دور أوﻟﻴﺎء اﻣﻮر
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﻢ

لماذا عليك المساهمة في توجيه أبنائك
مهن ًيا؟
جدا ،بحيث ال يمكن تركه لـ«الحظ»
مستقبل أبنائك مهم ً
أو «الصدفة» ،وألولياء األمور دور كبير في المستوى الذي
يصل إليه أبناؤهم في التعليم أو التدريب واكتساب
المعرفة حول بيئة العمل ،والمسارات المهنية المختلفة،
إلى جانب تأثيرهم على مواقف ومعتقدات أبنائهم حول
العمل ودوافعهم لتحقيق النجاح ،ذلك أن أغلب الطالب
يكتسبون هذه السلوكيات والمواقف من آبائهم خالل
سنوات نشأتهم األولى.
وقد أظهرت دراسة بحثية على مستوى الدولة ،نفذها
مركز قطر للتطوير المهني ،أن  %78من الطالب القطريين
يعتمدون على أولياء أمورهم في المشورة المهنية.

متى يجب أن يبدأ طفلك
في استكشاف الخيارات
المهنية؟
يميل الطالب الصغار إلى تغيير
خططهم المهنية بشكل
متكرر ،خاصة في ظل معرفتهم
جدا بالفرص المهنية
المحدودة ً
المتاحة .وهم بحاجة إلى توجيه
الختيار أفضل المسارات التعليمية
والمهنية .لذلك ،يجب أن يستفيد
طفلك من كل فرصة الستكشاف
المهن المختلفة ،منذ سن مبكرة،
قبل تحديد المسار الوظيفي
المستقبلي.

ونقترح هنا بعض أنشطة االستكشاف المهني المتاحة التي يمكن أن تفيد األبناء ،والتي
قسمناها بحسب الفئات العمرية.

الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  4و  9سنوات
المراكز التعليمية الترفيهية
افتتح مركز قطر للتطوير المهني مركزين متخصصين بالتوعية
المهنية في كل من مدينتي «كيدزانيا» و «كيدز موندو» بالدوحة،
وهي األولى من نوعها في قطر والمنطقة .و ُتساعد هذه المدن
التفاعلية المصغرة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  4و 14عامًا
على استكشاف المسارات المهنية األمثل لهم ،وتحديد توجهاتهم،
وصقل مهاراتهم ،بما يتماشى مع اهتماماتهم ،من خالل لعب
األدوار المهنية ضمن سياق تعليمي مثير لالهتمام .وضمن النشاطات
التي نقدمها في مراكزنا ،يتعلم األطفال كيفية كتابة سيرة
ذاتية ناجحة ،واكتساب نظرة معمقة إلى التخصصات المختلفة،
ودعمهم الختيار المسار الوظيفي الذي يتناسب مع مؤهالتهم
ومهاراتهم بشكل أفضل ،كل ذلك من خالل مشاركتهم في
األنشطة واأللعاب التي صممها مركز قطر للتطوير المهني بشكل
خاص لتتناسب مع هذه الفئات العمرية.
يمكنك زيارة مراكزنا في أي وقت خالل ساعات العمل ،لمساعدة
طفلك على اكتشاف الخيارات المهنية التي تتوافق مع اهتماماته
وقدراته.

مقاطع الفيديو المهنية
أظهرت األبحاث أن مقاطع الفيديو هي وسيلة جذابة لتقديم المحتوى التعليمي لألطفال ،ولذلك فإن
مشاهدة أطفالك لمقاطع الفيديو التي تطرح مواضيع مهنية مبسطة يمكن أن تقدم لهم فكرة
مرئية حول الوظائف والقطاعات المهنية والصناعات.

تصفح موقع مركز قطر
للتطوير المهني ،ومنصاتنا
عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،لالطالع على
بعض مقاطع الفيديو
التعليمية المتعلقة
بالمهن.

األلعاب المهنية
يمكن إشراك أطفالك في األلعاب المهنية التي
تساعد في زرع الفضول المهني في نفوسهم،
وتشجعهم على اإلبداع .ويمكن لهذه األلعاب
أن تجعل استكشاف عالم المهن أكثر تسلية
ومتعة ،عن طريق تناول الطالب الصغار مجموعة
من األنشطة والخبرات التعليمية المهنية.

الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14سنة
التطوع
جزءا من حياتهم
يكون األطفال الذين يجعلون العمل التطوعي
ً
ً
وارتباطا بمجتمعهم ،ويتحولون إلى قادة رائعين.
أكثر ثقة بأنفسهم
فالعمل التطوعي يساعدهم على اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية
للفرد ،والذي بدوره يحدد أهداف حياتهم المهنية.
هناك العديد من المسارات التي تساعد طفلك على اختبار تجربة
التطوع في قطر.
سجل أبناءك للمشاركة في فعاليات مثل مؤتمر تمكين الشباب
ّ
شجعهم
السنوي من روتا «إمباور» ،أو مهرجان «أجيال» ألفالم الشباب ،أو ّ
على االنضمام إلى فرق العمل التطوعي في المجتمع مثل برنامج
«أصدقاء الشقب» للتطوع ،وجمعية رعاية الحيوان القطرية.
ورش العمل
تعتبر ورش العمل والدورات وسيلة رائعة لتعريف أبنائك على المهن المفضلة
لديهم ،واكتساب المعلومات ،وصقل المهارات التي يكتسبونها خالل دراساتهم
األكاديمية.
تحقق من موقعنا اإللكتروني  www.qcdc.org.qaلالطالع على قائمة ورش العمل
الشهرية التي يقدمها مركز قطر للتطوير المهني لكل من الطالب وأولياء أمورهم.

الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 17سنة
المقابالت المهنية
المقابالت المهنية هي حوارات غير رسمية يمكن أن يعقدها ابنك مع أحد الموظفين في مجال معين.
تساعد مثل هذه المقابالت األبناء على استكشاف المهن والوظائف المختلفة ،واختبار مهاراتهم في
إجراء المقابالت ،وترك انطباعات إيجابية يمكن أن تساعدهم بالحصول على فرصة تدريبية أو االلتحاق
بوظيفة دائمة في وقت الحق.
قدم أبناءك إلى الزمالء والموظفين المحليين المتخصصين في مجاالت أو مهن تثير فضولهم.
ّ

من األسئلة المهمة التي يجب طرحها:
• ما هو روتين عملك اليومي؟
• لماذا اخترت هذه المهنة؟
• ما نوع التدريب الذي يتطلبه عملك؟
• ما أكثر شيء يعجبك في عملك؟
• ما أقل شيء يعجبك في عملك؟
يمكنك التحقق من تطبيق «الدليل المهني»
الخاص بنا للحصول على مزيد من النصائح حول
كيفية إجراء المقابالت المهنية.

المعارض المهنية
اغتنم كل فرصة متاحة لحضور المعارض المهنية مع أبنائك ،بحيث تتاح لهم الفرصة لمعرفة المزيد
عن الوظائف المختلفة المطلوبة .و ُتنظم هذه المعارض المهنية من قبل المدارس والجامعات
والمؤسسات الحكومية والمدينة التعليمية على مدار السنة.
يمكنك ً
أيضا زيارة فعالية القرية المهنية التي ينظمها مركز قطر للتطوير المهني بشكل سنوي،
ويجمع فيها ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في قطر من مختلف القطاعات
المهنية .ويمكن للطالب المشاركة في أنشطة تفاعلية من خالل هذه الفعالية للتعرف على المهن
المختلفة.

مالزمة الموظفين في بيئة عمل حقيقية
تساهم مراقبة الموظفين أثناء قيامهم بروتين عمل يومي في مكان العمل الحقيقي في مساعدة
أبنائك على التعرف على المهنة التي يختارونها .وتسمح برامج المعايشة ألبنائك باستكشاف مهن
مختلفة ،وتكوين صورة واقعية للمهام ذات الصلة ،وهو ما يساعدهم على اتخاذ القرارات المهنية
المستنيرة.
تعرف على برنامجي «مهنتي
مستقبلي» و «الموظف الصغير»
الذين ينظمهما مركز قطر
للتطوير المهني ويتيحان
الفرصة للطالب الختبار تجربة
العمل في بيئة حقيقية في
عدد من الوظائف المتاحة
ضمن المؤسسات الرائدة في
قطر .توفر هذه البرامج للطالب
إمكانية التعرف المباشر على
ّ
وتفهم ما إذا
بيئات العمل،
كانت قدراتهم ومهاراتهم
تتوافق مع اختياراتهم المهنية.

التدريب الداخلي
يسمح التدريب الداخلي البنك
باستكشاف مجاالت اهتمامه
المهنية ،ووضع النظرية
والمعرفة والمهارات المكتسبة
في الفصل موضع التطبيق،
كما تساعد برامج التدريب
الداخلية الطالب على تحقيق
دخل مالي ،واكتساب الخبرة
العملية أثناء التحاقهم بالكلية
أو المدرسة ،وتطوير اتصاالتهم
لتوسيع خيارات التوظيف،
وترسيخ الثقة بالنفس.
ناقش مع مدرسة أو جامعة
أبنائك فرص التدريب الداخلي
المتاحة من خاللهم.

الرحالت الميدانية
توفر الرحالت الميدانية فرصة
إضافية ألبنائك للتواصل والتفاعل
مع الموظفين في العديد من
المهن المختلفة ،واكتساب خبرات
عملية.
قبل أن يذهب ابنك في رحلة
شجعه على
ميدانية مدرسيةّ ،
تحديد الفئات المختلفة من
الموظفين والمتخصصين خالل
الرحلة ،وتحدث معه الحقًا عن هذه
المهن.
يقدم برنامج «أكاديمية المهن»
التابع لمركز قطر للتطوير المهني
مجموعة من الرحالت الميدانية للطالب
أثناء العطالت المدرسية .لمزيد من
ّ
تفضل بزيارة
المعلومات حول البرنامج،
موقعنا اإللكتروني www.qcdc.org.qa

التخطيط المهني
شجع أبناءك على معرفة المزيد عن أنفسهم باستخدام
التقييمات النفسية الموثوقة ،لفهم اهتماماتهم وقيمهم،
واستكشاف الوظائف التي يتوافقون معها ،ومساعدتهم على
إنشاء خطة تعليمية تتماشى مع أهدافهم المهنية .أثناء انتقال
أبنائك من مرحلة تعليمية إلى أخرى ،ناقش الخطة وراجعها
ً
وفقا لذلك.
يمكنك التحقق من نظام اإلرشاد المهني اإللكتروني الخاص
بمركز قطر للتطوير المهني المعروف اختصارًا باسم ،CAS
الذي طوره المركز بالتعاون مع شركة كودراألمريكية ،الرائدة
خصيصا
في خدمات التخطيط المهني ،لتوفير حلول مصممة
ً
لتناسب الخصائص االجتماعية والثقافية القطرية.
يتميز نظام اإلرشاد المهني الجديد الخاص بمركز قطر للتطوير
المهني بنماذج تقييم خاصة لقياس قدرات الطالب ،باإلضافة
إلى أدوات متنوعة ومبتكرة لتسهيل التخطيط والتوجيه المهني
من خالل مساعدة المستخدمين على استكشاف المهارات
الشخصية والمسارات المهنية وتخطيط المسارات الوظيفية.
يمكنك شراء ترخيص الستخدام النظام عبر مراسلتنا بالبريد
اإللكتروني على العنوان التاليqcdc@qf.org.qa :

ما هي المعلومات التي يحتاج أبناؤك
لمعرفتها قبل اختيار مساراتهم
المهنية؟
ساعد أبناءك على جمع المعلومات التي تساعدهم
في تقرير ما إذا كانت خياراتهم المهنية تتطابق
مع مصالحهم الشخصية ،ومهاراتهم ،وقيمهم،
واألهداف التي يسعون إلى تحقيقها .فيما يلي بعض
األسئلة التي يمكنها المساعدة في ذلك:
•ما الذي سأقوم به خالل يوم عمل نموذجي؟
•ما هي االستعدادات والتعليم الذي أحتاجه؟
•أين يمكنني الحصول على تدريب لهذه المهنة؟
•هل ستكون هناك وظائف متوفرة في المستقبل،
عندما أكمل تعليمي؟
•ما هو المردود المالي لهذه المهنية؟
•ما هي المعرفة والمهارات المطلوبة في هذا
المسار المهني؟
•هل المعرفة والمهارات التي لدي متطابقة بما فيه
الكفاية؟ أو هل سأحتاج إلى تطوير إضافي؟
•ما هي فرص التطور في هذه المهنة؟
•هل تناسبني بيئة العمل (داخلية /خارجية ،مكتب/
مصنع ،عمل فردي /عمل جماعي)؟
ً
نشاطا بدن ًيا ،وهل أنا مستعد
•هل يتطلب العمل
وقادر على القيام به بالشكل المطلوب؟

