــدو كان يقدم نصــيحة لأ  ،و برنامج دراســي على وجه الخصــوصأ  ،مســار تعليمي محدد

  يكون ملما بجميع العوامل وال سيما تلك التي من جهة المسترشد. 

  

  أيًضا:  من مخاطر المهنة

  ة. و توظيفية غير موثوق بها وغير مصدق أالمهني معلومات مهنية المرشد  ن يستخدم . أ١

و المسترشد نفسه بتفسير خاطئ لنتائج االختبارات المهنية التي يقوم  أالمهني  المرشدن يقوم . أ٢

  .ستخدامهابا

لتتداخل   ،لخاصة بهاوالمهام  األدوارالمهني نطاق  رشاداإلن يتخطى دور مقدم خدمات التوجيه و. أ٣

  .و الصحي وغير ذلك أالنفسي  رشاداإلوتختلط بأمور 

و يفقد ملف أخرين مام اآلأ كأن يتحدث عنه  ،سرار المسترشدأفشاء إالمهني في  المرشد ن يتسبب. أ٤

  . المسترشد وغيره متابعة 

  

                العمل العمل العمل العمل         بيئة بيئة بيئة بيئة         ) ) ) ) ٥٥٥٥( ( ( (         الملحق الملحق الملحق الملحق  ٢٠٫٥٢٠٫٥٢٠٫٥٢٠٫٥

  

ــاداإلغالًبا ما يعمل مقدم  • ــية كافية   ،لمهني في بيئة مكتبية نظيفة وهادئة رشـ ــوصـ بما يوفر خصـ

ــد، على  ــترشـ ــدينن يكون اجتماعه مع أللمسـ ــترشـ ــوف  فرادمن األ المسـ حيث ال    ،في مكان مكشـ

ن  أ (المسـترشـد الفرد) في أماكن معزولة، ون ينفرد مقدم الخدمات المهنية مع المسـترشـد  أيجب 

ــبة مع   ــافة االجتماعية المناســ ــدينتراعى المســ ــترشــ وذلك مراعاة للثقافة واألخالق العامة    المســ

  المجتمع.في دة ئالسا

  المهني في قاعات التدريب المتناسبة مع عدد المجموعة المتدربة.  المرشدا يعمل أيًض  •

ــدـقد يعـمل   • و الـجامـعات ومراكز الـتدرـيب أبيـئات عـمل تعليمـية مـثل الـمدارس   في المهني   المرشـــــ

  .ايًض أ

ــطر مقدم • ــاداإل قد يضـ ــفرإلى المهني  رشـ ــدينو تدريب أ  ،لمقابلة  ؛االنتقال والسـ ــترشـ و أ  ،المسـ

  .على الزمالءشراف إلاو أمعاونة لل
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   .و متماثل في المهامأو ضمن فريق عمل مختلف أا قد يعمل منفردً  •

 المهني وتقدير أهميته.  رشاداإلأن يعمل في بيئة تقدر مهنة  •

 المرشد المهني بدعم من قيادة المؤسسة التي يعمل بها. ى ن يحظأمن الضروري  •

  

  

                المهنة المهنة المهنة المهنة         أخالقيات أخالقيات أخالقيات أخالقيات         مدونة مدونة مدونة مدونة         ) ) ) ) ٦٦٦٦( ( ( (         الملحق الملحق الملحق الملحق  ٢٠٫٦٢٠٫٦٢٠٫٦٢٠٫٦

  

        مقدمة   مقدمة   مقدمة   مقدمة   

ــلوك جميع  ــية والمبادئ والمعايير األخالقية لســ ــاســ ــف مدونة األخالق القيم األســ ــاداإل  مقدموتصــ  رشــ

  .المهني 

ــاق   ــتقبليين بهذه المدونة، ليس فقط من أجل االتســــ يجب أن يلتزم جميع الممارســــــين، الحاليين والمســــ

ا لمسـاعدتهم  ،وتقديم خدماتهم بجودة كافية أثناء  سـيوجهونهاالتغلب على التحديات التي   في ولكن أيضـً

ــترشـــدينخدمة   ــرفين  المسـ ــاتهم ،  والتفاعل مع زمالئهم والمشـ حيث  ،وأثناء التعاون داخل وخارج مؤســـسـ

وفر  تالتعامل مع المواقف الصعبة والمشاكل والمعضالت غير المتوقعة بطريقة مالئمة، وإلى  توجههم 

  .طرًقا وحلوًال بديلة

  

ــلوك المهني وتحيث    الكفايات،ير األخالقية للمهنة هو أول إن تلبية المعاي  ــاعد في تحديد الســـ حمي تســـ

لفهم ما يمكن  للمســترشــدينُتعد مدونة األخالقيات بمثابة دليل  . كماالمرشــدين ايضــاالمســترشــدين و

ت،  وفهم حقوقهم ومســـؤولياتهم كمســـتفيدين من هذه الخدما المهني،  المرشـــدتوقعه من العمل مع  

ونقاط    ،وكرامتهم  ،المسـترشـدينوهي مصـممة لدعم المرشـدين في ممارسـاتهم لتحقيق وتعزيز صـالح  

  .م قوتهم وتفرده

  

ــلوك حيث  أيجب  ــات المهنية والســـ ــاركة الجميع بالمعايير المتوقعة للممارســـ ــً أنها إن يتم مشـــ ا توفر  يضـــ

ــمان الجودة في تقديم الخدمة وتوجيه  ــراف لضـ معايير للتقييم الذاتي وتقييم األقران وتدعم عملية اإلشـ

خالق المهنـية االلتزامات األخالقية للممارســـــــين الذين  مدونة األ، كـما توضـــــــح  المهني  رشـــــــاداإلات  إجراء

  . يبيلعبون أدوارهم ومسؤولياتهم المختلفة حتى ولو كانوا في مرحلة التدر
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ن مبــادئ إالمهني، حيــث    رشــــــــاداإلخالقيــة التــاليــة معــايير لجودة تقــديم  يمكن اعتبــار المعــايير األ

ــلوب تقديم  أوطريقة و ــاداإلسـ ــب العملية    رشـ ــاداإلالمهني هم عصـ و أى ثابت ية، حيث ال يوجد محتوً رشـ

مر يعتـمد على التـفاـعل بين المرشـــــــد  نـما األإو -فرادوالســـــــيـما األ-موـحد يتم تـقديـمه للمســـــــترشـــــــدين  

  . خالقيةهمية المعايير األأوالمسترشد، ومن هنا تأتي 

مراعاة   لذا فيجب أيضـاً  ،ومن الجدير بالذكر أنه ال يمكن ان تكون المعايير األخالقية شـاملة جامعة مانعة

ات أكثر شــــــموًال، وتوفر  إرشــــــادألنها توفر مرجعية و  ؛عالهأخالقية المذكورة  القيم الجوهرية، والمبادئ األ

ا-جميعهـا    ،فمجموعـة من المـبادئ التي يمكن تطبيقهـا على مختلف المجتمعـات والمواقف والظرو  -معـً

  .من التطوير مستقبًال  هذه الوثيقة هي وثيقة عمل خاضعة للمراجعة والمزيدن أن نؤكد أويجب  

  

    تجاه المسترشد تجاه المسترشد تجاه المسترشد تجاه المسترشد         المسؤولية المسؤولية المسؤولية المسؤولية  ) ) ) ) أ أ أ أ 

ن وعي على  وواالمتناع عن التأثير بوعي أو بد ،فقط بعين االعتبار  مســترشــديناحتياجات ال المهنيالمرشــد  يأخذ  .  ١

وال ســيما عندما يكون    المســترشــدينيتجنب تضــارب المصــالح الذي يضــر بمصــالح  و،  اختيارات المســترشــد وقيمه

  ....) ،التدريب ،المهني (مثل التسويق رشاداإل ةأخرى غير ممارس المهني أدوارلمقدم االرشاد 

ــتباقي للتغلب على تأثير هذه التوجهات  .  ٢ ــكل اســــ ــكال القولبة والتنميط والتمييز ويعملون بشــــ يتجنب جميع أشــــ

  ي.المهن رشاداإلالظالمة للعمالء والعمل على مشاركتهم الكاملة في عملية 

و  ن وجد) حتى ل إية وتكلفتها (رشـــاداإلســـلوب الجلســـات أولية، طبيعة ويشـــرح قبل أو أثناء المقابلة األ.  ٣

  .كانت الخدمات مجانية، وطبيعة وحدود السرية، وأي شروط أخرى لالتفاقية بناًء على طبيعة الخدمات

  .قبل بدء الخدمات اتفاقية توضح أدوار ومسؤوليات وحقوق المرشد والمسترشدإلى الوصول . ٤

للعمل فقط في األماكن   اجاهد  عى ويســـ،  المهني حق المســـترشـــد في الخصـــوصـــية  المرشـــديحترم    .٥

التي يمكنهم فيها ضــــمان خصــــوصــــية المســــترشــــد بشــــكل معقول، ويطلبون المعلومات الخاصــــة من  

  .فقط عندما تكون مفيدة للعالقة المهنية المسترشدين

  .وكرامتهم الشخصية دون تمييز المسترشدينيحترم ويصون حقوق جميع . ٦

   .المجموعة ءأعضاح أهمية ومعايير السرية لجميع عند العمل مع المجموعات، يشرح المرشد بوضو. ٧

على جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالمســــترشــــد   ينشــــاء ملف لكل عميل على حدة يحتوإيجب .  ٨

يجـب االحتفـاظ بهـذه الســـــــجالت  وثنـاء الجلســـــــات  أعلى المالحظـات المكتوبـة التي تم تـدوينهـا    يويحتو

  .د نهاية خمس سنواتا بعوالتخلص منه ،وتخزينها في مكان مناسب
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  ةدار إا بنفســه على يبني فيها قدرات المســترشــد ليكون قادرً  ي ية بالطريقة الترشــاداإليقدم الخدمات  .  ٩

  زمام مستقبله المهني 

  

            داء داء داء داء نحو األ نحو األ نحو األ نحو األ         المسؤولية المسؤولية المسؤولية المسؤولية  ) ) ) ) ب ب ب ب 

  . االلتزام بالتميز من خالل التطوير الشخصي والمهني واألخالقي المستمر .١

  .األنشطة واألفعالااللتزام بالمبادئ األخالقية والقيم الجوهرية في جميع   .٢

في المصالح من خالل العمل على حل المشكلة مع األطراف ذات الصلة، أو   -و مؤكد أمحتمل  -حل أي تضارب   .٣

  .هائطلب المساعدة المهنية، أو تعليق العالقة المهنية مؤقًتا أو إنها

صالح المسترشد" ال أن يكون سلبًيا "ليتجنب  ما، يبذل قصارى الجهد بهدف "تحقيق التمسك بأن يكون مبادرً  .٤

  ر". الضر 

  .يقدمون فقط الخدمات التي تقع في نطاق كفاءاتهم ومؤهالتهم المهنية .٥

حالة المسترشد عندما يتعذر عليه  إتقدير شبكات الدعم، وتعزيزها في حياته وفي حياة المسترشد، والقيام ب .٦

  ة المهنية أو استمرارها، أو عندما تكون الخدمات المطلوبة خارج نطاق الممارسة. تقديم المساعد

، عندما يصبح من الواضح أن المسترشد لم يعد  والمسترشد المرشد المهنييجب إنهاء العالقة المهنية بين  .٧

من استمرار تقديم   سيتضّررو المسترشد  أ  ا أو أن المرشدَ المساعدة، أو أنه لن يستفيد شيئا جديدً إلى بحاجة 

  الخدمة. 

المرشد  خالقيات المهنة، يجب على أكان موقف أو مسار عمل معين قد ينتهك مدونة   ما في حالة الشك إذا  .٨

  عالقة بشرط الحفاظ على سرية المسترشد.  وو المشرفين أو من هم ذ أن يتشاور مع الزمالء أ المهني

ويستخدمون   ، المهني رشاد اإل حصلوا عليها في  يهالت الت يقدم المرشدين خدماتهم وفًقا للتدريب والمؤ .٩

الستخدامها (في   نفسهم، وحصلوا على اعتمادٍ أا وطبقوها على تلقوا عليها تدريبً  يالتقييم الت  أدوات فقط 

عتماد) ولن ينتهك قوانين حقوق النشر، وااللتزام ببروتوكول استخدام التقييمات المهنية،  احالة ان تتطلب 

  . ، وتعليمات المؤسسة المنشورة ةداأل  ات كإرشادو

  المهنية  المهنية  المهنية  المهنية          المسؤولية المسؤولية المسؤولية المسؤولية ج)  ج)  ج)  ج)  

المهني واالعتراف بها وطلب    رشاداإلكمقدم    هتعرف على نقاط القوة والقيود والمؤهالت الخاصة بين أ .١

  .المساعدة من الزمالء أو المشرفين عند الحاجة

  االعتراف واحترام الملكية الفكرية.  .٢

المبادرة في تطوير والحفاظ على عالقات تعاون مهنية مع الزمالء من المرشدين واإلداريين بما فيه صالح   .٣

  . العمل

  . ي عالقة غير مهنية مع المسترشدين أنشاء إيمتنع عن   .٤

  . يراقبون فعاليتهم باستمرار كمحترفين واتخاذ خطوات للتحسين عند الضرورة .٥



٦٢ 

 

، ويتخذون خطوات للحفاظ على الكفاءة في  رالتعليم المستمإلى  حاجتهم   االرشاد المهني مقدمو يدرك  .٦

    .ات الجديدة، ومواكبة التطورات في المجالجراءالمهارات التي يستخدمونها، ومنفتحون على المعرفة واإل

  .للحصول على التراخيص أو الشهادات الالزمة لخدمة عمالئهم االرشاد المهني  مقدمو يسعى  .٧

ية وليس كنشاط مستقل أو  رشاد اإلالتقييم كأحد مكونات العملية  أدوات المهني   رشاد اإل  يستخدم ممارسو  .٨

من صحة   يتأكدواكما يجب أن  ، مجتزأ، مع مراعاة ظروف كل مسترشد في السياق الشخصي والثقافي

مع مراعاة إذا كانت مؤهالتهم/ كفاءاتهم تسمح لهم باستخدام أي من   ،وموثوقية التقييم في سياقها

  التقييمات المختلفة. 

يأخذون بعين االعتبار الخلفية الشخصية والثقافية للمسترشد، ومستوى فهمه للنتائج، وتأثير النتائج على   .٩

اء التقييم  إجرعادة إو أوقبول المسترشد لها  إدراكترشدين للتأكد من ويناقشون النتائج مع المس ،المسترشد

    .كثر مناسبة أ و استخدام تقييمات أ

المهني هو عملية تنموية    رشاداإلالمهني القائم على التعليم) أن    رشاداإلمعي (جال  رشاد اإل مقدمو يدرك  .١٠

  ، ما يلي: األقليجب أن تتضمن على    ويقرون بأن البرامج المقدمة الطلبة تستمر طوال فترة تعليم وتدريب 

  . نوع ومستوى المهارات واكتساب المعرفة المطلوبة إلكمال التدريب بنجاح ) أ

أهداف برنامج التدريب وأهدافه ورسالته والموضوع الذي سيتم تغطيته، بما في ذلك متطلبات   ) ب

  . التكنولوجيا

  أسس القياس والتقييم.  ) ت

  تي أو اإلفصاح عن الذات كجزء من عملية التدريب. مكونات التدريب التي تشجع على النمو الذا ) ث

  نوع إعدادات اإلشراف ومتطلبات المواقع للخبرات الميدانية المطلوبة.  ) ج

 . والمشرفين الطلبةات تقييم  إجراءسياسات و ) ح

الوظيفي، بما في ذلك توعيتهم بالفرص المتاحة في هذا    رشاداإلآفاق التوظيف الحديثة للخريجين و  ) خ

 .المجال

  

        نحو المجتمع نحو المجتمع نحو المجتمع نحو المجتمع         المسؤولية المسؤولية المسؤولية المسؤولية د)  د)  د)  د)  

والعمليات مع احترام عادات وتقاليد   نشطةتجنب التمييز من خالل الحفاظ على العدل والمساواة في جميع األ .١

  .وثقافة المجتمعات المختلفة 

  .العالقة مع المسترشدين إدارةالوعي واالحترام تجاه اآلداب العامة والعادات والتقاليد والحدود الثقافية أثناء  .٢

ت التواصل مع اآلباء وكبار المجتمع والقادة وغيرهم من ممثلي المجتمع الذين قد يؤثرون بشكل  امبادر تشجيع .٣

  الخدمة. إلى كبير على الخيارات المهنية للمسترشدين ووصولهم 

إشراك أصحاب العمل للتعاون في تطوير أماكن العمل التي تستثمر في التدريب، وظروف مكان العمل   .٤

  عزيز التطوير الوظيفي للموظفين. المحترمة واآلمنة، وفرص ت 
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        تجاه استخدام وسائل االعالم والتكنولوجيا  تجاه استخدام وسائل االعالم والتكنولوجيا  تجاه استخدام وسائل االعالم والتكنولوجيا  تجاه استخدام وسائل االعالم والتكنولوجيا          مسؤولية مسؤولية مسؤولية مسؤولية ال ال ال ال هـ)  هـ)  هـ)  هـ)  

التأكد من أن استخدام التكنولوجيا و/ أو موارد وسائل التواصل االجتماعي أو غيرها من التقنيات المناسبة   .١

  .الحتياجات المسترشد الفردية

لكترونية وأن التطبيقات مناسبة  على استخدام التطبيقات اإل ذا كان المسترشدون قادرون تماًما إتحديد ما  .٢

نهم يفهمون الغرض من هذه التطبيقات التكنولوجية وطريقة تشغيلها ويتابعونهم لمعالجة  أو  ،الحتياجاتهم

  .أي مشكالت قد تنشأ

  . عالن عن فرص التدريب والعمللكترونية المستخدمة في اإلالتأكد من مصداقية المواقع اإل  .٣

  

        الَقَسم: الَقَسم: الَقَسم: الَقَسم:          ٢٠٫٦٫٢٢٠٫٦٫٢٢٠٫٦٫٢٢٠٫٦٫٢

أقر بعلمي وبموافقتي على تلبية واستيفاء مدونة   المهني فإنني  رشاداإلبصفتي ممارًسا لخدمات التوجيه و"

هيئات  تلك الصادرة عن مؤسستي و/ أو  في قواعد السلوك المرفقة وغيرها من القواعد األخالقية المعمول بها 

  . ردنارسة في األاالعتماد والتراخيص التي أنا عضو فيها و/ أو تنظم المم

عطي الحق لهيئة الترخيص وحدها ووفًقا لتقديرها أنه إذا انتهكت أي جزء من مدونة قواعد السلوك المهني فأنا  أو

    " عواقب تقررها في حقي. والله الموفق ةي أوافق على  أأن تحملني المسؤولية عن ذلك، و 
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