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التحدي الثاني



مجال التعليم والتدريب  
مدى سهولة وقابلية الفرد على اكتساب المعارف وتنمية 

المهارات الالزمة للتكيف مع تغيرات الحياة. 
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تحسين عملية 

اتخاذ القرارات المهنية 

      مــن خــالل عــدة جــوالت بــحثية ركــزت عــلى اســتطالع  رأي  شــمل أكــثر مــن 750 شــاب 

وشـابـة حـول الـمملكة وإجـراء عـدد مـن الـمقابـالت الـفرديـة وورش عـمل مـع خـبراء 

ورواد أعـمال فـي مـجال الـتعليم وصـلنا لـعدد مـن التحـديـات مـنها تحسـين عـملية اتـخاذ 

الـقرارات الـمهنية وذلـك بسـبب قـلة عـمليات الـتوجـيه واإلرشـاد والـتي تـساعـد الـطالب 

عــلى اتــخاذ قــراراتــهم الــوظــيفية  حــيث يشهــد الشــباب تــغيرات ســريــعة فــي عــصرنــا 

الحـديـث تـحتاج إلـى مـواكـبة مسـتمرة وعـملية بـناء سـريـعة لـلمهارات الـالزمـة لـيجاري 

تـغيرات سـوق الـعمل المسـتمرة، فـالـدور اإلرشـادي والـتوجيهـي يـساعـد الشـباب فـي 

اكـتشاف الـمسارات الـمالئـمة لـهم مـع مـا يـتوافـق مـع رغـباتـهم وكـيفية تـطويـرهـا 

وتوظيفها في بناء القدرات المهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل.  

       لـذلـك نـحتاج إلـى تـعزيـز تـجارب اإلرشـاد والـتوجـيه والـتي سـتساعـد شـباب الـمجتمع 

الــسعودي عــلى تحســين عــملية اتــخاذ الــقرارات الــمهنية الــمتناســبة مــع مــيولــهم 

وشـغفهم ، وفـيما يـلي بـعض األسـئلة الـمحفزة لـألفـكار لـتساعـدك عـلى تـقديـم فـكرة 

محددة وواضحة. 
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تحسين عملية اتخاذ القرارات المهنية 
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أسئلة تحفيزية: 

كيف بإمكاننا ابتكار طرق جديدة  للتوجيه واإلرشاد المهني 
للطالب والشباب لتحسين عملية اتخاذ القرارات المهنية؟ 

كيف يمكننا تصميم تجارب إرشاد وتوجيه تحفز الشباب 
والطالب على استثمار أوقات فراغهم لبناء خبرة عملية 

تساعدهم على الدخول لسوق العمل؟  

 
ً
كيف بإمكاننا تأهيل الشباب لمستقبل العمل ليكون قادرا
على تخطي تحدياته، والعمل على زيادة  قابلية توظيفه؟

       قمنا بإضافة مجموعة من األسئلة التحفيزية لكل تحدي وذلك لمساعدتك 
للوصول ألفضل فكرة مميزة ومحددة يمكن تقديمها.



       الهدف من هذه التعريفات هو بناء فهم مشترك للمصطلحات التي 
.
ً
تتضمنها األسئلة التحفيزية وذلك للمساعدة في فهم التحدي جيدا

تعريفات هامة: 

كلمات مفتاحية: 

       ستساعدك الكلمات المفتاحية على استلهام الفكرة والتي ستركز على أحد 
الكلمات المطروحة كمفتاح لبدء صياغة الفكرة.

التوجيه واإلرشاد:  
      عملية مساعدة األفراد على اكتشاف وتطوير إمكاناتهم التعليمية 

والمهنية والنفسية وبالتالي تحقيق المستوى األمثل من السعادة 
الشخصية والفائدة االجتماعية.  

القرار المهني:  
       أن يقوم الفرد باختيار المهنة التي يود االلتحاق بها من بين عدة مهن 

وهذا القرار هو االختيار الذي يؤهله لاللتحاق بالمهنة المستقبلية وذلك 
من خالل وعيه بميوله وقدراته. 
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معلومات وإحصائيات: 

نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التعليم العالي 
خالل ٦ أشهر من التخرج هي 4.5%.

نسبة الملتحقين بسوق العمل من خريجي التدريب 
الفني والمهني خالل ٦ أشهر من التخرج هي 13%.

نسبة طالب التعليم العالي الملتحقين بالعلوم 
والتقنية والهندسة والرياضيات مقابل المجاالت األخرى 

هي 22%.

هي نسبة المتعلمين وخريجي 
المدارس في المملكة إال أن 

هناك نسبة كبيرة من الشباب 
والشابات يعانون من حيرة 
وتشتت عند اختيار المسار 

الدراسي والمهني.  

المصادر: 
•

وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية  •

 98%



#فكرـلبكرة 


