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NOTE 1. Diagnosing, planning and designing youth employment interventions
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الرشوط املسبقة:

ال يتطلب هذا الفصل معرفة مسبقة، وهو يساعد القارئ عىل قياس النتائج، وذلك بتوفري »قامئة« من 
املؤرشات التي ميكن االختيار منها، اعتامداً عىل أهداف وتصميم تدّخل محدد لعاملة الشباب.

أهداف التعلم:

يف نهاية هذه املالحظة، سيتمكن القارئ من:

W  ،فهم التحديات التي ينطوي عليها قياس األهداف رفيعة املستوى، مثل الوظائف والعاملة والدخل
ومختلف الخيارات املتاحة لتحديد وجمع البيانات حول هذه املفاهيم

W  االختيار من بني قامئة مؤرشات لتشغيل الشباب عرب أربعة مجاالت رئيسية للنتائج وهي: فرص
العمل، وجودة التوظيف، والحصول عىل العمل، ومهارات التوظيف

W فصل املؤرشات حسب العمر والجنس واملوقع الريفي/الحرضي

W  مواءمة املؤرشات حول نتائج توظيف الشباب مع املؤرشات اإلحصائية للعمل الالئق وجدول أعامل
2030 للتنمية املستدامة.

الكلامت الرئيسية:

املؤرشات اإلحصائية للعمل الالئق، التصنيف، املؤرشات الرئيسية لسوق العمل، الدراسات املسحية للقوى العاملة 
الوطنية، األجور والدخل، مكافئ الدوام الكامل، جودة الوظائف، املشاركة يف القوى العاملة، التوظيف، املهارات الفنية 

والشخصية.

مفاهيم وتعريفات مؤرشات 
العاملة املرتبطة بالشباب
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ال شك أن قياس نتائج عاملة الشباب ليست باملهمة البسيطة، إذ يتطلب حساب بعض 
والدراسات  العمل،  لسوق  القيايس  باالقتصاد  متخصصة  معرفة  العمل  مؤرشات سوق 
املسحية للقوى العاملة وتحليل البيانات. ومع هذا، يعد حساب العديد من مؤرشات 
سوق العمل مهمة واضحة وسلسة، وميكن - إن تم تطبيقها بشكل صحيح - أن تقدم 
طريقة سليمة ودقيقة إحصائيًا لتقييم التقدم املحرز يف التدخل الذي يستهدف عاملة 

الشباب.

لذلك، يتمثل الغرض من هذه املالحظة يف توفري التوجيه بشأن مؤرشات سوق العمل 
املرتبطة بالشباب، والتي ميكن استخدامها يف إطار قياس نتائج التدخالت التي تستهدف 
عاملة الشباب. ونقدم قامئة ميكن االختيار واالنتقاء من بينها، وفقاً لسياق وأهداف أي 
مرشوع معني. ويتم تقديم التعريفات الرسمية ملؤرشات سوق العمل الرئيسية لتوضيح 
فهمنا لكيفية وضع وتحديد تدابري لرصد وتقييم تدخالتنا، فضالً عن تقديم الرؤى حول 

التعقيدات والقضايا التي ينطوي عليها تحديد جودة العمل وكميته.

قامئة مبؤرشات عاملة الشباب

ألغــراض هــذا الدليــل، نقســم قامئتنــا ملــؤرشات عاملــة 
الشــباب إىل أربعــة مجــاالت رئيســية مــن النتائــج 
وهــي: فــرص العمــل، وجــودة العمــل، والحصــول عــىل 

العمــل، ومهــارات العمــل.

تركــز املــؤرشات املقرتحــة يف املقــام األول عــىل مســتوى 
ــن  ــز عــىل املشــاركني الذي الفــرد املســتفيد، مــع الرتكي
ــن يتطلعــون إىل تحســني  ــون عــن عمــل، أو الذي يبحث
فرصهــم يف التوظيــف، أو كســب الــرزق، أو إقامــة 
الخــاص.  لحســابهم  العمــل  أو  التجاريــة،  األعــامل 
ــي للتدخــالت  ــدة بشــكل رئي ــؤرشات مفي ــرب امل وتعت
التــي تســتهدف املســتفيدين األفــراد، مبــا يف ذلــك 
برامــج ســوق العمل النشــطة، مثــل خدمــات التوظيف 
ــالً  ــة، فض ــغال العام ــور واألش ــات األج ــة، وإعان العام
عــن التدخــالت التــي تعــزز ســبل العيــش املســتدامة 

ــل. ــدرة للدخ ــطة امل واألنش

لقــد تــم اختيــار املــؤرشات املقرتحــة بســبب أهميتهــا 
وقابليتهــا للتطبيــق يف برامــج تشــغيل الشــباب. ونحــن 
ــن قياســها عــىل  ــي ميك ــؤرشات الت ــرتح ســوى امل ال نق
ــب أكــر مــن فهــم  ــي ال تتطل مســتوى املــرشوع، والت
أســايس ألســواق العمــل للشــباب. ومــع ذلــك، تــم 
تحديــد ووضــع معظــم املــؤرشات مــن خــالل عمليــة 
وضــع املعايــري الدوليــة. لذلــك، ســيعمل قيــاس هــذه 
املــؤرشات الخاصــة بتشــغيل الشــباب عــىل توفــري 
العمــل  نتائــج  املصداقيــة واألدلــة لرصــد وتقييــم 
ــة  ــات املانح ــن الجه ــالً ع ــباب، فض ــتفيدين الش للمس
والــرشكاء الحكوميــني وغريهــم مــن أصحــاب املصلحــة.

ووصفــه  وتعريفــه  مــؤرش  كل  اســم  تقديــم  يتــم 
ومصــدره يف الجــداول التــي تتبــع كل قســم. ومــع 
ذلــك، يتوقــف دليلنــا عند تحديــد املــؤرشات، وال يقدم 
تعليــامت مبــارشة حــول كيفيــة جدولــة أو حســاب كل 
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املربع 2-1: إطار قياس العمل الالئق

يقدم املؤمتر الدويل لخرباء اإلحصاءات العاملية إطاراً للقياس يغطي عرشة عنارص موضوعية تقابل األركان االسرتاتيجية 
األربعة لربنامج العمل الالئق، وهي العاملة الكاملة واملنتجة، والحقوق يف العمل، والحامية االجتامعية، وتعزيز الحوار 

االجتامعي. أما العنارص العرشة فهي:

فرص العمل. 1
األرباح الكافية والعمل املنتج. 2
وقت العمل الالئق. 3
الجمع بني العمل واألرسة والحياة الشخصية. 4
العمل الذي ينبغي إلغاؤه. 5
االستقرار وأمن العمل. 6
تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة يف العمل. 7
بيئة العمل اآلمنة. 8
الضامن االجتامعي. 9

الحوار االجتامعي ومتثيل أصحاب العمل والعامل.. 10

يستند اإلطار املقرتح للمؤرشات الرامية إىل قياس نتائج املرشوع إىل إطار قياس العمل الالئق املذكور.

املربع 2-2: قياس عاملة الشباب يف جدول أعامل 2030 للتنمية املستدامة

ضمن جميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش التي تشكل جدول أعامل 2030، يوجد ما مجموعه 169 هدفاً فرعياً 
تشكل األساس لخارطة طريق للعمل. سيتم قياس التقدم نحو تحقيق هذه األهداف من خالل مجموعة من املؤرشات 

املتناغمة عاملياً لرصد األداء.

يرتبط عدد من املؤرشات ارتباطاً مبارشاً بتحدي عاملة الشباب، وترتاوح عرب ثالثة من أهداف التنمية املستدامة السبعة 
عرش. وتعترب املؤرشات املتعلقة بالشباب مفيدة لتلك التدخالت التي تتوافق مع األهداف اإلمنائية الوطنية وتدابري القضاء 
عىل الفقر. ومع ذلك، وعىل الرغم من أنها توفر نقطة انطالق مفيدة، تجدر اإلشارة إىل أن مؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة ال تقدم رؤية تفصيلية بشأن الشباب يف أسواق العمل، مبا يف ذلك قضايا مثل الوضع يف العمل، وساعات العمل، 
وعدم تطابق املهارات، والحامية االجتامعية، والحوار االجتامعي. وتشمل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة 

بتطوير الشباب ما ييل:

الهدف 1 – القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان
1-1-1 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، بحسب الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي، واملوقع 	 

الجغرايف )حرضي/ريفي(
الهدف 4 – ضامن التعليم الجيد، املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

4-3-1 معدل مشاركة الشباب والكبار يف التعليم الرسمي وغري الرسمي والتدريب خالل االثني عرش شهراً السابقة 	 
بحسب الجنس

4-4-1 نسبة الشباب والبالغني الذين تتوافر لديهم مهارات تقنية املعلومات واالتصاالت، بحسب نوع املهارة	 
الهدف 8 – تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق 

للجميع
8-5-1 متوسط الدخل بالساعة للنساء والرجال العاملني، حسب الوظيفة والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة	 
8-5-2 معدل البطالة، حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة	 
8-6-1 نسبة الشباب )الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 سنة و24 سنة( خارج دائرة التعليم والعاملة والتدريب	 
8-7-1 نسبة األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 5 سنوات و17 سنة واملنخرطني يف سوق عمل األطفال وعددهم، 	 

بحسب الجنس والعمر
8-ب-1 وجود اسرتاتيجية وطنية مكتملة وموضوعة قيد التنفيذ تتعلق بتشغيل الشباب، سواء بوصفها اسرتاتيجية 	 

قامئة بذاتها أو عنرصاً من اسرتاتيجية وطنية للتشغيل

املصدر: األمم املتحدة )2017(
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مــؤرش. تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة ورشكاؤهــا ثروة 
ــز وحســاب  مــن اإلرشــادات والتوجيهــات بشــأن ترمي
وتبويــب جميــع مــؤرشات ســوق العمــل؛ وســتجدون 
ــد مــن املعلومــات بجانــب كل مــؤرش يف  املصــدر ملزي

ــب. ــدول املناس الج

ــة  ــف الالئق ــية للوظائ ــاد رئيس ــة أبع ــني أربع ــز ب منيّ
للشــباب:

إيجــاد فــرص العمــل: تتعلــق النتائــج بإيجــاد )أ( 
للمســتفيدين  العمــل  فــرص  مــن  املزيــد 
ــردي.  ــتوى الف ــرشوع عــىل املس املســتهدفني بامل

أو  للموظفــني  إمــا  الوظائــف  إيجــاد  وميكــن 
ــاب عمــل  ــا كأرب ــني لحســابهم الخــاص، إم للعامل
أو كعاملــني لحســابهم الخــاص. وتشــري نتيجــة 
رئيســية أخــرى إىل تطويــر األعــامل، بحيــث يكــون 
العمــل الحــر وريــادة األعــامل محــور الرتكيــز 
ــتهدف  ــي تس ــالت الت ــن التدخ ــري م ــي لكث الرئي

ــباب. ــة الش عامل

قــدرة )ب(  عــىل  النتائــج  تركــز  العمــل:  جــودة 
املســتفيدين عــىل تحقيــق نتائــج أفضــل يف ســوق 
ــي،  ــامن االجتامع ــري الض ــالل توف ــن خ ــل، م العم
والحــوار االجتامعــي، وزيــادة الدخــل ووقــت 

النتائج:
	 إيجاد فرص العمل

	 الوضع يف العمل
	 األعامل جديدة

 أبعاد نتائج 

سوق العمل للشباب

 فرص 
العمل

 الوصول 
إىل العمل

النتائج:

	 املشاركة يف القوى العاملة
	 الطلب عىل العاملة

النتائج:
	 املهارات األساسية

	 املهارات الفنية
	 املهارات الجوهرية

النتائج:
	 كفاية الدخل
	 وقت العمل

	 الضامن االجتامعي
	 الحوار االجتامعي

 جودة

العمل

 مهارات

العمل

الشكل 2-1: نظرة عامة عىل مؤرشات التشغيل املرتبطة بالتدخالت التي تستهدف عاملة الشباب
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العمــل الالئــق. ويعمــل العديــد مــن العــامل 
ــطة  ــودة يف أنش ــة الج ــف رديئ ــباب يف وظائ الش
منخفضــة اإلنتاجيــة ومنخفضــة الدخــل. وبالتــايل، 
ترتبــط هــذه األنــواع مــن النتائــج ارتباطــاً خاصــاً 
باملشــاريع التــي تســتهدف القطــاع غــري الرســمي 

ــش. ــبل العي ــني س ــات تحس ومرشوع

الوصــول إىل العمــل: تتعلــق النتائــج بتمكــني )ج( 
الشــباب مــن دخــول ســوق العمــل، وتحســني أداء 
ســوق العمــل وقيــاس الطلــب عــىل اليــد العاملــة 
واملهــارات مــن جانــب أصحــاب العمــل. وتســمح 
أو  املســتضعفة  الفئــات  باســتهداف  النتائــج 

الجامعــات املحرومــة تقليديــاً يف ســوق العمــل، ال 
ــباب. ــاء والش ــيام النس س

مهــارات العمــل: تتعلــق النتائــج بقيــاس جانــب )د( 
الشــباب  العمــل، ومهــارات  العــرض يف ســوق 
وكفاءاتهــم. وترتبــط املهــارات األساســية املطلوبــة 
لتحســني فــرص التوظيــف املــراد قياســها ببعضهــا 
البعــض وتشــمل املهــارات األساســية مبــا يف ذلــك 
ــارات  ــاب، وامله ــة والحس ــراءة والكتاب ــة الق معرف
مبهــام  القيــام  عــىل  األفــراد  قــدرة  أو  الفنيــة 
متنوعــة ومهــارات العمــل األساســية التــي تعــرف 

ــخصية. ــارات الش ــم امله ــاً باس أيض

الجدول 2-1: قامئة مبؤرشات سوق العمل املرتبطة بالشباب
املؤرشالنتيجة

فرص العمل

عدد )أو معدل( املستفيدين من املرشوع العاملنيإيجاد فرص العمل
عدد )أو معدل( املستفيدين من املرشوع العاطلني عن العمل

عدد الوظائف املكافئة بدوام كامل
عدد املوظفنيالوضع يف العمل

عدد العاملني لحسابهم الخاص: أصحاب العمل
عدد العاملني لحسابهم الخاص: العاملون لحسابهم الخاص

عدد الرشكات حديثة التأسيس التي يعمل لديها أكر من موظف واحد بأجراألعامل الجديدة
إيرادات املبيعات السنوية للرشكات املستفيدة

حصة الرشكات املستفيدة حديثة التأسيس ال تزال تعمل بُعد X شهراً
النسبة املئوية للرشكات املسجلة رسمياً

جودة العمل
متوسط الدخل االسمي الشهري/بالساعة للموظفني )بالعملة املحلية(كفاية الدخل

الفارق النسبي بني متوسط أجر الرجل املدفوع عن الساعة ومتوسط األجر املدفوع للمرأة عن 
الساعة )فجوة األجور بني الجنسني(

متوسط وقت العمل السنوي لكل مستفيد من العاملني املستفيدينوقت العمل
النسبة املئوية للشباب/الشباب العاملني الذين يساهمون بنشاط يف نظام تأمني للمعاشات أو املرض الضامن االجتامعي

أو البطالة
النسبة املئوية للعامل الشباب املشمولة أجورهم ورشوط عملهم يف اتفاق تفاوض جامعي )اتفاق الحوار االجتامعي

بني منظامت العامل ومنظامت أصحاب العمل(
الوصول إىل العمل

معدالت مشاركة القوى العاملةاملشاركة يف القوة العاملة
عدد الوظائف الشاغرة والوظائف الشاغرة التي يصعب شغلها حسب املهنةالطلب عىل العاملة

متوسط املدة الزمنية الالزمة حتى تتمكن الرشكات املستفيدة من ملء الوظائف الشاغرة
قوائم املهارات املفقودة

مهارات العمل 

ب
شبا

 ال
لة

ام
 ع

ت
رشا

مبؤ
ة 

امئ
ق
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املؤرشالنتيجة
معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباباملهارات األساسية

معدل املهارات الحسابية لدى الشباب
معدل مهارات االتصال الشفوي لدى الشباب )التحدث واالستامع(

التدابري ذات الصلة بالوظيفة/املنصب الستخدام املهارات يف العملاملهارات الفنية
املشاركة يف التلمذة الصناعية

املهارات التقنية التي أبلغ عنها صاحب العمل
حصة خريجي التعليم العايل )االلتحاق( يف مواضيع العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

حصة املستفيدين الذين يتمتعون مبستوى عال من احرتام الذاتاملهارات الجوهرية
حصة املستفيدين الذين يتمتعون مبستوى عاٍل من الثقة بالنفس

حصة املستفيدين الذين يتمتعون مبستوى عاٍل من القدرة عىل نقل املعلومات بفعالية
حصة املستفيدين الذين يتمتعون من مستوى عاٍل من مهارات حل املشكالت

عــىل  رئيســية  تصنيفــات  ثالثــة  بتطبيــق  يُــوىص 
للشــباب: العمــل  ســوق  مــؤرشات 

الدوليــة . 1 العمــل  منظمــة  تســتخدم  العمــر: 
ــن  ــأن الشــباب هــم م ــم املتحــدة ب ــف األم تعري
تــرتاوح أعامرهــم بــني 15 و24 ســنة؛ ومــع ذلــك، 
التــي تســتهدف  ســيكون ملختلــف التدخــالت 
الشــباب متطلبــات عمريــة مختلفــة، اعتــامداً عىل 
الســياق الوطنــي. فعــىل ســبيل املثــال، تســتخدم 
ــة إىل  ــن املدرس ــال م ــحية لالنتق ــات املس الدراس
العمــل يف منظمــة العمــل الدوليــة التعريــف 
ــون  ــد يك ــنة. وق ــني 15-29 س ــع للشــباب ب املوسَّ
مــن املفيــد أيضــاً تصنيــف الشــباب حســب أكــر 
ــرتاوح  ــن ت ــالً الذي ــدة؛ مث ــة واح ــة عمري ــن فئ م
أعامرهــم بــني 15-17 )املراهقــني يف ســن العمــل( 

)الشــباب(. و24-18 

ــب . 2 ــة حس ــات املصنف ــع البيان ــم جم ــس: يت الجن
ــوع الجنــس وتحليلهــا بشــكل منفصــل للذكــور  ن
واإلنــاث، مــع العلــم بــأن الغــرض مــن جمــع 
ــل  ــس يتمث ــوع الجن ــة حســب ن ــات املصنف البيان
يف توفــري فهــامً أكــر اكتــامالً لبيانــات تشــغيل 
الشــباب مــن أجــل وضــع سياســات وبرامــج 

ــب  ــة حس ــات املصنف ــع البيان ــد جم ــل. ويع أفض
بالــغ  أمــراً  وتحليلهــا  والســن  الجنــس  نــوع 
األهميــة إلدمــاج الجوانــب الجنســانية بفعاليــة يف 
تصميــم الربامــج. فبــدون هــذه البيانــات الطبقيــة، 
ال تســتطيع فــرق العمــل تحليــل االختالفــات بــني 
طــرق وصــول النســاء والرجــال إىل الخدمــات 
واالســتجابة لتلــك االختالفــات مــن أجــل تحســني 

ــه. ــالمة نتائج ــرشوع وس ــداف امل أه

تكــون . 3 مــا  عــادة  الريفية/الحرضيــة:  املناطــق 
الريفيــة  للمناطــق  الرســمية  التعريفــات 
والحرضيــة خاصــة بــكل بلــد، وال يوجــد تعريــف 
ــاق  ــتخدم عــىل نط ــوم املس ــم لهــذا املفه متناغ
واســع. نوصيــك بتطبيــق التعريــف الوطنــي عنــد 
وصــف أنــواع العمــل املنجــز يف كل مــن الوظائــف 
الزراعيــة وغــري الزراعيــة وخصائصهــا الريفيــة 
املرتبطــة بالعمــل. ولقــد نــرشت منظمــة العمــل 
ــة  ــة عــن التعريفــات الوطني ــة ملحــات أولي الدولي
ــات  ــل املامرس ــة وأفض ــق الحرضية/الريفي للمناط

يف املنظــامت الدوليــة.1

http://www.ilo.org/global/statistics-and- :انظر  1

databases/statistics-overview-and-topics/rural-
labour/lang--en/index.htm

التصنيف: هو تقسيم املالحظات إىل مستويات أكر تفصيالً، إذ ينبغي أن تكون البيانات مصنفة حسب 
العنارص املراد قياسها. فعىل سبيل املثال، بالنسبة لألفراد، يكون التصنيف األسايس حسب الجنس والفئة 

العمرية ومستوى التعليم، وغري ذلك من الخصائص الشخصية املفيدة لفهم كيفية عمل الربنامج وكيفية تأثريه 
عىل املجموعات املختلفة )املستهدفة(. 

تعريف

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/rural-labour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/rural-labour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/rural-labour/lang--en/index.htm
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فرص العمل

www.ilo.org/ilostat :انظر  2

يتعلــق البُعــد األول لقيــاس العاملــة بالفــرص، ويشــري 
البُعــد إىل عــدد الوظائــف الناشــئة عــن التدخــل الــذي 
يســتهدف الشــباب، حيــث يكــون املــؤرش األســايس هــو 
معــدل توظيــف املســتفيدين مــن املــرشوع. ومــن بــني 
ــك،  ــن ذل ــة ع ــل أهمي ــي ال تق ــة الت ــؤرشات العامل م
جــودة الوظيفــة - وهــو موضــوع يتناولــه القســم 

التــايل.

مــن أجــل اختيــار مــؤرشات التشــغيل، نتبــع التعريفات 
عــىل النحــو الــذى تنــص عليــه قاعــدة البيانــات 
اإلحصائيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة2. وبالنســبة لتقييم 
العمــل الالئــق لألفــراد يف دائــرة العمــل، نعتمــد عــىل 
املبــادئ التوجيهيــة الــواردة دليــل منظمــة العمــل 
الدوليــة ملــؤرشات العمــل الالئــق )منظمــة العمــل 
الدوليــة، 2013 أ( والدارســات املســحية لالنتقــال مــن 
املدرســة إىل العمــل )منظمــة العمــل الدوليــة، 2009(. 
. ويف الجــدول 2-2، نوضــح باختصــار كل مــؤرش ونقــدم 
معلومــات عــن نــوع البيانــات وتاريــخ اســتخدامها وإن 

كان ميكــن جمعهــا عــىل املســتوى الفــردي.

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العاملــة مــن منظــور 
يركــز عــىل النــاس )مبعنــى تحديــد إن كان الفــرد عامــالً 
ــة(،  ــة الناقص ــة أو العامل ــرة البطال ــن دائ ــع ضم أو يق
دون الرتكيــز عــىل الوظيفــة كوحــدة للتحليــل. ويشــمل 
مصطلــح "العاملــون" جميــع األشــخاص الذيــن عملــوا 
ــاعة  ــدة س ــيل مل ــب عائ ــح أو كس ــر أو رب ــل أج مقاب
واحــدة عــىل األقــل يف األســبوع املرجعــي، باإلضافــة إىل 
ــاً عــن وظائفهــم  عــدد األشــخاص الذيــن تغيبــوا مؤقت
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2013 أ، الفقــرة 27 ومــا 
ــم  ــة يت ــة مختلف ــاع وظيفي ــة أوض ــاك ثالث ــا(. هن يليه
"مقابــل  وهــي:  املصطلــح  هــذا  مــن  اســتخالصها 
ــز  ــخص أنج ــف أي ش ــل يف التعري ــذي يُدخ ــر" وال أج
بعــض األعــامل مقابــل أجــر أو راتــب، نقــداً أو عينيــاً 
)عامــل بأجــر وراتــب(؛ و"مقابــل ربــح" والــذي يدخــل 
ــب  ــاص؛ و"كس ــابهم الخ ــني لحس ــف العامل يف التعري

عائــيل" والــذي يســمح بــإدراج العــامل العائليــني 
املســاهمني الذيــن يعملــون يف مؤسســة عائليــة أو 
كان  إذا  عامــالً  الشــاب  يعتــرب  األرايض.  ملكيــة  يف 
ــف وكان يف "ســن الشــباب"  ــذا التعري ــن ه ــع ضم يق
)يختلــف تعريــف عمــر الشــاب باختــالف البلــد(. 
ومــن الســهل حســاب معــدل التوظيــف مــن خــالل: 
تقســيم عــدد األشــخاص العاملــني عــىل العــدد اإلجاميل 
لألشــخاص يف ســن العمــل )أو يف حالــة عاملة الشــباب، 
يكــون التقســيم عــىل عــدد الشــباب يف نطــاق عمــري 
معــني، عــىل ســبيل املثــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 

15 إىل 24 ســنة(.

أمــا الشــباب غــري العاملــني فيتــم تصنيفهــم عــىل أنهــم 
"عاطلــون عــن العمــل" أو "خــارج قــوة العمــل". ولــي 
يتــم اعتبارهــم عاطلــني عــن العمــل، يجــب أن يكــون 
الشــاب )1( يقــوم بأنشــطة للبحــث عــن عمــل )خــالل 
فــرتة زمنيــة محــددة، عــىل ســبيل املثــال األســبوع 
الســابق( وكذلــك )2( متوفــراً حاليــا لقبــول أي عمــل. 
وقــد يــؤدي هــذا التعريــف للبطالــة يف بعــض الحــاالت 
إىل التقليــل مــن اســتخدام العاملــة، ال ســيام إذا شــعر 
الكثــري مــن الشــباب باإلحبــاط وتوقفــوا عــن البحــث 
ــرب الشــباب العاطــل  ــك، يعت ــة. ولذل عــن عمــل بجدي
ــبب  ــل بس ــن عم ــون ع ــن ال يبحث ــل والذي ــن العم ع
شــعورهم بُعــدم جــدوى البحــث عــن عمــل "عاملــني 

محبطــني" )منظمــة العمــل الدوليــة، 2009(.

ــة  ــذه الطريق ــباب به ــة الش ــف عامل ــوي تعري ينط
عــىل خطــر مفــاده أن مــدى انتشــار البطالــة ضمــن 
ــم  ــن يت ــباب الذي ــة الش ــن فئ ــع ضم ــباب مقن الش
اعتبارهــم عاملــني. ووفقــاً لتعريــف العاملــة، يعتــرب 
الشــاب الــذي يعمــل ملــدة ســاعة يف األســبوع عامــالً. 
املتعلقــة  املعلومــات  اســتكامل  ينبغــي  ولذلــك، 
بالعاملــة ببيانــات عــن عــدد ســاعات العمــل. ومــن 
ــج إىل كل مــن  األفضــل اإلشــارة يف إطــار إدارة النتائ
ــف  ــتحداثها والوظائ ــم اس ــي ت ــف الت ــدد الوظائ ع
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املكافئــة لهــا بــدوام كامــل لتجنــب املبالغــة يف اآلثــار 
ــة للتدخل. اإليجابي

يعــد مكافــئ الــدوام الكامــل نهجــاً لقيــاس الوظائــف 
تســتخدمه وتنــادي بــه معظــم املؤسســات املاليــة 
الدوليــة فضــالً عــن لجنــة املانحــني لتطويــر املشــاريع، 
إذ يســاعد عــىل الكشــف عــن الكميــة اإلجامليــة 
ــدد  ــه ال يوضــح ع ــم إنشــاؤها. إال أن ــي ت لألعــامل الت
ــة.  األشــخاص الذيــن اســتفادوا مــن الوظائــف اإلضافي
لذلــك، أوصينــا باســتخدام مكافــئ الــدوام الكامــل 
باالشــرتاك مــع معــدالت عاملــة الشــباب. يتطلــب 
ــع  ــل جمي ــاعات عم ــدد س ــد ع ــريان رص ــذان التدب ه

ــرشوع. ــن امل ــتفيدين م املس

كــام تقــرتح اإلرشــادات باألســفل عــدداً مــن املــؤرشات 
ــادة  ــز ري ــة تعزي ــراً ألهمي ــات، نظ ــة باملؤسس املتعلق
األعــامل للشــباب كمســار لزيــادة عــدد الوظائــف 
الالئقــة للشــباب. يتضمــن املــؤرش عــدد الــرشكات 
اإلضافيــة، وحصــة  املبيعــات  وإيــرادات  الجديــدة، 
الــرشكات  وعــدد  املســتفيدة،  الجديــدة  الــرشكات 
املســجلة رســمياً. قــد يتطلــب جمــع هــذه املعلومــات 
بــذل جهــود متزايــدة يف جمــع البيانــات، عــىل الرغــم 
أنــه ميكــن جمــع املعلومــات مــن أصحــاب  مــن 
األعــامل أنفســهم ألغــراض الرصــد والتقييــم عــىل 

مســتوى املــرشوع.

الجدول 2-2: مؤرشات فرص العمل
املصدرالوصفاسم املؤرشالنتيجة

فرص  إيجاد 
العمل

العاملني/ الشباب  عدد 
معدل عاملة الشباب

يُعرف األشخاص العاملني بأنهم جميع من يف سن العمل 
أي  يف  يعملون  كانوا  قصرية،  مرجعية  فرتة  خالل  الذين، 
نشاط إلنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر أو ربح. 

ويشملون:

الذين عملوا يف  أي  العمل"،  "يف  العاملون  األشخاص  )أ( 
وظيفة ملدة ساعة عىل األقل؛

)ب( األشخاص العاملون "ليسوا يف العمل" بسبب الغياب 
)مثل  العمل  وقت  ترتيبات  أو  العمل،  عن  املؤقت 
واإلجازات  املرن،  والعمل  املناوبة،  بنظام  العمل 

التعويضية للعمل اإلضايف(.

وعليه، يشمل التعريف كال من املستفيدين العاملني بأجور 
والعاملني لحسابهم الخاص.

الشباب  بتقسيم عدد  الشباب  يتم حساب معدل عاملة 
عمرية  فئة  )يف  للشباب  اإلجاميل  العدد  عىل  العاملني 

معينة(.

منظمة العمل الدولية 
)2013 أ، الفقرة 27 وما 

يليها(

العاطلني  الشباب  عدد 
عن العمل

يُعرف األشخاص العاطلون عن العمل بأنهم جميع من يف 
سن العمل الذين يستوفون املعايري الثالثة التالية:

غري عاملني.  )1(

زمنية  فرتة  خالل  عمل  عن  للبحث  أنشطة  نفذوا   )2(
محددة.

كانوا جاهزين لقبول أي فرصة عمل.  )3(

ويشار أحياناً إىل األشخاص الذين يستوفون املعيارين )1( 
و )3( دون املعيار رقم )2( - أي أولئك الذين ال يبحثون 

عن عمل بجدية - عىل أنهم "أفراد محبطون".

منظمة العمل الدولية 
)2013 أ، الفقرة 47 وما 

يليها(.
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املصدرالوصفاسم املؤرشالنتيجة
املكافئة  الوظائف  عدد 

بدوام كامل
تم  التي  اإلضافية  كامل  بدوام  املكافئة  الوظائف  صايف 
للربنامج، سنوياً  نتيجة  إنشاؤها يف املؤسسات املستهدفة 
إىل  بدوام جزيئ  الوظائف  تراكمي. ويتم تحويل  وبشكل 
وفقاً  تناسبي  أساس  عىل  كامل  بدوام  مكافئة  وظائف 
للتعريف املحيل )عىل سبيل املثال، إذا كان أسبوع العمل 
يساوي 40 ساعة، تكون 24 ساعة األسبوع مساوية ل  0.6 

من وظيفة مكافئة بدوام كامل(.

بنك التنمية األسيوي 
)2013(

يقدم معلومات عن كيفية تصنيف الوظائف التي يشغلها الوضع يف العمل
بها.  املرتبط  االقتصادي  النشاط  نوع  بناًء عىل  األشخاص، 

يتم تصنيف املوظفني حسب الفئات التالية:

"وظائف  يشغلون  الذين  العامل  هؤالء  املوظفني:  )أ( 
أو  )مكتوب  رصيح  عمل  عقد  ولديهم  مدفوعة" 

شفوي( أو ضمني مع صاحب عمل.

يعملون  الذين  جميع  الخاص:  لحسابهم  العاملني  )ب( 
مبارش  بشكل  األجر  يعتمد  حيث  الخاص  لحسابهم 
عىل األرباح املحققة من السلع أو الخدمات املقدمة.

الذين،  الخاص: هم  العاملني لحسابهم  العمل(  )أصحاب 
أكر  أو  واحد  بشخص  يستعينون  مستمر،  أساس  عىل 

للعمل لديهم يف أعاملهم بصفة "موظف )موظفني("،

العاملني لحسابهم الخاص: هم العامل  العامل املستقلني 
الذين مل يستعينوا عىل  الخاص  الذين يعملون لحسابهم 
الفرتة  أساس مستمر بأي "موظفني" للعمل لديهم خالل 

املرجعية.

كفئات ضمن  التالية  الثالث  الفئات  إدراج  تم  أنه  ورغم 
)أ(  دليلنا:  من  استبعادهم  تم  أنه  إال  العمل،  يف  الوضع 
األرسيني  العاملني  )ب(  اإلنتاجية؛  التعاونيات  أعضاء 
الوضع  حسب  املصنفني  غري  العامل  )ج(  املساهمني؛ 

القانوين.

منظمة العمل الدولية 
)1993، الفقرة 8، وما 

يليها(

الوضع يف 
العمل

الجديدة  الرشكات  عدد 
أكر  لديها  يعمل  التي 

من موظف واحد بأجر

الرشكة الجديدة: رشكات رسمية أو غري رسمية تم إنشاؤها 
نتيجة للتدخل.

املوظف بأجر: العامل الذي يشغل وظيفة ال يعتمد فيها 
أجره األسايس اعتامداً مبارشاً عىل إيرادات صاحب العمل 

)ميكن أن يتضمن أفراد األرسة(.

منظمة العمل الدولية 
)2015(

األعامل 
الجديدة

مبيعات )سنوية( إضافية 
للرشكات  واإليرادات 

املستفيدة

 

من خالل رصد املبيعات واإليرادات )عىل أساس سنوي أو 
اإلضافية  والعائدات  املبيعات  قياس مؤرش  شهري، ميكننا 
)بالدوالر األمريي( لفرتة معينة من الرشكات املدعومة من 

املرشوع.

منظمة العمل الدولية 
)2015(

حصة الرشكات الجديدة 
تواصل  التي  املستفيدة 

العمل بُعد X شهراً

يتتبع املؤرش نسبة الرشكات الجديدة املستفيدة والتي ال 
تزال تعمل مقارنة مع إجاميل عدد الرشكات املشاركة يف 

التدخل.

منظمة العمل الدولية 
)2015(

للرشكات  املئوية  النسبة 
املسجلة رسمياً

النسبة املئوية للرشكات املسجلة رسمياً عند بدء عملياتها 
يف البلد.

فياال وبلجرم )2013(
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جودة العمل

جــودة العمــل هــي مفهــوم متعــدد األبعــاد، مــن 
أهمهــا العمــل الالئــق. وتعــد الجــودة العامــة أو 
ــي  ــددة الت ــب املتع ــوع الجوان ــة مجم ــة للوظيف الكلي
ــه.  ــل نفس ــل والعم ــة العم ــن عالق ــىل كل م ــر ع تؤث
ــل  ــودة العم ــاد لج ــددة األبع ــة املتع ــذه الطبيع إن ه
تجعــل تقريبــاً مــن املســتحيل وضــع مــؤرش واحــد أو 

ــؤرشات. ــام للم نظ

مثــل  العمــل  جــودة  إىل  نشــري  القســم،  هــذا  يف 
جوانــب عالقــة العمــل التــي لهــا تأثــري محتمــل 
عــىل رفــاه العــامل: وهــي جميــع الجوانــب املتعلقــة 
بعقــد العمــل، واملكافــأة، وســاعات العمــل، والحاميــة 

االجتامعــي. والحــوار  االجتامعيــة 

ــم  ــة أهــم املفاهي يعــد الكســب أو األجــر مــن جمل
الكســب  مفهــوم  ويتعلــق  قياســها.  يتــم  التــي 
إىل  تُدفــع  التــي  والعينيــة  النقديــة  باملكافــآت 
املوظفــني نظــري وقــت العمــل أو العمــل املنجــز، 
جنبــاً إىل جنــب مــع األجــر عــن الوقــت الــذي مل يتــم 
العمــل فيــه، مثــل اإلجــازة الســنوية، واألنــواع األخرى 
مــن اإلجــازات املدفوعــة األجــر أو العطــالت. يجــب 
أن يتضمــن الكســب األجــور والرواتــب املبــارشة، 
ــه  ــل في ــم العم ــذي مل يت ــت ال ــن الوق ــأة ع واملكاف
)باســتثناء مكافــأة نهايــة الخدمــة وإنهــاء الخدمــة(، 
ــالوات  ــكن والع ــدل الس ــات وب ــآت واإلكرامي واملكاف
ــارشة إىل  ــي يدفعهــا صاحــب العمــل مب ــة الت العائلي

ــف. املوظ

املربع 2-3: املكونات الرئيسية للعمل الالئق: قياس الطابع غري املنظم

التمييز بني القطاع غري املنظم والوظائف غري املنظمة. ميكن للعامل يف  عند قياس الطابع غري املنظم، من الرضوري 
االقتصاد املنظم أن يشغلوا وظائف تصنف عىل أنها غري منظمة )عىل سبيل املثال، بسبب عدم وجود تغطية للحامية 

االجتامعية أو عقد عمل(، األمر الذي يؤثر بشكل كبري عىل تصنيف ظروف العمل يف منطقة ما.

يجب جمع بيانات معينة لتحديد إن كان الشخص يشغل عمل غري منظم من عدمه. أوالً، يجب جمع املعلومات األساسية 
عن خصائص العاملة، مثل املهنة ووضع العمل. ثانياً، هناك حاجة إىل الحصول عىل معلومات سياقية، مثل خصائص مكان 
العمل ونوع عقد العمل، من أجل تصنيف إن كانت العاملة منظمة أم غري منظمة. ثالثاً، املعلومات التي تحدد إن كانت 
العاملة تحدث يف القطاع غري املنظم، مثل إن كانت املؤسسة مسجلة من عدمه، ووضعها القانوين وإن كان يتم تقديم 
مساهامت من الدولة وصاحب العمل لتوفري الحامية االجتامعية. وأخرياً، ميكن جمع معلومات وصفية عن خصائص 

العمل وخطط الشخص العامل قيد الدراسة.

للحصول عىل معلومات عن تصميم الدراسة املسحية لتحديد الطابع غري املنظم، انظر منظمة العمل الدولية )2013 ب(.

وال بّد أن نقّر بأن املجموعات الفرعية املختلفة يف املجتمع ميكن أن تتأثر بشكل مختلف بالطابع غري املنظم. يقدم 
تقرير النساء والرجال يف االقتصاد غري املنظم: صورة إحصائية )منظمة العمل الدولية، 2018( وصفاً تفصيلياً عن التباين 
يف القطاع غري املنظم وانتشاره عرب مجموعة مختلفة كثرية. ويعد الشباب والنساء تحديداً املجموعات املعرضة للخطر، 
برصف النظر عن بعض املهن ذات الحصة الزائدة من العاملة غري املنظمة، ما يسلط الضوء عىل كون الطابع غري املنظم 
مفهوماً ينبغي دراسته ومعالجته يف التدخالت التي تستهدف عاملة الشباب. وميكن أن تفيد التدّخالت التي تستهدف 

العاملة غري املنظمة يف تحديد املشاركني املستضعفني واستهدافهم بشكل خاص.
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ــا  ــن تناوله ــي ميك ــم الت ــض املفاهي ــاول بع ــم تن ال يت
ــل  ــة الشــباب، مث ــي تســتهدف عامل يف التدخــالت الت
العمــل غــري املنظــم، تنــاوالً مبــارشاً يف املــؤرشات 
املقرتحــة. ومــع ذلــك، عنــد اســتخدام املؤرشات بشــكل 
مشــرتك، ال يــزال مــن املمكــن قيــاس بعــض هــذه 
املفاهيــم األكــر تجريــداً. ونظــراً لتنــوع األبعــاد املــراد 
التطــرق إليهــا، قررنــا توفــري التوجيــه فقــط عــىل بعــض 
ــب  ــن جوان ــب م ــكل جان ــية ل ــس األساس ــن املقايي م

العمــل الالئــق. وعــىل الرغــم مــن أن هــذا ال يعطــي 
ــري  ــه يضمــن توف ــاد، إال أن ــذه األبع ــة شــاملة له تغطي
نقطــة دخــول لــكل مجــال محتمــل مــن مجــاالت 
ــة الشــباب. يتضمــن  ــي تســتهدف عامل التدخــالت الت
الجــدول 2-3 وصفــاً موجــزاً لــكل قيــاس، ويوضــح نــوع 
البيانــات، وذكــر مصــادر البيانــات، ويشــري إن كان 
باإلمــكان جمــع البيانــات عــىل مســتوى التدخــل مــن 

ــه.  عدم

املربع 2-4: مثال: كيفية استخدام املؤرشات املنتقاة يف قياس املرشوع وتقييمه 

ال يعد قرار تحديد أفضل مؤرش ميثل ويستخلص نتيجة االهتامم سوى الخطوة األوىل يف عملية القياس، إذ يجب جمع 
البيانات لحساب املؤرش، الذي يجب تهيئته بشكل صحيح من أجل تحقيق النتيجة املرجوة. ال ميكن لهذه املالحظة أن 
تقدم تعليامت حول كل مؤرش مقرتح. ومع ذلك، يتم تفصيل الخطوات الواردة يف حساب مؤرش الشباب خارج دائرة 
العاملة أو التعليم أو التدريب )NEET( أدناه، والتي تركز الضوء عىل بعض املشكالت التي يجب أخذها يف االعتبار أثناء 
إنشاء املؤرشات. وبالنسبة للعديد من املؤرشات املقرتحة، ميكن العثور عىل معلومات تفصيلية عن الحساب والتفسري يف 

دليل منظمة العمل الدولية )منظمة العمل الدولية، 2013 ج(.

)NEET( الشباب خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب

يعد هذا املؤرش أحد مؤرشات العمل الالئق التي اقرتحتها منظمة العمل الدولية والذي ينهض بدور بارز يف أهداف 
التنمية املستدامة، إذ يعد مؤرشاً رئيسياً بالنسبة إىل هدف التنمية املستدامة الثامن، العمل الالئق والنمو االقتصادي، 

لوضع الشباب يف سوق العمل. ميكن حساب املؤرش عىل النحو التايل(:

* نسبة الشباب خارج دائرة العاملة أو التعليم أو التدريب

تعترب حصة الشباب خارج دائرة العاملة أو التعليم أو التدريب مؤرشاً مهامً ألنها تقيس العرض املحتمل للقوة العاملة 
بني صفوف الشباب. ويوفر املؤرش درجة من االستبعاد االجتامعي واالقتصادي للشباب ألنه يشمل الشباب املحبطني وغري 
النشطني اقتصادياً. ونظراً لعدم تضمني سوى الشباب خارج دائرة العمل أو التعليم أو التدريب، فإنه يعد مؤرشاً قوياً 
للخيارات التعليمية للشباب. وبدالً من االعتامد عىل الشباب غري النشطني اقتصادياً، ميكننا هذا املؤرش من التفريق بني 
األفراد الناشطني اقتصادياً واملتواجدين يف دائرة التعليم، وبالتايل من املرجح أن ينضموا إىل سوق العمل بنجاح والذين 

تخلوا )مؤقتاً( عن العمل.

من أجل الحصول عىل نتائج للمؤرش قابلة للمقارنة بني البلدان، من املهم استخدام تعريف مشرتك للتعليم والتدريب. 
ويف سبيل ذلك، تقرتح منظمة العمل الدولية االعرتاف فقط بالتعليم والتدريب الرسميني، باستثناء التعليم غري الرسمي، 

مثل ورش العمل التي يقدمها موفر خدمة مؤسي باإلضافة إىل نظام التعليم الرسمي، والتعلم غري الرسمي.

ميكن الرتفاع معدل اإلناث خارج دائرة العاملة أو التعليم، مقارنة مبعدالت الذكور يف أي بلد، أن تشري إىل أدوار الجنسني 
التي تسند أعباء غري متناسبة من األعامل املنزلية إىل الفتيات. ونظراً إلمكانية أن مينع ذلك الفتيات الصغريات من إنهاء 
تعليمهن والدخول إىل سوق العمل، ميكن فهم ارتفاع معدل اإلناث اللوايت خارج دائرة العاملة أو التعليم، وخاصة بني 
املرهقات )15-17 سنة(، كإنذار مبكر ملسائل املساواة بني الجنسني عىل املدى الطويل ووجود حواجز أمام دخول الفتيات 

الصغريات إىل سوق العمل بنجاح وبناء مسار وظيفي.

= *)NEET(

 إجاميل عدد الشباب – عدد الشباب العاملني 

– عدد الشباب غري العاملني يف دائرة التعليم أو التدريب

إجاميل عدد الشباب

مل
لع

ة ا
ود

ج
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املقاييــس اإلجامليــة  الجهــود لوضــع  بُذلــت  لقــد 
للعمــل الالئــق، كــام نُوقــش يف أنــكار وآخــرون )2003( 
ــذه  ــاد ه ــم انتق ــد ت ــك، فق ــع ذل ــاي )2003(. وم وج
املقاييــس ألنهــا ال ترســم خريطــة كاملــة ملفهــوم 

العمــل الالئــق والســتخدامها مــؤرشات املســتوى الــكيل 
التــي توفــر القليــل مــن املعلومــات حــول وضــع 

ــراد. ــق لألف ــل الالئ العم

الجدول 2-3: مؤرشات جودة العمل
املصدرالوصفاسم املؤرشالنتيجة

متوسط الكسب االسمي الشهري/بالساعة متوسط األجرالكسب الكايف
للموظفني )بالعملة املحلية(.

منظمة العمل 
الدولية )1982، 

 الفقرة 9(

فجوة األجور بني الجنسني

 

تقيس الفرق النسبي بني متوسط أجر الساعة 
بالنسبة للرجال ومتوسط األجر الساعة للنساء.

فجوة األجور بني الجنسني هي الفارق بني 
متوسط الكسب اإلجاميل لكل ساعة للذكور 

واإلناث من املوظفني ويعرّب عنه كنسبة مئوية 
من إجاميل الكسب بالساعة للموظفني الذكور.

عندما تساوي فجوة األجور بني الجنسني "0"، 
فإنها تشري إىل املساواة يف الكسب. وتعكس 

القيم اإليجابية املدى الذي يقل به كسب 
املرأة مقارنة بالرجل، حيث تشري القيمة 

األقرب إىل "100" إىل ارتفاع عدم املساواة 
بنسبة أكرب من القيمة األقرب إىل "0". تعكس 

القيم السلبية املدى الذي يزيد به كسب املرأة 
 عن الرجل.

منظمة العمل 
الدولية )1982، 

الفقرة 9(

متوسط وقت العمل وقت العمل
السنوي لكل من العاملني 

املستفيدين من املرشوع

ساعات العمل الفعلية هي الوقت الذي يتم 
قضاؤه يف العمل ألداء األنشطة التي تسهم يف 

إنتاج السلع و/أو الخدمات خالل فرتة مرجعية 
 قصرية أو طويلة محددة.

منظمة العمل 
الدولية )2008 أ(

تغطية التأمني االجتامعيالضامن االجتامعي

 

نسبة الشباب/الشباب العاملني الذين 
يساهمون بنشاط يف نظام تأمني للمعاشات أو 

 املرض أو البطالة.

منظمة العمل 
الدولية )1999، 

2013 ج(.

تغطية املفاوضة الجامعية الحوار االجتامعي

 

نسبة العامل الشباب الذين يتم تغطية 
أجورهم وظروف عملهم مبوجب اتفاق 

للمفاوضة الجامعية بني منظامت العامل 
 ومنظامت أصحاب العمل.

غاي )2003(، منظمة 
العمل الدولية 

)2013 ج(.
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الوصول إىل العمل

الناتجــة  التشــغيل  نتائــج  قيــاس  ال يكفــي مجــرد 
ــن  ــباب م ــة الش ــتهدف عامل ــذي يس ــل ال ــن التدخ ع
ــك، يعــد  ــن ذل ــدالً م ــق. وب ــز العمــل الالئ أجــل تعزي
ــات أصحــاب  ــة ومتطلب ــارات الفردي ــني امله ــق ب التوفي
العمــل ركيــزة أساســية لتحديــد إمكانــات إيجــاد فــرص 
ــم أداء ســوق  ــىل تقيي ــدرة ع ــل للشــباب. إن الق العم
العمــل بدقــة يف تحقيــق التــوازن بــني العــرض املتوفــر 
مــن خدمــات العــامل )العــامل( مقابــل الطلــب عــىل 
ــون  ــذي يك ــل(، وال ــاب العم ــل )أصح ــات العم خدم
غالبــاً مــن خــالل سياســات ســوق العمــل، متثــل عنــرص 
الحســم الرئيــي ملعالجــة االختــالالت يف الســوق. 
لــن تتعامــل العديــد مــن التدخــالت التــي تســتهدف 
ــارشة مــع الطلــب عــىل املهــارات،  ــة الشــباب مب عامل
حيــث أنهــا تركــز عــىل تطويــر مهــارات الشــباب بــدالً 
مــن تحســني التوظيــف يف الــرشكات. ومــع ذلــك، ميكــن 
أن يســهم االهتــامم الدقيــق يف تقديــر احتياجــات 
أصحــاب العمــل مــن املهــارات عنــد تصميــم ومراقبــة 
ــدم  ــباب. يق ــف الش ــج توظي ــني نتائ ــل يف تحس التدخ
الجــدول 2-4 ملحــة عامــة عــن املــؤرشات لقيــاس 

ــل. ــول إىل العم الوص

العمــل  إىل  للوصــول  الرئيســية  املقاييــس  تتضمــن 
معــدل املشــاركة يف القــوى العاملــة، الــذي يقيّــم 
مــدى نشــاط الســكان اقتصاديــاً، ســواء أكانــوا عاملــني 
ــك مقياســاً  ــون بنشــاط عــن عمــل. ويعــد ذل أو يبحث
مهــامً لرصــد املشــاريع التــي ال تهتــم فقــط بالعاملــة، 
بــل أيضــا بتشــجيع الشــباب عــىل البحــث عــن العمــل 
والتقــدم للوظائــف. يتعلــق هــذا املقيــاس باحتامليــة 

ــة. ــز عــرض العامل تعزي

لتقييــم الطلــب عــىل العاملــة، ســوف تستشــعر بعــض 
مــن التدخــالت أهميــة رصــد عــدد الوظائــف الشــاغرة 
يســتغرقها  التــي  الزمنيــة  املــدة  متوســط  وكذلــك 
أصحــاب العمــل لشــغل الشــواغر. ومــن املهــم بنفــس 
ــد الفجــوات يف  ــدر ســؤال أصحــاب العمــل لتحدي الق

املهــارات ونقصهــا مــن أجــل تطويــر مناهــج تدريبيــة 
ميكــن أن تحســن القــدرات عــىل ســد هــذه الفجــوات 

املبلــغ عنهــا.

ــن املستحســن أن تســتهدف كل  ــس م ــك، لي ــع ذل وم
ــاب  ــن أصح ــة م ــة أولي ــات كمي ــع بيان ــاريع جم املش
ــق بالوظائــف الشــاغرة والفجــوات  ــام يتعل العمــل في
يف املهــارات، إذ ميكــن يف العديــد مــن الحــاالت جمــع 
البيانــات عــن الوظائــف الشــاغرة مــن دوائــر التوظيف 
ــجالت  ــن الس ــوع م ــاً بن ــظ دامئ ــي تحتف ــة، والت العام
ــك حــول  ــل( وكذل ــن عم ــني ع ــا )الباحث حــول عمالئه
الوظائــف الشــاغرة التــي يحاولــون مطابقتهــا معهــم. 
الشــاغرة  الوظائــف  إحصــاءات  تكــون  أن  وميكــن 
والباحثــني عــن العمــل مبثابــة معلومــات مفيــدة عــن 
العــرض والطلــب الحاليــني حــول املهــارات، رغــم أنهــا 
ــدم  ــب وال تق ــرض والطل ــق الع ــوى تدف ــي س ال تغط
أي معلومــات عــن مخزوناتهــا )العاملــة(. ويعمــل 
ــن احتياجــات  ــة ع ــات وقتي ــري معلوم ــىل توف ــك ع ذل
ــر الطــرق  ــارات وعــرض أك ــن امله أصحــاب العمــل م
ــات.  ــة للمؤسس ــات الحالي ــم االحتياج ــة لتقيي الفوري
وميكــن اســتكاملها مبعلومــات عــن أســباب هــذه 
ــت  ــد إن كان ــب تحدي ــاغرة، ألنــه يج ــف الش الوظائ
هــذه الوظائــف الشــاغرة مرتبطــة بنقــص يف املهــارات 
مواجهــة  أو  للوظيفــة  املتقدمــني  بــني  والكفــاءات 
املؤسســات لصعوبــات يف جــذب الباحثــني عــن عمــل.

ــف  ــن الوظائ ــة ع ــات الكمي ــع البيان ــة إىل جم باإلضاف
الشــاغرة مــن املصــادر الثانويــة، ميكــن الحصــول عــىل 
البيانــات النوعيــة مــن خــالل التشــاور مــع عــدد أقــل 
مــن الــرشكات يف قطاعــات مختــارة لتوفــري مزيــد مــن 
ــة يف املهــن  ــل واســتخالص االتجاهــات الحديث التفاصي
واملهــارات الناشــئة والتطــورات املســتقبلية املحتملــة. 
ملتطلبــات  املحتــوى  تحليــالت  اســتخدام  وميكــن 
الوظيفــة، الــواردة يف إعالنــات الوظائــف الشــاغرة، 

ــارة. ــة إىل االستش باإلضاف

مل
لع

ىل ا
ل إ

صو
لو

ا



14

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 2.  مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب

يتعــني أيضــاً استكشــاف املهــارات املحــددة التــي يجد 
ــري  ــة يف الحصــول عليهــا وتأث أصحــاب العمــل صعوب
الوظائــف الشــاغرة بســبب النقــص يف املهــارات. 
وميكــن أن تســتهدف املرشوعــات طــرح أســئلة عــىل 
ــارة  ــف ومســتوى مه ــل حــول التوظي أصحــاب العم
ــم  ــغل وظائفه ــم لش ــون التعلي ــن يرتك ــراد الذي األف

ــد  ــوا ق ــل إذا كان ــن ســؤال أصحــاب العم األوىل. ميك
لــه  وظيفــة  أول  يف  شــخص  أي  بتوظيــف  قامــوا 
ــنوات  ــالث س ــنتني أو الث ــم يف الس ــرك التعلي ــد ت عن
ثــم ميكــن استكشــاف تصــورات  املاضيــة. ومــن 
ــث  ــن حي ــني م ــن هــؤالء املوظف أصحــاب العمــل ع

اســتعدادهم للعمــل ومهاراتهــم.

)ESS( املربع 2-5: الدراسات املسحية ملهارات أصحاب العمل/املؤسسات

العمل  أصحاب  من  والعامل  املهارات  عىل  الطلب  بشأن  بيانات  إلنتاج  مصممة  أداة  املسحية  الدراسات  هذه  تعترب 
واالستثامر فيها، وتساعد عىل تحديد نوع ومستوى وتكوين املهارات التي يحتاجها األفراد ألداء األعامل التي تتطلبها 
الرشكات، وكذلك تحديد معدالت الوظائف الشاغرة وإن كانت تتعلق بُعدم وجود مرشحني مناسبني من ذوي املهارات 
املطلوبة. وال يوثق هذا النوع من الدراسات املسحية محتوى املهارة للوظائف الحالية فحسب، بل تعّد أيضاً، إن تم 
تطبيق التصميم الصحيح، أداًة مناسبًة لدراسة االحتياجات املستقبلية، من خالل الحصول عىل معلومات حول نوع املهن 

التي سيزداد )أو يقل( الطلب عليها أو املهارات التي ستكون أساسية يف محافظ مهارات العامل املستقبلية.

تضع هذه املعلومات األساس لتحقيق املعارف التي متكن جميع الجهات الفاعلة يف سوق العمل من تعديل اسرتاتيجياتها 
وإجراءاتها للتعامل مع التحديات التي تواجهها.

ميكن لصانعي السياسات صياغة سياساتهم التعليمية والتدريبية، وكذلك التشجيع عىل اسرتاتيجيات محددة للموارد . 1
البرشية، مثل:

تصميم التعليم األويل واملستمر باستخدام معلومات حول مجاالت الخربة األساسية يف املهن والقطاعات الناشئة، 	 
باإلضافة إىل تطوير التعليم التعوييض لقطاعات محددة من القوى العاملة

تصميم سياسات سوق العمل النشطة: تقديم املشورة/التوجيه وإعادة التدريب للباحثني عن عمل.	 

ميكن ملزودي خدمات التعليم والتدريب )العام أو الخاص( الحصول عىل معلومات محدثة حول الطلب عىل املهارات . 2
لالسرتشاد بها يف:

تصميم برامج التعليم والتدريب ومعايري املهارات، والتغيريات يف عدد أماكن التعليم والتدريب املقدمة، من أجل 	 
تلبية طلبات املؤسسات املتغرية عىل الوافدين الجدد

تصميم برامج التعليم والتدريب ومعايري املهارات لتكييف مهارات العامل الحاليني يف إطار االستجابة الحتياجات 	 
املؤسسات املتغرية من املهارات.

ميكن ألصحاب العمل مقارنة أنفسهم باآلخرين من حيث توفري التدريب أو تجاربهم يف نقص املهارات، وتحديد . 3
التحديات والفرص الرئيسية لقطاعهم من حيث:

فهم محفزات تلبية االحتياجات من املهارات إلرساء العالقة بني تنظيم العمل، واسرتاتيجيات املنتج، وتحديد 	 
املكانة التجارية والتغريات التقنية، واحتياجات املؤسسات من املهارات والتدريب.

التي قد يحتاجون إىل تطويرها والقطاعات . 4 ميكن لألفراد )مبساعدة مستشارين مهنيني( تحديد مجاالت املهارات 
واملهن التي تعاين من نقص يف املهارات املحددة التي توفر فرص عمل جيدة:

معرفة 	  يف  للمساهمة  التعليم/التدريب  ونوع  مستوى  حسب  العاملة  ونقص  املهارات  يف  الفجوات  تحديد 
االحتياجات من املهارات املستقبلية.
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الجدول 2-4: مؤرشات الوصول إىل العمل
املصدرالوصفاسم املؤرشالنتيجة

القوى  يف  املشاركة 
العاملة

القوى  يف  املشاركة  معدالت 
العاملة

 

العاملة هو مقياس  القوى  املشاركة يف  معدل 
الذين  البلد  يف  العمل  سن  يف  السكان  لنسبة 
يشاركون فيه بنشاط يف سوق العمل، إما عن 
طريق العمل أو عن طريق البحث عن عمل 
سن  يف  السكان  مجموع  إىل  بالنسبة  بجدية، 

العمل يف البلد.

الدولية  العمل  منظمة 
)2016(

عدد الوظائف الشاغرةالطلب عىل العمل

 

 

ميكن تحديد كل من العدد اإلجاميل للوظائف 
التي  الشاغرة  الوظائف  وعدد  الشاغرة 
الشاغرة.  نسبتها  عن  فضالً  شغلها،  يصعب 
البيانات من خالل  وميكن الحصول عىل هذه 
مصادر ثانوية، مثل دوائر التوظيف العامة أو 
املهارات/الوظائف  بشأن  املسحية  الدراسات 

الشاغرة.

هيجوفا )2016(

التي  الزمنية  املدة  متوسط 
العمل  أصحاب  يستغرقها 

لشغل أي وظيفة شاغرة

 

التي  الزمنية  املدة  متوسط  تحديد  ميكن 
وظيفة  أي  لشغل  العمل  صاحب  يستغرقها 
دوائر  مثل  ثانوية،  مصادر  خالل  من  شاغرة 
خدمات التوظيف العامة أو الدراسات املسحية 

عن املهارات/الوظائف الشاغرة.

هيجوفا )2016(

ميكن اإلبالغ عن ذلك من قبل العامل أو من قوائم املهارات املفقودة
قبل أصحاب العمل.

هيجوفا )2016(

مل
لع

ىل ا
ل إ

صو
لو

ا



16

دليل قياس الوظائف الالئقة للشباب

املالحظة 2.  مفاهيم وتعريفات مؤرشات العاملة املرتبطة بالشباب

مهارات العمل

لزيــادة  جوهريــة  ركيــزة  املهــارات  تطويــر  ميثــل 
إنتاجيــة املؤسســات واســتدامتها وتحســني ظــروف 
ــل  ــة العم ــف العــامل )منظم ــة توظي ــل وإمكاني العم
الدوليــة، 2008 ب(. فمــن أجــل تأمــني الوظيفــة األوىل، 
باإلضافــة إىل التنقــل يف ســوق العمــل، يحتــاج الشــباب 
ــام محــددة  ــة ألداء مه ــارات فني مــن الجنســني إىل مه
ــم  ــل تعل ــية، مث ــل األساس ــارات العم ــة إىل مه باإلضاف
ــل  ــكالت والعم ــل املش ــل وح ــم والتواص ــة التعل كيفي
الجامعــي. إن تطويــر املهــارات األساســية والوعــي 
بحقــوق العــامل وفهــم ريــادة األعــامل هــي اللبنــات 
األساســية للتعلــم مــدى الحيــاة والقــدرة عــىل التكيّــف 

ــري. مــع التغي

تعــرّف منظمــة العمــل الدوليــة )2000، الفقــرة 9( 
ــا: ــف بأنه ــارات التوظي مه

املهــارات واملعــارف والكفــاءات التــي تعــزز قــدرة العامــل 
عــىل تأمــني الوظيفــة واالحتفــاظ بهــا، والتقــدم يف العمــل 
ــة أخــرى إن رغــب/ ــري، وتأمــني وظيف ــع التغي ــل م والتعام

رغبــت يف ذلــك أو تــم ترسيحــه ودخولــه بســهولة يف 
ســوق العمــل يف فــرتات مختلفــة مــن دورة الحيــاة. يكــون 
األفــراد أكــر قابليــة للتوظيــف عندمــا يتمتعــون بالتعليــم 
والتدريــب املوّســعني ومهــارات أساســية ومحمولــة رفيعــة 
املســتوى، مبــا يف ذلــك العمــل الجامعــي وحــل املشــكالت 
وتقنيــة املعلومــات واالتصــاالت ومهــارات االتصــال واللغــة 
]...[. إن هــذه املجموعــة مــن املهــارات متكنهــم مــن 

ــامل العمــل. ــع التغــريات يف ع ــف م التكي

ــدم الشــباب  ــاس تق ــاش حــول موضــوع قي ــر النق يك
وال  بالعمــل،  املرتبطــة  مهاراتهــم  وتطــور مســتوى 
يوجــد حاليــاً توافــق يف اآلراء حــول الطــرق األكــر 
دقــة لقيــاس مهــارات العمــل. تتمثــل إحــدى الســامت 
ــني  ــز ب ــارات يف التميي ــات امله الشــائعة ملعظــم تعريف
ثالثــة أنــواع مــن املهــارات، عــىل الرغــم مــن اختــالف 
ــة  ــز منظم ــياق. متي ــم والس ــاً للتنظي ــمياتهم وفق مس
العمــل الدوليــة بــني املهــارات األساســية والفنيــة 

والجوهريــة )مبــا يف ذلــك يف بعض األحيــان البُعد الرابع 
بــرور، 2013(،  انظــر  الشــخصية/املهنية،  للمهــارات 
بينــام تســتخدم مجموعــة مــن املهــارات األساســية 
ومهــارات التفكــري العليــا واملهــارات العاطفيــة كثــرياً يف 
الســياق األكادميــي، )كوتــن، 1996(. نســتخدم يف هــذه 
املالحظــة التمييــز الثــاليث بــني املهــارات األساســية 
ــة، باإلشــارة إىل  ــارات الجوهري ــة وامله ــارات الفني وامله

ــة. ــل الدولي ــة العم ــات منظم تعريف

ال يعتمــد نجــاح برامــج تدريــب املهــارات عــىل 
املهــارات التــي اكتســبها الشــباب مــن خــالل التعليــم 
والتدريــب فحســب، بــل يعتمــد أيضــاً عــىل كيفيــة 
ارتبــاط هــذه املهــارات باملهــارات املطلوبــة يف ســوق 
العمــل. وعــىل النحــو املذكــور يف املالحظــة 1، خــالل 
ــة التشــخيص، يجــب تحليــل كل مــن الطلــب  مرحل
والعــرض عــىل العاملــة لتحديــد الفجــوة يف املهــارات 
التــي يجــب معالجتهــا بواســطة التدخــل بشــكل 
واضــح. ويف هــذا القســم الفرعــي، ســركز أوالً عــىل 
نتائــج املهــارات عــىل جانــب العــرض عــىل العــامل، 
ونناقــش املقاييــس الخاصــة باملهــارات التقنيــة و 
األساســية. بُعــد ذلــك، ىف القســم الفرعــى التــايل 
ســيتم تنــاول التغيــريات التــي تطــرأ عــىل احتياجــات 
املهــارات التــي أبلــغ عنهــا صاحــب العمــل كمقيــاس 

ــارات. ــة للمه للنتيجــة التكميلي

ينبغــي تنبيــه القــارئ إىل أنــه ال ينبغــي النظــر إىل 
القامئــة املقرتحــة ملــؤرشات املهــارات عــىل أنهــا تحــل 
محــل عمليــات اعتــامد املهــارات أو إصــدار الشــهادات 
املنطبقــة عــىل املســتوى الوطنــي. وتتحمــل الســلطات 
العامــة، وكذلــك بعــض الســلطات الخاصــة، مســؤولية 
تحقيقهــا  قيــاس  وكيفيــة  املهــارات  نــوع  تحديــد 
إىل  أدنــاه  املقرتحــة  املهــارات  تهــدف  واعتامدهــا. 
إجــراءات  باســتخدام  الفرديــة  املهــارات  تطويــر 

ــاً. ــي ميكــن تطبيقهــا عاملي ــاً والت معتمــدة أكادميي
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قياس املهارات األساسية

ــة،  ــراءة والكتاب ــة الق ــارات األساســية معرف تشــمل امله
هــذه  وتعــد  التواصــل.  عــىل  والقــدرة  والحســاب 
املهــارات رشطــاً مســبقاً لجميــع أنــواع الوظائــف تقريباً. 
ــايل، ميكــن أن يكــون تحســني املهــارات األساســية  وبالت
مــن خــالل التدخــالت التــي تســتهدف عاملــة الشــباب 
مســاهمة جليلــة ال تقــدر بثمــن لتمكــني الشــباب مــن 
ــك،  ــرور، 2013(. ومــع ذل ــق )ب ــور عــىل عمــل الئ العث
ــي  ــام تعليم ــم كل نظ ــارات يف صمي ــذه امله ــن ه تكم
وطنــي وينبغــي أن تنتقــل خــالل مرحلــة التعليــم 
ــة  ــتهدف عامل ــي تس ــالت الت ــن للتدخ ــدايئ. وميك االبت

الشــباب، يف بعــض الحــاالت، أن تكمــل هــذه املهــارات 
أو توطدهــا، مــع أن ذلــك يتجــاوز كل من واليــة وموارد 
التدخــالت املحليــة مــن أجــل توفــري مجموعــة كاملــة 
ــج  ــال، يف برام ــبيل املث ــىل س ــارات. فع ــذه امله ــن ه م
ــة، قــد تتحســن  ــل التدريــب عــىل األعــامل التجاري مث
املهــارات األساســية جنبــاً إىل جنــب مــع مهــارات ريــادة 
األعــامل. تتوفــر اختبــارات موحــدة لقيــاس مســتويات 
القــراءة والكتابــة والحســاب، والتــي ميكــن أن تســاعد 

ــارات األساســية. ــج امله ــم نتائ يف تقيي

الجدول 2-5: مؤرشات املهارات األساسية
املصدرالوصفاسم املؤرشالنتيجة

املهارات 
األساسية

معدل معرفة 
القراءة 

والكتابة لدى 
الشباب

القدرة عىل القراءة والكتابة

تقدم منظمة التعاون والتنمية تقييم التعليم واملهارات عىل اإلنرتنت، الذي يضمن تحقيق 
 .)PIAAC( نتائج عىل املستوى الفردي مرتبطة برنامج التقييم الدويل لكفاءات البالغني
يحتوي التقييم عىل وحدات حول القراءة والكتابة والحساب، باإلضافة إىل حل املشكالت. 
ميكن أخذ االختبار من سن 15 عاماً، وبالتايل يتناسب بشكل جيد مع التصنيفات التقليدية 

.)http://www.oecd.org/skills/Esonline-assessment/ للشباب 15-24 )انظر

ميكن استخدام االلتحاق بالتعليم االبتدايئ و/أو إكامله كمؤرش ملعرفة القراءة والكتابة، 
عىل الرغم من أن بعض األفراد قد يكونون أميني عىل الرغم من تلقيهم بعض التعليم، يف 
حني قد ال يكون آخرون قد تلقوا تعليامً مدرسياً ولكنهم يعرفون القراءة والكتابة. تعد 

معرفة القراءة والكتابة رشطاً أساسياً مهامً للعديد من أنواع التعلم اإلضايف.

منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 
)2000(

معدل معرفة 
الحساب 

لدى الشباب

القدرة عىل فهم والعمل مع األرقام.

انظر أعاله للتعليقات واملصادر.

منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 
)2000(

معدل 
االتصال 
الشفوي 

لدى الشباب 
)التحدث 
واالستامع(

التواصل الشفوي هو عملية ديناميكية يتبادل من خاللها الناس األفكار والرؤى والرسائل. 
الرتاجم إلضفاء  تلك  البرصية واستخدام  املحفزات  و/أو  األصوات  ترجمة  واالستامع هو 

معنى عليها.

طور مرشوع املهارات الحياتية لألطفال والشباب والعائالت )CYFAR( "مقياس االتصال" 
التالية  املهارات  استخدام  وترية  دراسة  خالل  من  التواصل  عىل  الشباب  قدرة  لتقييم 

الرضورية ملامرسات االتصال الفعالة:

الوعي بأمناط التواصل الخاصة بالفرد. 1

فهم مختلف أساليب التواصل وتقييمها. 2

مامرسة التعاطف. 3

اآلخرين . 4 أساليب  مع  تتناسب  بحيث  بالفرد  الخاصة  االتصال  أساليب  تكييف 
)التكيف التواصيل(

التواصل بشأن املعلومات األساسية. 5

إدارة التفاعل. 6

بركامن 
وآخرون 
)2002(

مل
لع

ت ا
ارا

مه

http://www.oecd.org/skills/Esonline-assessment/
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قياس املهارات الفنية

إىل  "املهــارات"  و  "الكفــاءات"  مصطلحــات  تشــري 
ــام مختلفــة.  ــراد عــىل أداء مه ــدرات األف ــات أو ق طاق
ــام األول  ــم يف املق ــا نهت ــل، فإنن ــذا الدلي ــراض ه وألغ
بالقــدرة عــىل أداء املهــام املطلوبــة لوظائــف معينــة؛ 
ــارات يف  ــد امله ــايل، تع ــة. وبالت ــارات املهني ــى امله مبعن

ــراد. ــص األف ــام األول خصائ املق

يتــم عــادًة الحصــول عــىل املهــارات الفنيــة أثنــاء 
ــام  ــي. ك ــايل التخص ــم الع ــي أو التعلي ــم املهن التعلي
ميكــن ربطهــا بالوظائــف، حيــث تكــون الــرشوط 
املســبقة لحســن أداء املهــام عــىل أتــم وجــه، وكذلــك 
ــم والتدريــب واملؤهــالت  ميكــن ربطهــا بربامــج التعلي
ــري  ــا. تش ــها وتقييمه ــم تدريس ــث يت ــة، حي ذات الصل
ــاس  ــاليب قي ــىل أس ــامد ع ــن االعت ــه ميك ــة إىل أن األدل
ــة  ــراءة والكتاب ــة الق ــل معرف ــية، مث ــارات األساس امله
أو املهــارة املعرفيــة، بينــام يصعــب بشــدة قيــاس 
مــن  متنوعــة  وتتأثــر مبجموعــة  الفنيــة  املهــارات 

العوامــل الخارجيــة )الجــاج وماكــورس، 2017(.

واحــدة  مجموعــة  الفنيــة  املهــارات  تعــد  ال  كــام 
ــاً  ــا تختلــف عــىل نطــاق واســع وفق متجانســة، ولكنه
ــك،  ــة إىل ذل ــدد. باإلضاف ــل املح ــكان العم ــة وم للمهن
تتغــري املهــارات الفنيــة املطلوبــة ألي مهنــة مبــرور 

ــور  ــن منظ ــارات. وم ــض امله ــادم بع ــع تق ــت، م الوق
ــة يف ضــوء  ــارات الفني التدخــل، يجــب النظــر إىل امله
املحتملــة يف  املهــارات والفجــوة  االحتياجــات مــن 
املهــارات. ونظــراً لعــدم إمكانيــة تطبيقهــا عــىل نطــاق 
واســع كمهــارات أساســية، فأنهــا أقــل مــن غايــة يف حد 
ذاتهــا، كــام أن فائدتهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيًقــا مبــدى مــا 

ــق. ــن ســهولة للحصــول عــىل عمــل الئ ــره م توف

بُعـــد اتخـــاذ قـــرار بشـــأن مهـــارات فنيـــة معينـــة 
يـــراد التصـــدي لهـــا يف أي برنامـــج تدريبـــي، فـــإن 
أفضـــل طريقـــة لقيـــاس التقـــدم هـــي إجـــراء 
ــب.  ــات التدريـ ــاً ملحتويـ ــم خصيصـ ــار مصمـ اختبـ
ــب  ــل التدريـ ــار قبـ ــذا االختبـ ــراء هـ ــل إجـ ويفضـ
وبُعـــده بحيـــث ميكـــن قيـــاس التقـــدم. ويف بعـــض 
ـــارات  ـــن رصـــد اكتســـاب امله ـــاالت الخاصـــة، ميك الح
ـــب.  ـــاء التدري ـــاركني أثن ـــات املش ـــالل مخرج ـــن خ م
ــاركني يف  ــال، يُطلـــب مـــن املشـ ــبيل املثـ فعـــىل سـ
ــن  ــدأ وحّسـ ــة ابـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــج منظمـ برنامـ
العمـــل.  خطـــط  صياغـــة   ،)SIYB( مرشوعـــك 
وبـــدالً مـــن إخضـــاع املشـــاركني الختبـــار يســـتهلك 
ــط  ــودة خطـ ــم جـ ــن تقييـ ــوارد، ميكـ ــت واملـ الوقـ
العمـــل بشـــكل مبـــارش. بالنســـبة ألنـــواع التدخـــل 
ــات  ــدة مخرجـ ــاركون عـ ــا املشـ ــدم فيهـ ــي يقـ التـ

املربع 2-6: قياسات املهارات األكرث استخداًما 

من الصعب قياس خصائص املهارات. يشمل قياس املهارات عىل املستوى الفردي إجراء اختبارات نفسية وأشكال مختلفة 
من التقييم )الدرجات واالختبارات الدراسية، ومراكز التقييم، وتقييم العامل(. يف بعض أنواع التحليل )خاصة استطالعات 
الرأي ألصحاب العمل أو املوظفني أو الخريجني(، يتم استخدام االستجواب املبارش حول املهارات أيضاً. تستخدم أنواع 

أخرى من التحليل متغريات مختلفة لقياس العرض من املهارات والطلب عليها. وقد تشمل:

املؤهالت: الدرجات العلمية، والدبلومات، والشهادات، التي يتم تحصيلها يف التعليم أو التدريب أو يف نظام معادلة  أ. 
نتائج التعلم. وغالباً ما يتم التعبري عنها يف التحليل التجريبي كمستوى ومجال أعىل مستوى من التعليم

املهن: مجموعات من الوظائف املامثلة من حيث املهام والواجبات. وغالباً ما تستخدم التصنيفات القياسية للمهن  ب. 
)التصنيف الدويل املوحد أو التصنيف الوطني املامثل( يف البحث التجريبي

املهام: األنشطة املنفذة يف الوظائف. وقد تشري إىل أنواع مختلفة، مثل األعامل اليدوية، والقراءة، والكتابة، والتواصل  ج. 
مع الزمالء أو العمالء، والعمل عىل أجهزة الكمبيوتر، وحتى املهام الخاصة بوظيفة معينة

املصدر: هيجوفا )2016، صفحة 52(.
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ــذه  ــودة هـ ــاء التدريـــب، ميكـــن أن تكـــون جـ أثنـ
ـــارات  ـــداً للمه ـــارش ومفي ـــري مب ـــاً غ املخرجـــات مقياس

الفنيـــة املحســـنة.

عندمــا يجمــع التدخــل بــني التدريــب عــىل املهــارات 
والعمــل العمــيل مــن خــالل التعلــم القائــم عــىل 
العمــل، مثــل برامــج التدريــب أو التلمــذة الصناعيــة، 

ميكــن اســتخدام التحســينات التــي أبلــغ عنهــا صاحــب 
العمــل يف املهــارات الســتكامل نتائــج االختبــار. عندمــا 
يشــجع التدخــل عــىل التحــاق املشــاركني بالتعليــم 
ــج  ــي أو الربام ــب املهن ــج التدري ــل برام ــمي، مث الرس
ــة، ميكــن اســتخدام حصــة املشــاركني يف تلــك  الجامعي
ــارات  ــي للمه ــاس تقريب ــاً كمقي ــر طلب ــع األك املواضي

ــة. التقني

الجدول 2-6: مؤرشات املهارات التقنية 
املصدر الوصف اسم املؤرش النتيجة 

مقاييس املهام الوظيفية املهارة الفنية 
الستخدام املهارات يف العمل 

تحسب كنسبة من العامل الذين يؤدون مهام وظيفية مختلفة 
)سواء من حيث التكرار أو عند مستويات مختلفة من 

التعقيد(. وتشمل مهام العمل هذه: القراءة والكتابة والحساب 
واستخدام تقنية املعلومات والتواصل والعمل الجامعي وتعلم 

أشياء جديدة والعمل البدين والرباعة اليدوية.

توفر مؤرشات املهام الوظيفية املذكورة املزيد من املقاييس 
املبارشة للمهارات العامة أو الواسعة التي يحتاجها أصحاب 

العمل أكر من املؤهالت التعليمية للعامل. 

كيز وتان 
 .)2013(

نسبة الشباب )الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 24( واملتدربني املشاركة يف التلمذة الصناعية 
)إما يف مجال التلمذة الصناعية الحديثة أو التقليدية(.

يجب الحصول عليها من املصادر األولية.

توفر مقياساً ملصدر مهم للتعلم وتكوين املهارات التي ال 
تسجلها املؤرشات األخرى املقرتحة للمشاركة يف التعليم 

والتدريب .

كيز وتان 
 .)2013(

املهارات التقنية التي أبلغ عنها 
صاحب العمل 

املهارات التقنية املحسنة، كام أبلغ عنها صاحب العمل.

يجب الحصول عليها من املصادر األولية.

ال ميكن استخدام هذا املقياس إال للربامج التي تحتوي عىل 
مكون عميل، مثل التدريب املهني أو التلمذة الصناعية. ميكن 
أن تساعد التعليقات املنتظمة عىل املهارات الفنية للمشاركني 
يف إظهار وحدات التدريب األكر استيعاباً من قبل املشاركني .

 

حصة خريجي التعليم العايل 
)االلتحاق( يف تخصصات 

العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات

نسبة الخريجني أو الطالب املسجلني يف تخصصات العلوم 
والتقنية والهندسة والرياضيات من جميع الخريجني أو جميع 

الطالب املسجلني.

يرجى املالحظة بأن أهمية هذا املؤرش تعتمد عىل احتياجات 
أصحاب العمل من املهارات املحددة.

تقدم مؤرشاً عىل تركيز نظام التعليم العايل عىل مجال رئيي 
من املهارات املطلوبة الذي يدفع عجلة النمو االقتصادي، 

وكذلك عىل العرض املحتمل للوافدين الجدد يف سوق العمل 
الذين يتمتعون مبهارات العلوم والتقنية. 

كيز وتان 
 .)2013(
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قياس املهارات الجوهرية

لطاملــا اعتــربت مجموعــة املهــارات الثالثــة عقبــة 
رئيســية يف ســبيل الحصــول عــىل وظائــف جيــدة، 
وبالتــايل حظيــت باهتــامم متزايــد عــىل مدى الســنوات 
القليلــة املاضيــة. ويشــار إىل املهــارات الجوهريــة أيضــا 
باملهــارات الناعمــة، واملهــارات الحياتيــة، والنتائــج 
الناعمــة، واملهــارات العمليــة )بليــدز وآخــرون، 2012( 
ــية،  ــالت الرئيس ــية، واملؤه ــل األساس ــارات العم أو مه
املؤهــالت األساســية واملهــارات القابلــة للنقــل )برويــر، 
2013(، وذلــك اعتــامداً عــىل املجــال والســياق الوطني. 
ميكــن تلخيــص دورهــا يف التوظيــف عــىل النحــو التــايل:

"إنهــا تصنــع الفــارق بــني أن تكــون جيــداً يف موضــوع 
وأن تكــون جيــداً يف القيــام بعمــل مــا" )هيئــة اململكــة 

املتحــدة للتوظيــف واملهــارات، 2009(.

اكتسـاب  عـىل  القـدرة  الجوهريـة  املهـارات  وتشـمل 
املزيـد من املهـارات، أو "تعلم كيفية التعلم"، واملهارات 
االجتامعيـة مثـل العمـل الجامعـي والتواصـل والتفكري 
املهـارات  أهميـة  وتتزايـد  املشـكالت.  لحـل  املوجـه 
برسعـة  التغـري  يف  اآلخـذة  البيئـة  ظـل  يف  الجوهريـة 
كبـرية مـن حيـث الطلـب عـىل املهـارات الفنيـة. ووفقاً 
ملـا ذكـره بـرور )2013، ص 5(، تثبـت األدلـة الُقطريـة 
"أن بنـاء القـدرة عىل التعلـم، بدالً مـن التدريب لتلبية 
التقنيـة"  املهـارة  الحتياجـات  التفصيليـة  التوقعـات 
قـد يكـون بنفـس القـدر مـن األهميـة "نظـراً إلمكانيـة 

تغريهـا قبـل تكييـف املناهـج الدراسـية".

ــمي يف  ــم الرس ــوات يف التعلي ــود فج ــد وج ــى عن وحت
العديــد مــن البلــدان، مــام يــؤدي إىل نقــص املهــارات 

األساســية واملعرفــة الفنيــة التــي يجــب معالجتهــا، 
ــة  ــاً مــا تتضمــن التدخــالت التــي تســتهدف عامل غالب
الشــباب عنــرصاً قويــاً مــن املهــارات، ليــس فقــط 
ــكل  ــزة مهمــة بش ــا ركي ــا عــىل أنه ــر إليه ألنــه يُنظ
خــاص للحصــول عــىل عمــل، بــل وألنهــا أيضــاً تظهــر 
املقاييــس  يف  التقــدم  لتحقيــق  األكــرب  اإلمكانيــة 
التأثــري  التقليديــة للمهــارات ومتيــل إىل  األكادمييــة 
ــاً عــىل تقليــل الســلوكيات املحفوفــة باملخاطــر  إيجابي

كذلــك )ويلســون - آهلســرتوم وآخــرون، 2014(.

يف ســياق مهــارات توظيــف الشــباب، ينتــرش بكــرة 
اســتخدام املــؤرشات املركبــة نظــراً للرتابــط الوثيــق بــني 
ــع  ــاعد تجمي ــام يس ــارات. ك ــن امله ــة م ــاد مختلف أبع
التقييــامت  موثوقيــة  تعزيــز  يف  الفرديــة  املــؤرشات 
نقــرتح  لذلــك،  القيــاس.  يف  الخطــأ  نســبة  وتقليــل 
مجموعــة مــن املقاييــس املجمعــة، بنــاًء عــىل اتســاعها 
ومــدى قابليتهــا للتكــرار وقــد تــم التحقــق مــن صحتهــا.

ومــع ذلــك، فإننــا نقــدم أيضــاً مقاييــس أحاديــة البُعــد 
مناســبة للمشــاريع التــي تســتهدف نوعــاً واحــداً 
ــج  ــط. ميكــن أيضــاً دم ــة3 فق ــارات الجوهري ــن امله م
ــا يف دراســة مســحية  ــي نقدمه ــة الت املــؤرشات الفردي
ــتهدف  ــذي يس ــل ال ــددة للتدخ ــة مح ــس تركيب لتعك

بالنسبة إىل مقاييس املهارة الفردية، نركز عىل الشباب يف سن   3
الدراسة الثانوية. إذا تم النظر يف الفئة العمرية األصغر سناً من 

الشباب، التي تغطي األعامر من 10 إىل 12 سنة، تتوفر عىل 
 )CYFAR( منصة األطفال والشباب واألرس يف دائرة الخطر

https://cyfar.org/ilm_ العديد من املقاييس املفيدة )انظر
.)common_measures

املربع 2-7: العوامل الخمس الكربى لقياس املهارات غري املعرفية

يقيس علامء النفس يف املقام األول املهارات غري املعرفية باستخدام استطالعات ذاتية اإلبالغ أو تقارير املراقب. وقد 
للمهارات غري املعرفية، يسمى العوامل الخمس الكربى للشخصية، باالسم املخترص  توصلوا إىل تصنيف مقبول نسبياً 

OCEAN، والذي يعني: االنفتاح عىل التجربة، ويقظة الضمري، واالنبساط، والطيبة والعصابية.

يف حني تستخدم اآلن مقاييس العوامل الخمس الكربى للشخصية عىل نطاق واسع يف علم النفس، هناك العديد من 
 )MPQ( األبعاد  املتعدد  الشخص  واالستطالع  للشخصية،  الكربى  الثالث  التصنيفات  ذلك  يف  مبا  األخرى،  التصنيفات 

والعوامل التسع الكربى، وكلها مرتبطة من الناحية املفاهيمية والتجريبية بالعوامل الخمس الكربى.

https://cyfar.org/ilm_common_measures
https://cyfar.org/ilm_common_measures
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عاملــة الشــباب. ميكــن أن يســاعد املــزج بــني عنــارص 
ــن  ــئ ع ــاد الناش ــل اإلجه ــة يف تقلي ــس املختلف املقايي

ــارص عــىل  ــني العن الدراســات املســحية، نظــراً ألن تعي
ــرف. ــريات التع ــؤدي إىل تأث ــن أن ي ــد ميك ــس البُع نف

الجدول 2-7: مؤرشات املهارات الجوهرية 
املصدر الوصف اسم املؤرش النتيجة 

املهارات 
الجوهرية 

احرتام/تقدير 
الذات

اتجاه إيجايب أو سلبي نحو الذات، تقييم شامل للقيمة أو املكانة الذاتية

يتكون مقياس روزنربغ لتقدير الذات من عرشة بنود ويقيّم مشاعر الفرد تجاه ذاته 
عندما يقارن الفرد نفسه باآلخرين. وهو مقياس يتم اإلبالغ عنه ذاتياً، ويستهدف الفئة 

العمرية يف املدرسة الثانوية.

شوارزر 
وآخرون. 
 .)1995(

الكفاءة 
الذاتية/الثقة 

بالنفس

اإلميان بقدرة املرء عىل النجاح يف موقف معني.

بالفعالية الذاتية املدركة بهدف  يقيّم "مقياس الكفاءة الذاتية العامة" إحساساً عاماً 
املواقف  مع  التكيف  عىل  وقدرته  اليومية  الضغوط  مع  الفرد  تعامل  بكيفية  التنبؤ 
الحياتية املختلفة. ويُعتقد بأن الكفاءة الذاتية تؤثر إيجابياً عىل تحديد األهداف والحزم 

واملثابرة والجهد.

شوارزر 
وآخرون. 
 .)1995(

مهارات 
التواصل

 

القدرة عىل إيصال املعلومات بفعالية بحيث يتم استيعابها وفهمها؛ التواصل اللفظي/
غري اللفظي املناسب مع الزمالء واملديرين والعمالء/اآلخرين.

ويقيّم   ،18-12 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  للشباب  االتصاالت"  "مقياس  تصميم  تم 
التواصل  التالية: الوعي بأمناط  التواصل، مع الرتكيز عىل املهارات  قدرة الشباب عىل 
الذاتية، وفهم أساليب التواصل املختلفة وتقييمها، ومامرسة التعاطف، وتكييف أمناط 
التواصل الذاتية بحيث تتناسب مع أمناط اآلخرين، وإيصال املعلومات األساسية، وإدارة 

التفاعل. 

باركامن 
وآخرون 
 )2002(

حل املشكالت

 

القدرة عىل تحديد املشكالت ووضع الحلول.

الشباب عىل  قدرات  يِقيّم  بنداً   24 من  مكون  مقياس  هو  املشكالت"  "مقياس حل 
حل املشكالت من خالل دراسة وترية استخدام املهارات التالية الالزمة للمشاركة يف 
حل املشكالت: )1( التعرف عىل املشكلة وتحديدها؛ )2( تحليل األسباب املحتملة أو 
االفرتاضات؛ )3( تحديد الحلول املمكنة؛ )4( اختيار أفضل الحلول؛ )5( تنفيذ الحل؛ )6( 

تقييم التقدم واملراجعة حسب الحاجة. 

باركامن 
وآخرون 
 )2002(

املربع 2-8: تقييم الفجوة يف املهارات

الذين  الشباب  توافق بني مستوى مهارات  الفجوة إىل عدم وجود  املهارات، تشري هذه  الفجوة يف  الحديث عن  عند 
يبحثون عن عمل ونوع املهارات التي يحتاجها أصحاب العمل. وال يوفر تسجيل الوظائف الشاغرة وحدها مؤرشاً عىل 
حجم الفجوة يف املهارات، وذلك إلمكانية تأثري العديد من العوامل األخرى، مثل التقلبات املوسمية أو كرة عدد املتقدمني 
للوظيفة، عىل هذه النتيجة، إذ ال ميكن اعتبار الوظائف الشاغرة التي يصعب شغلها إال بسبب جودة املتقدمني مؤرشاً 
عىل وجود فجوة يف املهارات. وميكن أن يعزى هذا النقص إىل عدم التطابق يف املستوى التعليمي للباحثني عن عمل، أو 
نقص الخربة، أو النقص يف مهارات محددة. حتى إن مل ميكن الحصول عىل معلومات موثوقة من أصحاب العمل حول 
األسباب املحددة لشغل الوظائف الشاغرة، ميكن أن يكون توزيع الوظائف الشاغرة عرب املهن واملجاالت التعليمية مؤرشاً 
)انظر هيجوفا، 2016، صفحة 73(. ميكن أن يشري كرة عدد الوظائف الشاغرة يف قطاع محدد يف االقتصاد إىل عدم تطابق 
املهارات األفقية. وهناك قناة أخرى للكشف عن هذا الوضع وهي تحديد التغريات يف متوسط األجر حسب املهنة. فإذا 
ارتفع متوسط الدخل يف قطاع معني مقارنة بالديناميكيات يف القطاعات األخرى أو املتوسط العام، ميكن أن يشري ذلك 

إىل وجود فجوة يف املهارات.
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)WEAI( املربع 2-9: قياس التمكني يف البيئات الريفية: مؤرش متكني املرأة يف الزراعة

خلفية

يعترب مؤرش متكني املرأة يف الزراعة مثاالً عىل مقياس واسع النطاق للتمكني يغطي خمسة أبعاد مختلفة للتمكني، ويُوىص 
باستخدامه بشكل خاص للمشاريع يف السياق الريفي، خاصة إن كانت مرتبطة بالزراعة. وقد تم تطويره بالتعاون مع 
املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( ومبادرة أكسفورد للقضاء عىل 
الفقر والتنمية البرشية. وقد تم وضعه يف 2011 و2012 وتجربته عىل نطاق واسع والتحقق من صحته. للمزيد من 

املعلومات حول املؤرش، انظر ألكاير وأخرون )2013(.

أبعاد مؤرش متكني املرأة يف الزراعة

يغطي املؤرش خمسة أبعاد للتمكني ويسمح بإجراء نهج شامل ومتكامل للتمكني. وبينام ترتبط ثالثة أبعاد وهي "اإلنتاج" 
و "الوصول إىل املوارد" و "الدخل" بالتمكني االقتصادي، يساهم البُعدان األخرين وهام، "القيادة" و "استخدام الوقت"، يف 
تحقيق فهم أوسع للتمكني. إن األبعاد االقتصادية للمؤرش موجهة بقوة نحو الزراعة: فاالستقاللية يف اإلنتاج واملدخالت 
يف القرارات املتعلقة باإلنتاج هي فئات فرعية لإلنتاج، مام يشري بشكل رئيي إىل املقايضات بني الغذاء وزراعة املحاصيل 
النقدية أو املاشية. ويحّد ذلك من انطباق املؤرش يف البيئات األخرى، حيث ال ميكن استنباط القرارات املتعلقة بدخول 
سوق العمل أو مجال التخصص املختار املهم يف القطاعات االقتصادية األخرى. ومع ذلك، يساهم قرص مؤرش متكني املرأة 

عىل مجال الزراعة يف إجراء قياس دقيق للتمكني.

جمع البيانات يف مؤرش متكني املرأة يف الزراعة

ميكن حساب مؤرش متكني املرأة يف الزراعة باستخدام االستبيان املنزيل املصمم خصيصاً والذي يجب قرصه عىل رجل واحد 
مشارك وامرأة واحدة مشاركة يف كل أرسة مشاركة. إن طول االستبيان )14 صفحة، ويستغرق إكامله حوايل ساعتني(، 
إىل  واستناداً  التطبيق.  وصعب  املوارد  من  الكثري  يستنزف  املؤرش  يجعل  مدربني،  محاورين  إىل  الحاجة  إىل  باإلضافة 
املالحظات وردود األفعال حول املؤرش، تم تحديد الحاجة إىل مؤرش مخترص وسهل التطبيق. ماالبيت وآخرون. )2015 أ( 
وتم وضع املؤرش املخترص لتمكني املرأة يف الزراعة )A-WEAI(، حيث تم تقليل املؤرشات الفرعية العرشة األصلية إىل 

ستة، ويستغرق إكامل االستبيان وقتاً أقل بنسبة 30٪.

حساب مؤرش متكني املرأة يف الزراعة 

"املجاالت  املبينة أعاله ويتم حسابها مبارشة يف مقياس  الخمسة  األبعاد  باستخدام  التمكني يف هذا املؤرش  يتم قياس 
الخمسة للتمكني" )5DE(. باإلضافة إىل ذلك، يتم حساب مؤرش التكافؤ بني الجنسني )GPI(، والذي يُبنّي نطاق املساواة 
يف متكني الرجل واملرأة، ومدى وجود اختالفات، وحجمها وأبعادها. ويعد ذلك عامالً مهامً ألن السبب يف عدم استقاللية 

قرار كال من النساء والرجال قد يرجع إىل محدودية املوارد أو القيود األخرى.

ترتاوح نقاط كل من املجاالت الخمسة للتمكني ومؤرش التكافؤ بني الجنسني من صفر إىل واحد، حيث تعني القيم األعىل 
ارتفاع مستوى التمكني. وتسمح هذه املقاييس بوجود متييز دقيق للغاية بني مستويات التمكني املختلفة، ألن املؤرش 
سيسجل قيمة مختلفة اعتامداً عىل عدد األبعاد التي تعاين فيها من املرأة من عدم التمكني. ميثل املجموع املرجح لكل 

من نقاط املجاالت الخمسة للتمكني ومؤرش التكافؤ بني الجنسني نتيجة مؤرش متكني املرأة يف الزراعة.4

https://www.ifpri.org/weai-training-materials 4 للمزيد من املعلومات التفصيلية عن حساب نتيجة مؤرش متكني املرأة يف الزراعة، انظر
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االبتكارات املنهجية

متيل مؤرشات التمكني إىل استهداف النساء فقط، ما يشكل عيباً يتمثل يف عدم إمكانية تقييم االستقالل النسبي للرجال يف 
األرسة نفسها. ففي الحاالت التي يفتقر فيها جميع أفراد املجتمع إىل االستقاللية، ميكن أن تكون نتائج تقييم متكني املرأة 
فقط مضللة. ومن خالل حساب كل من املجاالت الخمسة للتمكني، التي ميكن اعتبارها مقياس متكيني فردي، ومؤرش 

التكافؤ بني الجنسني، الذي يقيم التمكني النسبي، يتم حل هذه املشكلة يف مؤرش متكني املرأة يف الزراعة.

كيفية تطبيق وإدارة مؤرش متكني املرأة يف الزراعة: دراسة تجريبية

ميكن أن يكون متكني املرأة هدفاً بحد ذاته، ولكن ميكن اعتباره أيضاً نهجاً يعزز تغذية األطفال ورفاهيتهم، فضالً عن 
كونه مصدراً للنمو االقتصادي. وقد تم تناول ذلك يف دراسة الحالة املعّدة من قبل ماالبيت وآخرون )2015 ب( بشأن آثار 
املساواة بني الجنسني عىل اإلنتاج الزراعي والتنوع الغذايئ للنساء واألطفال، وقد تناولت الدراسة بالبحث تطور تغذية 
الطفل يف نيبال عىل مدى عرش سنوات. وكانت النتائج الرئيسية هي التنوع الغذايئ لألم والطفل وكذلك مؤرش كتلة جسم 
األم والقياسات األنروبومرتية للطفل. ومتثلت أحد الجوانب البارزة للدراسة يف قرار اختبار جميع األبعاد الخمسة ملؤرش 
متكني املرأة يف الزراعة بشكل منفصل ومشرتك لتحديد آثارها. ففي النموذج التجريبي، يتم قياس متكني املرأة من خالل 
نسبة املواليد الجدد من اإلناث والذكور، وكذلك املسافة املقطوعة إىل السوق املحيل للتأكد من أن تأثري التمكني عىل 
التغذية ليس ناتجاً عن متغري ثالث مشرتك. وقد وجدت الدراسة أن التمكني بشكل عام هو مؤرش عىل النتائج الغذائية، 
ولكن مع اختالف هذه القدرة التنبؤية بشكل كبري بحسب البُعد التمكيني. بينام تعد تأثريات الدخل غري مهمة، تؤثر 
االستقاللية يف اإلنتاج الزراعي وساعات العمل بشكل إيجايب وكبري عىل التنوع الغذايئ لألم والطفل عىل حد سواء. وتظهر 
النتائج املتباينة عرب األبعاد أهمية وضع أبعاد التمكني املختلفة يف االعتبار. وقد يؤدي قياس جانب واحد فقط من التمكني 

إىل نقص نتائج التدخل أو املبالغة يف تقديرها.

املصدر: ماالبيت وآخرون )2013(
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النقاط الرئيسية 

ميكن تصنيف مؤرشات سوق العمل للشباب حسب . 1
الريفي/الحرضي.  واملوقع  الجنس  ونوع  العمر 
األمم  تعريف  الدولية  العمل  منظمة  تستخدم 
 24 و   15 بني  ما  يرتاوح  عمره  بأن  للشاب  املتحدة 
التي  التدخالت  ملختلف  سيكون  ذلك،  ومع  سنة؛ 
تستهدف الشباب متطلبات عمرية مختلفة، اعتامداً 

عىل السياق الوطني. 

التي . 2 الوظائف  كمية  إىل  العمل  فرص  نتائج  تشري 
يستهدف  الذي  التدخل  خالل  من  إنشاؤها  تم 
الشباب، حيث أن املؤرش األسايس هو معدل تشغيل 
العمل  منظمة  تعرف  املرشوع.  من  املستفيدين 
الدولية العاملة من منظور يرتكز عىل األفراد )مبعنى 
العاملة  أو  البطالة  أو  العمل  دائرة  يف  الذي  الفرد 
عىل  األخرى  املؤسسات  تركز  حني  يف  الناقصة(، 
الوظيفة كوحدة للتحليل، وذلك باستخدام مقاييس 

مثل الوظائف املكافئة بدوام كامل. 

جودة العمل هي مفهوم متعدد األبعاد، يغطي كل . 3
من عالقة العمل ومحتوى العمل نفسه. ميكن اختيار 
مؤرشات النتائج عرب الجوانب املتعلقة بعقد العمل، 
االجتامعية  والحامية  العمل،  وساعات  واملكافآت، 
أهم  جملة  من  الكسب  يعد  االجتامعي.  والحوار 
املفاهيم التي يتم قياسها، ويتعلق باملكافآت النقدية 
والعينية التي تُدفع إىل املوظفني نظري وقت العمل 

أو العمل املنجز، جنباً إىل جنب مع األجر عن الوقت 
الذي مل يتم العمل فيه، مثل اإلجازة السنوية، واألنواع 

األخرى من اإلجازات املدفوعة األجر أو العطالت.

يعد التوفيق بني املهارات الفردية ومتطلبات أصحاب . 4
العمل ركيزة أساسية لتحديد إمكانات إيجاد فرص 
العمل للشباب. تتضمن املقاييس الرئيسية للوصول 
الذي  العاملة،  القوى  املشاركة يف  العمل معدل  إىل 
أكانوا  سواء  اقتصادياً،  السكان  نشاط  مدى  يقيّم 
ذلك  ويعد  عمل.  عن  بنشاط  يبحثون  أو  عاملني 
فقط  تهتم  ال  التي  املشاريع  لرصد  مهامً  مقياساً 
بالعاملة، وبل أيضا بتشجيع الشباب عىل البحث عن 

العمل والتقدم للوظائف.

الشباب . 5 تقدم  قياس  موضوع  حول  النقاش  يكرث 
وتطور مستوى مهاراتهم املرتبطة بالعمل وال يوجد 
حالياً توافق يف اآلراء حول الطرق األكرث دقة لقياس 
الشائعة  السامت  إحدى  تتمثل  العمل.  مهارات 
ملعظم تعريفات املهارات يف التمييز بني ثالثة أنواع 
من املهارات، عىل الرغم من اختالف مسمياتها وفقاً 
بني  الدولية  العمل  منظمة  متيّز  والسياق.  للتنظيم 
ذلك  يف  )مبا  والجوهرية  والفنية  األساسية  املهارات 
الشخصية/ للمهارات  الرابع  البُعد  يف بعض األحيان 

املهنية(.
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دراسة حالة: 
اختيار املؤرشات لربنامج ريادة األعامل 

لشباب شامل أوغندا

"تستند دراسة الحالة املاثلة إىل تقييم خارجي لربنامج تقييم الشباب وبرنامج ريادة األعامل لشباب أوغندا: تقرير 
التقييم النهايئ، صادر بتاريخ 23 سبتمرب 2016 ومراجعة مرشوع ريادة األعامل لشباب شامل أوعندا 2016-2013 " 
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مقدمة وسياق دراسة الحالة

تم تنفيذ برنامج ريادة األعامل لشباب شامل أوغندا من قبل   5

مؤسسة مشاريع أوغندا )EUg( بالرشاكة مع منظمة شباب 
األعامل الدولية )YBI( خالل الفرتة بني 2013 و2016. 

املجموعــات  أرسع  مــن  بواحــدة  أوغنــدا  تتمتــع 
الســكانية منــواً يف العــامل وأكــر مــن ثالثــة أربــاع 
ــود  ــاً وج ــي ضمن ــا يعن ــني، م ــن الثالث ــكانها دون س س
دميغرافيــة ذات طاقــات اقتصاديــة واجتامعيــة كبــرية. 
ــدي  ــباب األوغن ــن الش ــري م ــد الكث ــك، ال يج ــع ذل وم
ــان، إذ تعــد  ــري مــن األحي فــرص عمــل مســتدام يف كث
البطالــة والعاملــة الناقصــة وفقــر العمــل ظواهــر 
واســعة االنتشــار. وتواجــه الشــابات بوجــه خــاص 
قيــوداً اجتامعيــة واقتصاديــة بســبب األعــراف الثقافيــة 

واملضايقــات الجنســية والتمييــز.

تركــت الحــرب األهليــة التــي دامــت 20 ســنة يف شــامل 
ــة  ــات اقتصادي ــام تحدي ــني أم ــكان املحلي ــدا الس أوغن
واجتامعيــة ونفســية إضافيــة. وعــاىن الشــباب مــن 
املحليــة.  املجتمعــات  وتــرشد  الدراســة  تعطيــل 
ويتواصــل إرث الحــرب يف الحــد مــن الفــرص يف ســوق 
العمــل، إذ ترتفــع معــدالت البطالــة بــني الشــباب 

ــم. ــري املنظ ــاع غ ــل يف القط ــيع العم ويش

وضعــت حكومــة أوغنــدا سياســة لتعزيــز تنميــة 
ــم  ــطة الحج ــرية واملتوس ــرى والصغ ــات الصغ املرشوع

)MSMEs( لتصبــح األداة الرئيســية لتوســيع دائــرة 
ــو  ــز النم ــتدامة وتعزي ــف مس ــري وظائ ــاج، وتوف اإلنت
الصغــرى  املرشوعــات  مديريــة  ورأت  االقتصــادي. 
لــوزارة  التابعــة  الجديــدة  واملتوســطة  والصغــرية 
ريــادة  تعليــم  والتعاونيــات يف  والصناعــة  التجــارة 
األعــامل والتدريــب عليهــا وســيلًة ملعالجــة املشــكالت 
التــي يواجههــا الشــباب يف شــامل أوغنــدا. وأقــرت 
بنقــص فــرص العمــل املأجــور يف القطــاع الخــاص، 
ــل  ــن أج ــاركني م ــات املش ــوض بطاق ــعت إىل النه وس
ــوا  ــل وأن يعمل ــدرّة للدخ ــطة م ــة أنش ــدء يف إقام الب
ــة، دعمــت  ــق هــذه الغاي لحســابهم الخــاص. ولتحقي
ــداف  ــة )DFID( أه ــة الربيطاني ــة الدولي وزارة التنمي
ــادة األعــامل  ــل برنامــج ري ــة مــن خــالل متوي الحكوم

5.)NUYEP( لشــباب شــامل أوغنــدا

تركــز دراســة الحالــة هــذه عــىل اختيــار مــؤرشات 
ســوق العمــل املناســبة ذات الصلــة بالشــباب مــن 
ــة  ــم الخاص ــد والتقيي ــر الرص ــتخدامها يف أط ــل اس أج

ــدا. ــامل أوغن ــباب ش ــامل لش ــادة األع ــج ري بربنام

اختيار املؤرشات

يهــدف برنامــج ريــادة األعــامل لشــباب شــامل أوغنــدا 
إىل دعــم 10500 مســتفيد، 80 باملائــة منهــم مــن 

الشــباب )لغــرض هــذا املــرشوع، يُعــرف الشــاب بأنــه 
شــخص يــرتاوح عمــره بــني 18 و35 عامــاً(. ويســتهدف 

 أهداف التدريب   

ــن  ــارئ م ــيتمكن الق ــة هــذه، س ــة دراســة الحال بنهاي
ــة: ــم التالي ــج التعل ــار نتائ إظه

W  ،الشــباب بعاملــة  املرتبطــة  األبعــاد  تحديــد 
واالختيــار مــن فــرص العمــل، وجــودة العمــل، 

التوظيــف ومهــارات  العمــل  إىل  والوصــول 

W  ــار مــن "قامئــة" مــن القــدرة عــىل التنقــل واالختي
املــؤرشات عــىل أســاس األهــداف وتصميــم التدخل 

الــذي يســتهدف عاملــة الشــباب.
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الربنامــج خمــس مناطــق فرعيــة متــرضرة مــن النــزاع 
يف شــامل أوغنــدا بهــدف تحســني ســبل عيــش الشــباب 

وأرسهــم مــن خــالل ريــادة األعــامل.

كشــف التحليــل الــذي تــم إجــراؤه خــالل مرحلــة 
ــق  ــابقة يف املناط ــالت الس ــج أن التدخ ــم الربنام تصمي
ــخاص  ــاء واألش ــال والنس ــىل األطف ــزت ع ــة رك الفرعي
ــات  ــل احتياج ــم تجاه ــني ت ــة، يف ح ــن ذوي اإلعاق م
ــرت  ــك، أظه ــىل ذل ــالوة ع ــري. ع ــد كب ــباب إىل ح الش
دراســة مســحية للشــابات أجرتهــا منظمــة اليونيســف 
انخفــاض معــدالت الدخــل والعاملــة بــني صفــوف 
ــة  ــل كســب أغلبي ــث يق الشــابات بشــكل خــاص، حي
الشــابات عــن خــط الفقــر املطلــق. وقــد تــم تحديــد 
الشــابات األمهــات، واأليتــام، واألمهــات العازبــات، 
نــوع  عــىل  القائــم  والعنــف  االختطــاف  وضحايــا 
ــة إىل  ــر حاج ــات األك ــن املجموع ــىل أنه ــس، ع الجن
ــش. ــبل العي ــني س ــتهدف تحس ــي تس ــالت الت التدخ

ــا  ــاريع وإدارته ــة مش ــىل إقام ــج ع ــج الربنام ــد نه يؤك
مــن أجــل تحويــل الشــباب يف دائــرة البطالــة والعاملــة 
الناقصــة وأفــراد أرسهــم إىل أصحــاب أعــامل مــع تدفق 
محّســن للدخــل. يعتمــد الربنامــج عــىل دورة مــن 

ســت مراحــل:

W  وحشــد األعــامل  بريــادة  التوعيــة   :1 املرحلــة 
املــوارد

W  املرحلــة 2: أداة إقامــة األعــامل التجارية واملشــاريع
)BEST(، ورشــة التدريــب الجامعي

W  املرحلــة 3: ورش عمــل ملتابعــة أداة إقامــة األعــامل
التجاريــة واملشــاريع، التــي تقــدم دعــامً إضافيــاً

W  املرحلــة 4: عيــادات املهــارات املتخصصــة يف إدارة
األعــامل

W  ــه للمشــورة ــة 5: خدمــات اإلرشــاد والتوجي املرحل
الفرديــة مــن املتطوعــني

W  ــز عــىل ــل، مــع الرتكي ــاط بالتموي ــة 6: االرتب املرحل
ــار  ــات االدخ ــتثامر وتعاوني ــار واالس ــوادي االدخ ن

.)SACCO( واالئتــامن

يتألــف املشــاركون مــن أفــراد راغبــني يف اســتثامر 
مبلــغ أويل مــن أموالهــم الخاصــة الســتالم أداة إقامــة 
األعــامل التجاريــة واملشــاريع، التــي يتــم تقدميهــا مــن 
خــالل فعاليــات التدريــب الجامعــي إىل مــا يصــل إىل 
800 مشــارك يف رسادق مبنــي لهــذا الغــرض عــىل مــدى 
ــزون" بأنفســهم  ــار "املتمي ــذ، يخت ــام. بُعدئ خمســة أي
الحصــول عــىل مســتويات مكثفــة إضافيــة مــن الدعــم 

خــالل املراحــل 6-3.

ــة  ــؤدي هــذه املخرجــات إىل الغاي ــع أن ت ــن املتوق وم
الرئيســية للمــرشوع، وهــي إقامــة 6000 مــرشوع 
ــدا  ــامل أوغن ــة يف ش ــباب أو رشكات عائلي ــه الش ميتلك
وتوســيع نطاقهــا، عــىل أن يوجــد ألــف مــرشوع منهــا 
ــك يف  ــع أن يســاهم ذل ــن املتوق ــة. وم ــف إضافي وظائ
ــني  ــع تحس ــج م ــلمي ومنِت ــبايب س ــع ش ــة مجتم تهيئ

ــدا. ــامل أوغن ــة يف ش ــبل املعيش س

مواضيع النقاش

ــامل . 1 ــباب ش ــامل لش ــادة األع ــج ري ــاج برنام يحت
النتائــج  اختيــار  عــىل  مســاعدتك  إىل  أوغنــدا 
املناســبة ومــؤرشات األهــداف رفيعة املســتوى من 
ــل الخطــوة  ــم. تتمث ــاس نجــاح مرشوعه أجــل قي
األوىل يف تحديــد البُعــد الرئيــي للوظائــف الالئقة 

ــاذا؟ ــم تنصــح - ومل ــن أجــل قياســه. بأيّه م

ــج . 2 ــوم برنام ــأن يق ــويص ب ــي ت ــؤرشات الت ــا امل م
ريــادة األعــامل لشــباب شــامل أوغنــدا بقياســها؟

ــامل . 3 ــباب ش ــامل لش ــادة األع ــج ري ــاج برنام يحت
أوغنــدا إىل مســاعدة خاصــة مــع "فــرص العمــل". 
كيفيــة  الربنامــج إىل توجيهاتــك حــول  يحتــاج 
تحديــد وقيــاس كل مــؤرش رئيــي. مبــاذا تنصــح؟
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