
ادلروس املس تفادة وآ اثرها عىل وضع الربامج(: 1املسأ ةل البحثية رمق )

 حملة  عامة  عن  ادلراسة
والبعثات   (USAID(ُآجريت ادلراسة اخلاصة ابالنتقال من املدارس الثانوية بتلكيف من مكتب الرشق ال وسط التابع للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية 

فريقيا جنازه وما يلزم يف الوقت  0201، وذكل يف شهر آ غسطس من عام  (MENA( يف  منطقة الرشق ال وسط وشامل ا  ىل دراسة ما مت ا  . وهتدف ا 
ىل صفوف القوى العامةل و/ آ و التعلمي املس متر. حبثت ادلراسة هجود التوجيه املهين الوطنية   املرحةل الثانوية  الراهن ال عداد الش باب يف سن لالنتقال ا 

ىل سوق العمل آ و مواصةل امل عداد الش باب ورفدمه مبا يلزم من املهارات واملعارف واملوارد لالنتقال بنجاح ا  ىل ا  ل العليا راحوالتدخالت اليت هتدف ا 
ىل اجياز من التعلمي. ولقد تضمنت ادلراسة تقدمي  فريقيا ا  للك دوةل من ادلول اال حدى عرش اليت متت دراس هتا  يف منطقة الرشق ال وسط وشامل ا 

مج الفنية املس تقبلية رباالواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية، ومت بيان ذكل يف تقرير ادلراسة الهنايئ. مت آ يضا تقدمي ادلروس املس تفادة والتوصيات اخلاصة ابل
 يف املنطقة. للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية للمتكن من توجيه اجلهود املس تقبلية دلمع الش باب يف سن املرحةل الثانوية

 آ س ئةل البحث
 تناولت ادلراسة آ ربعة آ س ئةل آ ساس ية. 

ادلروس املس تفادة وال اثر املرتتبة عىل وضع الربامج الفنية للمس توى الثانوي 

دراج و  ىل ادلروس املس تفادة التالية وال اثر ذات الصةل عىل الربامج الفنية للمس توى الثانوي. مت ا  يع هذه جتم وصلت ادلراسة اىل اس تنتاجات تؤدي ا 
وسط ال   الاس تنتاجات آ دانه مضن حماور شامةل تس تدعي مزيًدا من ادلراسة لوضع الربامج اخلاصة ابلش باب يف سن املرحةل  الثانوية يف منطقة الرشق

فريقيا.    وشامل ا 

II 

مرشوع دمع التعلمي، والبحث والتدريب يف منطقة الرشق 
 (MEERSال وسط )

نتقال من املرحةل الثانوية دراسة حول اال 

ما يه التدخالت عىل مس توى املدارس الثانوية اليت تدمع اكتساب الش باب للمعارف حول التعلمي ال اكدميي والفين وخيارات التوجيه 
ىل هذه  الوظيفي/ س بل العيش؟ وماهية اخلصائص الساكنية للش باب )وتشمل النوع الاجامتعي واال عاقة( ومن اذلي بوسعه/ا الوصول ا 

 اخلدمات؟

كيف حتاول التدخالت املساعدة يف اكتساب ما يلزم من املهارات والقدرات ال اتحة  معليات انتقال انحجة؟ هل هناك دروس 
لهيا عىل آ هنا آ كرث فعالية، و يف ظل  آ ي رشوط  يتحقق ذكل؟  مس تفادة آ و آ مثةل من الربامج اليت يُنظر ا 

ما يه الطرق اليت تدمع هبا ُمختلف اجلهات املعنية\ آ حصاب املصلحة املشاركة يف التدخالت ،عىل مس توى املرحةل  الثانوية، اجلهود 
رشاك اجلهات املعنية  املبذوةل ال عداد الش باب لعمليات الانتقال؟ ما يه اخملرجات  و املزااي  املتصورة لهذا ادلمع؟ ما يه مناذج ا 

لهيا عىل آ هنا آ كرث فعالية؟  اجملمتعية اليت يُنظر ا 

ىل املس توى الوطين آ و مت اس تدامهتا بعد فرتة المتويل ال صلية؟ ما يه خصائص التدخالت اليت مت توس يع نطاقها ا 

طار نشاط مرشوع دمع التعلمي والبحث والتدريب يف الرشق ال وسط )Social Impact(مؤسسة سوش يال امباكت )( بتلكيف USAIDقامت الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية ) (، ال جراء دراسة حول MEERS، يف ا 

حاطة ُقطرية &  نتاجئ التقرير اكمةلالانتقاالت من املرحةل الثانوية.  .ا 

التوجيه املهين  –( 1احملور )

فر  نه من غري املرحج آ ن يتلقى الش باب يف منطقة الرشق ال وسط وشامل ا  ا خدمات يقيابملقارنة مع آ فضل املامرسات اخلاصة ابلتوجيه املهين الوطين، فا 
ين يف مجيع ملهتوجيه همنية عالية اجلودة يف املرحةل الثانوية. وال ينفي هذا وجود بعض التدخالت الواعدة عىل املدى القصري واملتوسط تشمل التوجيه ا

 آ حناء املنطقة، وتس هتدف بشلك عام الش باب يف املرحةل الثانوية و الش باب ال كرب س نا.



 

رشادات همنية عالية اجلودة، ولكن غالًبا ما تأ يت تكل الرب  ىل آ ولئك اذلين مشلهتم الربامج عىل آ هنم يتلقون معلومات وخدمات وا  ج بعد فوات امويُنظر ا 
يف بدلان الرشق ين ال وان حبيث ال يكون لها تأ ثري عىل ادلورات التعلميية آ و القرارات املهنية. ولقد مت حتديد الفجوات امللحوظة بني هجود التوجيه امله

ىل جانب ال اثر املرتتبة عىل حتسني نق فريقيا وآ فضل املامرسات العاملية يف التوجيه املهين عىل النحو املبني آ دانه، ا  الضعف هذه من اط ال وسط وشامل ا 
 خالل الربامج املس تقبلية:

 
فريقيا عىل آ هداف وغاايت التوجيه املهين . جيب آ ن تتعاون وزارات الرتبية والتعلمي الوطنية والواكةل ال يوجد اتفاق يف منطقة الرشق ال وسط وشامل ا 

حداث نوع من  واءمة بشأ هنا.امل ال مريكية للتمنية ادلولية للجمع بني اللجان اليت تضم اجلهات الوطنية واحمللية ملناقشة آ هداف وغاايت التوجيه املهين وا 
 

. جيب عىل وزارات الرتبية والتعلمي الوطنية والواكةل ال مريكية غالًبا ما يمت تقدمي التوجيه املهين بعد فوات ال وان مما جيعهل بال تأ ثري عىل اختيار املهنة
ب تكل ناسللتمنية ادلولية و اجلهات الوطنية واحمللية  وضع خطة تعاونية لتحديد اجلداول الزمنية املناس بة لتدخالت التوجيه املهين. وجيب آ ن تت 

 الربامج واال جراءات مع آ فضل املامرسات العاملية وآ ن تبدآ  يف مرحةل مبكرة قبل آ ن حتد نتاجئ الاختبارات من اخليارات املهنية.
 

. جيب آ ن تشارك وزارات الرتبية والتعلمي هناك حاجة لتضمني التوجيه املهين يف س ياسات التعلمي وكجزء من املؤسسات والعمليات التعلميية القامئة
الفنية لتعزيز يف تصممي وتقدمي برامج املساعدة  -الوطنية والواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية واجلهات الوطنية و اجملمتعية مبا يف ذكل القطاع اخلاص 

 "امللكية" وخلق فهم آ وسع للتوجيه املهين.
 

. جيب آ ن تدمع الواكةل ال مريكية للتمنية هناك جفوات كبرية يف قياس نتاجئ التوجيه املهين
ادلولية وزارات الرتبية والتعلمي الوطنية لتحديد معايري القياس )بعد حتديد ال هداف 

 والغاايت( اليت تتعلق بأ فضل املامرسات العاملية للتوجيه املهين.
 

 دمج الش باب املُهمشني –( 0احملور رمق )
  

ميكن جملموعة من الش باب ذوي السامت الساكنية  املتنوعة، مبا يف ذكل الفتيات 
نه يف حني آ ن  والش باب ذوي اال عاقة، الاس تفادة من بعض التدخالت. و مع ذكل، فا 

، آ و ا(العديد من الربامج تس هتدف عىل وجه التحديد الفتيات، آ و الش باب املعرضني للخطر )الالجئني، واملترضرين من الزناعات، والنازحني داخليً 
. ومن خالل دراسة الربامج اليت اس هتدفت فعال  فا ن نس بة التحاق الش باب املهمشني يف معظم الربامج متدنية  تصممي برامج للش باب ذوي اال عاقة،

 الش باب املهمشني، وجدت ادلراسة آ ن:
 

ين من رضرللمنظامت اليت تعىن بشؤون ال شخاص ذوي اال عاقة، واملنظامت احمللية اليت تدمع املساواة بني اجلنسني، وتكل اليت متثل الالجئني واملت
ىل الربامج اليت تليب احتياجاهتم . وجيب آ ن يُطلب من الزناعات والزنوح ادلاخيل  وفئات آ خرى من الش باب دور  حامس  لوصول الش باب املهمشني ا 

 منفذي الربامج تضمني اجملموعات احمللية اليت ختدم الفئات املهمشة يف مجيع مراحل دورة برانمج الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية.
 

ميكن للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية آ ن تدمع محالت عادة ما توجد قوانني وس ياسات خاصة ابلطالب والعاملني ذوي اال عاقة، ولكهنا ال تطبق دامئًا. 
لزايدة احامتلية تلبية هذه الس ياسات الحتياجات  ،ال شخاص ذوي اال عاقة  التوعية وكسب التأ ييد، اليت غالًبا ما تنظمها املنظامت اليت تعىن بشؤون 

 ال شخاص ذوي اال عاقة وتنفيذها عىل النحو املنشود.

ضافيًا، وليست جانبًا آ ساس يًا من جوانب تصممي املناجه ادلراس ية. جيب آ ن يضمن الرشاكء املنفذون  غالًبا ما تشلك الربامج الشامةل و امليرسة عنرًصا ا 
ريكية للتمنية ادلولية ل مالتابعون للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية اذلين يصممون املناجه آ ن ال نشطة تلزتم ابلتصممي الشامل لهنج التعمل اخلاص ابلواكةل ا

 وآ ن يمت وضع اعتبارات خاصة للش باب املس هتدفني من ذوي اال عاقة.

. ميكن ية(ظام ميكن للش باب املنقطعني عن ادلراسة والش باب املعرضني للخطر الاس تفادة من التعمل املعجل/املتسارع آ و برامج التعمل املوازية )غري الن
ن الوصول ، فللواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية آ ن تدمع التعمل املعجل/املتسارع واملتوازي من خالل برامج تس هتدف فئات معينة من الش باب، ومع ذكل ا 

ن مل يكن مجيعهم(. ىل ادلمع ال اكدميي العاليج من املرحج آ ن يفيد العديد من فئات الش باب )ا   ا 

جراء حتليالت النوع الاجامتعي والاندماج الاجامتعي )الفهم الس يايق للعوائق هو مفتاح احلل ( GESI. جيب عىل الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية ا 
عادة النظر يف النتاجئ ابنتظام وعدم اعتبارها من الثوابت.  واس تخدام النتاجئ يف ختطيط التصممي. جيب ا 
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تمنية املهارات -( 3احملور رمق )

ىل العديد من التدخالت اخملتلفة اليت تس هتدف الش باب يف سن املرحةل الثانوية يف مجيع آ حناء املنطقة، تتبىن الربامج مجموعة  وعة من متنابلنظر ا 
نتقال الش باب بتناول ال مر من خالل منظور التمنية اال جيابية للش باب ) ( ، وجدت ادلراسة آ ن مناذج PYDاملهارات والقدرات اليت تعتربها رضورية ال 

لهيا عىل آ هنا فعاةل تُظهر تمنية املهارات، وتشجع الهوية اذلاتية اال جيابية والتأ ييد، وتوفر فرًصا للش باب للق  ة، ويمت تنفيذها يف ال ماكن يادالربامج اليت يُنظر ا 
ة ابياليت يشعر فهيا الش باب ابل مان عند التعمل والاس تكشاف. وصفت التدخالت "المنوذجية" بأ هنا مثل حيتذى به يف آ حد جماالت التمنية اال جي

ىل تكل التدخالت مبعزل عن غريها. والربامج اليت متارس نشاطها عرب اجملاالت يه ال كرث فع ة. عالوة اليللش باب ال ربعة. ومع ذكل، ال ينبغي النظر ا 
ثل آ فضل مي  عىل ذكل، تؤثر الامنذج املالمئة للس ياق عىل كيفية تلقي آ صول اال دارة ومؤسساهتا و مسامههتا والبيئة المتكينية: وال يوجد منوذج واحد

 املامرسات عرب املنطقة بأ مكلها. ووجدت ادلراسة آ ن الربامج جيب آ ن تسهم يف:

عداد الش باب للمسارات املتعددة اليت من احملمتل آ ن يواهجوها. ىل جنب مع ا  جيب آ ن تدمع الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية الربامج  بناء املهارات جنًبا ا 
عداد الش باب للتقدم للخطوات آ و التجارب الانتقالية   رص العمل.مثل التدريب آ و ف -اليت تسد الفجوات التعلميية و املهاراتية يف النظم التعلميية وا 

واهجة الضغوط  متطوير املهارات املتعلقة ابلهوية اذلاتية وكسب التأ ييد لزتويد الش باب ابل دوات/ املهارات الالزمة دلمع املسارات اليت هتمهم، حىت يف
اتحة الفرص اليت يتعرضون لها من اجملمتع ومن آ رسمه . جيب عىل القامئني عىل تصممي املناجه ادلراس ية التأ كد من آ ن تمنية املهارات تشمل كسب التأ ييد وا 

 للش باب للتعرف عىل قميهم ومعتقداهتم واهامتماهتم والعمل عىل آ ساسها.

. جيب آ ن يدمج القامئون عىل اختاذ القرارات يف ما خيص حتوالهتم املس تقبليةو وضع الش باب يف مناصب قيادية ال عدادمه لتويل مزيد من ال دوار القيادية 
 تصممي املناجه ادلراس ية مفاهمي التعمل ابملامرسة، واليت تعترب رضورية لضامن قدرة الش باب عىل املسامهة والقيادة.

جراء التدخالت يف آ ماكن آ منة )فكراًي  تعزيز الفرص ال منة للتعمل القامئ عىل العمل و الربامج اجملمتعية. جيب آ ن تضمن الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية ا 
لهيا دلمع قدرة الش باب عىل الاس تكشاف من خالل التجربة واخلطأ  والتعبري عن اذلات.  وجسداًي( وميكن الوصول ا 

رشاك اجلهات املعنية\ آ حصاب املصلحة -( 4احملور رمق ) ا 

رشاك خمتلف اجلهات املعنية تطبيق مقارابت متنوعة لها آ اثر عىل وضع الربامج املس تقبلية:  يتطلب ا 
سهاما ابلغا يف ربط سوق  تسهم املنظامت احمللية مبا يف ذكل املنظامت اجملمتعية، ومنظامت اجملمتع املدين، واملنظامت غري احلكومية ا 

وجيب عىل الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية ختصيص  العمل بعملية الانتقال يف املرحةل الثانوية وللش باب املنقطعني عن ادلراسة.
 املوارد لتحديد وبناء قدرة املنظامت احمللية من بداية ادلخول يف املشاريع اجلديدة.

. متثل الفجوة بني القطاع اخلاص لعمليات الانتقاليةميكن للجهات املعنية\ آ حصاب املصلحة من القطاع اخلاص دمع اجلهود املبذوةل ال عداد الش باب ل 
 والتعلمي مساحة ميكن للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية آ ن تدمع فهيا املنظامت احمللية الوس يطة للعب دور تواصيل هام.

رشاك آ ولياء ال موريُعترب آ ولياء ال مور حلقة وصل هممة يف معلية الانتقال الناحج للش باب والطالب طيةل   . جيب عىل القامئني عىل تنفيذ تصممي الربامج ا 
الث ال رشاك آ ولياء الثس نوات التعلمي الابتدايئ والثانوي. وجيب عىل املنفذين التابعني للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية التفكري يف الاس تفادة من الطرق 

 ال مور احملددين يف التدخالت )املشاركة، والتدريب، وال دوار يف املدارس(.

مصلحة اب غالًبا ما تُدرج الربامج الش باب بشلك سطحي يف معلية صنع القرار املتعلقة ابلربانمج، بداًل من الاس تفادة من الش باب كجهة معنية\ آ حص
وال رشاك الش باب ك حصاب مصلحة، جيب عىل الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية آ ن تطلب من اجلهات القامئة عىل التنفيذ آ ن يكون دلهيا  هممني.

 مس توايت آ عىل من الرشاكة مع املنظامت الش بابية اليت ختدم )ويقودها( الش باب.
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ادلروس املس تفادة وآ اثرها عىل وضع الربامج(: 0املسأ ةل البحثية رمق )

ادلروس املس تفادة وآ اثرها عىل وضع الربامج(: 3املسأ ةل البحثية رمق )



رشاك املعلمني واجملمتع املدريس آ مًرا ابلغ ال مهية، خاصة ابلنس بة لش باب املدارس الثانوية. وجيب آ ن تراعي الربامج دور املعلمني واال داريني عند  يعد ا 
 تصممي وتنفيذ التوجيه املهين والربامج ال خرى، حيث يؤثر اجملمتع املدريس عىل تصورات الطالب.

. وجيب آ ن جتمتع الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية ورشاكء التنفيذ يعد التعاون مع اجلهات  احلكومية  رضوراًي لتحسني معليات الانتقال الناحجة
 واحلكومات ملناقشة خيارات التعاون برصاحة بدًءا من مرحةل التصممي. 

 الاس تدامة والتوسع -( 5احملور رمق )

هناك آ مران رئيس يان هلام آ اثر عىل تعزيز الاس تدامة والنطاق يمتثلن فامي ييل:

جراءات التوسع والاس تدامة بشلك شائع يف املرحةل ال خرية من اال جراءات التدخلية . جيب آ ن تضمن الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية آ نه عند تقدمي ا 
 وضع الربامج املس تقبلية، يمت تضمني اسرتاتيجيات التوسع والاس تدامة يف التصممي وتنفيذها من البداية.

ىل تصممي برامج مما يقلل من احامتلية الاس تدامة وتوس يع النطاق، معظم التدخالت حمددة زمنياً  . جيب آ ن تسعى الواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية ا 
اس تخدام عدد آ قل من الربامج آ و الربامج التجريبية ملرة واحدة ومناذج "رائدة" آ كرث اس تدامة   –هتدف بشلك رئييس لالس تدامة وقابةل للتوسع 

)ميكن اس تخدام التجربة مضهنا(.

تصممي ادلراسة ومناجهها 

ىل يوليو  0201آ جريت ادلراسة عىل ثالث مراحل من آ غسطس  . وتضمنت 0200ا 
عداد تقرير تصممي ادلراسة. ويف  املرحةل ال وىل مراجعة تقيميية آ ولية للبياانت ومت ا 

مقديم مت معل املزيد من املراجعة التقيميية للبياانت وتضمنت مقابالت  املرحةل الثانية
عن بعد مع موظفي الواكةل ال مريكية للتمنية  \ مصادر املعلوماتالرئيس يني املعلومات

فريقيا.  جراء ما مجموعه ادلولية يف مجيع آ حناء منطقة الرشق ال وسط وشامل ا   03ومت ا 
نتاج مشاراًك يف املرحةل الثانية 32مقابةل مع ما مجموعه  . ونتج عن املرحلتني ال وليني ا 

مهنا اتبعة للواكةل  04مهنا غري اتبعة للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية و 44من التدخالت ) 67وحدد فريق ادلراسة ما مجموعه عن البدلان. موجًزا  11
تدخال مع واثئق املرشوع املتاحة ابس تخدام  67. حيث راجع فريق ادلراسة ال مريكية للتمنية ادلولية( وقام الفريق مبراجعة واثئق الربانمج ذات الصةل

عن بعد،  مقديم املعلومات الرئيس يني\ مصادر املعلوماتمصفوفة حتليلية بناًء عىل آ س ئةل البحث. وتتأ لف املرحةل الثالثة من جوةل اثنية من مقابالت 
مقابةل من  00ويف املرحةل الثالثة، آ جرى فريق ادلراسة ومع آ ولئك اذلين مصموا آ و آ داروا برامج غري اتبعة للواكةل ال مريكية للتمنية ادلولية يف املنطقة. 

ىل مشاراكً  32مقابالت مقديم املعلومات الرئيس يني\ مصادر املعلومات مع ما مجموعه  . وبعد ذكل، آ نشأ  فريق ادلراسة دليل الرموز استناًدا ا 
من مقديم املعلومات الرئيس يني\ مصادر املعلومات املوضوعات الرئيس ية اليت ظهرت يف املقابالت، وقام برتمزي وحتليل مجيع مالحظات مقابالت 

( ، وقام الفريق ابس تخدام آ كرث من طريقة مجلع Dedoose qualitative softwareالنوعي ) ديدووساملرحلتني الثانية والثالثة ابس تخدام برانمج 
ىل التقرير  هنايئ لدلراسة.ال البياانت عن املوضوعات الرئيس ية من مقابالت املُبلغني الرئيس يني مع نتاجئ املراجعة التقيميية ال ولية للبياانت للوصول ا 
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ادلروس املس تفادة وآ اثرها عىل وضع الربامج(: 4املسأ ةل البحثية رمق )

للتنمية الدوليةالوكالة األمريكية 
 من الشعب األمريكي  


